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A japán hangok  magyar kiejtése

a: a magyar a és á közé eső, rövid hang;  i: magyar i;  u: ajakréses u hang (nem ajakkerekítéses,
mint a magyar u);  e:  zárt magyar e (mint az 'ember' 2. e-je);  o: magyar o
ka, ki, ku, ke, ko:  magyar k (értsd: ka, ki, ku, ke, ko)
sa, shi, su, se, so: átírásban s, ejtésük:magyar sz; sh: ejtése magyar s
ta, chi, tsu, te, to: magyar t;  ch: magyar cs; ts: magyar c
na, ni, nu, ne, no: magyar n; ni: magyar nyi
ha, hi, fu, he, ho: magyar h; fu: a magyar f-hez hasonló, tkp. az f és h közti hang
ma, mi, mu, me, mo: magyar m
ya, yu, yo:  magyar ja, ju, jo
ra, ri, ru, re, ro: kevésbé pergetett, mint a magyar r; idegen szavakban az l átírására is használják
(a japánban nincs l hang)
wa: a magyar v-hez hasonló, inkább u-ból indított hang; wo: magyar o hang; (csak a tárgyrag
partikulájaként használatos)
n:  magyar n, egyedüli önálló szótagalkotó mássalhangzó a japánban
ga, gi, gu, ge, go: magyar g
za, ji, zu, ze, zo:  magyar z; ji: magyar dzs; szó belsejében és szó végén a z és j: magyar z és zs
da, ji, zu, de, do: magyar d; ji, zu: ld. mint fent
ba, bi, bu, be, bo: magyar b
pa, pi, pu, pe, po: magyar p
kya, kyu, kyo:  ki-ből indított magyar kja, kju, kjo (egy szótagként; a ki i-jét nem ejtjük)
gya, gyu, gyo: gi-ből indított gja, gju, gjo (egy szótagként; a gi i-jét nem ejtjük)
sha, shu, sho:  magyar sa, su so
ja, ju, jo: magyar dzsa, dzsu, dzso (a sa és a ta sorban is!)
cha, chu, cho: magyar csa, csu, cso
nya, nyu, nyo: nyi-ből indított nja, nju, njo (egy szótagként)
hya, hyu, hyo: hi-ből indított hja, hju, hjo (egy szótagként)
bya, byu. byo: bi-ből indított bja, bju, bjo (egy szótagként)
pya, pyu, pyo: pi-ből indított pja, pju, pjo (egy szótagként)
mya, myu, myo: mi-ből indított mja, mju, mjo (egy szótagként)
rya, ryu, ryo: ri-ből indított rja, rju, rjo (egy szótagként)
kis tsu: gégezárhang; a következő mássalhangzó nyújtásával jelöljük a latin betűs átírásban
– :  magánhangzó nyújtás jele; az előtte levő magánhangzó nyújtását jelöli
Az öt magánhangzó ejtése mind önállóan, mind szótagban nagyjából megegyezik. Zöngétlen
mássalhangzók közt ill. szó végén az i és u zöngétlenné válik: képzése, a képzés helye megmarad,
de szinte nem hallatszik (desu, ejtsd: desz'; shita: ejtsd: s'ta). Összetett szavakban a második tag
zöngétlen szókezdő mássalhangzója gyakran zöngésedik: shiro ('fehér') + kuma ('medve') =
shiroguma (ejtsd: siroguma, 'jegesmedve').

Iroha ábécé

い  i ろ  ro は  ha に  ni ほ  ho へ  he と  to

ち  chi り  ri ぬ  nu る  ru を  wo

わ  wa か  ka よ  yo た  ta れ  re そ  so

つ  tsu  ね  ne な  na ら  ra む  mu

う  u ゐ  wi の  no お  o く  ku や  ya ま  ma

け  ke ふ  fu こ  ko え  e て  te

あ  a さ  sa き  ki ゆ  yu め  me み  mi し  shi

ゑ  we ひ  hi も  mo せ  se す  su
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Bevezetés

A leggyakoribb 1000 kanji gyűjteménye lát most napvilágot. Japán nyelvészek felmérései
szerint az első 500 leggyakoribb kanji az átlagos japán szövegekben előforduló írásjegyek
60%-át, az első 1000 kanji pedig mintegy 90%-át teszi ki. A szótárunkban található kanjik
így az 1945 általános használatú  írásjegynek (gyakori előfordulásuk miatt) tulajdonképpen
nem a felét, hanem jóval nagyobb hányadát képviselik. 

Mindenkinek ajánljuk a szótárt, aki japánul tanul, a nyelvvizsgára készülőknek is. Az anyag
válogatása és rendezése ugyanis a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga három vizsgaszintjének
megfelelően történt; Magyarországon első alkalommal készült ilyen összeállítás. A válogatás
alapja a Kanji Power Handbook for the Japanese Language Proficiency Test  (Tokyo, ALC
Press Inc., 1994) volt; az abban szereplő 4 szintből háromnak az anyaga található
kötetünkben.

Példaként 8400 gyakori és egyben a szókincs gyarapítására alkalmas szót és kifejezést
gyűjtöttünk össze. Az írásjegyek mellett közel 2500 olvasat áll, ezek egy része szóelem,
1000 azonban önállóan használható szó (a szótár teljes szókészlete tehát kb. 9400 szó). 

Minden írásjegy és szó olvasata latin betűs átírással szerepel, s a kötethez kiejtési útmutató
is  készült. A kanjik mellett feltüntettük vonásszámukat, és azt, hogy melyik elem, azaz gyök
alá tartoznak. Táblázatok, mutatók segítik a tanulást és a könyv egyszerű használatát: a teljes
japán szótagábécé (hiragana és katakana) táblázata, a kanji gyökök jelentése és japán
elnevezése; gyök, vonásszám és olvasat szerinti mutató, valamint a 214 gyök táblázata.

A szótárt Matsui Miko japán nyelvész lektorálta, aki számos élő nyelvi kifejezéssel
gazdagította gyűjteményünket.

A japán írás
A mai japán nyelvben két írásjelrendszer használatos (meghatározott szabályok szerint): a
képírásos kanji és a szótagjelekből álló kana írások (hiragana és katakana). (Más felfogás
szerint e három írástípus három önálló írásrendszer.)

A kanjik kínai eredetű képírás jelek (kb. i. e. 2000 évvel keletkeztek), amelyeket – saját
írásrendszerük nem lévén – a japánok kb. az i. u. 4. századtól vettek át a Koreán keresztül
Japánba került kínai szövegekből és alkalmazták már meglevő szavaikra. Ez volt az első
írásrendszerük, a kanát a kanjikból maguk alakították ki a Heian-korban.

A kanjiknak nemcsak az írásos formáját, hanem a hozzájuk kapcsolódó kiejtést is átvették. A
kínai nyelv tonális rendszerét (a négy hangsúly- ill. hanglejtéstípusnak jelentés-
megkülönböztető szerepe van) azonban figyelmen kívül hagyva, számos írásjelhez azonos
kiejtést párosítottak, ezzel rendkívül sok homofon (azonos kiejtésű, azonos hangalakú) szó
keletkezett. A kínai írásjegyek csak egy szótagot jelölnek, így a japán többszótagos szavak
leírására több írásjegyet kellett alkalmazni (a mai japán, azaz kun olvasat szerint egy-egy
kanjinak több szótagos olvasata is lehet, pl. 車 kuruma 'gépkocsi'; a kínai, azaz on olvasatok
egyszótagosak  maradtak).  Az írásjegyek legtöbbje rendkívül  sok vonásból áll. Ahhoz, hogy 
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csak a hangzó szótagokat le tudják jegyezni, egyszerűsített, kurzív szótagírást fejlesztettek ki
(hiragana). A hiraga szótagjeleket egy-egy, az adott jellel azonos hangzású kanjiból
egyszerűsítették. A katakana szótagjeleket hasonló módon, de kanjik egy-egy elemének
felhasználásával alakították ki. A kana szótagjelek rendszere eredetileg 50-50 jelből állt
(gojū on, 'ötven szótag ábécéje'), számuk a mai írásrendszerben 46-46-ra csökkent.

Minden japán szó leírható mindkét szótagjelrendszer segítségével, az azonos hangzású
szavak nagy száma miatt azonban megértési nehézségekhez vezetne. Ugyanez a helyzet a
latin betűvel (rōmaji) történő átírásssal is: lehetséges, de értelmezésbeli problémákat okozna.

Érdekes kérdésfelvetés, hogy vajon hány kanjit tartanak számon a különböző japán kanji
gyűjtemények, szótárak. Számuk mintegy 50000, az elavult és már nem használatos
írásjegyekkel együtt. A II. világháborúig az újságok és folyóiratok olvasása mintegy 4000
kanji ismeretét tette szükségessé. 1946-ban a japán Oktatási Minisztérium hivatalos,
rendeletben szabályozott nyelvi reformot hajtott végre. Előzetesen azonban a Nemzeti
Nyelvészeti Kutató Intézetben a kanjik gyakoriságára vonatkozó felméréseket végeztek.
Ennek eredményeként az 1850 leggyakrabban előforduló írásjegyet (ún. tōyō kanji,
'mindennapi kanji') választották ki arra, hogy csakis ezek a írásjegyek használhatók a
hivatalos iratokon és újságokban (kivéve további 284 kanjit, amelyek személynevekben
fordulhatnak elő – e kanjik elnevezése jinmeiyō). Az első 881 írásjegy (kyōiku kanji)
tanítását tették kötelezővé az általános iskolában (6 évfolyamon; a japán oktatási rendszer
6+6 évfolyamos). 

1977-től felülvizsgálták a kyōiku kanjik listáját, majd 1981-ben számukat 881-ről 996-ra,
1992-ben 1006-ra emelték, azaz ennyi az általános iskolában oktatott kanjik (gakushū kanji)
száma. 1981-től a tōyō kanjik számát 1850-ről 1945-re emelték, s általános használatú
kanjiknak (jōyō kanji) nevezik őket. Ezek elsajátítása kötelező a középiskola (a 12.
évfolyam) befejezéséig. Az olvasatok számát is csökkentették, az 1850 tōyō kanjinak kb.
3500, az 1945 jōyō kanjinak összesen kb. 4000 hivatalosan elfogadott olvasata van (a
kötetünkben szereplő 1000 kanjinak kb. 2500 olvasata van, ezek mindegyike megtalálható az
Olvasat szerinti indexben). 1951-ben 92 kanjiból álló listán adták közre a személynevek
írására használható írásjegyeket. Az 1946. évi írásreform során számos kanji írásmódját a
vonásszám csökkentésével (vagy más kanjival való helyettesítéssel) egyszerűsítették. Az
átlagos műveltségű a japán a jōyō kanjikon kívül további 1000 írásjegyet ismer, a
szépirodalomban és szakirodalomban mintegy 4000 kanjit használnak. Az egyik
legismertebb kétnyelvű, az Andrew N. Nelson által szerkesztett kanji gyűjtemény (ld.
Felhasznált irodalom) kb. 5400 kanjit, más, terjedelmesebb egynyelvű kanji szótárak kb.
11000 írásjegyet tartalmaznak. Meg kell jegyeznünk, hogy bár a technikai fejlődés lehetővé
teszi a japánok számára is a szövegszerkesztők és számítógépes programok használatát,
szívesen alkalmazzák a kézírást.

A japán kormány nemcsak a kanjik írásáról rendelkezett, hanem a latin betűs (rōmaji)
átírásra vonatkozóan is közzétette ajánlásait. Ezekről részletesen a későbbiekben szólunk (ld.
A latin betűs átírás). 

A  japán írás  mai gyakorlata szerint lehet jobbról balra haladó, függőleges oszlopokba, vagy
balról jobbra olvasandó, vízszintes sorokba írva. A függőleges írást elsősorban a
szépirodalmi művek kiadásában alkalmazzák. A japán írásban nem használatos kis- és
nagybetű,  kivétel  a  latin betűs  (rōmaji)  átírás,  amelyben az európai nyelvek  szabályainak
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megfelelően használják a nagybetűket (ld. még: A kana  c. részt: kisbetűket használnak az
összetett szótagokban, valamint a gégezárhang jelölésére, pl. れっしゃ ressha 'vonat'). A
japán írás folyamatos, és – az európai nyelvekhez viszonyítva – kevés írásjelet használnak. A
szóhatárok megállapításában a hiraganás toldalékok (okurigana), valamint az egyéb,
hiraganával írt szavak (pl. névmások, határozók) segítenek.

Az írásrendszerek és használatuk

A kanji fogalmi (képírásos és fogalomjelölő), kínai eredetű írásjel. Ige, főnév, melléknév,
számnév, valamint japán nevek írására használatos. 

A hiraganák a kanjival jelölt szavak végződéseinek, a partikuláknak és egyéb, nem kanjival
jelölt szavak írására használt szótagjelek (pl. egyes szavaknak kanjival írt alakja nem
használatos, elavult). A furigana ('segédjel', más néven rubi ill. yomigana, 'olvasat jele') a
kanjival írt szavak olvasata szótagjellel írva (általában kisebb méretű hiraganával, de
előfordul katakanás átírás is; vízszintes írás esetén a kanji fölött vagy alatt, függőleges írás
esetén a kanji jobb oldalán találhatók). Az okurigana a hiragana írásjelű toldalékok
elnevezése (a kanjival írt fogalmi jelek mellett). 

A katakanát főként idegen eredetű szavak (gairaigo) és külföldi nevek, valamint hangutánzó
szavak írására, továbbá kiemelésre használják (pl. reklámokban, feliratokban; ld. A teljes
japán szótagábécé, belső borító). Egy szón belül nem lehet hiraganát és katakanát használni
(kivételt képeznek az összetett szavak, ez esetben azonban a szó egyik része az egyik, másik
része a másik jelsorral írandó, pl. フランスご /フランス語  furansu go 'francia nyelv'
katakana/hiragana és katakana/kanji írásmóddal, váltogatni tilos!).

A kanji 

A kanjik kínai eredetű képírás jelek. Az összes kanji kevesebb mint 300 jelből: a 214
történelmi gyökből és azok variánsaiból, ill. azok részeiből állnak (ld. A 214 történelmi gyök
és főbb variánsai, hátsó borító belseje, valamint A 214 gyök jelentése és japán elnevezése c.
táblázat).

A kanjik osztályozása

Mivel számuk nagy, valamiféle osztályozási rendet kellett kialakítani. A szótárak a kanjikat a
általában a 214 gyök alá sorolják. A 214 gyök (és variánsa) pedig vonásszám, azaz
"bonyolultság" szerint került osztályozásra. Ezt a rendszert egy 1716-ban kiadott kínai kanji
szótárban alkalmazták először, s a mai napig a legtöbb kanji szótár szerkesztésében ezt
követik.

Lényeges ismerni a gyökök jelentését, mert egy-egy kanjiban való meglétük utalhat – de nem
lehet teljes pontossággal következtetni belőle – a teljes kanji jelentésére (水 sui 'víz' ill.
variánsának megléte általában utal a fogalmi kapcsolatra, pl. 池 ike 'tó'). Az összetett
írásjegyek általában a jelentés szerinti elem alá kerültek (ld. alább, A kanjik csoportosítása
eredetük és elemeik szerint). A kanjik legtöbbjében a jelentést hordozó elem a bal oldalon
áll, ez valamelyest segít a gyök meghatározásában. (Nehezíti azonban a meghatározást, hogy
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az írás-egyszerűsítések során némelyik kanji már elvesztette azt a gyököt, amely alá
eredetileg besorolták.)  

A gyökök ismerete lehetővé teszi a kanji alaposabb megértését és könnyebb megjegyzését.
Gyakorlással elég jól elsajátítható a gyök felismerése. (A szótár fő részében, az első
oszlopban a sorszám alatti az első kisebb méretű szám az adott kanji vonásszámát, a második
annak a gyöknek a sorszámát jelöli, amelyhez az adott kanji tartozik.) 

A kanji gyöke

A kanjikat általában a jelentést hordozó elemük szerint sorolták be a gyökök alá s összetett
kanjik esetében ezek leggyakrabban a bal oldalon állnak, de többféle helyzetben is
megtalálhatók. Vannak olyan gyökök, amelyek önmagukban, változtatás nélkül önálló kanjik
(ld. A 214 történelmi gyök és variánsai c. táblázat, hátsó borító belseje, ezeket *-gal
jelöltük). 

Az egy írásjegyen belüli elhelyezkedésük szerint az alábbi gyök pozíciókat különböztetjük
meg: 1) hen – a kanjin belül bal oldalon álló gyök (╟); 2) tsukuri  – jobb oldalon álló gyök
(╢); 3) kanmuri – fent elhelyezkedő gyök (╤); 4) ashi – lent elhelyezkedő gyök (╧); 5) kamae
– körülkerítés (jobbról-balról; négy oldalról; három oldalról; föntről-jobbról: ╗); 6) tare –
kerítés fent és baloldalt (╔); 7) nyō – kerítés baloldalt és lent (╚). A 214 gyök jelentése és
japán elnevezése c. táblázat jól mutatja, hogy mely gyökök hol helyezkedhetnek el. Amely
névben pl. a tsukuri szerepel, a gyök ebben az esetben a jobb oldalon áll (╢), ill. ha a jobb
oldalon áll, akkor általában szerepel az elnevezésében a tsukuri.

A gyökök meghatározása 
Andrew N. Nelson The Modern Reader's Japanese–English Character Dictionary c.
munkájának mellékletében (1002–1006.oldal) leírja a gyökök meghatározásának új és
hatékony módját, minthogy a szerző szerint ez nem egyszerű feladat. A 截 kanji gyöke lehet
pl. az 1, 2, 3, 4, 24, 62, 172 (ld. A 214 gyök és variánsai, hátsó borító belseje). Nelson 12
lépésből álló elsőbbségi rend alapján sorolta be a szótárában összegyűjtött kanjikat a
megfelelő gyökök alá, és azt tapasztalta, hogy új módszere segítségével a kanjik 88%-a az
eredeti gyök alá került. A fennmaradó 12% esetében mutató segíti a kanji eredeti besorolási
helyének megtalálását. Az alapvető szabály a következő: mindig a bal oldalon álló gyökkel
kezdjük a meghatározást, amikor az írásjegy mindkét oldalán jól felismerhető gyök található.
Ha más elrendezésű a kanji (vízszintes tagozódású), és mind a felső, mind az alsó rész gyök,
akkor a felsőt kell elsőként gyöknek tekinteni. Ezzel az egyetlen szabállyal a kanjik 75%-
ának gyök-meghatározása megoldottnak tekinthető.

1) a kanji maga a gyök (ld. A 214 gyök és variánsai, *-gal jelölt gyökök; a példák után álló
számok ugyanerre a táblázatra utalnak): 土 (32), 万 (70), 生 (100), 米 (119), 高 (189), 鼻
(209)

2) a kanjinak egyetlen gyöke van: 乃 (4), 及 (4), 久 (4), 了(6)

3) a gyök záróelem;   a) 2 oldalról zárók: 巴 (5), 勿 (20), 原 (27), 処 (34), 局 (44), 肩 (63),
翅 (65), 毬  (82), 取 (128), 起 (156), 歴 (200)    b) 3 oldalról zárók: 同 (13), 凶 (17), 医 (22),
問 (169), 斎 (210)     c) 4 oldalról záró: 国 (31)
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4) a bal oldali elem a gyök (a teljes bal oldal, nemcsak egy része): 夭 (4), 九 (4), 協 (24), 杉
(75; mindkét rész gyök, de vegyük mindig először a bal oldalit)

5) a jobb oldali elem a gyök: 欧 (76), 頂 (181) (megjegyzés: a bal oldali rész nem gyök
egyik esetben sem)

6) a felső elem a gyök: 分 (12), 套 (37), 安 (40), 男 (102)

7) az alsó elem a gyök: 梵 (3), 学 (39), 急 (61), 朶 (75) (a felsorolt példákban a felső elem
nem gyök)

A fent felsorolt 7 lépés az összes kanji 97%-ának meghatározásában eligazítást nyújt. A
további 3%-ban a következő 5 lépés szerint lehet a gyököt meghatározni.

8)  a gyök a bal felső sarokban levő elem: 就 (8), 孰 (8), 報 (32), 截 (32) 

9)  a gyök a jobb felső sarokban levő elem: 尤 (3),  求 (3) 

10)  a gyök a jobb alsó sarokban levő elem: 君 (30), 布 (50)

11)  a gyök a bal alsó sarokban levő elem: 来 (4), 虱 (142)

12) a leghosszabban kinyúló függőleges elem, vagy a legmagasabban elhelyezkedő
vízszintes elem a gyök: 民 (1), 与 (1), 央 (2), 史 (2), 事 (6).

A kanjikat más szempontok szerint is lehetséges csoportosítani: eredet, összetétel,
vonásszám, olvasat stb. alapján (ld. mutatók). 

A kanjik csoportosítása eredetük és elemeik szerint

A kanjik eredetük és elemeik szerint hat csoportba sorolhatók (kategóriákba sorolás a Kanji
Power Handbook c. kötet alapján, ld. Felhasznált irodalom):  
1) A képjelek (piktogrammok, shōkei moji) hétköznapi tárgyak, természeti jelenségek
egyszerűsített rajzai (山 yama 'hegy', 川 kawa 'folyó', 木 ki 'fa', 目 me 'szem' stb.). 
2) A fogalomjelek (ideogrammák, shiji moji) elvont fogalmak és számok kifejezésére
használt egyszerű írásjelek (一 ichi 'egy', 二 ni 'kettő',下 shita 'lent', 上 ue 'fent' stb.). 
3) Az összetett ideogrammák (kaii moji): a meglevő kép- és fogalomjelek összekap-
csolásával  (人 hito 'ember' + 木 ki 'fa' = 休 yasu(mu) 'pihen'; 木 ki 'fa' + 木 ki 'fa' = 林
hayashi 'kis erdő'; 日 hi 'nap' +月 tsuki 'hold' = 明 aka(ri) 'fény' stb.).
4) Összekapcsolt fonetikai-fogalmi jelek (keisei moji): az írásjegy egyik eleme a jelentést, a
másik a kiejtést hordozza (a fonetikai elem kiejtése megegyezik a már meglevő, azaz a leírni
kívánt szóéval). A kanjik kb. 85%-át ily módon képezték (蜴  eki 'gyík': 虫 'rovar' +易 eki). 
5) Fonetikai jelként használt írásjegy (kashaku moji): csak a hangalakot használják fel egy
fogalom, gyakran idegen nevek (országok, városok) nevének leírására (az összetételből nem
lehet következtetni a kifejezés jelentésére; 亜米利加 amerika 'Amerika',巴里 pari 'Párizs';
倫敦 rondon 'London', 独逸 doitsu 'Németország' stb.). A kanjiknak ilyen típusú használata
hasonlít a kana szótagíráséhoz. (Hasonló módszerrel írják át kanjival pl. a Japánban dolgozó
külföldiek nevét a névjegykártyákon.)
6) Származékos írásjegy (tenchū moji): olyan írásjegy, amelynek csak a jelentését használják
fel egy-egy kifejezéshez, a hagyományos on és kun olvasatoktól eltérő ejtésmóddal
(お母さん okāsan 'anya'; 大人 otona  'felnőtt'; 一日 tsuitachi 'elseje').
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A kanji írásmódja, a vonások sorrendje és száma

A vonásszám meghatározása nem olyan egyértelmű, mint elsőre látszik. A fönt vízszintesen
indított és jobbra lefelé (╗), valamint a balról függőlegesen indított és lent, vízszintesen
folytatott (╚) vonalakat  egy vonásnak kell számítani. Érdemes megfigyelni pl. a 214 gyököt
és variánsait, amelyek vonásszám szerint vannak besorolva a táblázatba (hátsó borító
belseje). Az egyes kanjik vonásszáma más-más betűtípussal, ill. kézírással megjelenítve
eltérő lehet.

A kanjik írásánál a vonások sorrendje szigorúan meghatározott. Legalapvetőbb szabály,
amelyet be kell tartani: az írásjegyek elemeit mindig föntről lefelé és balról jobbra haladva
kell írni. A függőleges vonásokat mindig fentről lefelé, a vízszinteseket balról jobbra húzzuk! 

Az egyes kanjik írásmódjára külön nem térünk ki; vonás-sorrenden kívül az arányokra is
figyelnünk kell; mindegyikük egy négyzetbe írható. A legalapvetőbb sorrendi szabályok a
következők (A Guide to Reading & Writing Japanese, ld. Felhasznált irodalom): 

1) fentről lefelé haladunk: 三 季 幸

2) balról jobbra haladunk: 川 竹 池

3) ha két vagy több vonás keresztezi egymást, a vízszintes vonás írása általában megelőzi a
függőlegesét: 十 共 末
4) a függőleges vonás megelőzi a vízszintes vonásokat: 王 (a felső vízszintessel kezdjük,
utána a függőleges következik, majd a többi vízszintes vonás)

5) a középső résszel kezdjük, majd a bal és jobb oldal következik: 小 水
6) a függőleges hosszú vonást írjuk le utoljára (ezek a vízszintes elemeken túlérnek): 中 車 
7) a hosszú, vízszintes keresztező vonást írjuk le utoljára: 女 子 母
8) a 'kerítést'  írjuk le először, alul nem zárjuk, majd kitöltjük,  s az alsó záróvonal az utolsó: 
国 園
9) a jobbról balra haladó átlós vonal általában megelőzi a balról jobbra haladót: 人 文 又 父
(ez utóbbinál a felső rövidekkel kezdjül, balról)

Amennyiben egy-egy elem leírását megtanultuk, az más kanjikban való előfordulásakor is
ugyanúgy írandó.

Az olvasat

A legtöbb kanjinak két, illetve több olvasata van, némelyiknek húsz is. A jelentése attól függ,
melyik olvasat társul hozzá. A japánok nemcsak az írásjegyeket, hanem olvasataikat is
átvették a kínaiaktól. A kínai nyelv négy tonális szintjét azonban a japánok nem ismerték fel,
így számos azonos hangalakhoz különböző jeleket rendeltek. Az 1946. évi írásreformmal
azonban az olvasatok hivatalosan elfogadott számát is csökkentették.

A kanjiknak kétféle olvasatát különböztetik meg: az on (kínai) és a kun (japán) olvasatot. A
legtöbb kanjinak van mind  on, mind  kun olvasata is. Valamivel kevesebb azoknak a száma,
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amelyek csak on olvasatúak.  A csak kun olvasattal rendelkező írásjegyeket (kokuji) kínai
mintára  a  japánok maguk  képezték,  számuk egészen alacsony  (pl. 畑 hata, hatake 'szántó-
föld'). Az ON olvasat jelölésére a katakana jelek vagy a latin nagybetűk, a kun olvasatéra
hiragana vagy latin kisbetűk használatosak. (E kötet a latin betűs írásmódot követi, az olvasat
szerinti index is ennek alapján készült, a kétféle olvasat megkülönböztetésével.) 

Kun-yomi

1) Az egyetlen írásjegyből álló szavakat kun (japános) olvasatuk szerint ejtjük: 月 tsuki
'hold'; 'hónap'; 口 kuchi 'száj'.  
2) Amely szavakban okurigana (hiraganás toldalékolás; a zárójelben álló szótagok) szerepel,
a kun olvasat az érvényes: 上げる a(geru) 'felemel'; 三つ mit(tsu) 'három'; 大きい oo(kii)
'nagy'; 立つ ta(tsu) 'áll'; 買い物 kaimono 'bevásárlás'.
3) A személyneveket rendszerint kun olvasat szerint ejtik: 田中 Tanaka; 小石 Koishi.

On-yomi

1) Néhány kanjinak csak on olvasata van. 
2) Az okurigana nélküli kanji összetételeknek rendszerint on olvasatuk van: 動物 dōbutsu
'állat'; 公園 kōen 'park'; 学校 gakkō 'iskola'. 

Az összetett szavak esetében lehetséges, hogy ugyanannak a kanjisornak on és kun olvasata
is van, hasonló vagy teljesen eltérő jelentéssel: 明日 ashita / myōnichi (asu ejtése is van)
'holnap, másnap'; 一日 ichinichi / ichijitsu 'egy nap'; tsuitachi 'elseje';白鳥 hakuchō 'hattyú';
shirotori 'fehér madár'. 

Ateji

Előfordul, hogy a kanjinak csak a jelentését használják fel egy-egy kifejezéshez, a
hagyományos on és kun olvasatoktól eltérő ejtésmóddal, pl. お母さん okāsan 'anya';
お兄さん oniisan 'báty'; 大人 otona 'felnőtt'. A kanji jegyzék példáiban az ide tartozó
kifejezések mellett *jel található. 

Más esetben fonetikai jelként használják a kanjisort; az összetételből nem lehet következtetni
a kifejezés jelentésére: 出来る dekiru 'képes vmire'. Ily módon használnak kanjikat
összetételekben országnevek leírására. Ezek az adott ország nevének elavult, fonetikus kanji
írásmódjából származnak. 日 Nichi 'Japán'; 米 Bei 'Amerika'; 英 Ei 'Anglia'; 仏 Futsu
'Franciaország'; 中 Chū 'Kína'. Mindkét módon használt kanjik neve ateji.

A kana
A kana írásmódot a kínai eredetű jelekből a japánok maguk alakították ki a Heian-
korszakban mintegy 1000 éve (s eredetileg 50 szótagból álltak, ma 46 szótagot használnak;
ld. A teljes japán szótagábécé). A hiragana a kanjik folyóírásszerű változatának
egyszerűsített formája; kialakítása egy Kúkai nevű buddhista szerzetes nevéhez fűződik. A
katakana pedig a kanji egy-egy önállóvá vált eleme (olyan kanji elemét választották ki,
amelynek ejtése megegyezik az adott szótagéval). A kana sorrend a japán betűrendbe sorolás
alapja. Emellett létezett egy másik, hiraganával írt, ún. iroha ábécé (ld. belső borító), amely
tulajdonképpen  egy buddhista  vers,  s a szótagok egyszeri  felhasználásával  írták. Az irohát 
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manapság is alkalmazzák tárgyak sorrendjének, pl. kártyajáték vagy színházi ülőhelyek
jelölésére. Az iroha rendszer két, ma már elavult (s a kanában nem található) elemet is
tartalmaz  (ゑ,ヱ we;ゐ, ヰ wi).
A japán írástanulást célszerű a kana, legelőször is a hiragana írásával kezdeni: minden japán
szó leírható vele. A japán iskolai írásoktatás is ezzel kezdődik. Könnyen megjegyezhetők,
mivel legfeljebb négy vonásból állnak. 

A japánban 5 magánhangzó található, a-i-u-e-o sorrendben. Ez képezi a japán szótagírás
sorrendjének, a szótagábécének is az alapját. A mássalhangzók – az egy szótagképző n
kivételével – mindig magánhangzókkal együtt fordulnak elő.

Mind a hiragana, mind a katakana írásban az alapszótagokon kívül mellékjelekkel ellátott
szótagok is találhatók. Négy szótagsor (ka, sa, ta, ha) mássalhangzóinak zöngés párja is van
(dakuon). Ezek jelölésére szolgáló módosító jel az alap szótagjel melletti kettős vessző
(dakuten vagy nigori) a jobb felső sarokban. Gyakori jelenség a zöngésedés összetett szavak
esetében (pl. 小屋 こや koya 'kis ház'; 犬小屋  いぬごや inugoya 'kutyaház'). A ha sorban
zöngés (ba) és félzöngés (pa) sor is található (handakuon) – a félzöngés szótagok jele a kis
kör a jobb felső sarokban (handakuten vagy maru). Táblázatunkban minden módosító jellel
ellátott szótagsor megtalálható (ld. A teljes japán szótagábécé, belső borító).

A japán szavak leírására összetett összetett szótagokat is használnak, amelyek a szótagjelek i
soros szótagjaiból és a kis ya-yu-yo szótagokból állnak (ひゃく hyaku 'száz'; きょうぎ kyōgi
'mérkőzés'; az összetett szótagok elnevezése: yōon. A japánban találkozunk gégezárhanggal
(rövid szünet, japán elnevezése: sokuon), jelölése: mássalhangzó nyújtással (kis tsu:っ,ッ;
みっつ mittsu 'három'; latin betűs átírásban: betűkettőzéssel). A yōon és a sokuon jelölésére
kisbetűket (ゃ,ャ'ya';ゅ,ュ'yu';ょ,ョ'yo';っ,ッ 'tsu') használnak. 

A japán betűrendbe sorolás szabályai
A japán betűrendbe sorolás alapja a kana szótagírás sorrendje, gojū-on, azaz az '50
alapszótag' (mai használatban csak 46; az n sohasem szó- ill. szótagkezdő). Az egy- és
kétnyelvű szótárakban, enciklopédiákban és művek betűrendes mutatóiban általában nem
tesznek különbséget aszerint, hogy az adott szóban mellékjel nélküli alapszótag vagy
mellékjeles (dakuten pl. が, vagy handakuten, pl. ぱ) szótag, a normál (nagy) vagy kis kana
(きや, きゃ; まつ, まっ) szerepel-e. Ugyanígy nem tesznek különbséget a hiraganás és
katakanás írásmód között. Amennyiben a más szerkesztési elvet alkalmaznak, ezt a
bevezetőben leírják.

A legáltalánosabb szabályok, amelyeket az azonos alakú szavak besorolásánál be kell tartani
(ha azokban az egyetlen különbség pl. alap- és mellékjeles szótag, a nagy- és kisbetű, ill. a
hiraganával vagy katakanával írt forma):
1) A rövidebb szó megelőzi a hosszabbat, ha azonos betűsorral kezdődnek (ez egyébként
minden nyelvben alapszabály; pl. かん, かんけつ). 2) A mellékjel nélküli kana előbb áll,
mint a mellékjeles párja;  dakutennel jelölt kana előbb áll, mint a handakutennel jelölt (は,
ば, ぱ). 3) A normál (nagy) kana előbb áll, mint kisebb párja (sokuon: まつ, まっ; yōon:
きや, きゃ). 4) A hiraganával írt szó előbb áll, mint a katakanás változat.
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Számos esetben a besorolásnál egyszerre több szabályt is figyelembe kell venni. Ilyenkor
mindig a magasabb számú elv szerint kell dönteni. A katakanás nyújtó jelet (ー, neve chōon,
kigō vagy bō; pl. ビール bīru 'sör') a besorolásnál általában nem veszik figyelembe, vagy,
mint kötetünk esetében is, úgy tekintik, mintha hiraganás írás szerint nyújtó magánhangzóval
lenne írva, s a szó e szerint kerül besorolásra (ビール : びいる).

A latin betűk és az átírás
Mai japán szövegekben előfordulnak latin betűs szavak, pl. cégnevek (betűszók, pl. JAL:
Japan Airlines, a japán légitársaság angol neve, vagy NHK: Nihon Hōsō Kyōkai, a japán
rádió- és televíziótársaság japán nevének rövidítése, angolos kiejtéssel). Ezek általában
újságokban, hirdetésekben, feliratokban láthatók. (A tokiói metróállomások nevét is átírják
latin betűvel a külföldiek kedvéért.) Arab számú dátumok is egyre gyakrabban fordulnak elő
a hagyományos kanjis írásmód helyett.

Ezzel eljutottunk a latin betűs átíráshoz. A japán nyelv szavait ugyanúgy le lehet írni latin
betűkkel, mint hiraganával. Már említettük, az azonos hangzású szavak nagy száma miatt a
jelentés-megkülönböztetésre leginkább a kanjik alkalmasak. A kormány tett kísérleteket a
latin betűk használatának bevezetésére, de részben a fent említett ok, részben a japánok
hagyománytisztelete miatt e kezdeményezések nem vezettek eredményre. A latin betűs
átírásra többféle módszer használatos. Az egyik a hyōjun-shiki ('standard átírás'), vagyis az
ún. Hepburn-rendszer, amely a James C. Hepburn misszionárius orvos által 1867-ben kiadott
japán–angol szótárban használt (angolos) átírási rendszer módosított változata. A kormány
által 1937-ben közreadott hivatalos átírási rendszer (kunrei-shiki) az 1905-ben összeállított,
ún. Nihon-shiki átírási rendszer alapján készült. 1954-ben a kormány újabb ajánlást tett
közzé, amelyben egységesíti az 1937-es változat és a Hepburn-rendszer elemeit. (Pl. a しゃ
átírása a Nihon-shikiben sya, a Hepburn-rendszerben sha; az 1954-es ajánlásban első helyen
a sya áll, de elfogadott a sha  változat is. A teljes japán szótagábécé c. táblázatban
megtalálható mind a Nihon-shiki, mind a hyōjun-shiki szerinti áítrás.) 

A Hepburn-rendszerben a következő jelölések találhatók, amelyek eltérnek a kormány-
rendszertől (Nihon- vagy kunrei-shiki).
1) Ha a szótagképző n után magánhangzó vagy y (ejtsd: j) következik, hiányjellel jelöli a
szótag határát, pl. sen’en (千円; せんえん 'ezer jen'), kon’ya (今夜; こんや  'ma este').
2) A hasonulással vagy másként keletkezett gégezárhangokat kettőzéssel jelöli, pl. kitte
(切手; きって 'bélyeg'). Az sh-ból ssh, ch-ból tch, a ts-ből tts lesz: isshin (一新; いっしん
'reform'),   kittchō (吉兆; きっちょう 'szerencsés előjel'),  ittsui (一対; いっつい 'egy pár').
3)  A sa, ta sorban a Nihon-shiki szerint végig azonosak a szótagkezdő mássalhangzók (pl.
ta, ti, tu, te, to), míg a Hepburn-rendszerben a kiejtést követik. Ez vonatkozik a zöngés
(dakuon) változatra is. A Hepburn-rendszer szerint a zöngés hangok esetében két sornak is
azonos lesz az átírása (じ,ず;ぢ,づ: ji, zu). A gyakorlatban azonban ez nem szokott
problémát jelenteni: a ta sor zöngés párjai leginkább szóösszetételekben fordulnak elő. 
4) A ha sorban az u-s hang jelölése a Hepburn-rendszerben a kiejtésnek megfelelően fu
átírással áll.
5) Az  önálló szótagképző  n hang  írásmódja  m,  ha a  következő  szótagkezdő b, p, m  hang
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miatt m-ként ejtjük, pl. shimbun (新聞;しんぶん 'újság'). (Kötetünkben a hiraganás írásmó-
dot követjük: shinbun).

A tárgyrag partikuláját, az を-t (ejsd: o) wo-ként, a は témajelölő partikulát wa-ként (ejtsd:
va),  az irányjelölő へ (he) partikulát az ejtésnek megfelelően e-ként írtuk át.

Mivel a japán nyelv folyamatos írású – a partikulák s a meglehetősen ritkán használt
írásjelek segítenek a szó- ill mondathatárok meghatározásában –, a latin betűs átírásban az
elválasztásra ill. annak jelölésére nincs külön szabály; a toldalékolt kifejezéseket ill. a
hosszabb  összetételű  (négy  ill. több  kanjiból álló) szavakat  általában külön írtuk, valamint
azokat a szavakat is, amelyek önálló egységnek tekinthetők (pl. partikulák). A tulajdon-
neveket nagy kezdőbetűvel jelöltük az átírásban is (pl. Yokohama). 

A szótár használatáról
A szótár fő részében 200 oldalon, oldalanként 5–5 kanji áll, a példaanyag mintegy 8400 szó
és kifejezés, valamint fontosabb földrajzi név. A japán olvasatok további kb. 1000 szót
tartalmaznak. A szótárt kiejtési útmutatóval egészítettük ki (ld. belső borító).

Az egyes szintek jelölése és a megfelelő kanji sorszáma minden oldalon megtalálható. A
szinten belüli elrendezés elve a kanjik első on-yomi (kínai) olvasata. (Természetesen a
magasabb szinteken követelmény az előző szint/ek anyagának ismerete is.) Minden egyes
kanji mellett 7–10 példa áll; a kanjik gyakoriságától függően egy-egy kanji mellett ennél
több, másoknál kevesebb. A kötet a szókincs gyarapítására is alkalmas. Egy szó, kifejezés
csak egyszer fordul elő, s nem mindig az elsőként álló kanji mellett áll. A keresést táblázatok
és mutatók segítik. 

A betűrendbe sorolás alapelvei
A példák betűrendbe sorolásának alapja a japán szótagábécé. A kanji szótárak szerkesztési
gyakorlatának megfelelően először a kínai (ON-YOMI), majd a japán (kun-yomi) olvasatok
szerinti besorolást alkalmaztuk; ezen belül azok a példák kerültek előre, ahol az adott kanji
az első helyen áll, majd a szó belsejében. A *jelzésű olvasatok (ateji) az on- és kun-yomi
után kerültek (pl. 大人 otona 'felnőtt'). Ez olyan kanjisor elnevezése, amelynél a kanjinak
csak a jelentését használják fel, a hagyományos on és kun olvasatoktól eltérő ejtésmóddal.

Az átírás módja 
Az átírásban a módosított Hepburn-rendszert alkalmaztuk. Az átírások kiejtése a belső
borítón található, A teljes japán szótagábécé c. táblázatban. További eligazítást nyújt A latin
betűs átírás c. fejezet. A japán eredetű szavak jelentésében is a magyar helyesírást
használjuk (pl. dzsúdó, Tokió, Kjúsú.) Egy kivételt teszünk: a kanji, amennyiben nyelvtani
kategóriaként szerepel a kötetben, angolos átírással, ha a példák között áll, magyar (kandzsi)
írásmóddal áll.

Míg a Hepburn-shiki esetében a kérdéses pont mindig a hosszú magánhangzók jelölése
(mivel nem teszi kötelezővé). E kötetben megmaradt pl. az oo átírás, ha a szóban ez az
írásmód szerepel  (pl.  大きい  ookii  'nagy'),  a japán  írás ou jele itt ō átírással található  (pl.
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学校 gakkō 'iskola'). A kettőzött magánhangzók jelölésére a nyújtást jelölő, vízszintes
vonallal ellátott magánhangzókat használjuk (ā, ū, ē, ō), a hosszú i-t kettőzéssel jelöljük.
Katakana rendszerű írásban a nyújtás jele a ー; (コーヒー kōhī 'kávé'); az átírásban a fenti
nyújtó jeleket használjuk. Összetett szóban is kerülhet egymás mellé azonos magánhangzó,
az ejtése azonban nem egy hosszú, hanem két önálló, rövid hang (pl. 小躍り koodori
'örömtánc, ugrándozás'). A kanji olvasatából kiderül, hogy összetett szóval állunk szemben. 

Az egyes szócikkek szerkezete

Szám
3  - jelen kötetben elfoglalt hely; a mutatók mindegyike erre a számra utal
8 – a kanji vonásszáma (helytakarékosági okból esetenként a gyök számával azonos sorban, attól /
jellel elválasztva áll)
173 – a 214 történelmi gyök közül hányas szám alatt szerepel a kanji
5042 – Andrew N. Nelson (ld. Felhasznált irodalom)
30 – Hadamitzky–Kazár (ld. Felhasznált irodalom)
1825 – Kós Péter (ld. Felhasznált irodalom; ha nem szerepel az adott kanji a gyűjteményben, akkor
K- jellel jelöljük)

Kanji (az adott jel nagyobb méretben)

Olvasat (ON-YOMI, kun-yomi, *eltérő olvasat)

Minden kanji összes hivatalosan elfogadott olvasata szerepel a kötetben (kb. 2500), a
jelentések közül általában csak a leggyakoribbat adtuk meg. Az egyes kanji olvasatok
jelentése esetében a hasonló jelentéseket vesszővel, míg az eltérő jelentéseket pontos
vesszővel (;) választottuk el. A jelentések pontos elkülönítését kurzív, azaz dőlt betűkkel
jelöltük. Tehát itt a kurzív szedésnek egyetlen funkciója van: a szóalakok, olvasatok és a
jelentések összekapcsolása és egyértelművé tenni, melyik olvasathoz melyik jelentés társul.
Példánk a 16. számú kanji. 
A KEN (on-yomi, kínai olvasat) és a miru (okuriganás, azaz toldalékolt kun-yomi, japános olvasat)
mindegyikének jelentése néz, lát, ezért azonos, álló betűvel szerepelnek. A mieru (japános olvasat)
jelentése: látszik,  a miseru jelentése mutat. Az okurigana mindenütt zárójelben áll.

KEN
mi(ru)
mi(eru)
mi(seru)

néz, lát

látszik
mutat

Amennyiben egy kanjinak több olvasata is van, s ezek mindegyike az összes felsorolt
jelentéssel bír, normál álló betűkkel szerepelnek mind az olvasatok, mind a jelentések  (ld.
145, 588.)

A kun-yomi olvasatok mindegyike önállóan használt szó, a legfontosabb jelentések az
olvasat mellett találhatók (ld. 232.), ezeket tehát nem vettük fel a példák közé (936. 遊ぶ
aso(bu) 'játszik'). A ritkán használatos kanji olvasatokat – más szótárak gyakorlatának
megfelelően –, aláhúzással jelöljük. Általában a rövidebb, 2-3 kanjiból álló példák
kiválasztására törekedtünk, ettől azonban néhány esetben eltértünk, mivel a kifejezést
fontosnak tartottuk.
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Minden olvasat (amely az adott hasábban szerepel) bekerült az Olvasat szerinti indexbe, latin
betű szerinti besorolással. Azonos olvasatok esetén előbb áll az ON-YOMI, majd a kun-
yomi; több azonos on-, illetve kun-yomi esetén a sorszám volt a rendező elv. Az ateji
esetében itt nem szerepel a *jel. A zárójelet a betűrendbe sorolásnál nem vettük figyelembe,
a besorolás alapja mindig a teljes szóalak.

Szavak és kifejezések
A 7–10 példa (esetenként több vagy kevesebb) a japán szótagábécé rendjében áll (ld. A
betűrendbe sorolás alapelvei). A példáknál / és kötőjeles, ill. zárójeles formákat használtunk:
98. 'üres/kiadó ház'  jelenti vagy az üres házat, vagy a  kiadó házat. 
146.  文字 moji / monji azt jelöli, hogy kanjisornak kétféle olvasata van. 
204. 転職 tenshoku 'foglalkozás változ(tat)ás' esetében a kifejezés 'foglalkozás változást' és
'változtatást' is jelent.) 
127.  遺言 yuigon 'végrendelet/-akarat' jelölésével azt fejezzük ki, hogy a szó jelentése 'végrendelet'
vagy 'végakarat'. 

Több más szótár gyakorlatához hasonlóan nem jelöltük külön a -na típusú melléknevek
végződését.

Kiegészítő táblázatok

A szótagírások táblázata a kötet elején, a 214 gyök és néhány variánsának  táblázata a kötet
hátsó borítójának belsején található. Lényeges ismerni a gyökök jelentését, ezt A 214 gyök
jelentése és japán elnevezése c. táblázat tartalmazza. Ebben több variánst adtunk meg, mint a
hátsó borítón levő táblátzatban. (A gyök szerinti indexben nem minden gyök alá került kanji,
csak az 1000 kanji besorolásához szükségesek szerepelnek ebben a mutatóban.) Ha ismerjük
a kanji bármely olvasatát, az Olvasat szerinti indexből visszakereshető a sorszáma. A
vonásszám meghatározása után a vonásszám szerinti mutatóból is megkapjuk a keresett kanji
sorszámát. A gyök szerinti keresés talán a legbonyolultabb – célszerű eleinte a kanjik
sorszáma alatti 2. kicsi szám szerint a 214 gyök táblázatait megtekinteni, hogy az egyes
kanjik milyen módszer szerint kerültek be az adott gyök alá. Segíti az eligazodást A gyökök
elhelyezkedése az írásjegyeken belül c. rész is, továbbá a gyök meghatározása 12 lépésben
(X. oldal).

Gyakorlati tanács

A japán nyelv tanulásához is jól használhatók az Internet által nyújtott lehetőségek: japán
kiegészítő fontkészlet, szövegszerkesztők és szótárprogramok szabadon letölthetők és
használhatók.

a) MS Mincho Japán fontkészlet –  a Microsoft cég honlapjáról ingyen letölthető. Csak
“felismeri” az MS termékekkel kompatibilis japán nyelvű programok által használt
karaktereket, japán írásra önmagában nem alkalmas.
URL: http://office.microsoft.com/downloads/

b) NJStar – szövegszerkesztő és japán–angol ill. angol–japán szótárprogram. Kereskedelmi
céllal helyezték el a honlapon.  Díjmentesen letölthető és  később  lehet regisztrálni  (ez  már
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pénzbe kerül, az aktuális ár a honlapon megtalálható). Ekkor a program többféle betűtípus
használatára nyújt lehetőséget.
URL: http://www.njstar.com

c) JWPce – szabadon letölthető és használható, japán–angol szövegszerkesztő- és szótár-
program. Korábbi verziójánál (JWP) könnyebben kezelhető. A két változat kompatibilis, az
egyikben elmentett anyag a másikban is megnyitható; a karakterek is a megnyitott program-
nak megfelelően jelennek meg és nyomtathatók, ugyanis a JWP Truetype, a JWPce nem
Truetype fontkészlettel rendelkezik.
URL: http://ftp.cc.monash.edu.au/pub/nihongo/00INDEX.html#win_r  (JWP, Truetype)
URL: http://www.physics.ucla.edu/~grosenth/jwpce.html (JWPce, nem Truetype)

Rövidítések

(ápr.) – április (mn) – melléknév
(átv is) – átvitt értelemben is (nyelv) – nyelvtan(i)
(Eu) – Európa (nyomtatv) – nyomtatvány
(fiz) – fizika (pü) –  pénzügy(i)
(fn) – főnév (pol) – politika(i)
(geom) –  geometria (szerény)  – szerény kifejezés
(hiv) – hivatalos (tiszt) – tiszteleti kifejezés
(kat) –  katonai  szakkifejezés (tört) – történelem
(kl.) – klasszikus (udv) –  udvarias kifejezés
 (közg) – közgazdaság(tan) (v.) – vagy
(közl)  –  közlekedés (vhová) – valahová
(közm) – közmondás (vill) – villamosságtan
(mat) – matematika (vki) – valaki
(mg.-i) – mezőgazdasági (vmi) – valami
* szólás, kifejezés (az on-yomitól és kun-yomitól is eltérő kiejtésmóddal)

Ha bármilyen  észrevétele vagy kérdése van  a könyvvel kapcsolatban,  levelét a következő
e-mail címre küldheti: mate_judit@axelero.hu

Jó tanulást, kellemes és hasznos időtöltést kívánok.

Budapest, 2003. augusztus 

                                       Máté Judit
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1
1
1
1
2
857

一 ICHI, ITSU
hito,
hito(tsu)

egy, első 一応  ichiō  próbaképpen; körvonalakban
一月  ichigatsu  január; hitotsuki egy hónap
一度  ichido  egyszer, egy alkalommal
一日  ichinichi egy nap; *tsuitachi  elseje
一人  ichinin egy ember; hitori  egy ember;
egyedül
一番  ichiban  első; a legjobb
一朝一夕  itchō isseki  egyetlen nap (alatt)
一気に  ikkini  egy csapásra/húzásra
一新  isshin  megújítás, reform
一つ一つ   hitotsu hitotsu  egyenként

2
5
30
878
76
915

右 U, YŪ
migi

jobb
(irány)

右翼  uyoku  jobboldal (pol.)
左右  sayū  jobb és bal
右足  migiashi  jobb láb
右側  migigawa  jobb oldal/kéz
右利き  migikiki   jobbkezes (személy)
右手  migite  jobb kéz
右の方  migi no hō  jobb oldal
右回り  migimawari  órajárással egyezően
右目  migime   jobb szem

3
8
173
5042
30
1825

雨 U
ame, ama

eső 雨期 /雨季 uki  esős évszak
雨天  uten  esős idő
降雨  kōu  eső(zés)
風雨  fūu   szél és eső
雷雨  raiu  zivatar
雨上がり ameagari  eső után
雨降り amefuri  esőzés
大雨  ooame  nagy eső, felhőszakadás
雨具  amagu  eső elleni öltözék
雨水  amamizu  esővíz
小雨  kosame  szemerkélő eső
*梅雨  tsuyu  esős évszak

4
4
13
617
13
537

円 EN
maru(i)

kör, yen
kerek

円滑  enkatsu  sima; harmonikus
円形  enkei  kör alak, kör
円高  endaka  a jen magas árfolyama
円卓  entaku  kerek asztal
円満  enman  tökéletesség, elégedettség
千円  sen'en   ezer jen
半円  han'en  félkör

5
4
86
2743
20
356

火 KA
hi, ho

tűz 火口  kakō   kráter
火災  kasai  tűzvész, lángba  borulás
火事  kaji  tűzvész, lángba  borulás
火星  Kasei  Mars (bolygó)
火曜日  kayōbi   kedd
点火  tenka  begyújtás, tűzrakás
火遊び  hiasobi  játék a tűzzel; játék a szere-
lemmel
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6
3
1
9
31
928

下 KA, GE
shita, moto
shimo 
sa(geru)
sa(garu) 
kuda(su)
kuda(ru)
kuda(saru)
o(rosu)
o(riru)

alatt, lent
alul
alja vminek
lóg, függ
leenged

ad

leereszt
lelép/-száll

下級  kakyū  alacsonyabb fokozat/osztály
地下  chika  föld alatti, alagsor
零下  reika  nulla fok alatt
廊下  rōka  folyosó
下車  gesha  leszállás, landolás
下旬  gejun   a hónap harmadik dekádja
下駄  geta  geta  (japán fapapucs, kimonó-
hoz)
下書き  shitagaki   vázlat
下調べ shitashirabe  előzetes vizsgálat
年下  toshi shita  fiatal, ifjú.
*下手  heta  ügyetlen  

7
7
9
409
390
930

何 KA
nani, nan

mi, mennyi,
melyik, hány

幾何  kika   mértan
何回  nankai   hányszor?
何時  nanji  hány óra? 
何でもない nan de mo nai  jelentéktelen
何度  nando  hány fok?
何人  nan'nin  hány ember?

8
5
36
1168
83
598

外 GAI, GE
soto, hoka
hazu(su)
hazu(reru)

idegen
kint
leold
leválik

外交  gaikō  diplomácia
外国  gaikoku  külföld
外出  gaishutsu  házon kívül (van)
意外  igai  meglepő, váratlan
海外  kaigai  külföld; tengerentúl
局外者  kyokugaisha  kívülálló
室外  shitsugai  (házon) kívül (van)
内外  naigai  kívül-belül; kb.
例外  reigai  kivétel
外ならない hoka nara nai  nem más, mint...

9
8
39
1271
109
520

学 GAKU

mana(bu)

tanulás,
tudomány
tanul

学園  gakuen  tanintézet, iskola
学者  gakusha  tudós; ösztöndíjas
学習  gakushū  tanulmány, tanulás
学生  gakusei   tanuló, diák
学校  gakkō  iskola
科学  kagaku   tudomány
見学  kengaku  megfigyelés, tanulmányozás
新学期  shingakki   új félév/szemeszter
大学  daigaku   egyetem, főiskola
通学  tsūgaku  iskolába járás

10
12
169
4949
43
1049

間 KAN, KEN
aida
ma

időtartam,
időköz
tér, hely
 

間隔  kankaku  időtartam, intervallum
期間  kikan  időszak
瞬間  shunkan  perc, másodperc, pillanat
中間  chūkan  közép
人間  ningen  ember
間柄  aidagara  kapcsolat
間違う  machigau  hibázik, téveszt
間もなく  mamonaku  nemsokára
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11
6
84
2480
134
1129

気 KI, KE lélek, szel-
lem, kedv

気軽  kigaru  gondtalanság, derű
気体  kitai   gáz (halmazállapot); zápor
気品  kihin  íz, zamat, aroma
気分  kibun kedv, hangulat, kedély
元気  genki  egészséges, energikus 
正気  shōki  igazi jellem/lélek/szív
人気  ninki  népszerűség;  hitoke  életjel

12
2
4
146
11
1269

九 KYŪ, KU
kokono,
kokono(tsu)

kilenc 九か月  kyūkagetsu  kilenc hónap
九死に一生を得る  kyūshi ni isshou wo eru
egy hajszálon múlik a megmenekülése
九州  Kyūshū  Kjúsú 
九人  kyūnin   9 ember
九月  kugatsu  szeptember 
九九  kuku  szorzótábla
九分九厘  kubukurin  10:1; tízből kilenc
九日  kokonoka  kilencedike; kilenc nap

13
6
9
380
60
1181

休 KYŪ

yasu(mu)
yasu(maru)
yasu(meru)

pihenés, sza-
badság
pihen

pihentet

休暇  kyūka  szabadnap, szabadságolás
休業  kyūgyō   zárva, üzemszünet
休憩  kyūkei  szünet, pihenő 
休日  kyūjitsu  ünnepnap, szünnap
休息  kyūsoku  pihenés, kikapcsolódás
定休日  teikyūbi  munkaszüneti nap
連休  renkyū  egymást követő szabadnapok
休み中  yasumichū  "Zárva"

14
8
167
4815
23
1138

金 KIN, KON
kane
kana

arany, fém
pénz
fém, érc

金色  kin'iro / konjiki  arany színű
金額  kingaku  pénzösszeg
金魚  kingyo  aranyhal
金属  kinzoku  fém
金髪  kinpatsu  szőke haj  
金曜日  kin'yōbi  péntek
資本金  shihonkin  tőke
代金  daikin  ár, költség, számla
料金  ryōkin  díj, tarifa
金遣い  kanezukai   költekező (személy)
金もうけ  kanemōke  pénzkereset
金持ち  kanemochi  gazdag

15
4
74
2169
17
631

月 GETSU
tsuki
GATSU

hold, hónap

hónap

月額  getsugaku  havi összeg
月末  getsumatsu  hónap vége
月曜日  getsuyōbi  hétfő
今月  kongetsu  e(bben a) hónapban
先月  sengetsu  a múlt hónap(ban)
生年月日  seinengappi  születési idő
正月   shōgatsu  Újév
月明かり  tsukiakari  holdfény
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16
7
147
4284
63
655

見 KEN
mi(ru)
mi(eru)
mi(seru)

néz, lát

látszik
mutat

見解  kenkai  vélemény, nézőpont
見識  kenshiki   vélemény, nézet; önérzet
見物  kenbutsu  városnézés
一見  ikken   gyors pillantás
私見  shiken  személyes/saját  vélemény
先見  senken   előre-/jövőbelátás
拝見  haiken  megtekintés, meglátogatás
偏見  henken előítélet, elfogultság
見送り  miokuri  kíséret
見越す  mikosu  előre lát, megérez
見付ける  mitsukeru  megtalál
(お)見舞い (o)mimai  beteglátogatás
味見 ajimi  minta, ízelítő

17
4
1
15
7
687

五 GO
itsu, itsu(tsu)

öt 五円玉  goendama  öt jenes pénzérme
五か月  gokagetsu  öt hónap
五月  gogatsu  május
五十音  gojūon  japán szótagábécé ('50
hang')
五体  gotai   az egész test
五日  itsuka  ötödike; öt nap
*五月雨  samidare / satsukiame  kora
nyári esőzés

18
9
60
1610
48
697

後 GO,  nochi
KŌ, ushi(ro)
ato
oku(reru)

után
mögött
után
késik, elma-
rad

後日  gojitsu a jövőben
今後  kongo  mostantól fogva
最後  saigo  legutolsó
食後  shokugo  étkezés után
前後  zengo  kb.;  előtte és utána
放課後 hōkago  iskola után
後悔する kōkai suru  megbán, sajnál(ko-
zik)
後書き atogaki  utóirat, utószó

19
4
4
162
49
690

午 GO dél 午後  gogo  délután, du.
午後二時  gogo niji  du. 2  óra
午前  gozen  délelőtt, de.
午前中   gozenchū  egész délelőtt
午前も午後も gozen mo gogo mo  délelőtt
is, délután is
正午  shōgo  dél

20
14
149
4374
67
689

語 GO
kata(ru) 
kata(rau)

beszéd, nyelv
beszél, mond
beszél; társa-
log
 

語学  gogaku  nyelvészet
語調  gochō  hangszín, akcentus
一語一語  ichigo ichigo  szóról szóra
言語  gengo   nyelv, beszéd
豪語  gōgo  fellengzősség
国語  kokugo  nemzeti nyelv
私語  shigo  motyogás, mormogás
日本語  nihongo   japán nyelv       
語り手  katarite  mesélő, elbeszélő
物語  monogatari   történet, mese, legenda 
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21
10
75
2260
115
1209

校 KŌ iskola; kor-
rektúra

校正  kōsei  korrektúra,  kefelevonat
校長  kōchō  iskolaigazgató
校庭  kōtei  iskolaudvar
校内  kōnai  az iskolán belül
下校  gekō  hazatérés az iskolából
高(等学)校  kō(tōgak)kō  középiskola (16-
18 éves korig)
小学校  shōgakkō  általános iskola (6-12 é-
ves korig)
中学校  chūgakkō  középiskola (13-15 éves
korig)

22
6
144
4213
68
1243

行 KŌ; AN
i(ku),
yu(ku)
GYŌ
okona(u)

megy

sor
tart (pl. előa-
dást)

行為  kōi  cselekedet, tett
行程  kōtei  távolság
一行  ikkō   kíséret; ichigyō  1 sor (szöveg)
銀行  ginkō   bank
決行  kekkō  határozat végrehajtása
孝行  kōkō  fiúi/gyermeki kötelesség(tudás)
施行  shikō / sekō   kivitelező
行き交う yukikau   jön és megy
行方  yukue tartózkodási hely
行事  gyōji  esemény

23
10
189
5248
190
1206

高 KŌ
taka(i)
taka
taka(maru)
taka(meru)

magas, drága

összeg
emelkedik
emel

高価  kōka  magas ár
高額  kōgaku  nagy összeg
高速道路  kōsokudōro  autópálya/-sztráda
高潔  kōketsu  egyszerűség, nemesség
高尚  kōshō   nemes, finom
最高  saikō   a legmagasabb, a legjobb
崇高  sūkō  legmagasabb
名高い nadakai  neves, híres

24
8
31
1037
40
682

国 KOKU
kuni

ország, haza 国際  kokusai  nemzetközi
国産  kokusan   hazai termék/gyártmány
国籍  kokuseki   nemzetiség, állampolgárság
国民  kokumin  nép, nemzet; állampolgár
国境  kokkyō / kunizakai  állam-/országha-
tár
国交  kokkō  diplomáciai kapcsolat
韓国  Kankoku  Korea

25
4
9
352
51
617

今 KON, KIN
ima

most(anában) 今回  konkai  most; az utóbbi időben
今週  konshū  ez(en) a hét(en)
今度  kondo  ez alkalommal; legközelebb
今日  kon'nichi / *kyō  ma, ezen a napon
今年  kotoshi  az idén, ebben az évben
昨今  sakkon  mostanában, az utóbbi időben 
今頃  imagoro  mostanában
*今朝  kesa   ma reggel
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26
5
48
1455
75
1603

左 SA
hidari

bal 左折  sasetsu  balra fordulás/tartás
左遷  sasen  lefokozás
左翼  sayoku  baloldal (pol) 
左派  saha   baloldal;  radikális 
左利き hidarikiki   balkezes (személy)
左手  hidarite  bal kéz
右から左へ  migi kara hidari e  jobbról
balra

27
3
1
8
4
1638

三 SAN
mi, mi(tsu),
mit(tsu)

három 三回  sankai   háromszor
三角  sankaku   háromszög
三月  sangatsu  március
三人  sannin   három ember/személy
再三  saisan  újra és újra, ismételten
三日  mikka   harmadika; három nap
*三味線  shamisen  samiszen  (három húros
hangszer)

28
3
46
1407
34
1642

山 SAN
yama

hegy, domb 山岳  sangaku  hegyek, hegység
山道  sandō  hegyi út
山腹  sanpuku  hegyoldal
山脈  sanmyaku  hegylánc/-vonulat
沢山 takusan  számos, sok
登山  tozan   hegymászás
富士山  Fujisan  Fudzsi hegy
山あり谷ありの人生  yama ari tani ari no
jinsei   az élet viszontagságai
山登り  yamanobori  hegymászás

29
5
31
1025
6
1462

四 SHI
yo,  yo(tsu),
yot(tsu),
yon

négy 四角  shikaku  négyzet
四苦八苦  shikuhakku  nagy/végső nyo-
morban van
四国   shikoku  Sikoku 
四方   shihō  minden irány
四人   yonin  négy ember
四年生  yonensei  negyedikes, negyedéves 
四日   yokka  negyedike
四階   yonkai  harmadik emelet  (4. szint)
四歳   yonsai  négyéves

30
3
39
1264
103
418

子 SHI, SU
ko

gyermek 子孫  shison  utód
子弟  shitei  fiatalok
原子  genshi  atom
骨子  kosshi   lényeg; csontok
女子  joshi  lány,  nő
分子  bunshi molekula, elem; tört számlálója
養子  yōshi  fogadott gyermek; vő
陽子  yōshi  proton  
様子  yōsu  aspektus; állapot, megjelenés
子供  kodomo  gyermek
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31
10
72
2126
42
404

時 JI
toki

idő, óra 
(időtartam)

時間   jikan  idő(tartam)
時期   jiki  időszak, periódus
時代   jidai  korszak
一時  ichiji / ittoki egy óra; egy pillanat, kis
idő;  hitotoki egy pillanat, kis idő
空き時間  akijikan üres órák, szabadidő
時々  tokidoki  néha
時計  tokei  óra  (tárgy)
*時雨  shigure  szemerkélés; késő őszi zápor

32
2
5
261
9
1483

七 SHICHI
nana,
nana(tsu),
nano

hét  (szám-
név)

七月  shichigatsu  július
七五三   shichigosan  (a 7-5-3 évesek
szentélylátogatási ünnepe)
七人  shichinin   hét személy
七色  nanairo / nanashoku  a szivárvány hét
színe
七不思議  nana fushigi  a hét csoda
七日  nanoka / nanuka  hetedike; hét nap

33
7
159
4608
133
439

車 SHA
kuruma

kocsi, kerék 車庫  shako   garázs
車種  shashu  gépkocsi márka/típus
車輪  sharin  (kocsi)kerék
自動車  jidōsha  gépkocsi
電車  densha  villanyvonat
発車  hassha  vonat indulása
車座  kurumaza  körben ülés
風車  kazaguruma / fūsha  szélmalom/-
kerék

34
2
24
768
12
483

十 JŪ,  JI-
too, to

tíz 十回  jikkai  tízszer
十一月   jūichigatsu  november
十字架   jūjika  kereszt; Krisztus keresztje
十二月   jūnigatsu  december
十二支   jūnishi  12 kínai állatövi jegy
十八才   jūhassai  18 éves
十分  jūbun  elég, elegendő;  juppun 10 perc
十四日  jūyokka  tizennegyedike
十日  tooka  tizedike 
日赤/日本赤 十字 Nisseki / Nihonseki jūji
Japán Vöröskereszt
*二十日  hatsuka  huszadika

35
5
2
97
53
1591

出 SHUTSU,
SUI
de(ru),
da(su)

kimegy, elin-
dul

出航  shukkō  indulás, hajózás
出世  shusse  karrier, érvényesülés
出発  shuppatsu   indulás
提出  teishutsu  benyújtás, beadás
出会い  deai  találkozás, randevú
出かける  dekakeru  elindul, elmegy ott-
honról
願い出  negaide  beadvány, kérelem
人出  hitode  embertömeg, sokaság
日の出  hinode  napkelte
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36
10
129
3719
131
184

書 SHO

ka(ku)

könyv, doku-
mentum
ír

書斎  shosai  dolgozószoba
書写  shosha  másolás
書店  shoten  könyvesbolt
書物  shomotsu  könyv, kötet
原書  gensho  eredeti mű
辞書  jisho  szótár
図書  tosho  könyvek
文書  bunsho  irat, okmány
手書き tegaki  kézírás

37
3
38
1185
102
450

女 JO, NYO,
NYŌ
onna, me

nő, asszony;
nőnemű

女医  joi  orvosnő
女性  josei  nő; a női nem
女優  joyū  színésznő
女流  joryū  írónő
少女  shōjo  ifjú hölgy; szűz; kislány
長女  chōjo  legidősebb leánygyermek
女の子 onna no ko  kislány, leány
女の人  onna no hito  nő

38
3
42
1355
27
1518

小 SHŌ
chii(sai), 
ko, o

kicsi 小社  shōsha  kis szentély; az én cégem
小心  shōshin  félénkség, bátortalanság
小説  shōsetsu  regény, novella
大小  daishō   nagy és kicsi; méret
縮小  shukushō  csökkenés
小金  kogane  kevés pénz
小人  kobito törpe (ember);  shōnin  kisgye-
rek;  shōjin   jelentéktelen ember
小鳥  kotori  kismadár

39
3
25
798
32
458

上 JŌ 
kami
ue, uwa
a(garu),
nobo(ru)
a(geru),
nobo(su),
nobo(seru)

fent, felett

felmegy

emelkedik

上下  jōge  emelkedés és esés; fent-lent 
上手  jōzu  ügyes
上達  jōtatsu  javulás, fejlődés; haladás
上品  jōhin  előkelő, elegáns
地上  chijō  szárazföld; földfelszín
年上  toshiue  idősebb, idős 
目上  meue felettes, főnök; magasabb rangú/
idősebb személy
上着  uwagi   kabát, zakó

40
9
184
5154
322
1562

食 SHOKU,
JIKI
ku(u),
ku(rau),
ta(beru)

étel, étkezés

eszik

食事  shokuji  étkezés
食物  shokumotsu  élelmiszer
食欲  shokuyoku  étvágy
飲食  inshoku  étel és ital; evés-ivás 
軽食  keishoku  gyors étkezés
月食  gesshoku  holdfogyatkozás
定食  teishoku  menü; napi ajánlat
食べ物  tabemono  étel
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41
2
9
339
1
433

人 JIN, NIN
hito

személy,
ember(ek)

人為的  jin'iteki  mesterséges
人格  jinkaku személyiség, egyéniség
人口  jinkō  lakosság
人体  jintai   emberi test
詩人  shijin  költő
証人  shōnin  tanú
他人  tanin  kívülálló, idegen
人一倍  hitoichibai  több/jobb, mint a többi
人柄  hitogara  személyiség, megjelenés
人見知り  hitomishiri  szégyenlősség
*大人  otona  felnőtt

42
4
85
2482
21
1757

水 SUI
mizu

víz 水質  suishitsu  vízminőség
水素  suiso  hidrogén
水曜日  suiyōbi  szerda
海水  kaisui  óceán/tenger vize
給水  kyūsui  vízellátás
洪水  kōzui  áradás, dagály
噴水  funsui  szökőkút
水色  mizuiro  világoskék
水嵩  mizukasa  vízállás
水着  mizugi  fürdőruha
大水  oomizu  ár(adás)

43
5
100
2991
44
1670

生
SEI, SHŌ
ki-, nama
i(kiru),
i(keru)
i(kasu)
u(mareru)
u(mu)
ha(yasu)
ha(eru), o(u)

születés, élet
tiszta
él

feléleszt
születik
életet ad
növeszt
nő

生地  seichi  születési hely
生徒  seito  tanuló, diák
生物  seibutsu  élőlény; teremtmény
人生  jinsei  élet (emberi)
発生  hassei  keletkezés, kialakulás
一生  isshō   egész élet, élethossz/-tartam
誕生日  tanjōbi  születésnap

44
6
146
4273
72
944

西 SEI, SAI
nishi

nyugat 西部  seibu  a Nyugat; nyugati rész
西北  seihoku  északnyugat
西暦  seireki  keresztény időszámítás; Kr. u.
南西  nansei  délnyugat
北西  hokusei  északnyugat
関西  Kansai  Kanszai  (Japán délnyugati fe-
le, Oszakával együtt)
東西  tōzai  kelet és nyugat
西風  nishikaze / seifū nyugati szél
西日  nishibi  lenyugvó nap
西向き nishimuki  nyugati fekvés(ű)

45
3
47
1447
33
510

川 SEN
kawa

folyó, folyam 川柳  senryū  tréfás vidám haiku
川上  kawakami   a folyón felfelé
川岸  kawagishi  folyópart
川下  kawashimo   a folyón lefelé
川端  kawabata  folyópart
川面  kawamo  (folyó) felszín(e)
小川  ogawa  patak
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46
3
4
156
15
1692

千 SEN
chi

ezer 千回  senkai  ezerszer
千切り sengiri  zöldségszeletek/-darabok
千差万別  sensabanbetsu  vminek a végte-
len változatossága
千秋楽  senshūraku  fesztivál/szumó baj-
nokság befejező napja
千度  sendo  ezerszer
千鳥  chidori  bíbic

47
6
10
571
50
1693

先 SEN
saki

előző, előre 先行  senkō  elsőbbség, megelőzés
先日  senjitsu  múltkor, nemrég
先生  sensei  tanár
先頭  sentō  vezető
先輩  senpai   rangidős, idősebb személy
先方  senpō  a másik fél
先立つ  sakidatsu  megelőz
先に  sakini   előre, előbb
先ほど  sakihodo  rövid idővel előtte
宛先  atesaki  cím, rendeltetési hely
爪先  tsumasaki  lábujjhegy

48
9
12
595
47
1837

前 ZEN
mae

előtt, előző 前後  zengo  elöl és hátul; sorrend; kb.
前提  zentei  feltételezés
前例  zenrei  precedens; előzmény nélkül
空前  kūzen  korszakalkotó; előzmény nél-
küli
前売り maeuri  elővétel, előjegyzés
前書き maegaki  előszó, bevezető
前金  maekin  előleg
前触れ  maebure  előjel; előfutár
前もって maemotte  előbb, előzetesen
建前  tatemae  elmélet, alapelv, vélemény

49
3
37
1171
26
100

大 DAI, TAI
oo(kii), oo
oo(ini)

nagy, hatal-
mas
nagyon

大会  taikai  nagygyűlés, találkozó
大切  taisetsu  fontos
大変  taihen  nehéz; nagyon
集大成  shūtaisei  szerkesztés, összefoglalás
大事  daiji   fontos, értékes, lényeges
拡大  kakudai  bővítés, nagyobbítás
重大  jūdai  komoly, fontos, súlyos
大慌て  ooawate  nagy izgalom
大阪  Oosaka  Oszaka
大晦日  oomisoka  az év utolsó napja

50
7
102
2996
101
349

男 DAN, NAN
otoko

férfi 男子  danshi  fiú
男女  danjo  férfi(ak) és nő(k)
次男  jinan  második fiú
美男  binan  jóképű férfi
男の子  otoko no ko  fiú, kisfiú
男の人  otoko no hito  férfi
男前  otokomae  jóképű férfi



4. szint     51–55

11

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezések

51
4
2
81
28
287

中 CHŪ
naka

közép; belül,
bent

中位  chūkurai / chūgurai  kb.;  közepes
中国  Chūgoku  Kína
中心  chūshin  központ
中立  chūritsu  semlegesség
集中  shūchū  összpontosítás
熱中  netchū  lelkesedés
中身  nakami  tartalom; feltöltés
夜中  yonaka  éjfél

52
8
168
4938
95
266

長 CHŌ
naga(i)

vezető
hosszú

長期  chōki  hosszú időtartam
長距離  chōkyori  nagy távolság; távolsági
長男  chōnan  legidősebb fiú
園長  enchō  óvodavezető
係長  kakarichō  fő hivatalnok
局長  kyokuchō  irodavezető
身長  shinchō  termet, testmagasság
社長  shachō  vállalatvezető/-igazgató
部長  buchō  osztályvezető
長崎  Nagasaki  Nagaszaki (város)
長電話  nagadenwa  hosszú telefonbeszél-
getés
長持ち nagamochi  hosszan tartó, tartós

53
4
1
16
141
1800

天 TEN
ame, ama

menny,
ég(bolt)

天気  tenki  időjárás
天国  tengoku  mennyország, paradicsom
天災  tensai  természeti csapás/katasztrófa
天井  tenjō  mennyezet
天皇  tennō  a japán császár
天文 tenmon  csillagászat, asztronómia
天下り amakudari  kinevezés felsőbb uta-
sításra 
天の川  Ama no gawa  Tejút

54
13
173
5050
108
351

電 DEN villamosság,
elektromos-
ság

電気  denki  elektromosság; fény 
電球  denkyū  villanyégő
電源  dengen  áramforrás;  kapcsoló
電子メール denshi mēru  e-mail
電池  denchi  elem
電力  denryoku  villamos energia
充電  jūden  elektromos töltés
発電  hatsuden  áramfejlesztés

55
3
32
1050
24
367

土 DO, TO
tsuchi

föld, talaj 土壌  dojō  talaj, föld
土足  dosoku  cipő
土俵  dohyō  küzdőtér
郷土  kyōdo szülőföld/-haza
粘土  nendo  agyag
領土  ryōdo  terület, birtok, felségterület
土地  tochi  földterület, termőföld
土踏まず  tsuchifumazu  lábboltozat
*土産  miyage  ajándék
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56
8
4
213
71
241

東 TŌ
higashi

kelet 東欧  Tōō  Kelet-Európa
東経  tōkei  keleti (földrajzi) hosszúság
東西南北  tōzainanboku  a négy égtáj
東洋  tōyō  a Kelet
関東  Kantō  Kantó (Japán keleti fele, To-
kióval együtt)
中東  Chūtō  Közel-Kelet
北東  hokutō  északkelet

57
14
149
4357
244
36

読 DOKU,
TOKU, TŌ
yo(mu)

olvas  読者  dokusha  olvasó (személy)
読書  dokusho  olvasás
愛読  aidoku  olvasás szeretete
音読  ondoku  hangos olvasás
購読  kōdoku  előfizetés (pl. folyóiratra)
黙読  mokudoku  csendes olvasás
読み方  yomikata  olvasás/kiejtés módja
読み仮名  yomigana  olvasat (kandzsié)
読み物   yomimono  olvasnivaló
読点  tōten  vessző (írásjel)

58
9
24
778
74
1318

南 NAN, NA
minami

dél (égtáj) 南極  nankyoku  Déli Sark
南隅  nangū  déli sarok/szöglet
南国  nangoku déli ország(ok)
南部  nanbu  déli rész
南米  Nanbei  Dél-Amerika
南北  nanboku  dél és észak, észak-dél
南洋  nan'yō déli tengerek
西南  seinan  délnyugat
東南  tōnan  délkelet

59
2
7
273
3
1327

二 NI
futa,
futa(tsu)

kettő 二位  nii  második hely 
二回  nikai  kétszer
二月  nigatsu február;  futatsuki  két hónap 
二重丸  nijūmaru  kettős kör
二の足を踏む  ni no ashi wo fumu  habo-
zik, tétovázik 
二通り futatoori  kétféle; kétszeres
二人  futari  két személy/ember
二人共  futaritomo  mindketten 
二日  futsuka  másodika, két nap

60
4
72
2097
5
1328

日 NICHI,
JITSU
hi, ka

nap;  a Nap 日常  nichijō  mindennapi, általános 
日曜日 nichiyōbi  vasárnap
日用品   nichiyōhin  közszükségleti cikkek
前日  zenjitsu  előző nap
当日  tōjitsu  kitűzött/megbeszélt nap
日当たり hiatari   napfényes/napsütötte hely
日帰り higaeri  egynapos kirándulás/utazás
日の入り hinoiri   naplemente
月日  gappi / tsukihi  dátum, időpont
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61
2
11
574
52
435

入 NYŪ
hai(ru),
i(ru)
i(reru)

belép; be-
megy

beletesz

入学  nyūgaku  iskolába kerülés
入国  nyūkoku  beutazás (külföldi országba)
入場  nyūjō  belépés, bebocsátás
記入  ki'nyū  kitöltés (nyomtatványt)
新入 shin'nyū újonc;újonnan érkező személy
入口  iriguchi  bejárat
入れ違い  irechigai  egymás elkerülése
恐れ入る  osoreiru  fél vmitől; sajnál; hálás
気に入る  ki ni iru  elégedett; alkalmas
立入禁止  tachiiri kinshi  Tilos a belépés!

62
6
4
188
45
1320

年 NEN
toshi

év 年賀状  nengajō  újévi üdvözlőlap
年金  nenkin nyugdíj; öregségi járulék
年配  nenpai  idős korú; kor; évek
年末年始  nenmatsu nenshi  év vége–év
eleje (ünnepek)
去年  kyonen   tavaly
新年  shin'nen  új év
少年  shōnen  fiúk; fiatalkorúak
中年  chūnen  középkorú személy
年頃  toshigoro  ifjú-/serdülő-/kamaszkor
毎年  maitoshi / mainen  minden évben

63
5
106
3095
205
735

白 HAKU,
BYAKU
shiro, shira,
shiro(i)

fehér 白紙  hakushi  fehér/üres lap
白書  hakusho  Fehér Könyv, jelentés
白人  hakujin  fehér ember
白鳥  hakuchō  hattyú; shiratori fehér madár
白熱  hakunetsu  fehérizzás; klimax
空白  kūhaku  légüres tér, vákuum
潔白  keppaku  ártatlanság (bűntelenség)
自白  jihaku  beismerés, vallomás
淡白  tanpaku  őszinte
真っ白  masshiro  tiszta fehér

64
2
12
577
10
719

八 HACHI
ya, ya(tsu),
yat(tsu), yō

nyolc 八位  hachii  nyolcadik hely
八月  hachigatsu  augusztus
八十八夜  hachijū hachiya  teaszedés ideje
八人  hachinin  nyolc ember
八の字  hachi no ji  nyolcas számjegy
八分目  hachibunme  nyolc tized
八方  happō  minden oldal/szög
八日  yōka  nyolcadika, nyolc nap 

65
5
3
132
88
740

半 HAN
naka(ba)

fél 半額  hangaku  fele vminek; fele ár
半角  hankaku  fél(négyzet szélességű) ka-
rakter/betű (pl. latin)
半期  hanki  félév, szemeszter
半熟  hanjuku  félig sült/főtt
半信半疑  hanshin hangi  kétségek közt van
半月  hantsuki   félhold
半島  hantō   félsziget
後半  kōhan  (vminek a) 2. fele
前半  zenhan (vminek az) 1. fele
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66
6
1
33
14
794

百 HYAKU száz 百年祭  hyakunensai  centenárium
百回  hyakkai  százszor
百科事典  hyakkajiten  lexikon, enciklopé-
dia
百貨店  hyakkaten  áruház
三百  sanbyaku  háromszáz
八百  happyaku  nyolcszáz
*八百屋  yaoya  zöldséges (bolt/eladó)

67
4
88
2832
113
570

父 FU
chichi

apa 父子  fushi  apa és fia/gyermeke
神父  shinpu  katolikus lelkész
祖父  sofu  nagyapa
父方  chichikata  apai ág(on/ról)
父母  chichihaha / fubō  apa és anya, szülők
*お祖父さん  ojiisan  nagyapa; bácsi (tiszt)
*伯父さん / 叔父さん ojisan  középkorú
férfi; nagybácsi (tiszt)
*お父さん  otōsan  apa (tiszt)
*親父  oyaji  (vkinek az)  apja; főnök

68
4
12
578
38
159

分 FUN, BUN,
BU
wa(keru)
wa(kareru)
wa(karu)
wa(katsu)

perc
rész 
feloszt
el van vágva
(meg)ért
elválaszt

分解  bunkai  elemzés, szétszerelés  
分割  bunkatsu  felosztás
分析  bunseki  elemzés, analízis
分裂  bunretsu  osztódás, hasadás 
塩分  enbun  só, sótartalom
糖分  tōbun  cukortartalom
半分  hanbun  fele vminek
一分  ippun /十分  juppun 1 perc /10 perc 
見分ける miwakeru  megkülönböztet

69
14
169
4959
64
179

聞 BUN, MON
ki(ku)
ki(koeru)

hall, hallgat,
kérdez
hallható

       

外聞  gaibun  tiszteletreméltóság
見聞  kenbun  tudás, tapasztalat
新聞  shinbun  újság
伝聞  denbun  híresztelés
聴聞会  chōmonkai  nyilvános meghallgatás
聞き手  kikite  hallgatóság
聞き捨てる  kikisuteru   figyelmen kívül
hagy
聞き間違い kikimachigai  félrehallás

70
5
80
2466
112
109

母 BO
haha

anya 母校  bokō   alma mater
母国  bokoku  szülőföld/-haza
母(国)語  bo(koku)go  anyanyelv
母性  bosei   anyai 
祖母  sobo  nagymama
保母  hobo  óvónő
母方  hahakata   anyai ág(on/ról)
母の日  haha no hi  anyák napja
*お母さん  okāsan  anya (tiszt)
*お祖母さん  obāsan  nagyanya; idős nő
(tiszt)
*伯母さん /叔母さん  obasan  középkorú
nő; nagynéni (tiszt)
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71
5
21
751
73
729

北 HOKU
kita

észak 北上  hokujō  északra menés/tartás
北部  hokubu  észak, északi rész
北米  Hokubei  Észak-Amerika
北海道  Hokkaidō   Hokkaidó
北極  hokkyoku  Északi Sark
東北  tōhoku  északkelet
北国  kitaguni  északi országok

72
4
75
2170
22
1306

木 MOKU,
BOKU
ki, ko

fa 木製  mokusei  fából készült
木造  mokuzō  fából készült
材木  zaimoku  faanyag
樹木  jumoku  fák és bokrok, virágoskert
植木  ueki  dísznövények; telepített növé-
nyek
草木  kusaki /sōmoku  növényzet, vegetá-
ció
並木  namiki  út menti fák; fasor
松の木  matsu no ki  fenyőfa

73
5
2
96
25
825

本 HON

moto

könyv; eredet
(számolószó
hosszú
tárgyakra)
eredet

本気  honki  komoly(ság), őszinteség
本心  honshin  igaz érzelmek
本当  hontō  igazság, valóság
本屋  hon'ya  könyvesbolt
本来  honrai  eredetileg
基本  kihon  alap
資本  shihon  tőke
日本  Nihon / Nippon  Japán
見本  mihon  minta

74
6
80
2467
116
44

毎 MAI minden 毎朝  maiasa  minden reggel
毎時間  maijikan  minden órában
毎週  maishū  minden héten
毎月  maitsuki  minden hónapban
毎度  maido  minden alkalommal
毎日  mainichi  minden nap
毎晩  maiban  minden este/éjjel

75
3
1
7
16
1284

万 MAN,
BAN

tízezer 万一  man'ichi  ha esetleg/véletlenül
万年筆  mannenhitsu  töltőtoll
一万円  ichiman'en  tízezer jen
億万長者  okumanchōja  multimilliomos
百万  hyakuman  1 millió
万国  bankoku  minden ország
万事休す  banjikyūsu   nincs más mit tenni
万能  bannō  mindenható (mn és fn)
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76
6
36
1170
82
1289

名 MEI, MYŌ
na

név, hírnév;
híres

名曲  meikyoku  (köz)ismert dallam
名作  meisaku  mestermű
名所  meisho  nevezetes  hely
名人  meijin   szakértő, mester, művész
名物  meibutsu  híres termék, specialitás
名誉  meiyo  tisztelet, presztízs
悪名  akumei / akumyō  rossz hírnév
芸名  geimei  színpadi név, művésznév
氏名  shimei  teljes név
名字  myōji  családi név, vezetéknév
異名  imyō  becenév, felvett név
本名  honmyō  valódi név
名前  namae  név
平仮名  hiragana  hiragana, kurzív betű

77
4
29
858
264
27

友 YŪ
tomo

barát, társ 友好  yūkō   barátság
友情  yūjō   barátság, szívesség
友人  yūjin  barát
学友  gakuyū  iskolatárs
旧友  kyūyū  pajtás, cimbora; régi barát
親友  shin'yū  jóbarát, közeli barát
僚友  ryōyū  munkatárs, kolléga

78
7
4
202
69
1353

来 RAI
ku(ru),
kita(ru)
kita(su)

jövő
jön

okoz

来客  raikyaku  látogató
来月  raigetsu  jövő hónapban
来春  raishun / raiharu  jövő tavasszal
来日  rainichi  megérkezés/látogatás Japán-
ba
来年  rainen  jövő évben, jövőre
来賓  raihin  látogató, vendég
以来  irai  (vmi) óta, azóta
将来  shōrai  jövő, kilátások
未来  mirai  a jövő
出来る dekiru  képes/kész (csinálni vmit)

79
4
8
283
8
1427

六 ROKU
mu,
mu(tsu),
mut(tsu),
mui

hat 六月  rokugatsu  június
六人  rokunin  hat ember/személy
六回  rokkai  hatszor
六階  rokkai  hatodik szint (5. emelet)
六か月  rokkagetsu  hat hónap
双六  sugoroku  kockajáték (gyermekeknek)
六日  muika  hatodika, hat nap

80
13
149
4358
238
963

話 WA
hana(su)
hanashi

beszél

téma, beszéd

話題  wadai  téma, tárgy
会話  kaiwa  társalgás
手話  shuwa   jelbeszéd
電話  denwa  telefon, telefonálás
童話  dōwa  tündérmese, gyermekmese
話し手  hanashite  beszélő
昔話  mukashi banashi  történet, legenda
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81
11
1
62
304
2

悪 AKU, O
waru(i)

rossz,  go-
nosz

悪運  akuun  balszerencse
悪事  akuji  gaztett, bűntett
悪人  akunin  gonosztevő, rossz ember
悪魔  akuma   ördög, démon
悪化  akka  rosszabbodás
劣悪  retsuaku  durvaság
悪口  waruguchi  szóbeszéd, pletyka
悪者  warumono  gonosz alak

82
6
40
1283
105
13

安 AN
yasu(i)

békés; olcsó 安価  anka  alacsony ár
安心  anshin  megnyugvás
安静  ansei  pihenés
安定  antei  stabilitás
慰安  ian   vigasztalás; pihenés, kényelem
治安  chian  közbiztonság, közrend
不安  fuan  kényelmetlen, bizonytalan
安物  yasumono  olcsó dolog/holmi
安らか  yasuraka   békés
目安  meyasu  ismérv, kritérium

83
7
22
763
220
841

医 I gyógyítás,
orvostudo-
mány

医学  igaku  orvostudomány
医学部  igakubu  orvostudományi kar
医師  ishi   orvos, belgyógyász
医者  isha  orvos
医薬品  iyakuhin  orvosi ellátás
医療  iryō  gyógyítás
獣医  jūi  állatorvos
歯医者  haisha  fogorvos

84
13
180
5113
132
856

意 I szív; értelem 意義  igi  jelentőség
意見  iken  vélemény
意向  ikō  szándék
意志  ishi  szándék, akarat
意識  ishiki  tudat
決意  ketsui  elhatározás, határozottság
好意  kōi  jószándék, jóakarat
善意  zen'i  hűség; jószándék, jóakarat

85
5
9
348
46
400

以 I (prefixum)
több mint...

以下  ika  alatt, alul;  kevesebb, mint...
以外  igai  azonkívül
以後  igo   azután
以降  ikō  mostantól
以上  ijō   fent; több mint...; fent említett
以西  isei  nyugatra, nyugati irányban
以前  izen  előtte, óta
以内  inai  (vmin) belül
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86
12
184
5159
323
871

飲 IN
no(mu)

iszik 飲酒  inshu  alkohol-/szaké fogyasztás
飲酒癖  inshuheki  alkoholfüggőség
飲用  in'yō  ivás
飲料  inryō  ital
飲料水  inryōsui  ivóvíz
暴飲暴食  bōinbōshoku  mértéktelen evés-
ivás
飲み水  nomimizu  ivóvíz
飲み物  nomimono  ital

87
10
170
4991
614
643

院 IN intézmény,
intézet

院長  inchō   igazgató
医院  iin  orvosi rendelő, klinika
寺院  jiin  (buddhista) templom
退院  taiin elbocsátás kórházból
大学院  daigakuin  posztgraduális képzés,
egyetemi továbbképzés
入院  nyūin felvétel/beutalás kórházba
美容院  biyōin  szépségszalon
両院  ryōin  Parlament (mindkét háza)

88
10
30
928
163
864

員 IN tag, hivatal-
nok, alkalma-
zott

委員  iin  bizottsági tag
会員  kaiin  tag, tagság
局員  kyokuin  hivatali alkalmazott
工員  kōin gyári dolgozó
人員  jin'in  személyzet
全員  zen'in  teljes tagság, mindenki
定員  teiin  állandó alkalmazottak
部員  buin  alkalmazott; személyzet
満員  man'in  teltház; csak ülőhely
役員  yakuin vezető beosztású személy

89
12
162
4725
439
1826

運 UN

hako(bu)

szerencse,
szállítás
szállít

運営  un'ei  igazgatás, irányítás, kezelés
運河  unga  csatorna
運転  unten  működés, mozgás; vezetés
運動  undō  mozgás, sport, mozgalom
運命  unmei  végzet, sors
幸運  kōun  jó szerencse
不運  fuun  balszerencse

90
8
140
3927
353
530

英 EI Anglia;
ragyogás;
tehetséges

英語  eigo  angol nyelv
英国  Eikoku  Nagy-Britannia, Anglia
英字  eiji  angol betű/karakter
英断  eidan  döntő ítélet, határozat
英訳  eiyaku  angol fordítás
英雄  eiyū  hős
英和辞典  eiwa jiten  angol–japán szótár
育英  ikuei  oktatás
和英辞典  waei jiten  japán–angol szótár



3. szint     91–95

19

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezések

91
9 / 72
2118
352
529

映 EI
utsu(su)
utsu(ru)
ha(eru)

vetít, visz-
szatükröz
tükröződik
fénylik, ra-
gyog

映画  eiga  film
映写  eisha  vetítés
上映  jōei   filmvetítés, előadás
反映  han'ei   visszaverődés
放映  hōei  televíziós közvetítés
夕映え  yūbae  naplemente ragyogása

92
14
187
5199
284
535

駅 EKI állomás, pá-
lyaudvar

駅員  ekiin   vasutas, vasúti tisztviselő
駅舎  ekisha  állomásépület
駅長  ekichō  állomásfőnök
駅伝  ekiden  postakocsi
駅前  ekimae  az állomás előtt
当駅  tōeki  ez az állomás
到着駅  tōchakueki  célállomás

93
9
44
1392
167
12

屋 OKU
ya

tető; ház;  kis
bolt

屋外  okugai  házon kívül
屋上  okujō  a tetőn
屋内  okunai   belül (udvaron, pályán)
屋敷  yashiki   udvarház, palota
屋根  yane  háztető
米屋  komeya  rizskereskedő
酒屋  sakaya  italbolt/-kimérés
名古屋  Nagoya  Nagoja (város)
花屋  hanaya  virágüzlet
部屋  heya szoba, helyiség

94
9
180
5110
347
17

音 ON, IN
oto, ne

hang, zaj 音感  onkan  hallás
音声  onsei  hang(zás)
音波  onpa  hanghullám
雑音  zatsuon zaj (csikorgás, nyikorgás stb.)
騒音  sōon  zaj 
発音  hatsuon  kiejtés
子音  shiin  mássalhangzó
母音  boin magánhangzó
音色  neiro  hangszín
音を上げる ne wo ageru  elismeri veresé-
gét; nem bír ki vmit
足音  ashioto  a léptek zaja
雨音  amaoto  az eső(cseppek) hangja
物音  monooto  hangok 

95
7
140
3909
255
940

花 KA
hana

virág 花瓶  kabin  váza
開花  kaika  virágzás
花柄  hanagara  virágminta
花火  hanabi   tűzijáték
花びら hanabira  virágszirom
花見  hanami  cseresznyevirág-nézés (ápr.)
花嫁  hanayome  menyasszony
生花  ikebana /shōka /seika  virágrendezés
草花  kusabana  virág, virágos növény
桜花  sakurabana  cseresznyevirág
火花  hibana  szikra      



96–100                 3. szint

20

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezésel

96
14
76
2422
392
931

歌 KA
uta
uta(u)

ének, dal, vers

énekel

歌手  kashu  énekes  
歌集  kashū  antológia; verseskötet
歌謡曲  kayōkyoku  népszerű dal, sláger
校歌  kōka  iskolai dal
国歌  kokka  nemzeti himnusz
聖歌  seika  egyházi dal, himnusz
短歌  tanka tanka (31 szótagos japán vers) 
歌声  utagoe  énekhang
歌姫 utahime  énekesnő

97
10
1
58
461
934

夏 KA, GE
natsu

nyár 夏季/夏期  kaki  nyári évad/évszak
夏期休暇   kakikyūka  nyári szabadság
初夏  shoka  nyár eleje, kora nyár
盛夏  seika  nyárközép,  nyár dereka
夏至  geshi  nyári napforduló
夏時間  natsujikan  nyári időszámítás
(Európában; Japánban nincs)
夏祭り natsumatsuri  nyári fesztivál
夏物  natsumono  nyári ruha/holmi
夏休み  natsuyasumi  nyári szabadság
真夏  manatsu  nyárközép, nyár dereka

98
10
40
1311
165
948

家 KA, KE
ie, ya

ház, otthon,
család

家屋  kaoku  ház, épület
家計  kakei  családi költségvetés
家庭  katei  otthon, család, háztartás
家内  kanai  feleség (saját)
一家  ikka  ház, család, otthon; stílus
国家  kokka   állam, ország
民家  minka  magánház, családi ház
家主  yanushi  a ház ura, háztulajdonos
空き家  akiya  üres/kiadó ház 

99
8
1
50
343
592

画 GA,
KAKU

kép, vonás (í-
rásjegy része)

画家  gaka  festőművész
画集  gashū  festményalbum 
画面  gamen  tv képernyő, vetítővászon
名画  meiga  híres festmény, mestermű
画一  kakuitsu  szabványosítás
画数  kakusū  vonásszám (kandzsi)
画期的  kakkiteki  korszakalkotó, jelentős
企画  kikaku  terv(ezés)
区画  kukaku  részleg, szakasz, blokk 

100

6
9
381
158
970

会 KAI

E
a(u)

gyűlés, gyüle-
kezet
találkozó
találkozik

会議  kaigi   gyűlés, konferencia
会計  kaikei  szám-/könyvvitel; elszámolás
会社  kaisha  cég, vállalat, társaság
議会  gikai  parlament, kongresszus
国会  kokkai  országgyűlés, nemzetgyűlés
司会  shikai  elnökség
展覧会 tenrankai  kiállítás, bemutató
会う約束   auyakusoku  randevú, megbe-
szélt találkozó
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101
9
85
2553
117
43

海 KAI
umi

tenger, 
óceán

海洋  kaiyō  óceán
領海  ryōkai  felségvizek
海の幸 umi no sachi  tengeri hal/rák (étel)
海開き umibiraki  tengerpart megnyitása
(a fürdőzők előtt)
海辺  umibe  tengerpart
大海  ooumi / taikai  tenger, óceán
*海女  ama  gyöngyhalász(nő)
*海苔  nori  szárított tengeri alga

102
12
169
4950
396
987

開 KAI, KEI

hira(ku)
a(keru)
hira(keru)
a(ku)

nyitás, kifejlő-
dés
kinyílik
kinyit
kifejlődik
nyílik

開催  kaisai  megrendezés (kiállítás stb.)
開始  kaishi  kezdet
開通  kaitsū  megnyitva (forgalomnak)
開発  kaihatsu  fejlődés
開放  kaihō  megnyitás
公開  kōkai  nyilvános, elérhető
全開  zenkai  teljes gázzal; teljesen nyitva
展開  tenkai  fejlődés, terjeszkedés
未開  mikai   civilizálatlan, vad

103
9
102
2998
454
969

界 KAI világ 外界  gaikai  külvilág
業界  gyōkai  ipar; üzlet
下界  gekai   a földi világ
視界  shikai  látómező
政界  seikai  a politika világa, politikai élet
世界  sekai  világ
他界  takai  halál; túlvilág

104
13
75
2324
358
610

楽 GAKU,
RAKU
tano(shii)
tano(shi-
mu)

zene, szórako-
zás
kellemes
örömét leli 
(vmiben)

楽団  gakudan   zenekar
楽譜  gakufu  partitúra
音楽  ongaku  zene
声楽  seigaku  vokális zene
楽勝  rakushō  könnyű győzelem 
楽天  rakuten  optimizmus
安楽  anraku  kényelem, nyugalom
快楽  kairaku   élvezet, öröm
気楽  kiraku  kényelmes
極楽  gokuraku  Paradicsom
娯楽  goraku  öröm, szórakozás
文楽  bunraku  japán bábjáték

105
16
184
5174
327
1026

館 KAN épület, palota,
csarnok

館長  kanchō  igazgató
映画館  eigakan  mozi
会館  kaikan  gyűlésterem, csarnok
水族館  suizokukan  akvárium
体育館  taiikukan  tornaterem 
図書館  toshokan  könyvtár
本館  honkan  fő épület
旅館  ryokan  japán stílusú szálloda
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106
13
85
2662
556
1036

漢 KAN Kína; férfi 漢語  kango  kínai szó
漢字  kanji  kandzsi, kínai írásjel
漢文  kanbun  kínai klasszikus irodalom
漢方薬  kanpōyaku  gyógyhatású készít-
mény (gyógynövényből)
漢和辞典  kanwa jiten  kínai–japán szótár
痴漢  chikan  nőcsábász, szoknyavadász
暴漢  bōkan  útonálló, csirkefogó
門外漢  mongaikan  kívülálló, laikus

107
10
58
1582
317
563

帰 KI
kae(ru)
kae(su)

visszatér, ha-
zatér
visszatérít/-
küld

帰化  kika  honosítás
帰京  kikyō  visszatérés Tokióba
帰郷  kikyō  hazatérés (pl. szülővárosba)
帰結  kiketsu   következtetés
帰国  kikoku  hazatérés (a saját országba)
帰省  kisei  hazatérés (hivatalosan)
帰宅  kitaku  hazatérés (családhoz, haza)
復帰  fukki  visszatérés

108
10
156
4541
373
1120

起 KI

o(kiru)
o(koru)
o(kosu)

felkelés, kez-
det
felébred
történik
ébreszt

起源  kigen  eredet, kezdet
起訴  kiso  vádemelés
起点  kiten  kezdőpont, kiindulópont
起伏  kifuku  hullámzás, rezgés
起立  kiritsu  felállás
一念発起  ichinen hokki  eltökélt
躍起になる  yakkini naru lelkesedik
vmiért
思い起こす omoiokosu  emlékeztet, feli-
déz
早起き hayaoki  korai felkelés 

109
7
116
3314
895
1184

究 KYŪ
kiwa(meru)

kutatás
tanulmányoz

究極  kyūkyoku  végső, végleges
究明  kyūmei  vizsgálat, tanulmányozás
学究  gakkyū  tudós, kutató
研究  kenkyū  kutatás
研究会  kenkyūkai   tudományos társaság 
研究開発  kenkyūkaihatsu  kutatás és fej-
lesztés
探究  tankyū  vizsgálat, kutatás
追究  tsuikyū  vizsgálat

110
9
61
1667
303
1183

急 KYŪ
iso(gu)

sürgős
siet

急激  kyūgeki  hirtelen; meredek; radikális
急行  kyūkō  expresszvonat
急進的  kyūshinteki  radikális
急速  kyūsoku  gyors (pl. fejlődés)
急場  kyūba  vészhelyzet, szükségállapot
急病  kyūbyō  hirtelen betegség
急用  kyūyō  sürgős ügy/elintéznivaló
緊急  kinkyū   sürgős, sürgető
特急  tokkyū  gyorsvonat, expresszvonat
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111
4
93
2852
281
684

牛 GYŪ
ushi

szarvasmarha 牛車  gyūsha  ökrösszekér
牛肉  gyūniku  marhahús
牛乳  gyūnyū   tej
闘牛  tōgyū  bikaviadal
乳牛  nyūgyū  tejelő tehén
野牛  yagyū   bivaly, bölény
牛飼い  ushikai  szarvasmarha-tenyésztő
牛小屋  ushigoya  szarvasmarha-istálló
子牛  koushi  borjú

112
13
32
1051
414
822

去 KYO, KO
sa(ru)

múlt
elhagy, elmú-
lik

去就  kyoshū  magatartás, álláspont
去来  kyorai   jövés-menés
死去  shikyo  elhalálozás
撤去  tekkyo  visszavonás; elbocsátás
過去  kako  múlt, múlt idő
過ぎ去る  sugisaru  elhalad
捨て去る  sutesaru  elhagy (hajót)

113
11
195
5281
290
678

魚 GYO
sakana, uo

hal 魚介  gyokai  halfélék, tengeri termékek
魚肉  gyoniku  hal(hús)
魚類  gyorui  halfajták
人魚  ningyo  sellő
熱帯魚  nettaigyo  déltengeri/tropikus hal
木魚  mokugyo  farönk
魚市場  uoichiba  halpiac
魚釣り sakanatsuri  horgászat
魚屋  sakanaya  halkereskedés
川魚  kawazakana  folyami hal

114
11
57
1571
217
1164

強 KYŌ, GŌ
tsuyo(i)
tsuyo(ma-
ru)
tsuyo(me-
ru)
shi(iru)

erős

erősödik

erősít

kényszerít

強化  kyōka  megszilárdítás
強固  kyōko  szilárdság
強制  kyōsei  kényszer, erőszak; kötelesség
強敵  kyōteki  erős/brutális ellenség
強力  kyōryoku  erős, hatalmas
最強  saikyō  a legerősebb
補強  hokyō  megerősítés
強奪  gōdatsu  erőszak; rablás, fosztogatás
強いる  shiiru  kényszerít 

115
11
66
2052
245
1166

教 KYŌ
oshi(eru)
oso(waru)

oktatás
tanít
tanul (vkitől
vmit)

教員  kyōin  tanár; tantestület
教会  kyōkai   egyház
教訓  kyōkun  erkölcsi tanítás/lecke
教室  kyōshitsu  tanterem
教授  kyōju  professzor
イスラム教  isuramukyō  mohamedán val-
lás
キリスト教  kirisutokyō  kereszténység
宗教  shūkyō  vallás
儒教  jukyō  konfucianizmus
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116
8 / 8
295
189
524

京 KYŌ, KEI főváros 京劇  kyōgeki   klasszikus kínai zene
京都  Kyōto  Kiotó
上京  jōkyō  utazás a fővárosba (Tokióba)
東京  Tōkyō  Tokió
京阪神  Keihanshin  Kiotó–Oszaka–Kobe
京浜  Keihin  Tokió és Jokohama
京葉  Keiyō  Tokió és Csiba
*北京  Pekin  Peking

117
13
3
143
279
152

業 GYŌ
GŌ
waza

üzlet, vállal-
kozás
hivatás

業務  gyōmu  üzleti tevékenység
営業  eigyō  üzlet, kereskedelem
工業  kōgyō  ipar, feldolgozó ipar
事業  jigyō  vállalkozás, munka
業を煮やす gō wo niyasu  mérges vmi
miatt
仕業  shiwaza  tett, cselekedet
離れ業  hanarewaza  akrobatika

118
7
162
4671
445
343

近 KIN
chika(i)

közel, mellett;
korán

近眼  kingan  közel-/rövidlátás
近代  kindai   jelenkor, modern idők
近年  kinnen  az utóbbi évek(ben)
最近  saikin  mostanában, legutóbb
側近  sokkin  belső ember, bizalmas, ta-
nácsadó
付近  fukin  környék
近頃  chikagoro  nemrég,  mostanában
近付く  chikazuku  közeledik, ismerkedik
近道  chikamichi  rövidebb út
近寄る  chikayoru  közelít, közeledik

119
14
167
4855
313
628

銀 GIN ezüst 銀色  gin'iro  ezüst színű, ezüstös
銀貨  ginka  ezüst érme
銀河  ginga  Tejút
銀座  Ginza  Ginza (tokiói városrész)
銀世界  ginsekai  havas tájkép
銀の器  gin no utsuwa  ezüst edény/tartó
金銀  kingin  arany és ezüst
純銀  jungin  tiszta ezüst
水銀  suigin  higany
白銀  hakugin  ezüstös fehér
*銀作り shiroganezukuri  ezüst ékszerek

120
8
116
3317
140
1238

空 KŪ
sora
kara
a(ku)
a(keru)

égbolt, levegő

üres
kinyit
kinyílik

空間  kūkan  tér
空気  kūki  levegő, atmoszféra
空中  kūchū  égbolt; levegő
空腹  kūfuku  éhség
架空  kakū  regényes; légies
真空  shinkū  vákuum, légüres tér
空いばり karaibari   nagyzolás, blöff
空手  karate  karate ('üres kéz')
空色  sorairo   égszínkék  
上の空  uwa no sora  feledékenység
空き部屋  akibeya  szabad szoba
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121
9
149
4312
340
485

計 KEI
haka(ru)
haka(rau)

terv, mérés
mér
intézkedik

計画  keikaku  terv, program, menetrend
計器  keiki  mérőeszköz/-műszer
計算  keisan  (el)számolás, számítás
計量カップ  keiryōkappu  mérőedény
温度計  ondokei  hőmérő
合計  gōkei  összesítés, végösszeg
設計  sekkei  tervezés, formatervezés
統計  tōkei  statisztika
計り知れない hakarishirenai  megmérhe-
tetlen; felbecsülhetetlen

122
5
30
875
406
1154

兄 KEI, KYŌ
ani

báty 義兄  gikei   sógor
実兄  jikkei  báty
父兄  fukei   szülők és fivérek
兄弟  kyōdai   fivérek
兄貴  aniki  báty; vkinél idősebb személy
兄弟子  anideshi  idősebb iskolatárs
兄嫁  aniyome  báty felesége
*従兄弟  itoko  fiú unokatestvér
*(お)兄さん  (o)niisan  báty

123
4
94
2868
280
1097

犬 KEN
inu

kutya 犬猿の仲  ken'en no naka  civakodás; ku-
tya-macska barátság
愛犬  aiken  kedvenc kutya
狂犬  kyōken  veszett kutya 
番犬  banken  házőrző kutya
野犬  yaken  gazdátlan/kóbor kutya
猟犬  ryōken vadászkutya
犬小屋  inugoya  kutyaól/-ház
飼い犬  kaiinu  kedvenc kutya
小犬  koinu  kiskutya

124
9
112
3180
896
988

研 KEN

to(gu)

tanulmány,
oktatás
élesít, fényesít

研究員  kenkyūin  intézeti kutató
研究室  kenkyūshitsu  laboratórium, tan-
széki szoba
研究所  kenkyūjo  kutatóintézet
研究生  kenkyūsei  kutató (hallgató)
研修  kenshū  továbbképzés, oktatás
研磨  kenma  fényesítés; tanulás
研ぎ澄ます togisumasu  jól élesít/fényesít

125
9
54
1549
892
1086

建 KEN,
KON
ta(teru)
ta(tsu)

épít

épül

建国  kenkoku   államalapítás
建設  kensetsu   építkezés
建築  kenchiku  építészet, építkezés
再建  saiken  rekonstrukció, újjáépítés
封建的  hōkenteki  feudális
建立  konryū  felállítás, felépítés
建物   tatemono  épület
一戸建て ikkodate   különálló ház
二階建て nikaidate  kétszintes ház
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126
18
187
5220
532
1084

験 KEN, GEN vizsga; kí-
sérlet; hatás

効験  kōken   hatás(osság)
試験  shiken  vizsga, próba
試験法  shikenhō  próba
実験  jikken  tudományos kísérlet
受験  juken   vizsgázás, vizsga
体験  taiken  tapasztalat, élmény

127
7
149
4309
66
657

言 GEN, GON
koto
i(u)

beszéd, szó,
kifejezés
mond

言及  genkyū  hivatkozás
言語学  gengogaku  nyelvészet
言明  genmei  kijelentés
証言  shōgen  (tanú)vallomás
宣言  sengen  kiáltvány, hirdetmény 
空言  soragoto   hamis beszéd, hazugság
発言  hatsugen  nyilatkozat
方言  hōgen   nyelvjárás
遺言  yuigon  végrendelet/-akarat
小言  kogoto   szidás, akadékoskodás

128
4
7
275
137
642

元 GEN
GAN
moto

eredet
kezdet, alap

元首  genshu  uralkodó
元素  genso  kémiai elem
復元  fukugen  helyreállítás
元金  gankin  tőke
元日  ganjitsu /元旦  gantan Újév napja
元年  gannen  kezdő év (uralkodásban)
元利  ganri  tőke és kamat(ok)
元栓  motosen  elzáró csap (víz, gáz)
元通り motodoori  mint valaha/korábban
元々  motomoto  eredetileg
身元  mimoto  személyazonosság

129
5
24
770
172
1186

古 KO
furu(i)
furu(su)

régi

elhasznál

古今  kokon  múlt és jelen
古語  kogo  elavult/régi kifejezés
古跡  koseki / furuato  történelmi hely/ro-
mok
古風  kofū   régi szokások
古墳  kofun  ősi sírdomb
考古学  kōkogaku  régészet
稽古  keiko  gyakorlás, tanulás
中古品  chūkohin   használt áru/holmi
古臭い  furukusai  régimódi, elavult
古本屋  furuhon'ya  antikvárium 
使い古す  tsukaifurusu  teljesen elhasznál

130
3 /  30
868
54
1202

口 KŌ, KU
kuchi

száj 口座  kōza  betétszámla, bankszámla
口実  kōjitsu  kifogás, mentség
口頭  kōtō  szóbeli (pl. vizsga)
口論  kōron  vita
口癖  kuchiguse  kedvenc kifejezés
口出し  kuchidashi  beleavatkozás/-szólás
軽口  karukuchi  beszédes, csacsogó 
出口  deguchi  kijárat
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131
3
48
1451
139
1229

工 KŌ,   KU szakma, mes-
terség; építés

工学  kōgaku  mérnöki tudományok; gépé-
szet
工事  kōji  építés
工場  kōjō   gyár 
加工  kakō  feldolgozás, megmunkálás
軽工業   keikōgyō  könnyűipar
重工業   jūkōgyō  nehézipar
人工  jinkō  mesterséges; emberi alkotás  
大工  daiku  ács

132
5
53
1499
694
995

広 KŌ
hiro(i)
hiro(maru)
hiro(meru)
hiro(garu)
hiro(geru)

széles, tágas

elterjed
el-/terjeszt
el-/kiterjed
el-/kiterjeszt

広告  kōkoku  hirdetés (újságban stb.)
広告塔  kōkokutō  hirdetőoszlop/-tábla
広大  kōdai   nagy kiterjedésű
広範囲  kōhan'i  széleskörű
広報  kōhō  nyilvánosság;  PR
広場  hiroba  nyílt tér, köztér
広広 /広々 hirobiro terjedelmes, kiterjedt
広間  hiroma  szalon, terem

133
6
125
3684
541
1217

考 KŌ
kanga(eru)

gondol, tekint 考案  kōan  elmélet, ötlet
考証  kōshō  történeti kutatás
考慮  kōryo megfontolás, figyelembe vétel
参考  sankō  hivatkozás
備考  bikō  megjegyzés, észrevétel
考え方  kangaekata  gondolkodásmód
考え事  kangaegoto gondolkodás, aggódás
考え直す kangaenaosu meggondol/-fontol

134
11
203
5403
206
157

黒 KOKU
kuro,
kuro(i)

fekete 黒色  kokushoku  fekete szín
黒人  kokujin  színesbőrű ember/személy
黒点  kokuten   napfolt; szeplő
黒板  kokuban  iskolai tábla
漆黒  shikkoku  szurok-/koromfekete 
黒髪  kurokami   fekete haj
黒字  kuroji   többlet
黒幕  kuromaku háttérből irányító személy
白黒  shirokuro fekete-fehér; igaz és hamis

135
7
9
407
360
1632

作 SAKU,
SA
tsuku(ru)

termék, gyárt-
mány
készít, gyárt

作成  sakusei  elkészítés, létrehozás; alko-
tás, írás
作戦  sakusen   taktika, stratégia
作文  sakubun  irodalmi alkotás
作物  sakumotsu  irodalmi mű
作家  sakka  szerző, író
作曲  sakkyoku  zenemű
原作  gensaku  eredeti mű
工作  kōsaku  munka, kézművesség; 
作業  sagyō  munka
作法  sahō  illendőség, etikett, modor
発作  hossa  görcs
作り話  tsukuribanashi  kitalált történet
手作り  tezukuri  kézi munka/alkotás
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136
10
120
3510
180
1474

紙 SHI
kami

papír 紙上(にで) shijō(ni de)  az újságban
紙幣  shihei  papírpénz, bankjegy
色紙  shikishi   négyzetrácsos rajzpapír;
irogami  színes papír 
半紙  hanshi  japán kalligráfiapapír
表紙  hyōshi   könyvborító/-fedél
紙切れ  kamikire  papírszelet/-darab/-lap
紙芝居  kamishibai  rajzos történet
紙一重  kamihitoe  nagyon vékony; apró/
csekély különbség
折り紙  origami  papírhajtogatás
手紙  tegami  levél

137
9
102
3001
99
1475

思 SHI
omo(u)

gondol, vél 思案  shian  megfontolás; elmélkedés
思考  shikō  gondolat
思想  shisō  eszme, gondolat, ideológia
意思  ishi  szándék, cél
思い切って omoikitte  határozottan, el-
szántan 
思い込み  omoikomi  benyomás; meggyő-
ződés
思い出  omoide  emlékezés, emlékek
思いやり omoiyari  együttérzés, részvét
両思い ryōomoi  kölcsönös szerelem

138
8 / 38
1207
407
1447

姉 SHI
ane

nővér 姉弟  shitei  nővér és öcs
姉妹  shimai  lánytestvérek
実姉  jisshi  édestetvér (nővér)
姉さん女房   anesan'nyōbō  idősebb fele-
ség
*(お)姉さん  (o)nēsan  nővér 

139
4
77
2429
477
1467

止 SHI
to(maru)
to(meru)

megáll

megállít

止血  shiketsu  vérzéscsillapítás
休止  kyūshi  szünet, megszakítás
終止  shūshi  befejezés
静止  seishi  nyugalom
中止  chūshi  leállítás, felfüggesztés
立入禁止  tachiiri kinshi  belépni tilos!
行き止まり  ikidomari  zsákutca

140
5
9
362
333
1448

仕 SHI, JI
tsuka(eru)

szolgál, vkinek
a szolgálatára
áll

仕上がり  shiagari  befejezés, véghezvitel
仕入れる  shiireru  beszerez, tárol, felhal-
moz
仕送り shiokuri  járadék, juttatás
仕返し shikaeshi  megtorlás, bosszú
仕方  shikata  módszer, eljárás
仕事  shigoto  munka
仕立て屋  shitateya  szabó
仕様  shiyō   módszer,  megoldás
奉仕  hōshi  szolgálat, kiszolgálás
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141
6
78
2439
85
1472

死 SHI
shi(nu)

halál
meghal

死角  shikaku  holttér
死刑  shikei  halálbüntetés
死体  shitai   holttest
死人  shinin  halott 
急死  kyūshi  hirtelen halál
水死  suishi  vízbefúlás
致死  chishi  halálos/végső elkeseredés
死に目 shinime  a halál pillanata
死に物狂い shinimonogurui  haláltusa
死に別れる shiniwakareru  elhalálozik  
討ち死に  uchijini  csatában meghal/elesik

142
8
9
432
331
1445

使  SHI
tsuka(u)

használ 使者  shisha  küldönc; küldött, követ
使節  shisetsu   követség, misszió
使命  shimei  megbízatás, küldetés
使用法  shiyōhō  használati utasítás
使徒達  shitotachi  az apostolok
駆使する  kushi suru  vki szolgálatára áll
公使  kōshi   küldött; miniszter
大使  taishi   nagykövet
天使  tenshi  angyal
使い勝手  tsukai gatte  kényelmes
使い捨て  tsukai sute  egyszer használatos 
使いやすい  tsukai yasui   könnyen hasz-
nálható 

143
8
38
1208
494
422

始 SHI
haji(meru)
haji(maru)

kezd

kezdődik

始業  shigyō  kezdet, nyitás; munkakezdés
始終  shijū   elejétől végéig
始動  shidō  kezdés, beindítás (gépek)
始発  shihatsu   első vonat
始末  shimatsu  intézkedés, elintézés
開始  kaishi   kezdet, elkezdés
年始  nenshi   újévi telefonhívás; év kez-
dete

144
13
149
4361
526
1478

試 SHI
kokoro(mi-
ru), tame-
(su)

próba
megpróbál

試合  shiai   verseny, mérkőzés, játék
試案  shian  kísérlet, próba
試金石  shikinseki  próbakő
試作  shisaku  kísérleti gyártás
試食  shishoku  ételminta
追試験  tsuishiken  pótvizsga
入試  nyūshi  felvételi vizsga
腕試し udedameshi  erőpróba
肝試し kimodameshi  bátorság próba

145
7
115
3265
125
171

私 SHI
watashi,
watakushi

én, nekem,
magam

私事  shiji / watakushigoto  magánügy
私書箱  shishobako  postafiók
私的  shiteki  személyes, magán
私鉄  shitetsu  magánvasút
私物  shibutsu  magántulajdon
私有  shiyū magántulajdon
私用  shiyō  magánhasználat
私小説 watakushi shōsetsu  én-regény
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146
6
40
1281
110
417

字 JI
aza

betű, írásjegy,
jel

字画  jikaku  vonásszám (kandzsi)
字体  jitai  betűtípus
字典  jiten  szótár (kandzsi szótár)
字引  jibiki  szótár
字幕  jimaku  cím, alcím
赤十字  sekijūji   Vöröskereszt
文字  moji / monji  betű, írásjel

147
6
132
3841
62
424

自 JI, SHI
mizuka(ra)

saját maga 自衛  jiei  önvédelem
自覚  jikaku  öntudat, ráébredés
自国  jikoku  saját ország
自身  jishin  önmaga, személyesen
自分  jibun  saját (maga)
自慢  jiman   büszkeség, dicsekvés
自立  jiritsu   függetlenség, önbizalom
独自  dokuji  eredeti, különleges

148
8
6
272
80
398

事 JI, ZU
koto

ügy, dolog 事故  jiko  baleset
事実  jijitsu  tény, valóság
事務所  jimusho  iroda,  hivatal
家事  kaji  háztartási munka/ügyek
記事  kiji  újságcikk
従事  jūji  munkába jár; munkával elfoglalt
人事  jinji  személyes ügy
事柄  kotogara  ügy, eset; körülmények

149
9
64
1903
451
403

持 JI
mo(tsu) 

fenntart, birto-
kol, van (vmi-
je)

持参  jisan  hordás, szállítás
持続  jizoku  folytatódás, fenntartás
維持  iji   fenntartás
固持  koji  erős akarat, kitartás
持ち帰り mochikaeri  haza-/visszaszállítás
持ち主  mochinushi  tulajdonos, birtokos
持ち場  mochiba   állás, pozíció
持ち物  mochimono  személyes tulajdon
気持ち  kimochi  érzés, kedv, kedély
力持ち  chikaramochi  erős ember

150
9
40
1300
166
223

室 SHITSU

muro

helyiség, szo-
ba
verem, pince

室温  shitsuon   szobahőmérséklet
室内  shitsunai  belül; a szobában
会議室  kaigishitsu  konferenciaterem
個室  koshitsu  saját dolgozószoba
私室  shishitsu  saját/külön szoba
寝室  shinshitsu  hálószoba
密室  misshitsu  rejtekhely
和室  washitsu  japán stílusú szoba
室町時代  Muromachi jidai  Muromacsi
korszak  (1392–1573)
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151
15
154
4518
176
1482

質 SHITSU,
SHICHI,
CHI

minőség, lé-
nyeg;  túsz

質素  shisso  egyszerűség, szerénység
質問  shitsumon  kérdés
悪質  akushitsu  rosszindulatú
実質  jisshitsu   lényeg, fő dolog
性質  seishitsu  hajlam, természet
品質  hinshitsu   minőség
物質  busshitsu  anyag
本質  honsitsu  lényeg
質屋  shichiya  zálogház
人質  hitojichi  túsz, fogoly

152
7
113
3231
308
369

社 SHA

yashiro

társaság, tár-
sadalom
szentély

社員  shain  alkalmazott (cégnél)
社会  shakai  társadalom
社交  shakō  társasági érintkezés, közvet-
lenség
社説  shasetsu  vezércikk
出版社  shuppansha  kiadó (cég)
神社  jinja  szentély
本社  honsha  cég igazgatósága/központja 

153
5
14
626
540
880

写 SHA
utsu(su)
utsu(ru)

másol, fény-
képez; ábrázol
kép készül
vmiről/vkiről

写実的  shajitsuteki  valószerű, realisztikus
写真  shashin  fénykép
写真家  shashinka  fényképész
写生  shasei  vázlat, életkép (rajz)
写本  shahon  kézirat
描写  byōsha  rajzolás, ábrázolás
複写  fukusha  másolat, másolás

154
8
125
3685
164
1432

者 SHA
mono

személy 愛国者  aikokusha  hazafi 
作者  sakusha  szerző, író
信者  shinja  hívő ember
長者  chōja   milliomos
筆者  hissha  szerző, író
労働者  rōdōsha   munkás, dolgozó
臆病者  okubyōmono  gyáva (ember)
愚か者  orokamono  ostoba (ember)

155
10
9
490
766
1436

借 SHAKU
ka(riru)

kölcsönvesz,
bérel

借財  shakuzai  adósság
借り家  shakuya / kariie / kariya   kiadó
ház
借用  shakuyō  kölcsön
借金  shakkin   adósság, tartozás
貸借  taishaku  kölcsönadás és -vétel
借り物   karimono   kölcsönvett tárgy
借り間   karima  bérelt szoba
借りがある kari ga aru  adóssága van,
tartozik 
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156
4
64
1827
57
1569

手 SHU
te, ta

kéz 手芸  shugei  kézművesség, iparművészet
手術  shujutsu  műtét
手段  shudan  mód, eszköz, megoldás
手法  shuhō  technika, stílus, módszer
握手  akushu  kézfogás
挙手  kyoshu  kézfelemelés, tisztelgés
手伝う tetsudau  segít, támogat
手引  tebiki  útmutatás, útmutató

157
5
8
285
155
305

主 SHU, SU
nushi
omo

az Úr, mester,
tulajdonos
alapvető do-
log

主義  shugi   alapelv, szabály, doktrina
主語  shugo  alany (nyelvtan)
主食  shushoku  alapvető élelmiszer
主人  shujin  férj
主席  shuseki  vezető, elnök, kormányzó
自主的  jishuteki  független
城主  jōshu   a kastély ura
亭主  teishu  házigazda; tulajdonos; férj
民主  minshu  demokrata
地主  jinushi   földbirtokos

158
11
162
4707
92
258

週 SHŪ hét (hét nap);
fordulat 

週間  shūkan  egy hét/heti
週刊  shūkan  hetilap
週給  shūkyū  heti bér/fizetés
週末  shūmatsu  hétvége
隔週  kakushū   minden második hét(en)
先週  senshū  a múlt hét(en)
来週  raishū   a jövő hét(en)

159
9
115
3273
462
1582

秋 SHŪ
aki

ősz 秋季  shūki  ősz(i évszak) 
秋分の日  shūbun no hi  őszi napéjegyen-
lőség 
春夏秋冬   shunkashūtō   tavasz– nyár–
ősz–tél; az egész év
春秋  shunjū   tavasz és ősz; évek, kor
初秋  shoshū  az ősz kezdete
秋風  akikaze  őszi szél
秋口  akiguchi  az ősz kezdete
秋雨  akisame   őszi eső(zés)

160
12
172
5031
436
1589

集 SHŪ
atsu(meru)
atsu(ma-
ru)
tsudo(u)

összegyűjt

összegyűlik

találkozik,
összejön

集会  shūkai  gyűlés, összejövetel
集金  shūkin  pénzbeszedés
集結  shūketsu  gyülekezés; gyűjtés
集合  shūgō    gyülekezet; halmaz (mat)
収集  shūshū  gyűjtemény, gyűjtés
全集  zenshū   összes művek 
編集  henshū  könyv/újság szerkesztése/
kiadása 
密集  misshū  tömeg
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161
11
124
3675
591
1585

習 SHŪ
nara(u)

tanul 習字  shūji  írásgyakorlás, szépírás
習得  shūtoku   tanulás; szert tesz vmilyen
képességre
自習  jishū  önálló tanulás
独習  dokushū  önképzés
予習  yoshū  leckekészítés, felkészülés
習い事 naraigoto  különórákra járás (zon-
gora, festés stb.)
習うより慣れよ narauyori nareyo  gya-
korlat teszi a mestert (közm)

162
11
120
3521
458
1583

終 SHŪ
o(waru)

o(eru)

vége (vmi-
nek), befeje-
ződik
befejez

終業  shūgyō   a munka/iskola vége
終日  shūjitsu  egész nap 
終戦  shūsen  a háború vége
終点  shūten  végállomás
終電  shūden  az utolsó vonat
終了  shūryō  befejez(őd)és
最終  saishū  az utolsó; vég, befejezés

163
7
9
404
156
303

住 JŪ
su(mu),
su(mau)

él, lakik, tar-
tózkodik (va-
lahol)

住居  jūkyo  lakás, lakhely
住所  jūsho  lakcím
住人  jūnin  lakos
住民  jūmin  lakosság
安住  anjū  békés/nyugodt élet
在住  zaijū  lakos,  vhol ottlakó személy
定住  teijū  letelepedés
住み込み  sumikomi  bentlakó (vhol)
住めば都  sumebamiyako  mindenütt meg
lehet szokni 

164
9
4
224
227
378

重 JŪ, CHŌ
omo(i)
kasa(naru)
kasa(neru)
e

nehéz

halmozódik
halmoz
réteg, -szor/
-szer/-ször

重視  jūshi  fontosság; komoly megfontolás
重体  jūtai   súlyos betegség; kritikus álla-
pot
重点  jūten  fő pont; hangsúly
重力  jūryoku  nehézségi erő
厳重  genjū  szigorú, erős, biztonságos
二重  nijū / futae  kétszeres 
貴重  kichō  becses, értékes
慎重  shinchō  diszkréció; megfontoltság

165
9
72
2122
460
429

春 SHUN
haru

tavasz 春雨  shun'u / harusame   tavaszi eső
春風  shunpū / harukaze   tavaszi szellő/
szél
春分の日  shunbun no hi  tavaszi napéje-
gyenlőség
思春期   shishunki   pubertáskor
青春  seishun  fiatalság
早春  sōshun  kora tavasz
春一番  haruichiban  első tavaszi vihar
春先  harusaki   a tavasz kezdete
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166
4
4
166
144
1517

少 SHŌ
suku(nai),
suko(shi)

kicsi, kevés 少々  shōshō  kevés, egy kicsi
少食  shōshoku  könnyű étkezés, diéta
少数  shōsū  kisebbség; kevés
少量  shōryō  kis mennyiség; szűklátókörű-
ség
減少  genshō  csökkentés; hanyatlás
最少  saishō  minimális; a legkisebb
多少  tashō  több-kevesebb
年少 nenshō  fiatalság

167
12
32
1113
154
273

場 JŌ
ba

terület, hely,
környék

運動場  undōjō  sportpálya
会場  kaijō  gyűlésterem; terület, telek
出場  shutsujō  fellépés, szereplés
場所  basho  hely, terület
場慣れ banare  tapasztalat, biztonság
現場  genba  helyszín
立場  tachiba  álláspont, nézőpont
風呂場  furoba  fürdőszoba

168
6
139
3889
204
1487

色 SHIKI,
SHOKU
iro

szín 色彩  shikisai  szín, árnyalat
色素  shikiso  pigment, festék
色調  shikichō  színárnyalat
彩色  saishiki  festés, színezés
異色  ishoku  egyedülálló; unikum
原色  genshoku  alapszín, eredeti szín
脱色  dasshoku  színtelenedés, fakulás
天然色  tennenshoku  természetes szín
難色  nanshoku  nemtetszés, rosszallás
色々  iroiro  különböző 

169
4
61
1645
97
1499

心 SHIN
kokoro

szív, értelem 心境  shinkyō  szellemi/lelki állapot
心身  shinshin  test és lélek
心配  shinpai  aggodalom, nyugtalanság
本心  honshin  valódi szándék
心当たり  kokoroatari   tudomás(a van)
心得   kokoroe  tudás, ismeret
心配り  kokorokubari  figyelmesség
絵心  egokoro  festészeti tehetség/érdek-
lődés
下心  shitagokoro  titkos szándék/indíték

170
13
69
2080
174
1500

新 SHIN
ara(ta),
atara(shii),
nii-

új, friss 新案  shin'an   új ötlet, újdonság
新幹線  shinkansen  szuperexpressz
新人  shinjin  új ember, kezdő
新鮮  shinsen  friss
新品  shinpin  új termék, új árucikk
新郎 shinrō  vőlegény
最新 saishin  legújabb, modern 
更新 kōshin  megújítás/-újulás
目新しい  meatarashii  eredeti, új
新妻 niizuma  új feleség
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171
16
147
4293
175
1503

親 SHIN
oya
shita(shii),
shita(shi-
mu)

szülő, rokon

meghitt barát-
ságban van

親愛  shin'ai  mély érzelem, ragaszkodás
親切  shinsetsu  barátság, kedvesség
肉親  nikushin  vér szerinti rokon(ság)
両親  ryōshin  szülők
親子  oyako  szülő és gyermek
親孝行  oyakōkō  szülők iránti tisztelet
親指  oyayubi  hüvelykujj
父親  chichioya  apa
母親  hahaoya  anya
親しみ深い shitashimi bukai  barátságos,
közeli

172
10
24
783
422
237

真 SHIN
ma

igaz, valóság 真意  shin'i  valódi szándék, motiváció
真剣  shinken  komolyság, megfontoltság  
真情  shinjō   igaz érzelem
真理  shinri   igazság, valóság
迫真  hakushin  valóság(hű)
真面目  majime szorgalmas; becsületes
真っ暗  makkura  koromsötétség
真似 mane  imitálás, tettetés

173
7
31
1034
339
1848

図 ZU, TO

haka(ru)

térkép, rajz,
terv
tervez

図案  zuan  terv, vázlat
図解  zukai  vázlatos, sematikus
図鑑  zukan  képeskönyv
図工  zukō  rajz és kézművesség
図表  zuhyō  grafikon, táblázat
合図  aizu  jel, jelzés
絵図  ezu  illusztráció, rajz
構図  kōzu  összeállítás, fogalmazás
製図  seizu  vázlat-/térképkészítés
地図  chizu  térkép
意図  ito  szándék, cél

174
8
174
5076
208
1676

青 SEI, SHŌ
ao, ao(i)

kék, zöld;  ta-
pasztalatlan

青果  seika  zöldség és gyümölcs
青年  seinen  ifjú, fiatal(ok)
青白い  aojiroi  halvány, sápadt 
青空  aozora  kék ég
青二才  aonisai   újonc, kezdő
青物   aomono  zöldségféle, főzelékféle
*刺青  irezumi  tetoválás

175
5
1
27
275
1659

正 SEI, SHŌ
tada(shii)
tada(su)
masa(ni)

pontos, he-
lyes, igaz
helyreigazít
pontosan, he-
lyesen

正解  seikai  pontos, korrekt
正常  seijō  normális
正当  seitō  törvényes, jogos, megfelelő
正反対  seihantai  polaritás; épp ellenkező
正門  seimon  főbejárat
改正  kaisei  javítás, kiegészítés
公正  kōsei   tisztesség, pártatlanság
不正  fusei   igazságtalanság
正面  shōmen  homlokzat
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176
5
2
95
252
908

世 SEI, SE
yo

nemzedék;
korszak

世紀  seiki  évszázad
時世  jisei   idő, korszak
処世  shosei  életvitel
中世  chūsei  középkor
世間  seken  világ,  társadalom
世論  seron / yoron  közvélemény
世話  sewa  segítség
前世 zense  előző lét(ezés)
世の中 yo no naka  társadalom; a világ

177
7
155
4534
207
64

赤 SEKI,
SHAKU
aka, aka(i)
aka(ramu)
aka(rame-
ru)

piros

elpirul
pirosít

赤外線  sekigaisen  infravörös sugarak
赤道  sekidō  Egyenlítő
赤面  sekimen  elpirulás
赤裸々 sekirara  meztelenség; őszinteség
赤字  akaji   könyvelési deficit, veszteség
赤信号  akashingō  piros közlekedési lám-
pa
赤ちゃん  akachan  csecsemő
赤の他人  aka no tanin  idegenek

178
3
36
1167
81
1683

夕 SEKI
yū

este 一夕  isseki  egy(ik) este
夕方  yūgata   este
夕刻  yūkoku  este
夕食  yūshoku  vacsora
夕日  yūhi   lenyugvó nap
夕べ  yūbe  este 
夕焼け  yūyake  naplemente
朝夕  asayū  reggel és este  
*七夕  tanabata  tanabata ('csillag-ünnep',
júl. 7.)

179
4
18
667
39
1650

切 SETSU,
SAI
ki(ru)
ki(reru)

(le)vág

könnyen vág-
ható/törik

切開  sekkai  meg-/felnyit (pl. műtétnél)
切実  setsujitsu  sürgős, komoly
切断  setsudan  vágás, eltávolítás
適切  tekisetsu  helyes, helyénvaló
切手  kitte  bélyeg
切り上げ  kiriage  felértékelés (pénz)
切り下げ  kirisage   leértékelés (pénz)
締め切り shimekiri határidő; vég(e); zárva
踏み切り fumikiri  vasúti átjáró

180
6
72
2100
248
1729

早 SŌ, SA'
haya(i)
haya(maru)
haya(meru)

gyors, korai

elhamarkodik
gyorsít

早急  sakkyū / sōkyū  sürgős
早速  sassoku  azonnal, rögtön
早暁  sōgyō  virradat, hajnal
早早 / 早々 sōsō /hayabaya korán; azonnal
早退  sōtai  korai indulás
早朝  sōchō  kora reggel
早足  hayaashi  gyors léptek
早食い hayagui  gyors étkezés
早口   hayakuchi  gyors beszéd, hadarás 
早とちり hayatochiri  gyors következtetés
朝早く asahayaku  korán reggel 
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181
7
156
4539
429
1737

走 SŌ
hashi(ru)

fut, rohan 走行  sōkō  utazás
走者  sōsha  futó
走路  sōro  futópálya
疾走  shissō  nekiiramodás, vágtázás
脱走  dassō  menekülés, szökés
走り書き  hashirigaki  sietős írás 
逃げ走る  nigehashiru  elfut

182
9
162
4683
441
1739

送 SŌ
oku(ru)

küld 送金  sōkin  pénzküldés/-átutalás (postán)
送別  sōbetsu  búcsú(zás)
送料  sōryō  postaköltség, szállítási költség
運送  unsō   szállítás, küldés
転送  tensō  átvitel, átirányítás (telefon)
電送  densō  fax küldés
生放送  nama hōsō  élő műsorsugárzás
送り主  okurinushi  küldő, feladó
荷送  niokuri  küldés, feladás

183
7
157
4546
58
1743

足 SOKU
ashi
ta(riru)
ta(ru)
ta(su)

láb

elegendő

hozzáad

足跡  ashiato / sokuseki  lábnyomok
一足  issoku  egy pár (cipő stb.); hitoashi
egy lépés
遠足  ensoku  kirándulás, piknik
蛇足  dasoku  feleslegesség, haszontalanság
満足  manzoku  (meg)elégedettség
足手まとい  ashidematoi  teher(tétel)
足止め  ashidome  háziőrizet, elzárás
足早  ashibaya  gyors léptek
雨足  amaashi   hirtelen zápor 
手足  teashi  kezek és lábak; végtagok
両足  ryōashi  mindkét láb

184
11
70
2090
221
1845

族 ZOKU törzs, család 遺族  izoku  gyászoló család
一族  ichizoku  teljes család, rokonság
家族  kazoku  család
貴族  kizoku   nemes, arisztokrata
血族  ketsuzoku  vérrokon
親族  shinzoku  rokon
民族  minzoku  nép, nemzet

185
6
36
1169
229
853

多 TA
oo(i)

sok, gyakori 多角的  takakuteki  többoldalú, változatos
多元的  tagenteki   pluralista
多数  tasū  nagy mennyiség, többség
多数決  tasūketsu  többségi határozat 
多分  tabun  talán
多目的  tamokuteki  többcélú
多様  tayō  sokféleség, különféleség
過多  kata  bővelkedés, fölösleg
雑多  zatta  különböző, vegyes
多過ぎる  oosugiru  túl sok
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186
7
9
405
61
826

体 TAI, TEI
karada

test, tárgy 体育  taiiku  testnevelés, sport
体重  taijū  testsúly
体制  taisei  szerkezet, felépítés
具体的  gutaiteki   érzékelhető, konkrét
身体  shintai   test 
大体  daitai  nagyjából
体付き  karadatsuki  testfelépítés/-alkat
体をこわす karada wo kowasu  legyengül

187
9
60
1609
452
406

待 TAI
ma(tsu)

vár; függ
(vmitől)

待機  taiki   várakozás (lehetőségre)
待遇  taigū  bánásmód, kiszolgálás
待望  taibō  reményteli várakozás
虐待  gyakutai  helytelen kezelés; elnyo-
más
特待  tokutai  rendkívüli bánásmód
特待生  tokutaisei  ösztöndíjas hallgató
待合室  machiaishitsu   váróterem
待ち時間  machijikan  várakozási idő
待ち遠しい machidooshii  örömmel vár
待ち伏せ machibuse  les(ben állás)

188
12
154
4503
748
1768

貸 TAI
ka(su)

kölcsönad 貸与  taiyo  kölcsönadás, kölcsönzés
賃貸  chintai  bérbe adás
貸衣装   kashiishō  kölcsönzői ruha
貸切り   kashikiri  helyfoglalás
貸し出す  kashidasu  kölcsön-/bérbead
貸間   kashima  kiadó szoba
金貸し  kanekashi  pénzkölcsön

189
5
28
848
492
1761

台 TAI, DAI hely; talapzat,
emelvény, 

台頭  taitō   előrejövetel; megjelenés
台風  taifū   tájfun
舞台  butai  emelvény
屋台  yatai   utcai árus standja/kocsija
台所  daidokoro  konyha
台本  daihon  színházi szövegkönyv
式台  shikidai   emelvény
高台  takadai  magaslat 
灯台  tōdai  világítótorony
時計台  tokeidai  óratorony

190
5
9
364
256
322

代 DAI, TAI

ka(waru)
ka(eru)
yo
shiro

nemzedék;
kor, korszak;
ár
helyettesít
kicserél
nemzedék
ár

代休  daikyū  kompenzáló pihenőnap
代表  daihyō  reprezentáns, tipikus
代理  dairi  képviselet, helyettesítés
代理店  dairiten  képviselet, ügynökség
現代   gendai  jelenkor; modern kori
古代   kodai  régi idők
十代   jūdai   tizenéves(ek) 
修理代  shūridai  javítási költségek
世代  sedai   generáció, nemzedék
代謝  taisha  megújulás, regenerálódás
交代  kōtai  csere, váltás; műszak
身代金  minoshirokin  váltságdíj, óvadék
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191
18
72
2164
354
323

題 DAI téma, tárgy,
cím

題材  daizai  téma, tárgy
題名  daimei  cím (film, könyv stb.)
題目  daimoku   könyvcím, címsor
議題  gidai  napirend
主題  shudai   téma
表題  hyōdai   cím, felirat
問題  mondai  kérdés, probléma

192
8
111
3169
214
208

知 CHI

shi(ru)

tudás, böl-
csesség
tud, ismer

知恵  chie  tudás, bölcsesség
知覚  chikaku  észlelés, érzékelés
知事  chiji  kormányzó
知人  chijin  ismerős (személy)
知性  chisei  intelligencia, értelem
熟知  jukuchi  jól informáltság, kellő isme-
ret
認知  ninchi  elismerés; felismerés
知らん顔   shirankao  közömbösség
知り合い  shiriai  ismerős (személy)
顔見知り  kaomishiri  ismerős
物知り monoshiri  jól informált személy

193
6
32
1056
118
204

地 CHI, JI föld, talaj 地位  chii  társadalmi helyzet/pozíció
地下鉄  chikatetsu  földalatti, metró
地方  chihō  vidék
農地  nōchi  mezőgazdasági terület
地獄 jigoku  pokol
地味 jimi  egyszerű 
意地 iji  jellem; akaraterő
路地 roji  utcácska, sikátor
  

194
9
140
3940
251
196

茶 CHA, SA tea (お)茶  (o)cha  japán tea, zöld tea
茶色  chairo  barna szín
茶褐色  chakasshoku  sárgásbarna
茶会 chakai  teaszertartás  (hiv)
茶室  chashitsu  teaszertartás helye (szoba,
helyiség)
紅茶  kōcha  fekete tea
抹茶  matcha  zöld tea (por, szertartáshoz)
無茶  mucha  abszurd, értelmetlen
茶道  sadō / chadō  teaszertartás

195
12
123
3665
657
198

着 CHAKU,
JAKU
ki(ru),
tsu(keru)
ki(seru)
tsu(ku)

megérkezés;
ruházat
visel, hord

öltöztet
megérkezik

着眼  chakugan   figyelem; észrevétel
着実  chakujitsu  kiegyensúlyozott, szilárd
着手  chakushu   hajóra/tengerre szállás
着用  chakuyō  viselés, hordás (ruha)
決着  ketchaku  határozat, végeredmény
発着  hatchaku  érkezés és indulás
着物  kimono   kimonó
下着  shitagi  alsónemű, fehérnemű
古着  furugi   használt/régi ruha



196–200                 3. szint

40

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezések

196
9
1
53
470
286

昼 CHŪ
hiru

dél, nappal 昼食  chūshoku  ebéd
白昼に  hakuchūni   fényes nappal
昼過ぎ  hirusugi  délután
昼寝  hirune  szundikálás, pihenés
昼間  hiruma  nappal, napközben
昼休み  hiruyasumi  ebédszünet
真昼  mahiru  fényes nappal
夜昼  yoruhiru   éjjel-nappal

197
8
85
2531
357
301

注 CHŪ

soso(gu)

megjegyzés,
észrevétel
önt, tölt

注意  chūi  figyelmeztetés, óvás
注(記)  chū(ki)  annotáció, magyarázat
注視  chūshi  megfigyelés
注射  chūsha  injekció
注文  chūmon  rendelés, kérés
脚注  kyakuchū  lábjegyzet
受注  juchū  rendelés felvétel
発注  hatchū  rendelés feladás
注ぎ込む  sosogikomu  beleönt; befektet

198
7
102
2995
182
247

町 CHŌ
machi

város, ház-
tömb, város-
negyed

町会  chōkai   városi tanács
町長  chōchō  (a város) polgármester(e)
町村  chōson   városok és falvak
町民  chōmin  városlakó(k)
町中  machinaka   belváros
町はずれ  machihazure  külváros
町役場  machiyakuba  városháza

199
11
196
5340
285
278

鳥 CHŌ
tori

madár 鳥獣  chōjū  madarak és (vad)állatok
鳥類  chōrui  madarak, madárfajták
愛鳥  aichō  kedvenc madár
花鳥風月  kachōfūgetsu  a természet szép-
sége
野鳥  yachō  vadmadár
鳥居  torii  sintó szentély kapuja
鳥の巣 tori no su  madárfészek
鳥肌 torihada  libabőr; pattanás
焼き鳥   yakitori  grillcsirke, nyárson sült
csirkefalatok
渡り鳥  wataridori  költöző madár

200
12
130
3788
469
269

朝 CHŌ
asa

reggel 朝食  chōshoku   reggeli
朝鮮  Chōsen   Korea
朝礼  chōrei  reggeli eligazítás
明朝  myōchō  holnap reggel
朝顔  asagao  hajnalka  
朝御飯  asagohan  reggeli
朝日  asahi  reggeli/felkelő nap
朝飯前  asameshimae  jelentéktelen ügy
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201
10
162
4703
150
186

通 TSŪ, TSU
too(ru)

too(su)
kayo(u)

átmegy, elha-
lad (vmi mel-
lett)
átenged
ingázik

通行  tsūkō   átkelés, átjárás
通知  tsūchi  tájékoztatás, értesítés
通訳  tsūyaku  fordítás, tolmácsolás
文通  buntsū  levelezés
通り道  toorimichi  átjáró; járda
通りすがり toorisugari  jövés, menés
大通り oodoori   főutca, sugárút
医者通い ishagayoi  gyakori kórházi ke-
zelés
自転車通い jitenshagayoi  kerékpározás
vhová

202
7
12
584
405
325

弟 TEI, DAI,
DE
otōto

öcs 義弟  gitei  fiatalabb sógor
子弟  shitei  fiak, gyermekek, ifjak
門弟  montei  tanítvány, követő
弟子  deshi  tanítvány, tanuló, inas
愛弟子  manadeshi   tanár kedvence/ked-
venc diákja
*従兄弟  itoko  (fiú)unokatestvér

203
8
53
1509
168
1325

店 TEN
mise

üzlet,
kereskedés

店員  ten'in    kiszolgáló, bolti eladó
店長  tenchō  üzletvezető
店頭  tentō  bolt, üzlet; pult
開店  kaiten   üzlet megnyitása
支店  shiten   fióküzlet
支店網  shitenmō  áruházlánc
本店  honten  központ, fő üzlet
店先  misesaki  bolt eleje
店仕舞  misejimai  bolt/üzlet bezárása
出店  demise   fióküzlet
夜店 yomise  éjszaka nyitva tartó bolt

204
11
159
4615
433
362

転 TEN
koro(bu),
koro(garu)
koro(geru)
koro(ga-
su)

gurul, felborul

gurít, felborít

転校  tenkō   iskolaváltoztatás
転職  tenshoku  foglalkozás változ(tat)ás
転入  ten’nyū  beköltözés (új helyre)
転落  tenraku  esés, összeomlás, bukás
栄転  eiten  magasabb pozícióba kerülés
回転  kaiten   forgás, fordulat
自転車  jitensha   kerékpár
反転  hanten  fordulat, (meg)fordulás
寝転ぶ  nekorobu  földre/hasra vágja ma-
gát

205
5
102
2994
35
350

田 DEN
ta

rizsföld 田園  den'en  vidék
田楽  dengaku  rituális szentélytánc és zene
水田  suiden  elárasztott rizsföld
油田  yuden  olajmező, olajkút
田植え  taue   rizspalántázás
青田  aota /aoda  zöld rizsföld
稲田  inada   rizsföld
*田舎  inaka  vidék
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206
9
53
1511
377
370

度 DO, TO,
TAKU
tabi

fok, mérték

-szor/-szer/
-ször; alkalom

度胸  dokyō  bátorság
度量  doryō   nagy-/nemeslelkű
角度  kakudo  szög (geom)
節度  setsudo  mértékletesség
態度  taido  viselkedés, magatartás
年度  nendo  iskolai/üzleti év
密度  mitsudo  sűrűség
度重なる  tabikasanaru  ismétlődik
度々  tabitabi  gyakran, ismétlődően

207
12
118
3394
160
1809

答 TŌ
kota(e)
kota(eru)

felelet, válasz

válaszol 

答案  tōan  vizsgadolgozat
答弁  tōben  válasz, felelet
応答  ōtō  felelet, válasz
解答  kaitō  válasz, megoldás
口答  kōtō  szóbeli válasz
即答  sokutō  azonnali válasz
名答  meitō  helyes válasz
問答  mondō   kérdés és válasz; párbeszéd
口答え kuchigotae visszavágás (szóban)

208
5
34
1161
459
1584

冬 TŌ
fuyu

tél 冬季  tōki  téli szezon 
冬至  tōji   téli napforduló
冬眠  tōmin  téli álom, hibernáció
越冬  ettō  a tél eltöltése (vhol), áttelelés
立冬  rittō  télkezdet, a tél első napja 
冬空  fuyuzora   téli égbolt
冬服  fuyufuku  téli ruházat/öltözék
冬物  fuyumono  téli ruházat/öltözék
冬休み   fuyuyasumi  téli szünet
真冬  mafuyu  tél közepe

209
6
13
619
198
381

同 DŌ
ona(ji)

azonos
egyetértés; e-
gyenlő

同意  dōi   megegyezés, egyetértés
同音語  dōongo  homonima
同期  dōki  azonos korszak; kortárs
同時  dōji   egyidőben, egyidejűleg 
同様  dōyō  azonos, egyenlő, hasonló
同僚  dōryō  munkatárs, kolléga
共同  kyōdō   együttes, közös
不同  fudō  különbözőség, eltérés

210
12
162
4724
149
386

道 DŌ, TŌ
michi

út, ösvény 道徳  dōtoku  erkölcs
道路  dōro  út, utca 
剣道 kendō  kendó (japán küzdősport)
国道  kokudō  országút
書道  shodō  szépírás, kalligráfia
水道  suidō   vízvezeték
道案内  michiannai  útikalauz
道のり  michinori   távolság; út
帰り道  kaerimichi  hazafelé vezető út
曲がり道  magarimichi  kanyargós út
回り道  mawarimichi  kerülő út
寄り道 yorimichi  benézés/-ugrás vkihez
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211
11
19
730
231
377

動 DŌ
ugo(ku)

ugo(kasu)

mozgás
mozog, moz-
dul
mozdít, moz-
gat

動員  dōin  mozgósítás
動向  dōkō  trend, tendencia
動作  dōsa  mozgás, viselkedés
動物  dōbutsu  állat
動力  dōryoku  hajtóerő
感動  kandō meghatottság, mély benyomás
言動  gendō  beszéd és viselkedés
行動  kōdō  tevékenység, viselkedés; akció
自動  jidō  önműködő, automatikus

212
11
42
1365
496
388

堂 DŌ templom,
nyilvános
nagy te-
rem/épület/
csarnok

会堂  kaidō  templom, kápolna  
公会堂  kōkaidō  városháza
国会議事堂  kokkai gijidō   Parlament
(épülete)
食堂 shokudō étterem, ebédlő
食堂車  shokudōsha  étkezőkocsi
正々堂々 seiseidōdō  becsületes, tisztes-
séges (eljárás, út)
大聖堂  daiseidō  székesegyház
能楽堂  nōgakudō  nó színház/színpad

213
10
93
2860
282
408

特 TOKU különleges,
speciális

特殊  tokushu  különleges, sajátos
特色  tokushoku  jellegzetesség
特集  tokushū  nagy (riport jellegű) cikk;
különkiadás
特徴  tokuchō  jellemző vonás
特に  tokuni  különösen, főképpen
特別  tokubetsu  különleges
奇特  kitoku dicséretre méltó, dicséretes
独特  dokutoku  egyedi, sajátos, eredeti 

214
6
130
3724
223
1329

肉 NIKU hús 肉眼  nikugan  szabad szem(mel)
肉食  nikushoku  húsos étrend
肉体  nikutai  test; izom
肉屋  nikuya  hentesüzlet, hentes
筋肉  kin'niku  izom
苦肉の策   kuniku no saku  az egyetlen
kiút
食肉  shokuniku  hús (élelmiszer)
豚肉  butaniku  sertéshús

215
7
32
1067
239
35

売 BAI
u(ru)
u(reru)

árusítás
elad
elkel, kelendő
(áru)

売却  baikyaku  eladás, értékesítés
売店  baiten   árusító hely, stand
売買  baibai   adásvétel
新発売  shinhatsubai  új termék/modell
発売  hatsubai  piacra dobás, árusítás 
非売品  hibaihin  nem eladó (kirakati áru) 
売手  urite  eladó
売物  urimono  áru
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216
12
122
3637
241
48

買 BAI
ka(u)

vásárol 購買  kōbai  vétel, vásárlás
購買力  kōbairyoku  vásárlóerő
買い入れる  kaiireru  bevásárol
買い被る  kaikaburu   túlértékel
買い溜め  kaidame  felvásárlás
買い手  kaite  vásárló
買い主  kainushi  vásárló
買い値  kaine  vételi ár
買い物  kaimono  vásárlás, vétel

217
9
105
3092
96
717

発 HATSU
HOTSU

indul, kezd,
történik

発見  hakken  felfedezés
発行  hakkō   közzététel, publikáció
発足  hassoku / hossoku  kezdés, megnyi-
tás
発展  hatten  fejlődés
発熱  hatsunetsu  hirtelen (be)láz(asodás)  
発明  hatsumei  találmány
自発  jihatsu  önkéntelen, spontán

218
12
184
5158
325
749

飯 HAN
meshi

étel, főtt rizs 御飯  gohan  rizs, étel
残飯  zanpan  maradék (étel)
炊飯器  suihanki  rizsfőző edény
日常茶飯事  nichijō sahanji  mindennapos
eset
昼御飯  hirugohan  ebéd (tiszt)
握り飯  nigirimeshi  rizsgombóc
昼飯  hirumeshi  ebéd

219
10
104
3042
380
104

病 BYŌ, HEI
yamai
ya(mu)

beteg, beteg-
ség
megbetegszik

病院  byōin  kórház
病気  byōki  beteg
病人  byōnin  beteg  (személy)
病名  byōmei  betegség neve
仮病  kebyō  képzelt betegség
重病  jūbyō  súlyos betegség
伝染病  densenbyō  fertőző betegség
病は気から yamai wa kikara  ne gondolj
a gonddal!
恋の病 koi no yamai          óriási szerelem

220
9
30
923
230
792

品 HIN
shina

áru; minőség 品位  hin’i méltóság
品格  hinkaku  méltóság
品評会 hinpyōkai  termékbemutató; vásár
化粧品  keshōhin  kozmetikum
下品  gehin  közönséges, durva, illetlen
作品  sakuhin  műalkotás         
部品  buhin  alkatrész
洋品  yōhin  alkatrész(ek)
品切れ  shinagire  kifogyott, nincs raktá-
ron
品定め  shinasadame  kritikus megjegyzés
品物  shinamono  árucikk
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221
4
1
17
94
550

不 FU, BU -talan, nega-
tív,  rossz

不可欠   fukaketsu  nélkülözhetetlen
不朽  fukyū  örök, halhatatlan 
不公平   fukōhei  méltánytalanság
不足  fusoku  elégtelen, hiányos 
不確か  futashika  bizonytalan, határo-
zatlan
不慣れ funare  tapasztalatlanság
不燃性  funensei  éghetetlen, tűzálló
不平  fuhei  elégedetlenség, panasz
不明  fumei   ismeretlen  

222
9
182
5148
29
576

風 FŪ, FU

kaze, kaza

szél, levegő;
stílus
szél

風格  fūkaku  személyiség, megjelenés
風習  fūshū  szokás(ok)
風俗  fūzoku  szokás(ok)
風土  fūdo  természeti viszonyok, éghajlat
風流  fūryū  elegancia, ízlés, kifinomultság
強風  kyōfū  erőszak
日本風  nihonfū  japán stílus
風呂  furo  fürdő
北風  kitakaze  északi szél
南風  minamikaze  déli szél
*風邪  kaze  meghűlés, megfázás

223
8
130
3741
683
587

服 FUKU ruházat 服地  fukuji   ruhaanyag, textil 
服従  fukujū  engedelmesség
服装  fukusō  ruházat, öltözék
衣服  ifuku  ruha, öltöny
心服  shinpuku  tisztelet és odaadás 
征服  seifuku  hódítás, legyőzés
洋服  yōfuku   nyugati ruha
礼服  reifuku  ünnepi öltözet

224
8
93
2857
79
172

物 BUTSU,
MOTSU
mono

dolog, tárgy 物価  bukka  ár (árué)
物産  bussan   termék
物理  butsuri   fizika
人物  jinbutsu  személyiség
好物  kōbutsu  kedvenc étel
物置  monooki  raktár, lerakat
物覚え monooboe  emlékezet, memória
物事  monogoto  dolog, dolgok
作物  sakumotsu  termés; mezőgazdasági
termék

225
4
67
2064
111
175

文 BUN,
MON
fumi

mondat;  iro-
dalom
jegyzet, levél

文学  bungaku   irodalom
文化  bunka  kultúra, művelődés
文語  bungo   irodalmi/írott nyelv
文章  bunshō  szöveg; írás; mondat
文筆  bunpitsu  irodalmi alkotás; írásmű
文明  bunmei   civilizáció
本文  honbun / honmon  szöveg
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226
7
18
674
267
78

別 BETSU

waka(reru)

különbség, 
különböző,
speciális
eltér, elválik

別居  bekkyo  különélés
別冊  bessatsu  önálló/kiegészítő kötet
別人  betsujin  más/különböző személy
別荘  bessō  hétvégi ház, nyaraló
別に  betsuni  nem fontos; nem különöseb-
ben
別離  betsuri  elválás, elszakadás
格別  kakubetsu  kivételes
区別  kubetsu  különbség, megkülönböz-
tetés
差別  sabetsu  diszkrimináció
分別  funbetsu   megítélés, körültekintés
別れ別れ  wakarewakare  külön-/elválva

227
10
4
228
735
68

勉 BEN erőfeszítés 勉学  bengaku  tanulás, tanulmányok
勉強  benkyō  tanulás
勉強家  benkyōka  szorgalmas tanuló
勉励  benrei   szorgalom 
試験勉強  shikenbenkyō  felkészülés vizs-
gára
不勉強  fubenkyō  semmittevés, tétlenség

228
8
77
2433
431
805

歩 HO, BU,
FU
aru(ku),
ayu(mu)

sétál, gyalo-
gol

歩行者  hokōsha  gyalogos
歩道  hodō  gyalogút, járda
一歩一歩   ippo ippo  lépésenként
初歩  shoho  elem, alap; az első lépés
進歩  shinpo  haladás
第一歩  daiippo   az első lépés
歩合  buai  arány, százalék, jutalék
歩み寄る  ayumiyoru  közeledik, közelít
食べ歩き  tabearuki  sétálás közben eszik;
étteremről étteremre jár
山歩き yamaaruki   hegy bebarangolása

229
4
70
2082
70
813

方 HŌ
kata

irány
irány; mód-
szer; személy

方角  hōgaku  irány
方針  hōshin   irány(zat), irányvonal
方法  hōhō  módszer
一方  ippō   egy oldal; egyrészt
使い方  tsukaikata  a használat módja 
見方  mikata  szempont, nézőpont
味方  mikata  barát, támogató
*貴方  anata   Ön (rendszerint hiraganával)

230
8 / 38
1204
408
1283

妹 MAI
imōto

húg 姉妹  shimai  lánytestvérek
姉妹会社  shimaigaisha  leányvállalat
姉妹都市  shimaitoshi  testvérváros
弟妹  teimai  fiatalabb testvérek
*従姉妹  itoko  unokatestvér (lány)
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231
8
30
913
307
1296

味 MI
aji
aji(wau)

íz

ízlel

味覚  mikaku   íz; ízlelés (mint érzékelés)
意味  imi  jelentés, értelem
興味  kyōmi   érdekeltség
吟味  ginmi   átnézés, megvizsgálás
酸味  sanmi   savasság, savanyú
趣味  shumi  hobbi
正味  shōmi  nettó/tiszta (súly/ár stb.)
風味  fūmi  íz, zamat
不気味  bukimi  félelmetes, kísérteties

232

8
72
2110
18
1291

明 MEI, MYŌ
aka(rui)
a(kari)
aka(rumu)

aka(ramu)
aki(raka)
a(keru)
a(ku)
a(kuru)
a(kasu)

világos, fé-
nyes
fényesség
kitisztul, fé-
nyesedik
elvörösödik
nyilvánvaló
hajnalodik
kinyílik
következő
feltár

明暗  meian  világosság és sötétség; fény és
árnyék
明確  meikaku  világos, érthető
明言  meigen  kijelentés, deklaráció
明白  meihaku  nyilvánvaló
証明  shōmei  bizonyítás, igazolás
明け方  akegata  hajnal 
明くる日  akuruhi  a következő nap 
明後日  *asatte / myōgonichi  holnapután
明日 *ashita / *asu / myōnichi  másnap

233
5
109
3127
55
1307

目 MOKU,
BOKU
me

szem 目的  mokuteki   szándék, cél
目的語  mokutekigo  tárgy (nyelv)
目標  mokuhyō  célpont
項目  kōmoku  rovat, cikk, tétel
注目  chūmoku  figyelem, érdeklődés
目下  meshita / mokka  beosztott, rangban 
vki alatt álló személy
一目  hitome  első látás/pillantás; ichimoku
egy pillantás
人目  hitome  figyelem, megfigyelés

234
11
169
4944
162
1310

問 MON
to(i)
to(u)

kérdés, prob-
léma
kérdez

一問  ichimon  kérdés
学問  gakumon  ösztöndíj
疑問  gimon  kérdés, kétség, probléma
疑問符  gimonfu  kérdőjel
難問  nanmon  bonyolultság, nehéz kérdés
問い合わせる  toiawaseru  tudakozódik, ér-
deklődik
問い返す  toikaesu  viszakérdez
問屋  ton'ya  nagykereskedő

235
8
8
298
471
534

夜 YA
yo, yoru

éj(szaka), éj-
jel

夜学  yagaku  esti iskola/tanfolyam
夜間  yakan  éjjel, éjszaka
夜勤  yakin  éjszakai műszak
夜半  yahan / yowa  éjfél
今夜  kon'ya  ma este/éjszaka
昼夜  chūya  nappal és éjjel
夜歩き yoaruki   éjszakai séta
夜風  yokaze  éjszakai szellő
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236
11
166
4814
236
453

野 YA
no

síkság, mező 野外  yagai   mező, szabad terület
野心  yashin  ambíció, törekvés
野生  yasei   vadon 
野蛮  yaban  vad, civilizálatlan
荒野  kōya  vadon, sivatag
視野  shiya  látókör, látómező; kilátás
平野  heiya  síkság
野原  nohara  mező, síkság
野ばら / 野薔薇  nobara  vadrózsa 

237
6
130
3727
265
920

有 YŪ, U
a(ru)

van, létezik 有益  yūeki   hasznos, jövedelmező
有名  yūmei  híres, közismert
有望  yūbō  reményteljes, ígéretes
有力  yūryoku  hatalom, befolyás
国有  kokuyū   állami tulajdon
公有地  kōyūchi   közterület
特有  tokuyū  jellemző, sajátos
有り難う  arigatō  Köszönöm! (általában
hiraganával írják)
有り様 arisama  állapot, körülmények

238
18 / 72
2162
19
878

曜 YŌ a hét napja 曜日  yōbi  hétköznap
水曜日  suiyōbi  szerda
土曜日  doyōbi  szombat
何曜日  nan'yōbi  melyik nap?
木曜日  mokuyōbi  csütörtök

239
5
101
2993
107
893

用 YŌ

mochi(iru)

használat, 
szolgálat
használ

用意  yōi  előkészület
用語  yōgo  szakkifejezés, szókincs
用紙  yōshi  papír, nyomtatvány
用事  yōji   elfoglaltság, tennivaló
用心棒  yōjinbō  testőr
用水  yōsui   vízvezeték, csapvíz
作用  sayō  hatás
使用  shiyō  használat, alkalmazás
服用  fukuyō  kezelés (orvossággal)
無用  muyō  haszontalan, szükségtelen
利用  riyō  használat, alkalmazás

240
9
85
2550
289
898

洋 YŌ óceán, tenger;
nyugati 

洋画  yōga  külföldi/nyugati festmény
洋楽  yōgaku  nyugati/nem japán zene
洋書  yōsho  idegen nyelvű/külföldi könyv
洋食  yōshoku  nyugati/külföldi étel
インド洋  Indoyō  Indiai-óceán
西洋  seiyō  Nyugat
大西洋  Taiseiyō   Atlanti-óceán
大洋  taiyō  óceán, világtenger
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241
11
96
2942
143
1382

理 RI logika, ész,
elv

理科  rika   tudomány
理学  rigaku   természettudomány
理事  riji  igazgató(ság), vezető(ség)
理性  risei  ok, értelem
理論  riron  elmélet, teória
心理  shinri   lelki alkat, mentalitás
心理学  shinrigaku   pszichológia
推理  suiri  okfejtés
整理  seiri  elrendezés, csoportosítás
地理(学)  chiri(gaku)  földrajz

242
5
117
3343
121
832

立 RITSU,
RYŪ
ta(tsu)
ta(teru)

áll

felállít

立春  risshun  a tavasz első napja
立証  risshō  szemléltetés
立体  rittai  szilárd test
県立  kenritsu   közigazgatás
国立  kokuritsu   állami, nemzeti
私立  shiritsu  magán- (nem állami)
中立  chūritsu   semlegesség
両立  ryōritsu   együttes lét, kompatibili-
tás
立ち止まる  tachidomaru  megállít
役立つ  yakudatsu   hasznos

243
10
70
2088
222
1398

旅 RYO
tabi

út, utazás 旅券  ryoken  útlevél
旅行  ryokō  utazás
旅行者  ryokōsha  utazó, turista
旅費  ryohi   útiköltség
旅先  tabisaki  úticél
旅立つ  tabidatsu  útnak indul
旅人  tabibito   utazó, vándor
長旅  nagatabi  hosszú utazás

244
10
119
3468
319
954

料 RYŌ díj;
nyersanyag

料亭  ryōtei   japán étterem
料理  ryōri  főzés, étel; konyhaművészet
原料  genryō  nyersanyag
食料  shokuryō  élelem, élelmiszer
資料  shiryō  anyag, adat
手数料  tesūryō  kezelési költség, díj
無料  muryō  ingyenes, díjtalan

245
2
19
715
100
1411

力 RYOKU,
RIKI
chikara

erő, erőfeszí-
tés; hatalom

持久力  jikyūryoku  kitartás, türelem
実力  jitsuryoku  képesség, alkalmasság
体力  tairyoku   testi/fizikai erő
知力  chiryoku  szellemi erő, bölcsesség
能力  nōryoku  képesség
風力  fūryoku   szélerősség
力作  rikisaku  irodalmi alkotás
力士  rikishi  szumó birkózó
力量  rikiryō   fizikai erő
人力車   jinrikisha  riksás, riksakuli
力仕事  chikarashigoto  fizikai munka
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246
13
87
2829
259
8

愛 AI szerelem, 
szeretet

愛好  aikō  szerelem; rajongás
愛国心  aikokushin  hazaszeretet, hazafiság
愛情  aijō  szerelem, szeretet
愛想  aisō  szeretetreméltóság, kedvesség 
愛撫  aibu  cirógatás, dédelgetés, becézés
愛用  aiyō  rendszeres használat
愛欲  aiyoku  szenvedély, szerelem, nemi
vágy
求愛  kyūai   udvarlás
人類愛  jinruiai  humanizmus
博愛  hakuai  emberszeretet
恋愛  ren'ai  szerelem

247
5
27
818
1342
3

圧 ATSU nyomás 圧勝  asshō  teljes győzelem
圧倒的  attōteki  ellenállhatatlan, fölényes
圧迫  appaku  elnyomás
圧力  atsuryoku   nyomás, szorítás
気圧  kiatsu  légnyomás
血圧  ketsuatsu   vérnyomás
水圧  suiatsu  víznyomás
電圧  den'atsu   elektromos feszültség
抑圧  yokuatsu  mérséklet, korlátozás

248
13
72
2154
348
15

暗 AN
kura(i)

sötét 暗記  anki  megtanulás (kívülről)
暗号  angō  kód,  titkos jel, jelszó
暗黒  ankoku  sötétség
暗算  anzan fejszámolás
暗示  anji   figyelmeztetés, utalás
暗室  anshitsu  sötétkamra
暗がり kuragari  sötétség
暗闇  kurayami  sötétség

249
8
115
3267
466
851

委 I megbíz
(vkit), rábíz,
delegál

委員会  iinkai  bizottság, választmány
委員長  iinchō  bizottsági elnök
委譲  ijō  átadás, átengedés, átruházás
委嘱  ishoku  megbízás, rábízás
委託  itaku  bizalom, megbízatás
委任  i'nin  megbízatás meghatalmazás

250
7
9
401
122
831

位 I
kurai

rang, fokozat 位置  ichi  elhelyezkedés, fekvés; helyzet
各位  kakui  uraim! (megszólítás)
学位  gakui  tudományos fokozat
高位  kōi  méltóság; magas rang
上位  jōi  magasabb rang
即位  sokui   trónra lépés
位取り  kuraidori  helyi érték (számjegyé)
一の位  ichi no kurai  elsőrangú
気位  kigurai   büszkeség
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251
6
145
4214
677
837

衣 I
koromo

ruházat, öltö-
zet

衣装  ishō  ruha
衣食住  ishokujū  életszükséglet (ruházat,
élelem, lakás)  
衣類  irui  ruha, ruházat
救命胴衣  kyūmeidōi  mentőmellény
更衣室  kōishitsu  öltöző
白衣  hakui  fehér köpeny (orvosé)
法衣  hōi  szerzetesi/papi ruha, csuha
衣替え  koromogae  átöltözés; ruhaváltás
(évszaknak megfelelően)

252
7
31
1032
1194
844

囲 I
kako(mu), 
kako(u)

körülvesz/-zár 囲碁  igo  go (játék)
囲炉裏  irori  kandalló, tűzhely 
胸囲  kyōi  mellbőség
周囲  shūi   kerület, környék
範囲  han'i  kiterjedés, terület
包囲  hōi  bekerítés, ostrom
取り囲む  torikakomu  körülvesz/-zár, ost-
romol

253
9
102
3000
1268
572

胃 I gyomor 胃炎  ien  gyomorhurut
胃潰瘍  ikaiyō  gyomorfekély
胃下垂  ikasui  gyomorsüllyedés
胃癌  igan  gyomorrák
胃薬  igusuri  gyógyszer gyomorbajra
胃酸  isan gyomorsav
胃弱  ijaku  gyomorgyengeség
胃腸  ichō  gyomor és bél

254
11
115
3282
1121
852

移 I
utsu(ru)
utsu(su)

költözik; vál-
tozik
lakást változ-
tat; áthelyez

移行  ikō  átkapcsolás; átmenet
移住  ijū   vándorlás, migráció
移植  ishoku  átültetés, transzplantáció
移転  iten  költözködés, lakásváltoztatás
移動  idō   költözés, vándorlás
推移  suii  átmenet, változás
転移  ten’i  változás; áttét (betegségnél)
移り変わる  utsurikawaru  változtat
目移り meutsuri  képtelen a választásra

255
12
9
506
1053
838

偉 I
era(i)

jelentős,  kie-
melkedő, híres

偉業  igyō  jelentős teljesítmény/tett
偉勲  ikun  nagy eredmény/teljesítmény
偉才  isai  különleges tehetségű ember
偉人  ijin  nagy lélek/ember/elme, hős
偉大  idai  nagyság, hatalmasság
偉力  iryoku  hatalom, befolyás, erő
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256
13
162
4720
814
840

違 I
chiga(u)
chiga(eru)

különbözik;
téved
eltéveszt, meg-
változtat

違憲  iken  alkotmányellenesség
違反  ihan  kihágás, szabálysértés
違法  ihō  törvénytelenség, törvénysértés
違和感   iwakan  összeférhetetlenség
相違  sōi  különbség, eltérés
食い違い  kuichigai  nézetkülönbség
場違い bachigai  nem megfelelő/helyén-
való
人違い hitochigai  összetévesztés (vkivel)
間違い machigai   tévedés, hiba

257
8
9
426
678
836

依 I, E (vmitől) függ;
(vmin) nyug-
szik; vmi miatt
van

依怙地  ikoji  makacsság, akaratosság
依然として izen to shite  mint mindig,
változatlanul
依存  izon  függés, függőség
依託  itaku  függés (vkitől)
依頼人  irainin  ügyfél, kliens
帰依  kie  odaadás, megtérés (vallási)

258
11
32
1085
970
859

域 IKI vidék, táj 域外  ikigai   területen kívül
区域  kuiki    határ, övezet, zóna
広域  kōiki   széles/nagy  terület
聖域  seiiki    szent terület
地域  chiiki   övezet, kerület, zóna
流域  ryūiki   folyó völgye
領域  ryōiki   terület, birtok

259
8
8
296
246
861

育 IKU
soda(tsu)
soda(teru)

felnő

felnevel

育児  ikuji  gyermeknevelés
育児室  ikujishitsu  bölcsőde
育成  ikusei  felnevelés
教育  kyōiku  oktatás, képzés, nevelés
生育  seiiku  növekedés, felnevelés
発育  hatsuiku  növekedés, kifejlődés
育ての親  sodate no oya  nevelőszülők
子育て kosodate  felnövekvő gyermekek

260
4
57
1562
216
868

引 IN
hi(ku)
hi(keru)

húz, von

befejeződik
(iskola)

引退  intai  nyugállomány
引用  in'yō  idézet
引力  inryoku  nehézségi erő, gravitáció
強引  gōin  erőszakos, kierőszakolt
索引  sakuin   mutató, index
引上げ  hikiage  növekedés
引出し  hikidashi  fiók
引き手  hikite  fogantyú, gomb
引き値  hikine  csökkentett ár
取り引き  torihiki  üzleti forgalom, ügylet
値引き nebiki  árcsökkentés
割り引き waribiki   árengedmény
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261
6
2
102
1043
863

印 IN
shirushi

pecsét, jel
ismertető jel

印鑑  inkan  pecsét (aláírás helyett)
印紙  inshi   illetékbélyeg
印象  inshō  benyomás, hatás
印税  inzei   (szerzői) jogdíj, tiszteletdíj
印判  inban  pecsét, bélyeg
実印  jitsuin  hivatalos pecsét
無印  mujirushi  jelöletlen, jel(zés) nélküli
目印  mejirushi  jelölés; határkő
矢印  yajirushi   nyíl (irányjelző)

262
6
31
1026
554
866

因 IN
yo(ru)

ok
függ vmitől,
vmin múlik,
vmi oka van

因果  inga  ok és okozat; sors
因子  inshi  tényező, elem (matematika)
因襲  inshū  hagyomány, régi szokás
因縁  innen  kapcsolat, kötelék; kifogás
死因  shiin  a halál oka
要因  yōin  jelentős tényező, fő ok

263
6
124
3673
590
1697

羽 U
ha, hane
ha, wa

toll, szárny

(számlálószó
madarakra)

羽毛  umō  tollazat
羽音  haoto  szárnysuhogás/-csattogás
羽織  haori  japán férfizakó
羽振り haburi  befolyás, erő, hatalom
羽根突き hanetsuki  japán tollaslabda
白羽  shiraha  fehér toll
一羽  ichiwa  egy madár 

264
6 / 40
1280
990
1020

宇 U ég; világmin-
denség

宇宙  uchū  világűr, univerzum, kozmosz
宇宙学  uchūgaku   kozmológia
宇宙船  uchūsen  űrhajó
気宇壮大  kiusōdai  nagylelkű, nemes szívű
大宇宙  daiuchū  világegyetem

265
12
173
5046
636
365

雲 UN
kumo

felhő 雲海  unkai   felhőtenger
雲霧  unmu   felhők és köd
暗雲  an'un  sötét felhő
積乱雲  sekiran'un  zivatarfelhő
風雲  fūun  szél és felhő; helyzet
雲隠れ  kumogakure  eltűnés
曇る  kumoru  felhősödik
雲行き  kumoyuki  felhők mozgása; a dol-
gok alakulása
雨雲  amagumo  esőfelhő
入道雲   nyūdōgumo  hatalmas felhő
雪雲  yukigumo  hófelhő
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266
8
85
2520
1208
515

泳 EI
oyo(gu)

úszik 泳法  eihō  úszásnem/-mód
遠泳  en'ei   hosszútávúszás
競泳  kyōei  úszóverseny
水泳  suiei   úszás
遊泳  yūei  úszás; életvitel
泳ぎ手  oyogite  úszó
背泳ぎ  seoyogi  hátúszás
平泳ぎ  hiraoyogi  mellúszás

267

12
75
2239
723
519

栄 EI
hae

ha(eru) 

saka(eru)

hírnév, meg-
becsülés; ra-
gyogás 
fénylik, ra-
gyog
fejlődik, vi-
rágzik

栄冠  eikan  koszorú, virágfüzér
栄枯  eiko  viszontagságok; fent és lent 
栄光  eikō  dicsőség, ragyogás; hírnév
栄進  eishin  előrelépés, haladás
栄誉  eiyo  dicsőség, tisztelet, hírnév
栄養  eiyō  táplálkozás
光栄  kōei  megtiszteltetés
繁栄  han'ei   jólét
見栄  mie  külső megjelenés, külszín
見栄え mibae  külső megjelenés, külszín

268
5
3
130
1207
514

永 EI
naga(i)

hosszú  (idő-
re vonatko-
zóan), örökké

永遠  eien   örökkévalóság
永久的  eikyūteki  örök, állandó
永寿  eiju  hosszú élet
永住  eijū  végleges letelepedés
永生  eisei  örök élet, halhatatlanság
永続  eizoku  fennmaradás, állandóság
永年  einen  hosszú idő, évek
永眠  eimin  örök nyugalom, halál

269
12
30
963
722
518

営 EI
itona(mu)

üzemet/üzle-
tet nyitva tart;
(üzletet) ve-
zet; (vállalko-
zást) folytat 

営業中  eigyōchū  nyitva (üzlet)
営業日  eigyōbi  munkanap
営利  eiri   nyereség, profit
経営  keiei   igazgatás, adminisztráció
経営学修士  keieigakushūshi  Master of
Business Administration; MBA
公営  kōei  közületi üzemeltetés
国営  kokuei  állami működtetés(ű)
設営  setsuei  felépítés

270
15
167
4864
1371
320

鋭 EI
surudo(i)

éles, hegyes 鋭意  eii  szorgalom
鋭角  eikaku  hegyesszög
鋭気  eiki  élénkség, lelkesedés, hév
鋭敏  eibin  élesség;  éleselméjűség
鋭利  eiri  éles, hegyes  
新鋭  shin'ei  új, friss
精鋭  seiei  színe-java; elit
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271
8
72
2107
759
173

易 EKI
I
yasa(shii)

 
jövendölés
könnyű (vmit
tenni)

易者  ekisha  jós, jövendőmondó
易断  ekidan   jövendölés, jövendőmondás
不易  fueki  állandóság, változatlanság
安易  an'i  felelőtlenség
簡易化  kan'ika  egyszerűsítés
難易度  nan'ido  nehézség mértéke/foka
容易  yōi  könnyű, egyszerű

272
11
85
2599
472
533

液 EKI folyadék 液化  ekika  cseppfolyósítás
液状  ekijō   folyékony halmazállapot
液体  ekitai  folyadék
樹液  jueki   életnedv
消毒液  shōdokueki  fertőtlenítő folyadék
唾液  daeki  nyál
不凍液   futōeki  fagyálló folyadék

273
13
156
4542
1001
513

越 ETSU
ko(su)
ko(eru)

átlép, áthág,
lehagy, felül-
múl

越境  ekkyō  határátlépés/-sértés
超越  chōetsu  felülmúlás, meghaladás
優越感   yūetsukan   felsőbbrendűségi
komplexus
追い越し  oikoshi  megelőzés
勝ち越し  kachikoshi  győzelem (sport)
繰り越し  kurikoshi  átutalás (pénz)
通り越す  toorikosu  túlmegy vmin, el-
megy/-halad vmi mellett
年越し  toshikoshi  az év utolsó napja
引っ越し  hikkoshi  költözés

274
13
162
4733
446
7

遠 EN, ON
too(i)

távol(i),
messze

遠隔  enkaku  távoli, elszigetelt
遠近  enkin  távolság, perspektíva; itt és ott
遠心力  enshinryoku  centrifugális erő
遠征  ensei  expedíció
遠方  enpō  messzeség, hosszútáv
遠慮  enryo  tartózkodás, visszafogottság
望遠鏡  bōenkyō  távcső, teleszkóp
遠浅  tooasa  sekély víz(ű part)
遠縁  tooen  távoli rokon
遠吠え  tooboe ordítozás, üvöltés

275
13
31
1047
447
6

園 EN
sono

kert 園芸  engei  kertészet, kertművészet
園児  enji  óvodás
公園  kōen  nyilvános park
庭園  teien  díszkert, park
動物園  dōbutsuen  állatkert
幼稚園  yōchien  óvoda
楽園  rakuen  éden, paradicsom
花園  hanazono  virágoskert
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276
13
32
1125
1101
538

塩 EN
shio

só 塩酸  ensan  sósav
塩類  enrui  sók
岩塩  gan’en  kősó
減塩  gen’en  csökkentett sómennyiség
食塩  shokuen  asztali só, konyhasó
塩水  shiomizu sós víz/oldat, tengervíz
塩辛い shiokarai  sós (ízű)
塩気  shioke  sósság, sós íz
塩鮭  shiozake  sózott lazac
塩漬  shiozuke  sós pác(olás)
薄塩 usujio  enyhén sós/sózott
手塩にかける teshio ni kakeru  felnevel

277
14
85
2685
344
545

演 EN

en(jiru)

megjelenítés,
előadás, játék
(színpadon) 
előad, bemu-
tat, eljátszik

演劇  engeki  színdarab, dráma
演習  enshū  gyakorlat, manőver
演出家  enshutsuka  rendező
演奏  ensō  zenei előadás
開演  kaien  függönyfelvonás, kezdés 
公演  kōen  nyilvános  bemutató/előadás
出演  shutsuen  szereplés, fellépés
上演  jōen  drámai előadás

278
8
54
1547
1115
540

延 EN
no(basu),
no(beru)
no(biru)

meghosszab-
bít, elnapol

eltolódik, ké-
sik

延期  enki  elhalasztás, késedelem
延焼  enshō  a tűz terjedése
延長  enchō  meghosszabbítás, haladék
延命  enmei  hosszú élet, magas kor
順延  jun'en  elhalasztás/-napolás
遅延  chien  késés, késedelem
生き延びる  ikinobiru  túlél, sokáig él
引き延ばす hikinobasu  elhalaszt; nagyít

279
12 / 86
2784
919
546

煙 EN
kemuri
kemu(i)
kemu(ru)

füst

füstös
füstöl

煙突  entotsu  kémény
喫煙  kitsuen  dohányzás
禁煙  kin'en  Tilos a dohányzás!
黒煙  kokuen  fekete füst
白煙  hakuen  fehér füst
発煙  hatsuen  füstképződés/-ömlés

280
6
85
2494
693
1339

汚 O
kitana(i),
kega(rawa-
shii)
kega(su),
yogo(su)
kega(reru),
yogo(reru)

piszkos,
szennyes

bepiszkol

bepiszkolódik

汚臭  oshū  kellemetlen szag
汚水  osui   szennyvíz
汚染  osen   szennyez(őd)és
汚濁  odaku szenny(ezett); korrupció, vesz-
tegetés
汚点  oten  szennyfolt, szégyenfolt
汚物  obutsu  szenny, piszok, hulladék
汚名  omei  gyalázat, szégyen(folt) 
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281
4
96
2922
294
1252

王 Ō király 王位  ōi  trón;  korona
王国  ōkoku  királyság, birodalom
王様  ōsama  király
王子  ōji  herceg
王者  ōja király, fejedelem, uralkodó
王政  ōsei  császári uralom, monarchia
国王  kokuō  király
女王  joō  királynő
親王  shinnō  császári/királyi hercegnő
法王  hōō  pápa

282
15
75
2361
781
1343

横 Ō
yoko

oldal 横断  ōdan   gyalogátkelőhely
横着  ōchaku  becstelenség, ravaszság
横領  ōryō  sikkasztás
縦横  jūō  hosszúság és szélesség; minden
irány; jobb és bal; függőleges és vízszintes
専横  sen'ō  önkény, zsarnokság
横切る  yokogiru  keresztez, átmegy
横浜  Yokohama  Jokohama (város)
横道  yokomichi  mellékutca; tévút
横目  yokome  oldalra pillantás
真横  mayoko  vízszintes

283
5 / 2
86
351
531

央 Ō (vminek a)
közepe

中央  chūō  középpont, központ
中央口  chūōguchi   középső kijárat
中央計画  chūō keikaku   központi terve-
zés
中央部  chūōbu  középső rész, közép
震央  shin'ō  földrengés epicentruma

284
8
76
2413
1022
1345

欧 Ō Európa 欧州  Ōshū   Európa 
欧州共同体  Ōshū kyōdōtai   Európai Kö-
zösség
欧州連合  Ōshūrengō  Európai Unió  (EU)
欧文  Ōbun  európai nyelv/szöveg
欧米  Ōbei   Európa és Amerika (USA)
西欧  Seiō  Nyugat-Európa
中欧  Chūō  Közép-Európa
南欧  Nan'ō  Dél-Európa
北欧  Hokuō  Észak-Európa, Skandinávia

285
8
64
1885
986
1200

押 Ō
o(su)
o(saeru)

taszít, nyom,
tol
féken tart, el-
nyom

押印  ōin  lepecsételés
押韻  ōin  rím
押収  ōshū  lefoglalás, elkobzás
押入  oshiire  faliszekrény, fülke
押し黙る  oshidamaru  csendben marad
押し付ける  oshitsukeru  nyom; kényszerít
押し花  oshibana  lepréselt virág(ok)
後押し  atooshi  segítés, támogatás 
だめ押し dameoshi  kétszer ellenőriz, két-
szeresen biztosít
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286
12
4
240
476
83

奥 Ō
oku

(vminek a)
belseje/köze-
pe/mélye

奥義  ōgi / okugi   titok, misztérium
奥行き okuyuki  mélység; hosszúság
奥床しい  okuyukashii  kecses, finom 
奥付け  okuzuke  kolofon, zárócím
奥さん/奥様  okusan / okusama  feleség,
háziasszony (tiszt)
山奥  yamaoku  a  hegyekben, hegyek rej-
tekében

287
15 / 9
551
382
1349

億 OKU százmillió 億万長者  okumanchōja  multimilliomos
一億  ichioku  százmillió
十億年   jūokunen  egymilliárd év
数億年  sūokunen  néhány százmillió év

288
12
85
2634
634
1352

温 ON
atataka,
atata(kai)
atata(ma-
ru)
atata(meru)

meleg

melegszik

melegít

温室  onshitsu  melegház
温帯  ontai   mérsékelt éghajlati öv
温度  ondo   hőmérséklet
温和  onwa  enyhe, szelíd
気温  kion  levegő hőmérséklete
水温  suion  víz hőmérséklete
体温  taion  testhőmérséklet
体温計  taionkei  lázmérő

289
9
115
3272
320
953

科 KA szaktárgy; fő-
iskolai/egye-
temi fakultás

科学者  kagakusha  tudós
科目  kamoku  tantárgy, tanfolyam
学科  gakka  tantárgy
眼科  ganka  szemészet
教科書  kyōkasho   tankönyv
外科  geka  sebészet
歯科  shika  fogorvoslástan
小児科  shōnika  gyermekgyógyászat
分科  bunka  ágazat, részleg, osztály

290
4
9
350
254
939

化 KA, KE
ba(keru)
ba(kasu)

átalakul

elvarázsol, el-
bűvöl

化学  kagaku  kémia
化合物   kagōbutsu  kémiai vegyület
化石  kaseki   kövület
化粧  keshō  smink
機械化  kikaika  gépesesítés
硬化  kōka  edzés; megkeményedés
合理化  gōrika  racionalizálás, ésszerűsítés
進化  shinka  evolúció, fejlődés
変化  henka  változás
化け物  bakemono  kísértet, szellem
お化け obake  manó; lidérc, szellem
文字化け mojibake  értelmetlen betűsor/
karaktersor
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291
10
140
3956
391
933

荷 KA
ni

szállítmány,
csomag

荷重  kajū  teher, rakomány
在荷  zaika  (áru)készlet, raktárállomány
集荷  shūka  szállítmány nyilvántartás
出荷  shukka  szállítmányozás
入荷  nyūka  áru érkezése
荷作り  nizukuri  csomagolás
荷船  nibune  teherhajó
荷物  nimotsu  poggyász
重荷  omoni  nehéz/súlyos teher

292
11
154
4493
752
941

貨 KA tulajdon, áru 貸出し kashidashi  hitel, kölcsönzés
貨車  kasha  tehervagon, tehergépkocsi
貨幣  kahei  pénz(nem), pénzérme
貨物  kamotsu  áru, rakomány
悪貨  akka   gyenge valuta/pénz(nem)
外貨  gaika  külföldi fizetőeszköz, deviza,
valuta
金貨  kinka  aranyérme, aranypénz
雑貨  zakka  vegyes áruk
通貨  tsūka   pénznem, pénz, valuta

293
15
149
4389
488
937

課 KA lecke, sza-
kasz, rész

課税  kazei  adózás
課題  kadai  téma; feladat
課長  kachō  részleg-/csoportvezető
課程  katei  tanfolyam, tananyag
課目  kamoku  tantárgy, tanfolyam
第一課  daiikka  első lecke
日課  nikka  napi feladat/munka 

294
5
19
716
709
945

加 KA
kuwa(eru)
kuwa(wa-
ru)

hozzáad, hoz-
zátesz
csatlakozik

加温  kaon  fűtés, hő
加減  kagen  mérték(letesség)
加速  kasoku  gyorsítás, gyorsulás
加入  ka'nyū   csatlakozás, belépés (szerve-
zetbe)
参加  sanka   részvétel
追加  tsuika  függelék, kiegészítés
付加価値税   fukakachizei  általános for-
galmi adó, ÁFA

295
8
2
107
487
935

果 KA

ha(tasu)
ha(teru)
ha(te)

gyümölcs;
eredmény
megvalósít
véget ér
eredmény, vég

果実  kajitsu  gyümölcs, termés
果樹  kaju  gyümölcsfa
果汁  kajū  gyümölcslé
果報  kahō  jó szerencse; boldogság
結果  kekka  eredmény, következmény
成果  seika   eredmény
果てしない hateshinai   végtelen, örök
*果物  kudamono  gyümölcs



 296–300                 2. szint

60

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezések

296
5
1
24
388
929

可 KA lehetséges;
beleegyezés,
jóváhagyás

可決  kaketsu  jóváhagyás, elfogadás 
可能性   kanōsei   lehetőség
可哀相   kawaisō  szánalmas, sajnálatra
méltó
許可  kyoka  engedély, jóváhagyás
不可  fuka  nem igazolható, nincs rá ment-
ség
不可能   fukanō  lehetetlen

297
12
162
4723
413
952

過 KA
su(giru)
su(gosu)
ayama(tsu)
ayamachi

elmúlik
felülmúl
(időt) eltölt
téved
tévedés, hiba

過激  kageki  radikális
過失  kashitsu  melléfogás, hiba, mulasz-
tás
過度  kado  túlzás, mértéktelenség
過半数  kahansū  többség
過密  kamitsu  zsúfolt
通過  tsūka  átjáró, folyosó; áthaladás 
超過  chōka  felesleg, többlet
考え過ぎる  kangaesugiru   túl sokat el-
mélkedik, túl sokat gondol vmire
食べ過ぎ  tabesugi  túl sok evés
飲み過ぎ  nomisugi  túl sok ivás

298
8
85
2530
389
932

河 KA
kawa

folyó 河口  kakō  folyótorkolat
河川  kasen  folyók
河原  kawara  kiszáradt folyómeder
銀河  ginga  a Tejút
大河  taiga  folyam, nagy folyó
氷河  hyōga  gleccser
*河童  kappa  kitűnő úszó

299
11
140
3980
1535
936

菓 KA gyümölcs; sü-
temény

菓子 kashi  sütemény, édesség
菓子器  kashiki  édességes tál
菓子屋  kashiya  édességbolt
茶菓  saka / chaka  tea  és sütemény
製菓  seika  cukrászda
洋菓子  yōgashi   nyugati édesség(ek)
和菓子  wagashi  japán édesség(ek)

300
13
177
5092
1076
K-

靴 KA
kutsu

cipő, lábbeli 靴一足  kutsu issoku  egy pár lábbeli 
靴音  kutsuoto  lépések hangja
靴下  kutsushita  zokni, harisnya
靴紐  kutsuhimo  cipőfűző
靴屋  kutsuya  cipőbolt/-kereskedés
革靴  kawagutsu   bőrcipő 
長靴  nagagutsu  csizma; bokacipő
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301
7
154
4486
240
49

貝 KAI kagyló 貝殻  kaigara   kagylóhéj
貝拾い  kaihiroi   kagylógyűjtés
貝ボタン  kaibotan   gyöngyházgomb
貝類  kairui  kagyló(fajták)
真珠貝  shinjugai   gyöngykagyló
ほら貝  horagai   kürtcsiga
巻貝  makigai  csigavonalú kagyló

302
12
120
3537
345
971

絵 KAI, E kép 絵画  kaiga  festmény, kép, rajz
絵描き  ekaki  festő(művész)
絵師  eshi   festő(művész)
絵の具  enogu  festék
絵葉書  ehagaki  képeslap
絵本  ehon  képeskönyv
絵巻  emaki  képtekercs
口絵  kuchie   címkép
挿絵  sashie  illusztráció
似顔絵  nigaoe  arckép

303
6
31
1028
90
972

回 KAI, E

mawa(su)
mawa(ru)

-szor/-szer/
-ször; ismétlés
forgat
kering

回数  kaisū  gyakoriság; frekvencia
回想  kaisō   visszaemlékezés/-tekintés
回答  kaitō  válasz
前回  zenkai   legutóbb, legutoljára
毎回  maikai   minden alkalommal
言い回し iimawashi  kifejezés, szólás
上回る  uwamawaru  felülmúl; több mint...
遠回り  toomawari  kerülő út

304
12
170
5011
588
984

階 KAI emelet, szint 階下  kaika  alacsonyabb szint, föld-
szint
階上  kaijō  magasabb szint, emelet
階層  kaisō   társadalmi osztály, réteg
階段  kaidan  lépcső(ház)
音階  onkai   hangskála
三階  sankai  / sangai   3. szint  (2. eme-
let)
段階  dankai  szint, fokozat, szakasz
地階  chikai  alagsor, pince

305
11
75
2264
529
982

械 KAI bilincs; gép 医療器械  iryō kikai  orvosi műszerek/be-
rendezések
器械  kikai  berendezés, felszerelés
機械  kikai  gép, eszköz
機械文明   kikai bunmei   technikai civili-
záció
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306
7
49
1464
514
977

改 KAI
arata(meru)
arata(maru)

változtat,
megújít
megújul

改悪 kaiaku  romlás, rosszra fordulás
改革  kaikaku  (meg)újítás, reform
改作 kaisaku  feldolgozás (történeté) 
改心  kaishin   megújulás; megtérés
改善  kaizen   javulás
改訂版  kaiteiban  javított kiadás (könyv)
改名  kaimei   névváltoztatás
更改  kōkai   meg-/felújítás, reform
書き改める kakiaratameru  újraír
悔い改める kuiaratameru  sajnál, meg-
bán

307
7
61
1654
1409
978

快 KAI
kokoroyo(i)

kellemes,
kényelmes

快感  kaikan  kellemes érzés
快作 kaisaku remekmű, mestermű
快晴  kaisei  kellemes/derült idő
快速電車   kaisoku densha  gyorsvonat
快適  kaiteki   kellemes, kényelmes
軽快  keikai  ritmikus (pl. dallam); alkalmi
(pl. ruha); könnyű, mozgékony 
豪快  gōkai  szívélyes, nagylelkű, kedves
全快  zenkai   teljes gyógyulás
愉快  yukai   kellemes 

308
13
148
4306
474
986

解 KAI, GE
to(ku)
to(keru)

to(kasu)

felold, meg-
old
megoldódik,
kibomlik
fésül

解決  kaiketsu  megoldás
解雇  kaiko  elbocsátás (állásból)
解散  kaisan  feloszlatás (gyűlés)
解説  kaisetsu  magyarázat, értelmezés
明解  meikai  pontos megértés
理解  rikai  megértés, felfogás
解熱  genetsu  lázcsillapítás
ひも解く  himotoku   megoldás keresése
(könyvben)

309
6 / 27
620
1343
357

灰 KAI
hai

hamu 石灰  sekkai  mész
灰色  haiiro  szürke szín(ű)
灰皿  haizara  hamutartó
灰塵  haijin  hamu és por
火山灰  kazanbai  vulkáni hamu

310
4
9
347
453
968

介 KAI kagyló; köz-
vetít

介護  kaigo  ápolás, gondozás
介在  kaizai  (vmi) közé kerülés (testé)
介助  kaijo  segítő, asszisztens
介入  kainyū  beavatkozás
一介の   ikkaino  csak, csupán, mindössze
媒介  baikai   közvetítő
厄介  yakkai  támogatás, törődés, kedvesség
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311
10
81
2471
587
983

皆 KAI
mina

mind, összes 皆既  kaiki    teljes napfogyatkozás
皆勤  kaikin  kifogástalan megjelenés
(szolgálatra)
皆済  kaisai   teljes kifizetés
皆無  kaimu  semmi, egyáltalán nem
皆目  kaimoku  egészen, teljesen
皆様  minasama  mindenki (udvariasabb)
皆さん  minasan  mindenki; Tisztelt  Je-
lenlevők!

312
10
40
1306
518
599

害 GAI kár, sérülés,
ártalom

公害  kōgai   környezetszennyezés
交通妨害   kōtsūbōgai  forgalmi akadály
災害  saigai  katasztrófa 
水害  suigai  vízkár, áradás
霜害  sōgai  akadály
妨害  bōgai  (meg)zavarás
有害  yūgai  ártalom, kár, veszély
利害  rigai  előny és hátrány; érdek

313
7
148
4301
473
1002

角 KAKU
kado 
tsuno

szög; sarok
szöglet, sarok
szarv

角界  kakukai / kakkai  a szumó világa
角錐  kakusui  gúla 
全角  zenkaku  négyzetes karakter/betű
(pl. kandzsi)
頭角を表わす tōkaku wo arawasu  kitű-
nik, kiválik
曲がり角  magarikado utcasarok, forduló
町角  machikado  utcasarok
四つ角 yotsukado   négy sarok; útkeresz-
teződés
角を出す tsuno wo dasu   mérges/félté-
keny lesz

314
6
34
1163
642
990

各 KAKU
ono'ono

minden egyes,
különböző

各回  kakukai  / kakkai  minden alkalom-
mal
各自  kakuji   minden egyes 
各種  kakushu   minden/különböző fajta
各人  kakujin   minden ember
各地  kakuchi  minden hely(ség)
各国  kakkoku   minden ország

315
12
147
4288
605
521

覚 KAKU
obo(eru)
sa(meru)
sa(masu)

emlékezik; ta-
nul
ébred
ébreszt

覚悟  kakugo   belenyugvás (vki sorsába)
覚醒  kakusei  (fel)ébredés  (átv is)
幻覚  genkaku  hallucináció; látomás
視覚  shikaku   látás 
聴覚  chōkaku  hallás 
覚書  oboegaki   emlékirat
うろ覚え urooboe  gyenge emlékezet
見覚え  mioboe  visszaemlékezés, felis-
merés
眠気覚まし nemukezamashi az álmosság
kidörzsölése a szemből
目覚し時計 mezamashi dokei  ébresztőóra
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316
15
112
3217
603
1001

確 KAKU
tashi(ka)
tashi(ka-
meru)

szilárd, biztos

biztosít

確言  kakugen  állítás, megerősítés
確実  kakujitsu  bizonyosság
確信  kakushin  meggyőződés
確定  kakutei   meghatározás, definíció
(mat) 
確保  kakuho  biztonság; biztosítás
確立  kakuritsu  megállapítás; megszilár-
dítás
確率  kakuritsu  valószínűség
正確  seikaku  pontos, helyes
的確  tekikaku  pontos, precíz

317
10
75
2259
643
991

格 KAKU
KŌ

rang, társadal-
mi állás; sza-
bály

格言  kakugen  aforizma
価格  kakaku  ár, érték
格好  kakkō  alak, forma, megjelenés
資格  shikaku  minősítés, képesítés
人格  jinkaku  egyéniség, jellem
人格者  jinkakusha  szilárd jellemű ember
性格  seikaku  személyiség, jellem
不格好 bukakkō alaktalan, formátlan
格子  kōshi  rács; rostély

318
9
177
5088
1075
1006

革 KAKU
kawa

reform; bőr
bőr

革新  kakushin  újítás, reform
革新的  kakushinteki   liberális
皮革  hikaku  bőr (feldolgozott)
変革  henkaku  változás, reform, forra-
dalom
革製  kawasei  bőrből készült; bőráru
吊り革 tsurikawa  szíj

319
18
181
5136
838
612

額 GAKU

hitai

összeg; beke-
retezett kép
homlok

額縁  gakubuchi  képkeret
額面  gakumen  névérték
税額  zeigaku  adó összege
総額  sōgaku  végösszeg
多額  tagaku  nagy összeg 
額に汗する  hitai ni ase suru  izzad a
homloka  
猫の額  neko no hitai kicsi (lakás v. szoba)
富士額  Fujibitai a Fudzsi orma

320
11
64
1952
1464
989

掛 ka(karu)

ka(keru)

kakari

függ, lóg;
(vmennyibe)
kerül 
felakaszt; költ
(pénzt); szo-
roz
költség; vi-
szony

掛け合う  kakeau   tárgyal
掛け算  kakezan  szorzás
掛軸  kakejiku  függő tekercs
掛(け)布団  kakebuton  paplan, ágytakaró
掛物  kakemono   függő tekercs
肩掛け  katakake  kendő, stóla
心掛け  kokorogake   törekvés, szándék
仕掛け shikake  eszköz, mechanizmus
足掛かり ashigakari  (épület)állvány;
talpalatnyi hely
言掛かり iigakari  hamis vád
気掛かり kigakari  törődés, aggodalom
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321
9
85
2552
237
961

活 KATSU élet 活気  kakki  energia, életerő
活字  katsuji  nyomdai szedés/betű
活動  katsudō  tevékenység
活発  kappatsu  eleven, élénk
活用  katsuyō  gyakorlati használat
快活  kaikatsu  életerő, vidámság
死活  shikatsu  élet és halál
生活  seikatsu  élet

322
12
18
703
519
958

割 KATSU
wa(ru)
wa(reru)

wari
sa(ku)

elválaszt, el-
oszt
lehasad, le-
törik
arány, hányad
szakít, tép

割愛  katsuai  megosztás; felhagyás vmivel
割拠  kakkyo  saját terület/helyi hatalom
割烹  kappō  főzés; konyhaművészet
割合  wariai  arány, százalék
割り当て  wariate  kiutalás, juttatás; kvóta
割り切る  warikiru oszt (matematika); vi-
lágos magyarázatot ad
割込む  warikomu  megzavar; beékelődik
割り増し金  warimashikin  prémium, juta-
lom, bónusz
学(生)割(引）gaku(sei)wari(biki) diák-
kedvezmény

323
12
40
1322
457
1027

寒 KAN

samu(i)

a leghidegebb
évszak; hideg
hideg

寒気  kanki  hideg idő, fagy; samuke
hidegrázás
寒村  kanson  szegényes/magányos falu
寒帯  kantai  sarki öv
寒波  kanpa  hideg hullám
寒流  kanryū  hideg áramlat
寒冷  kanrei  hideg(ség)
悪寒  okan  hidegrázás/-lelés
厳寒  genkan  erős hideg
極寒  gokkan  csípős/kemény hideg
防寒  bōkan  védekezés a hideg ellen
寒空  samuzora  téli/hideg idő

324
13
61
1731
262
652

感 KAN érzés, érzelem
érez

感覚  kankaku  érzés, érzék
感激  kangeki  ihletettség, mély érzelem 
感謝  kansha  köszönet
感心  kanshin  csodálat, érdeklődés
共感  kyōkan   szimpátia; viszontérzés
実感  jikkan  valódi érzések
痛感  tsūkan  mély érzés/gondolkodás

325
14
118
3416
328
1025

管 KAN

kuda

ellenőrzés;
cső
cső

管轄  kankatsu  hatáskör; fennhatóság
管弦楽  kangengaku  zenekari tag, zenész
管理  kanri  ügykezelés; felügyelet
気管  kikan  légcső
水道管  suidōkan  vízvezeték
鉄管  tekkan  vascső
保管  hokan  felügyelet; raktározás
手練手管  terentekuda  hízelgés művészete
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326
8
40
1295
326
1023

官 KAN kormány; ha-
tóság; tisztvi-
selő

官製葉書  kansei hagaki  hivatalos képes-
lap
官邸  kantei  kormányrezidencia
官報  kanpō  hivatalos lap, közlöny
官吏  kanri  hivatalnok, köztisztviselő
官僚  kanryō  hivatalnok, tisztviselő
外交官  gaikōkan  diplomata
教官  kyōkan  tanár, oktató; professzor
警官  keikan  rendőr
高官  kōkan  magas beosztású hivatalnok
裁判官  saibankan  bíró
神官  shinkan   sintó pap
長官  chōkan  hivatalvezető 

327
7
40
1288
613
645

完 KAN befejezés 完結  kanketsu  befejezés, lezárás
完成  kansei  befejezés, elkészítés
完全  kanzen  teljes, befejezett, tökéletes
完売  kanbai  teljesen eladva/kifogyott
完備  kanbi  teljesen felszerelt 
完壁  kanpeki  tökéletes, hibátlan
完了  kanryō  befejezés; múlt idő (nyelvt)
未完成  mikansei  befejezetlenség

328
14
169
4958
398
1050

関 KAN
seki

akadály, gát,
torlasz

関係会社   kankeigaisha  leányvállalat
関心  kanshin  érdeklődés
関節  kansetsu  ízület
関門  kanmon  kapu, akadály, sorompó
玄関  genkan   bejárat
難関  nankan  nehézség, korlát
関所  sekisho  határőrség  (tört)
関取 sekitori  legkiválóbb szumó birkózó

329
18
147
4296
604
1011

観 KAN arculat, meg-
jelenés, lát-
vány

観客  kankyaku  közönség, nézők
観光  kankō  városnézés
観賞  kanshō  élvezet; csodálat
観測  kansoku  megfigyelés
観念  kannen  fogalom, eszme
外観  gaikan  külső megjelenés
主観  shukan szubjektivitás
楽観  rakkan  derűlátás, optimizmus

330
14
61
1736
915
1033

慣 KAN
na(reru)
na(rasu)

hozzászokik

szoktat

慣行  kankō  szokás, gyakorlat, eljárás
慣習  kanshū  szokás, gyakorlat
慣用  kan'yō  szokásos használat/gyakorlat
慣例  kanrei  szokás, hagyomány
習慣  shūkan  szokás
使い慣れる  tsukainareru   hozzászokik
vminek a használatához
飼い慣らす kainarasu megszelídít (állatot)
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331
5
51
1493
585
1016

刊 KAN közzétesz,
publikál

刊行  kankō  kiadvány
季刊  kikan  negyedéves folyóirat
月刊  gekkan  havi folyóirat
新刊  shinkan  új kiadás/kiadvány
朝刊  chōkan  reggeli újság
日刊  nikkan  napilap
発刊  hakkan  új kiadvány
夕刊  yūkan  esti újság

332
18
118
3444
1533
1047

簡 KAN egyszerű, rö-
vid

簡易  kan'i  egyszerűség, könnyedség 
簡潔  kanketsu  rövid, tömör
簡素  kanso  egyszerű
簡単  kantan  egyszerű, könnyű
簡便  kanben  kényelmes, alkalmas
簡明  kanmei  egyszerű és világos/érthető
簡略  kanryaku  egyszerű, rövid, tömör
書簡  shokan  levél

333
9
49
1466
507
1028

巻 KAN
maki
ma(ku)

tekercs, kötet

göngyölít

巻頭  kantō  könyv eleje 
巻末  kanmatsu  könyv vége
圧巻  akkan  remekmű; a legjobb rész
下巻  gekan  utolsó kötet  (sorozaté)
上巻  jōkan  1. kötet
全巻  zenkan  a teljes kötet
第一巻  daiikkan  1. kötet
巻毛  makige  hajfonat 
巻舌  makijita  trillázás; pergetett r 
舌を巻く shita wo maku  csodálkozik, el-
ámul
取り巻く torimaku  körülvesz/-zár
竜巻 tatsumaki  tornádó, felhőszakadás
葉巻  hamaki  szivar

334
3
51
1492
584
1015

干 KAN
hi(ru)
ho(su)

szárad

kiszárít

干渉  kanshō  beavatkozás
干潮  kanchō  apály  
干満  kanman  tengerjárás; apály és dagály
若干  jakkan  néhány,  valahány, kevés
欄干  rankan  korlát, karfa
干上がる  hiagaru  felszárad, kiszárad
干菓子 higashi  szárított édesség
干物  himono  szárított hal
梅干  umeboshi  szárított/aszalt szilva
陰干し kageboshi  árnyékban száradás
物干し  monohoshi  ruhaszárító
 

335
11 / 24
784
1190
1013

乾 KAN
kawa(kasu)
kawa(ku)

szárít

szárad

乾季  kanki  száraz idő-/évszak
乾性  kansei  szárazság
乾杯  kanpai  pohárköszöntő; Egészségére!
乾物  kanbutsu szárított hal; fűszeráru
生乾き namagawaki  félig száraz, még
nedves
半乾き hangawaki   félig száraz
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336
11
61
1697
1315
1032

患 KAN
wazura(u)

betegeskedik,
szenved (vmi-
ben)

患者  kanja  beteg, páciens
患部  kanbu  beteg testrész
急患  kyūkan  hirtelen megbetegedett em-
ber; hirtelen megbetegedés
疾患  shikkan  gyengélkedés
憂患  yūkan  aggodalom, szorongás, fájda-
lom
長患い nagawazurai  hosszas betegség

337
5
99
2988
1492
1041

甘 KAN
amai

ama(eru)
ama(yaka-
su)

édes; sótlan;
engedékeny;
derűlátó
hízeleg
elkényeztet

甘言  kangen  hízelgés
甘受  kanju  engedelmesség
甘美  kanbi  édes
甘味料  kanmiryō  édesítőszer
甘露  kanro  nektár, virágméz; édes (íz) 
甘えっ子  amaekko  elkényeztetett gyerek
甘口  amakuchi  édes íz; hízelgés 
甘党  amatō  édesszájú
甘味  amami / kanmi  édesség; édes íz

338
6
85
2493
1188
1017

汗 KAN
ase

izzadság, izza-
dás

汗腺  kansen   izzadságmirigy
発汗  hakkan  izzadás, verejtékezés
冷汗  reikan  / hiyaase  hideg verejték
汗臭い  asekusai  izzadságszag
汗取り  asetori  alsónemű, fehérnemű
汗水  asemizu  erős izzadás
汗をかく  ase wo kaku  izzad
汗を流す  ase wo nagasu  verejtékezik
脂汗  aburaase  zsíros verejték
大汗  ooase   erős verejtékezés
寝汗  nease   alvás közbeni izzadás
冷や汗  hiyaase  hideg verejték

339
6
121
3634
1649
K-

缶 KAN doboz, szelen-
ce

缶切り  kankiri   konzervnyitó
缶詰  kanzume  konzerv
空き缶  akikan  üres doboz
製缶工場  seikan kōjō  konzervgyár
ドラム缶  doramu kan   dob
薬缶  yakan  vízforraló kanna

340
12
64
1964
1586
1022

換 KAN
ka(eru)
ka(waru)

kicserél

cserélődik

換気  kanki  szellőztetés
換金  kankin  megvalósítás; pénzzé tevés
換言すると  kangen suruto  más szóval
換算  kansan  átszámítás
互換性  gokansei  kompatibilitás
転換  tenkan  fordulat, átalakulás
変換  henkan  átváltoztatás
乗り換える  norikaeru  (járműre) átszáll
引き換え  hikikae  ellenkezőleg; másrészt
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341
3
4
155
644
499

丸 GAN
maru
maru(i)
maru(me-
ru)
-maru

kerek

kerekít

(hajók nevé-
nek része)

丸薬  gan'yaku  pirula, tabletta
弾丸  dangan  lövedék
丸型/丸形  marugata  kör; kör alak(ú)
丸括弧  marugakko  zárójel
丸腰  marugoshi  fegyvertelen
丸裸  maruhadaka  meztelen
花丸 hanamaru  jó pont (iskolában; virág
alakú)
日の丸  hi no maru  a japán zászló
真ん丸  manmaru  teljes kör 

342
8
46
1414
1345
623

岩 GAN
iwa

szikla, kő, kő-
zet 

岩石  ganseki  kőzet, szikla
岩礁  ganshō  zátony
花崗岩  kakōgan  gránit
火成岩  kaseigan  vulkanikus kőzet
岩穴  iwaana  sziklabarlang
岩登り  iwanobori  sziklamászás
岩屋  iwaya  sziklabarlang
岩山  iwayama  sziklás hegy
一枚岩 ichimaiiwa  egyöntetű, egységes

343
18
181
5139
277
629

顔 GAN
kao

arc 顔面  ganmen   arc
顔料  ganryō  kozmetika
洗顔  sengan  arcmosás, mosdás
顔色  kaoiro / ganshoku  arcszín
顔付  kaotsuki  arckifejezés, tekintet
顔負け  kaomake  zavart, szégyenlős
新顔  shingao  jövevény, idegen, új arc
素顔  sugao   kozmetikázatlan arc
横顔  yokogao  profil

344
8
46
1413
586
622

岸 GAN
kishi

vízpart 岸壁  ganpeki  móló
右岸  ugan  jobb part 
海岸  kaigan  tengerpart
西岸  seigan  nyugati part
対岸  taigan  szemközti/túlsó part
東岸  tōgan  keleti part
両岸  ryōgan  mindkét part
川岸  kawagishi  folyópart

345
19
4
255
581
613

願 GAN
nega(u)

kér, imádko-
zik, kíván

願書  gansho  írásbeli kérvény/kérelem
願望  ganbō  vágy, kívánság
志願  shigan  folyamodás,  jelentkezés
出願  shutsugan  pályázat, beadvány
誓願  seigan  eskü
大願  taigan  nagy kérés/kívánság
念願  nengan  szívbéli kívánság/vágy
願い事  negaigoto   kívánság, álom, vágy
退職願い  taishokunegai   nyugdíjkérelem
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346
7
9
402
1249
616

含 GAN
fuku(mu)
fuku(meru)

tartalmaz, ma-
gában foglal
magába zár

含水  gansui  víztartalmú
含蓄  ganchiku  tartalom, jelentés, értelem
含有  gan'yū  tartalmazás, magában fog-
lalás
含量  ganryō  tartalom
包含する  hōgan suru   tartalmaz, magá-
ban foglal
言い含める  iifukumeru  részletes úmuta-
tást ad

347
10
149
4318
371
1119

記 KI
shiru(su)

felír, feljegyez 記憶力  kiokuryoku  emlékezet, emlékezés
記号  kigō  jel, jegy
記者  kisha  újságíró
記入  kinyū  bejegyzés; kitöltés (nyomtatv)
伝記  denki  életrajz
日記  nikki   napló
明記  meiki   tiszta/jól érthető írás; ponto-
sítás
書き記す kakishirusu   leír, lejegyez

348
12
130
3785
449
1113

期 KI, GO időszak, idő-
tartam

期限  kigen  időszak, időtartam, periódus
期日  kijitsu  pontos dátum; időpont meg-
határozása
期待  kitai  várakozás, remény, számítás
期末  kimatsu  félév/szemeszter vége
学期  gakki  szemeszter, félév
過渡期  katoki  átmeneti időszak
定期  teiki  meghatározott időszak

349
15
30
994
527
1109

器 KI
utsuwa

edény, esz-
köz; képesség

器楽  kigaku  hangszeres zene
器具  kigu  eszköz, felszerelés
器物  kibutsu  tartály, gyűjtőedény
器用  kiyō  ügyes
楽器  gakki  hangszer
受話器  juwaki  telefonkagyló
食器  shokki  edény, evőeszköz
陶器  tōki  kerámia
無器用  bukiyō  ügyetlen
兵器  heiki  fegyver

350
8
115
3266
465
419

季 KI évszak 季刊誌  kikanshi  negyedéves folyóirat
季語  kigo  évszakra utaló kifejezés (hai-
kuban)
季候  kikō  éghajlat,  klíma
季節  kisetsu  évszak
季節風  kisetsufū  monszun szél
雨季  uki  esős évszak
四季  shiki  a négy évszak
春季  shunki  tavaszi időszak
来季  raiki  következő félév/időszak/év
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351
12
32
1115
1143
140

喜 KI
yoroko(bu)

örül, örvende-
zik

喜悦  kietsu  öröm
喜劇  kigeki  vígjáték, komédia
喜寿 kiju  77. születésnap
一喜一憂  ikki ichiyū  öröm és bánat; derű-
re ború
歓喜  kanki  öröm, örvendezés
驚喜  kyōki  kellemes meglepetés
狂喜  kyōki  örömmámor, extázis
悲喜こもごも  hikikomogomo  keserédes
大喜び  ooyorokobi  túláradó/nagy öröm
ぬか喜び  nukayorokobi  korai öröm

352
7
50
1470
676
568

希 KI óhaj, kíván-
ság; ritkaság

希釈  kishaku  hígítás
希少  kishō  ritka, kevés, szűkös
希少価値  kishōkachi  ritka, nagyon érté-
kes
希薄  kihaku  vékony, gyenge 
希望者  kibōsha  aspiráns, kérvényező
希求  kikyū  szükséglet, keresés
古希  koki   hetvenéves kor
*極希  gokumare  rendkívüli ritkaság

353
16
75
2379
528
1126

機 KI
hata

alkalom; gép,
szövőszék

機会  kikai  alkalom, esély
機関  kikan  gép; szerv(ezet), intézmény
機器  kiki  gépek és eszközök
機嫌  kigen  kedv, kedély, hangulat
機種  kishu  géptípus
制動機  seidōki  fék (gépen, járművön)
転機  tenki   fordulópont
動機  dōki   indíték; ösztönzés
無機  muki  szervetlen (anyag, kémia stb.)

354
11
147
4285
607
1124

規 KI norma, szab-
vány, minta

規格  kikaku  szabvány, norma
規則  kisoku  szabály(ozás)
規定  kitei  szabályozás, előírás, rendelet
規模  kibo  mérték, méret, kiterjedés
規律  kiritsu  rend, fegyelem
新規  shinki  újdonság, eredetiség 
正規  seiki  szabályos, előírásos
法規  hōki  törvényalkotás; törvények és
rendeletek

355
11
40
1318
1361
1115

寄 KI

yo(ru)

közeledik; be-
tér
közelebb hoz;
küld

寄生  kisei  élősködés, ingyenélés
寄託  kitaku  letét
言い寄る iiyoru  udvarol
忍び寄る  shinobiyoru  lopakodik
立ち寄る  tachiyoru  vkihez benéz/-toppan
近寄る  chikayoru  közelebb húzódik (vki-
hez)
年寄り toshiyori  az idősek; idős emberek
引き寄せる hikiyoseru  közelebb húz vmit
呼び寄せる yobiyoseru összehív
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356
6
4
187
534
875

危 KI
abu(nai),
aya(ui)
aya(bumu)

veszélyes, vé-
szes

fél

危害  kigai  sérülés, kár
危機  kiki   válság, krízis
危急  kikyū  válságos helyzet, rendkívüli
állapot
危惧  kigu  félelem, aggódás
危険  kiken  veszély
危険因子  kiken'inshi  kockázati tényező
危篤  kitoku  kritikus/gyógyíthatatlan be-
tegség

357
6 /  75
2174
1305
1127

机 KI
tsukue

íróasztal 机下  kika  az íróasztal alatt 
机上  kijō  asztal teteje; elméleti, teoretikus
勉強机  benkyōtsukue  tanulóasztal/-pad
事務机   jimuzukue  hivatali íróasztal

358
12
52
1496
877
1125

幾 KI
iku-

hány, mennyi,
néhány

幾何(学)  kika(gaku)   mértan, geometria
幾多  ikuta  sok, számos
幾つ  ikutsu  hány?, mennyi?
幾度  ikudo  hány fok?
幾日  ikunichi   hány nap?, hányadika?
幾人  ikunin   hány ember
幾分  ikubun  valamelyes, némely
幾ら  ikura   mennyi?,  milyen sokáig?,
milyen drága?

359
8
113
3234
621
341

祈 KI
ino(ru)

imádkozik 祈願  kigan  ima, imádkozás
祈誓  kisei   eskü, fogadalom
祈祷者  kitōsha  imádkozó (személy)
祈祷書  kitōsho  imakönyv
祈念  kinen  imádság
合格祈願  gōkaku kugan  imádkozás az
iskolai sikerért/sikeres vizsgáért
祈り inori  ima
主の祈り shu no inori  Miatyánk

360
20
149
4448
292
664

議 GI tanácskozás, 
tárgyalás, ja-
vaslat, ajánlat

議案  gian  választási törvény
議員  giin   parlamenti képviselő
議長  gichou  elnök (ülésen)
議定  gitei  egyezmény
議定書   giteisho  nemzetközi tárgyaláson
felvett és aláírt jegyzőkönyv
議論  giron  vita,  tárgyalás
決議  ketsugi   határozat
抗議  kōgi  ellenvetés, tiltakozás
提議  teigi   javaslat
不思議  fushigi  csoda, titokzatosság
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361
7
64
1853
871
668

技 GI
waza

szakértelem 技巧  gikō  technika, fortély
技術  gijutsu  technika, technológia
技能  ginō  technikai ügyesség/képesség
技量  giryō  képesség, tehetség
演技  engi  előadás, színjátszás
特技  tokugi  szakértelem, szaktudás
足技  ashiwaza  dzsúdó lábtechnika
裏技 urawaza  titkos/nem szabályos
módszer
返し技 kaeshiwaza  visszavágás (sport)

362
14
21
755
1516
665

疑 GI
utaga(u)

kételkedik,
gyanakszik

疑念  ginen  kételkedés, gyanakvás
疑惑  giwaku  kétely, gyanú
嫌疑  kengi  gyanú, vád
質疑  shitsugi  kérdés
容疑  yōgi  gyanú
容疑者  yōgisha  gyanúsított
疑い深い  utagaibukai  gyanakvó, kétkedő

363
12
30
961
1240
1055

喫 KITSU dohányzik;
fogyaszt
(ételt, italt)

喫煙  kitsuen  dohányzás
喫煙者  kitsuensha  dohányzó (személy)
喫茶  kissa  teaivás/-fogyasztás
喫茶店  kissaten  teaház, kávéház
非喫煙者  hikitsuensha  nemdohányzó
(személy)
満喫  mankitsu  elég van vmiből; teljes él-
vezet

364
13
149
4359
1142
1058

詰 KITSU
tsu(mu),
tsu(maru)
tsu(meru)

beszorul, be-
tömődik

töm, tömít

詰問  kitsumon  keresztkérdések, kihallga-
tás, vallatás
詰め込む  tsumekomu  betöm/-gyömöszöl
行き詰り  ikizumari / yukizumari  holtpont
気詰まり  kizumari  feszélyezettség, zava-
rodottság
追い詰める  oitsumeru  sarokba szorít
切り詰める  kiritsumeru  csökkent; takaré-
koskodik
問い詰める  toitsumeru  vallat, faggat
張り詰める  haritsumeru  meg-/kifeszít 

365
9
40
1302
641
993

客 KYAKU,
KAKU

vendég, vevő,
ügyfél

客員  kyakuin  tiszteletbeli tag
客室  kyakushitsu  vendégszoba
客車  kyakusha  személyautó
客席  kyakuseki  a vendég (ülő)helye
客船  kyakusen  személyszállító hajó
客観的  kyakkanteki  tárgyilagos, objektív
お客さん  okyakusan  vendég, látogató,
vásárló
顧客  kokyaku  vásárló, ügyfél
旅客  ryokaku  utas 
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366
9
162
4685
444
675

逆 GYAKU
saka
saka(rau)

fordítva, el-
lenkezőleg
(vki) ellen for-
dul, ellensze-
gül

逆説  gyakusetsu  paradoxon, ellentmondás
逆手  gyakute / sakate  nem várt fordulat
逆転  gyakuten  megfordulás, hátramenet
逆境  gyakkyō  hányattatás, nyomor
逆行  gyakkō  szembenállás
大逆  taigyaku  árulás, hitszegés
反逆  hangyaku  árulás; lázadás
逆さま sakasama  fordítottság; ellentét
逆立ち sakadachi  fejen-/kézenállás

367
11
96
2941
726
1176

球 KYŪ
tama

labda; gömb 球技  kyūgi  labdajáték(ok)
球根  kyūkon  hagyma, gumó 
球場  kyūjō  baseball pálya
球面  kyūmen  gömbfelület
気球  kikyū  léggömb
北半球  kitahankyū  északi félteke/-gömb
地球  chikyū  Föld, glóbusz
南)半球   minamihankyū  déli félteke/
félgömb
野球  yakyū  baseball 
球拾い tamahiroi  labdaszedés

368
9
120
3496
568
1180

級 KYŪ társadalmi
rang, hovatar-
tozás

級友  kyūyū   osztálytárs
階級  kaikyū  osztály; rang; fokozat
下級職  kakyūshoku   beosztott pozíció
学級  gakkyū   iskolai osztály
高級  kōkyū  magas rang(ú); első osztályú
上級  jōkyū   haladó/magas szint
初級  shokyū  kezdő szint
進級  shinkyū  előléptetés; felsőbb osztály-
ba lépés (iskolai)
中級  chūkyū  középhaladó szint
同級(生)  dōkyū(sei)  osztálytárs

369
8
85
2532
1236
834

泣 KYŪ
na(ku)

sír, könnyezik 感泣  kankyū meghatottság, elérzékenyülés
泣き落とす nakiotosu  sírással rávesz vkit 
泣き顔  nakigao  könnyes arc
泣き声  nakigoe  síró/zokogó hang
嘘泣き  usonaki  hamis könnyek
すすり泣き susurinaki  sírás, zokogás
もらい泣き morainaki  (ragályos) sírás
夜泣き yonaki  éjszakai sírás (kisbaba)

370
12
120
3538
346
491

給 KYŪ ellátás, fizetés 給仕  kyūji   pincér, felszolgáló, hordár
給食  kyūshoku  iskolai/üzemi étkezés
給油  kyūyu   olajellátás
給与  kyūyo   fizetés, járandóság
給料  kyūryō  fizetés
恩給  onkyū   nyugdíj, nyugellátás
月給  gekkyū  havi fizetés
支給  shikyū  ellátás, juttatás
補給  hokyū  ellátás; utántöltés
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371
7
3
137
724
1174

求 KYŪ
moto(me-
ru)

kér, követel,
keres

求婚  kyūkon  házassági ajánlat, udvarlás
求職  kyūshoku  állás/munkahely keresése
求人  kyūjin  állásajánlat
請求  seikyū  követelés
追求  tsuikyū  hajszolás, üldözés (átv is)
要求  yōkyū  követelmény, követelés
追い求める  oimotomeru  törekszik
買い求める  kaimotomeru  vásárol
探し求める  sagashimotomeru  keres, ku-
tat

372
11
66
2051
725
1175

救 KYŪ
suku(u)

ment, segít 救援  kyūen  megnyugvás; megmentés;
megerősödés
救急  kyūkyū  elsősegély
救急車  kyūkyūsha  mentőautó
救護  kyūgo  segély, segítség
救助  kyūjo  megmentés, segítség
救世軍  kyūseigun  üdvhadsereg
救世主  kyūseishu  megmentő; Messiás
救命  kyūmei   életmentés

373
3 / 4
153
1210
1177

久 KYŪ, KU
hisa(shii)

hosszú (idő-
ben)

永久  eikyū  örök, állandó; tartós
持久  jikyū  kitartás
耐久  taikyū  kitartás, állhatatosság
悠久  yūkyū  örökkévalóság, állandóság
久遠  kuon  örökkévalóság
久し振り hisashiburi  hosszú idő után

374
5
2
94
1216
410

旧 KYŪ régi, korábbi 旧悪  kyūaku  régi bűn/ballépés
旧教徒  kyūkyōto  római katolikus
旧式  kyūshiki  régi divat/típus/stílus
旧姓  kyūsei  eredeti/leánykori név
旧宅  kyūtaku  korábbi lakóhely
旧知  kyūchi  régi barát(ság)
旧年  kyūnen  tavaly, múlt év
旧約聖書  kyūyakuseisho  Ótestamentum
懐旧  kaikyū  visszaemlékezés, nosztalgia
新旧  shinkyū  új és régi

375
6
30
885
1256
1179

吸 KYŪ
su(u)

belélegez, be-
szív;  dohány-
zik

吸引  kyūin  elnyelés, abszorpció
吸気  kyūki  felvétel, beszívás; belégzés
吸収  kyūshū elnyelés, abszorpció
吸着  kyūchaku  felszívódás
吸入  kyūnyū  belégzés, inhalálás
呼吸  kokyū  lélegzés, lélegzet
人工呼吸   jinkōkokyū   mesterséges léle-
geztetés
吸殻  suigara cigarettavég/-hamu
吸い込む  suikomu belélegez, inhalál
(お)吸物  (o)suimono  erőleves, húsleves
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376
11
149
4324
737
692

許 KYO
yuru(su)

megenged,
engedélyez

許諾  kyodaku  beleegyezés, jóváhagyás
許容  kyoyō  engedély; megbocsátás
(運転)免許  (unten)menkyo  (vezetői) en-
gedély, jogosítvány
特許  tokkyo  szabadalom
特許法  tokkyohō  szabadalmi törvény/jog

377
8
44
1387
171
1146

居 KYO
i(ru)

jelen van, tar-
tózkodik, la-
kik (vhol)

居住地  kyōjūchi  lakó-/tartózkodási hely
起居  kikyo  viselkedés; vkinek a minden-
napi élete
住居  jūkyo  lakás, lakhely
同居  dōkyo  együttélés
転居  tenkyo  költözés, lakóhelyváltozás
居合わせる  iawaseru  véletlenül jelen van
居座る isuwaru  marad
居所  idokoro  cím, tartózkodási hely
居間  ima  lakószoba, nappali
長居  nagai  hosszú ideig maradás

378
5
22
758
1293
1143

巨 KYO óriási, giganti-
kus

巨大  kyodai  hatalmas, óriási 
巨額  kyogaku  nagy összeg
巨漢  kyokan  óriás
巨匠  kyoshō   mester (karmester, zeneszer-
ző stb.)
巨人  kyojin  nagy termetű ember
巨星  kyosei  nagy csillag; kiváló ember
巨費  kyohi  nagy költség
巨万  kyoman  óriási mennyiség, milliók;
részletek

379
14
85
2684
699
677

漁 GYO,
RYŌ

halászat, hor-
gászat

漁獲  gyokaku  (halász)zsákmány, fogás
漁業  gyogyō  halászat 
漁港  gyokō  halászkikötő
漁場  gyojō  halászterület
漁船  gyosen  halászhajó/-csónak
漁村  gyoson  halászfalu
漁労  gyorō  halászat, halászás
漁師  ryōshi  halász
出漁  shutsuryō  indulás halászni
大漁  tairyō  nagy fogás
密漁  mitsuryō  tilosban halászás

380
12
60
1628
708
691

御 GYO
GO

on

tisztelt 
(megtisztelő
előképző)
tisztelt

御意  gyoi  az Ön kívánsága/akarata/kedve
制御  seigyo  irányítás, ellenőrzés
御所  gosho  császári palota 
御馳走  gochisō  vendéglátás, lakoma
御用  goyō  az Ön rendelése/üzlete
御社  onsha  az Ön cége
御中  onchū   ... úr/úrhölgy/cég részére; 
... és Társa
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381
16
75
2378
597
1167

橋 KYŌ
hashi

híd 橋脚  kyōkyaku  pontonhíd
鉄橋  tekkyō  vasúti híd; vashíd  
歩道橋  hodōkyō  gyalogoshíd
陸橋  rikkyō  szárazföldi híd, viadukt
橋渡し  hashiwatashi  közbenjárás
石橋  ishibashi  kőhíd
桟橋  sanbashi  kikötőhíd, dokk
吊り橋  tsuribashi  függőhíd
日本橋  Nihonbashi  Nihonbasi (tokiói
városrész)

382
20
117
3364
852
1156

競 KYŌ, KEI

kiso(u),
se(ru)

működik,
küzd
vetélkedik,
verseng

競技  kyōgi  mérkőzés
競争  kyōsō  verseny; rivalizálás
競走  kyōsō  futás, sportverseny
競売  kyōbai  árverés, aukció
競馬  keiba  lóverseny
競輪  keirin  kerékpárverseny; országúti
verseny
競り合う  seriau  küzd/versenyez vmiért

383
6
12
581
196
1148

共 KYŌ
tomo

együtt, mind,
mindketten 

共学  kyōgaku  koedukáció
共通  kyōtsū  együttes, közös
共同者  kyōdōsha  munkatárs
共犯  kyōhan  bűnrészesség
共和国  kyōwakoku  köztársaság
公共  kōkyō   közösség
共倒れ  tomodaore  együttes bukás/csőd
共共  tomodomo  együtt; társaságban
共働き tomobataraki  kettős jövedelem,
két kereső (egy családban)

384
8
24
774
234
1153

協 KYŌ együttműkö-
dés

協会  kyōkai  társaság, egyesület
協議  kyōgi  tanácskozás, konferencia
協奏曲  kyōsōkyoku  versenymű (zene)
協同  kyōdō együttműködés
協約  kyōyaku  egyezmény, paktum
協力  kyōryoku  együttműködés
妥協  dakyō  megegyezés
不協和音  fukyōwaon  disszonancia

385
14
32
1135
864
1160

境 KYŌ, KEI
sakai

határ 境界  kyōkai  határ
境遇  kyōgū  körülmények
境地  kyōchi   körülmények, élethelyzet
環境  kankyō  környezet
苦境  kukyō  kétségbeesés; ínség
秘境  hikyō  fel nem fedezett/elszigetelt te-
rület
境内  keidai   zárt terület/udvar
境目  sakaime  határvonal; krízis
見境 misakai   diszkrimináció
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386
10
130
3768
1283
1151

胸 KYŌ
mune,
muna

mell 胸囲  kyōi  mellbőség
胸像  kyōzō  mellszobor
胸中  kyōchū  kebel, szív; titkos érzések
胸部  kyōbu  mellkas 
胸飾り munekazari  bross, melltű
胸焼け muneyake  gyomorégés
胸をふくらませる  mune wo fukurama-
seru  sokat remél
胸板  munaita  mell
胸騒ぎ munasawagi  nyugtalanság, balsej-
telem
胸元  munamoto  gyomorszáj; mellkas

387
8
9
431
197
1147

供 KYŌ, KU
tomo
sona(eru)

kísérő, kíséret

felajánl

供給  kyōkyū  ellátás, szolgáltatás
供述  kyōjutsu  tanúvallomás
自供  jikyō  vallomás
提供  teikyō  ajánlat, tender
供物  kumotsu  ajánlat, felajánlás
供養  kuyō  halotti szertartás
子供  kodomo  gyermek

388
10
61
1685
1602
1165

恐 KYŌ
oso(reru)
oso(roshii)

fél, tart vmi-
től
ijesztő,  félel-
metes

恐喝  kyōkatsu  fenyegetés, zsarolás
恐慌  kyōkō  rémület, pánik
恐妻家  kyōsaika  papucsférj
恐縮  kyōshuku  nagy hála; zavar(ban van)
恐らく  osoraku  talán, esetleg
空恐ろしい soraosoroshii  meghatározatlan
félelemtől gyötrődő/szenvedő

389
6 / 30
883
1252
1158

叫 KYŌ
sake(bu)

kiált, sikolt,
ordít

叫喚  kyōkan  kiabálás, kiáltás
叫号  kyōgō  hangos kiáltás
絶叫  zekkyō  sikoly, felkiáltás
叫び声  sakebigoe kiáltás, sikoly
泣き叫ぶ  nakisakebu  sír és kiabál; kiált 

390
8
85
2516
850
1155

況 KYŌ állapot, kö-
rülmények

概況  gaikyō  kilátás; általános helyzet 
近況  kinkyō  legújabb helyzet
景況  keikyō   üzletmenet; kilátás(ok)
現況  genkyō  a jelen állapot/helyzet
市況  shikyō  piaci helyzet 
実況  jikkyō  valóságos helyzet
商況  shōkyō  üzleti feltételek/viszonyok
盛況  seikyō  siker; fellendülés
不況  fukyō  depresszió, dekonjunktúra
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391
9 /  94
2882
1353
1163

狭 KYŌ
sema(i)
seba(meru)
seba(maru)

keskeny, kicsi

szűkít
szűkül, kes-
kenyedik

狭義  kyōgi  szűk(ebb) értelem  
狭心症  kyōshinshō  szívgörcs
狭量  kyōryō  szűklátókörűség
偏狭  henkyō  szűkkeblű, kicsinyes
狭き門  semakimon  keskeny kapu 

392
9
64
1915
1354; 
K-

挟 KYŌ
hasa(mu)
hasa(ma-
ru)

közrefog,
közbeszúr
közbeékelő-
dik, beszorul

挟撃  kyōgeki  bekerítő hadmozdulat
挟み上げる  hasamiageru  felcsippent
(ujjal)
挟み撃つ  hasamiutsu   megtámad
挟み込む  hasamikomu  beilleszt, közbe-
szúr
板挟み itabasami  dilemma, nehéz döntés
耳に挟む mimi ni hasamu   véletlenül
meghall

393
7
44
1384
170
1172

局 KYOKU hivatal, iroda;
helyzet

局面  kyokumen  szakasz, fázis; helyzet
結局  kekkyoku  végül is, végső fokon
時局  jikyoku  helyzet, szituáció
大局  taikyoku  általános helyzet; minden
pont(on)
当局  tōkyoku  hatóság(ok)
編集局  henshūkyoku  kiadóhivatal
放送局  hōsōkyoku  rádióállomás
郵便局  yūbinkyoku  postahivatal

394
6
2
103
366
824

曲 KYOKU

ma(geru)
ma(garu)

görbület; dal-
lam
görbít, hajlít
görbül, hajlik

曲芸  kyokugei  akrobatika
曲折  kyokusetsu  kanyargás; bonyodalom
曲目  kyokumoku  műsor, repertoár
曲解  kyokkai  félremagyarázás
婉曲  enkyoku  körülírás
楽曲  gakkyoku  szerzemény, zenemű
作曲者  sakkyokusha  zeneszerző
謡曲  yōkyoku  nó dal
曲がりくねる  magarikuneru  kanyarog;
többször meghajol
*曲者  kusemono  tolvaj, gonosztevő

395
13
75
2305
336
1173

極 KYOKU
GOKU

kiwa(meru)

kiwa(ma-
ru)
kiwa(mi)

(északi/déli)
sark; pólus
(fiz./vill)
alaposan ta-
nulmányoz
végződik

végső pont

極限  kyokugen  végső határ
極度  kyokudo  legtávolabbi, legvégső
極東  Kyokutō  Távol-Kelet
極力  kyokuryoku  végső erőfeszítés
極刑  kyokkei  halálbüntetés
消極  shōkyoku  negatív; konzervatív
積極  sekkyoku  pozitív; haladó
両極端  ryōkyokutan  két véglet
極上  gokujō  legfinomabb/-jobb minőség
極秘  gokuhi  szigorúan bizalmas
極わずか  gokuwazuka  egészen kevés
極めて kiwamete  rendkívül, kiválóan
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396
5
96
2923
295
681

玉 GYOKU
tama

drágakő, ék-
szer; gömb,
labda

玉座  gyokuza  trón
玉砕  gyokusai  dicső halál (vesztes csatá-
ban)
玉露  gyokuro  minőségi zöld tea
玉石  tamaishi  kavics 
玉子  tamago  tojás
玉葱  tamanegi  hagyma 
お年玉  otoshidama  újévi ajándék 
水玉  mizutama  vízcsepp
目玉  medama  szemgolyó
槍玉  yaridama  áldozat

397
13
113
3251
482
1135

禁 KIN tiltás,
tilalom

禁止  kinshi  tilalom, tiltás; tilos
禁酒  kinshu  absztinencia
禁制  kinsei  tilalom; embargó
禁物  kinmotsu  tiltott dolog, tabu
解禁  kaikin  tilalom felodása
監禁  kankin elzárás, bebörtönzés
厳禁  genkin  szigorú tilalom

398
7
32
1065
805
1134

均 KIN egyenlő,
egyenletes

均一  kin'itsu  egyenlőség
均衡  kinkō  egyensúly
均質  kinshitsu  homogén
均整  kinsei  szimmetria; egyensúly
均等  kintō  egyenlőség; egyenletesség
均分  kinbun  egyenlő elosztás
平均  heikin  átlag; egyensúly

399
12 / 19
732
559
1132

勤 KIN, GON
tsuto(meru)
tsuto(maru)

alkalmazás-
ban áll
alkalmas,
képes

勤勉  kinben  szorgalom
勤務  kinmu  szolgálat, kötelesség 
欠勤  kekkin  hiányzás (munkából)
出勤  shukkin  munkába menés/járás
通勤  tsūkin  munkába járás (utazással)
転勤  tenkin  áthelyezés (munkahelyen)

400
8
140
3928
545
1191

苦 KU
kuru(shimu)
kuru(shime-
ru)
kuru(shii)

niga(i) 
niga(ru)

szenved

kínoz

fájdalmas,
keserves
keserű
mogorva

苦笑  kushō  keserű mosoly
苦情  kujō  panasz, tiltakozás
苦心  kushin  fáradozás, erőfeszítés
苦戦  kusen  kemény harc
人間苦  ningenku  emberi szenvedés
狭苦しい semakurushii  szűk; görcsös
病苦  byōku  betegség kínja 
労苦  rōku  nehéz/fárasztó munka
苦し紛れ  kurushimagire  végső kétségbe-
esésben
暑苦しい  atsukurushii  fullasztó, tikkasztó
息苦しい  ikigurushii  nyomasztó, terhes
寝苦しい  negurushii  álmatlan; rossz alvó
苦手  nigate  gyenge (vmiben)
苦々しい niganigashii  visszataszító
苦味  nigami  keserű íz
苦笑い  nigawarai  keserű mosoly
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401
4
22
757
183
1271

区 KU nagyvárosi
közigazgatási
kerület; ne-
gyed

区間  kukan  köz, szünet; szekció
区切る  kugiru  elválaszt, feloszt
区分  kubun  felosztás, osztályozás
学区  gakku  iskolai kerület/körzet 
管区  kanku  hatáskörbe/fennhatóság alá
tartozó terület
軍管区  gunkanku katonai övezet/terület
市場区分  shijōkubun  piaci szegmens 
住宅地区  jūtakuchiku  lakónegyed
地区  chiku  kerület, körzet, városrész

402
8
109
3128
420
710

具 GU szerszám, esz-
köz

具合  guai  állapot, helyzet
具申  gushin  beszámoló
具体  gutai  konkrét; anyagi
家具  kagu  bútor
金具  kanagu  (fém)veret,  fémtartozék
道具  dōgu  szerszám, eszköz
不具  fugu  rokkantság; deformitás
文房具  bunbōgu  papír-írószer
用具  yōgu  eszköz, felszerelés

403
11
9
508
1639
708

偶 GŪ pár; véletlen 偶然  gūzen  véletlen
偶発  gūhatsu  véletlen esemény
偶像  gūzō  bálvány
偶数  gūsū  páros szám  
対偶  taigū  ellentét (mat); házaspár
土偶  dogū  agyagfigura (baba)
配偶者 haigūsha  házas-/élettárs; férj, fele-
ség

404
12
170
5009
1640
K-

隅 GŪ
sumi

sarok, zug 一隅  ichigū  egy sarok/szöglet
隅石  sumiishi   sarokkő
隅切り sumikiri  nyolcszögletű
隅々  sumizumi  minden sarok/zug 
隅に置けない sumi ni okenai   okos,
ügyes
片隅  katasumi  egy sarok/szöglet/zug
四隅  yosumi  négy sarok

405
11
64
1943
1803
1274

掘 KUTSU
ho(ru)

ás, vés 掘削  kussaku  kiásás
採掘  saikutsu  bányászat
発掘  hakkutsu  ásatás, exhumálás
掘り当てる  horiateru   rábukkan (föld
alatt) 
掘り起こす horiokosu  felás, kiás
掘り返す  horikaesu  felás, kiás
掘出し物  horidashimono  kincstalálás; al-
kalmi vétel
掘り抜く  horinuku  alagutat ás/fúr
穴掘り  anahori  gödörásás
井戸掘り  idohori   kútfúró; kútfúrás
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406
7
30
899
793
714

君 KUN

kimi

(utótag fiatal
személyek
megszólítá-
sára)
te (főleg fér-
fiak, egymás
megszólítá-
sára)

君子  kunshi  igazi úr; bölcs ember
君主  kunshu  uralkodó
君臨  kunrin  uralkodás
家君  kakun  a ház ura
細君  saikun  feleség (a beszélőé)
暴君  bōkun  zsarnok, despota
正夫君  Masao kun  Maszao  (férfinév)
名君  meikun  bölcs uralkodó
立憲君主政  rikkenkunshusei  alkotmányos
monarchia 
姫君  himegimi  hercegnő

407
10
149
4317
771
509

訓 KUN kandzsi japán
olvasata; ta-
nítás

訓育  kun'iku  nevelés, fegyelem 
訓告  kunkoku  utasítás, rendelkezés
訓示  kunji  rendelkezés, utasítás
訓辞  kunji  utasítás
訓練  kunren  gyakorlás, edzés
音訓  onkun  kandzsi kínai és japán olvasata
家訓  kakun / kakin családi szabályok
厳訓  genkun  szigorú utasítás

408
9
14
628
438
711

軍 GUN hadsereg;  
háború

軍艦  gunkan  hadihajó
軍国主義   gunkokushugi  militarizmus 
軍事  gunji  katonai ügyek
軍人  gunjin  katona
軍隊  guntai  hadsereg 
援軍  engun megerősítés, segélycsapatok
海軍  kaigun  haditengerészet
空軍  kūgun  légierő
敵軍  tekigun  ellenséges hadsereg

409
13
123
3667
794
712

群 GUN
mu(re),
mura
mu(reru)

csoport

gyülekezik

群衆  gunshū  embertömeg, sokaság
群集  gunshū  csoport, közösség
群生  gunsei   minden élőlény; sok ember
群像  gunzō  csoport (művészeti)
魚群  gyogun  halraj
大群  taigun   nagy tömeg,  sokaság
抜群  batsugun  kiválóság, kiemelkedés

410
7
59
1589
395
1065

形 KEI, GYŌ
katachi,
kata

forma, alak 形式  keishiki  forma; formalitás
形成  keisei  képződmény
図形  zukei  ábra, diagram
正方形  seihōkei  négyzet 
長方形  chōhōkei  téglalap 
人形  ningyō  baba, bábu, marionett
顔形 kaokatachi  arcvonás, arckifejezés
姿形 sugatakatachi  külső megjelenés
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411
9 / 9
449
909
1062

係 KEI
kaka(ru)

kakari

vmire vonat-
kozik, vmit
illet
megbízatás,
kötelesség

係争  keisō  vita, viszály
関係  kankei  viszony, kapcsolat
係員  kakariin  felelős, megbízott
会計係  kaikei gakari  könyvelő
出札係  shussatsu gakari  jegypénztáros
進行係  shinkō gakari  szertartásmester

412
12
159
4620
547
1071

軽 KEI
karu(i)
karo(yaka)

könnyű 軽音楽  keiongaku  könnyűzene
軽減  keigen csökkenés, gyengülés
軽視  keishi  megvetés, elhanyagolás
軽傷  keishō  kisebb sérülés
軽々しい  karugarushii  indiszkrét
軽はずみ  karuhazumi  meggondolatlan-
ság
手軽  tegaru  könnyű, egyszerű
身軽  migaru  mozgékony, fürge

413
12
72
2142
853
526

景 KEI kilátás, látkép 景観  keikan  kép, látvány
景気  keiki   állapot; üzleti feltétel/helyzet
景品  keihin  ajándék, jutalom
絶景  zekkei  csodálatos látvány
風景  fūkei   tájkép, látvány
不景気  fukeiki   recesszió
夜景  yakei  éjszakai látvány
景色  keshiki  tájkép, látvány

414
9
32
1077
888
1064

型 KEI
kata

minta, modell 型式  keishiki   modell,  típus
原型  genkei  minta,  prototípus
体型  taikei  testalkat
典型  tenkei  típus; őstípus; minta; tipikus
模型  mokei   modell
類型的  ruikeiteki  sablonos, tipikus
型紙  katagami  szabásminta
型破り katayaburi szokatlan; nem hagyo-
mányos
型にはまる  kata ni hamaru  megszokott
大型  oogata  nagy méret
紙型  kamigata  sablon, minta
血液型  ketsuekigata  vércsoport
小型  kogata  kis méret

415
11
120
3523
548
1069

経 KEI

KYŌ
he(ru)

földrajzi hosz-
szússág;
buddhista írá-
sok
buddhista írás
elmúlik

経過  keika  folyamat; lejárat (határidő)
経験  keiken  tapasztalat
経度  keido  hosszúsági fok
経費  keihi  kiadás
経理  keiri   könyvvitel
経歴  keireki  életpálya, életrajz
経路  keiro  irányvonal
神経  shinkei  ideges, érzékeny
経典  kyōten  szent írások (szutra, Biblia)
写経  shakyō  szútrák másolása (kézzel)
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416
19
149
4439
706
1077

警 KEI figyelmeztet,
megró

警戒  keikai  figyelmeztetés; őrködés
警告  keikoku  figyelmeztetés
警察  keisatsu  rendőrség
警察署  keisatsusho  rendőrőrs
警視  keishi  rendőrfelügyelő
警備  keibi   védelem, őrzés
警報  keihō  figyelmeztető jelzés
自警  jikei  éberség, óvatosság
夜警 yakei  éjjeliőr

417
12
66
2055
705
1076

敬 KEI
uyama(u)

tisztel, becsül 敬意  keii  tisztelet, megbecsülés
敬遠  keien  távolságtartás (viselkedés)
敬具  keigu  tisztelettel (levélben)
敬語  keigo  udvarias/tiszteleti nyelv/be-
széd
敬称  keishō  tiszteletbeli cím
敬老  keirō  idősek tisztelete
失敬  shikkei   tiszteletlenség, nyerseség
尊敬  sonkei  tisztelet, becsülés
不敬  fukei  tiszteletlenség

418
13
9
534
1441
942

傾 KEI
katamu(ku)
katamu(ke-
ru)

oldalra hajlik

elhajlít

傾向  keikō  irányzat, tendencia
傾斜  keisha  hajlás, lejtő
傾注  keichū  szentelés, áldozás (vminek); 
koncentrálás
傾聴  keichō  figyelmesen hallgatás
右傾  ukei  jobboldali irányzat/elhajlás
左傾  sakei  baloldali irányzat/elhajlás

419
7
140
3908
435
366

芸 GEI művészet; jár-
tasság

芸者  geisha  gésa, előadóművész
芸術  geijutsu  művészet
芸人  geinin  színész, előadóművész 
芸能  geinō  előadóművészet, szórakoztatás
芸風  geifū  játékstílus
演芸  engei  színművészet, színjátszás
工芸  kōgei   iparművészet
文芸  bungei  szépirodalom; irodalom és
művészet
民芸  mingei  népművészet

420
7
162
4669
1055
632

迎 GEI
muka(eru)

elébe megy,
fogad, meghív

迎合  geigō  hízelgés
迎春  geishun  az új év köszöntése
迎賓館  geihinkan  vendégház
歓迎  kangei  üdvözlés, barátságos  fogad-
tatás
送迎  sōgei  üdvözlés és kikísérés
送り迎え okurimukae  üdvözlés és kikísé-
rés
出迎え  demukae  üdvözlés, fogadás
迎え車  mukaeguruma  vkiért küldött autó
迎え撃つ  mukaeutsu  lesben áll, támad
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421
15
4
247
797
635

劇 GEKI dráma, szín-
darab

劇場  gekijō  színház
劇団  gekidan  színtársulat
劇的  gekiteki  drámai  
歌劇  kageki  opera
惨劇  sangeki  tragédia, tragikus esemény
寸劇  sungeki  kabaréjelenet
茶番劇  chabangeki  burleszk, bohózat

422
6
143
4205
789
1060

血 KETSU
chi

vér 血液  ketsueki  vér
血管  kekkan  véredény
血行  kekkō  vérkeringés
血肉  ketsuniku  hús és vér (ill. vér és hús)
出血  shukketsu  vérzés
白血病   hakketsubyō  leukémia
貧血  hinketsu  vérszegénység
流血  ryūketsu  vérontás
血が騒ぐ  chi ga sawagu  izgatott, reme-
gős
血も涙もない chi mo namida mo nai  ér-
zéketlen, szívtelen

423
7
85
2509
356
979

決 KETSU
ki(meru)
ki(maru)

eldönt

eldől

決心  kesshin  elhatározás, határozottság
決定  kettei  döntés
対決  taiketsu  szembesítés
未決  miketsu  függőben maradt, eldön-
tetlen
決め手  kimete  döntéshozó; döntő tényező
取り決め  torikime  határozat, döntés

424
4
76
2412
383
872

欠 KETSU
ka(ku)
ka(keru)

hiány
hiányzik
hiányos

欠員  ketsuin  üresedés, betöltetlen állás
欠陥  kekkan  hiány, elégtelenség
欠損  kesson  deficit,  veszteség
欠点  ketten  hiba, hiány; gyengeség
欠乏  ketsubō  hiány; ínség
出欠  shukketsu   jelenlét és távollét
病欠  byōketsu  betegállomány
不可欠  fukaketsu  nélkülözhetetlen
補欠  hoketsu  üres állás betöltése
満ち欠け michikake  növekedés és csök-
kenés (hold)

425
12
120
3540
485
1057

結 KETSU
yu(waeru),
yu(u)
musu(bu)

köt, fűz

terem; köt 

結合  ketsugō  egyesítés, társulás
結社  kessha  társaság,  csoport
結成  kessei  alapítás, létrehozás
終結  shūketsu  befejezés, lezárás
連結  renketsu  összefüggés, kapcsolat
結い上げる yuiageru  megköt/-erősít
髪結い kamiyui  női fodrász
結び目 musubime  csomó, kötés
蝶結び chōmusubi  csokorkötés
前結び maemusubi  elöl kötés (pl. öv)
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426
9
42
1362
194
1094

県 KEN prefektúra, 
tartomány

県下  kenka  prefektúrai 
県議会  kengikai  tartományi gyűlés
県知事  kenchiji   prefektúra  kormányzója
県庁  kenchō  prefektúrai hivatal
県道  kendō  prefektúrai út
県民  kenmin  prefektúra lakossága 
全県  zenken  az egész/minden prefektúra
都道府県  Todōfuken  Japán közigazgatási
területei (Tokió, Hokkaidó, Oszaka, Kiotó
és a többi prefektúra)

427
12
75
2304
531
1082

検 KEN vizsgálat 検挙  kenkyo  razzia; letartóztatás
検事  kenji  államügyész
検出  kenshutsu  nyomozás;  észlelés (ér-
zékelővel) 
検証  kenshō  vizsgálat; bizonyítás
検診  kenshin  orvosi vizsgálat
検討  kentō   nyomozás, vizsgálat 
車検  shaken   járművizsgálat
送検  sōken  (iratok) továbbítás(a) az  ü-
gyészséghez 
大検  daiken  felvételi elővizsga (egyetemi)
探検  tanken  kutatás, expedíció
点検  tenken  szemlélés, felülvizsgálat

428
8
18
678
506
1029

券  KEN jegy, kártya,
igazolvány

券売機  kenbaiki  jegyautomata
会員券  kaiinken  tagsági kártya
回数券  kaisūken  tömbjegy
株券  kabuken  részvény
証券  shōken  kötvény
乗車券  jōshaken vonatjegy
定期券  teikiken  bérletjegy (közlekedés)
入場券  nyūjōken  belépőjegy

429
11
170
5000
533
1083

険 KEN
kewa(shii)

meredek; szi-
gorú

険悪  ken'aku  veszélyes, fenyegető
陰険  inken  ravasz, furfangos, hamis
健康保険  kenkōhoken  egészségbiztosítás
冒険  bōken  kaland
保険  hoken  biztosítás, garancia
保険証  hokenshō  biztosítási kártya

430
6
9
368
732
685

件 KEN ügy, eset 件名  kenmei  téma, tárgy , cím
案件  anken  eset, ügy, dolog
事件  jiken  esemény, eset, ügy
条件  jōken  előfeltétel, követelmény
前件  zenken  előzmény
物件  bukken  árucikk; dolog, tárgy
要件  yōken  szükséges feltétel/dolog
用件  yōken  ügy, üzlet
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431
15
75
2360
335
1012

権 KEN,
GON

hatalom;  jog 権威  ken'i  hatalom, erő, befolyás
権限  kengen  jog-/hatáskör, illetékesség
権力  kenryoku  politikai hatalom/erő
主権  shuken  szuverenitás
人権  jinken  emberi jogok
政権  seiken  politikai hatalom
特権  tokken  előjog, privilégium
利権  riken  koncesszió 

432
10
159
4611
1187
1019

軒 KEN

noki

(számlálószó
épületek
számlálására)
eresz

軒数  kensū  házak száma 
一軒  ikken  egy ház
一軒一軒  ikken ikken  háztól házig
一軒屋  ikken'ya  magában álló ház
軒先  nokisaki  épület homlokzata
軒並  nokinami  házsor

433
12
32
1096
1289
1090

堅 KEN
kata(i)

szilárd, ke-
mény

堅固  kengo  erős, kemény, szilárd
堅持  kenji  kitartás, ragaszkodás
堅実  kenjitsu  szilárd, állhatatos
中堅  chūken  fő erősség; támasz
堅気  katagi  tiszteletre méltó
堅苦しい katakurushii  hivatalos; szigorú;
szertartásos 
堅物  katabutsu  makacs, önfejű
義理堅い girigatai  hűséges
口が堅い kuchi ga katai  szűkszavú
手堅い tegatai  szilárd, megbízható

434
8
63
1820
1264
1096

肩 KEN
kata

váll 肩甲骨  kenkōkotsu  lapockacsont 
肩章  kenshō  váll-lap, vállbojt
強肩  kyōken erős, izmos, egészséges
比肩  hiken  egyenrangúság; összehasonlít-
hatóság
肩書  katagaki  cím, rang
肩代り katagawari  kölcsönátvállalás
肩身が狭い katami ga semai   szerény
肩を持つ  kata wo motsu  támogat
怒り肩 ikarigata  szögletes váll
四十肩 shijūkata  vállmerevség (40 éves
koron túl)
なで肩 nadegata  csapott váll

435
16
154
4517
1288
1091

賢 KEN
kashiko(i)

bölcs, okos,
intelligens

賢才  kensai  tehetséges ember 
賢者  kenja  megfontolt, józan ítéletű
賢人  kenjin  bölcs ember
賢母  kenbo  bölcs anya
賢明  kenmei  bölcs, intelligens
先賢  senken  régi bölcsek
ずる賢い zurugashikoi  ravasz, galád
悪賢い  warugashikoi  ravasz, alattomos
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436
10
27
825
136
614

原 GEN

hara

alapvető, ere-
deti
síkság, mező

原案  gen'an  eredeti terv/javaslat
原因  gen'in  ok
原始  genshi  eredeti, ősi, primitív
原文  genbun  eredeti szöveg
高原  kōgen  fennsík
平原  heigen  síkság, préri
原っぱ  harappa  üres terület

437
9
170
4987
847
627

限 GEN
kagi(ru)

korlát, határ
korlátoz

限界  genkai   határ, korlát
限度  gendo  határ, mérték
最大限  saidaigen   maximum
最低限  saiteigen  minimum
制限  seigen  korlátozás, megszorítás
無限  mugen   végtelen
限り無い  kagirinai  örök, határtalan
有らん限り arankagiri   összes, legna-
gyobb
命の限り inochi no kagiri  életfogytiglan
見限る mikagiru  felad, elhagy

438
11
96
2943
298
654

現 GEN
arawa(re-
ru) 
arawa(su)

jelen, mostani
megjelenik

mutat, kifejez

現金  genkin  készpénz
現在  genzai  mostanság; jelen 
現実  genjitsu  valóság
現象  genshō  jelenség
実現  jitsugen  megvalósítás
出現  shutsugen  megjelenés; megérkezés
表現  hyōgen  kifejezés

439
12
85
2637
715
651

減 GEN
he(ru)
he(rasu)

fogy, csökken

fogyaszt,
csökkent

減額  gengaku  csökkenés, enyhülés
減給  genkyū  bér-/fizetéscsökkenés
減食  genshoku  diéta
減退  gentai  hanyatlás
減点  genten  kivonás, leszámítás
減量  genryō   mennyiségi veszteség
加減  kagen összeadás és kivonás; mérték
削減  sakugen  csökkentés
半減  hangen  felére csökkenés

440
4
63
1817
152
1195

戸 KO
to

ajtó; háztartás 戸外  kogai  a szabadban, kint
戸数  kosū  háztartások száma 
戸籍  koseki  népszámlálás; anyakönyv 
下戸  geko  mértékletes/nem italozó ember
上戸  jōgo  italozó  ember
泣き上戸 nakijōgo  érzelgős részeg
笑い上戸 waraijōgo  vidám részeg
戸口  toguchi  kapubejárat
戸棚 todana  szekrény
雨戸  amado  tolóajtó; ablakredőny
井戸  ido  kút
江戸  Edo  Edo (Tokió régi neve)
納戸  nando  raktár, kamra
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441
12
85
2628
467
1190

湖 KO
mizu'umi

tó 湖岸  kogan  tópart
湖水  kosui  tó
湖畔  kohan  tó széle
湖辺  kohen tó környéke
湖面  komen  tó felszíne
火口湖  kakōko  krátertó
人造湖  jinzōko  mesterséges tó
富士五湖  Fujigoko  a Fudzsi öt tava (a
hegy északi lábánál)

442
10
53
1512
825
1194

庫 KO,  KU raktár 金庫  kinko  páncélszekrény,  széf
国庫  kokko  államkincstár
在庫(品) zaiko(hin)  raktár-/árukészlet
書庫  shoko   könyvtár
倉庫  sōko  raktár
文庫  bunko  könyvtár/-gyűjtemény
文庫本  bunkobon  papírkötésű  könyv
宝庫  hōko  kincstár

443
8
31
1036
972
1187

固 KO
kata(i)
kata(meru)
kata(maru)

kemény

keményít
keményedik

固化  koka  megszilárdulás
固執  koshitsu  kitartás, ragaszkodás
固体  kotai  szilárd test
固定  kotei  meghatározott, megszabott
固有  koyū  sajátosság, jellemző vonás
頑固  ganko  akaratosság, makacsság
断固  danko  elszánt, eltökélt
凝り固まる korikatamaru  megalvad, meg-
sűrűsödik
踏み固める fumikatameru  eltapos

444
10
9
489
973
1185

個 KO egyedi, egyé-
ni; (számlá-
lószó  göm-
bölyű tár-
gyakra)

個々  koko  egyenként;  sajátos, egyes
個人  kojin  magán; egyén, személyiség
個性  kosei  egyéniség, egyediség
個体  kotai  egyén(i), egyed(i)
個別的  kobetsuteki  különálló, egyedi
一個  ikko  egy darab  (pl. alma)
数個  sūko  néháy darab
別個  bekko  egy másik; különböző; önálló 

445
8
30
914
1254
759

呼 KO
yo(bu)

hív, magához
hívat; nevez

呼応  koō  együttes/közös cselekvés
呼吸  kokyū  lélegzés, belégzés
呼称  koshō  hívás, néven szólítás 
点呼  tenko  névsorolvasás
連呼  renko  kiáltás, (néven) szólongatás 
呼び返す  yobikaesu  visszaemlékezés, em-
lékezetbe idézés
呼び声  yobigoe  kiáltás, segélykiáltás
呼び出す yobidasu  odahív; megidéz
呼び戻す yobimodosu  vissza-/hazahív
呼び鈴   yobirin  csengő
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446
9
75
2238
974
1189

枯 KO
ka(reru)
ka(rasu)

elhal, elszárad

elszárít, elher-
vaszt

枯渇  kokatsu  kiszáradás;  kimerülés 
枯死  koshi  elszáradás, elhalás
栄枯(盛衰) eiko(seisui)  virágzás és ha-
nyatlás; fent és lent;  viszontagságok
枯れ枝  kareeda  elszáradt ág
枯れ木  kareki   kiszáradt fa
枯れ芝  kareshiba  kiszáradt gyep
枯れ葉  kareha  elszáradt/száraz levél
木枯らし  kogarashi  hideg téli szél
霜枯れ  shimogare  zord, barátságtalan

447
12
63
1826
1553
1196

雇 KO
yato(u)

alkalmazás
alkalmaz, bé-
rel

雇用  koyō  alkalmazás
雇用者  koyōsha  munkaadó
解雇  kaiko  elbocsátás
終身雇用制  shūshin koyōsei  élethosszig
tartó alkalmazás/foglalkoztatás (Japánban)
雇い人  yatoinin  alkalmazott
雇い主  yatoinushi   munkaadó
日雇い  hiyatoi  napszámos
臨時雇い rinjiyatoi  alkalmi munkás

448
14
149
4372
906
696

誤 GO
ayama(ru)

téved, hibázik 誤解  gokai  félreértés
誤算  gosan  számítási hiba
誤字  goji  rossz kifejezés
誤診  goshin  téves diagnózis
誤報  gohō  téves híradás
誤訳  goyaku  félrefordítás 
時代錯誤   jidai sakugo  kortévesztés,
anakronizmus
正誤問題  seigomondai  feleletválasztós
teszt
書き誤る  kakiayamaru  hibázik (írásban)
読み誤る  yomiayamaru  rosszul olvas/ér-
telmez

449
4
1
14
907
686

互 GO
taga(i)

kölcsönös,
egymás iránti

互角  gokaku  egyenlőség, egyenletesség
互換  gokan  (egymással) felcserélhető
互助  gojo  kölcsönös segítség
互選  gosen  kölcsönös választás/elfogadás
交互  kōgo  kölcsönös
相互  sōgo  kölcsönös
互い違いに  tagaichigai ni  váltakozva
お互い otagai  kölcsönösen, együtt

450
11
201
5399
780
1344

黄 KŌ, Ō
ki, ko

sárga 黄河  Kōga  Sárga-folyó
黄砂  kōsa  sárga homok
黄金  ōgon / kogane  arany(ból való)
黄熱病  ōnetsubyō  sárgaláz
硫黄  iō  kén
黄色  kiiro  sárga szín 
黄身  kimi  tojás sárgája 
黄緑  kimidori   sárgászöld
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451
6
42
1358
138
1228

光 KŌ
hikari
hika(ru)

fény, világos-
ság
ragyog, vilá-
gít

光景  kōkei  látvány(osság)
光沢  kōtaku  fényesség, ragyogás
光年  kōnen  fényév
月光  gekkō  holdfény
電光  denkō  villám
日光  nikkō   napfény
発光  hakkō  ragyogás; fénykibocsátás
光物  hikarimono  foszfor
稲光  inabikari   villámlás
七光  nanahikari  (szülői) hatalom, befo-
lyás

452
6
8
290
114
1207

交
KŌ
ma(jiru),
ma(zaru)
maji(eru),
ma(zeru)
maji(waru)
ka(wasu)
ka(u)

kereszteződés
keveredik

kever

érintkezik
üzenetet vált
elhalad (egy-
más mellett)

交易  kōeki  kereskedelem
交換  kōkan  csere 
交響楽  kōkyōgaku  szimfonikus zenekar
交通  kōtsū  forgalom 
社交的  shakōteki  barátságos
性交  seikō  nemi közösülés
絶交  zekkō  szakítás

453
6
2
101
199
1201

向 KŌ
mu(kau)
mu(ku)
mu(keru)
mu(kō)

vhová fordul,
halad
fordul
fordít
a túlsó oldal

向学心  kōgakushin  a tanulás szeretete
向上  kōjō  fellendülés, javulás
向上心  kōjōshin  ambíció, törekvés
方向  hōkō  irány
向かい風   mukaikaze  ellenszél 
向かい隣   mukaidonari  szemben lakó
szomszéd 
真向かい  mamukai  szemtől szembe(n)
仰向け aomuke  szembeszállás/-nézés vki-
vel
仕向ける  shimukeru  rávesz, rábeszél
子供向け  kodomomuke  gyermek részére

454
8
32
1073
684
1223

幸 KŌ
saiwa(i)
shiawa(se)
sachi

boldogság,
szerencse

幸福  kōfuku  boldogság
行幸  gyōkō  császári látogatás
多幸  takō  nagy boldogság
薄幸  hakkō  boldogtalanság; balszerencse
不幸  fukō  balszerencse, boldogtalanság
不幸中の幸い fukōchū no saiwai  öröm az
ürömben
海の幸  umi no sachi  tengeri ételfélék 
山の幸 yama no sachi  hegyvidéki zöld-
ségek

455
12
85
2630
669
1250

港 KŌ
minato

kikötő 開港  kaikō nyitott kikötő, kikötő nyitása
漁港  gyokō  halászkikötő 
空港  kūkō  repülőtér
軍港  gunkō  hadi kikötő
港内  kōnai  kikötőben
商港  shōkō  kereskedelmi kikötő
入港  nyūkō  kikötés
港町  minatomachi  kikötőváros
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456
10
137
3867
823
1222

航 KŌ tengerhajózás 航海  kōkai  tengeri hajózás
航空機  kōkūki  repülőgép
航空券  kōkūken  repülőjegy
航空便  kōkūbin  légiposta
航路  kōro  tengeri/ légi útvonal
就航  shūkō  szolgálatba állás
巡航  junkō  tengeri út/utazás
内航  naikō  parti szolgálat/őrség
密航  mikkō  csempészés

457
10
9
481
944
1213

候 KŌ

sōrō 

évszak, időjá-
rás
(a -masu ige-
végződés
klasszikus
megfelelője)

候補  kōho  pályázat
候補者  kōhosha  pályázó, jelölt 
気候  kikō  éghajlat; időjárás
時候の挨拶  jikō no aisatsu  évszakos üd-
vözlés (levélben)
測候所  sokkōjo  meteorológiai állomás
天候  tenkō  időjárás
候文  sōrōbun  levél-/írásbeli stílus
居候  isōrō  élősdi, élősködő

458
6
38
1191
104
420

好 KŌ
kono(mu)
su(ku)

kedvel, szeret 好機  kōki  jó alkalom
好奇心  kōkishin  kíváncsiság
好人物  kōjinbutsu  jóindulatú ember
好評  kōhyō  népszerűség; jó hírnév
絶好  zekkō   legjobb; ideális, tökéletes 
好き嫌い  sukikirai  szeretet és utálat
好き好き  sukizuki  ízlés dolga/kérdése
好き放題  sukihōdai  kedve szerint tesz
遊び好き  asobizuki  szórakozni vágyó
世話好き  sewazuki  udvarias, előzékeny
大好き  daisuki  nagyon kedvel

459
10
127
3695
1196
846

耕 KŌ
tagaya(su)

földet művel,
szánt

耕運機  kōunki  talajmegmunkáló gép
耕具  kōgu  mezőgazdasági eszköz
耕作  kōsaku  földművelés
耕地  kōchi  termőföld, szántóföld
休耕  kyūkō  parlag
牛耕  gyūkō  szántás (ökörrel)
晴耕雨読  seikō udoku  nyugodt/visszavo-
nult élet
農耕 nōkō  földművelés, megművelés
不耕作地  fukōsakuchi  műveletlen föld

460
17
149
4425
783
1247

講 KŌ társaság,
egyesület;
előadás, felol-
vasás

講演  kōen  előadás, beszéd
講義  kōgi   előadás, felolvasás
講師  kōshi   előadó, oktató
講習  kōshū  rövid előkészítő tanfolyam
講堂  kōdō    előadóterem, auditórium
開講  kaikō   új tanfolyam kezdése
休講  kyūkō  törölt/elmaradt óra  
聴講生  chōkōsei   vendéghallgató
無礼講  bureikō  szabad/kötetlen (parti)
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461
14
75
2343
1010
1246

構 KŌ
kama(eru)

kama(u)

struktúra
épít, létesít;
állást foglal
gondja van
(vmire), törő-
dik (vmivel)

構成  kōsei  összetétel; felépítés
構想  kōsō   elgondolás, koncepció, terv
構造  kōzō  struktúra; építés; szerkezet
構内  kōnai  helyiség; telek épületekkel
機構  kikō  szerkezet, mechanizmus
結構  kekkō  nagyszerű, remek
気構え  kigamae  várakozás, felkészültség
心構え  kokorogamae  lelki felkészültség
お構いなく okamainaku  semmi probléma,
nem történt semmi! (udv)

462
13
167
4843
1604
996

鉱 KŌ ásvány, érc 鉱業  kōgyō  bányászat
鉱山  kōzan  bánya
鉱石  kōseki  érc, ásvány, kristály
鉱物  kōbutsu ásvány
金鉱  kinkō  aranybánya
金鉱地  kinkōchi  aranymező
採鉱  saikō  bányászat
鉄鉱  tekkō  vasérc

463
8
19
722
816
1208

効 KŌ
ki(ku)

hatásos
hat

効果  kōka  hatás, eredmény
効果的  kōkateki  hatásos, eredményes
効能  kōnō  hatékonyság
効率  kōritsu hatékonyság, hatásosság
効力  kōryoku  hatás, hatékonyság
時効  jikō  elévülés
即効薬  sokkōyaku  azonnal ható gyógyszer
無効  mukō  érvénytelenség
薬効  yakkō  gyógyító hatás
有効  yūkō  hatásosság, érvényesség

464
9
27
824
639
1219

厚 KŌ
atsu(i)

vastag; szívé-
lyes

厚意  kōi  jószándék, szívélyesség
厚顔  kōgan  szemtelenség
厚遇  kōgū  szívélyes fogadtatás/bánásmód
厚生省  kōseishō  népjóléti minisztérium
温厚  onkō  gyengéd, udvarias
厚板  atsuita vastag/sűrű (anyag, üveg stb.)
厚紙  atsugami  vastag papír
厚切り  atsugiri  vastag szelet 
厚化粧 atsugeshō  vastag/erős smink
厚手 atsude  vastag (papír stb.)

465
9
120
3500
820
1237

紅 KŌ, KU
kurenai
beni

sötétpiros

piros arcfes-
ték

紅一点  kōitten egyetlen nő (társaságban)
紅潮  kōchō  elvörösödés; menstruáció
紅梅  kōbai   piros virágú szilvafa
紅白  kōhaku  vörös és fehér
紅葉  kōyō  piros őszi lomb
口紅  kuchibeni  ajakrúzs 
頬紅  hoobeni  arcpirosító
真紅 / 深紅  shinku  bíbor-/karmazsinvörös
*紅葉  momiji  piros őszi lomb; japán ju-
harfalevél
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466
10
170
4994
947
1255

降 KŌ
o(riru)
o(rosu)

fu(ru)

leszáll, le-
megy
leenged, le-
szállít
esik, hull
(csapadék)

降下  kōka  leszállás, leereszkedés
降格  kōkaku  lefokozás
降参  kōsan  meghátrálás, kapitulálás
降水量  kōsuiryō  csapadék 
降伏  kōfuku  meghátrálás, kapitulálás
下降  kakō  leereszkedés, lesüllyedés
乗降口  jōkōguchi  utasbejárat/-átjáró
飛び降りる  tobioriru  leugrik 
舞い降りる maioriru  lecsap vmire
降りしきる furishikiru  zuhog (eső)
降り注ぐ furisosogu  felhőszakadás van
霜降り肉 shimofuriniku  fagyasztott hús

467
9
186
5188
1682
1256

香 KŌ, KYŌ
kao(ri), ka
kao(ru)

illat; tömjén

illatozik

香辛料  kōshinryō  fűszer
香水  kōsui  illatszer
香道  kōdō  tömjénszimatoló játék
香料  kōryō  fűszer, illatszer
線香  senkō  füstölő rudacska
芳香  hōkō  illat; parfüm, balzsam
色香  iroka  szín és illat; női szépség

468
7
1
42
1008
87

更 KŌ
sara
fu(kasu)

fu(keru)

ismét, újból

későig fent
marad
későre jár az
idő (éjjel)

更衣室  kōishitsu  öltözőszoba
更新  kōshin  felújítás, megújítás
更正  kōsei  helyesbítés, javítás
更生  kōsei  újjászületés
更訂  kōtei  módosítás, javítás
更年期  kōnenki  kritikus kor, klimax
更に sarani  továbbá; végül is
夜更かし yofukashi  későig fennmaradás
夜更け  yofuke  késő éjszaka

469
9 / 163
4761
817
1211

郊 KŌ külváros; vá-
ros környéke

郊外  kōgai  peremváros, külváros
遠郊  enkō  külváros
近郊  kinkō peremváros, külváros; város
környéke

470
9
140
3941
1377
124

荒 KŌ
ara(i)
a(reru)

a(rasu)

durva, vad;
kopár
viharossá vá-
lik
elpusztít

荒天  kōten  viharos időjárás
荒廃  kōhai  pusztítás, rombolás
荒海  araumi  vad/háborgó tenger
荒稼ぎ arakasegi  rablás, betörés
荒行  aragyō  aszketizmus
荒仕事   arashigoto  kemény/nehéz  munka
荒技 arawaza  erőfeszítés (harcművészet)
口荒  kuchiara  durva beszéd
手荒い  tearai  durvaság, erőszak
荒れ狂う  arekuruu  dühöng, tombol
住み荒らす sumiarasu  elhanyagolja a há-
zát
食い荒らす  kuiarasu  felfal, elnyel
踏み荒らす  fumiarasu  letapos
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471
12
112
3193
1009
88

硬 KŌ
kata(i)

kemény, szi-
lárd

硬貨  kōka  pénzérme; kemény valuta
硬質  kōshitsu  szilárdság, keménység
硬水  kōsui  kemény víz
硬直  kōchoku  merevség, feszesség
硬度  kōdo  keménységi fok
硬派  kōha  kemény mag/elemek
硬筆  kōhitsu  toll és ceruza 
肝硬変  kankōhen  májzsugorodás
強硬  kyōkō  elszánt, hajthatatlan

472
8 / 77
2432
1262
1108

肯 KŌ beleegyezik,
megerősít

肯定  kōtei  jóváhagyás, megerősödés
肯定的  kōteiteki  igenlő, állító
肯定文  kōteibun  állító mondat

473
6
9
383
159
490

合 GŌ, GA',
KA'
a(u),
a(waseru)
a(wasu)

illik

illeszt, kapcsol

合意  gōi  kölcsönös egyetértés
合格  gōkaku   vizsga sikeres letétele
合同  gōdō   egyesülés, fúzió
連合  rengō  szövetség
合唱  gasshō  kórus, énekkar
合体  gattai  egyesülés, szövetség
合戦  kassen  összeütközés, ütközet
合鍵  aikagi  másolt kulcs, álkulcs
合気道  aikidō  aikidó (japán sport)
お見合い omiai  háztűznéző
言い合う  iiau  veszekedik
場合  baai  eset, alkalom
間に合う  ma ni au  időben odaér/van
 見合わせる  miawaseru  egymásra néz-
nek; elhalaszt
向かい合う  mukaiau  szembenáll

474
5
30
882
266
703

号 GŌ szám; álnév 号外  gōgai  különkiadás (újság)
号泣  gōkyū  keserves sírás, panaszkodás
号令  gōrei  parancs, vezényszó
信号  shingō  jel, jelzés, jelzőlámpa
遭難信号  sōnanshingō  segélykérés jel-
zése, SOS
年号  nengō  uralkodási korszak évszáma
六号室  rokugōshitsu  6. sz. szoba/terem

475
7
150
4458
653
890

谷 KOKU
tani

völgy 峡谷  kyōkoku  szurdok, hegyszoros
渓谷  keikoku   szakadék
谷川  tanigawa  völgyben folyó patak 
谷底  tanizoko  a völgy legmélye
谷間  tanima  völgy
気圧の谷  kiatsu no tani  alacsony légnyo-
mású völgy/mélyedés
景気の谷  keiki no tani  konjunktúra, hul-
lámvölgy
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476
7
30
900
690
1258

告 KOKU
tsu(geru)

mond, kihir-
det, közöl

告訴  kokuso  vád, (be)per(lés)
告知  kokuchi  bejelentés
告白  kokuhaku  vallomás, beismerés
告発  kokuhatsu  vád, feljelentés
宣告  senkoku  ítélet, döntés
忠告  chūkoku  tanács; figyelmeztetés
通告  tsūkoku  közlés, tájékoztatás
報告  hōkoku  jelentés, beszámoló 
告げ口 tsugeguchi   pletykás személy
お告げ otsuge  informálás

477
8
18
681
1211
998

刻 KOKU
kiza(mu)

farag, metsz,
vés

刻印  kokuin (metszett) pecsétnyomó
一刻  ikkoku  pillanat, másodperc; makacs
時刻  jikoku  idő(pont)
深刻  shinkoku  komoly
即刻  sokkoku  azonnal 
彫刻  chōkoku  szobrászat
定刻  teikoku  menetrend, órarend
小刻み kokizami  apránként, kis léptekben

478
10
188
5236
1266
965

骨 KOTSU
hone

csont 骨格  kokkaku   csontváz; keret
骨髄  kotsuzui  csontvelő
骨肉  kotsuniku  vérrokon
遺骨  ikotsu  elhunyt maradványai
筋骨  kinkotsu  izmok és csontok
白骨 hakkotsu kifehéredett csont; csontváz
骨折り損  honeorizon  elveszett munka
骨太  honebuto  erős csontozat/testalkat
無駄骨  mudabone  hiábavaló fáradság

479
5
162
4660
776
1261

込 ko(mu)
ko(meru)

tele van
magában fog-
lal

込み合う  komiau  zsúfolódik
込み入る komiiru  zsúfolva van
意気込み  ikigomi  lelkesedés, rajongás
飲み込み  nomikomi  megértés, felfogás
払い込み  haraikomi  befizetés
巻き込む  makikomu  belekever, belevon
見込み  mikomi  kilátás, lehetőség
申込み  mōshikomi  kérvényezés; ajánlás

480
10
75
2261
314
1266

根 KON

ne

gyökér; kitar-
tás
gyökér, alap

根気  konki  türelem, kitartás
根拠  konkyo  alap 
根元  kongen  eredet, forrás; alapelv
根本(的)  konpon(teki)  alap(os)
事実無根   jijitsu mukon  alaptalan
大根   daikon  japán fehér retek 
根に持つ  ne ni motsu   neheztel vmiért/
vkire
根も葉もない ne mo ha mo nai  igaztalan
垣根  kakine  sövénykerítés
性根  shōne  jellem, hajlam, természet
箱根  Hakone  Hakone  (földrajzi név)
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481
11
85
2604
799
985

混 KON
ma(zeru)
ma(zaru),
ma(jiru)

vegyít, kever

keveredik

混血  konketsu  félvér
混合  kongō  keverék
混雑  konzatsu  nyüzsgés, tolongás
混戦  konsen  általános verekedés
混濁  kondaku  zavarosság
混同  kondō  egyesülés, fúzió
混乱  konran  rendetlenség, zűrzavar
混ぜ御飯  mazegohan  rizs hallal/zöldség-
gel/hússal (együtt)
混ぜ物  mazemono vegyítés; hamisítás
ごちゃ混ぜ  gochamaze  keverék

482
7
31
1033
558
1262

困 KON
koma(ru)

zavarban van,
tanácstalan

困窮  konkyū  szegénység, nyomor
困苦  konku   nehézség, ínség
困難  konnan  nehézség, baj, gond
困憊  konpai   fáradtság, kimerültség
困惑  konwaku  zavar, tanácstalanság
困り切る  komarikiru  nagy bajban van;
tanácstalan
困り果てる komarihateru  megdöbben
困り者 komarimono  semmirekellő 

483
11
38
1236
567
1268

婚 KON házasság 婚姻  kon'in  házasság
婚期  konki  házasulandó kor; esély a há-
zasságra
婚約  kon'yaku  eljegyzés
婚礼  konrei  esküvői szertartás
既婚  kikon  házasság, házas
結婚  kekkon  házasságkötés, esküvő
再婚  saikon  újra házasodás
新婚旅行  shinkon ryokō  nászút
離婚  rikon  válás

484
10
123
3662
658
1604

差 SA
sa(su)

különbség
feltart (pl.er-
nyőt); visel

差異  sai  különbség, diszparitás
差額  sagaku  szaldó, egyenleg; különbség
格差  kakusa  minőségi különbség
誤差  gosa  hiba
時差  jisa  időkülönbség
大差  taisa  nagy különbség
差迫る sashisemaru  bekövetkezik
差出人 sashidashinin  feladó (levélé)
差支え sashitsukae  akadály, ellenvetés
根差す nezasu  gyökeret ver/ereszt
指差し yubisashi  rámutatás

485
9
75
2235
624
444

査 SA megvizsgál 査察  sasatsu  megfigyelés
査証  sashō  vízum
査定  satei  becslés, felbecsülés
査問  samon  vizsgálat, kihallgatás
検査  kensa  (vám)ellenőrzés, (cég)vizs-
gálat
審査  shinsa vizsgálat, nyomozás
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486
9
112
3181
1151
1522

砂 SA, SHA
suna

homok 砂岩  sagan  homokkő
砂丘  sakyū  homokdomb, dűne
砂金  sakin  aranypor/-füst
砂糖  satō  cukor
砂漠  sabaku  sivatag
土砂崩れ  doshakuzure  földcsuszamlás
土砂降り  doshaburi   felhőszakadás
砂時計  sunadokei  homokóra
砂浜 sunahama homokos lapos part, strand

487
10
53
1515
786
1829

座 ZA
suwa(ru)

ülőhely
leül

座敷  zashiki  szalon, fogadószoba
座談会  zadankai  szimpózium, konfe-
rencia
座布団  zabuton  ülőpárna (japán)
座右の銘  zayū no mei  kedvenc jelmondat
講座  kōza   tanfolyam
正座  seiza  fő hely; díszvendég helye
座り心地  suwarigokochi  kényelmes ülés
座り込み  suwarikomi  ülősztrájk
お座り osuwari  leülés, helyet foglalás

488

11
120
3522
695
1631

細 SAI
hoso(i)
hoso(ru)
koma(kai),
koma(ka-
na)

keskeny, apró
vékony
elvékonyodik
aprólékos

細菌  saikin bacilus, baktérium
細工  saiku  kézművesség
細胞  saibō  sejt 
詳細  shōsai  részletek, adatok
繊細  sensai  finomság, érzékenység
明細  meisai  részletek; nyilvánvaló(ság)
細腕  hosoude  vékony kar; szerény anyagi
viszonyok
細長い hosonagai  hosszú és vékony
細目 hosome  keskeny szem/nyílás
先細 sakiboso  fokozatos csökkenés
極細 gokuboso  rendkívül finom
木目細かい kimekomakai  kimunkált, fi-
nom
事細か kotokomaka  teljes részletesség
不細工 busaiku  egyszerű; semmitmondó

489
3
6
270
551
764

才 SAI
-SAI

tehetség
... éves

才覚  saikaku  találékonyság, tehetség
才学  saigaku  tehetség és nevelés
才気  saiki  bölcsesség
才色  saishoku  értelem és szépség
奇才  kisai  zseni, tehetség
多才  tasai  sokoldalú, tehetséges (személy)
天才  tensai  lángész, zseni

490
11
113
3247
617
1629

祭 SAI
matsu(ru)
matsu(ri)

tisztel, imád

ünnep

祭典 saiten  ünnepség, szertartás
祭礼 sairei  fesztivál, rítus
冠婚葬祭  kankonsōsai  családi ünnepek 
文化祭 bunkasai  kulturális rendezvény 
祭り上げる  matsuriageru   magasztal
後の祭り ato no matsuri  túl késő
雛祭  hinamatsuri  lányok ünnepe (márc.3.)
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491
12
72
2146
263
1612

最 SAI
motto(mo)

legnagyobb,
leginkább,
leg-

最悪  saiaku  legrosszabb
最古  saiko  a legrégebbi
最終  saishū  utolsó
最初  saisho  kezdet
最上  saijō  legmagasabb, legkiválóbb
最前  saizen legelső
最良  sairyō  legjobb
*最寄り moyori  legközelebbi, szom-
szédos

492
11
140
3982
931
1622

菜 SAI
na

zöldségféle;
repce

菜園  saien  konyhakert
菜食  saishoku  vegetáriánus étel
菜箸  saibashi  evőpálcika (zöldséghez)
山菜  sansai  ehető vadnövény
前菜  zensai  előétel
白菜  hakusai  fehér repce
野菜  yasai  zöldség
菜種  natane  repcemag
青菜  aona  zöldség, zöldfőzelék
水菜  mizuna  vékony levelű zöldnövé-
nyek
若菜  wakana  friss növények

493
11
64
1947
933
1621

採 SAI
to(ru)

alkalmaz;
gyűjt, szed

採掘  saikutsu  bányászat
採決  saiketsu  szavazás
採算  saisan  nyereség, profit
採集  saishū  gyűjtés, gyűjtemény
採択  saitaku  választás; opció; elfogadás
採点  saiten  osztályozás, pontozás
採用  saiyō  elfogadás, alkalmazás
採録  sairoku  feljegyzés, bejegyzés
伐採  bassai  fakitermelés

494
14
170
5018
618
1630

際 SAI
kiwa

alkalom
szegély

際限  saigen  határ, vég
交際  kōsai  érintkezés, ismeretség
水際  mizugiwa  vízpart
際立つ  kiwadatsu  feltűnik, eltér
往生際  ōjōgiwa  halálozás (alkalma)
帰り際  kaerigiwa hazatérés (alkalma)
手際  tegiwa  szaktudás/-értelem
窓際  madogiwa  az ablaknál
水際  mizugiwa  vízpart
別れ際  wakaregiwa  elválás

495
8 / 38
1206
671
1619

妻 SAI
tsuma

feleség 妻子  saishi  feleség és gyerek(ek)
妻帯者  saitaisha  házasember
愛妻  aisai  szeretett feleség 
後妻  gosai  második feleség
良妻  ryōsai  jó feleség
老妻  rōsai  idős feleség
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496
6
1
35
782
1613

再 SAI, SA
futata(bi)

még egyszer,
ismét, kétszer

再会  saikai  viszontlátás
再開  saikai  újból megnyitás
再現  saigen  újra megjelenés; feléledés
再考  saikō   újragondolás
再生  saisei   újjászületés; visszajátszás
再発  saihatsu  visszatérés, visszaesés
再編成  saihensei  átszervezés
再放送  saihōsō  újbóli sugárzás
再来週  saraishū  két hét múlva

497
11 / 85
2597
549
1624

済 SAI
su(mu)
su(masu)

megáll; befe-
jeződik
befejez

救済  kyūsai  segély
共済  kyōsai   kölcsönös segítség
経済  keizai  közgazdaságtan; gazdaság
決済  kessai  elszámolás
返済  hensai  visszafizetés
使用済み  shiyōzumi  elhasznált

498
13
77
2434
479
1623

歳 SAI, SEI év, esztendő;
... éves

歳月  saigetsu  idő, évek
歳出  saishutsu  éves költségvetési kiadás
歳入  sainyū   éves bevétel/jövedelem
歳費  saihi  éves kiadás
歳末  saimatsu  év vége
何歳  nansai  hány éves?
万歳  banzai   Éljen!  Hurrá!
歳暮  seibo  év vége; év végi ajándék
*二十歳  hatachi  húszéves 

499
7
75
2189
552
1832

材 ZAI fa; anyag;
tehetség

材質  zaisitsu  anyagi javak; faanyag minő-
sége
材料  zairyō  anyag, kellék, alkotóelem
教材  kyōzai  tananyag; oktatóanyag
取材  shuzai  anyaggyűjtés (cikkhez, tanul-
mányhoz)
人材  jinzai  tehetséges ember
素材  sozai  nyersanyag; téma
竹材  chikuzai  bambusz (mint anyag)
木材  mokuzai  faanyag, fából készült

500
6
32
1055
268
1831

在 ZAI

a(ru)

környék, vi-
dék
van, létezik

在外  zaigai  külföldön; tengerentúlon
在学  zaigaku  iskolai beiratkozás
在庫  zaiko  árukészlet
在室  zaishitsu  a szobában
在日  zainichi  Japánban tartózkodás
実在  jitsuzai  valóság, létezés 
潜在  senzai   lehetséges(ség)
滞在  taizai  tartózkodás
点在  tenzai  teleszórt, befröcskölt
不在  fuzai  távollét
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501
10
154
4490
553
1833

財 ZAI, SAI pénz, gazdag-
ság, vagyon

財源  zaigen  anyagi források 
財産  zaisan  vagyon, tulajdon
財閥  zaibatsu  tőkés körök
財宝  zaihō  kincs 
財務  zaimu  pénzügyek
家財  kazai  háztartási eszközök
私財  shizai  magántulajdon
文化財 bunkazai  kulturális javak/kincsek
財布 saifu  pénztárca

502
13
122
3643
885
725

罪 ZAI
tsumi

bűn, vétek 罪悪  zaiaku  bűn 
罪業  zaigō  bűntett
罪人  zainin / tsumibito  tettes, vétkes
偽造罪  gizōzai  hamisítás
謝罪  shazai  bocsánatkérés
断罪  danzai  meggyőzés
無罪  muzai  ártatlan
有罪  yūzai  vétkesség, bűnösség
罪を着せる  tsumi wo kiseru hibáztat/okol
vkit vmiért

503
9
30
922
927
1637

咲 sa(ku) virágzik 咲き出す sakidasu  virágozni kezd
咲き乱れる  sakimidareru  teljes virág-
zásban van
返り咲き kaerizaki  másodvirágzás
狂い咲き kuruizaki  idényen kívüli virág-
zás
早咲き hayazaki  korai virágzás
八重咲き yaezaki  dupla virágzás

504
9
72
2119
361
1634

昨 SAKU a múlt; tegnap 昨今 sakkon  utóbbi időben, mostanában
昨日 kinō / *sakujitsu tegnap
昨年 sakunen  múlt év
昨晩 sakuban  tegnap/múlt éjjel
昨夜 sakuya  tegnap/múlt  este/éjjel
一昨日 issakujitsu / *ototoi  tegnapelőtt
一昨年 issakunen / *ototoshi  tavalyelőtt

505
10
79
2454
576
145

殺 SATSU, 
SAI,
SETSU
koro(su)

öl, gyilkol 殺意  satsui  gyilkolási szándék 
殺害  satsugai  gyilkosság  
殺菌  sakkin fertőtlenítés, sterilizálás
殺人  satsujin  gyilkos
暗殺  ansatsu  orgyilkosság
自殺  jisatsu  öngyilkosság
毒殺  dokusatsu  megmérgezés
殺し文句  koroshimonku  megdönthetetlen
érv(elés), találó válasz
殺し屋  koroshiya  bérgyilkos
人殺し hitogoroshi  gyilkos; gyilkosság
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506
14
40
1334
619
1609

察 SATSU vél, gondol,
rokonszenvez

察知  satchi  magában foglalás; felfogás
観察  kansatsu  megfigyelés
検察  kensatsu  rendőrségi nyomozás
考察  kōsatsu  vizsgálat; kommentár
視察  shisatsu  szemrevételezés, szemle 
診察  shinsatsu  orvosi vizsgálat
推察  suisatsu  feltételezés, találgatás

507
8
4
210
1044
1608

刷 SATSU
su(ru)

nyomtat 刷新  sasshin  reform, újítás
印刷  insatsu  nyomtatás
印刷会社  insatsugaisha  nyomda  
印刷者  insatsusha  nyomdász 
印刷物  insatsubutsu  nyomtatvány
増刷  zōsatsu  utánnyomás
刷り間違い surimachigai  nyomdahiba
色刷り irozuri  színes nyomtatás
校正刷り kōseizuri  kefelevonat

508
5
75
2171
1157
1227

札 SATSU
fuda

papírpénz; cé-
dula, címke;
névtábla

改札  kaisatsu  jegykezelés
改札口  kaisatsuguchi  jegykezelő átjáró
鑑札  kansatsu  licensz, engedély
千円札  sen'ensatsu  ezer jenes bankjegy
偽札  nisesatsu  hamis pénz/dokumentum
入札  nyūsatsu  árajánlat; tender
表札 / 標札  hyōsatsu  névtábla
落札  rakusatsu  ajánlat elfogadása

509
5
2
88
1158
1607

冊 SATSU,
SAKU 

kötet, könyv 冊子 sasshi  füzet, vékony könyv, brosúra
冊数 sassū  kötetek száma
合冊 gassatsu / gōsatsu gyűjtemény (egy
kötetben)
数冊  sūsatsu  számos/több kötet 
分冊  bunsatsu  (sorozat) egyes kötet(ei)
短冊  tanzaku  (keskeny, hosszú) papírla-
pok egy kötetben

510
14
172
5032
575
1830

雑 ZATSU,
ZŌ

vegyes, keve-
rék

雑学  zatsugaku  vegyes tudás/ismeret
雑感  zakkan  vegyes benyomások
雑種  zasshu  hibrid, keresztezett
雑草  zassō  gyom(növény)
雑用  zatsuyō  alkalmi munkák
複雑  fukuzatsu  bonyodalom
雑巾  zōkin  portörlő ruha
雑炊  zōsui  vegyes rizs és zöldség
雑煮  zōni  zöldséges rizsétel (újévkor)
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511
5
108
3113
1097
K-

皿 sara tányér, tál 皿洗い saraarai   mosogatás
皿秤  sarabakari  mérleg 
皿回し saramawashi  tányérpörgetés (bűvé-
szet)
受け皿  ukezara  csészealj
大皿  oozara  nagy tányér/tál
飾り皿  kazarizara  díszített tányér
小皿  kozara  kis tányér/tál
中皿  chūzara  közepes tányér/tál

512
14
118
3415
747
1645

算 SAN számolás 算出  sanshutsu  becslés, kalkuláció
算数  sansū  számtan, kalkuláció
算譜 sanpu  számítógépes program
暗算  anzan  fejszámolás
概算  gaisan  becslés, megközelítés
計算  keisan  számítás, kalkulálás
公算  kōsan  valószínűség
勝算  shōsan  esély a sikerre/győzelemre
精算  seisan  számla kiegyenlítése
清算  seisan  felszámolás
電子計算機  denshi keisanki  számítógép

513
12
66
2056
767
1643

散 SAN
chi(rakasu)
chi(rasu)
chi(rakaru)

chi(ru)

szétszór,
felforgat
szétszór
szétszóró-
dik
széthullik

散策  sansaku sétálás, kószálás
散歩  sanpo  séta, gyaloglás
散文  sanbun  próba
退散  taisan  feloszlatás 
発散  hassan  kiáradás, kisugárzás
分散  bunsan  decentralizáció; eltérés
散らし寿司  chirashizushi  (megszórt) szusi
散り散り chirijiri  helyenként, időnként

514
8
28
850
710
1640

参 SAN

mai(ru)

jön, megy;
3 (okira-
tokban)
jön, megy,
látogat
(szentélyt)

参議院  sangiin  Felsőház
参事官  sanjikan  tanácsos
参照  sanshō  hivatkozás; konzultáció
参上  sanjō   látogatás
参列  sanretsu  jelenlét, részvétel
降参する  kōsan suru  meg-/fel-/átad
持参する  jisan suru  hoz, visz 
不参加  fusanka távolmaradás vmitől,
kimaradás vmiből
墓参  bosan  sírlátogatás

515
11
117
3354
278
630

産 SAN
u(mu)
u(mareru)
ubu

születés
szül
születik
születés

産休  sankyū  gyermekgondozási szabadság
産業  sangyō  ipar
産地  sanchi  gyártási terület
産物  sanbutsu  termék
遺産  isan  örökség
出産  shussan  szülés
生産  seisan  termelés
不動産   fudōsan  ingatlan
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516
15
154
4516
745
1646

賛 SAN dicséret, jó-
váhagyás, be-
leegyezés

賛助  sanjo  segítség, támogatás
賛成  sansei   beleegyezés, helyeslés
賛同  sandō  jóváhagyás, beleegyezés
協賛  kyōsan  együttműködés
自賛  jisan  öndicséret
絶賛 zessan   nagy csodálat

517
10
78
2445
650
1702

残 ZAN
noko(ru)
noko(su)

megmarad

meghagy

残虐  zangyaku  kegyetlenség, brutalitás
残業  zangyō  túlóra, túlórázás
残金  zankin  pénzmaradvány
残酷  zankoku  kegyetlenség
残高  zandaka  pénztöbblet
残念  zannen  sajnálat, csalódás
無残  muzan  kegyetlenség, hidegvér
残り物  nokorimono  maradék 
生き残る  ikinokoru  életben marad

518
6
120
3492
242
1477

糸 SHI
ito

fonal, szál 一糸  isshi  zsineg, madzag
製糸  seishi   selyemfonal-gyártás
綿糸  menshi  gyapotfonal/-szál
糸口  itoguchi  fonal vége; kezdet; vminek
 a kulcsa/nyitja
糸目  itome  finom fonal 
生糸  kiito  nyersselyem fonal
絹糸  kinuito / kenshi  selyemszál
くもの糸  kumo no ito  pókfonal/-szál
毛糸  keito  gyapjúfonal
釣糸  tsuriito  horgászzsinór
細糸  hosoito  rost, elemi szál

519
5
8
284
181
1446

市 SHI
ichi

város
piac

市街  shigai  utcák; város
市(議)会  shi(gi)kai  városi tanács
市政  shisei  városi önkormányzat
市長  shichō  polgármester
市民  shimin  polgár(ság)
市役所  shiyakusho városi iroda
市立  shiritsu  városi, municipális
市場  ichiba / shijō  piac(tér); piac (közg is)

520
10
64
1904
1041
1460

指 SHI
yubi
sa(su)

ujj

rámutat

指揮者  shikisha  karmester; parancsnok
指示  shiji  parancs, utasítás
指定  shitei  kijelölés, megbízás
指定席  shiteiseki  fenntartott hely
指摘  shiteki  azonosítás; megállapítás
指名  shimei  kinevezés, kijelölés
屈指  kusshi  a legjobb, kiemelkedő
十指  jisshi  a tíz ujj
指先  yubisaki  ujjhegy
中指  nakayubi  középső ujj
薬指  kusuriyubi  gyűrűsujj
小指  koyubi  kisujj
人差し指  hitosashiyubi  mutatóujj



2. szint 521–525

105

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezések

521
12
211
5428
478
1471

歯 SHI
ha

fog 歯科医  shikai  fogorvos
永久歯  eikyūshi  végleges fog
義歯  gishi  műfog, protézis
犬歯  kenshi szemfog
乳歯  nyūshi  tejfog
門歯  monshi  metszőfog
歯車  haguruma  fogaskerék
歯並び  hanarabi  fogsor
虫歯  mushiba  szuvas fog

522
5
2
91
332
1444

史 SHI történelem,
krónika

史学  shigaku  történettudomány
史実  shijitsu  történelmi tény
史跡  shiseki  történelmi mérföldkő
史料  shiryō történelmi (hiteles) források
世界史  sekaishi  világtörténelem
中世史  chūseishi  középkori történelem
日本史  Nihonshi  Japán történelme
文学史  bungakushi   irodalomtörténet
文化史  bunkashi  kultúratörténet

523
10
2
113
409
193

師 SHI mester; had-
sereg

師匠  shishō  mester; tanár
師団  shidan  hadosztály
師弟  shitei  mester és tanítvány
技師  gishi  mérnök
教師  kyōshi  oktató, tanár
法師  hōshi  buddhista pap/szerzetes
牧師  bokushi  lelkipásztor 

524
8
75
2211
870
670

枝 SHI
eda

ág 枝葉(末節) shiyō(massetsu) ágak és leve-
lek;  lényegtelen részletek
爪楊枝  tsumayōji  fogvájó
枝切り  edakiri  ágak metszése
枝接ぎ  edatsugi   fa oltása
枝振り  edaburi  fa formája; elágazás
大枝  ooeda  nagy ág; végtag
小枝  koeda  ágacska

525
13
154
4510
750
1465

資 SHI források; tőke,
vagyon

資金  shikin  pénzalap, segélyforrás
資源  shigen  anyagi forrás, segélyforrás
資材  shizai  (nyers)anyag 
資産  shisan  vagyon; eszközök
資本主義  shihonshugi   kapitalizmus
投資家  tōshika  befektető
物資  busshi  áru, anyag 
融資  yūshi  hitelezés, finanszírozás
労資  rōshi   munka és tőke; munkások és
tőkések
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526
4
65
2039
318
669

支 SHI
sasa(eru)

ág; támasz
megtámaszt;
megakadályoz

支持  shiji  támogatás
支社  shisha  fiókiroda, fiókvállalat
支出  shishutsu  kiadás, költség
支障  shishō  akadály, nehézség
支度  shitaku előkészület, felkészítés
支配  shihai  uralom   
支払う  shiharau  fizet
支部  shibu  tagozat, alosztály
支流  shiryū  mellékfolyó
収支  shūshi  egyenleg, mérleg

527
12
149
4335
843
1455

詞 SHI szó, szavak 歌詞  kashi  dalszöveg
形容詞  keiyōshi  melléknév
作詞  sakushi  dalszövegírás
動詞  dōshi  ige
品詞  hinshi  beszédrészlet(ek)
名詞  meishi  főnév
*台詞  serifu  beszéd; megjegyzések 
*祝詞  norito  sintó szertartási ima

528
14
149
4366
574
1451

誌 SHI leír, feljegyez; 

folyóirat

誌上  shijō  folyóiratban
誌面  shimen  folyóirat lapja/oldala
求人誌  kyūjinshi  álláshirdetés
雑誌  zasshi  folyóirat
週刊誌  shūkanshi  hetilap
書誌学  shoshigaku  könyvészet, bibliog-
ráfia
地誌  chishi  helyrajz, topográfia
日誌  nisshi  napló

529
8
18
682
881
1457

刺 SHI
sa(su)
sa(saru)

döf, szúr

szúródik

刺激  shigeki  ösztönzés, bátorítás
刺殺  shisatsu  kiütés (sport); leszúrás
刺繍  shishū  hímzés, kézimunka
風刺  fūshi  szatíra
名刺  meishi  névjegy
刺し傷  sashikizu  szúrt seb; rovarcsípés
刺し殺す  sashikorosu  leszúr, agyonszúr
刺身 sashimi  szasimi (szeletelt nyers
halból készült étel)

530
7 /  9
395
1761
1452

伺 SHI
ukaga(u)

látogat; vki
hogyléte felől
érdeklődik

伺候  shikō  udvariassági látogatás
奉伺  hōshi  érdeklődés (hogylétről)
伺い事  ukagaigoto  érdeklődés
ご機嫌伺い  gokigen ukagai  udvariassági
látogatás
進退伺い  shintai  ukagai  nem hivatalos
lemondás (posztról)
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531
10
130
3766
1042
1461

脂 SHI
abura

zsír 脂肪  shibō  zsír, zsiradék
脂肪酸  shibōsan  zsírsav
樹脂  jushi  gyanta
脂濃い aburakkoi  zsíros, nehéz (étel)
脂性  aburashō  kövérkés testalkat
脂身  aburami  hús zsíros része

532
6
128
3697
56
180

耳 JI
mimi

fül 耳目  jimoku  fül és szem; figyelem
牛耳る  gyūjiru  irányít; átveszi a vezetést
中耳  chūji  középfül
中耳炎  chūjien  középfülgyulladás 
耳が遠い mimi ga tooi  süket
耳たぶ  mimitabu  fülcimpa
耳鳴り miminari  fülcsengés
耳寄り mimiyori  örvendetes hír
聞き耳を立てる  kikimimi wo tateru fülel,
figyel
空耳  soramimi  félrehallás, félreértés

533
6
32
1054
41
402

寺 JI
tera

buddhista
templom

寺社  jisha  templomok és szentélyek
古寺  koji / furudera  régi templom 
大寺院  daijiin  nagy templom
薬師寺  yakushiji  a gyógyító Buddha
temploma 
寺子屋  terakoya  magán általános iskola
尼寺  amadera   zárda, kolostor 
禅寺  zendera  Zen templom
山寺  yamadera  hegyi templom

534
6
15
638
384
416

次 JI, SHI
tsugi
tsu(gu)

a következő

következik

次回  jikai  következő alkalom 
次官  jikan  miniszterhelyettes, államtitkár
次期  jiki  következő időszak
次元  jigen  dimenzió, kiterjedés
順次  junji  rendben
二次  niji   második, másod- 
年次  nenji  időrendi, kronologikus
目次  mokuji  tartalomjegyzék
次々  tsugitsugi  egymás után, egyenként
相次ぐ  aitsugu  egymás után következik
二の次 ni no tsugi  másodlagos

535
8
85
2528
493
421

治 JI, CHI

osa(meru) 
osa(maru)

nao(su)
nao(ru)

béke;
kormány-zás
uralkodik
békében él;
megnyugszik
gyógyít
gyógyul

主治医  shujii   háziorvos
政治  seiji  politika
退治  taiji  megsemmisítés, kipusztulás
明治時代  Meiji jidai  Meidzsi korszak
自治  jichi  önkormányzat
全治 zenchi  teljes fel-/meggyógyulás
統治 tōchi  uralkodás, kormányzás
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536
7
10
572
1217
409

児 JI,  NI kisgyerek 愛児  aiji  szeretett gyermek
育児園  ikujien  napközi otthonos óvoda 
孤児  koji  árva
産児制限  sanji seigen születésszabályozás
胎児  taiji  embrió
乳児  nyūji  csecsemő (pár hetes)
小児科医  shōnikai  gyermekorvos

537
13
135
3860
688
427

辞 JI

yame(ru)

szó;  vissza-
lépés, lemon-
dás
abbahagy, le-
mond 

辞職  jishoku  kilépés (munkából)
辞典  jiten   szótár
辞任  jinin  lemondás (pozícióról)
辞表  jihyō  lemondó levél
式辞  shikiji  ünnepi beszéd
祝辞  shukuji  szerencsekívánat, köszöntő
(お)世辞  (o)seji  bók, dicséret
弔辞  chōji  részvétnyilvánítás

538
5
113
3228
615
423

示 JI, SHI
shime(su)

mutat 示威   jii  demonstráció, tüntetés
示唆  shisa  célzás, utalás, javaslat
示談  jidan   peren kívüli megegyezés
教示  kyōji  útmutatás; tanítás
掲示  keiji  értesítés
公示  kōji  nyilvános bejelentés/közzététel
告示  kokuji  hivatalos értesítés
展示  tenji  kiállítás; kirakat 
明示  meiji  világos kijelentés
図示  zushi  ábra
示し合わせる shimeshiawaseru  előre el-
rendez; összeesküvést sző
示しがつかない shimeshi ga tsukanai
rossz/negatív példa

539
7
9
376
1486
399

似 JI
ni(ru)

hasonló
hasonlít

擬似  giji  hamis, látszólagos
近似  kinji  megközelítő, hozzávetőleges
酷似  kokuji  hasonlatosság
相似  sōji   hasonlóság, analógia
類似  ruiji  hasonlóság, megegyezés
似合う  niau  illik, jól áll
似通う  nikayou  nagyon hasonlít
似ても似つかぬ  nitemonitsukanu  tel-
jesen különböző/eltérő
空似  sorani  véletlen hasonlóság

540
6
56
1556
525
1479

式 SHIKI ünnepség,
szertartás

式場  shikijō szertartás helye
式典  shikiten  szertartás, rítus
式服  shikifuku  előírt/ hivatalos öltözék
一式  isshiki  teljes készlet; minden
格式  kakushiki  társadalmi helyzet/rang
公式  kōshiki  képlet; hivatalos szertartás
新式  shinshiki  új stílus/rendszer
正式  seishiki  előírt, hivatalos
方式  hōshiki  forma, módszer, rendszer
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541
19
149
4438
681
1485

識 SHIKI ismer, tud;
megkülönbözt
et

識者  shikisha  jól informált/gondolkodó/
intelligens személy
識別  shikibetsu  megkülönböztetés, diszk-
rimináció,  megismerés
学識  gakushiki  tudás; tudományosság
知識  chishiki   tudás, ismeret
認識  ninshiki  fel-/megismerés
標識  hyōshiki  jel 
面識 menshiki  felszínes ismeret
良識 ryōshiki  józan ítélet/ítélőképesség

542
5
4
178
311
219

失 SHITSU
ushina(u)

elveszít 失意  shitsui  csalódás
失格  shikkaku  kizárás; alkalmatlanság
失業  shitsugyō  munkanélküliség
失言  shitsugen  nyelvbotlás
失望  shitsubō  kétségbeesés
消失  shōshitsu eltűnés
損失  sonshitsu  veszteség
紛失  funshitsu  vminek az elvesztése
見失う  miushinau  szem elől téveszt

543
12
85
2631
1169
1105

湿 SHITSU
shime(ru)
shime(su)

nedves lesz

nedvesít

湿気  shikke / shikki  nedvesség, nyirkos-
ság 
湿潤気候  shitsujun kikō  nedves éghajlat
湿疹  shisshin  bőrkiütés, ekcéma
湿地  shitchi  nedves talaj; mocsár
湿度  shitsudo  páratartalom
湿布  shippu  vizes borogatás
加湿器  kashitsuki  párologtató berendezés
多湿  tashitsu  magas páratartalom

544
8
40
1297
203
428

実 JITSU

mi
mi(noru)

igazság, való-
ság
gyümölcs
gyümölcsö-
zik, terem

実技  jitsugi  tornagyakorlat
実験  jikken  kísérlet
実行  jikkō  megvalósítás
実際  jissai  valóság, realitás
実施  jisshi  végrehajtás
実体  jittai  lényeg
実用  jitsuyō  használhatóság
真実  shinjitsu  igazság
誠実 seijitsu  becsületes, hűséges, őszinte

545
11
64
1944
1444
1430

捨 SHA
su(teru)

eldob, elhajít;
cserbenhagy

四捨五入  shishago'nyū  felkerekítés
取捨(選択)  shusha(sentaku)  elfogadás
vagy elutasítás; választás
捨子  sutego  elhagyott kisgyermek
切り捨てる  kirisuteru  levág és eldob
ポイ捨て  poisute  szemetelés, elhajítás (pl.
cigarettacsikket)
見捨てる  misuteru  elhagy, elpártol vkitől
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546
10
15
650
218
396

弱 JAKU
yowa(i)
yowa(ru),
yowa(ma-
ru)
yowa(me-
ru)

gyenge

gyengül

gyengít

弱小  jakushō  véznaság; fiatalság
弱体  jakutai  gyenge (szervezet) 
強弱  kyōjaku  erősség és gyengeség
衰弱  suijaku  gyengeség, kimerültség; le-
vertség; depresszió
病弱  byōjaku  gyenge testfelépítés
貧弱  hinjaku  szegény, sovány
弱気  yowaki  gyengeség, félénkség
弱音  yowane  lágy hang

547
8
140
3926
544
330

若 JAKU,
NYAKU
waka(i)
mo(shiku-
wa)

fiatal

vagy (pedig)

若年  jakunen  ifjúság
若輩  jakuhai  tapasztalatlan ember; kezdő
自若  jijaku  higgadtság, nyugalom
老若男女  ryōnyakunannyo / ryōjaku-
nannyo  mindenféle korú férfiak és nők 
若手  wakate  fiatal ember
若者  wakamono  fiatal ember; ifjúság
*若人 wakōdo  ifjú, fiatal ember

548
9
185
5186
148
387

首 SHU
kubi

nyak 首位  shui  vezető pozíció
首席  shuseki  legelső hely
自首  jishu  feladás; önmaga megadása 
部首  bushu  kandzsi gyöke
首輪  kubiwa  nyakörv; nyaklánc
首になる  kubi ni naru  el van bocsátva
首を突っ込む  kubi wo tsukkomu  bedug-
ja a fejét (szobába, helyiségbe)
手首  tekubi  csukló

549
8
128
3699
65
1571

取 SHU
to(ru)

elvesz, meg-
fog

取得  shutoku  szerzés, birtoklás
採取  saishu  gyűjtés; betakarítás
摂取  sesshu  bevitel, elfogyasztás
聴取  chōshu  hallgatás; (rádió) vétel
取り上げる  toriageru  felvesz; elfogad
取り扱い toriatsukai  kezelés, bánásmód
取り出す toridasu  kivesz; kiválaszt
足取り  ashidori  vki járása/tartása
聞き取る  kikitoru  megért, felfog (hallot-
takat)
日取り hidori  kijelölt nap

550
6
40
1282
490
1567

守 SHU, SU
mamo(ru)
mori

véd

őr, védő

守衛  shuei  biztonsági őr
守護  shugo őrizet, védelem
守備  shubi  védelem
厳守  genshu  szigorú megfigyelés
攻守  kōshu  támadás és védelem
保守  hoshu  hagyományos, konzervatív
子守  komori  bébiszitter; gyermekfelü-
gyelő 
子守歌  komoriuta  altatódal, bölcsődal
見守る  mimamoru  szemmel tart, megfi-
gyel
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551
10
85
2573
517
1570

酒 SHU
sake, saka

rizsbor, szake 酒宴  shuen  mulatozás, italozás; bankett
酒気帯び運転  shukiobi unten  ittas veze-
tés
酒席  shuseki  bankett, ünnepély
日本酒  nihonshu  japán rizsbor, szake
葡萄酒  budōshu  bor
洋酒  yōshu nyugati pálinka
酒癖  sakeguse  alkoholizmus
酒好き  sakezuki alkoholista
酒飲み  sakenomi  italozás

552
14
115
3295
228
380

種 SHU

tane

féle, fajta;
mag 
mag

種子  shushi  mag
種々  shuju  választás
種目  shumoku  esemény; üzleti ügy
一種  isshu  egy fajta
人種  jinshu  emberi faj
品種  hinshu  fajta; márka
種蒔き tanemaki  vetés
火種  hidane  parázs
不安の種  fuan no tane a nyugtalanság oka

553
8
87
2826
260
10

受 JU
u(keru)
u(karu)

kap, elfogad

átmegy, átjut
(vizsgán)

受諾  judaku  jóváhagyás, elfogadás
受動  judō  passzív magatartás
受理  juri  elfogadás, átvétel
感受性  kanjusei  fogékonyság, érzékeny-
ség
授受  juju  ad(ás) és elfogad(ás)
伝授  denju  beavatás/-vezetés; instrukció
受け負う  ukeou vállalkozik
受け取り  uketori  átvétel, nyugta
受身  ukemi  passzív magatartás; szenvedő
alak (nyelvtan)

554
6 / 2
99
195
1573

州 SHŪ

su-

tagállam, tar-
tomány, kon-
tinens
homokzátony

合州国  Gasshūkoku  Amerikai Egyesült
Államok; szövetségi állam
豪州  Gōshū  Ausztrália 
本州  Honshū  Honsú
砂州  sasu  zátony; fövenytorlódás
三角州  sankakusu  delta torkolat

555
9
64
1901
1445
489

拾 SHŪ

JŪ

hiro(u)

felemel/-vesz,
talál
10 (okmá-
nyokban)
felemel/-vesz,
talál

拾遺  shūi  (összetallózott) információ
拾集  shūshū  megbirkózás vmivel 
拾得  shūtoku  felvesz, talál
拾得物  shūtokubutsu  talált tárgy
収拾  shūshū  felügyelet, irányítás
拾弐  jūni  12 (hiv. dokumentumokban)
拾い物  hiroimono  talált tárgy; jó vétel/üz-
let
ごみ拾い gomihiroi  hulladékgyűjtés
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556
8
13
622
91
257

周 SHŪ
mawa(ri)

fordulat, kör;
környék

周期  shūki  ciklus, időszak  
周期性  shūkisei  ciklikus, periodikus
周知  shūchi  közismert tény
周辺  shūhen  környék
一周  isshū  egy fordulat/kör
円周  enshū  kör kerülete
半周  hanshū  félkör, félfordulat
百周年  hyakushūnen  100. évforduló, cen-
tenárium

557
4
29
860
757
1577

収 SHŪ

osa(meru)

osa(maru)

jövedelem,
bevétel
megszerez,
befizet
rendbejön

収益  shūeki  haszon, nyereség
収穫  shūkaku   aratás
収税  shūzei  adószedés, adózás
収入  shūnyū  jövedelem, bevétel
収賄  shūwai  korrupció
回収  kaishū  gyűjtés; visszaszerzés; bevo-
nás (termék)
買収  baishū  felvásárlás; megvesztegetés

558
6
137
3863
1094
1586

舟 SHŪ
fune, funa

csónak, hajó 舟運  shūun  hajón szállítás
舟行  shūkō  hajózás
舟艇  shūtei  csónak; vízi jármű
舟遊び  funaasobi  csónakázás
舟歌  funauta  hajósok éneke
小舟  kobune  csónak

559
9
110
3166
774
495

柔 JŪ, NYŪ
yawa(ra-
ka),
yawa(ra-
kai)

puha, lágy 柔術  jūjutsu  dzsiu-dzsicu, cselgáncs
柔順  jūjun engedelmesség; szelídség
柔道  jūdō  dzsúdó, cselgáncs 
柔軟  jūnan  rugalmas
懐柔  kaijū egyeztetés; békéltetés
優柔不断  yūjūfudan  határozatlanság
柔弱  nyūjaku  gyengeség
柔和  nyūwa  szelídség, gyengédség
物柔らか  monoyawaraka szelíd, jámbor

560
11
40
1317
179
1596

宿 SHUKU
yado
yado(ru)

yado(su)

szálláshely

éjszakára
megszáll
elszállásol

宿舎  shukusha  szállás
宿題  shukudai  házi feladat
宿泊  shukuhaku  szállás
宿命  shukumei  sors, végzet
合宿  gasshuku  közös szállás
寄宿  kishuku  szállás
下宿  geshuku  panzió, albérlet
野宿  nojuku  táborozás
民宿  minshuku  panzió, magánszállás
宿屋  yadoya  vendégfogadó, szállás
宿をとる  yado wo toru   elszállásol, meg-
száll
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561
9
113
3244
851
1157

祝 SHUKU, 
SHŪ
iwa(u)

ünnepel, gra-
tulál

祝賀   shukuga  ünneplés, gratuláció
祝日   shukujitsu  ünnep(nap)
祝電   shukuden  gratuláló távirat
祝杯   shukuhai  pohárköszöntő 
祝福   shukufuku  áldás
慶祝   keishuku  gratuláció, ünneplés
奉祝   hōshuku  ünneplés
祝儀   shūgi  (esküvői) ünneplés, ajándék 
祝い着 iwaigi  ünneplő/alkalmi ruha
結婚祝い kekkon iwai  esküvői ajándék

562
8
162
4675
968
497

述 JUTSU
no(beru)

megemlít; ma-
gyaráz

述語  jutsugo  állítmány
記述  kijutsu  leírás
口述  kōjutsu  szóbeli nyilatkozat
上述  jōjutsu  fenti, fent említett
叙述  jojutsu  leírás
著述家  chojutsuka  író, szerző
陳述  chinjutsu  nyilatkozat; közlemény

563
9
60
1621
187
496

術 JUTSU művészet,
technika

術語  jutsugo  szakkifejezés
術策  jussaku furfang; mesterkedés 
学術  gakujutsu   tudomány
学術用語   gakujutsuyōgo  szakkifejezés
技術  gijutsu  technika 
手術室  shujutsushitsu  műtő 
心霊術  shinreijutsu  spiritualizmus

564
12
47
1450
769
507

順 JUN sorrend,  kö-
vetkezés

順位  jun'i  sorrend, rangsor, helyezés
順々  junjun sorrend, sorra kerülés
順序  junjo  rend, módszer 
順調  junchō  megfelelő körülmény
順風  junpū  kedvező szél
語順  gojun  szórend
従順  jūjun  engedelmes, engedékeny
手順  tejun  folyamat, művelet; protokoll

565
13
24
791
778
504

準 JUN félig; szint;
megfelelés

準決勝  junkesshō  elődöntő
準じる  junjiru összhangban van/megegye-
zik vmivel
準備  junbi  előkészület; tartalék
基準  kijun  alap; szabvány; szabály
規準  kijun  követelmény; norma
水準  suijun  vízszint; színvonal
標準  hyōjun  szabvány; színvonal
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566
10
120
3509
965
394

純 JUN tiszta 純益  jun'eki  tiszta/nettó nyereség 
純情  junjō  tiszta szív; önfeláldozás; nai-
vitás
純真  junshin  tisztaság; őszinteség
純粋  junsui  tiszta, igazi
純日本風   junnihonfū  klasszikus japán
stílus
純文学  junbungaku  szépirodalom
純毛  junmō  tiszta (100%) gyapjú
清純  seijun  tisztaság; ártatlanság
単純  tanjun  egyszerű, dísztelen

567
8
63
1821
153
1508

所 SHO
tokoro

hely, kör-
nyék

所作  shosa testtartás, póz, gesztus
所在  shozai  tartózkodási hely
所持  shoji  tulajdonlás, birtoklás
所長  shochō   igazgató
所得  shotoku  jövedelem, bevétel
所有  shoyū  vkinek a tulajdona; tulajdonlás
案内所  annaijo  információ (iroda)
長所  chōsho  érdem, előny
発電所  hatsudensho  villamoserőmű

568
12
72
2138
638
1509

暑 SHO
atsu(i)

meleg, forró
(hőmérsék-
let)

暑気  shoki  forróság, meleg
暑中  shochū  nyár dereka, perzselő nyár
寒暑  kansho  hideg és meleg
残暑  zansho  elhúzódó/késő nyári meleg
大暑  taisho  nagy forróság
避暑  hisho  nyaralás;  nyári üdülőhelyre 
utazás
猛暑  mōsho elviselhetetlen hőség
暑苦しい atsukurushii  fülledt hőség

569
7
45
4215
679
1514

初 SHO
haji(me)
haji(mete)
hatsu-,
ui-
-so(meru)

kezdet

először
első

kezdődik

初演  shoen  bemutató előadás, premier
初期  shoki  első szakasz
初心者  shoshinsha  kezdő (személy)
初代  shodai   első nemzedék; alapító
初冬  shotō  tél eleje/kezdete
初日  shonichi  első/nyitó nap
初歩  shoho alapismeretek
当初  tōsho  először
初恋  hatsukoi  első szerelem
初雪  hatsuyuki  első hó
初々しい uiuishii  egyszerű, természetes

570
15
149
4393
861
1512

諸 SHO mind, ösz-
szes; külön-
böző

諸外国  shogaikoku  sok különböző ország
諸君  shokun  urak; hölgyeim és uraim
諸国  shokoku   különféle országok
諸事  shoji  különféle ügyek 
諸説  shosetsu   különféle nézetek
諸島  shotō  szigetcsoport
諸民族  shominzoku  különböző nemzetek/
népek
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571
13
122
3642
860
1511

署 SHO hivatal,  ha-
tóság

署長  shochō  hivatalvezető
署名  shomei  aláírás, kézjegy
公署  kōsho  kormányhivatal 
消防署  shōbōsho  tűzoltóság
税務署  zeimusho  adóhivatal
副署  fukusho  ellenjegyzés, jóváhagyás
部署  busho  szolgálati hely
分署  bunsho  mellékállomás; fiókhivatal 

572
5
34
1162
1137
1145

処 SHO vkivel bá-
nik, kezel,
viselkedik

処刑  shokei  büntetés
処女  shojo  szűz
処置  shochi  kezelés (orvosi); rendszabály
処罰  shobatsu  büntetés
処分  shobun  rendelkezés; büntetés
処方  shohō  recept  (orvosi)
処理  shori  igazgatás, kezelés
対処  taisho  bánás; boldogulás
データ処理  dētashori  adatátvitel/-kezelés

573
14
120
3557
862
1510

緒 SHO,
CHO
o

kezdet

fonal,  zsi-
neg

緒戦  shosen  a háború kitörése/kezdete
緒論  shoron  bevezetés, előszó
一緒  issho  együtt
情緒  jōsho / jōcho  kedély, érzelem
端緒  tansho  fonal; vminek a nyitja; kezdet
内緒  naisho  titok; magánügy 
由緒  yuisho  történet, eredet, származás
鼻緒  hanao  fapapucs (japán geta) szíja

574
7
19
719
623
441

助 JO
tasu(keru)
tasu(karu)

suke

segít, ment 

segítséget
kap
segítség

助言  jogen  tanács 
助産婦  josanpu  szülésznő
助詞  joshi   partikula, utótag (nyelvtan)
助手  joshu  asszisztens, segéd
助動詞  jodōshi  segédige
助力  joryoku  segítség
援助  enjo  segítség
助け合う  tasukeau  egymásnak segít
助け船  tasukebune  mentőcsónak

575
10
170
4993
1065
447

除 JO, JI
nozo(ku)

kivesz, ki-
zár

除外  jogai  kizárás, kirekesztés
除去  jokyo eltávolítás; megszabadulás vkitől
除幕式   jomakushiki  leleplezési szertartás
除名  jomei  kizárás (csoportból)
解除  kaijo  eltörlés; eltávolítás
駆除  kujo  kiirtás, kipusztítás 
排除  haijo  kizárás; eltávolítás
免除  menjo  felmentés, mentesség
取り除く  torinozoku  eltávolít, kiküszöböl 
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576
11
8
321
412
1524

商 SHŌ
akina(u)

ad-vesz, ke-
reskedik

商業  shōgyō  kereskedelem, üzlet
商工  shōkō  kereskedelem és ipar
商社  shōsha  kereskedelmi társaság; cég
商店  shōten  üzlet; kereskedő cég
商人  shōnin  kereskedő, üzletember
商売  shōbai  üzletelés, kereskedés
商品  shōhin  áru
通商  tsūshō  kereskedelem
貿易商  bōekishō  külkereskedő

577
11
180
5112
857
1548

章 SHŌ fejezet; jel-
vény

章句  shōku (mű) részlet (tétel, fejezet)
章節  shōsetsu  fejezet, versszak 
楽章  gakushō  tétel (zenei)
記章  kishō  érem, medalion
勲章  kunshō  kitüntetés, rendjel
憲章  kenshō  alkotmány; alapokmány
校章  kōshō  iskolai jelvény
紋章  monshō  címer 

578
12
130
3787
509
1031

勝 SHŌ
ka(tsu)
masa(ru)

győz, nyer

felülmúl

勝者  shōsha  győztes
勝敗  shōhai  kimenetel (csatáé); győzelem
vagy vereség
景勝  keishō  festői kép/látvány
決勝  kesshō  (versenyben)  döntés, döntő
必勝  hisshō  biztos győzelem 
優勝  yūshō  győzelem; bajnokság
連勝  renshō  győzelemsorozat
勝ち抜く kachinuku  teljes győzelmet arat

579
10
85
2574
845
1542

消 SHŌ
ke(su)
ki(eru)

elolt, kiolt

elalszik, kial-
szik; elfogy

消化  shōka  emésztés
消火  shōka  tűzoltás
消去  shōkyo  eltávolítás, kirekesztés 
消極的  shōkyokuteki  passzív
消毒  shōdoku  fertőtlenítés
消費者  shōhisha  fogyasztó
消費社会  shōhishakai   fogyasztói társa-
dalom
消滅  shōmetsu  megsemmisülés
消しゴム  keshigomu  radír 

580
15
42
1372
500
1527

賞 SHŌ jutalom, di-
cséret; kitün-
tetés

賞金  shōkin  jutalom, díj (pénz)
賞賛  shōsan  dicséret; csodálat
賞品  shōhin  jutalom, díj (tárgy)
賞味  shōmi  ízlés; elismerés 
鑑賞  kanshō  megbecsülés
受賞  jushō  (díj) nyerés 
ノーベル賞  Nōberu shō  Nobel-díj
文学賞  bungakushō  irodalmi díj



2. szint 581–585

117

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezések

581
10
118
3374
1235
1556

笑 SHŌ
wara(u)
e(mu)

nevet

mosolyog

笑止千万  shōshisenban  nevetséges, ab-
szurd
笑話  shōwa  humoros történet
苦笑  kushō  erőltetett/kínos mosoly
談笑  danshō  baráti csevegés/beszélgetés
微笑  bishō  mosoly
冷笑  reishō  gúnyos nevetés, vigyor
笑い草  waraigusa  nevetség tárgya
大笑い oowarai  hahotázás
泣き笑い nakiwarai  mosoly könnyek közt
笑顔   egao  mosolygós arc

582
13
86
2785
998
1532

照 SHŌ
te(ru)

te(rasu)
te(reru)

fénylik, vi-
lágít (hold,
nap)
megvilágít
szégyenke-
zik

照会  shōkai  érdeklődés
照合  shōgō  azonosítás, ellenőrzés
照明  shōmei  kivilágítás
参照  sanshō  hivatkozás
対照的  taishōteki  ellentétes, kontrasztos
照らし合わす  terashiawasu  ellenőriz, ösz-
szevet
天照大神   Amaterasu Oomikami  Amate-
raszu Napistennő
日照り  hideri  aszály
照れ屋  tereya  szégyenlős/félénk (személy)

583
12
152
4472
739
1558

象 SHŌ
ZŌ

kép, alak
elefánt

象形  shōkei   képírás, hieroglif írás
象徴  shōchō  szimbólum, jel
気象学  kishōgaku  meteorológia
具象  gushō  konkrét
事象  jishō  jelenség; ügy
抽象  chūshō  absztrakt, elvont
象牙  zōge  elefántcsont

584
12
86
2772
920
680

焼 SHŌ
ya(keru)
ya(ku)

ég, sül

éget, süt

焼却  shōkyaku  elhamvasztás; tűz martaléka
焼香  shōkō  tömjénégetés
焼死  shōshi  tűzhalál
焼失  shōshitsu  tűz martaléka
全焼  zenshō  teljes leégés/elégés
燃焼  nenshō  égés; (ki)gyulladás
焼き豚  yakibuta  sertéssült
日焼け  hiyake  lesülés, lebarnulás
夕焼け  yūyake  alkonypír, naplemente

585
8
64
1882
455
1529

招 SHŌ
mane(ku)

int, hív; elő-
idéz

招待  shōtai  meghívás
招待状  shōtaijō  írásbeli meghívó, meghívó
levél
招致  shōchi  meghívás
招聘  shōhei  alkalmazás; meghívás
招き寄せる  manekiyoseru   vonz vkit/
vmit
手招き temaneki   intés, kézjelzés
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586
8
4
197
942
1523

承 SHŌ
uketama-
wa(ru)

beleegyezik 承引  shōin  jóváhagyás, elfogadás
承諾  shōdaku  beleegyezés
承知  shōchi  beleegyezés, egyetértés
承服  shōfuku  beleegyezés, elfogadás
継承  keishō örökség, hagyaték
伝承  denshō  átadás/-hagyományozás
了承  ryōshō  tudomásulvétel, beleegyezés

587
10
90
2840
627
1539

将 SHŌ parancsnok,
vezér; ha-
marosan

将棋  shōgi   japán sakk
将軍  shōgun főparancsnok, vezér, sógun
将校  shōkō   tiszt 
将来  shōrai  jövő, kilátások
主将  shushō  csapatkapitány, vezető
大将  taishō   főparancsnok; vezető
近い将来 chikai shōrai  közeljövő

588
8
72
2109
1777
1516

昇 SHŌ
nobo(ru)

előrejut (ál-
lásban);
felmegy

昇格  shōkaku  rangban/státuszban emel-
kedés
昇給  shōkyū  fizetésemelés
昇級  shōkyū  előléptetés
昇降  shōkō emelkedés és csökkenés; fel- és
lemenés
昇進  shōshin  előléptetés, előrejutás
上昇  jōshō  emelkedés

589
7
53
1503
826
1546

床 SHŌ
toko
yuka

ágy; padló

padló

温床  onshō  melegház
起床  kishō  felkelés (ágyból)
病床  byōshō  betegágy
臨床 rinshō  klinikai 
床ずれ  tokozure   felfekvés
床の間  tokonoma  fülke (japán szobá-
ban)
床屋  tokoya  férfifodrászat
寝床  nedoko  ágy 
床しい yukashii finom, kedves, elbűvölő 

590
5
18
668
995
1528

召 SHŌ

me(su)

magához
hívat
magához
hívat; elfo-
gyaszt (é-
telt, italt)

召喚  shōkan  (be)idézés
召還  shōkan  visszahívás, hazarendelés
召集  shōshū  összehívás (pl. parlament)
召致  shōchi  összehívás
召し上がる  meshiagaru  étkezik
召使  meshitsukai   szolga 
召し使う  meshitsukau  alkalmaz
お召し物  omeshimono  öltözet, ruházat
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591
11/120
3516
456
1533

紹 SHŌ bemutatás, be-
vezetés

紹介  shōkai  bemutatás
紹介者  shōkaisha  bemutató (személy)
紹介状  shōkaijō  ajánlólevél
自己紹介  jikoshōkai  bemutatkozás

592
9
4
223
523
455

乗 JŌ
no(ru)
no(seru) 

felszáll (jár-
műre), utazik
utaztat; be-
csap

乗客  jōkyaku  utas
乗車  jōsha  felszállás vonatra
乗用車  jōyōsha  személygépkocsi
搭乗  tōjō  hajóra/repülőre szállás
便乗  binjō  kihasznál (lehetőséget); fel-
vesz (kocsiba vkit)
乗っ取る  nottoru  bevesz (erődöt); eltérít
(repülőgépet)
乗物  norimono  jármű
馬乗り umanori   lovaglás; lovas
遠乗り toonori  hosszú utazás

593
7
90
2839
626
469

状 JŌ állapot, körül-
mény; külső;
levél

状況  jōkyō  helyzet
状態  jōtai  állapot
形状  keijō  alakzat, forma
現状  genjō  jelenlegi helyzet
実状  jitsujō  valódi helyzet/állapot
症状  shōjō  tünetek; állapot
白状  hakujō  vallomás
礼状  reijō  köszönő levél

594
11
42
1364
497
389

常 JŌ
tsune

toko

normális, szo-
kásos,  min-
dennapi
örök

常時  jōji  rendszerint, szokásszerűen
常識  jōshiki  józan ész
常任委員  jōnin iin állandó bizottsági tag
常備  jōbi  állandó, szabályos
常用漢字  jōyō  kanji  mindennapi hasz-
nálatú kandzsi
異常  ijō  szokatlan
尋常  jinjō  közönséges, szokásos
通常  tsūjō  megszokott, normális
非常に  hijō ni  nagyon

595
11
61
1714
209
465

情 JŌ, SEI
nasa(ke)

érzelem,
együttérzés

情愛  jōai  ragaszkodás; szerelem 
情勢  jōsei  helyzet
情熱  jōnetsu  érzelem; szenvedély
情報  jōhō  tájékoztatás
感情  kanjō  érzés, érzelem
事情  jijō  körülmények, helyzet
心情  shinjō  lelki alkat, mentalitás
同情  dōjō  együttérzés, részvét, rokon-
szenv
人情  ninjō  emberi érzés, emberiesség
無情  mujō  szívtelenség, érzéketlenség
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596
9
32
1078
720
463

城 JŌ
shiro

vár, erőd,
várkastély

城下  jōka  vár környéke/körüli terület
城郭  jōkaku  erőd, fellegvár
城下町  jōkamachi  erődváros; kastély kör-
nyéki város
城主  jōshu  vár(kastély) ura 
城壁  jōheki  erődfal, bástya
城門  jōmon  várkapu
開城  kaijō  vár meg-/feladása
荒城  kōjō  várrom
古城  kojō  régi vár
城跡  shiroato  várrom
山城  yamashiro   hegyi kastély/vár

597
13
140
4002
943
472

蒸 JŌ
mu(su)

mu(rasu)
mu(reru)

gőzölög; pá-
rás/fülledt (le-
vegő)
gőzben puhít
gőzön puhul;
fülledt lesz

蒸気  jōki  gőz 
蒸発  jōhatsu  elpárolgás
蒸留  jōryū  desztillálás
蒸し暑い mushiatsui  forró és párás meleg
蒸し返す mushikaesu  újra melegít; is-
métel

598
12
102
3010
1087
442

畳 JŌ
tatami
tata(mu)

tatami, szal-
maszőnyeg
összehajtogat

三畳間  sanjōma  3 tatamis szoba; 3 tatami
hely
四畳半  yojōhan  négy és fél tatami (nagy-
ságú szoba, 9m2)
畳表  tatami omote  tatami felszíne
畳替え tatamigae  tatami kicserélése
畳屋  tatamiya  tatamiüzlet/-műhely

599
12
75
2303
424
202

植 SHOKU
u(eru)
u(waru)

ültet, palántáz

ültetődik

植物  shokubutsu  növény
植物園  shokubutsuen  botanikus kert
植物学  shokubutsugaku  botanika
植民地  shokuminchi  gyarmat
植林  shokurin  erdősítés, erdő újratelepítés
誤植  goshoku  nyomda-/sajtóhiba
動植物  dōshokubutsu  állatok és növények
植木屋  uekiya  kertész

600
18
128
3718
385
1486

職 SHOKU alkalmazás,
munkahely,
állás, hivatás

職員  shokuin  személyzet
職業  shokugyō  hivatás, foglalkozás
職場  shokuba  munkahely
汚職  oshoku  korrupció   
現職  genshoku  jelenlegi munkahely
就職  shūshoku  munkahely találás; beik-
tatás
転職  tenshoku  munkahelyváltoz(tat)ás
無職  mushoku  munkanélküli(ség)
免職  menshoku  elbocsátás
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601
13
148
4305
874
328

触 SHOKU
sawa(ru),
fu(reru)

érint 触手  shokushu  tapogató, csáp
触媒  shokubai  katalizátor
触角  shokkaku  csáp, tapogató
接触  sesshoku  érintés, tapintás; érintkezés
感触  kanshoku  tapintás, érintés
抵触  teishoku  összeütközés, konfliktus

602
12 / 75
2301
128
1395

森 SHIN
mori

erdő, berek 森閑  shinkan  csend
森羅万象  shinrabanshō  minden termé-
szeti dolog; az egész teremtés
森林学  shinringaku  erdészet
森林帯  shinrintai  erdősáv

603
5
2
93
309
1489

申 SHIN
mō(su)

mond, szól 申告  shinkoku  nyilatkozat
申請  shinsei  kérvény; petíció
上申  jōshin  jelentés, beszámoló (felet-
tesnek)
答申 tōshin  jelentés, szakvélemény
内申 naishin  bizalmas jelentés
内申書  naishinsho  iskolai bizonyítvány
申し上げる  mōshiageru  mond, állít
申し合わせ  mōshiawase  megállapodás
申し入れ  mōshiire  ajánlat, előterjesztés
申し込み  mōshikomi  kérvény; javaslat
申し出る  mōshideru  előterjeszt; ajánlatot
tesz
申し分  mōshibun  akadály; hiányosság

604
9
113
3245
310
1491

神 SHIN, JIN
kami, kan,
kō

Isten, istenség 神学  shingaku  teológia 
神聖  shinsei  szent(elt)ség; méltóság
神道  shintō  sintó vallás, sintoizmus 
神秘  shinpi  rejtély, rejtelem 
神話  shinwa  mítosz, mitológia
失神  shisshin  önkívület; kábultság; ájulás
精神  seishin  lélek
神風  kamikaze  isteni szél, kamikaze
神様  kamisama  isten

605
7
158
4601
59
1435

身 SHIN
mi

test 身上  shinjō  érdem;  társadalmi helyzet 
一身上  isshinjō  személyes ügyek 
献身  kenshin  odaadás, önfeláldozás
前身  zenshin  előd; vkinek az élete
独身  dokushin  agglegénység, nőtlenség
変身  henshin  átváltozás
身代わり migawari  helyettesítés
身の上  minoue  vkinek a sorsa/élete/kar-
rierje
身分  mibun  társadalmi helyzet
身分証明書 mibunshōmeisho  személyi
igazolvány
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606
11
162
4709
437
213

進 SHIN
susu(mu)
susu(meru)

halad

elősegít

進学  shingaku  magasabb szintű iskolába
kerülés
進行  shinkō  haladás
進出  shinshutsu  előrehaladás
進路  shinro  út(vonal)
掘進  kusshin   kiásás
行進  kōshin  díszmenet; menetelés
精進  shōjin  szorgalom; önfeláldozás
前進  zenshin  haladás, előrejutás
先進国  senshinkoku  fejlett/vezető orszá-
gok
促進  sokushin  elősegítés, bátorítás

607
11
85
2606
536
1505

深 SHIN
fuka(i)
fuka(meru)
fuka(maru)

mély

mélyít
mélyül

深海  shinkai  mély tenger
深紅  shinku  mély/sötét bíbor(színű)
深度  shindo  mélység
深夜  shin'ya  késő éjszaka
意味深長  imishinchō  értelmes, jelentős
興味深い  kyōmibukai  nagyon érdekes
罪深い  tsumibukai  bűnös
情け深い nasakebukai  együttérző

608
9
9
454
157
658

信 SHIN bizalom; üze-
net

信仰  shinkō  hit(vallás)
信用  shin'yō  bizalom; hitel
自信  jishin  önbizalom
所信  shoshin  meggyőződés, vélemény
送信  sōshin  továbbadás
通信  tsūshin   levelezés; kommunikáció
不信  fushin  hűtlenség; bizalmatlanság
迷信  meishin  babona, tévhit

609
7
131
3837
835
1507

臣 SHIN, JIN szolga, alatt-
való

臣下  shinka  alkalmazott; alattvaló
臣民  shinmin  alárendelt nép
君臣  kunshin  úr és szolga; uralkodó és
nép
重臣  jūshin  legfőbb hűbéres/alattvaló
総理大臣  sōridaijin  miniszterelnök
大臣  daijin  miniszter
忠臣  chūshin  hű csatlós; alkalmazott

610
10
167
4817
341
486

針 SHIN
hari

tű 針葉樹  shin'yōju  tűlevelű fa
針路  shinro  útirány (hajó)
指針  shishin  iránytű 
短針  tanshin  óramutató, kismutató
長針  chōshin  percmutató, nagymutató
針金  harigane  huzal, drót
注射針  chūshabari   injekciós tű
縫い針  nuibari  varrótű 
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611
7
160
4646
1487
1501

辛 SHIN
kara(i)
tsura(i)

erős, csípős,
fűszeres
keserves

辛気  shinki  rossz érzés; boldogtalanság
辛苦  shinku  nehézség, megpróbáltatás
辛酸  shinsan  nehézség, megpróbáltatás
辛勝  shinshō  nehezen megszerzett győ-
zelem
辛抱  shinbō  kitartás, türelem
辛口  karakuchi  száraz (íz; ital)
辛子  karashi  mustár
辛味  karami  csípős íz, fűszeresség

612
7
9
403
1108
1490

伸 SHIN
no(biru)
no(basu)

növekedik,
terjed
növel, terjeszt
 

伸縮  shinshuku  rugalmasság
伸長  shinchō  fejlesztés, bővítés
伸張  shinchō  kiterjesztés, meghosszab-
bítás
伸展  shinten  kiterjesztés, kiterjedés
屈伸  kusshin  rugalmasság 
二伸  nishin  utóirat, P.S.
伸び伸び  nobinobi   kényelmesen, gond-
talanul

613
15
173
5055
953
1498

震 SHIN
furu(u)
furu(eru)

reszket, re-
meg; reng

震源地  shingenchi  epicentrum (földren-
gés)
震災  shinsai  földrengés katasztrófa
震動  shindō  rázkódás, rengés; vibráció
震度五  shindogo  ötös erősségű földren-
gés
強震  kyōshin  erős földrengés
地震  jishin  földrengés
地震帯  jishintai  földrengés övezet 
余震  yoshin  utórezgés
身震い miburui  remegés, reszketés

614

13
40
1326
1079
1494

寝 SHIN
ne(ru)
ne(kasu)

lefekszik, al-
szik
ágyba fektet

寝具  shingu   ágynemű
寝室  shinshitsu  hálószoba
寝台  shindai   ágy
寝台車  shindaisha  hálókocsi
就寝  shūshin  lefekvés; pihenés
寝苦しい  negurushii  rosszul alvó
寝ずにいる  nezu ni iru  késő éjszaka fent
van

615
7
30
901
1255
1755

吹 SUI
fu(ku)

fúj 吹奏楽  suisōgaku  fúvós hangszeres zene
鼓吹  kosui  ösztönzés, biztatás
吹き荒れる fukiareru  erősen fúj; elpusztít
吹き込む  fukikomu  belefúj; hangszalagra
rögzít
吹き出物  fukidemono  kiütés, pattanás
吹き飛ぶ  fukitobu  elfúj
吹雪  fubuki  hóvihar
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616
13
66
2057
225
85

数 SŪ, SU
kazu
kazo(eru)

szám

számol

数学  sūgaku  matematika
数奇  sūki  változatos; balszerencse
数字  sūji  számjegy 
数人  sūnin  számos ember 
数年  sūnen  néhány év
数量  sūryō  mennyiség
手数  tesū  fáradozás, fáradság
点数  tensū  pontszám 
人数  ninzū  emberek száma, létszám
無数  musū  számtalan,  töméntelen

617
9
72
2121
730
1668

星 SEI, SHŌ
hoshi

csillag 星雲  seiun  csillagköd
星座  seiza  csillagkép 
衛星  eisei  műhold
恒星  kōsei  állócsillag 
水星  suisei  Merkur
明星  myōjō  Esthajnalcsillag, Vénusz
遊星  yūsei  bolygó
流星  ryūsei  meteor, hullócsillag
星空  hoshizora  csillagos ég

618
7
32
1066
746
1665

声 SEI, SHŌ
koe, kowa

hang 声援  seien  bátorítás, támogatás
声帯  seitai  hangszalag
声明  seimei  nyilatkozat, deklaráció
声量  seiryō  hangerő
発声  hassei  kiejtés, beszéd
名声  meisei  hírnév, tekintély
声変わり koegawari  mutálás
大声  oogoe  nagy/erős hang
鼻声  hanagoe  orrhang
話し声 hanashigoe  beszédhang
声色  kowairo  elváltoztatott hang

619
12
72
2143
662
1675

晴 SEI
ha(reru)
ha(rasu)

kitisztul, ki-
derül
megtisztít

晴天  seiten  jó idő
晴朗  seirō  világos; szőke; nyugodt
晴れ上がる hareagaru  kiderül (idő)
晴れ着  haregi  ünnepi ruha
秋晴れ  akibare  őszi derűs/jó idő
気晴らし  kibarashi  kikapcsolódás
見晴らし  miharashi  kilátás

620
6
62
1799
261
1672

成 SEI, JŌ
na(ru)
na(su)

lesz/válik
vmivé
alkot, tesz

成功  seikō  siker
成人  seijin  felnőtt
成長  seichō  növekedés, fejlődés
成年  seinen  nagykorúság
成立  seiritsu  létesítés, megvalósítás
合成  gōsei  összetétel
成り行き  nariyuki  események kime-
netele
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621
14
174
5077
663
468

静 SEI, JŌ
shizu,
shizu(ka)
shizu(me-
ru)
shizu(ma-
ru)

csendes, halk

csendesít

csendesedik

静穏  seion  nyugalom
静寂  seijaku  csend 
静的  seiteki  statikus 
静物  seibutsu  csendélet
静養  seiyō  pihenés; felépülés
平静  heisei  nyugalom, lelki derű
静脈  jōmyaku  véna
静まり返る  shizumarikaeru  síri csend-
ben van

622
9 / 4
218
145
1519

省 SEI
SHŌ
kaeri(miru)
habu(ku)

elmélkedik
minisztérium
elmélkedik
elhagy, csök-
kent 

自省  jisei  önvizsgálat/-szemlélet
内省  naisei  önvizsgálat, magába nézés
反省  hansei  elmélkedés, meditáció
外務省  gaimushō  külügymimisztérium
財務省  zaimushō  pénzügyminisztérium
文部科学省  monbukagakushō oktatási és
tudományos minisztérium

623
11
85
2605
660
1677

清 SEI, SHŌ
kiyo(i)
kiyo(meru)
kiyo(maru)

tiszta

tisztít
tisztul

清潔  seiketsu  tisztaság
清酒  seishu  finomított szake
清書  seisho  tisztázat
清浄  seijō  tisztaság
血清  kessei  vérszérum
粛清  shukusei (politikai) tisztogatás
清水  kiyomizu / seisui /*shimizu  tiszta víz

624
9
66
2045
483
1661

政 SEI, SHŌ
matsurigoto

kormányzás,
közigazgatás

政局  seikyoku  politikai helyzet 
政党  seitō  politikai párt (tagja)
政府  seifu  kormány
家政  kasei   háztartás vezetés
行政  gyōsei  közigazgatás, adminisztráció
財政  zaisei  pénzügyek
内政  naisei  belpolitika
民政  minsei  demokrácia; polgári közigaz-
gatás

625
8
61
1666
98
1667

性 SEI, SHŌ nem (bioló-
giai); termé-
szet, vérmér-
séklet

性行  seikō  jellem és viselkedés
性能  seinō  kötelesség; hatékonyság
性別  seibetsu  nemi megkülönböztetés;
nem
習性  shūsei  szokás; viselkedés
男性  dansei  hímnem; férfi
中性  chūsei  semleges nem 
発癌性  hatsugansei  rákkeltő (anyag)
性分  shōbun  természet, vérmérséklet
相性  aishō  hasonlóság; kapcsolat
気性  kishō  természet; lelkiállapot
根性  konjō  akaraterő, lelkierő
本性  honshō / honsei  (vki) igazi termé-
szet(e)
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626
8
18
683
427
1663

制 SEI rendszer, sza-
bály; törvény

制限  seigen  korlátozás
制度  seido  rendszer, szervezet; intézmény
制服  seifuku  egyenruha
管制  kansei  ellenőrzés, irányítás
規制  kisei  szabályozás
新制  shinsei  új rendszer, átszervezés
税制  zeisei  adórendszer

627
13
19
735
646
1390

勢 SEI
ikio(i)

erő, energia 勢力  seiryoku  hatalom, befolyás
威勢  isei  erő, hatalom
運勢  unsei  szerencse
形勢  keisei  helyzet
国勢調査  kokusei chōsa  népszámlálás
姿勢  shisei  magatartás
大勢  taisei  általános helyzet/irányzat;
oozei  sok ember, embertömeg
優勢  yūsei  túlsúly, fölény, felsőbbség
劣勢  ressei  számbeli kisebbség         

628
14
119
3480
659
1678

精 SEI, SHŌ szellem, ener-
gia, életerő 

精巧  seikō  finom, kimunkált
精子  seishi  sperma
精通  seitsū   tudás; szakértelem
精密  seimitsu  pontos, precíz
精油  seiyu  finomított olaj
精力  seiryoku  energia; életerő
受精  jusei  megtermékenyítés
丹精  tansei  szorgalom, erőfeszítés; őszin-
teség
妖精  yōsei   törpe, manó, tündér
不精 / 無精  bushō  lustaság, tunyaság

629
14
145
4249
428
1664

製 SEI gyárt, készít,
termel

製作  seisaku  gyártás, előállítás
製紙  seishi   papírgyártás
製造  seizō  gyártás, termelés
製鉄  seitetsu  vasgyártás
製品  seihin  gyártmány, termék, iparcikk
製粉  seifun  őrlés
英国製  eikokusei  angol gyártmány
日本製  nihonsei  japán termék/gyártmány
和製  wasei  japán gyártmány

630
8
38
1203
1746
1666

姓 SEI, SHŌ családnév 姓氏  seishi  családnév
姓名  seimei  teljes név (család- és sze-
mélynév)
改姓  kaisei  családnév változtatás
旧姓  kyūsei  korábbi ill. leánykori név
同姓  dōsei  azonos név; névrokon(ság)
百姓  hyakushō  földműves
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631

12
115
3287
399
321

税 ZEI adó, illeték 税関  zeikan  vámhivatal
税金  zeikin  adó
関税  kanzei  vám(tarifa)
減税  genzei  adócsökkentés
酷税  kokuzei   nagy adóztatás
所得税  shotokuzei   jövedelemadó
増税  zōzei   adóemelés
納税  nōzei  adófizetés
無税  muzei  adó-/vámmentes

632
5
112
3176
78
624

石 SEKI,
SHAKU
KOKU

ishi

kő

(régi űrmér-
ték, kb. 180 l)
kő

石材  sekizai  (épület)kő
石鹸  sekken  szappan 
磁石  jishaku  mágnes
石垣  ishigaki   kőfal
石切り ishikiri  kőfejtés; kőfejtő
石畳  ishidatami  útburkolat 
小石  koishi  kavics, kis kő
碁石  goishi   kő (a go társasjáték része) 
木石  bokuseki  fák és kövek; élettelen
tárgyak1

633
8
72
2108
764
1437

昔 SEKI,
SHAKU
mukashi

régmúlt 昔時  sekiji  régi idők
昔日  sekijitsu  régi idők 
昔年  sekinen  ókor; hajdan(ában)  
今昔  konjaku  jelen és múlt
昔気質  mukashikatagi  régi idők szelleme
昔の事  mukashi no koto  régi történet/ügy
昔話  mukashi banashi  monda, régi mese,
legenda
昔昔 /昔々 mukashi mukashi  valamikor
réges-régen
大昔  oomukashi  ősidők; őskor, régmúlt

634
16
115
3306
656
1688

積 SEKI
tsu(mu)
tsu(moru)

tsu(mori)

halmoz, gyűjt

halmozódik,
gyűlik
szándék

積雪  sekisetsu  hótorlasz
積極的  sekkyokuteki  pozitív, aktív
体積  taiseki   tömeg, térfogat, befogadó-
képesség
蓄積  chikuseki  felhalmozás; készlet
面積  menseki  felület, terület
積み重ねる tsumikasaneru  halmoz; fel-
halmozódik
積み荷  tsumini  teher
見積  mitsumori  becslés, ajánlat

635
10
53
1513
379
373

席 SEKI ülés, ülőhely 席次  sekiji  ülésrend
席上  sekijō a gyűlésen
議席  giseki  parlamenti hely/mandátum
欠席  kesseki  távollét, hiányzás
座席  zaseki  ülés
出席  shusseki  jelenlét
着席  chakuseki  hely(el)foglalás; ülés
満席  manseki  minden hely foglalt

1  a japán nyelvben a növények az élettelenek csoportjába tartoznak
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636
11
154
4492
655
1689

責 SEKI
se(meru)

szid(almaz),
szemrehá-
nyást tesz

責任  sekinin  felelősség
責任者  sekininsha  felelős személy
責務  sekimu  kötelesség, kötelezettség
引責  inseki  felelősség vállalása
自責  jiseki  lelkiismeretfurdalás
重責  jūseki  súlyos felelősség
職責  shokuseki  hivatalos kötelesség
無責任  musekinin  felelőtlenség

637
17
120
3602
1117
1690

績 SEKI teljesítmény,
vívmány; fo-
nás

業績  gyōseki  munka, eredmény, telje-
sítmény
功績  kōseki  érdemleges tett
実績  jisseki  valóságos teljesítmény
成績  seiseki  teljesítmény, eredmény
成績表  seisekihyō  eredménylista; bizo-
nyítvány, értesítő
紡績  bōseki  fonás

638
10
172
5028
1311
1691

隻 SEKI (számlálószó
hajókra); fél
pár (testrész-
re)

隻眼  sekigan  fél szem (egyik szem)
隻手  sekishu  fél kéz/kar
一隻眼  issekigan  éles/kritikus szem
三隻  sanseki   három hajó
数隻の船  sūseki no fune  több hajó
片言隻句  hengensekku  néhány szó (sem)

639
20
118
3450
1198
1685

籍 SEKI lakónyilván-
tartás; tagnyil-
vántartás

国籍  kokuseki  állampolgárság
戸籍  koseki  népszámlálás; lakónyilván-
tartás
在籍  zaiseki  beiratkozás, felvétel
史籍  shiseki  történelmi munkák; krónika
書籍  shoseki  könyv, kiadvány
除籍  joseki   törlés lakónyilvántartásból
本籍  honseki  állandó lakóhely

640
13
157
4560
1569
65

跡 SEKI
ato

nyom, nyom-
dok

遺跡  iseki  történelmi maradvány/lelet
奇跡  kiseki  csoda
軌跡  kiseki  keréknyom
旧跡  kyūseki  történelmi maradványok;
történelmi hely
史跡  shiseki  történelmi lelet
追跡  tsuiseki  üldözés, követés
跡継ぎ  atotsugi  utód, örökös
跡目  atome  család vezetője; családi birtok
傷跡  kizuato  sebhely
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641
11
173
5044
949
1658

雪 SETSU
yuki

hó 雪害  setsugai  hókár(ok)
雪原  setsugen  hómező
雪辱  setsujoku  kárpótlás; revans
雪片  seppen  hópehely
豪雪  gōsetsu  óriási hóesés 
残雪  zansetsu  sokáig megmaradó hó
除雪  josetsu  hóeltakarítás
新雪  shinsetsu  friss/új hó
雪だるま   yukidaruma  hóember
雪解け  yukidoke  hóolvadás
雪見  yukimi  hó(esés) nézés
大雪  ooyuki  nagy hó(esés)

642
14 
149
4373
400
319

説 SETSU,
ZEI
to(ku)

vélemény;
magyarázat
megmagyaráz

説教  sekkyō   prédikáció
説得  settoku   rábeszélés, meggyőzés
説明  setsumei  magyarázat
演説  enzetsu  beszéd, szónoklat
解説  kaisetsu  magyarázat, kommentár
伝説  densetsu   legenda

643
7
64
1855
1394
1652

折 SETSU
o(reru)
o(ru)
ori

eltörik, hajlik

tör, hajlít
alkalom

折衝  sesshō  tárgyalás
折衷  setchū  kompromisszum; összhangba
hozás
折半  seppan  elfelezés, félbevágás
右折禁止  usetsu kinshi  jobbra fordulni 
tilos!
曲説  kyokusetsu  kanyargás; bonyodalom
屈折  kussetsu  fénytörés; görbület
骨折  kossetsu  csonttörés
挫折  zasetsu  balszerencse; elbátortalanítás
折り合い oriai  kölcsönös viszony; komp-
romisszum
二つ折  futatsu ori  két részre hajtás/hajtva

644
11
64
1951
486
1655

接 SETSU

tsu(gu)

határos vmi-
vel
összekapcsol

接近  sekkin  közeledés, közelebb kerülés
接見  sekken  interjú 
接続  setsuzoku  összekötés/-kapcsolás
接待  settai  fogadás, megvendégelés
応接  ōsetsu  fogadás
間接  kansetsu  közvetett
直接  chokusetsu  közvetlen
面接  mensetsu  interjú

645
11
149
4325
577
146

設 SETSU
mō(keru)

létesít, alapít 設置  setchi  létesítmény, intézmény
設定  settei   létesítés; cél kijelölése
設備  setsubi  berendezés
設問  setsumon  kérdés
設立  setsuritsu  létesítés, alapítás
私設  shisetsu    magán, privát
新設  shinsetsu  újkeletű létesítés
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646
12
120
3539
742
1488

絶 ZETSU
ta(eru)
ta(tsu)
ta(yasu)

kihal, vége
szakad
elvág, kiirt
elpusztít

絶食  zesshoku  böjt, koplalás
絶対  zettai  feltétlen, abszolút
絶大  zetsudai  mérhetetlen, hatalmas
絶望  zetsubō  kétségbeesés
絶妙  zetsumyō  csoda
気絶  kizetsu  ájulás
拒絶  kyozetsu  elutasítás
根絶  konzetsu  kiirtás, megsemmisítés
断絶  danzetsu  megszűnik létezni

647
15
120
3580
299
1704

線 SEN vonal, út 線香  senkō  tömjénrúd 
曲線  kyokusen  hajlás, ív, görbület
光線  kōsen  fénysugár
視線  shisen  tekintet, pillantás
脱線  dassen  kisiklás; kitérés
地平線  chiheisen  látóhatár, horizont
直線  chokusen  egyenes vonal
内線  naisen  mellék (telefon)
放射線  hōshasen  sugárzás
無線電話  musen denwa  rádiótelefon

648
11
137
3873
376
544

船 SEN
fune, funa

hajó, csónak 船員  sen'in  tengerész
船室  senshitsu  kabin
船舶  senpaku  hajó
汽船  kisen  gőzhajó
乗船  jōsen  a fedélzeten; hajóraszállás
泊船  hakusen  horgonyozás, kikötés
風船  fūsen  léggömb
船路  funaji  tengeri út
船旅  funatabi  hajózás, tengeri út
船便  funabin  tengeren szállított posta

649
9
85
2549
649
1699

浅 SEN
asa(i)

sekély 浅海  senkai  sekély tenger
浅学  sengaku  felszínes tudás
浅見  senken  felületes vélemény
浅才  sensai  alkalmatlanság
浅薄  senpaku  felületes
深浅  shinsen  mélység
浅黒い asaguroi  sötétbőrű (személy)
遠浅  tooasa  sekély part(i víz)

650
15
162
4744
800
1708

選 SEN
era(bu)

kiválaszt, ki-
keres

選挙  senkyo  választás
選考  senkō  választás; átvilágítás
選手  senshu  játékos, atléta, bajnok
選択  sentaku  választás, kiválasztás
改選  kaisen  újraválasztás
精選  seisen  gondos kiválogatás
抽選  chūsen   lottó, sorsjegy, tombola
予選  yosen  előválogatás, selejtező
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651
13
62
1810
301
338

戦 SEN
tataka(u)

ikusa

harc, háború
csatázik, har-
col
harc, csata

戦況  senkyō  háborús helyzet
戦後  sengo  háború után
戦場  senjō  harctér
戦争  sensō  háború
戦力  senryoku  háborús feszültség
観戦  kansen  sportjáték megtekintése
休戦  kyūsen  fegyverszünet
大戦  taisen  világháború
内戦  naisen  polgárháború
論戦  ronsen  szócsata

652
9
85
2551
692
1694

洗 SEN
ara(u)

mos 洗剤  senzai  mosószer
洗浄  senjō  mosás, öblítés
洗髪  senpatsu  hajmosószer, sampon
洗面  senmen  mosakodás
洗面器  senmenki  mosdókagyló
洗面所  senmenjo  mosdó, illemhely
洗礼  senrei  keresztelő
水洗  suisen  öblítés, tisztítás
洗い立てる  araitateru  kinyomoz, kiderít
(vki múltját)
(お)手洗い (o)tearai   mosdó, illemhely

653
9 / 106
3099
1192
1703

泉 SEN
izumi

forrás 泉水  sensui  kerti tó, szökőkút
温泉  onsen  meleg forrás, hőforrás
冷泉  reisen  hideg forrás
源泉 /原泉  gensen   forrás, eredet
鉱泉  kōsen  forrás, kút

654

9
41
1350
600
55

専 SEN
moppa(ra)

teljesen,
kizárólag

専業  sengyō  főfoglalkozás
専攻  senkō  fő tárgy; szaktárgy
専制  sensei önkényuralom, abszolutizmus 
専属  senzoku   kizárólagos
専任  sennin  teljes idejű szolgálat
専売  senbai  monopólium
専務  senmu  ügyvezető igazgató
専門  senmon  szaktudás, szaktárgy
専門家 senmonka  szakértő
専用  sen'yō  személyes használat

655
5
25
799
1706
1323

占 SEN
shi(meru)
urana(u)

megszáll, el-
foglal
jósol

占拠  senkyo  birtokba vétel, elfoglalás
占星術  senseijutsu  asztrológia, csillagjós-
lás
占有 sen'yū   birtokba vétel, birtoklás
独占 dokusen  monopólium
買い占め  kaishime  felvásárlás (speku-
lációs szándékkal)
占い師  uranaishi  jövendőmondó, tenyér-
jós
星占い hoshiuranai   horoszkóp; asztro-
lógia
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656
6
9
384
89
1836

全 ZEN
matta(ku)

mind, teljesen,
egészen 

全額  zengaku  teljes; a teljes összeg 
全国  zenkoku  országszerte; össznemzeti
全身  zenshin  az egész test
全体  zentai  összes, teljes
全力  zenryoku  összes energia/erő
安全  anzen  biztonság
万全  banzen  tökéletes, biztos
*全て  subete  összes, minden, egész

657
12
86
2770
651
1100

然 ZEN, NEN hasonló,  
-szerű

自然  shizen  természet
全然  zenzen  egyáltalán (nem); teljesen
当然  tōzen  természetes, nyilvánvaló
突然  totsuzen  hirtelen, váratlan
必然  hitsuzen  szükségszerűség
天然  tennen  természet

658
11
120
3520
418
1713

組 SO
kumi
ku(mu)

csoport, csa-
pat
összeilleszt

組織  soshiki  szerkezet, szervezet
組織的  soshikiteki  rendszerezett, sziszte-
matikus
組成  sosei  összetétel, összeférés
組合  kumiai  szervezet, szövetség
組み合わせる  kumiawaseru  egyesít,
összeilleszt
組曲  kumikyoku   zenei válogatás
組立  kumitate  szerkesztés; szerkezet
骨組  honegumi  vázlat, szerkezet; fizikum

659
9
113
3243
622
1710

祖 SO ős 祖国  sokoku  haza
祖先  sosen  ős, előd
祖父母  sofubo  nagyszülők  
元祖  ganso  ős, alapító
教祖  kyōso  szekta-/vallásalapító
始祖  shiso  alapító, előharcos   
宗祖  shūso  szektaalapító

660
9
140
3939
249
1730

草 SŌ
kusa

fű, gyom 草案  sōan  vázlat, fogalmazvány
草稿  sōkō  jegyzetek; fogalmazvány
草紙  sōshi  füzet; mesekönyv
草書  sōsho  "fű írás" (kandzsi írástípus)
草食動物  sōshoku dōbutsu  növényevő
állat
草本  sōhon  gyógynövény
薬草  yakusō  gyógynövény
草取り kusatori  gyomirtás
草原  kusahara / sōgen rét, legelő, gyep
若草  wakakusa  friss/gyenge fű 
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661
9
75
2241
146
1724

相 SŌ

SHŌ
ai

arculat, meg-
jelenés
miniszter
együtt;  köl-
csönösen

相思相愛  sōshisōai  kölcsönös szerelem
相乗効果  sōjōkōka  együttműködés
相当  sōtō  alkalmas, megfelelő
形相  gyōsō  arcvonás/-kifejezés 
人相  ninsō  arcvonás/-kifejezés
相伴  shōban  részvétel
外相  gaishō  külügyminiszter
宰相  saishō  miniszterelnök
首相  shushō  miniszterelnök
真相  shinsō  igazság; valódi helyzet
相手  aite  társ, partner 
*相撲  sumō   szumó birkózás

662
13
61
1728
147
1723

想 SŌ, SO gondolat, öt-
let, eszme

想定  sōtei  feltételezés, feltevés
感想  kansō  gondolat, benyomás
空想  kūsō  álmodozás, ábrándozás
冥想  meisō  elmélkedés, töprengés
妄想  mōsō   illúzió, vad ötlet
予想  yosō  várakozás, kilátás
理想  risō  eszménykép
*想い出  omoide (vissza)emlékezés 

663
6 / 4
186
302
467

争 SŌ
araso(u)

vitatkozik, ve-
szekszik

争議  sōgi  vita
争奪(戦 ) sōdatsu(sen)  küzdelem, verseny
争点  sōten  a vita tárgya, viszály oka
紛争  funsō  vita; küzdelem, verseny
論争  ronsō  viszály, vita
言い争う iiarasou  vitázik, veszekszik

664
14
120
3567
697
1735

総 SŌ egyetemes, ál-
talános

総員  sōin  teljes személyzet
総会  sōkai  közgyűlés
総計  sōkei  végösszeg
総合  sōgō  összefoglalás, szintézis
総裁  sōsai  elnök (pl. bank)
総選挙  sōsenkyo  általános választás
総督  sōtoku főkormányzó
総理  sōri  elnök, vezető
国民総生産   kokumin sōseisan  bruttó
nemzeti össztermék, GDP

665
14
44
1402
1367
1720

層 SŌ réteg, szint 下層  kasō  alsóbb réteg/szint/emelet/osz-
tály
高層  kōsō  felső(bb) 
高層ビル  kōsōbiru  felhőkarcoló
上層  jōsō  felsőbb réteg/szint/emelet/osz-
tály
多層  tasō  sok/több réteg
断層  dansō  el-/kimozdítás
地層  chisō  földréteg
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666
12
145
4234
1328
1733

装 SŌ, SHŌ
yoso'o(u)

visel, öltözik;
színlel

装甲  sōkō   páncél
装飾  sōshoku  díszítés, dekoráció
装置  sōchi  készülék, szerkezet
装備  sōbi felszerelés
改装  kaisō   újratemetés
仮装  kasō  álruha, jelmez
女装  josō  női ruha/öltözék
正装  seisō  egyenruha
服装  fukusō  öltözet, ruha
武装  busō  fegyverzet 
変装  hensō  álruha
和装  wasō  japán öltözék, kimonó

667
11
116
3326
698
1734

窓 SŌ
mado

ablak 窓外  sōgai  az ablakon túl/kívül
車窓  shasō  vonatablak
同窓(生)  dōsō(sei)  osztálytárs, diáktárs
窓ガラス  madogarasu  ablaküveg
窓際の席  madogiwa no seki  ablak mellet-
ti hely
窓口  madoguchi  pénztárablak, ügyintéző
ablak
窓辺  madobe az ablak mellett
出窓  demado  erkélyablak; kiugró ablak-
fülke 
二重窓  nijū mado  kettős üvegű ablak

668
10
64
1617
989
1726

捜 SŌ
saga(su)

keres, kutat 捜査  sōsa  vizsgálat, kutatás
捜索  sōsaku  nyomozás
捜査本部  sōsa honbu  nyomozó központ
家宅捜査  kataku sōsa  házkutatás
捜し/探し当てる sagashiateru  meg-/rá-
talál; felfedez
捜し/探し回る sagashimawaru  mindenütt
keres
捜し/探し求める sagashimotomeru  keres

669
11
64
1945
1080
564

掃 SŌ
ha(ku)

seper, söpör (大)掃除 (oo)sōji  (nagy)takarítás
掃討  sōtō  tisztogatás (átv is)
一掃  issō  el-/kiseprés, eltávolítás
清掃  seisō  takarítás
掃き掃除 hakisōji  seprés és tisztítás
掃いて捨てるほど haitesuteruhodo  túl-
ságosan sok

670
4
29
859
1594
1721

双 SŌ
futa-

pár; mindkettő 双眼鏡  sōgankyō  távcső
双曲線  sōkyokusen  hiperbola  
双肩  sōken  mindkét váll
双生児  sōseiji  ikrek
双方  sōhō  mindkét oldal
双子  futago  ikrek 
双子座  futagoza  Ikrek (csillagjegy) 
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671
17
86
2810
1656
1728

燥 SŌ száraz 乾燥  kansō   kiszáradás; szárazság
乾燥器  kansōki  ruhaszárítógép
乾燥期  kansōki  száraz évszak/időszak
乾燥野菜  kansōyasai  szárított zöldség
焦燥  shōsō  türelmetlenség
無味乾燥  mumikansō  száraz, unalmas

672
14
32
1137
712
1840

増 ZŌ
ma(su),
fu(yasu)
fu(eru)

növel, halmoz

növekszik

増加  zōka  növekedés, gyarapodás
増強  zōkyō  megerősítés
増減  zōgen  növekedés és csökkenés; inga-
dozás
増産  zōsan  termelésnövekedés
増進  zōshin  növekedés; javítás
増大  zōdai  bővítés, növelés
急増  kyūzō  robbanás; sejtburjánzás 
激増  gekizō  hirtelen (meg)növekedés
倍増  baizō  dupla, kétszeres 

673
14
9
540
740
1559

像 ZŌ szobor,  kép-
más

映像  eizō  tükörkép; képmás 
画像  gazō  kép, portré
虚像  kyozō  látszat; virtuális kép
現像  genzō  filmelőhívás
自画像   jigazō  önarckép
想像  sōzō  képzelet
銅像  dōzō  bronzszobor

674
10
162
4701
691
1260

造 ZŌ
tsuku(ru)

készít, előállít 造花  zōka  művirág
造形  zōkei  modellezés; öntvény 
造船  zōsen  hajóépítés
改造  kaizō  átalakítás, újraformálás
構造  kōzō  szerkezet, felépítés
人造  jinzō  mesterséges, ember alkotta
石造  sekizō  kőből készült
創造  sōzō  teremtés, alkotás 
酒造り sakezukuri  szake készítés
手造り tezukuri  kézzel készített

675
19
130
3828
1287
1843

臓 ZŌ zsigerek, bel-
ső szervek

臓器  zōki   belső szervek, zsigerek
肝臓  kanzō  máj
心臓  shinzō  szív 
腎臓  jinzō  vese
膵臓  suizō  hasnyálmirigy
内臓  naizō  belső szervek, zsigerek
肺臓  haizō  tüdő
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676
15
140
4042
1286
1844

蔵 ZŌ
kura

raktár, tárház 蔵書  zōsho  könyvgyűjtemény
地蔵  Jizō  Dzsizó (a gyermekek buddhista
védőistene)
土蔵  dozō  raktár
秘蔵  hizō  kincs; kedvenc
冷蔵  reizō  hűtés 
冷蔵庫  reizōko  hűtőszekrény
酒蔵  sakagura  borospince; italbolt/-mérés

677
14
61
1757
1365
1841

憎 ZŌ
niku(i),
niku(ra-
shii)
niku(mu)
niku(shimi)

gyűlöl
gyűlöletes

gyűlölködik
gyűlölet, el-
lenszenv

憎悪  zōo  gyűlölet, ellenszenv
愛憎  aizō  szeretet és gyűlölet
憎まれ口  nikumareguchi  gonosz meg-
jegyzés
憎まれ者  nikumaremono  gyűlölet tárgya
憎まれ役  nikumareyaku  hálátlan szerep
憎み合う  nikumiau  kölcsönösen gyűlölik
egymást
生憎  ainiku  sajnos, de...; sajnálatosan

678
18
154
4525
1364
1842

贈 ZŌ, SŌ
oku(ru)

ad, adomá-
nyoz, ajándé-
koz

贈呈  zōtei  adományozás
贈答  zōtō  kölcsönös ajándékozás, aján-
dékcsere
贈与  zōyo adomány
贈与証書  zōyoshōsho  adományozási oki-
rat 
贈賄  zōwai  megvesztegetés, korrupció 
寄贈  kisō / kizō  ajándékozás, adomány 
贈物  okurimono  ajándék
贈り主  okurinushi  ajándékozó

679
10
162
4700
502
284

速 SOKU
haya(i),
sumi(yaka)
haya(me-
ru)

gyors, azon-
nali

gyorsul, gyor-
sít

速達  sokutatsu  expressz küldemény
速度  sokudo  sebesség, gyorsaság
速度計  sokudokei  sebességmérő
速報  sokuhō  gyors hír, sürgős üzenet 
速力  sokuryoku  sebesség
速記  sokki  gyorsírás
音速  onsoku  hangsebesség
高速道路  kōsoku dōro  autópálya
時速  jisoku  óránkénti sebesség

680
10
132
3844
1242
426

息 SOKU
iki

fiú; kamat
lélegzet

子息  shisoku  vkinek a fia (tiszt)
消息  shōsoku  hírek; levél; körülmények
無病息災 mubyōsokusai  egészség és
hosszú élet
利息  risoku  kamat
息切れ  ikigire  légszomj, nehéz légzés
溜息  tameiki  sóhaj
*息子  musuko  fiú
*息吹  ibuki   lélegzet
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681
11
9
509
609
1744

側 SOKU
kawa

oldal 側面  sokumen  oldal
内側  uchigawa  belső oldal
裏側  uragawa  hátlap, hátoldal
外側  sotogawa  külső oldal
日本側  Nihon-/Nippongawa  a japán
oldal/ fél
反対側  hantaigawa  ellentétes oldal
左側  hidarigawa  bal oldal
向こう側  mukōgawa  másik/túlsó oldal
両側  ryōgawa  mindkét oldal

682
7
4
196
501
283

束 SOKU
taba

köteg 束縛  sokubaku  korlátozás
一束  issoku / hitotaba  egy köteg; száz
結束  kessoku  egység, egyesítés
拘束  kōsoku  korlátozás, megkötés
約束  yakusoku  ígéret
束ねる  tabaneru  összeköt, összefűz
札束  satsutaba  egy köteg bankjegy
花束  hanataba  virágcsokor

683
9
154
4487
608
1745

則 SOKU törvény, sza-
bály, rendelet

会則  kaisoku  egyesületi alapszabály
学則  gakusoku  iskolai szabályzat
原則  gensoku   alapelv, alapszabály
準則  junsoku  szabályok; szabvány
反則  hansoku  szabálytalan; visszataszító
変則  hensoku  szabálytalanság
法則  hōsoku   törvény
本則  honsoku  eredeti/alapvető szabályok

684
12
85
2632
610
1746

測 SOKU
haka(ru)

mér(és) 測定  sokutei  mérés
測量  sokuryō  felmérés (mérnöki)
観測  kansoku  megfigyelés; felmérés
推測  suisoku  feltevés, becslés
不測  fusoku  váratlan, előre nem látható
目測  mokusoku  szemmérték, becslés
予測  yosoku  előrejelzés, becslés

685
13
120
3544
243
37

続 ZOKU
tsuzu(ku)
tsuzu(keru)

folytatódik

folytat

続出  zokushutsu  egymás után következés
続々  zokuzoku  egymás után, egymást kö-
vetően
続編  zokuhen  folyamatosság 
続報  zokuhō  további hírek/tudósítás
続行  zokkō  folytatás
相続  sōzoku  öröklés, jogutódlás
手続き tetsuzuki  eljárás, formaságok
引き続き  hikitsuzuki  egymásutániság,
folyamatosság
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686
8
8
294
787
1388

卒 SOTSU közkatona;
befejez; el-
huny

卒業  sotsugyō  iskola/egyetem befejezése
卒業試験  sotsugyō shiken  államvizsga
卒業証書  sotsugyō shōsho  végbizonyít-
vány, diploma
卒然  sotsuzen hirtelen, váratlan(ul)
脳卒中  nōsotchū  szélhűdés, gutaütés
卒倒  sottō  ájulás, eszméletvesztés
高卒  kōsotsu  középiskola befejezése
新卒者  shinsotsusha  frissen végzettek 
大卒  daisotsu  egyetem befejezése

687
11
8
319
788
1387

率 SOTSU
RITSU

hiki(iru)

vezet, vezérel
arány, fok,
hányad
vezet, vezérel

率先  sossen  kezdeményező
率直  sotchoku  őszinteség, nyíltság
引率  insotsu  vezetés, parancsnokság
軽率  keisotsu  figyelmetlen, gondatlan
統率  tōsotsu  parancs; vezetés
円周率  enshūritsu  pí (3,14; mat)
出席率  shussekiritsu  részvételi arány
成長率  seichōritsu  növekedés aránya
税率  zeiritsu  tarifa, adó százalék
利率  riritsu  kamatláb

688
7
75
2191
191
333

村 SON
mura

falu 村会  sonkai  falugyűlés
村長  sonchō  községi elöljáró
村民  sonmin  falusi ember
村落  sonraku  kis falu, falvacska
市町村  shichōson  nagyvárosok–városok–
falvak
村里  murazato  falvak
村八分  murahachibu  kiközösítés
村人  murabito  falusi ember
村役場  murayakuba  falusi hivatal

689
10
39
1273
910
1748

孫 SON
mago

unoka 孫息子  magomusuko  fiúunoka
孫娘  magomusume  leányunoka
孫は子よりもかわいい mago wa koyori
mo kawaii  az unokák ragaszkodóbbak,
mint a gyerekek
お孫さん  omagosan  az ön unokája (tiszt) 
ひ孫  himago  dédunoka

690
13
64
1979
350
865

損 SON
sokona(u)
soko(neru)

veszteség, kár
károsít; hibá-
zik

損害  songai  kár, veszteség
損得  sontoku  veszteség és nyereség; hát-
rány és előny
大損  oozon  nagy veszteség
破損  hason  károsodás, elromlás  
書き損なう  kakisokonau  rosszul ír
見損なう misokonau  téved, félreismer; el-
mulaszt
読み損なう yomisokonau  rosszul olvas,
félreért
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691
12
12
607
704
1747

尊 SON
tatto(bu),
tōto(bu)
tatto(i),
tōto(i)

nagyon meg-
becsül/tisztel

nagyon érté-
kes/ megbe-
csült

尊敬  sonkei   tisztelet
尊厳  songen  méltóság
尊称  sonshō  tiszteletbeli cím
尊大  sondai  gőg, önteltség
尊重  sonchō  tisztelet
自尊  jison  önbecsülés/-értékelés
本尊  honzon  fő Buddha-szobor (temp-
lomban); eszmény

692
6
39
1267
269
1847

存 SON, ZON létezik, van;
ismer; tud;
gondol

存在  sonzai  létezés
存続  sonzoku  meg-/fennmaradás, folyta-
tódás
存亡  sonbō  élet vagy halál; válság
既存  kison  létezés
共存  kyōson / kyōzon  egymás mellett élés
残存  zanson / zanzon  túlélés
存分  zonbun  tetszés szerint, szabadon
生存  seizon  létezés, élet
保存  hozon  megőrzés

693
5
9
361
120
206

他 TA más(ik), más-
valami

他愛  taai önzetlenség, altruizmus
他意  tai  rosszakarat,  rosszindulat
他国  takoku  más/idegen ország
他社  tasha  más vállalat
他動詞  tadōshi  tárgyas ige
他方  tahō  másik oldal/fél/irány
自他  jita  magam és mások
その他  sonota  ezenkívül; és egyéb; stb.

694
5
64
1829
1020
250

打 DA
u(tsu)

üt, csap 打開  dakai  (front)áttörés; érvényre jutás
打楽器  dagakki  ütőhangszer
打撃  dageki  ütés
打算  dasan önzés, számítás
打者  dasha  ütő (személy, játékban)
打倒  datō  megdöntés, megbuktatás
打撲  daboku  ütés, horzsolás
強打  kyōda  ütés, csapás
乱打  randa  püfölés, öklözés
打ち合わせ  uchiawase  előzetes megbe-
szélés
打ち消し  uchikeshi  tagadás; nemleges
válasz
打ち殺す  uchikorosu  agyonver

695
4
37
1172
629
1764

太 TAI, TA
futo(i)
futo(ru)

testes, kövér

hízik

太鼓  taiko  dob, csörgődob
太古  taiko  ősrégi idő, őskor, hajdankor
太平洋  Taiheiyō  Csendes-óceán
皇太子  kōtaishi  trónörökös herceg
丸太  maruta  fatörzs
*太刀  tachi  hosszú kard
*太夫  tayū  nó dráma főszereplője; a ka-
buki női szerepet játszó színésze
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696
7
67
2067
365
177

対 TAI

TSUI  

szemben, el-
len
pár

対応  taiō  megbirkózás, szembeszállás
対抗  taikō  ellenállás, ellentét
対策  taisaku  ellenintézkedés, megtorlás
対象  taishō  tárgy (imádat); téma  (tanul-
mány stb.) 
対立  tairitsu  szembenállás
対話  taiwa  beszélgetés
対句  tsuiku  ellentétel, szembeállítás, anti-
tézis
一対  ittsui   egy pár (függöny stb.)

697
10
50
1474
963
1765

帯 TAI
obi
o(biru) 

övezet, zóna
öv
visel; meg
van bízva

帯出  taishutsu  kivitel (tárgy, vhonnan)
火山帯  kazantai  vulkanikus terület/zóna
携帯  keitai  magával vitel
携帯電話  keitaidenwa  mobiltelefon
所帯  shotai  háztartás
世帯  setai  háztartás
地帯  chitai  vidék, övezet
連帯  rentai  együttérzés, szolidaritás

698
9
162
4684
846
1267

退 TAI
shirizo(ku)
shirizo(ke-
ru)

visszavonul,
hátat fordít
elűz

退化  taika  elkorcsosulás
退学  taigaku  iskolai tanulmány abbaha-
gyása
退屈  taikutsu  unalom, unalmasság
退場  taijō  távozás
退職  taishoku  lemondás (hivatalról)
後退  kōtai  visszavonulás
辞退  jitai  visszautasítás
進退  shintai  haladás és visszavonulás
衰退  suitai  hanyatlás, romlás

699
12
72
2140
744
1648

替 TAI
ka(eru)
ka(waru)

kicserél, he-
lyettesít
cserélődik,
helyébe lép

交替  kōtai  változás; felváltva
代替  daitai  helyettesítés, pótlás
替え歌  kaeuta  paródia (dalé)
着替える  kigaeru / kikaeru  átöltözik, ru-
hát vált (évszakonkénti váltás is)
切り替え  kirikae  váltás, átállítás
取り替え  torikae  csere, váltás
両替  ryōgae  pénzváltás; váltás
*為替  kawase  pénzesutalvány; pénzváltás
 

700
11
145
4223
1329
1767

袋 TAI
fukuro

zsák, zacskó,
erszény

風袋  fūtai  tára, göngyöleg
郵袋  yūtai  postazsák
袋小路  fukurokōji  zsákutca
袋叩き fukurodataki  vki megverése bandá-
ban
胃袋  ibukuro  gyomor
紙袋  kamibukuro  papírzacskó
手袋  tebukuro  kesztyű
*足袋  tabi  zokni (kimonóhoz)
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701
11
118
3385
404
324

第 DAI ..ik (prefixum
sorszámok
képzésére)

第一  daiichi  első; legjobb; fő-
第一人者  daiichininsha  vezető; az első
ember
第一課 daiikka  1. lecke
第一回  daiikkai  először
第三者  daisansha  harmadik személy/fél;
kívülálló
及第  kyūdai   vizsgán való átmenés
次第  shidai  következés, sorrend
落第  rakudai  bukás vizsgán

702
6
40
1279
178
1771

宅 TAKU ház, lakás,
otthon

宅地  takuchi  építési telek
宅配  takuhai  házhoz szállítás
お宅  otaku  az ön háza
家宅  kataku  ház
私宅  shitaku  saját ház, magánház
自宅  jitaku  saját ház, magánház
社宅  shataku  cég ingatlana/épülete
邸宅  teitaku  villa

703
17
85
2718
1561
K-

濯 TAKU mos, öblít 洗濯  sentaku  mosás
洗濯機  sentakuki  mosógép
洗濯糊  sentakunori  keményítő
洗濯物  sentakumono  mosnivaló; kimo-
sott ruha
乾燥洗濯 kansōsentaku  vegytisztítás,
száraztisztítás 

704
12
162
4721
448
1760

達 TATSU megérkezik,
elérkezik

達者  tassha  jártas; egészséges
達人  tatsujin  szakember, szakértő
達成  tassei  eredmény, vminek az elé-
rése
伝達  dentatsu  átadás (hír); szállítás
配達  haitatsu  kiszállítás, leszállítás  
発達  hattatsu  fejlődés, haladás
*家族達  kazokutachi  családtagok
*友達   tomodachi  barát, társ

705
9
46
1418
1344
353

炭 TAN
sumi

faszén 炭鉱  tankō  szénbánya
炭酸  tansan  szénsav 
炭酸水  tansansui  szódavíz, ásványvíz
炭水化物  tansuikabutsu  szénhidrát
炭素  tanso  szén (elem)
採炭  saitan  szénbányászat
石炭  sekitan   kőszén
炭火  sumibi  faszén-tűz
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706
12
111
3172
215
1777

短 TAN
mijika(i)

rövid 短期  tanki   rövid időszak
短気  tanki   hirtelen haragú, indulatos 
短所  tansho  gyenge oldal, hiba
短大  tandai   kétéves főiskola
短刀  tantō   rövid kard, tőr
短篇  tanpen   rövid történet; rövidfilm
短命  tanmei   rövid élet(tartam)
最短  saitan  legrövidebb
長短  chōtan   hosszú és rövid; előny és
hátrány

707
9
3
139
300
337

単 TAN egyes, egysze-
rű

単位  tan'i  egység
単一  tan'itsu  egyes, egyedülálló; egyedi,
egység
単価  tanka  egységár
単語  tango  szó
単行本  tankōbon  szak-/tankönyv; önálló
kötet
単数  tansū  egyes szám  (nyelvtan)
単調  tanchō  tompaság, unalom, monotó-
nia
単独  tandoku  egyedüli; független

708
8
64
1879
1274
1775

担 TAN
katsu(gu)
nina(u)

vállára vesz 

vállára vesz,
visel

担架  tanka  hordágy
担当  tantō  felügyelet, vezetés
担任  tannin  osztályfőnök; vezető 
担保  tanpo  garancia, biztosíték, jelzálog
荷担  katan  támogatás; összeesküvés
負担  futan  teher, felelősség
分担  buntan  felosztás, meg-/szétosztás

709
11
64
1949
535
1506

探 TAN
sagu(ru)
saga(su)

keresgél

keres

探検  tanken  kutatás; expedíció
探求  tankyū  kutatás
探知  tanchi  felderítés
探偵  tantei  detektív munka
探訪  tanbō  hírvadászat; újságíró
探り出す saguridasu  kikémlel, lehallgat  
探り回る sagurimawaru  mindenütt keres

710
15
149
4388
593
352

談 DAN beszélgetés,
társalgás

談合  dangō  konzultálás, tanácskérés
談話  danwa  társalgás, beszélgetés
縁談  endan  házassági ajánlat; eljegyzés
会談  kaidan  beszélgetés, megtárgyalás
歓談  kandan  kellemes társalgás
相談  sōdan  tárgyalás, tanácskozás
対談  taidan  beszélgetés, párbeszéd
面談  mendan  megbeszélés, interjú
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711

6
31
1027
491
332

団 DAN,
TON

csoport, kör 団結  danketsu  egység, összetartás; egye-
sítés
団体  dantai  szervezet, csoport
団体旅行  dantai ryokō  társasutazás
団地  danchi  lakótelep
団長  danchō   csoport/delegáció veze-
tője
管弦楽団   kangen gakudan  zenekar
集団  shūdan csoport

712
11
69
2078
1024
340

断 DAN
kotowa(ru) 

ta(tsu)

döntés, ítélet
elutasít, meg-
tilt
elvág, meg-
szakít

断食  danjiki  böjt
断水  dansui  vízkimaradás
断続  danzoku  félbemaradás, szünetelés
断念  dannen  lemondás vmiről; vminek a
feladása
決断  ketsudan  döntés, végzés
言語道断   gongodōdan  felháborító, bot-
rányos
診断  shindan diagnózis, kórisme
判断  handan  ítélet

713
13
72
2153
635
344

暖 DAN
atata(ka)
atata(kai)
atata(ma-
ru)
atata(meru)

meleg

hevül, meleg-
szik
melegít

暖色  danshoku  meleg szín
暖冬  dantō  enyhe tél
暖房  danbō   fűtés
暖流  danryū   meleg tengeráramlat
暖炉  danro  tűzhely
温暖  ondan  meleg, enyhe
寒暖  kandan  hideg és meleg; hőmérséklet

714
9
79
2452
362
347

段 DAN fok, lépcső-
(sor); oszlop
(nyomdai)

段差  dansa  szintkülönbség
段々畑  dandan batake  teraszos föld
段取り dandori  program; előkészület, terv
石段  ishidan  kőlépcső
一段  ichidan  egy fok/szint; még/sokkal
több
柔道 三段   jūdō sandan dzsúdó 3. fok
有段者 yūdansha  feketeöves; rangot viselő
személy

715
6
85
2489
119
205

池 CHI
ike

tó 光電池  kōdenchi  fotocella
人工池  jinkōike  mesterséges tó
太陽電池   taiyōdenchi  napelem
貯水池   chosuichi  víztározó, vízgyűjtő
medence
用水池  yōsuichi  víztározó, vízgyűjtő me-
dence
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716
13
122
3644
426
200

置 CHI
o(ku)

letesz; otthagy 置換  chikan  helyettesítés
処置  shochi  kezelés (orvosi)
措置  sochi  intézkedés, lépés
配置  haichi  intézkedés, rendelkezés
放置  hōchi  magára hagyás, elhanyagolás
置き去り okizari  elhagyás (vkit)
置き物  okimono  dísztárgy
一日置き  ichinichioki   minden második
nap
買い置き kaioki  összevásárlás
前置き maeoki  előszó, bevezető

717
10
9
488
425
199

値 CHI
ne, atai

ár, érték 価値  kachi  érték; érdem
数値  sūchi  számérték
絶対値  zettaichi  abszolút érték 
測定値  sokuteichi  mérési érték
平均値  heikinchi  középérték, átlagérték
値上がり neagari  áremelés
値打ち neuchi  érték
値切る negiru  lealkuszik, leviszi az árat
値段  nedan  ár
売値  urine  eladási ár

718
12
162
4722
702
217

遅 CHI
oso(i)
oku(reru)
oku(rasu)

késő, lassú

lekésik
halaszt, halo-
gat

遅刻  chikoku  késés; késői érkezés
遅々  chichi  késlekedés, lemaradás
遅産まれ  osoumare  évvesztes (iskolában)
遅咲き  osozaki  késői virágzás
乗り遅れる  noriokureru   lekésik (jármű-
ről)

719
10
128
3704
1690
214

恥 CHI
haji
ha(jiru),
ha(jirau)
ha(zuka-
shii)

szégyen, gya-
lázat
szégyenkezik

szemérmes,
szégyenlős

恥辱  chijoku  szégyen
羞恥心  shūchishin  szégyenlősség; szé-
gyenkezés
破廉恥  harenchi  szemérmetlenség, becs-
telenség
無恥  muchi  szemtelenség
恥知らず  hajishirazu  szemtelen ember
恥じ入る  hajiiru  zavarban van; szégyelli
magát
恥をかく haji wo kaku  megszégyenül
赤恥  akahaji  szégyen

720
6
118
3366
129
226

竹 CHIKU
take

bambusz 破竹の勢い hachiku no ikioi  hasadó
bambusz
竹細工  takezaiku  bambusz tárgy
竹の子  take no ko  bambuszrügy
竹林  takebayashi / chikurin  bambuszliget
竹薮  takeyabu  bambuszliget
青竹  aodake  zöld bambusz
竿竹  saodake  bambuszrúd



2. szint 721–725

145

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezések

721
16
118
3435
1603
227

築 CHIKU
kizu(ku)

épít 築城  chikujō  erőd; várépítés
築造  chikuzō  építkezés
築港  chikkō  kikötőépítés
改築  kaichiku  újjáépítés
建築家  kenchikuka  építész
新築  shinchiku  új épület
*築地  tsukiji  feltöltött/tengerből elfoglalt
terület
*築山  tsukiyama  mesterséges domb (kert-
ben)

722
10
95
2920
1223
224

畜 CHIKU állattenyész-
tés; háziálla-
tok

畜産(業) chikusan(gyō)  állattenyésztés
畜舎  chikusha  istálló, ól
畜生  chikushō  állat, marha; a fenébe!
(szitokszó)
畜類  chikurui  állatfajták
家畜  kachiku  háziállat
牧畜(業)  bokuchiku(gyō)  szarvasmarhate-
nyésztés

723
6
142
4115
873
290

虫 CHŪ
mushi

rovar 虫垂炎  chūsuien  vakbélgyulladás
益虫  ekichū  hasznos rovar
害虫  gaichū  kártevő rovar
昆虫  konchū  rovar, bogár
殺虫剤  satchūzai  rovarirtószer
虫の声  mushi no koe  bogárzümmögés
虫の知らせ mushi no shirase  rossz előjel
油虫  aburamushi  csótány, svábbogár
毛虫  kemushi  hernyó
泣き虫  nakimushi  sírós, nyafka
本食い虫  honkuimushi  könyvmoly (átv
is)
本の虫  hon no mushi  könyvmoly (átv is)
弱虫  yowamushi  gyáva; vézna ember

724
9
75
2236
598
300

柱 CHŪ
hashira

oszlop, pillér,
támasz  

円柱  enchū  oszlop, rúd
支柱  shichū  támasz; oszlop
電柱  denchū  villanyoszlop; távíróoszlop
柱時計  hashiradokei  falióra 
大黒柱  daikoku bashira  fő támasz; kö-
zépső pillér
茶柱  chabashira  kedvező előjel (teából
jósolva)
電信柱  denshinbashira  távírószlop

725
6
9
378
1347
288

仲 CHŪ
naka

viszony, kap-
csolat

仲介  chūkai  ügynökség; közvetítés
仲裁  chūsai  közvetítés, békítés
伯仲  hakuchū  egyenrangú, méltó
仲直り nakanaori   kibékítés
仲買人 nakagainin  bróker
仲間  nakama   társ, barát
仲良し nakayoshi  benső barát, haver 
*仲人  nakōdo  házasságközvetítő
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726
8
40
1291
991
293

宙 CHŪ űr, világűr,
kozmosz

宙返り chūgaeri  bukfenc; szaltó
宙吊り chūzuri  levegőben lógás
宙ぶらりん chūburarin  félbe van hagyva
宇宙基地  uchūkichi  űrállomás
宇宙飛行機  uchūhikōki  űrhajó
宇宙旅行  uchūryokō  űrutazás

727
15
187
5209
599
302

駐 CHŪ megáll; él,
lakik 

駐在  chūzai  tartózkodás, lakás (vhol) 
駐車  chūsha  parkolás
駐車場  chūshajō  parkoló
駐日  chūnichi  Japánban tartózkodó/lakó
駐米  chūbei  Amerikában tartózkodó/lakó
駐留  chūryū  állomásozás (csapatoké)
進駐  shinchū  állomásozás, megszállás

728
12
154
4502
762
244

貯 CHO raktározás,
tárolás

貯金  chokin  megtakarított pénz, bank-
betét
貯金通帳  chokintsūchō  takarékbetét-
könyv
貯金箱  chokinbako   persely, kazetta
貯蔵  chozō  raktározás, tárolás
貯蓄  chochiku  megtakarítás

729
11
140
3983
859
243

著 CHO
arawa(su)

ichijiru-
(shii)

ír, közzé-
tesz, publi-
kál
feltűnő, fi-
gyelemre
méltó, jelen-
tős

著作  chosaku  szerzőség; irodalmi mű
著作権  chosakuken  szerzői jog  
著者  chosha  szerző, író
著述  chojutsu   írás, irodalmi mű
著書  chosho  irodalmi mű, könyv
著名  chomei  híres, ismert
顕著  kencho  kiemelkedő, figyelemre méltó
原著  gencho  eredeti mű
名著  meicho  híres mű

730
15
149
4592
342
256

調 CHŌ
shira(beru)
totono(u)

totono(eru)

vizsgál, el-
lenőriz
el van ren-
dezve
előkészít

調印  chōin  aláírás (hivatalos)
調査  chōsa  vizsgálat, kutatás
調子  chōshi  hangulat; állapot; ritmus 
調味料  chōmiryō  fűszer, ízesítő
調和  chōwa  harmónia
格調  kakuchō  nemes; méltóságteljes
強調  kyōchō  hangsúly, nyomaték
協調  kyōchō  együttműködés, harmónia
口調  kuchō   hangszín, tónus
好調  kōchō  jó/kedvező helyzet
歩調  hochō  lépés
取り調べ  torishirabe  vizsgálat, nyomozás
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731
6 / 15
637
1562
259

兆 CHŌ

kiza(shi)

kiza(su)

előjel, tünet;
billió 
tünet, szimp-
tóma
jelez; kicsírá-
zik

兆候  chōkō  jel, tünet
億兆  okuchō  nagy szám; sokaság
吉兆  kitchō  jó/szerencsés előjel
三兆円  sanchōen  három billió jen
前兆  zenchō  előjel

732
11
181
5118
1440
248

頂 CHŌ
itadaki
itada(ku)

csúcs, legma-
gasabb pont
fején hord;
vminek a fe-
jének tart; kap

頂上  chōjō  tető, csúcs
頂点  chōten  legmagasabb pont, tetőpont;
klimax
山頂  sanchō  hegycsúcs
絶頂  zetchō  legmagasabb pont, tetőpont;
klimax
登頂  tōchō / tochō a hegycsúcs megmá-
szása 

733
5
53
1498
763
246

庁 CHŌ kormányhiva-
tal

庁舎  chōsha  kormányhivatal épülete
官庁  kanchō  hatóság, állami hivatal
気象庁  kishōchō  meteorológiai intézet
経済企画庁  keizai kikakuchō  Gazdasági 
Tervezési Hivatal
警視庁  keishichō  rendőrfőkapitányság
消防庁  shōbōchō  tűzoltóparancsnokság
総務庁  sōmuchō  Közügyek Hivatala
防衛庁  bōeichō  Védelmi Ügynökség/Hi-
vatal

734
12
156
4543
1000
281

超 CHŌ
ko(su),
ko(eru)

átlép, lehagy,
felülmúl

超音速 chōonsoku  hangsebesség feletti
(szuperszonikus)
超過  chōka  felesleg; többlet
超現実主義  chōgenjitsushugi  szürrealiz-
mus 
超人  chōjin  felsőbbrendű ember
超然  chōzen  transzcendentális
超大国  chōtaikoku  nagy-/szuperhatalom
超特急  chōtokkyū  szuperexpressz 
超満員  chōman'in  túlságosan tele

735
8
24
775
423
201

直 CHOKU,
JIKI
nao(su)
nao(ru)

tada(chini)

őszinte, be-
csületes
megjavít
megjavul,
meggyógyul
azonnal

直前  chokuzen  közvetlenül előtte
直通  chokutsū  közvetlen kapcsolat/össze-
köttetés
直角  chokkaku  derékszög 
直観 / 直感  chokkan  beleérzés, ösztön
実直  jitchoku  becsületes, állhatatos
垂直  suichoku  függőleges
正直  shōjiki  becsületesség
書き直す kakinaosu  újraír; tiszta példányt
készít
素直  sunao  engedelmes, szelíd
向き直す  mukinaosu  irányt változtat
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736
9
96
2933
1215
231

珍 CHIN
mezura-
(shii)

ritka, különle-
ges

珍客  chinkyaku  szívesen látott vendég
珍談  chindan  szokatlan történet; anekdota
珍重  chinchō  nagyra becsülés/értékelés
珍品  chinpin  ritkaság, különlegesség
珍味  chinmi  ínyenc falat, csemege
珍妙  chinmyō  furcsaság, különlegesség

737
7
85
2508
936
230

沈 CHIN
shizu(mu)
shizu(me-
ru)

elsüllyed, el-
merül
elsüllyeszt

沈下  chinka  süllyedés; ülepedés
沈思  chinshi  elmélkedés, gondolkodás
沈静  chinsei  nyugalom, stagnálás
沈着  chinchaku  lelki nyugalom, higgadt-
ság
沈没  chinbotsu  (el)süllyedés; hanyatlás
沈黙  chinmoku  csend
撃沈  gekichin  süllyedés (hajóé)
消沈  shōchin  levertség, depresszió
浮沈  fuchin emelkedés és süllyedés; emel-
kedés és esés; apály és dagály

738
9
162
4686
1174
192

追 TSUI
o(u)

hajt, űz 追加  tsuika  kiegészítés, melléklet
追及  tsuikyū  megoldás (bűnügy) 
追伸  tsuishin  utóirat
追随  tsuizui  követés
追放  tsuihō  száműzetés, kizárás
追いかける  oikakeru  kerget
追風  oikaze  kedvező szél, hátszél
追い越す  oikosu  megelőz

739
12
104
3054
1320
185

痛 TSŪ
ita(mu)

ita(meru)

ita(i)

fájdalmat é-
rez, szenved,
fáj; megsérül
megsebez, fáj-
dalmat okoz
fájós, fájdal-
mas

痛快  tsūkai hatalmas öröm; mély érzelem
痛切  tsūsetsu  éles, maró
痛烈  tsūretsu  éles, erős
痛論  tsūron   heves vita
苦痛  kutsū  fájdalom
心痛  shintsū  aggodalom
頭痛  zutsū  fejfájás
腹痛  fukutsū  gyomorfájás
痛々しい  itaitashii  sajnálatra méltó
痛手  itade  súlyos sérülés; nagy csapás
痛み止め  itamidome  fájdalomcsillapító

740
8
40
1296
355
474

定 TEI, JŌ
sada(meru)
sada(ma-
ru)
sada(ka)

meghatároz,
eldönt; rögzít
eldől

bizonyos,
meghatározott

定価  teika  szabott ár
定義  teigi  meghatározás, definíció
定着  teichaku  letelepedés, meggyökere-
zés
協定  kyōtei  egyezmény, szerződés
検定  kentei  hivatalos döntés
限定  gentei  határ, korlátozás
未定  mitei  eldöntetlen, függőben levő
予定  yotei  program, terv;  menetrend
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741
10
53
1514
1112
1793

庭 TEI
niwa

kert 庭球  teikyū  tenisz
石庭  sekitei  sziklakert
庭木  niwaki  díszfa
庭先  niwasaki  a kert ház melletti része
裏庭  uraniwa  hátsó kert/udvar
中庭  nakaniwa  udvar; belső kert
箱庭  hakoniwa  miniatűr kert

742
7
9
406
561
1782

低 TEI
hiku(i)
hiku(meru)
hiku(maru)

alacsony

alacsonyít
alacsonnyá
válik

低温  teion  alacsony hőmérséklet
低下  teika  hanyatlás; romlás
低級  teikyū  alacsony osztály; gyenge mi-
nőség
低空  teikū  alacsony mennyezet; kis ma-
gasság
低所得  teishotoku  alacsony jövedelem/
bevétel
低俗  teizoku  közönséges, vulgáris
低地  teichi  lapos terület, síkság
低能  teinō  alacsony intelligencia; elme-
gyengeség
高低  kōtei  magas és alacsony; emelkedés
és esés
最低  saitei  legalsó, legutolsó  

743
11
9
507
1185
1779

停 TEI meg-/leállás 停学  teigaku  felfüggesztés az iskolából
停止  teishi  felfüggesztés; szüneteltetés
停車  teisha  meg-/leállás (jármű)
停戦  teisen  fegyverszünet
停滞  teitai  elakadás (közl); stagnálás
停電  teiden  áramszünet/-kimaradás
停留所  teiryūjo  busz-/villamosmegálló
急停車  kyūteisha  hirtelen megállás
調停  chōtei  közvetítés, közbenjárás

744
8
53
1508
562
1783

底 TEI
soko

mélye/alja
vminek

底面  teimen  alap
海底  kaitei   tengerfenék
根底  kontei  alap, bázis
地底  chitei  a föld legmélye
徹底  tettei  alaposság, teljesség
底力  sokojikara  rejtett erő, belső energia
底抜け sokonuke  feneketlen; indiszkrét

745
12
115
3285
417
1789

程 TEI
hodo

mérték, fok 程度  teido  mérték, fok, színvonal
音程  ontei  hangköz (zenei)
過程  katei  folyamat
工程  kōtei  munkafolyamat
日程  nittei   napirend, napi program
方程式  hōteishiki  kiegyenlítődés
程合い  hodoai  határ(ok), korlát(ok)
程遠い  hodotooi  messze/távol vmitől



746–750                                2. szint

150

Szám Kanji Olvasat Jelentés Szavak, kifejezések

746
8
85
2533
1621
358

泥 DEI
doro

sár 泥状  deijō  sáros
泥酔  deisui  holtrészeg
泥水  deisui / doromizu  sáros víz
泥炭  deitan  tőzeg
泥土  deido  sár
泥流  deiryū  sárfolyam, sártenger
雲泥の差  undei no sa  óriási különbség
泥沼  doronuma  láp, mocsár
泥棒  dorobō  tolvaj
泥まみれ  doromamire  sárral borítva;
iszap-fürdő

747
8
106
3097
210
1441

的 TEKI
mato

(mn képző)
céltábla

的確  tekikaku  pontos, precíz (kifejezés)
的中  tekichū  célba találás
一時的  ichijiteki   ideiglenes, átmeneti
近代的  kindaiteki   modern
自発的  jihatsuteki  önkéntes, spontán
社会的  shakaiteki   társadalmi
進歩的  shinpoteki   haladó
世界的  sekaiteki  nemzetközi, világméretű
知的  chiteki  intellektuális, szellemi
標的  hyōteki  cél
民主的  minshuteki  demokratikus
理想的  risōteki  eszményi, ideális
的を射る mato wo iru  célba talál

748
14
162
4738
415
1799

適 TEKI illik, alkalmas 適応  tekiō  alkalmazkodás
適格  tekikaku  alkalmas, megfelelő
適合  tekigō  összhang, egybevágás
適切  tekisetsu  megfelelő, helyes
適当  tekitō   alkalmas, megfelelő
適度  tekido  mérsékelt, megfelelő
適任  tekinin  alkalmasság
適用  tekiyō  alkalmazás
不適切 futekisetsu  nem megfelelő
 

749
14 / 85
2674
1446
1798

滴 TEKI
shizuku
shitata(ru)

csepp

csepeg

滴下  tekika  lecsöpögés
滴薬  tekiyaku  orvosságcsepp
水滴  suiteki  vízcsepp
点滴  tenteki  esőcsepp; infúzió
涙の滴  namida no shizuku  könnycsepp

750
13
167
4844
312
221

鉄 TETSU vas 鉄兜  tetsukabuto  rohamsisak
鉄骨  tekkotsu   acélváz, fémszerkezet
鉄製  tetsusei / tessei  vas(ból készült)
鉄則  tessoku  vastörvény, kemény szabály
鉄道  tetsudō  vasút
鉄砲  teppō  ágyú
鋼鉄  kōtetsu  acél
電鉄  dentetsu  villamos vasút
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751
9
25
804
169
1324

点 TEN pont 点字  tenji  Braille-írás (pontírás vakok
számára)
点線  tensen  szaggatott vonal, pontvonal
点滅器  tenmetsuki  villanykapcsoló
合点  gatten / gaten  megegyezés/-értés
原点  genten  kezdőpont, kiindulás
交差点  kōsaten  kereszteződés  
弱点  jakuten  gyenge oldal/pont
出発点  shuppatsuten  kiinduló-/kezdőpont
頂点  chōten  tetőpont, csúcs

752
6
9
379
434
361

伝 DEN
tsuta(eru)
tsuta(wa-
ru)
tsuta(u)

átad, közöl

átadódik

végigmegy,
halad

伝言  dengon  szóbeli üzenet; híresztelés
伝染  densen  fertőzés
伝統  dentō   hagyomány
伝道  dendō  misszió, térítés
遺伝  iden  öröklés; öröklődés
自伝  jiden önéletrajz 
宣伝  senden  propaganda, hirdetés
手伝い tetsudai  segítség; segítő

753
13
4
242
1130
360

殿 DEN, TEN

tono
dono

palota, csar-
nok; úr
nagyúr
úr

殿下  denka  őfelsége; felséged
殿堂  dendō  palota
宮殿  kyūden  palota
御殿  goten  palota; kastély
神殿  shinden  templom; szent hely
殿方  tonogata  uraim
殿様  tonosama  feudális úr 
湯殿  yudono  fürdőszoba
若殿  wakatono  ifjú úr/lord

754
11
163
4769
188
1513

都 TO, TSU
miyako

világváros,
főváros

都会  tokai   nagyváros
都市  toshi  városok
都心  toshin   a város szíve
都内  tonai  világváros környéke
都民  tomin  városi lakosság; tokiói lakos
首都  shuto  főváros
大都市  daitoshi  nagyváros
東京都  Tōkyō-to  Nagy-Tokió
都合  tsugō  körülmények

755
10
60
1614
430
1738

徒 TO gyalog; kísé-
rő; üres, ha-
szontalan

徒党  totō  összeesküvő(k); frakció, klikk
徒歩  toho  gyaloglás
徒労  torō  hiábavaló erőfeszítés
回教徒  kaikyōto  mohamedán
教徒  kyōto  hívő; támogató
使徒  shito  apostol
仏教徒  bukkyōto  buddhista
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756
13
32
1124
1073
1804

塗 TO
nu(ru)

fest, mázol 塗装  tosō  festés, mázolás
塗布  tofu  bekenés, bedörzsölés (gyógyke-
nőccsel)
塗料  toryō  festék(ek)
糊塗  koto  elkendőzés, elsimítás
塗絵  nurie   kifestő, színező
塗り替える  nurikaeru  újrafest/-mázol
塗り立て  nuritate  frissen mázolva/festve
塗り物  nurimono  lakkozott tárgy/áru

757
10
162
4697
1072
1805

途 TO út 途上  tojō  úton
途上国  tojōkoku  fejlődő ország
途絶  tozetsu  leállás; felfüggesztés
途絶える  todaeru   megszakad, vége van
途中  tochū  útközben
途方  tohō  módszer
帰途  kito  a hazavezető úton; hazatérés
前途  zento  jövö, kilátás
別途  betto   különleges tartalék
用途  yōto  haszon, hasznosság

758
12
85
2635
378
372

渡 TO
wata(ru)
wata(su)

átlép, átjut

átjuttat

渡欧  toō  európai utazás
渡航  tokō  hajóút
渡来  torai  átkerülés, beáramlás
過渡期   katoki  átmeneti időszak
譲渡   jōto  megbízás, kinevezés
渡し船  watashibune  komp
手渡す  tewatasu  átad, átnyújt
引き渡す  hikiwatasu  szállít; átad, kiad
見渡す  miwatasu  áttekint 
申し渡す  mōshiwatasu  kihirdet, közzé-
tesz
譲り渡す yuzuriwatasu  átad, átenged

759
7 / 19
717
1595
374

努 DO
tsuto(me-
ru)

törekszik,
iparkodik

努力 doryoku  fáradozás, erőfeszítés
努力家  doryokuka  keményen/kitartóan
dolgozó ember

760
9
61
1664
1596
375

怒 DO
oko(ru),
ika(ru)

megharagszik,
dühbe gurul

怒気  doki   harag, méreg, düh
怒号  dogō  haragos ordítás
怒涛  dotō   haragos hullámok 
怒髪天を突く dohatsuten wo tsuku   düh-
től remeg/tajtékzik
喜怒哀楽  kido airaku  öröm, harag, szána-
lom, hangulat/kedv
激怒  gekido  éktelen harag
心底からの怒り  shinsoko kara no ikari
mélységes harag/indulat
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761
16
151
4469
276
1814

頭 TŌ, TO,
ZU
atama,
kashira

fej, fő; vezető 頭部  tōbu  a fej
街頭  gaitō  az utcán
教頭  kyōtō  vezető tanító
後頭(部)  kōtō(bu)  tarkó, nyakszirt
出頭  shuttō  megjelenés, részvétel
船頭  sendō  hajós, révész
没頭  bottō  elmerülés vmiben (átv is)
頭上  zujō  fent, a fej fölött
頭髪  tōhatsu  haj 
頭割り atamawari  egy személyre (pl. díj)
頭文字  kashiramoji  kezdőbetű, iniciálé
尾頭  okashira  halétel  (teljes hal, a fejétől
a farkáig tálalva)

762
6
42
1359
77
1810

当 TŌ
a(teru),
a(taru)

eltalál, rátesz,
illet

当時  tōji  akkor; azokban a napokban
当選  tōsen  megválasztás; díjnyerés
該当  gaitō  levelezés, válaszadás; hatáskör
見当  kentō  becslés, elgondolás
不当  futō  igazságtalan, törvénytelen
手当て  teate  járadék; kárpótlás; orvosi
kezelés
引き当て hikiate  biztosíték, jelzálog
一人当たり hitoriatari  személyenként

763
10
4
230
286
279

島 TŌ
shima

sziget 島民  tōmin  szigetlakó
群島  guntō  szigetcsoport, szigetvilág
無人島  mujintō  lakatlan sziget
離島  ritō  magában/külön álló sziget
列島  rettō  szigetcsoport, szigetvilág
島国  shimaguni  szigetország
離れ小島  hanare kojima  különálló kis
sziget
広島  Hiroshima  Hirosima (város)

764
12/118
3396
569
407

等 TŌ

hito(shii) 

osztály, fok;
egyenlőség
egyenlő, egy-
forma

等級  tōkyū  fok;  osztály
一等  ittō  első osztályú
上等  jōtō  nagyon jó minőségű  
同等  dōtō  egyenlőség, egyenrangúság
平等  byōdō  egyenlőség

765
12
105
3094
960
1813

登 TŌ,  TO
nobo(ru)

felmegy, fel-
mászik

登記  tōki  bejegyzés, regisztrálás
登校  tōkō  iskolába járás
登場  tōjō  fellépés (színpadon/színházban)
登頂  tōchō  felmászás a csúcsra
登用  tōyō  kinevezés; előléptetés
登竜門  tōryūmon  út a sikerhez
登録  tōroku  bejegyzés, regisztrálás
登城  tojō  várlátogatás
木登り kinobori  fára mászás
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766
7
64
1856
1021
149

投 TŌ
na(geru)

eldob, elhajít 投影  tōei  vetítés
投函  tōkan  postázás; küldés postán
投機  tōki   spekuláció
投稿  tōkō  közreműködés
投獄  tōgoku  bebörtönzés
投資  tōshi   befektetés
投書  tōsho  levél a szerkesztőnek
投票  tōhyō  szavazás
暴投  bōtō  vaktában dobás

767
12
85
2633
632
277

湯 TŌ
yu

meleg/forró
víz

湯治  tōji  fürdőkúra
銭湯  sentō  közfürdő
湯上り yuagari  a fürdőből kilépés
湯気  yuge  gőz
湯飲み  yunomi  teáscsésze
湯船  yubune  fürdőkád
湯水  yumizu  forró és hideg víz
湯元  yumoto  meleg forrás, hőforrás
茶の湯  cha no yu  teaszertartás

768
6
86
2745
1333
249

灯 TŌ
hi

lámpa; lámpa/
fáklya fénye

灯火  tōka  lámpa(fény)    
灯油  tōyu   lámpaolaj, petróleum
街灯  gaitō  utcai világítás/lámpa
外灯  gaitō  külső világítás
消灯  shōtō  lámpaoltás 
船灯  sentō  hajólámpa  
電灯  dentō  villanylámpa/-fény
街の灯  machi no hi  utcai világítás
*提灯 chōchin  lampion

769
10
42
1363
495
390

党 TŌ párt, frakció 党員  tōin  párttag
党首  tōshu  pártvezér
党派  tōha  frakció, klikk
悪党  akutō  semmirekellő, gazember
結党  kettō  párt alapítása
野党  yatō  ellenzéki párt
与党  yotō  kormánypárt
離党  ritō   kilépés a pártból

770
12
32
1109
1840
1808

塔 TŌ torony 塔型  tōgata  torony forma
監視塔  kanshitō  őrtorony
管制塔  kanseitō  irányítótorony
金字塔  kinjitō  piramis; emlékmű
五重の塔   gojū no tō  ötemeletes pagoda
鉄塔  tettō  villanyoszlop; acéltorony
テレビ塔  terebitō  TV torony
仏塔  buttō  pagoda
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771
8
133
3846
904
1807

到 TŌ megérkezik,
eljut vhová

到達  tōtatsu  megérkezés, eljutás (vhová)
到着  tōchaku  megérkezés
到底  tōtei  mindenképpen
到来  tōrai  megérkezés, eljutás (vhová)
殺到  sattō  tolongás, tülekedés
周到  shūtō  lelkiismeretes, gondos

772
11
108
3115
1100
1466

盗 TŌ
nusu(mu)

lop 盗作  tōsaku  plágium
盗賊  tōzoku  tolvaj, rabló
盗聴  tōchō  lehallgatás
盗難  tōnan  lopás 
盗品  tōhin  lopott holmi
盗用  tōyō  lopás, sikkasztás
盗塁  tōrui  lopás
怪盗  kaitō  rejtélyes tolvaj
強盗  gōtō  betörő, rabló; betörés, rablás
窃盗  settō  lopás, tolvajlás
盗み見る  nusumi miru  lopva pillant vkire

773
12
118
3392
1472
384

筒 TŌ
tsutsu

cső, henger 筒口  tōkō  cső vége
筒状  tōjō  hengeres
円筒(形)  entō(kei)  henger (forma)
水筒  suitō  kulacs
発煙筒  hatsuentō  füstölőgyertya
封筒  fūtō  boríték
竹筒  takezutsu  bambuszcső
茶筒  chazutsu  teásdoboz

774
10
15
649
1205
242

凍 TŌ
koo(ru)
kogo(eru)

megfagy

megdermed,
megfagy

凍結  tōketsu  fagyasztás 
凍死  tōshi   hideg általi halál, fagyhalál
凍傷  tōshō  fagyás (testen)
凍土  tōdo  megfagyott föld/talaj
解凍  kaitō  olvadás
冷凍  reitō  fagyasztás
冷凍食品  reitō shokuhin  mélyhűtött/fa-
gyasztott élelmiszer
凍え死ぬ   kogoeshinu  fagyhalált hal

775
9
162
4682
1566
263

逃 TŌ
ni(geru)
noga(reru)

ni(gasu),
noga(su)

elmenekül

el-/megmene-
kül
szökni hagy,
megszöktet

逃走  tōsō  menekülés, szökés
逃避  tōhi  menekülés
逃亡  tōbō  menekülés, szökés
逃げ落ちる  nigeochiru  biztonságban el-
menekül
逃げ出す nigedasu  megszökik, elmenekül
逃げ場  nigeba  menekülési hely/útvonal
借り逃げ  karinige  menekülés az adósság
elől 
見逃す  minogasu  figyelmen kívül hagy
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776
10
9
487
905
1806

倒 TŌ
tao(reru)
tao(su)

elesik, össze-
esik
leteper, legyőz

倒壊  tōkai  összedőlés
倒閣  tōkaku  kormány megbuktatása
倒錯  tōsaku  romlottság, züllöttség
倒産  tōsan  tönkremenés, csőd
圧倒  attō  legyőzés, megsemmisítés
傾倒  keitō  imádat, bálványozás
打倒  datō  kiütés, legyőzés
転倒  tentō  megfordulás; esés
面倒  mendō  baj, nehézség

777
12
117
3357
410
391

童 DŌ
warabe

gyermek 童顔  dōgan  gyermekarc
童心  dōshin  gyermeki érzés/lélek
童謡  dōyō  gyermekdal, gyermekvers
童話  dōwa  gyermekmese
学童  gakudō  iskolás gyermek
児童  jidō  gyermek; ifjú
童歌  warabeuta  gyermekdal

778
13
9
532
232
376

働 DŌ
hatara(ku)

dolgozik 稼働  kadō  működés (gépé); dolgozás
実働時間  jitsudōjikan  ledolgozott mun-
kaóra
働き hataraki   munka, tevékenység
働き掛ける  hatarakikakeru  munkához
lát; megdolgoz vkit 
働き口  hatarakiguchi  munkahely, állás
働き手  hatarakite  munkás, dolgozó
働き者  hatarakimono  jó munkaerő 

779
14
167
4853
1605
383

銅 DŌ vörösréz 銅貨  dōka  rézpénz, rézérme
銅山  dōzan  rézbánya
銅線  dōsen  rézhuzal
銅版画  dōhanga  rézmetszet, rézkarc
銅メダル dōmedaru  bronzérem
赤銅  shakudō  barna
青銅  seidō  bronz
分銅 fundō  ellensúly

780
15
41
1354
703
385

導 DŌ
michibi-
(ku)

vezet, irányít 導火線  dōkasen  gyújtózsinór; indíték, ok
導入  dōnyū  bevezetés
引導  indō  rekviem; ima (elhunytért)
指導  shidō  vezetés, irányítás
主導  shudō  fő vezetés/vezérlés
先導  sendō  vezetés, irányítás
半導体  handōtai  félvezető
補導  hodō  felügyelet, irányítás
誘導  yūdō  vezetés, irányítás; bevezetés
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781
11
60
1622
374
1824

得 TOKU
e(ru),
u(ru)

haszon, előny
nyer, szerez

得意  tokui  büszkeség, erősség; ügyfél,
vevő
得策  tokusaku  jövedelmező/jó terv
得点  tokuten  eredmény, elért pontszám
会得  etoku  megértés, felfogás; egyetértés
獲得  kakutoku  felvásárlás; megszerzés
納得  nattoku  megértés, egyetértés
心得る  kokoroeru  tud, ismer, megért

782
8
80
2468
522
58

毒 DOKU méreg 毒舌  dokuzetsu  sértő/gyalázkodó beszéd
毒草  dokusō  mérgező növény
毒物  dokubutsu   méreg
毒蛇  dokuhebi  mérgeskígyó
気の毒  kinodoku  szánalmas
中毒  chūdoku   mérgezés
有毒  yūdoku  mérgező

783
9
94
2884
219
327

独 DOKU
hito(ri)

egyedül, e-
gyes

独学  dokugaku  önálló/egyéni tanulás
独裁  dokusai  diktatúra
独唱  dokushō  énekszóló
独断  dokudan  önkényesség
独立  dokuritsu  önállóság, függetlenség
孤独  kodoku  magány, elszigetelődés
*独逸   doitsu  Németország
*独り言  hitorigoto  monológ; magában
beszélés

784
8
116
3316
898
1822

突 TOTSU
tsu(ku)

szúr, döf 突撃  totsugeki  ostrom, támadás
突如  totsujo  váratlanul, hirtelen
突入  totsunyū  betörés, berohanás
突破  toppa  áttörés, leküzdés
突風  toppū  széllökés, szélvihar
激突  gekitotsu  nekiütközés
衝突  shōtotsu  konfliktus, karambol
突き当たる  tsukiataru  beleütközik; vég-
ződik
突き倒す tsukitaosu  fellök, leüt

785
8
44
1385
992
299

届 todo(ku)
todo(keru)

elér, eljut
értesít, közöl;
küld

届け先  todokesaki  rendeltetési hely/cím
届け出  todokede  hivatalos értesítés/be-
jelentkezés
欠席届け  kessekitodoke iskolai hiányzás
bejelentése
転入届  ten'nyūtodoke  beköltözés bejelen-
tése (önkormányzatnál)
無届け  mutodoke  értesítés nélkül
行き届く  yukitodoku  alapos, gondos
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786
16
72
2160
637
363

曇 DON
kumo(ru)

befelhősö-
dik, beborul

曇天  donten  felhős ég/idő
曇りがち kumorigachi  jórészt felhős
曇りガラス  kumorigarasu  opálüveg;
párás üveg
曇り日  kumoribi  felhős nap
雨曇  amagumori   felhős és esős idő
声が曇る  koe ga kumoru  elcsuklik a
hangja
花曇り hanagumori  enyhén felhős ég
tavasszal

787
12
167
4830
966
393

鈍 DON
nibu(i)

nibu(ru)

tompa, ne-
hézkes, érzé-
ketlen
érzéketlen
lesz

鈍角  donkaku  tompaszög
鈍感  donkan  érzéketlenség, tompa, kor-
látolt
鈍器  donki  tompa tárgy
鈍行  donkō  személyvonat
鈍才  donsai  butaság; unalmas személy
愚鈍  gudon  ostobaság, butaság
鈍い音  nibui oto  unalmas hang

788
4
2
82
84
1316

内 NAI, DAI
uchi  

belseje vmi-
nek; belül

内閣  naikaku  kormány, kabinet
内港  naikō  belső folyami kikötő
内面  naimen  belül; belső
案内  annai  információ, útmutatás, vezetés
一年以内に  ichinen inai ni  egy éven be-
lül
国内  kokunai  belföld(i)
体内  tainai  a test belseje; benső
町内  chōnai   környék  (városban)
年内  nennai  az éven belül, év vége előtt

789
18
172
5038
557
1037

難 NAN
kata(i),
muzuka-
(shii)

nehéz 難易  nan'i  viszonylagos nehézség
難題  nandai  nehéz kérdés/feladat
難病  nanbyō  gyógyíthatatlan betegség
難民  nanmin  menekült(ek)
海難  kainan  hajótörés
資金難  shikinnan  anyagi nehézség(ek)
避難  hinan  menekül; menedéket talál
非難  hinan  kritika, bírálat

790
11
159
4614
1788
873

軟 NAN
yawa(rakai),
yawa(raka)

lágy, puha,
hajlékony

軟化  nanka  lágyulás, gyengülés
軟禁  nankin  internálás; házi őrizet
軟骨  nankotsu  porc
軟弱  nanjaku  gyenge, engedékeny
軟水 nansui   lágy víz
軟派  nanpa  mérsékelt párt
柔軟  jūnan  hajlékony, rugalmas
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791
8
5
266
939
314

乳 NYŪ
chichi, chi

tej; mell 乳癌 /乳がん nyūgan  mellrák
乳業  nyūgyō  tejfeldolgozó ipar
乳製品  nyūseihin  tejtermékek
授乳  ju'nyū  szoptatás
母乳  bo'nyū  anyatej
乳首  chikubi  mellbimbó
乳飲み子  chinomigo  csecsemő
乳離れ  chibanare  elválasztás (csecsemő)
乳房  chibusa  mell; mellbimbó 
*乳母  uba  szoptató anya
*乳母車  ubaguruma  baba-/gyerekkocsi

792
6
9
374
334
234

任 NIN

maka(seru)
maka(su)

kötelesség,
feladat
gondjaira bíz,
rábíz

任意  nin'i  önkéntes, tetszés szerinti
任期  ninki  hivatali idő
任務  ninmu  kötelesség, küldetés
任命  ninmei  jelölés, kinevezés
降任  kōnin  utód
主任  shunin  megbízott személy, vezető
信任  shinnin  bizalom
転任  tennin  állásváltoztatás

793
14
149
4370
738
1331

認 NIN
mito(meru)

lát, észrevesz,
elismer

認可  ninka  engedélyezés, jóváhagyás
認定  nintei  jóváhagyás, elismerés
確認  kakunin  megerősítés
公認  kōnin  elismerés, engedélyezés
承認  shōnin  jóváhagyás, egyetértés
黙認  mokunin  hallgatólagos beleegyezés

794
15
86
2797
645
500

熱 NETSU
atsu(i)

hőség; láz
forró

熱愛  netsuai  szenvedélyes szerelem
熱気  nekki  hőség, forróság; rajongás
熱血漢  nekketsukan  forróvérű férfi
熱心  nesshin  lelkesedés, igyekezet
熱帯  nettai  trópusi övezet
熱湯  nettō  forró víz
熱望  netsubō  vágyakozás; égető vágy
熱病  netsubyō  láz(zal járó betegség)
加熱  kanetsu  fűtés
高熱  kōnetsu  magas láz

795
8
9
424
579
621

念 NEN gondolat,
óhaj, figyelem

念入り nen'iri  alapos, gondos
念力  nenriki  akaraterő, hűség
記念  kinen  megemlékezés
記念日  kinenbi  évforduló, emléknap
結婚記念日  kekkon kinenbi  házassági
évforduló
懸念  ke'nen  aggodalom, félelem
信念  shinnen  hit, meggyőződés
専念  sennen  elmélyedés; teljes figyelem;
foglalkozás vmivel
理念  rinen  eszme, elmélet
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796
16
86
2808
652
1321

燃 NEN
mo(eru)
mo(yasu),
mo(su)

ég

éget

燃費  nenpi  üzemanyag-költség
燃料  nenryō  üzemanyag
可燃性  kanensei  gyúlékony
可燃物  kanenbutsu  gyúlékony anyagok
不燃物  funenbutsu  éghetetlen anyag
燃え上がる  moeagaru  fellobban, lángra
gyúl (átv is)
燃え切る  moekiru  kiég, kigyullad

797
13
161
4658
369
1338

農 NŌ földművelés 農家  nōka  tanya, gazdaság
農学  nōgaku  mezőgazdaság (tudomány)
農協  nōkyō  mezőgazdasági szövetkezet
農業  nōgyō  földművelés, mezőgazdaság
農産物  nōsanbutsu  mezőgazdasági ter-
mék
農場  nōjō  farm, gazdaság
農村  nōson  földművelő falu 
農民  nōmin   földműves, gazdálkodó
酪農  rakunō   tejgazdaság

798
10
28
853
386
1333

能 NŌ adottság, te-
hetség; 
nó színjáték

能楽  nōgaku  nó dráma
能筆  nōhitsu  szépírás, kalligráfia
能面  nōmen   nó álarc
能率  nōritsu  hatékonyság
可能  kanō   lehetséges, megvalósítható
機能  kinō  szerep, funkció
才能  sainō  tehetség, képesség
知能  chinō  ész, értelem, intelligencia
本能  honnō  ösztön
有能  yūnō  eredményes, tehetséges

799
11
130
3774
1278
1336

脳 NŌ agy(velő) 脳出血  nōshukketsu  agyvérzés
脳髄  nōzui  agy
脳天  nōten  fejtető
脳波  nōha  agyi elektromos hullám
脳裏  nōri  agy; értelem; emlékezet
大脳  dainō  nagyagy, agyvelő
頭脳  zunō  agyvelő; értelem
首脳  shunō  vezető
洗脳  sennō  agymosás

800
16
85
2711
957
1337

濃 NŌ

ko(i)

sötét, vastag,
sűrű
erős

濃厚  nōkō  sűrűség, töménység
濃紺  nōkon  sötétkék
濃縮  nōshuku  kondenzálás
濃淡  nōtan  fény és árnyék; (szín)árnyalat
濃度  nōdo  sűrűség/töménység foka
濃密  nōmitsu  sűrű, zsúfolt
濃霧  nōmu  sűrű köd
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801
10
61
1698
1279
1335

悩 NŌ
naya(mu)
naya(ma-
su)

aggódik, bán-
kódik
nyugtalanít,
aggaszt

悩殺  nōsatsu elbűvölés, megbabonázás
苦悩  kunō  szenvedés, gyötrelem; agónia
子煩悩  kobonnō  szerető, engedékeny
煩悩  bonnō  evilági/nemi vágy; szenvedély
悩み苦しむ  nayamikurushimu  kétségbe-
esik
恋の悩み  koi no nayami  szerelmi bánat
伸び悩む  nobinayamu  stagnál (üzlet)

802
8
85
2529
666
19

波 HA
nami

hullám 波及  hakyū  propagálás, terjesztés
波長  hachō  hullámhossz
波紋  hamon  fodrozódás; szenzációkeltés
波浪  harō  erős hullámzás
短波  tanpa  rövidhullám
電波  denpa  elektromos /rádióhullám
波乗り naminori   hullámlovaglás, szörf
波間  namima  a hullámokon
大波  oonami  nagy hullám
時代の波  jidai no nami   a korszak áram-
lata(i)
津波  tsunami  szökőár, cunami
人波  hitonami  hullámzó tömeg; fejvesztett
menekülés

803
10
112
3186
665
20

破 HA
yabu(ru)
yabu(reru)

eltör, széttör

szakad, törik

破壊  hakai  pusztítás, rombolás
破棄  haki   visszavonás, érvénytelenítés
破局  hakyoku  tönkremenés, katasztrófa
破産  hasan  csőd
破談  hadan   megszüntetés; felbontás (el-
jegyzést)
撃破  gekiha  zúzás, sajtolás
難破  nanpa  hajótörés
破れ目  yabureme  szakadás, repedés
見破る  miyaburu  átlát vkin, felismer vmit

804
10
187
5191
283
21

馬 BA
uma, ma

ló 馬鹿  baka  buta, ostoba
馬車  basha  lovaskocsi
馬術  bajutsu  lovaglás, lovaglóművészet
馬力  bariki  lóerő
乗馬  jōba  felnyergelt ló
木馬  mokuba   hintaló; ló (gimnasztika)
馬小屋  umagoya  lóistálló
馬面  umazura  lófej; hosszú arc
竹馬  takeuma / chikuba  gólyaláb
竹馬の友  chikuba no tomo  gyerekkori ba-
rát

805
10/164
4779
515 
732

配 HAI
kuba(ru)

szétoszt, el-
oszt

配給  haikyū  elosztás, felosztás
配合  haigō  elrendezés, elosztás; harmónia 
配水  haisui  vízellátás
配分  haibun   elosztás, juttatás
気配  kehai  megérzés, megsejtés, előjel
分配  bunpai  elosztás, megosztás
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806
11
154
4494
511
730

敗 HAI
yabu(reru)

legyőzöttnek
lenni; meghiú-
sul

敗因  haiin  a vereség oka 
敗者  haisha  vesztes, legyőzött
敗戦  haisen  vesztett csata, vereség
敗退  haitai  visszavonulás; vereség
敗北  haiboku  vereség, csatavesztés
失敗  shippai  balsiker, kudarc
腐敗  fuhai  romlás, hanyatlás
不敗  fuhai  legyőzhetetlenség

807
8
64
1884
1201
726

拝 HAI
oga(mu)

imádkozik;
tisztel

拝観  haikan  megnéz, megtekint, meglá-
togat 
拝啓  haikei  tisztelt/kedves uram/hölgyem
(megszólítás levélben)
拝借  haishaku  kölcsönvétel
拝聴  haichō  hallgatás (figyelemmel)
参拝 sanpai  szentély meglátogatása; imád-
kozás  
崇拝  sūhai  imádat; istentisztelet
礼拝  raihai / reihai  ima, istentisztelet
拝み倒す ogamitaosu  kikönyörög (bele-
egyezést)

808
9
130
3754
1265
728

背 HAI
se
sei 
so(muku)

somu(keru)

hát, testma-
gasság
testalkat
vki akarata el-
len tesz
hátat fordít,
elfordul

背泳  haiei  hátúszás
背景  haikei  háttér
背後  haigo   háttér (átv is)
背信  haishin  hűtlenség, árulás
背徳  haitoku  korrupció, erkölcstelenség
背面  haimen  hátoldal, hátlap
背丈  setake  termet, alkat
背中  senaka  hát (testrész)
背広  sebiro  öltöny 
背骨  sebone gerincoszlop, hátgerinc

809
8 / 75
2206
1155
551

杯 HAI
sakazuki

szakés pohár 一杯  ippai  egy pohárnyi (ital); tele
銀杯  ginpai  ezüstkupa
賜杯  shihai  győzelmi emlék/trófea  a
császári családtól
二杯  nihai  két pohárnyi (ital) 

810
10
9
483
87
29

倍 BAI kettős, kétsze-
res

倍加  baika  megduplázás/-kétszerezés
倍額  baigaku  dupla összeg
倍数  baisū  többszörös
倍にする  bai ni suru  megkétszerez
倍率  bairitsu  nagyítás
一倍  ichibai  egy rész/egység
三倍  sanbai  háromszoros
数倍  sūbai  néhányszoros
二倍  nibai  kétszeres, kétszer annyi
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811
8
85
2527
1177
737

泊 HAKU
to(maru)
to(meru)

megszáll, éj-
szakázik
éjszakai szál-
lást ad

一泊  ippaku  egy éjszaka (szállodában)
外泊  gaihaku  házon kívül éjszakázás
宿泊  shukuhaku  szállás
停泊  teihaku  horgonyozás
泊り客  tomarikyaku  szállóvendég
泊り込む  tomarikomu  éjszakázik
泊り賃  tomarichin  szállás díja/költsége

812
16
140
4075
1449
54

薄 HAKU
usu(i)

usu(maru),
usu(ragu),
usu(reru)
usu(meru)

vékony, gyen-
ge, könnyű,
világos
elvékonyul, el-
halványul

higít

薄謝  hakusha  csekély jutalom/díj
薄弱  hakujaku  erőtlen, gyenge
薄情  hakujō  érzéketlen, szívtelen
薄明  hakumei  szürkület, alkony
薄給  hakkyū  gyenge fizetség
軽薄  keihaku  jelentéktelen, felületes
浅薄  senpaku  felületes
肉薄  nikuhaku  nyomulás, beszorítás (el-
lenséget) 
薄着  usugi  vékony ruházat/öltözék

813

7
199
5385
270
57

麦 BAKU
mugi

gabona;  búza,
árpa, rozs, zab

麦芽  bakuga  maláta
麦秋  bakushū  gabonaaratás
麦刈り mugikari  gabonaaratás
麦粉  mugiko  búzaliszt
麦の穂  mugi no ho  gabonakalász
麦畑  mugibatake  búza-/gabonaföld
麦飯  mugimeshi  főtt árpa és rizs
麦わら帽子  mugiwara bōshi  szalmakalap
大麦  oomugi  árpa
小麦  komugi  búza
ライ麦  raimugi  rozs

814
19
86
2818
1015
50

爆 BAKU robban(t) 爆撃  bakugeki   bombatámadás
爆笑  bakushō  kirobbanó nevetés
爆弾  bakudan  bomba
爆発  bakuhatsu  robbanás
爆風  bakufū  széllökés, szélroham
爆薬  bakuyaku  robbanóanyag
原爆  genbaku  atombomba
水爆  suibaku  hidrogénbomba
被爆者  hibakusha  bombázás áldozata

815
15
118
3425
1091
733

箱 hako szekrény, lá-
da, doboz

箱入り hakoiri  (be)csomagolt, dobozolt
箱屋  hakoya  dobozkészítő
空箱  karabako  üres doboz
ごみ箱  gomibako  szeméttartó
重箱  jūbako  egymásba rakható dobozok
宝箱  takarabako  páncélszekrény, széf
針箱  haribako  varródoboz
豚箱  butabako  rendőrőrszoba, fogda
筆箱  fudebako  tolltartó
本箱  honbako  könyvespolc, könyvszek-
rény
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816
9
86
2757
36
756

畑 hata,
hatake

megművelt
földterület;
szakterület

畑作  hatasaku  felföldi gazdálkodás
畑地  hatachi  farm 
田畑  tahata  szántóföld(ek)
畑違い hatakechigai  távol áll tőle, nem a
szakterülete
茶畑  chabatake  teaültetvény
花畑  hanabatake  virágos rét
蜜柑畑  mikan batake  madarinültetvény

817
6
130
3726
1306
K-

肌 hada bőr; hajlam;
vérmérséklet

肌色 hadairo  testszínű
肌着 hadagi  fehérnemű
肌寒い hadasamui / hadazamui csípős
hideg
肌触り hadazawari   érintés, érzékelés
(bőrön)
岩肌  iwahada  kemény/erős bőr
地肌  jihada  bőrfelszín; földfelszín
職人肌  shokuninhada  kézművesek/mes-
terek temperamentuma/türelme
柔肌  yawahada  puha bőr

818
14
190
5255
1148
26

髪 HATSU
kami

haj 間一髪  kan'ippatsu  hajszálon múlik
散髪  sanpatsu  hajvágás
長髪  chōhatsu  hosszú haj
理髪  rihatsu  hajvágás 
髪飾り kamikazari  hajdísz
髪型  kamigata  hajviselet
髪の毛  kami no ke  haj
髪結い  kamiyui  hajfonás
洗い髪  araigami  megmosott haj
乱れ髪  midaregami  kibontott haj
白髪  *shiraga / hakuhatsu  fehér/ősz haj

819
7
64
1854
1713
25

抜 BATSU
nu(ku)
nu(keru)
nu(karu)
nu(kasu)

kihúz, eltávo-
lít
kiesik, eltűnik
hibázik
kihagy, mel-
lőz

抜糸  basshi  öltés/varrat eltávolítása
抜歯  basshi  foghúzás
抜粋  bassui  kivonat; válogatás, szemel-
vény
抜擢  batteki  kiválasztás
抜本的  bapponteki  radikális; drasztikus
選抜  senbatsu  kiválasztás
奇抜  kibatsu  különös, eredeti
抜け道  nukemichi  titkos út, egérút
骨抜き  honenuki   kicsontozás; megcson-
kítás

820
7 / 32
1061
443
745

坂 HAN
saka

lejtő, domb-
oldal

急な坂  kyūna saka  meredek domb/lejtő
下り坂  kudarizaka   lejtő; hanyatlás
坂道  sakamichi  dombra vezető út
上り坂  noborizaka  emelkedő, előrelépés
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821
8
75
2213
1047
746

板 HAN,
BAN
ita

deszka 板書  bansho  táblán szemléltetés
看板  kanban  hirdetőtábla, felirat
甲板  kanpan  hajófedélzet
掲示板  keijiban  hirdetőtábla
合板  gōhan / gōban rétegelt fatábla
鉄板  teppan  vaslemez, acéllemez
登板  tōban  dobás, hajítás (baseball)
板前  itamae  főszakács
まな板  manaita  vágódeszka
床板  yukaita  padlódeszka, fapadló

822
4
27
817
324
744

反 HAN,
HON 
TAN

so(ru)
so(rasu)

ellen

(mértékegy-
ség  földre/
anyagra)
hajlik
hajlít

反響  hankyō  visszaverődés; visszhang;
visszahatás
反抗  hankō  ellentámadás
反射  hansha  visszaverődés
反対  hantai  ellenzék, ellenzés
反日  hannichi  japánellenes
反応  hannō  reakció; válasz
反発  hanpatsu  visszalökés, ellenállás
反比例  hanpirei  fordított arány
反面  hanmen  másik/ellenkező oldal

823
5
94
2869
882
752

犯 HAN
oka(su)

elkövet vmit;
szabályt sért

犯行  hankō   bűncselekmény
犯罪  hanzai   bűn
犯人  hannin  bűnöző
現行犯で  genkōhan de  tetten érve (bűn-
cselekményben)
殺人犯  satsujinhan  gyilkosság bűntette
窃盗犯  settōhan  lopás, tolvajlás
防犯  bōhan  bűnmegelőzés

824
7
18
673
1026
742

判 HAN

BAN

pecsét(nyo-
mó)
papírméret

判決  hanketsu  bírói ítélet, döntés
判子  hanko  pecsét, pecsétnyomó
判事  hanji  bíró
判断力 handanryoku  megítélés
判定  hantei  ítélet, döntés
判明  hanmei  bizonyítás, megerősítés
公判  kōhan  nyilvános tárgyalás
裁判  saiban  bíróság; tárgyalás; ítélet
批判  hihan  kritika, bírálat

825
8
91
2843
1046
747

版 HAN nyomóforma;
nyomtatás

版画  hanga  művészi nyomat, fametszet
版行  hankō  kiadás, nyomtatás; pecsételés
旧版  kyūhan / kyūban  régi kiadás
決定版  ketteiban  hiteles kiadás
出版  shuppan  kiadás, publikálás
初版  shohan  első kiadás
新版  shinpan  új kiadás; utánnyomás
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826
10
137
3865
1096
73

般 HAN szállít, hord;
általános,
egyetemes

般若  han'nya  bölcsesség
一般  ippan  általános
一般化  ippanka  általánosítás
一般的  ippanteki  népszerű, általános
諸般  shohan  körülmények
先般  senpan  nemrég; a minap
全般  zenpan  általános; az egész
全般的  zenpanteki  általános érvényű
万般  banpan  mindenféle

827
11
154
4491
1048
748

販 HAN eladás 販売  hanbai  eladás
販路  hanro  árusítás; piac; elhelyezési 
terület
再販  saihan  viszonteladás
自動販売機 / 自販機   jidōhanbaiki /
jihanki  árusító automata 
市販 shihan áru értékesítése, marketing
信用販売  shin'yōhanbai  hitelbe történő
eladás

828
12
165
4811
185
74

番 BAN őrség, szol-
gálat, felü-
gyelet;  sor-
(rend)

番組  bangumi  program (pl. tv)
番号  bangō  szám
番地  banchi  házszám
番人  bannin  őr
局番  kyokuban  telefon körzet-hívószám
交番  kōban  rendőrőrs/-őrhely
順番  junban  sorrend
当番  tōban őrségben van
二番目  nibanme  második

829
12
72
2145
736
67

晩 BAN
                         

est, éj 晩夏  banka  késő nyár, nyár vége
晩御飯  bangohan  vacsora
晩婚  bankon  kései házasság
晩秋  banshū  késő ősz
晩年  bannen  életalkony; utolsó évek
朝晩  asaban  reggel és este; éjjel-nappal
今晩  konban  ma éjjel/este
一晩  hitoban  egy este; egész éjjel

830
5
107
3109
975
781

皮 HI
kawa

prém, bőr, ké-
reg

皮下  hika  bőr alatti, bőr alá adott (pl.
injekció)
皮肉  hiniku  maró gúny, szarkazmus
牛皮  gyūhi  borjúbőr
樹皮  juhi  fakéreg
脱皮  dappi  vedlés
表皮  hyōhi  hámszövet; kéreg, héj
皮切り  kawakiri  kezdet
皮細工  kawazaiku  bőrművesség, bőrmeg-
munkálás
毛皮  kegawa   prém, szőrme
わに皮  wanigawa  krokodilbőr
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831
12
175
5082
1034
724

悲 HI
kana(shii)
kana(shi-
mu)

szomorú,
levert
gyászol, sirat

悲哀  hiai   szomorúság, bánat
悲運  hiun  végzet
悲観  hikan  csalódottság,  pesszimizmus
悲劇  higeki  tragédia
悲惨  hisan  nyomorúság
悲壮  hisō  patetikus
悲恋  hiren  boldogtalan szerelem
慈悲  jihi  kegyelem 

832
12
154
4497
749
578

費 HI
tsui(yasu)
tsui(eru)

kiad, elkölt

pazarlódik

費用  hiyō  kiadás, költség
会費  kaihi  tagsági díj
学費  gakuhi  tandíj; oktatási költségek
光熱費  kōnetsuhi  a világítás és fűtés költ-
ségei, rezsi
出費  shuppi  költség
消費  shōhi  fogyasztás; költség
生活費  seikatsuhi  létfenntartás költsége(i)

833
9
183
5152
530
789

飛 HI
to(bu)
to(basu)

repül, ugrik

repít, átugrik

飛脚  hikyaku  futó, futár
飛行  hikō  repülés
飛行機  hikōki  repülőgép
飛行場  hikōjō  repülőtér
飛来  hirai  repülve érkezés (költöző ma-
darak)
突飛  toppi  alkalmi, másodlagos
雄飛  yūhi  távolugrás; nagy teljesítmény
飛び石  tobiishi  lépőkő (japán kertben)
飛び交う  tobikau  elrepül egymás mellett
飛び込む  tobikomu  beleugrik, fejest ug-
rik
飛び火  tobihi  repülő/kipattanó szikrák

834
5
81
2470
798
784

比 HI
kura(beru)

összehasonlít 比較  hikaku  összehasonlítás
比重  hijū  fajsúly
比率  hiritsu  arány, százalék
比類  hirui  párhuzamos; megegyező
比例  hirei  arány
対比  taihi szembeállítás, összehasonlítás
見比べる  mikuraberu  ránézésre összeha-
sonlít 

835
8
175
5080
498
723

非 HI hiba, tévedés;
-talan, -telen

非行  hikō  vétkesség, kötelességmulasztás
非公開  hikōkai  nem nyilvános, magán-
非合法  higōhō  törvénytelen, illegális
非常  hijō  rendkívüli, előre nem látott
非常口  hijōguchi  vészkijárat
非常事態  hijōjitai  szükségállapot
非常に  hijōni  nagyon, rendkívül
非人間的  hiningenteki  embertelen
非凡  hibon  ritka, egyedülálló
是非  zehi  haladéktalanul, mindenképp
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836
7
1
40
1248
552

否 HI
ina

nem
(tagadás)

否運 / 悲運  hiun  balszerencse
否決  hiketsu  ellenzés, leszavazás
否定  hitei  tagadás, elutasítás, cáfolat
否認  hinin  tagadás, ellenzés, elutasítás
安否  anpi  biztonság; boldogulás
可否  kahi  igen vagy nem; helyénvalóság
拒否  kyohi  elutasítás, megvétózás
賛否  sanpi  igen vagy nem; elfogadás vagy
elutasítás

837
8 /  60
1604
977
778

彼 HI
kare, kano

ő, az 彼岸  higan   napéjegyenlőség hete; cél
彼氏  kareshi  ő; a szeretett férfi; szerető 
彼等  karera ők (tsz., férfiakra)
彼女  kanojo  ő (nő); a szeretett nő; szerető
(nő)

838
10
104
3040
1321
780

疲 HI
tsuka(reru)
tsuka(rasu)

fárad,
kimerül

kimerít, elfá-
raszt

疲弊  hihei  kimerülés; elszegényedés
疲労  hirō  fáradtság, kimerültség
疲労困憊  hirōkonpai  végkimerülés
疲れ果てる  tsukarehateru  teljesen kime-
rül
お疲れ様  otsukaresama  Köszönetem a
fáradozásáért!
気疲れ  kizukare  szellemi fáradtság

839

10
145
4225
976
782

被 HI
kōmu(ru)

kárt
szenved;
vmi tárgya

被害  higai  sérülés, kár
被害者  higaisha  károsult, áldozat
被告  hikoku  vádlott; alperes
被災  hisai  áldozat; elszenvedője vminek
被差別   hisabetsu  megkülönböztetés,
diszkrimináció
被写体  hishatai  fényképezés tárgya/té-
mája
被選挙資格  hisenkyo shikaku  megvá-
laszthatóság
被服  hifuku  ruházat; borítás

840
9
123
3658
401
99

美 BI
utsuku(shii)

szép, gyö-
nyörű

美化  bika  szépítés
美学  bigaku  esztétika
美術  bijutsu  képzőművészet
美術館  bijutsukan  szépművészeti mú-
zeum
美人  bijin  szép nő
美点  biten  szépség, érdem, erény
美徳  bitoku  erény
賛美  sanbi  dicséret,  magasztalás
造形美術  zōkei bijutsu  szobrászat, plasz-
tika
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841
14
209
5421
813
101

鼻 BI
hana

orr 鼻炎  bien  orrüreg gyulladása
鼻音  bion  orrhang
鼻孔  bikō  orrlyuk
耳鼻科  jibika  fül- és gégegyógyászat
鼻息が荒い hanaiki ga arai  büszke; ma-
gas lovon ül
鼻歌  hanauta  zümmögés, morajlás
鼻紙  hanagami  papírzsebkendő
鼻先  hanasaki  orrhegy; vki orra előtt
鼻血  hanaji  orrvérzés

842
12
9
519
768
90

備 BI
sona(eru)
sona(wa-
ru)

berendez, fel-
szerel
birtokol

備蓄  bichiku  vésztartalék
備品  bihin  berendezés, felszerelés
備忘録  bibōroku  emlékeztető, feljegyzés
軍備  gunbi  fegyverzet
整備  seibi   karbantartás
予備  yobi  tartalék
予備校  yobikō  előkészítő iskola
予備費  yobihi  pénztartalék, vésztartalék

843
12
118
3397
130
182

筆 HITSU
fude

íróecset 筆記  hikki  megjegyzés; másolás
筆順  hitsujun  vonás sorrend (írásnál)
筆談  hitsudan  társalgás írásban
鉛筆  enpitsu  ceruza
自筆  jihitsu  saját kézírás
代筆  daihitsu  írnok, titkár
毛筆  mōhitsu  író ecset, festőecset
筆不精  fudebushō  gyenge levélíró/leve-
lező
筆まめ  fudemame  jó levélíró/levelező

844
5
3
129
520
786

必 HITSU
kanara(zu)

biztosan, két-
ségtelenül

必至  hisshi  elkerülhetetlen, biztos
必死  hisshi  biztos halál; végső kétségbe-
esés
必修  hisshū  előírt, megszabott
必需品  hitsujuhin  szükséges dolgok
必読  hitsudoku  kötelező olvasmány
必要  hitsuyō  szükséges, nélkülözhetetlen
必ずしも...ない kanarazushi mo...nai
nem feltétlenül, nem mindig

845
4
22
756
1500
790

匹 HITSU

hiki

párja vminek; 
egyenlő vki-
vel/vmivel)
(számlálószó
állatokra)

匹敵  hitteki  egyenlő/összeillő vmivel
匹夫 hippu  alacsony rangú/egyszerű férfi
匹夫の勇  hippu no yū  vakmerőség
犬一匹  inu ippiki  egy kutya
三匹の子豚  sanbiki no kobuta  három
kismalac
二匹の犬  nihiki no inu  két kutya
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846
5
3
131
1206
517

氷 HYŌ
koori, hi

jég 氷結  hyōketsu  befagyás, megfagyás
氷山  hyōzan  jéghegy
氷雪  hyōsetsu  jég és hó 
氷点  hyōten fagypont 
砕氷船  saihyōsen  jégtörőhajó
樹氷  juhyō  zúzmarás fák
流氷  ryūhyō  zajló jég
氷水  koorimizu  jégkása, jeges víz

847
8
2
108
272
795

表 HYŌ

omote
arawa(re-
ru)
arawa(su)

táblázat, gra-
fikon
felszín
megmutatko-
zik
mutat, kifejez

表記  hyōki  tárgy (feljegyzésésé); cím
表示  hyōji  utalás, jelzés
表情  hyōjō  arckifejezés
表明  hyōmei  nyilatkozat; tanúsítás
表面  hyōmen  felület, felszín
時間表  jikanhyō  órarend, időbeosztás
代表的  daihyōteki  jellegzetes, tipikus;
reprezentatív
発表  happyō  hirdetés, közlemény; kutatási
eredmény közzététele
表立つ omotedatsu nyilvánosságra kerül,
ismertté válik
表向き omotemuki  külső  megjelenés;
nyilvános, hivatalos 

848
9
115
3271
1152
107

秒 BYŌ másodperc
(idő; szög)

秒針  byōshin  másodpercmutató
秒速  byōsoku  mp-kénti sebesség
秒読み  byōyomi  visszaszámlálás
一秒  ichibyō  1 másodperc
一分二十秒  ippun nijūbyō  1 perc 20 mp
1分は60秒   ippun wa rokujūbyō 1 perc =
60 mp
数秒  sūbyō  néhány másodperc
寸秒  sunbyō  egy pillanat 

849
11
94
2893
1470
K-

猫 BYŌ
neko

macska 愛猫  aibyō  kedvenc macska
猫舌  nekojita  érzékenység (forró ételre)
猫背  nekoze görnyedtség, görbe hát
猫撫で声  nekonadegoe  hízelgő hang
子猫 koneko  kismacska
野良猫  noraneko  kóbor macska
招き猫  manekineko  kirakatba helyezett
porcelánmacska (vendégcsalogató)
山猫  yamaneko  vadmacska, hiúz

850
11
12
600
753
162

貧 HIN, BIN
mazu(shii)

szegény 貧困  hinkon  szegénység, ínség
貧相  hinsō  szegényes külső
貧民  hinmin  a szegények
極貧  gokuhin  nélkülözés, nyomor
清貧  seihin  tisztes szegénység
貧乏  binbō  szegénység
貧しい暮らし  mazushii kurashi  szegé-
nyes körülmények
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851
10
98
2984
1161
K-

瓶 BIN palack 瓶詰  binzume  palackozás, palackba töltés
空き瓶  akibin  üres palack
ガラス瓶   garasubin  üvegpalack
酒の瓶  sake no bin  szakés palack
鉄瓶  tetsubin  vasból készült vízforraló
kanna
土瓶  dobin  agyag/cserép teáskanna
ビール瓶  biirubin  sörösüveg
哺乳瓶  ho'nyūbin  cumisüveg

852
9
154
4488
510
573

負 FU
ma(keru)

ma(kasu)
o(u)

veszít
árengedményt
ad
legyőz
visel; tartozik
vkinek

負債  fusai  adósság, tartozás
負傷  fushō  seb, sérülés
自負  jifu  büszkeség, önteltség
勝負  shōbu  győzelem vagy vereség; mér-
kőzés  
負け犬   makeinu  alulmaradó/vesztes fél
負けん気   makenki  versenyszellem
言い負かす iimakasu  megcáfol/-hazudtol
負い目  oime  adósság
背負う  seou  hátán visz

853
5
9
363
192
555

付 FU
tsu(ku)
tsu(keru)

hozzátartozik

hozzáerősít

付加  fuka  tartozék, függelék
付着  fuchaku  hozzákapcsolás, hozzátapa-
dás; ragozás
付与  fuyo  adomány, segély
寄付  kifu  hozzáadás/-járulás; adomány
給付  kyūfu  kifizetés
交付  kōfu  átadás, kézbesítés
付き人  tsukibito  kísérő
気付く  kizuku  észrevesz, felfigyel vmire
受付  uketsuke  porta, recepció
日付け  hizuke  keltezés

854
8
53
1507
504
556

府 FU kormányhiva-
tal; raktár; fő-
város

府庁  fuchō  prefektúrahivatal 
京都府  Kyōtofu  Kiotó közigazgatási terü-
let/prefektúra
都道府県  todōfuken  japán prefektúrák
幕府  bakufu  sógunátus
無政府主義  museifushugi  anarchizmus
(elmélet)

855
4
4
164
315
553

夫 FU, FŪ
otto

férj 夫妻  fusai  férj és feleség; házaspár
夫人  fujin  feleség, férjezett nő
漁夫  gyofu  halász
水夫  suifu  tengerész
農夫  nōfu   paraszt, földművelő
夫婦  fūfu   férj és feleség; házaspár
工夫  kufū   eljárás, mód, eszköz
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856
5
50
1468
675
566

布 FU
nuno

kiterít; kelme
kelme

布教  fukyō  hirdetés, terjesztés (tan, val-
lás)
布巾  fukin  konyharuha, törlőruha
布告  fukoku  rendelet, kiáltvány, hirdet-
mény
布団  futon  matrac
公布  kōfu  közhírré tétel
財布  saifu  pénztárca
配布  haifu  kiosztás, szétosztás
分布  bunpu  elosztás, szétosztás
毛布  mōfu  gyapjútakaró
布地  nunoji  szövet, ruha
布目  nunome  szövet

857

12
40
1321
713
565

富 FU, FŪ
tomi 
to(mu)

gazdagság

gazdagodik

富強  fukyō  gazdagság és hatalom
富豪  fugō  milliomos
富裕  fuyū  gazdagság
富力  furyoku  gazdagság, vagyon
国富  kokufu  nemzeti vagyon
貧富  hinpu  szegénység és gazdagság 
富んだ国  tondakuni  gazdag ország

858
11
38
1237
316
562

婦 FU feleség,
asszony

婦女  fujo  aszony, nő
婦人  fujin  asszony, hölgy
婦長  fuchō  főnővér
一夫一婦   ippu-ippu  monogámia
看護婦  kangofu  ápolónő
主婦  shufu  háziasszony
新婦  shinpu  menyasszony, ifjú asszony

859
10
85
2575
938
311

浮 FU
u(kabu)
u(kaberu)
u(ku)
u(kareru)

lebeg

úsztat
úszik
jókedvű, vigad

浮薄  fuhaku  keményszívű; nem őszinte
浮力  furyoku  elevenség
浮かぬ顔  ukanukao  lehangolt/csüggedt
tekintet
浮き袋  ukibukuro  mentőmellény, mentő-
öv
浮き彫り ukibori  dombormű
浮世絵  ukiyoe  japán fametszet 
思い浮かぶ  omoiukabu  eszébe jut

860
8
61
1662
1814
567

怖 FU
kowa(i)

ijesztő, félel-
metes

恐怖  kyōfu  félelem, rémület
恐怖症  kyōfushō  beteges félelem, fóbia
恐怖政治  kyōfu seiji  rémuralom
高所恐怖症  kōsho kyōfushō  tériszony,
magasságtól való félelem
閉所恐怖症  heisho kyōfushō  bezártsági
félelem, klausztrofóbia
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861
12
12
605
1166
559

普 FU általános; el-
terjedt

普及  fukyū  elterjedés, propagálás
普請  fushin  építkezés
普段  fudan  szokásos, rendes
普段着  fudangi  mindennapi/hétköznapi
viselet
普通  futsū   szokásos, átlagos, közönséges
普遍  fuhen  egyetemesség, mindenütt je-
lenvalóság
普遍的  fuhenteki  általános, egyetemes

862
15
141
4113
1269
571

膚 FU bőr 皮膚  hifu  bőr  (emberi)
皮膚移植  hifu ishoku  bőrátültetés
皮膚科  hifuka  bőrgyógyászat 
皮膚病  hifubyō  bőrbetegség
完膚なきまで  kanpu naki made alaposan,
teljesen

863
11
118
3383
505
558

符 FU jel; amulett,
talizmán

符号  fugō  jel,  rejtjel
符合  fugō  véletlen egyezés
音符  onpu  hangjegy; mellékjel, segédjel
感嘆符  kantanfu  felkiáltójel
切符  kippu  jegy 
切符売り場   kippu uriba  jegypénztár
終止符  shūshifu  pont (írásjel)

864
11
163
4767
86
34

部 BU rész, szakasz; 
példány

部下  buka  beosztott; alárendelt személy
部隊  butai  egység, szakasz, osztag
部分  bubun  rész, részlet
営業部 eigyōbu  értékesítési részleg/osztály
細部  saibu   részletek
全部  zenbu  teljes  
大部分  daibubun  legnagyobb rész, leg-
több
内部  naibu   belső rész; belül
本部  honbu  központ, részleg

865
8
1
51
1031
165

武 BU, MU harcos 武器  buki  fegyver
武士  bushi  harcos; szamuráj
武士道  bushidō  szamuráj erkölcsi kódex
武道  budō  hadtudomány, a hadviselés
művészete
武力  buryoku  fegyveres erő/hatalom
文武両道  bunburyōdō  irodalom és harci
művészetek; toll és kard
武者  musha  harcos katona
武者震い  mushaburui  remegés az izga-
lomtól
荒武者  aramusha  vakmerő/vagány fickó
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866
15
136
3862
810
167

舞 BU
ma(u)
mai

táncol, libeg

tánc

舞曲  bukyoku  tánczene; zene és tánc
舞踏  butō  tánc
歌舞伎  kabuki  kabuki  (japán klasszikus
dráma)
鼓舞  kobu  bátorítás, ösztönzés
舞い込む  maikomu  benéz, bekukkant
舞姫  maihime  szentélytánc
舞い戻る  maimodoru  visszatér
寒中見舞い  kanchūmimai  érdeklődés
hogylétről  (télen)

867
9
41
1349
1463
574

封 FŪ, HŌ bélyegző 封印  fūin  pecsét
封鎖  fūsa  blokád; befagyasztás (pü. for-
rásoké)
封書  fūsho  lepecsételt levél
封入  fūnyū  melléklet (levélhez)
開封  kaifū   levél felbontása
素封家  sohōka  gazdag család/ember
同封  dōfū  melléklet  (levélhez)
密封 mippū  zárópecsét (levélen); herme-
tikus lezárás

868
13
113
3256
1379
581

福 FUKU szerencse, ál-
dás; gazdag-
ság

福音  fukuin  evangélium
福祉  fukushi  jólét
福引  fukubiki  sorsolásos szerencsejáték 
福利  fukuri  jólét, boldogulás 
七福神  shichi fukujin  a jó szerencse hét
istene
裕福  yūfuku  bőség, gazdagság, jómód

869
11
18
699
714
579

副 FUKU kísérő; helyet-
tes

副委員長  fukuiinchō  bizottság alelnöke
副業  fukugyō  melléküzem/-foglalkozás
副作用  fukusayō  mellékhatás
副産物  fukusanbutsu  melléktermék
副詞   fukushi  határozószó
副社長  fukushachō  vezérigazgató-he-
lyettes
副賞  fukushō  külön jutalom
副総裁  fukusōsai  alelnök
副題  fukudai  alcím, felirat

870
14
145
4255
916
584

複 FUKU kétszeres,
többszörös;
összetett;
ismét

複合  fukugō  összetettség; komplexitás
複合媒体  fukugōbaitai  multimédia
複式  fukushiki   kettős könyvvitel
複写  fukusha  reprodukció, fénymásolat
複数  fukusū   többes szám
複製  fukusei  másolat, reprodukció
重複  jūfuku / chōfuku  kettőzés; átfedés;
megismétl(őd)és
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871
12
60
1627
917
582

復 FUKU visszatér(ít),
helyreállít

復習  fukushū  ismétlés (tanulás) 
復唱  fukushō   előadás; ismétlés; próba
復活  fukkatsu  feltámasztás, felélesztés
復旧  fukkyū  helyreállítás
復興  fukkō  újjáépítés; újraéledés
往復  ōfuku  oda-vissza út; menettérti jegy
回復  kaifuku  helyreállítás, visszaszerzés;
meggyógyulás
反復  hanpuku  ismétlés

872
13
130
3800
1271
583

腹 FUKU
hara

has, szív;
belső részek;
lélek

腹心  fukushin  bizalmas barát; követő
腹膜炎  fukumakuen  hashártyagyulladás
腹筋  fukkin  hasizom
切腹  seppuku  hasfelvágás, harakiri
満腹  manpuku  jóllakottság, teli has
立腹  rippuku  méreg, harag
腹が立つ hara ga tatsu  méregbe gurul;
megsértődik
太っ腹  futoppara  nagylelkű, nemeslelkű

873
12
50
1484
1380
580

幅 FUKU
haba

szélesség;
befolyás

全幅  zenpuku  teljes szélesség; szárny fesz-
távolság; összes
全幅の信頼を寄せる zenpuku no shinrai
wo yoseru  minden bizalmát vkibe helyezi
幅が利く haba ga kiku  nagy befolyása van
幅が狭い haba ga semai  keskeny
幅跳び  habatobi  távolugrás
幅広  habahiro  szélesség (pl. anyagé)
大幅  oohaba  teljes szélesség, széles skála 
川幅  kawahaba  a folyó szélessége
布幅  nunohaba  anyag szélessége
歩幅  hohaba  hosszú/nagy lépés
横幅  yokohaba  szélesség

874
5 / 64
1828
582
170

払 FUTSU
hara(u)

megfizet; el-
takarít

払拭  fusshoku  eltörlés, megsemmisítés
払い込む  haraikomu  befizet
現金払い  genkin barai  készpénzfizetés
先払い  sakibarai   előleg fizetés
支払い  shiharai  ki-/megfizetés
分割払い bunkatsu barai   részletfizetés

875
8
85
2524
1792
577

沸 FUTSU
wa(ku)
wa(kasu)

forr

forral

沸点  futten  forráspont
沸騰  futtō  forrás, izgalom
煮沸  shafutsu  felforralás
沸き上がる  wakiagaru  felforr, felfordul
(átv is); forrong
沸き起こる  wakiokoru   kirobbanás, kitörés
沸き立つ  wakitatsu  forr, pezseg; izgatott
lesz
湯沸かし yuwakashi  teáskanna
湯沸かし器  yuwakashiki   vízforraló
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876
4
9
351
583
169

仏 BUTSU
hotoke

Buddha 仏教  bukkyō  buddhizmus
仏語  butsugo  buddhista  kifejezés(ek)
仏像  Butsuzō  Buddha-szobor/képmás
成仏  jōbutsu  Buddhává válás; elhalálozás
石仏  sekibutsu  Buddha kőszobra
日仏  Nichifutsu  japán–francia; Japán és
Franciaország
念仏  nenbutsu  ismétléses buddhista ima
仏心  hotokegokoro Buddha szíve/szelleme
*仏語  futsugo  francia nyelv

877
10
119
3469
1701
160

粉 FUN
kona, ko

liszt, por 粉乳  fun'nyū  tejpor
粉末  funmatsu  por, őrlemény
花粉  kafun  virágpor, pollen
金粉  kinpun  aranypor
製粉  seifun  őrlés
粉薬  konagusuri  gyógyszer por alakban
粉々  konagona  nagyon kicsi darabokban
火の粉  hi no ko  szikra

878
5
1
26
202
757

平 HEI, BYŌ
tai(ra), hira

sík; nyugodt 平気  heiki  nyugodtság, közömbösség
平行  heikō  párhuzamosság
平日  heijitsu  hétköznap
平成  Heisei  Heiszei (Akihito császár ural-
kodási korszaka, 1989–)
平方  heihō  négyzet
平面  heimen  sima/egyenletes felszín; sík
公平  kōhei  pártatlanság, igazság
平社員  hirashain  egyszerű alkalmazott
平家 / 平屋  hiraya  földszintes ház
手の平  te no hira  tenyér

879
7
4
201
784
608

兵 HEI, HYŌ katona 兵役  heieki  katonai szolgálat
兵士  heishi  katona
兵卒  heisotsu  közkatona
志願兵  shiganhei  önkéntes katona
出兵  shuppei  intézkedés, napiparancs;
expedíció
水平  suihei  vízszint; horizont, szemhatár
歩兵  hohei  gyalogság
兵糧  hyōrō  élelmiszer, ellátmány

880
8
12
589
1165
561

並 HEI
nara(bu)
nara(beru)
nara(bini)
nami

sorban áll

sorba állít
és, valamint
átlagos

並行  heikō  párhuzam; egymás mellett
並立  heiritsu  egymás mellett sorakozás
並列  heiretsu  elrendezés; párhuzam
並木道  namiki michi  fasor
毛並み  kenami  eredet, leszármazás
人並みの生活  hitonami no seikatsu  min-
dennapi/szokásos élet
平年並み  heinen nami  átlagos év
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881
11
169
4945
397
763

閉 HEI
to(jiru),
to(zasu),
shi(meru)
shi(maru)

bezár

bezárul

閉会  heikai  gyűlés bezárása
閉口  heikō  elnémulás
閉鎖  heisa  bezárás, berekesztés; kizárás
閉店  heiten  üzlet bezárása
閉幕  heimaku  függöny legördülése
閉門  heimon  kapuzárás; háziőrizet
開閉  kaihei  nyitás és zárás
密閉  mippei   légmentesség

882
6
119
3461
224
79

米 BEI, MAI
kome

rizs 米国  Beikoku Amerikai Egyesült Államok
米作  beisaku  rizstermelés
渡米  tobei  utazás Amerikába
日米  Nichibei  Japán és Amerika; japán–
amerikai
外米  gaimai  külföldi/importált rizs
玄米  genmai  fényezetlen/hántolatlan rizs
新米  shinmai  új rizs; újonc, kezdő
精米  seimai   fényezett/hántolt rizs
白米  hakumai  fényezett/hántolt rizs

883
7
162
4670
442
750

返 HEN
kae(su)
kae(ru)

visszatérít

visszatér

返還  henkan visszatérítés; visszaadás
返却  henkyaku  vminek a visszaadása;
visszafizetés
返事  henji  válasz
返礼  henrei  szívesség viszonzása; revans 
送り返す  okurikaesu  visszaküld
恩返し ongaeshi  szívesség viszonzása
繰り返す  kurikaesu  ismétel; újra csinál
引き返す  hikikaesu  ismétel; visszaküld
振り返る  furikaeru  visszanéz; átnéz vki-
nek a válla fölött

884
9
8
306
257
62

変 HEN
ka(waru)
ka(eru)

változik

változtat

変更  henkō  megváltozás, elváltozás
変種  henshu  változat, variáns
変色  henshoku  színváltozás, színtele-
nedés
変人  henjin  excentrikus/különc ember
変動  hendō  ingadozás, változás
異変  ihen  baleset; katasztrófa
急変  kyūhen  hirtelen fordulat; váratlan
komplikáció
不変  fuhen  állandóság

885
5
162
4661
775
773

辺 HEN
ata(ri), -be

környék, vi-
dék

辺境  henkyō   távoli vidék
辺地  henchi  távoli vidék/hely
近辺  kinpen  szomszédság, környék
身辺  shinpen  vkinek a megjelenése
多辺形  tahenkei  sokszög
底辺  teihen  alap (geometria)
岸辺  kishibe  folyópart
水辺  mizube  tópart(on)
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886
15
120
3589
682
770

編 HEN
a(mu)

köt, csomóz,
horgol; szer-
keszt, össze-
állít

編曲  henkyoku  rendelkezés
編成  hensei  szervezés, összeállítás
編入  hen'nyū  bebocsátási engedély; be-
jegyzés, beiktatás
再編  saihen átszervezés
短編小説  tanpen shōsetsu  novella, tör-
ténet
長編   chōhen  hosszú (film, történet)
編物   amimono  kötés; kötött áru
手編み  teami   kézikötés, kézi horgolás

887
4
91
2842
1045
772

片 HEN
kata

rész;  egyik
oldal

断片  danpen töredék, szilánk, morzsa
肉片  nikuhen  darab/szelet hús
破片  hahen  töredék, darab, szilánk, szelet   

木片  mokuhen  fatuskó, fadarab, forgács
片田舎  katainaka  hátország; távoli vidék
片側  katagawa  egyik oldal
片手  katate  egyik kéz  
片方  katahō  egyik oldal; a másik oldal
片道  katamichi  egyirányú (nem menettér-
ti) út
片目  katame  félszem

888
9
9
450
330
86

便 BEN, BIN 

tayo(ri)

kényelem,
alkalom;
posta
hír, levél

便宜  bengi  kényelem; alkalmasság; előny
便所  benjo  illemhely, mosdó
便秘  benpi  székrekedés
便利  benri  alkalmasság, kényelem
排便  haiben székletürítés
不便  fuben  kényelmetlen
別便  betsubin  külön küldemény
風の便り kaze no tayori  hallomás

889
12
145
4242
889
803

補 HO
ogina(u)

kiegészítés
ellát

補完  hokan kiegészítés
補給  hokyū  kiegészítés, feltöltés, ellátás 
補佐  hosa segítség, támogatás; tanácsadó
補習  hoshū  korrepetálás
補充  hojū  kiegészítés, pótlás
補助  hojo  segítség; kiegészítés
補正  hosei  kijavítás, kiigazítás; revízió
補足  hosoku  elfogás, lefoglalás

890
10
64
1919
890
802

捕 HO
tora(eru),
to(ru),
tsuka(mae-
ru)
tora(ware-
ru),
tsuka(maru)

elfog, letar-
tóztat

foglyul esik

捕獲  hokaku  elfogás, megragadás
捕球  hokyū  elfogás (baseball)
捕鯨  hogei  bálnavadászat
捕鯨船  hogeisen  bálnavadász-hajó
捕虜  horyo  hadifogoly
逮捕  taiho  letartóztatás
生け捕り  ikedori  élve elfogás
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891
14
140
4041
1428
113

暮 BO
ku(reru)
ku(rasu)

besötétedik;
befejeződik
él, megél vmi-
ből

暮秋  boshū  késő ősz
暮春  boshun  késő tavasz
暮色  boshoku  szürkület, alkonyat
野暮  yabo  faragatlan, durva
日暮れ  higure  naplemente
一人暮し  hitorigurashi  egyedüllét, magá-
nyos élet
夕暮れ  yūgure  szürkület, alkonyat

892
12
140
3996
1430
110

募 BO
tsuno(ru)

összegyűjt,
előteremt
(pénzt); tobo-
roz

募金  bokin  pénzgyűjtés
募集  boshū  pályázat meghirdetése; állás-
ajánlat 
募兵  bohei  behívás, toborzás, sorozás
応募  ōbo pályázatra jelentkezés; csatlako-
zás
応募者  ōbosha  pályázó
急募  kyūbo  sürgős toborzás
公募  kōbo  közzététel; nyilvános pályázat
hirdetése

893
8
70
2084
512
814

放 HŌ
hana(tsu)
hana(su)
hana(reru)

elenged; kilő

elszabadít
elszabadul

放火  hōka  szándékos gyújtogatás
放棄  hōki   lemondás, elhagyás
放射  hōsha  sugárzás
放送  hōsō  adás, közvetítés (rádió, tv)
放牧  hōboku  legeltetés
解放  kaihō  megszabadulás; egyenjogú-
sítás
奔放  honpō  vad, hóbortos, gátlástalan

894
8
85
2535
123
821

法 HŌ, HA',
HO'

törvény 法案  hōan  törvényjavaslat/-tervezet
法外  hōgai  szélsőséges, mértéktelen
法務省  hōmushō  igazságügyi miniszté-
rium
法律  hōritsu   törvény, törvényhozás
憲法  kenpō  alkotmány
国法  kokuhō  vmely ország törvénye
不作法 busahō  udvariatlanság
文法  bunpō  nyelvtan
立法  rippō  törvényalkotás/-hozás

895
5
4
176
804
807

包 HŌ
tsutsu(mu)

csomagol 包帯  hōtai  bekötözés
包丁  hōchō  konyhakés
包容  hōyō  türelem; átölelés
包容力  hōyōryoku  kapacitás; tolerancia
内包  naihō  jelentés(kör)
包み紙  tsutsumigami  csomagolópapír
紙包み  kamizutsumi   papírba csomagolt
holmi
小包  kozutsumi   postai csomag
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896
13/151
4466
959
823

豊 HŌ
yuta(ka)

bőséges, gaz-
dag

豊作  hōsaku  gazdag/bő  termés
豊年  hōnen  gazdag/jó év
豊富  hōfu  bőség, gazdagság
豊満  hōman  testes, telt, érzéki
豊漁  hōryō  jó halfogás

897
12
32
1114
685
588

報 HŌ
muku(iru)

újság, hír
viszonoz

報酬  hōshū  megjutalmazás
報奨  hōshō  jutalom, kompenzáció
報知  hōchi   hírközlés
報道  hōdō  tájékoztatás
報道機関  hōdō kikan  sajtó, hírközlő szer-
vek
果報  kahō  szerencse, boldogság
果報は寝て待て  kahō wa netemate  a
türelem rózsát terem (közm)
天気予報  tenki yohō  időjárás előrejelzés
電報  denpō  távirat
予報  yohō  jóslás, előrejelzés

898
11
149
4326
1181
816

訪 HŌ
tazu(neru),
otozu(reru)

meglátogat 訪中  hōchū  látogatás Kínába
訪日  hōnichi  látogatás Japánba
訪問  hōmon  látogatás
訪問客  hōmonkyaku  látogató vendég
会社訪問  kaishahōmon  interjú (álláske-
reséskor)
来訪   raihō  látogatás
来訪者  raihōsha  ügyfél; látogató
歴訪  rekihō  látogató körút

899
8
40
1293
296
683

宝 HŌ
takara

kincs 宝石  hōseki  drágakő
家宝  kahō  családi kincs/ereklye
国宝  kokuhō   nemzeti kincs
重宝  chōhō  felbecsülhetetlen kincs; hasz-
nosság
秘宝  hihō  kincs; megbecsült tárgy
宝くじ takarakuji   lottó, szerencsejáték
宝探し takarasagashi   kincskeresés
宝島  takarajima  kincses sziget
宝物  takaramono / hōmotsu  kincs

900
8
64
1883
1285
808

抱 HŌ
da(ku)
ida(ku)
kaka(eru)

ölel, átkarol

megölel
kézben visz;
alkalmaz

抱負  hōfu   becsvágy, törekvés
抱擁  hōyō   megértés, türelem; ölelés
介抱  kaihō  ápolás; gondoskodás; dédel-
getés
辛抱する  shinbō suru  állhatatosan kitart
抱き合う  dakiau  ölelkezés
抱きしめる  dakishimeru  szorosan átölel/
tart, magához szorít/ölel
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901
11
96
2940
673
122

望 BŌ, MŌ
nozo(mu)

remél, kíván 望郷  bōkyō  honvágy
希望  kibō  kívánság, vágy, remény
志望  shibō  kívánság, óhaj
大望  taibō / taimō  törekvés; becsvágy
展望  tenbō  látvány; kilátás(ok), jövő
要望  yōbō  kívánság, óhaj
所望  shomō  kívánság, vágy
本望  honmō  régóta dédelgetett vágy/am-
bíció; elégedettség

902
15
72
2157
1014
51

暴 BŌ
BAKU
aba(ku)
aba(reru)

dühöng
elárul, lelep-
lez
tombol

暴飲  bōin  iszákosság, alkoholizmus
暴言  bōgen  durva megjegyzés, becsmér-
lés
暴行 bōkō  erőszakoskodás
暴動 bōdō  lázadás
暴風 bōfū  vad/viharos szél
暴力 bōryoku  atrocitás, erőszak
暴力団  bōryokudan  terrorista szervezet, 
gengszterbanda
横暴  ōbō  elnyomás, zsarnokság
凶暴  kyōbō  brutalitás, kegyetlenség
乱暴  ranbō  bántalmazás, erőszak
暴露  bakuro  leleplezés, feltárás
暴れん坊  abarenbō  durva/kötekedő alak

903
12
154
4499
760
142

貿 BŌ kereskedelem 貿易  bōeki  külkereskedelem
貿易会社  bōeki gaisha  kereskedő cég
貿易収支  bōeki shūshi  külkereskedelmi
mérleg
貿易品  bōekihin  kereskedelmi áru
自由貿易  jiyū bōeki  szabad kereskedelem
日米貿易  Nichibei bōeki  japán–amerikai
kereskedelem

904
7
170
4980
513
132

防 BŌ
fuse(gu)

véd, óv 防衛  bōei  védelem
防火  bōka  tűzvédelem/-oltás
防災  bōsai  katasztrófa-elhárítás
防止  bōshi  megakadályozás, védelem
防水  bōsui  vízálló 
国防  kokubō  honvédelem
消防  shōbō  tűzoltás, tűzoltóság 
消防車  shōbōsha  tűzoltóautó 
予防  yobō  megelőzés, óvatosság

905
12
75
2302
1543
135

棒 BŌ bot, rúd 棒高跳  bōtakatobi  rúdugrás
棒立ち  bōdachi  egyenes állás
相棒  aibō  társ, pajtás
編み棒 amibō  kötőtű
警棒  keibō  gumibot
心棒  shinbō  tengely
綿棒  menbō  pálca (kenőcshöz), applikátor
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906
7
8
291
1374
120

忘 BŌ
wasu(reru)

elfeled, elfe-
lejt

忘恩  bōon  hálátlanság
忘却  bōkyaku  feledékenység
忘年会  bōnenkai  év végi mulatság, év-
búcsúztató 
健忘  kenbō  feledékenység
健忘症  kenbōshō  amnézia, emlékezetki-
hagyás
忘れ物  wasuremono  elhagyott holmi
置き忘れる okiwasureru  elhagy, elvesz
度忘れ  dowasure  emlékezetkiesés

907
3
8
281
672
119

亡 BŌ, MŌ
na(i)

meghal
halott

亡国  bōkoku  romokban heverő ország
亡父  bōfu  elhalt atya
亡夫  bōfu  elhalt férj
亡命  bōmei  emigrálás
亡友  bōyū  elhalt barát
亡霊  bōrei  kísértet, szellem
死亡  shibō  halál; halandóság
死亡者  shibōsha  halott(ak)
未亡人  mibōjin  özvegy
滅亡  metsubō  összeomlás, bukás

908
12 / 50
1483
1105
133

帽 BŌ sapka, fejre-
való

帽子  bōshi  sapka, kalap
帽章  bōshō  sapkajelvény/-jelzés
赤帽  akabō  hordár
角帽  kakubō  négyszögletes főiskolás
kalap
脱帽  datsubō  sapka/kalap levétele
無帽  mubō  hajadonfővel

909
6
61
1647
1373
121

忙 BŌ
isoga(shii)

elfoglalt 
(munkával)

忙殺  bōsatsu  nagyon elfoglalt, halálra
hajszolt
忙中閑あり bōchū kan'ari  szusszanásnyi
pihenő (munka közben)
御多忙中  gotabōchū  a munka közepette
多忙  tabō  nagy szorgalom; a munka szo-
rítása
繁忙  hanbō  elfoglaltság, túlterheltség

910
7
32
1062
1858
127

坊 BŌ, BO' buddhista pap/
szerzetes

坊主  bōzu  buddhista pap, bonc
坊や  bōya  kisgyerek
赤ん坊  akanbō  csecsemő, kisbaba
朝寝坊  asanebō  későn kelő
隠れん坊 kakurenbō  bújócska (játék)
けちん坊  kechinbō  fukar ember
次男坊   jinanbō  második fia vkinek
坊っちゃん  botchan  az ön fia; fiatal, ifjú
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911
16
200
5393
1531
K-

磨 MA
miga(ku)

fényesít 研磨  kenma  köszörülés, csiszolás
達磨  daruma  dharma; "keljfeljancsi"
百戦錬磨  hyakusenrenma  veterán
錬磨  renma  képzés, oktatás, gyakorlás
磨き上げる migakiageru  szépen fényesít
靴磨き kutsumigaki  cipőkrém/-tisztítószer
歯磨き hamigaki  fogkrém

912
8
75
2202
1156
731

枚 MAI (számlálószó
lapos, vé-
kony tár-
gyakra)

枚挙  maikyo  felsorolás, megszámlálás
枚数  maisū  lapos tárgyak száma
紙一枚  kami ichimai  egy lap/ív papír
三枚  sanmai  komédia
千円札6枚  sen'ensatsu rokumai 6 db ezer
jenes bankjegy
二枚目 nimaime színész szerelmi jelenetben

913
10
32
1084
1826
1282

埋 MAI
u(maru)
u(meru)
u(moreru)

megtelik

temet, betölt
eltemetődik

埋葬  maisō  temetés, sírba helyezés
埋蔵  maizō  földben elrejtés, földbe ásás
埋蔵金  maizōkin  elásott arany/kincs
埋蔵物  maizōbutsu  elásott kincs, kincslelet
埋没  maibotsu  eltemetés, elfeledés
埋め立て  umetate tenger/tó/árok feltöltése
埋め立て地   umetatechi  feltöltött terület
生き埋め  ikiume  élve eltemetés

914
5
4
177
305
1281

末 MATSU,
BATSU
sue

vég 末期 makki  vég; utolsó fázis (betegség)
末世  masse  utolsó napok
末代  matsudai  a jövendő korszakok; örök-
ké
末尾  matsubi  vég 
顛末 tenmatsu  a teljes történet; részletek
年末  nenmatsu  év vége
末恐ろしい  sueosoroshii   nyugtalanító,
vészjósló
末(っ)子  sue(k)ko  a legfiatalabb gyermek
行く末  yukusue  a jövő; vki jövője

915
12
85
2636
201
1287

満 MAN
mi(chiru)
mi(tasu)

tele van

tölt

満一年 man'ichinen  egy teljes év
満悦  man'etsu  nagy öröm, elragadtatás 
満開  mankai  teljes virágzás(ban)
満月  mangetsu  telihold
満点 manten  teljes pontszám, 100%
円満  enman  harmónia, béke, teljesség
充満  jūman  tele van vmivel; bővelkedik
vmiben 
不満  fuman  elégedetlenség
未満  miman  kevés, nem elegendő
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916
5
4
179
306
1295

未 MI még nem 未経験  mikeiken  tapasztalatlan
未婚  mikon  nem házas, nőtlen/hajadon
未熟  mijuku  tapasztalatlanság, éretlenség
未遂  misui  merénylet
未知  michi  ismeretlen, különös
未明  mimei  hajnali szürkület; kora hajnal
前代未聞  zendai mimon  hallatlan, példát-
lan

917
5
1
25
177
1299

民 MIN
tami

nép, nemzet 民意  min'i  népakarat
民間  minkan  magán, egyéni 
民間企業  minkankigyō  egyéni vállalkozó
民謡  min'yō  népdal; népszerű dal
移民  imin  ki-/bevándorlás; bevándorló
原住民  genjūmin  bennszülött, őslakó
庶民  shomin  néptömeg; köznép
人民  jinmin  nép

918
10
109
3132
849
1300

眠 MIN
nemu(ru)
nemu(i)

alszik

álmos

安眠  anmin  nyugodt alvás
仮眠  kamin  szendergés, szundítás 
催眠  saimin  hipnotizmus
睡眠  suimin  alvás, szundítás
睡眠薬  suimin'yaku  altatótabletta
不眠  fumin  álmatlanság
眠り薬  nemurigusuri  altatószer
居眠り  inemuri  ülve bóbiskolás/szundi-
kálás

919
12
86
2773
93
168

無 MU, BU
nai

-talan, -telen
vmi nincs

無休  mukyū  szünet nélkül, szakadatlan
無言  mugon  hallgatás, szótlanság
無差別   musabetsu   megkülönböztetés/
diszkrimináció nélkül
無視  mushi  semmibevevés, nemtörődöm-
ség
無実  mujitsu  ártatlanság
無知  muchi  tudatlanság 
無念  munen   csalódás okozta szomorúság
無理  muri   lehetetlen, értelmetlen
無力  muryoku  erőtlenség
有無  umu  igen vagy nem; lét(ezés)
無事  buji  biztonság, béke, nyugalom

920
13
140
4028
811
1314

夢 MU
yume

álom 夢想  musō  álmodozás, révedezés
夢中  muchū  önkívület, exázis
夢遊病  muyūbyō  álomkór, alvajárás
悪夢  akumu  rossz álom, lidércnyomás
白昼夢  hakuchūmu  ábrándozás
夢現  yume utsutsu extázis; álom és valóság
夢を見る yume wo miru  álmodik
夢にも  yume ni mo  még álmában sem 
初夢  hatsuyume  újévi első álom
正夢  masayume  valóra váló álom
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921
11
110
3167
235
1312

務 MU
tsuto(me-
ru)

kötelesség
dolgozik

義務  gimu  kötelesség, felelősség
公務  kōmu  hivatalos ügy; közügy
公務員  kōmuin  köztisztviselő, közalkal-
mazott
国務  kokumu  államügyek
債務  saimu adósság
事務  jimu  hivatali munka, ügy
常務  jōmu  folyó ügyek; ügyvezető igaz-
gató
職務  shokumu  szakmai feladat

922
10
38
1225
1752
1315

娘
musume lány, vkinek a

lánya
娘盛り musume zakari  fiatal lány; a leg-
szebb lánykor
娘心  musume gokoro  gyermeki/lányos
ártatlanság
娘と息子  musume to musuko vkinek a
lánya és fia
娘婿  musumemuko (örökbe fogadott) vő
田舎娘  inaka musume  falusi/vidéki leány
生娘  kimusume  hajadon, szűz

923
14
30
983
925
280

鳴 MEI
na(ku)
na(ru)
na(rasu)

énekel, nyá-
vog
hangzik
megszólaltat

鳴動  meidō  zúgás, zengés, morajlás
共鳴  kyōmei  együtthangzás; együttérzés
悲鳴  himei  sikoltás, segélykiáltás
雷鳴  raimei  égzengés, mennydörgés
鳴り渡る nariwataru távolról visszhangzik
海鳴り uminari  tenger zúgása/morajlása
怒鳴る  donaru  kiált, üvölt

924
8
9
430
578
1288

命 MEI,
MYŌ
inochi

parancs; élet

élet

命題  meidai   javaslat, tézis
命中  meichū  ütés
命名  meimei  névadó, keresztelő
革命  kakumei  forradalom
性命  seimei  élet, lélek
生命保険  seimei hoken  életbiztosítás
寿命  jumyō  élettartam
宣命 senmyō  császári kihirdetés (házasság,
új korszak neve stb.)
命知らず  inochishirazu  vakmerőség;
hosszantartó
命取り inochitori  végzetes

925
9
162
4681
967
80

迷 MEI
mayo(u)

zavarban van,
eltéved

迷宮  meikyū   rejtély; útvesztő, labirintus
迷彩  meisai  álcázás
迷路  meiro  labirintus
迷惑  meiwaku  zavar, bosszúság
混迷  konmei  elképedés; kábultság
低迷  teimei  alacsonyan állás, lebegés; üz-
leti pangás
血迷う  chimayou  elveszti a fejét/az önu-
ralmát
*迷子 maigo  elveszett/eltévedt gyermek
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926
9
176
5087
274
1294

面 MEN
omote,
omo
tsura

arc; felszín

arc

面会  menkai  személyes találkozás
面前  menzen  megjelenés
面目  menboku / menmoku  arc, méltóság,
becsület
経済面  keizaimen  gazdasági helyzet
紙面  shimen  betűköz, szóköz
場面  bamen  színtér
方面  hōmen  irány, oldal
面影  omokage  nyom, emlék; arc, tekintet
面白い omoshiroi  érdekes
面長  omonaga  ovális/hosszú arc(ú)

927
14
120
3566
1191
1293

綿 MEN
wata

gyapot, pa-
mut, vatta

綿織り物  men'orimono  gyapotáru
綿花  menka  nyers gyapot
綿布  menpu  gyapotszövet
綿密  menmitsu  részletesség; pontosság
海綿  kaimen  szivacs
純綿  junmen  tiszta pamut
木綿  momen  gyapot, pamut
綿雲  watagumo  fodros felhő
綿毛  watage  pehely, szösz
綿屋  wataya  gyapotüzlet/-kereskedő

928
4
82
2473
287
92

毛 MŌ
ke

szőr, haj,
prém,  gyapjú,
toll, pehely 

毛細血管  mōsaikekkan  hajszálerek
毛髪  mōhatsu  haj, szőr(zet)
原毛  genmō  nyersgyapjú
不毛  fumō  meddőség, terméketlenség
羊毛  yōmō  gyapjú
まつ毛  matsuge  szempilla
眉毛  mayuge  szemöldök

929
8
169
4940
161
1309

門 MON
kado

kapu, ajtó 門下生  monkasei  tanítvány, követő
門限  mongen  záróra; takarodó
門戸  monko  ajtó
寺門  jimon  templomkapu
入門  nyūmon  bevezető; belépés
部門  bumon  csoport, ágazat, osztály; 
kategória
門口  kadoguchi  kapu, bejárat
門出  kadode  indulás; kezdés
門松  kadomatsu  újévi fenyődísz (ajtón)

930
16
140
4074
359
611

薬 YAKU
kusuri

gyógyszer, or-
vosság

薬剤師  yakuzaishi   gyógyszerész
薬品  yakuhin   gyógyszer
薬用  yakuyō   gyógy-, orvosi
薬局  yakkyoku   gyógyszertár
劇薬  gekiyaku  erős gyógyszer/méreg
農薬  nōyaku    mezőgazdasági vegyszer
麻薬  mayaku   narkotikum, kábítószer
薬屋  kusuriya gyógyszertár; gyógyszerész
風邪薬  kazegusuri   gyógyszer megfázásra
飲み薬  nomigusuri  gyógyszer (folyadék)
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931
7
60
1598
375
148

役 YAKU

EKI

hivatali szol-
gálat; szerep
csata; szol-
gálat

役者  yakusha  színész(nő)
役所  yakusho  közhivatal, hatóság
役職  yakushoku  vezető beosztás
役に立つ  yaku ni tatsu  hasznos
役人  yakunin  tisztviselő, hivatalnok
役目  yakume  kötelesség; üzlet(i ügy)
役割  yakuwari  szerep; feladat
配役  haiyaku  szereposztás
使役  shieki  alkalmazás, foglalkoztatás;
műveltetés (nyelvtan)
労役  rōeki  kemény munka

932
9
120
3499
211
876

約 YAKU ígéret; körül-
belül

約五分  yaku gofun  kb. 5 perc
約三キロ  yaku sankiro  kb. 3 km/kg
約半分  yaku hanbun  kb. fele
契約  keiyaku  egyezmény, szerződés
口約  kōyaku  szóbeli ígéret
公約  kōyaku  nyilvános ígéret/elkötelezett-
ség
公約数  kōyakusū (legnagyobb) közös osztó
条約  jōyaku  egyezmény
節約  setsuyaku  takarékosság
先約  sen'yaku  előzetes elígérkezés
予約  yoyaku  előfizetés, lefoglalás

933
8
85
2534
364
295

油 YU
abura

olaj 油脂  yushi  olajok és zsírok
油性  yusei  olaj tartalmú, olajos
油断  yudan hanyagság, felkészületlenség
給油所  kyūyujo  benzinkút
原油  gen'yu  nyersolaj
重油  jūyu  nyersolaj
石油  sekiyu  kőolaj
油絵  aburae  olajfestmény

934
5
2
89
363
296

由 YU, YŪ,
YUI
yoshi

ok, alap; ér-
telem, jelen-
tés

由来  yurai  eredet, származás; történelem
由来書  yuraisho  történelem; emlékiratok
経由  keiyu  úton
事由  jiyū  ok, indíték, magyarázat
自由  jiyū  szabadság
自由詩  jiyūshi  szabad vers
不自由  fujiyū  kellemetlenség; hiány, nyo-
mor
理由  riyū  ok, indíték

935
16
159
4634
546
911

輸 YU küld, szállít 輸出  yushutsu  kivitel, export
輸出入  yushutsu'nyū  export és import
輸送  yusō  szállítás
輸入  yu'nyū  bevitel, import, behozatal
運輸  un'yu  szállítás
禁輸  kin'yu  embargó, szállítási tilalom
空輸  kūyu  légi szállítás
密輸  mitsuyu  csempészet, csempészés 
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936
12  
162
4726
1003
916

遊 YŪ, YU
aso(bu)

játszik, szána-
kozik

遊園地  yūenchi   vidámpark
遊戯  yūgi   játék, sport
遊休  yūkyū  nem  működik/üzemel
遊興  yūkyō  mulatság; szánakozás
遊行  yūkō  kirándulás; megmozdulás
遊説  yūzei  választási küzdelem, kampány
遊歩道  yūhodō  sétány, promenád
遊覧  yūran  kirándulás
遊離  yūri  elválasztás, elszigeteltség
回遊  kaiyū  kirándulás, körút
交遊  kōyū  barát(ság)
周遊  shūyū  kirándulás; kirándulási jegy
遊び相手  asobiaite  játszótárs

937
9
19
726
1386
914

勇 YŪ
isa(mu)

eleven, lendü-
letes, jókedvű

勇敢  yūkan  bátorság, hősiesség
勇気  yūki  bátorság
勇姿  yūshi  udvarló
勇者  yūsha  hős, derék/bátor ember
勇退  yūtai  önkéntes lemondás/visszalépés
義勇軍  giyūgun  önkéntes hadsereg
武勇  buyū  bátorság
勇み足 isamiashi  túlbuzgóság, kapkodás

938
11
163
4768
524
924

郵 YŪ posta 郵政省  yūseishō  postaügyi és távközlési
minisztérium
郵送  yūsō  feladás/küldés postán
郵送料  yūsōryō  postaköltség
郵便  yūbin  posta(szolgálat), postai külde-
mény
郵便配達  yūbinhaitatsu  postás, levélhor-
dó
郵便料金  yūbinryōkin   postaköltség

939
17
9
564
1033
913

優 YŪ
sugu(reru)
yasa(shii)

felülmúl 

kiváló, szíves,
kedves

優越  yūetsu  felsőbbség, elsőség
優艶  yūen  elbűvölő, elragadó
優秀  yūshū  felsőbbrendűség, kiválóság
優先  yūsen  elsőség, előny
優美  yūbi  kifinomultság, elegancia
優劣  yūretsu  érdem; felsőbbrendűség és
alsóbbrendűség
男優  dan'yū  színész
俳優  haiyū  színész, színésznő

940
4
6
271
393
881

予 YO előbb, előre 予感  yokan   balsejtelem, megérzés
予見  yoken  előrelátás, megsejtés 
予言  yogen  jövendölés, prognosztizálás
予行演習  yokōenshū   kosztümös próba
予告  yokoku  előzetes bejelentés/értesítés
予算  yosan  költségvetés, büdzsé
予想外  yosōgai  nem várt, előre nem látott
予断  yodan  jós, prófécia; feltevés 
予知  yochi   prognózis, jóslás
猶予  yūyo  elnapolás, elhalasztás
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941
13
181
5123
394
882

預 YO
azu(keru)
azu(karu)

rábíz, megbíz
(vmivel)
megőriz

預金  yokin  bankbetét
預言  yogen  jóslás, jövendölés, prófécia
預託  yotaku  letétbe helyezés
預かり所  azukarisho / azukarijo  ruhatár,
csomagmegőrző
預かり証  azukarishō  letéti nyugta
預かり物  azukarimono  vkire rábízott
tárgy
現金自動預け払い機  genkinjidō azuke-
baraiki  ATM, bankjegykiadó automata

942
7
9
408
1063
448

余 YO
ama(ru)

ama(su)

feleslegben
van, megma-
rad
meghagy

余韻  yoin  visszhangzás, utórezgés (ha-
rang)
余暇  yoka  szabadidő
余興  yokyō  mutatványos; szórakozás 
余計  yokei  felesleg; túl sok
余談  yodan  kitérés, elkalandozás; foly-
tatás
余地  yochi  mozgástér; perem, szegély
余念  yonen  teljes odaadás, elszántság
余波  yoha  utóhatás, következmény
余分  yobun  felesleg, többlet
余命  yomei  hátralevő évek
余裕  yoyū  felesleg, többlet

943
3
1
6
539
879

与 YO
ata(eru)

ad, adomá-
nyoz, juttat

関与  kan'yo  részesedés, részvétel
寄与  kiyo  hozzájárulás, szolgálat
給与  kyūyo  fizetés, járandóság, juttatás
供与  kyōyo  adomány
授与  juyo  adományozás, átruházás
賞与  shōyo  jutalom, prémium, juttatás
譲与  jōyo  átengedés, átruházás; koncesz-
szió

944
12
140
4001
253
907

葉 YŌ
ha

levél, lomb 葉緑素  yōryokuso  klorofill, levélzöld
観葉植物  kan'yōshokubutsu  dísznövény
落葉  rakuyō  lombhullás, hulló levelek
青葉  aoba  zöld levél/lomb
落ち葉  ochiba  lehullott levelek
言葉  kotoba  szó; nyelv, beszéd
木の葉  konoha  falevél, levélzet

945
12
170
5012
630
275

陽 YŌ hím; pozitív;
Nap

陽気  yōki  időjárás; időszak; vidámság
陽性  yōsei  pozitív természet/tulajdonság 
太陽  taiyō  Nap
太陽系  taiyōkei   Naprendszer
太陽暦  taiyōreki  Julián-naptár
陽光  yōkō  napfény, napsugár
落陽  rakuyō  lombhullás; lehullott levelek
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946
14
75
2341
403
897

様 YŌ

sama

módozat; ha-
sonlítás
állapot; 
úr, hölgy,
asszony

様式  yōshiki  stílus, mód
様相  yōsō  fázis, aspektus, szempont
様態  yōtai  forma; helyzet 
異様  iyō  bizarr, különös, furcsa
模様  moyō  minta
様変わり  samagawari  változás
田中様  Tanaka sama  Tanaka úr/ (kis)asz-
szony

947
9
146
4274
419
906

要 YŌ

i(ru)

fő/lényeges
dolog
szükséges

要旨  yōshi  lényeg; összefoglalás
要素  yōso  elem, tényező, fő összetevő
要点  yōten  fő pont, lényeg
要約  yōyaku  összegezés, kivonat
重要  jūyō  lényeg, fontosság
主要  shuyō  lényeges/alapvető dolgok
需要  juyō  igény, kereslet

948
10
40
1309
654
885

容 YŌ alak, forma;
tartalom

容器  yōki   edény, tartály
容疑  yōgi   gyanú, vád
容姿  yōshi  megjelenés, forma
容赦  yōsha  megbocsátás, bocsánat
容量  yōryō  űrtartalom, befogadóképesség,
térfogat
寛容  kan'yō  tolerancia, türelem, béketűrés
形容  keiyō  forma, alak; szókép, metafora
内容  naiyō  tartalom
美容  biyō  forma/megjelenés szépsége

949
5
52
1495
1229
649

幼 YŌ
osana(i)

gyermeki,
gyermekes

幼児  yōji  csecsemő, kisgyerek
幼女  yōjo  kislány
幼少  yōshō  csecsemőkor, gyermekkor
幼稚  yōchi  gyerekes, tapasztalatlan
幼虫  yōchū  lárva
幼年  yōnen  gyermekkor
幼子  osanago  kisgyerek
幼心  osanagokoro  gyermeki lélek/szív
幼なじみ  osana najimi  gyermekkori barát

950
13
85
2659
1392
886

溶 YŌ
to(keru)
to(kasu),
to(ku)

olvad, felol-
dódik
felold, olvaszt

溶液  yōeki  oldat
溶解  yōkai  olvadás, oldódás
溶岩  yōgan  láva
溶接  yōsetsu  forrasztás
溶媒  yōbai  oldható, oldóképes
水溶性  suiyōsei  vízben oldódó
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951
13
130
3799
1298
905

腰 YŌ
koshi

ágyék, csípő,
medence, de-
rék

腰痛  yōtsū  lumbágó
腰部  yōbu  ágyék, csípő, medence
腰掛け  koshikake  ülés, szék
腰布  koshinuno  ágyékkötő
喧嘩腰  kenkagoshi  hadviselő/harcoló fél
本腰  hongoshi   nagy erőfeszítés/nekibuz-
dulás
物腰  monogoshi  viselkedés, magatartás,
modor
弱腰  yowagoshi  gyávaság, gerinctelenség

952
14
157
4565
1558
187

踊 YŌ
odo(ru)
odo(ri)

táncol

tánc

日本舞踊  nihonbuyō  japán tánc
舞踊  buyō  tánc(olás)
踊り狂う odorikuruu  vadul/transzban tán-
col
踊り子  odoriko  táncosnő
踊り場  odoriba  táncterem; lépcsőforduló
小踊り  koodori  örömtánc, ugrándozás
盆踊り  bon'odori  Bon ünnepi tánc

953
10
85
2568
1128
887

浴 YOKU
a(biru)
a(biseru)

fürdik, zuha-
nyozik
leönt, lelo-
csol

浴室  yokushitsu  fürdőszoba
浴場  yokujō  nyilvános fürdő,  közfürdő
浴槽  yokusō  fürdőkád
温浴  on'yoku  forró fürdő
混浴  kon'yoku   közös fürdés
日光浴  nikkōyoku  napfürdőzés, napozás
入浴  nyūyoku  fürdés, fürdőzés
冷水浴  reisuiyoku  hideg fürdő/zuhany
水浴び  mizuabi  fürdés hideg vízben
*浴衣  yukata  nyári kimonó

954
11
150
4461
1127
888

欲 YOKU

hos(suru)
ho(shii)

kapzsiság,
irigység
vágyakozik
kíván, vágya-
kozik

欲情  yokujō  nemi vágy, szenvedély
欲張り yokubari  kapzsi
欲望  yokubō  kívánság, érzéki vágyakozás
欲目  yokume  elfogultság
欲求  yokkyū  vágy
禁欲  kin'yoku  önmegtartóztatás, önmegta-
gadás 
性欲  seiyoku  nemi vágy
無欲  muyoku  igénytelenség, szerénység,
önzetlenség 

955
11
124
6674
592
833

翌 YOKU a következő/
legközelebbi

翌朝  yokuasa / yokuchō következő/másnap
reggel
翌月  yokugetsu  a következő hónap(ban)
翌日  yokujitsu  a következő nap(on), más-
nap
翌週  yokushū  a következő hét(en)
翌年  yokutoshi / yokunen  a következő
év(ben)
翌翌日  yoku-yokujitsu  két nappal később
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956
16/181
5129
1512
1355

頼
RAI
tano(mu)
tano(mo-
shii)
tayo(ru)

kér; rábíz; tá-
maszkodik
megbízható,
ígéretes
támaszkodik
vkire

依頼  irai  kérelem, megbízás
依頼者  iraisha  ügyfél
依頼状  iraijō  írásbeli kérelem
信頼  shinrai  bizalom, támaszkodás
無頼漢  buraikan  semmirekellő, gazember

957
12
140
4003
839
1358

落 RAKU
o(chiru)
o(tosu)

esik

elejt, elveszít

落書き rakugaki  firkálás, falfirka, graffiti
落語  rakugo  szólókabaré  (japán)
落下  rakka  hanyatlás, bukás
脱落  datsuraku  elmaradás; cserbenhagyás;
hit elhagyása
堕落  daraku   romlottság; korrupció
墜落  tsuiraku  bukás, összeomlás 
部落  buraku  falucska, faluvég
落ち着いた  ochitsuita  nyugodt, higgadt
落とし物   otoshimono  elejtett és elvesz-
tett tárgy/holmi

958
12
120
3533
840
1357

絡 RAKU
kara(mu)
kara(ma-
ru)

körülfon/-köt

körülfonódik/
-kötődik

短絡  tanraku  elektromos rövidzárlat; el-
sietett következtetés
脈絡  myakuraku  koherencia; logikai kap-
csolat
連絡  renraku  kapcsolat; átszállás
連絡駅  renrakueki  átszállóhely
連絡線  renrakusen  csatlakozó vonat/vo-
nal
絡み付く karamitsuku   rácsavarodik/-te-
keredik
絡み合う karamiau  egymásba fonódik

959
7
135
3856
689
1225

乱 RAN

mida(reru)

mida(su)

zendülés, za-
vargás
rendetlenné
válik
összezavar

乱雑  ranzatsu  rendetlenség, zűrzavar
乱世  ransei  nyugtalan/zűrzavaros korszak
乱闘  rantō  dulakodás, csetepaté
乱筆  ranpitsu  sietős írás, firkálás
乱用/濫用  ran'yō  visszaélés
狂乱  kyōran   őrjöngés, téboly
内乱  nairan  belső zavargás, polgárháború
波乱  haran  hányattatás; viharos kapcsolat
反乱  hanran  felkelés, lázadás
振り乱す furimidasu  összeborzol (hajat)

960
7
4
199
1058
1361

卵 RAN
tamago

tojás 卵黄  ran'ō  tojássárgája
卵殻  rankaku  tojáshéj
卵管  rankan  petevezeték
卵子  ranshi  petesejt
卵巣  ransō  petefészek
卵白  ranpaku  tojásfehérje; albumin
鶏卵  keiran  tyúktojás
産卵  sanran  tojásrakás, ívás
卵形  tamagogata / rankei  ovális; tojás
alakú
卵焼  tamagoyaki  tükörtojás, omlett
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961
7 / 115
3264
329
1385

利 RI
ki(ku)

előny; kamat
hatásos; hat

利益  rieki  haszon, profit
利口  rikō  okosság, eszesség
利子  rishi  kamat
権利  kenri  jogosultság, (vmihez való) jog
勝利  shōri  győzelem, siker, hódítás
有利  yūri  előnyös, kedvező

962
13
8
327
273
1380

裏 RI
ura

háta/hátulja
vimnek

内裏  dairi  császári palota
裏表  uraomote   ellenkezője/fordítottja
vminek; kétszínűség
裏方  urakata  hölgykíséret (magas rangú
személynek); kulisszatologató
裏側  uragawa  a másik oldal; a fonákja
裏切る uragiri  árulás, becsapás, rászedés
裏口  uraguchi  hátsó ajtó/kijárat
裏付け urazuke  támogatás
裏道  uramichi  mellékutca; titkos út
裏面  uramen  hátsó/belső oldal

963
11
170
5005
647
1389

陸 RIKU szárazföld,
kon-tinens

陸軍  rikugun  szárazföldi hadsereg
陸上  rikujō  szárazföld, part
陸地  rikuchi  föld
陸路  rikuro  szárazföldi út(vonal)
上陸  jōriku  kikötés, partra szállás
大陸  tairiku  földrész, kontinens
着陸  chakuriku  leszállás, földet érés
内陸  nairiku  belterület; belföld

964
9
60
1608
667
183

律 RITSU,
RICHI

törvény, elő-
írás

律動  ritsudō  ritmikus mozgás
律令  ritsuryō / ritsurei  törvény, rendelet
韻律  inritsu  ritmus, versmérték
戒律  kairitsu buddhista előírás/tantétel/elv
自律神経  jiritsu shinkei  vegetatív ideg-
rendszer
旋律  senritsu  dallam
調律  chōritsu  hangolás (hangszer)
不文律  fubunritsu  íratlan törvény, szo-
kásjog
律儀 richigi   hűség, becsületesség

965
11
102
3007
841
1360

略 RYAKU rövidítés,
kihagyás

略語  ryakugo  rövidítés (szó, kifejezés)
略式  ryakushiki  közvetlen, egyszerűsített
略称  ryakushō  rövidítés, betűszó
略歴  ryakureki  rövid önéletrajz
計略  keiryaku  terv, csel; ármány
策略  sakuryaku   taktika, csel
省略  shōryaku  kihagyás, rövidítés
侵略  shinryaku  agresszió, invázió
戦略  senryaku  taktika, stratégia
前略  zenryaku  rövid levélbeli üdvözlet
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966
10
85
2576
247
1413

流 RYŪ,  RU

naga(reru)
naga(su)

áramlás;
irányzat
folyik
önt

流儀  ryūgi  stílus, divat
流行  ryūkō  divat, vminek a népszerűsége
流通  ryūtsū  áruforgalom, elosztás; kerin-
gés; szellőztetés
流派  ryūha  iskola, irányzat (pl. ikebana)
急流  kyūryū  zúgó zuhatag; sebes áramlat
交流  kōryū  csere; kapcsolattartás
電流  denryū  elektromos áram
漂流  hyōryū  sodrás

967
10
102
3003
761
143

留 RYŪ,  RU
to(meru)
to(maru)

megerősít,
megtart
letelepedik,
ott marad

留学  ryūgaku  külföldi tanulás
留置  ryūchi  fogvatartás, bebörtönzés
留任  ryūnin  hivatalban tartózkodás
留年  ryūnen  évismétlés, bukás (iskola)
在留  zairyū  marad, lakik
残留  zanryū  hátra-/visszamarad
保留  horyū  fenntartás, lefoglalás
留守  rusu  távollét (otthonról)
留守番  rusuban  gondnok; házfelügyelet
留守番電話  rusuban denwa üzenetrögzítő
書留  kakitome  ajánlott küldemény
局留め  kyokudome  postán maradó külde-
mény, poste restante

968
11
119
3471
1700
835

粒 RYŪ
tsubu

gabonaszem;
egy szem/
csepp

粒子  ryūshi  részecske
顆粒  karyū  szemcse, granulátum
素粒子  soryūshi  elemi részecske
粒状  tsubujō / ryūjō  szemcsés, granulált
雨粒  amatsubu  esőcsepp
大粒の涙   ootsubu no namida   nagy
könnycseppek
米粒  kometsubu  rizsszem
飯粒  meshitsubu  főtt rizsszem

969
6
1
34
200
1401

両 RYŌ mindkettő;
(régi japán
pénz neve)

両国  ryōkoku  mindkét ország
両者  ryōsha  mindketten
両手  ryōte  mindkét kéz
両端  ryōhashi  mindkét vége/széle vminek
両方  ryōhō  mindkettő; mindkét fél/oldal
両面  ryōmen  mindkét oldal
両用  ryōyō  kettős használat
車両  sharyō  kocsi, jármű

970
7
138
3885
321
1409

良 RYŌ
yo(i)

jó 良縁  ryōen  méltó párja vkinek, megfelelő
társ
良家  ryōka  jó/tekintélyes család
良好  ryōkō  jó, kitűnő, kielégítő
良質  ryōshitsu  jó minőség
良心  ryōshin  lelkiismeret
改良  kairyō  javítás
不良  furyō  rossz, elégtelen, gyenge
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971
12
72
2141
411
1406

量 RYŌ
haka(ru)

mennyiség
mér

量感  ryōkan  terjedelmes, vaskos
量産  ryōsan  tömegtermelés
雨量  uryō  csapadék(mennyiség)
器量  kiryō  tekintet, vonások; egyéni/saját
szépség
重量  jūryō  súly; nehézsúlyú bokszoló
推量  suiryō  feltevés
大量  tairyō  nagy mennyiség
多量  taryō  nagy mennyiség
分量  bunryō  mennyiség

972
14
181
5124
834
1373

領 RYŌ birodalom;
kormányzás

領事  ryōji  konzul
領収書  ryōshūsho  nyugta, elismervény
領地  ryōchi   felségterület, territórium
横領  ōryō  elbitorlás, sikkasztás
受領  juryō  levél kézhezvételének igazo-
lása
占領  senryō  birtoklás, birtokbavétel
大統領  daitōryō  államelnök
要領  yōryō  lényeg

973
2
6
268
941
1402

了 RYŌ befejez; meg-
ért

了解  ryōkai  megértés;  beleegyezés
了見  ryōken  eszme, ötlet; döntés; megbo-
csátás, tolerancia
修了証書  shūryōshōsho  diploma, bizo-
nyítvány
任期満了 ninkimanryō  szolgálati idő letel-
te
満了 manryō  lejárat (határidő)
魅了 miryō  megbűvölés

974
17
104
3078
1322
1405

療 RYŌ gyógyítás, or-
vosi kezelés

療法  ryōhō   gyógyítás, gyógykezelés
療養  ryōyō  meggyógyulás, felépülés;
gyógykezelés
療養所 ryōyōsho / ryōyōjo  üdülőhely, sza-
natórium
診療  shinryō vizsgálat/diagnózis és ke-
zelés
施療  seryō  ingyenes orvosi ellátás/kezelés
治療  chiryō  orvosi kezelés, gyógymód

975
11
85
2598
1204
527

涼 RYŌ
suzu(shii)
suzu(mu)

hűvös idő

felfrissül

涼気  ryōki  hűvös levegő
涼味  ryōmi  hűvösség, frisseség
清涼  seiryō  hűvös, üdítő, frissítő
清涼飲料  seiryō inryō  hideg üdítőital
納涼  nōryō  hűvös esti szellő élvezése
冷涼  reiryō  hideg ital
涼風  suzukaze / ryōfū   hűvös szellő/szél
夕涼み  yūsuzumi  esti hűvösség
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976
14
120
3564
537
548

緑 RYOKU,
ROKU
midori

zöld 緑藻  ryokusō  zöldmoszatok
緑地  ryokuchi  zöld(ellő mező/rét)
緑茶  ryokucha  zöld tea 
緑化  ryokuka / ryokka  fásítás, erdősítés
常緑  jōryoku  örökzöld(ek)
深緑  shinryoku / fukamidori  sötétzöld
新緑  shinryoku  friss zöld levél/lomb
緑色  midoriiro  zöld (szín)
浅緑  asamidori  világoszöld

977
8
75
2210
127
1394

林 RIN
hayashi

erdő, berek 林間  rinkan  az erdőben
林業  ringyō  erdészet
林檎  ringo  alma
林道  rindō  erdei út
原生林  genseirin  őserdő
森林  shinrin  erdő
熱帯雨林  nettai urin  trópusi esőerdő
農林  nōrin   mezőgazdaság és erdészet
密林  mitsurin  sűrű erdő
松林  matsubayashi  fenyőerdő

978
15
159
4630
1164
1392

輪 RIN
wa

kerék, gyűrű;
szál (virágok
számlálósza-
va)

輪郭  rinkaku  kontúr, körvonal, vázlat
輪唱  rinshō  kánon
輪番  rinban  váltakozó sorrend, felváltás
五輪(大会) gorin(taikai)  olimpiai játékok
年輪  nenrin  évgyűrű
輪切り  wagiri  kerek szeletek
輪投げ  wanage  karikadobó játék
指輪  yubiwa   gyűrű

979
18
181
5138
226
81

類 RUI fajta, féle,
osztály, nem

類語  ruigo  szinonima
種類  shurui  fajta
書類  shorui  dokumentum, hivatalos irat
親類  shinrui  rokon
人類  jinrui  emberiség
分類  bunrui  osztályozás, felosztás

980
10
85
2569
1239
1305

涙 RUI
namida

könny 涙腺  ruisen  könnymirigy
感涙  kanrui  a hála/meghatottság könnyei
感涙にむせぶ  kanrui ni musebu  köny-
nyekig meghatott
催涙弾  sairuidan  könnygázbomba
涙ぐましい namidagumashii  megható,
megindító
涙声  namidagoe  sírós hang
空涙  soranamida  krokodilkönnyek
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981
5
113
3229
620
1226

礼 REI, RAI udvariasság;
üdvözlés; hála

礼儀  reigi  udvariasság, etikett
礼金  reikin  jutalom, honorárium; haszná-
latbavételi díj
礼式  reishiki   formaság, etikett
失礼  shitsurei  udvariatlanság
謝礼  sharei  jutalom, honorárium
非礼  hirei  udvariatlanság
無礼  burei  udvariatlanság, szemtelen-
ség

982
5
9
360
831
1368

令 REI parancs, ren-
delet

令状  reijō  írásos parancs
禁令  kinrei  tiltás, embargó
訓令  kunrei  parancs, utasítás
指令  shirei   parancs, utasítás, irányelv
司令  shirei   parancs
政令  seirei  kormányrendelet
発令  hatsurei  hivatalos közlemény
命令  meirei  parancs, rendelet

983
8
9
428
612
1374

例 REI
tato(eru)

példa, szokás
öszehasonlít

例会  reikai  rendes ülés
例年  reinen  normális év; minden év
例文  reibun  példamondat
実例  jitsurei  konkrét példa
条例  jōrei  szabály, előírás, rendelet
先例  senrei   előzetes példa/eset, prece-
dens
特例  tokurei  kivétel, egyedi eset
凡例  hanrei  bevezető magyarázat, magya-
rázó megjegyzés
例えば tatoeba  például

984
7
15
642
832
1369

冷 REI
tsume(tai)
hiya(su),
sa(masu)
hi(eru),
sa(meru)
hi(ya)
hi(yakasu)

hideg

hűt

hül

hideg víz
mókázik  vki-
vel

冷気  reiki  hűvös levegő/idő
冷酷  reikoku  kegyetlenség, keményszí-
vűség
冷水  reisui   hideg víz
冷静  reisei  nyugalom; önuralom; hideg-
vér
冷戦  reisen  hidegháború
冷淡  reitan  hűvösség, közömbösség
冷房  reibō  hűtés, légkondicionálás

985
13
173
5048
1823
1371

零 REI nulla, zéró 零細  reisai  jelentéktelen, csekély
零時  reiji  nulla óra (éjfél 12 óra)
零点  reiten  zérus/nulla (fok, pont)
零度  reido  nulla fok, fagypont
零落  reiraku  tönkremenés, (teljes) ösz-
szeomlás
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986
17
211
5431
833
1372

齢 REI életkor 学齢  gakurei   iskolaköteles/tanköteles 
kor
月齢  getsurei  holdfázis (az újhold óta el-
telt napok száma)
高齢  kōrei  magas életkor
樹齢  jurei  egy fa életkora
適齢期  tekireiki   házasulandó kor
年齢  nenrei  életkor
老齢  rōrei  magas életkor

987
7
63
1818
1238
1304

戻 REI
modo(ru)
modo(su)

viszatér

visszaad/-
küld/-térít

逆戻り gyakumodori  visszafelé mozgás,
visszafejlődés
差し戻す sashimodosu  alsóbb bírósághoz
visszaküld
取り戻す torimodosu  visszaszerez, vissza-
kap
払い戻す haraimodosu  visszafizet

988
14
27
835
480
1378

歴 REKI az idő múlása;
folyamatosság

歴史  rekishi  történelem
歴任  rekinin  állások/alkalmazások sora
歴年  rekinen  naptári év
学歴  gakureki  iskolai végzettség
職歴  shokureki  (eddig) betöltött  mun-
kakörök, szakmai tapasztalat
前歴  zenreki  életrajz, személyes háttér
遍歴  henreki  utazás, vándorlás
履歴書  rirekisho  önéletrajz

989
6
78
2438
611
1364

列 RETSU sor 列挙  rekkyo  felsorolás, lista
列国  rekkoku  világ-/nagyhatalmak
列車  ressha  vonat
行列  gyōretsu   vonulás, sor
後列  kōretsu  hátsó sor
整列  seiretsu  sorbanállás
陳列  chinretsu   kiállítás, bemutató
羅列  raretsu  felsorolás

990
14
120
3565
743
240

練 REN
ne(ru)

formáz, alakít 練習  renshū  gyakorlás
練習場 renshūjō  gyakorló terület/terep
試練  shiren   próba, megpróbáltatás
熟練  jukuren  ügyesség, jártasság
洗練  senren finomítás, csiszolás
鍛練  tanren  edzés, keményítés
未練  miren  utóhatás; vonakodás, húzó-
dozás
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991
10
162
4702
440
440

連 REN
tsu(reru)
tsura(naru)
tsura(neru)

csoport
magával visz
sorban áll
sorba állít

連続  renzoku  sorozat, folytatás
連中  renchū  munkatársak; társaság
連邦  renpō  államszövetség, föderáció
連盟  renmei  liga, szövetség
関連  kanren  kapcsolat
国連  kokuren  Egyesült Nemzetek Szerve-
zete, ENSZ
常連  jōren  állandó ügyfél/vásárló
子連れ  kozure  gyermekkel lenni vhol

992
10
8
313
258
63

恋 REN
koi
ko(u)
koi(shii)

szerelem

szeret
kedves; vágy-
gyal teli

恋慕  renbo  szerelem; finom érzelmek;
szerelmes lesz
失恋  shitsuren  reménytelenül szerelmes
恋心  koigokoro  szerelem; szerelem ébre-
dése
恋路  koiji  szerelmi kaland
恋人  koibito  szerető (férfi/nő); szerelmes
恋文  koibumi  szerelmeslevél
道ならぬ恋  michi naranu koi  tiltott sze-
relem

993
13
157
4561
151
1419

路 RO
ji

út, utca 路上  rojō az úton
路傍  robō  az út mentén
路面  romen  út felszíne
海路  kairo  tengeri útvonal
水路  suiro  vízi útvonal; csatorna
線路  senro  vasútvonal
通路  tsūro  átjáró, út

994
7
19
720
233
522

労 RŌ munka 労働  rōdō  munka
労働時間  rōdōjikan  munkaidő, munkaóra
労働市場  rōdōshijō  munkaerőpiac
労力  rōryoku  munka, erőfeszítés
勤労  kinrō  munka(végzés)
苦労  kurō  nehézség; nyugtalanság
心労  shinrō  gond, aggály, aggodalom

995
6
125
3683
543
1426

老 RŌ
o(iru),
fu(keru)

öregszik 老後  rōgo  idős kor
老人  rōjin  idős ember/asszony; öregek
老衰  rōsui  szenilitás
老夫婦  rōfūfu  idős házaspár
元老  genrō  császári tanácsos, tekintélyes
idős politikus
長老  chōrō  idősebb/tekintélyesebb sze-
mély
養老院  yōrōin  öregek/idősek otthona
*海老  ebi  rák
*老舗  shinise / rōho  régi bolt
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996
16
167
4879
538
549

録 ROKU feljegyzés 録音  rokuon  hangfelvétel
録画  rokuga  videofelvétel
回顧録  kaikoroku  visszaemlékezés(ek),
memoár
記録  kiroku  feljegyzések, krónika
語録  goroku  válogatott/szemelvényes
darabok/írások
実録  jitsuroku  hiteles feljegyzés/közlés
(tört)
収録  shūroku  feljegyzés, rögzítés
付録  furoku  függelék, melléklet, kiegé-
szítés
目録  mokuroku  katalógus, leltár, jegyzék

997
15
149
4391
293
1393

論 RON tárgyalás,
megvitatás

論議  rongi  megvitatás/-tárgyalás
論評  ronpyō  kritika, bírálat
論文  ronbun  értekezés, dolgozat
論理  ronri  logika
結論  ketsuron  következtetés
討論  tōron  vita
評論  hyōron  kritika, bírálat, szemle
評論家  hyōronka  kritikus

998
8
115
3268
124
1827

和 WA, O

yawa(rage-
ru)
yawa(ragu),
nago(mu)
nago(yaka)

béke, har-
mónia
csendesít

csendesedik

nyugodt

和解  wakai  megbékélés, egyezség
和紙  washi   japán papír
和食  washoku  japán étel
和風  wafū   japán mód/stílus
和服  wafuku   japán ruha/öltözék
和文  wabun   japán írás/szöveg
講和  kōwa  béke(kötés), békéltetés
昭和  Shōwa  Sóva (Hirohito császár kor-
szaka, 1926–1988)
不和  fuwa  békétlenség, ellenségeskedés
平和  heiwa  béke
*大和  Yamato  Jamato (Japán régi neve)

999
12 / 85
2627
670
61

湾 WAN öböl 湾曲  wankyoku  kanyar, görbület
湾入  wan'nyū  széles bejáratú kis öböl
湾流  wanryū  Golf-áramlat
港湾  kōwan  kikötő
台湾  Taiwan  Tajvan
東京湾  Tōkyōwan  Tokió-öböl

1000
12
130
3786
1299
754

腕 WAN
ude

kar; képes-
ség, tehetség

腕章  wanshō   karszalag
腕白  wanpaku  rosszaság, pajkosság
腕力  wanryoku  testi erő, nyers erő
手腕  shuwan  képesség, rátermettség
敏腕  binwan  képesség
腕時計  udedokei  karóra
腕前  udemae  képesség,  ügyesség, ráter-
mettség
腕輪  udewa  karkötő
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1 egy; vízszintes vonás  (ichi)

2
   

függőleges vonás  (tatebō) 

3 pont  (ten)

4
  

ferde vonás  (haraibō, no;  felső pozícióban neve: no kanmuri)

5
   

második; horog  (otsu; 'alsó kerítés' otsu'nyō; variánsa neve: tsuribari)

6 horgos függőleges vonás  (hanebō, kagi)

7 kettő  (ni;  variánsa: rövidebb vonalak)

8 fedő  (nabebuta; felső pozícióban: keisan kanmuri)

9
    

ember  (hito; bal oldalon: ninben; fent: yane, hitoyane, hito gashira)

10
        

lábak  (hitoashi; alsó pozícióban: nin'nyō)

11
      

belép  (iru;  felső pozícióban: iri gashira)

12
    

nyolc  (hachi; felső pozícióban:  hachi gashira)

13 körülzárás; felfordított doboz  (dō gamae; maki gamae; kei gamae)

14 befedő korona  (wa kanmuri; beki kanmuri)

15 jég  (nisui)

16
    

asztal  (tsukue; ki'nyō;  variánsa: szél, kaze gamae)

17 nyitott doboz  (ukebako, kan gamae)

18
  

kard  (katana; variánsa a jobb oldalon: rittō)

19 erő  (chikara; rendszerint jobb oldali pozícióban)

20 begöngyölés  (tsutsumi gamae)

21 kanál  (saji; kana hi)

22 oldalról nyitott láda  (hako gamae)
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23 elrejtőzés  (kakushi gamae)

24
   

tíz; kereszt  (jū)

25
   

jóslás  (uranai; kana to)

26
 

pecsét  (warifu; jobb oldalon: fushi zukuri; variánsa: mage warifu)

27 szirt  (gan dare, ichidare)

28 magán  (kana mu)

29 ismét  (mata)

30 száj  (kuchi; bal oldali pozícióban:  kuchi hen)

31 körülkerítés; doboz  (kuni gamae)

32
   

föld  (tsuchi; bal oldali pozícióban: tsuchi hen)

33 férfi, harcos  (samurai; általában alsó pozícióban)

34 tél  (fuyu gashira; alsó: natsu ashi; alsó kerítésként: sui'nyō)

35 járás, menés  (sui, yuku)

35 este  (yūbe; kana ta)

37 nagy  (dai; felső pozícióban: dai kashira)

38
  

nő  (onna; bal oldali pozícióban: onna hen)

39 gyermek  (ko; bal oldalon: ko hen)

40 tető  (u kanmuri)

41 hüvelyk (mérték)  (sun; jobb oldalon: sun zukuri)

42 kicsi  (shō; variánsa: 3 vonás fent)

43 görbe láb  (dai no mageashi)

44 holttest; zászló  (shikabane, kabane)

45 fű  (furukusa; a fű régies írása)

46 hegy  (yama; bal oldalon: yama hen; felső pozícióban, yama kanmuri)
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47 folyó  (kawa, sanbon kawa; variánsa: magari kawa)

48 munka  (kana e; bal oldalon: takumi hen)

49 kígyó  (onore; variánsa: sude ni; mi)

50 szövet  (haba, kin, kire; bal oldalon: haba hen, kin ben)

51 száraz  (kan; ichijū)

52 fiatal; fonal  (bal oldalon: yō hen; felső pozícióban: ito gashira)

53 ferde tető  (ma dare, ten'ichi dare)

54 nyújtás  (en'nyō, in'nyō,  in'nyū)

55 összetett kéz  (nijū ashi)

56 szertartás  (shiki gamae)

57 íj  (yumi; bal oldali pozícióban: yumi hen)

58 disznófej  (kei gashira, i no gashira; kana yo)

59 hajviselet  (kami kazari; jobb oldali pozícióban: san zukuri)

60 lépés  (bal oldalon álló elem: gyōnin ben)

61 szív (kokoro; alsó pozícióban: shita gokoro; bal oldali pozícióban: risshin ben)

62 dárda  (hoko;  jobb oldali pozícióban: hoko zukuri, hoko gamae)

63 ajtó  (to; to gashira, to kanmuri, to dare)

64 kéz  (te; bal oldali pozícióban: te hen)

65 ág  (shi, eda;  alsó záró pozícióban: shi'nyō, eda'nyō)

66 verés  (boku; jobb oldali pozícióban: boku zukuri; boku'nyō; no bun)

67 irodalom  (bun; alsó záró elemként: bun'nyō)

68 űrmérték  (to, tomasu; jobb oldalon: to zukuri)

69 fejsze  (kin, ono; jobb oldali pozícióban: ono zukuri)

70 irány  (hō, kata; bal oldali pozícióban: hō hen, kata hen)
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71
     

nem  (tagadás) (mu, nashi; alsó záró elemként: mu'nyō)

72 nap  (hi, nichi; bal oldali pozícióban:  hi hen, nichi hen)

73 széles nap  (iwaku, hirabi)

74 hold; hónap  (tsuki; bal oldali pozícióban: tsuki hen)

75 fa  (ki; bal oldali pozícióban: ki hen)

76 ásítás; hiányzik  (akubi; ken, ketsu, kakeru; jobb oldalon: ken zukuri)

77 megáll  (tomeru; bal oldali pozícióban: tome hen)

78 halál  (ichita; gatsu; balról: ichita hen; gatsu hen; záró elemként: shini gamae)

79 ismét szeles  (ru mata)

80 anya  (haha; kan no haha)

81 összehasonlít  (narabihi, kuraberu)

82
  

haj, szőr  (ke; variánsa záróelem)

83 család, nemzetség  (uji) 

84 lélegzés; levegő  (ki gamae)

85 víz  (sui, mizu; bal oldalon: sanzui; alsó elemként: shita mizu)

86
  

tűz  (hi, ka; bal oldalon: hi hen; alsó elemként: yotsu ten, rekka, renga)

87
  

karom, köröm  (tsume; felső pozícióban: tsume kanmuri, no-tsu)

88 apa  (chichi)

89 kever  (majiwaru)

90 bal oldal  (hidari kata; shō hen)

91 jobb oldal  (migi kata; kata hen)

92 szemfog, tépőfog  (kiba, bal oldalon: kiba hen)

93 szarvasmarha  (ushi; bal oldalon: ushi hen)

94 kutya  (inu; bal oldali pozícióban: kemono hen)
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95 sötétség  (gen)

96 drágakő  (tama; ō; bal oldalon: tama hen, ō hen)

97 dinnye  (uri)

98 tetőcserép  (kawara)

99 édes  (amai)

100 születik; él  (umareru)

101 használ  (mochiiru)

102 rizsföld  (ta; bal oldalon: ta hen)

103 állat-számolószó  (hiki; bal oldalon: hiki hen)

104 betegség  (yamai dare)

105 pontozott sátor  (hatsu gashira)

106 fehér  (shiroi)

107 bőr  (kegawa, hi no kawa)

108 edény  (sara; alsó pozícióban: shita zara)

109 szem  (me; bal oldali pozícióban: me hen)

110 alabárd  (hoko; bal oldali pozícióban: hoko hen)

111 nyíl  (ya; bal oldali pozícióban: ya hen)

112 kő  (ishi; bal oldali pozícióban: ishi hen)

113 mutat  (shimesu; bal oldali pozícióban: shimesu hen)

114 lábnyom  (jū, ashiato)

115 gabona  (nogi; bal oldali pozícióban: nogi hen)

116 lyuk; barlang  (ana; felső pozícióban: ana kanmuri)

117 áll  (ige) (tatsu; bal oldali pozícióban: tatsu hen)

118 bambusz  (take; felső pozícióban: take kanmuri)
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119 rizs  (kome; bal oldali pozícióban: kome hen)

120
 

fonal  (ito; bal oldali pozícióban: ito hen)

121 vizeskorsó  (mizugame; bal oldali pozícióban: hodogi hen)

122
  

háló  (amigashira; variánsa: ami me, megashira, yoko me)

123
  

birka  (hitsuji; bal oldali pozícióban: hitsuji hen)

124
  

toll, szárny  (hane; felső pozícióban: hane kanmuri)

125
  

öreg  (rō, oi; variánsa: oi kanmuri, oi gashira)

126 gereblye  (shika shite)

127 eke; háromágú fa  (suki hen, raisuki)

128 fül  (mimi; bal oldali pozícióban: mimi hen)

129 íróecset  (fude; jobb oldali pozícióban: fude zukuri)

130
  

hús  (niku; variánsa: nikuzuki [leggyakrabban jobb oldali pozícióban áll])

131 miniszter  (shin; kerai)

132 (ön)maga  (mizukara)

133 érkezik  (itaru)

134
  

mozsár  (usu)

135
  

nyelv  (shita; bal oldali pozícióban: shita hen)

136 tánc  (maiashi; jobb oldali pozícióban: masu)

137 hajó  (fune; bal oldali pozícióban: fune hen)

138 jó  (jobb oldali pozícióban: ne zukuri)

139 szín  (iro)

140
  

fű  (kusa, sōkō; felső pozícióban: kusa kanmuri)

141 tigris  (tora kanmuri, tora gashira; felső pozícióban áll)

142 rovar  (mushi; bal oldali pozícióban: mushi hen)
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143
    

vér  (chi; bal oldali pozícióban: chi hen)

144 megy  (gyō gamae, yuki gamae)

145
  

ruha  (koromo;  bal oldali pozícióban: koromo hen)

146
   

nyugat  (nishi)

147 néz  (miru)

148 szarv  (tsuno; bal oldali pozícióban: tsuno hen)

149 szól, mond  (kotoba; bal oldali pozícióban: gon ben)

150 völgy  (tani; bal oldali pozícióban: tani hen)

151 bab  (mame; bal oldali pozícióban: mame hen)

152 disznó  (buta, inoko; bal oldali pozícióban: inoko hen)

153 hüllő (mujina, ashinakimushi; bal oldali pozícióban: mujina hen)

154
  

kis kagylóhéj  (kai, kogai; bal oldali pozícióban: kai hen)

155 piros  (aka)

156 szalad  (hashiru; sō'nyō)

157 láb  (ashi; bal oldali pozícióban: ashi hen)

158 test  (mi; bal oldali pozícióban: mi hen)

159 kocsi  (kuruma; bal oldali pozícióban: kuruma hen)

160 keserű  (karai)

161 kis sárkány  (tatsu, shin no tatsu) 

162
    

út  (shin'nyū; alsó záró elemként)

163 falu  (oozato; jobb oldali pozícióban: oozato zukuri)

164 madár  (tori, hiyomi no tori; bal oldali pozícióban: tori hen)

165 szétszóródik  (nogome; bal oldali pozícióban: nogome hen)

166 falu; mérföld  (sato; bal oldali pozícióban: sato hen)
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167
  

fém; arany  (kane;  bal oldali pozícióban: kane hen)

168 hosszú  (nagai; bal oldali pozícióban: nagai hen)

169 kapu  (mon, kado; záró elemként: mon gamae,  kado gamae)

170
         

kis falu  (kozato; bal oldali pozícióban: kozato hen)

171 rabszolga  (rei zukuri, jobb oldali elemként)

172 madár  (furutori)

173 eső  (ame; felső pozícióban: ame kanmuri)

174 kék; zöld  (aoi)

175 nem (tagadás)  (arazu)

176 arc; felszín  (men)

177 bőr  (tsukuri kawa, kaku no kawa; bal oldali pozícióban: kawa hen)

178 kikészített bőr  (nameshi gawa)

179 póréhagyma  (nira)

180 hang, zaj  (oto; bal oldali pozícióban: oto hen)

181 nagy kagyló  (oogai, ichi no kai)

182 szél  (kaze; záró elemként:  fū'nyō)

183 repül  (tobu)

184
     

étel  (shoku; bal oldali pozícióban: shoku hen)

185 nyak  (kubi)

186 szag  (nioi); illat (kaori)

187 ló  (uma; bal oldali pozícióban:  uma hen)

188 csont  (hone; bal oldali pozícióban:  hone hen)

189 magas  (takai)

190 hosszú haj  (kami; felső pozícióban: kami gashira, kami kanmuri)
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191 küzd  (tō, tatakai; körülkerítő elemként: tō gamae, tatakai gamae)

192 gyógynövény  (kaorigusa)

193 háromlábú állvány  (ashi kamae)

194
      

ördög, démon  (oni; alsó záró elemként:  ki'nyō)

195 hal  (sakana, uo; bal oldali pozícióban:  uo hen)

196 madár  (tori)

197 só  (shio)

198 őz, szarvas (shika; bal oldali pozícióban: shika hen)

199 búza  (mugi; alsó körülzáró pozícióban: baku'nyō)

200 kender  (asa; körülkerítő elemként: asa kanmuri)

201 sárga  (kiiroi)

202 köles  (kibi)

203 fekete  (kuroi)

204 hímezés  (nuu)

205 levelibéka  (aogaeru)

206 kanna  (kanae)

207 dob  (tsuzumi)

208 patkány, egér  (nezumi)

209 orr  (hana) 

210 egyenlő  (sai, hitoshii)

211 fog  (ha) 

212 nagy sárkány  (tatsu)

213 teknősbéka  (kame)

214 furulya  (fue)
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Gyök szerinti index 128-211

恥 719 花 95 貿 903 追 738 関 328 頼 956 
職 600 若 547 角 313 貯 728 途 757 聞 69 額 319 鼻 841 

英 90 触 601 貸 188 速 679 類 979 
苦 400 解 308 資 525 造 674 顔 343 

書 36 草 660 賛 516 連 991 防 904 歯 521 
茶 194 賢 435 通 201 限 437 齢 986 
荒 470 言 127 質 151 遠 274 院 87 風 222 

肉 214 荷 291 計 121 贈 678 週 158 除 575 
肌 817 菓 299 訓 407 進 606 降 466 
有 237 菜 492 記 347 違 256 険 429 飛 833 
服 223 著 729 許 376 赤 177 達 704 陸 963 
背 808 募 892 設 645 遅 718 隅 404 
脂 531 葉 944 訪 898 過 297 階 304 食 40 
胸 386 落 957 詞 527 走 181 道 210 陽 945 飯 218 
脳 799 蒸 597 話 80 起 108 運 89 際 494 飲 86 
期 348 夢 920 詰 364 越 273 遊 936 館 105 
腕 1000 暮 891 試 144 超 734 適 748 
勝 578 蔵 676 誌 528 選 650 隻 638 
朝 200 薬 930 警 416 雑 510 首 548 
腰 951 薄 812 認 793 足 183 集 160 
腹 872 誤 448 跡 640 郊 469 難 789 
臓 675 説 642 路 993 部 864 香 467 

膚 862 語 20 踊 952 郵 938 
読 57 都 754 雨 3 

臣 609 談 710 雪 641 馬 804 
虫   723 課 293 身 605 雲 265 駅 92 

論 997 配 805 零 985 駐 727 
自 147 調 730 電 54 験 126 
息 680 血 422 諸 570 車 33 震 613 

講 460 軒 432 番 828 
識 541 軟 790 骨 478 

到 771 行 22 議 360 転 204 青 174 
軽 412 野 236 静 621 
輪 978 高 23 

乱 959 谷 475 輸 935 
辞 537 衣 251 欲 954 金 14 非 835 

袋 700 針 610 悲 831 髪 818 
被 839 辛 611 鈍 787 

舞 866 製 629 豊 896 鉱 462 
装 666 頭 761 鉄 750 面 926 魚 113 
補 889 農 797 銅 779 

舟 558 複 870 銀 119 
般 826 象 583 鋭 270 革 318 鳥 199 
航 456 込 479 録 996 靴 300 
船 648 西 44 辺 885 

要 947 貝 301 迎 420 麦 813 
則 683 返 883 長 52 音 94 

良 970 負 852 近 118 章 577 
財 501 述 562 意 84 磨 911 

見 16 販 827 迷 925 門 929 
色 168 規 354 責 636 逃 775 問 234 黄 450 

覚 315 貨 292 送 182 閉 881 頂 732 
親 171 敗 806 退 698 間 10 預 941 

芸 419 観 329 費 832 逆 366 開 102 領 972 黒 134 
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184
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172
185
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Vonásszám szerinti index 1-9

円 4 刊 331 石 632 忙 909 判 824 良 970 妹 230 治 535 
一 1 分 68 加 294 示 538 成 620 別 226 花 95 妻 495 況 390 

切 179 包 895 礼 981 早 180 利 961 芸 419 姉 138 泊 811 
化 290 北 71 立 242 曲 394 助 574 見 16 始 143 法 894 
匹 845 半 65 辺 885 有 237 努 759 角 313 姓 630 波 802 

七 32 区 401 占 655 込 479 机 357 労 994 言 127 委 249 泣 369 
九 12 午 19 古 129 次 534 医 83 谷 475 季 350 泥 746 
了 973 友 77 召 590 死 141 卵 960 貝 301 学 9 注 197 
二 59 双 670 可 296 毎 74 君 406 赤 177 官 326 泳 266 
人 41 反 822 台 189 両 969 気 11 否 836 走 181 宙 726 版 825 
入 61 収 557 史 522 争 663 汗 338 含 346 足 183 定 740 物 224 
八 64 天 53 右 2 交 452 汚 280 吹 615 身 605 宝 899 画 99 
力 245 太 695 号 474 仲 725 池 715 告 476 車 33 実 544 的 747 
十 34 夫 855 四 29 件 430 灯 768 困 482 辛 611 居 377 直 735 

少 166 圧 247 任 792 灰 309 囲 252 迎 420 届 785 知 192 
引 260 外 8 休 13 百 66 図 173 近 118 岩 342 祈 359 
心 169 央 283 会 100 竹 720 坂 820 返 883 岸 344 空 120 

与 943 戸 440 失 542 伝 752 米 882 均 398 防 904 幸 454 突 784 
万 75 手 156 左 26 兆 731 糸 518 坊 910 麦 813 底 744 者 154 
三 27 支 526 巨 378 先 47 缶 339 声 618 店 203 肩 434 
上 39 文 225 市 519 光 451 羽 263 売 215 府 854 肯 472 
下 6 方 229 布 856 全 656 老 995 完 327 延 278 育 259 
丸 341 日 60 平 878 共 383 考 133 対 696 板 821 彼 837 若 547 
久 373 月 15 幼 949 再 496 耳 532 局 393 並 880 念 795 苦 400 
亡 907 木 72 庁 733 列 989 肉 214 希 352 乳 791 怖 860 英 90 
千 46 欠 424 広 132 印 261 肌 817 床 589 事 148 性 625 表 847 
口 130 止 139 必 844 危 356 自 147 弟 202 京 116 所 567 述 562 
土 55 毛 928 打 694 叫 389 舟 558 形 410 使  142 承 586 金 14 
夕 178 水 42 払 874 各 314 色 168 役 931 例 983 抱 900 長 52 
大 49 火 5 旧 374 合 473 虫 723 忘 906 供 387 押 285 門 929 
女 37 父 67 未 916 同 209 血 422 快 307 依 257 担 708 雨 3 
子 30 片 887 末 914 名 76 行 22 戻 987 具 402 招 585 青 174 
小 38 牛 111 本 73 向 453 衣 251 技 361 到 771 拝 807 非 835 
山 28 犬 123 札 508 吸 375 西 44 投 766 制 626 放 893 
川 45 王 281 正 175 回 303 折 643 刷 507 昇 588 
工 131 母 70 因 262 抜 819 券  428 明 232 
干 334 比 834 団 711 改 306 刺 529 易 271 乗 592 
才 489 民 917 在 500 乱 959 更 468 刻 477 昔 633 便 888 

世 176 氷 846 地 193 伸 612 材 499 効 463 服 223 係 411 
主 157 永 268 多 185 伺 530 村 688 卒 686 杯 809 信 608 
仕 140 犯 823 好 458 似 539 束 682 協 384 東 56 則 683 

不 221 他 693 玉 396 字 146 位 250 来 78 参 514 林 977 前 48 
中 51 付 853 甘 337 存 692 低 742 求 371 取 549 枚 912 勇 937 
予 940 代 190 生 43 宅 702 住 163 決 423 受 553 果 295 南 58 
互 449 令 982 用 239 宇 264 体 186 沈 737 周 556 枝 524 単 707 
五 17 以 85 田 205 守 550 何 7 状 593 味 231 欧 284 厚 464 
今 25 兄 122 由 934 安 82 余 942 男 50 呼 445 武 865 咲 503 
介 310 冊 509 申 603 寺 533 作 135 町 198 命 924 歩 228 品 220 
仏 876 写 153 白 63 州 554 児 536 社 152 和 998 毒 782 型 414 
元 128 冬 208 皮 830 年 62 兵 879 私 145 固 443 河 298 城 596 
六 79 処 572 皿 511 式 540 冷 984 究 109 国 24 沸 875 変 884 
内 788 出 35 目 233 当 762 初 569 臣 609 夜 235 油 933 客 365 

4

6

Vonásszám szerinti index

8

7
5

9

2

3

1

  213



Vonásszám szerinti index 9-14

室 150 級 368 席 635 財 501 望 901 陸 963 温 288 開 102 触 601 
封 867 美 840 帯 697 起 108 械 305 険 429 測 684 間 10 試 144 
専 654 胃 253 帰 107 軒 432 欲 954 雪 641 港 455 陽 945 詰 364 
屋 93 背 808 座 487 途 757 液 272 頂 732 湖 441 隅 404 話 80 
巻 333 茶 194 庫 442 通 201 涼 975 魚 113 湯 767 階 304 豊 896 
度 206 草 660 庭 741 速 679 深 607 鳥 199 湾 999 集 160 資 525 
建 125 荒 470 弱 546 造 674 混 481 黄 450 湿 543 雇 447 越 273 
待 187 術 563 徒 755 連 991 清 623 黒 134 満 915 雲 265 跡 640 
律 964 要 947 恋 992 配 805 済 497 無 919 順 564 路 993 
後 18 計 121 恐 388 酒 551 猫 849 然 657 飯 218 辞 537 
怒 760 負 852 恥 719 針 610 率 687 焼 584 飲 86 農 797 
思 137 軍 408 息 680 降 466 現 438 偉 255 煙 279 違 256 
急 110 迷 925 悩 801 院 87 球 367 備 842 番 828 遠 274 
拾 555 追 738 指 520 除 575 理 241 割 322 畳 598 鉄 750 
持 149 退 698 捕 890 隻 638 産 515 勝 578 痛 739 傾 418 鉱 462 
挟 392 送 182 捜 668 馬 804 略 965 募 892 登 765 働 778 零 985 
政 624 逃 775 料 244 骨 478 盗 772 勤 399 着 195 勢 627 電 54 
星 617 逆 366 旅 243 高 23 祭 490 喜 351 短 706 去 112 靴 300 
映 91 郊 469 時 31 移 254 喫 363 硬 471 園 275 預 941 
春 165 重 164 書 36 窓 667 営 269 程 745 塗 756 
昨 504 限 437 校 21 章 577 堅 433 税 631 塩 276 
昼 196 面 926 根 480 乾 335 符 863 報 897 童 777 夢 920 
枯 446 革 318 格 317 停 743 第 701 場 167 筆 843 寝 614 像 673 
柔 559 音 94 残 517 側 681 粒 968 塔 770 等 764 想 662 境 385 
柱 724 風 222 殺 505 偶 403 細 488 奥 286 筒 773 意 84 増 672 
査 485 飛 833 流 966 副 869 紹 591 富 857 答 207 愛 246 察 506 
段 714 食 40 浮 859 動 211 終 162 寒 323 結 425 感 324 層 665 
泉 653 首 548 浴 953 務 921 組 658 尊 691 絡 958 戦 651 慣 330 
洋 240 香 467 消 579 商 576 経 415 帽 908 給 370 損 690 憎 677 
洗 652 涙 980 問 234 翌 955 幅 873 絵 302 数 616 暮 891 
活 321 特 213 域 258 習 161 幾 358 絶 646 新 170 構 461 
浅 649 瓶 851 堂 212 脳 799 御 380 腕 1000 暖 713 様 946 
海 101 個 444 留 967 婚 483 船 648 復 871 落 957 暗 248 歌 96 
炭 705 倍 810 畜 722 婦 858 菓 299 悲 831 葉 944 業 117 歴 988 
点 751 倒 776 疲 838 宿 560 菜 492 換 340 装 666 極 395 滴 749 
独 783 候 457 病 219 寄 355 著 729 散 513 補 889 楽 104 漁 379 
狭 391 借 155 皆 311 常 594 袋 700 敬 417 覚 315 歳 498 演 277 
珍 736 値 717 真 172 強 114 規 354 晩 829 詞 527 殿 753 疑 362 
界 103 党 769 眠 918 得 781 訪 898 普 861 象 583 準 565 種 552 
畑 816 凍 774 破 803 患 336 設 645 景 413 貯 728 溶 950 算 512 
発 217 勉 227 笑 581 悪 81 許 376 晴 619 買 216 漢 106 管 325 
相 661 原 436 粉 877 情 595 貧 850 暑 568 貸 188 照 582 精 628 
省 622 員 88 純 566 捨 545 貨 292 替 699 費 832 禁 397 綿 927 
県 426 埋 913 紙 136 掃 669 販 827 491 貿 903 福 868 総 664 
砂 486 夏 97 耕 459 掘 405 責 636 朝 200 超 734 続 685 緑 976 
研 124 娘 922 胸 386 掛 320 軟 790 期 348 軽 412 罪 502 緒 573 
祖 659 孫 689 能 798 採 493 転 204 栄 267 遅 718 置 716 練 990 
祝 561 害 312 脂 531 探 709 週 158 棒 905 遊 936 署 571 聞 69 
神 604 家 98 航 456 接 644 進 606 森 602 運 89 群 409 製 629 
秋 159 容 948 般 826 救 372 部 864 植 599 過 297 腰 951 複 870 
科 289 将 587 荷 291 敗 806 郵 938 検 427 道 210 腹 872 誌 528 
秒 848 島 763 被 839 教 115 都 754 歯 521 達 704 蒸 597 認 793 
約 932 差 484 訓 407 断 712 野 236 減 439 量 971 裏 962 語 20 
紅 465 師 523 記 347 族 184 閉 881 渡 758 鈍 787 解 308 誤 448 
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Vonásszám szerinti index 14-20

説 642 磨 911 
読 57 積 634 
踊 952 築 721 
適 748 薄 812 
銀 119 薬 930 
銅 779 親 171 
関 328 賢 435 
際 494 輸 935 
雑 510 録 996 
静 621 頭 761 
領 972 頼 956 
駅 92 館 105 
髪 818 
鳴 923 
鼻 841 

優 939 
濯 703 
燥 671 

億 287 療 974 
劇 421 績 637 
器 349 講 460 
導 780 齢 986 
暴 902 
権 431 
横 282 
熱 794 曜 238 
確 316 簡 332 
箱 815 職 600 
線 647 観 329 
編 886 贈 678 
膚 862 難 789 
舞 866 題 191 
蔵 676 額 319 
課 293 顔 343 
調 730 類 979 
談 710 験 126 
論 997 
諸 570 
賛 516 
賞 580 爆 814 
質 151 臓 675 
輪 978 識 541 
選 650 警 416 
鋭 270 願 345 
震 613 
駐 727 

競 382 
籍 639 

曇 786 議 360 
橋 381 
機 353 
濃 800 
燃 796 
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aba(ku)-chi(ru)

A  ao(i) 青 174  ayama(ru) 誤 448  BOKU 木 72 
 ara(i) 荒 470  ayama(tsu) 過 297  BOKU 目 233 

 aba(ku) 暴 902  araso(u) 争 663  ayu(mu) 歩 228  BU 分 68 
 aba(reru) 暴 902  a(rasu) 荒 470  aza 字 146  BU 不 221 
 a(biru) 浴 953  ara(ta) 新 170  azu(karu) 預 941  BU 歩 228 
 a(biseru) 浴 953  arata(maru) 改 306  azu(keru) 預 941  BU 部 864 
 abu(nai) 危 356  arata(meru) 改 306  BU 武 865 
 abura 脂 531  ara(u) 洗 652 B  BU 舞 866 
 abura 油 933  arawa(reru) 現 438  BU 無 919 
 a(garu) 上 39  arawa(reru) 表 847  BA 馬 804  BUN 分 68 
 a(geru) 上 39  arawa(su) 現 438  ba 場 167  BUN 聞 69 
 AI 愛 246  arawa(su) 著 729  BAI 売 215  BUN 文 225 
 ai 相 661  arawa(su) 表 847  BAI 買 216  BUTSU 物 224 
 aida 間 10  a(reru) 荒 470  BAI 倍 810  BUTSU 仏 876 
 aji 味 231  a(ru) 在 500  ba(kasu) 化 290  BYAKU 白 63 
 aji(wau) 味 231  a(ru) 有 237  ba(keru) 化 290  BYŌ 病 219 
 aka 赤 177  aru(ku) 歩 228  BAKU 麦 813  BYŌ 秒 848 
 aka(i) 赤 177  asa 朝 200  BAKU 爆 814  BYŌ 猫 849 
 aka(rameru) 赤 177  asa(i) 浅 649  BAKU 暴 902  BYŌ 平 878 
 aka(ramu) 赤 177  ase 汗 338  BAN 万 75 
 aka(ramu) 明 232  ashi 足 183  BAN 板 821 
 a(kari) 明 232  aso(bu) 遊 936  BAN 判 824 
 aka(rui) 明 232  ata(eru) 与 943  BAN 番 828  CHA 茶 194 
 aka(rumu) 明 232  atai 値 717  BAN 晩 829  CHAKU 着 195 
 a(kasu) 明 232  atama 頭 761  BATSU 抜 819  CHI 質 151 
 a(keru) 開 102  atara(shii) 新 170  BATSU 末 914  CHI 知 192 
 a(keru) 空 120  ata(ri) 辺 885  -be 辺 885  CHI 地 193 
 a(keru) 明 232  a(taru) 当 762  BEI 米 882  CHI 治 535 
 aki 秋 159  atata(ka) 温 288  BEN 勉 227  CHI 池 715 
 aki(raka) 明 232  atata(ka) 暖 713  BEN 便 888  CHI 置 716 
 akina(u) 商 576  atata(kai) 温 288  beni 紅 465  CHI 値 717 
 AKU 悪 81  atata(kai) 暖 713  BETSU 別 226  CHI 遅 718 
 a(ku) 開 102  atata(maru) 温 288  BI 美 840  CHI 恥 719 
 a(ku) 空 120  atata(maru) 暖 713  BI 鼻 841  chi 千 46 
 a(ku) 明 232  atata(meru) 温 288  BI 備 842  chi 血 422 
 a(kuru) 明 232  atata(meru) 暖 713  BIN 貧 850  chi 乳 791 
 ama 雨 3  a(teru) 当 762  BIN 瓶 851  chichi 父 67 
 ama 天 53  ato 後 18  BIN 便 888  chichi 乳 791 
 ama(eru) 甘 337  ato 跡 640  BO 母 70  chiga(eru) 違 256 
 ama(ru) 余 942  ATSU 圧 247  BO 暮 891  chiga(u) 違 256 
 ama(su) 余 942  atsu(i) 厚 464  BO 募 892  chii(sai) 小 38 
 ama(yakasu) 甘 337  atsu(i) 暑 568  BŌ 望 901  chika(i) 近 118 
 amai 甘 337  atsu(i) 熱 794  BŌ 暴 902  chikara 力 245 
 ame 雨 3  atsu(maru) 集 160  BŌ 貿 903  CHIKU 竹 720 
 ame 天 53  atsu(meru) 集 160  BŌ 防 904  CHIKU 築 721 
 a(mu) 編 886  a(u) 会 100  BŌ 棒 905  CHIKU 畜 722 
 AN 行 22  a(u) 合 473  BŌ 忘 906  CHIN 珍 736 
 AN 安 82  a(waseru) 合 473  BŌ 亡 907  CHIN 沈 737 
 AN 暗 248  a(wasu) 合 473  BŌ 帽 908  chi(rakaru) 散 513 
 ane 姉 138  aya(bumu) 危 356  BŌ 忙 909  chi(rakasu) 散 513 
 ani 兄 122  aya(ui) 危 356  BŌ 坊 910  chi(rasu) 散 513 
 ao 青 174  ayama(chi) 過 297  BO' 坊 910  chi(ru) 散 513 

Olvasat szerinti index
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CHO-GO

 CHO 緒 573  DŌ 動 211  FU 負 852  futo(i) 太 695 
 CHO 貯 728  DŌ 堂 212  FU 付 853  futo(ru) 太 695 
 CHO 著 729  DŌ 童 777  FU 府 854  FUTSU 払 874 
 CHŌ 長 52  DŌ 働 778  FU 布 856  FUTSU 沸 875 
 CHŌ 重 164  DŌ 銅 779  FU 富 857  fu(yasu) 増 672 
 CHŌ 町 198  DŌ 導 780  FU 婦 858  fuyu 冬 208 
 CHŌ 鳥 199  DOKU 読 57  FU 浮 859 
 CHŌ 朝 200  DOKU 毒 782  FU 怖 860 
 CHŌ 調 730  DOKU 独 783  FU 普 861 
 CHŌ 兆 731  DON 曇 786  FU 膚 862 
 CHŌ 頂 732  DON 鈍 787  FU 符 863  GA 画 99 
 CHŌ 庁 733  dono 殿 753  FŪ 風 222  GA' 合 473 
 CHŌ 超 734  doro 泥 746  FŪ 夫 855  GAI 外 8 
 CHOKU 直 735  FŪ 富 857  GAI 害 312 
 CHŪ 中 51  FŪ 封 867  GAKU 学 9 
 CHŪ 昼 196  FU 夫 855  GAKU 楽 104 
 CHŪ 注 197  fuda 札 508  GAKU 額 319 
 CHŪ 虫 723  E 会 100  fude 筆 843  GAN 元 128 
 CHŪ 柱 724  E 依 257  fu(eru) 増 672  GAN 丸 341 
 CHŪ 仲 725  E 絵 302  fuka(i) 深 607  GAN 岩 342 
 CHŪ 宙 726  E 回 303  fuka(maru) 深 607  GAN 顔 343 
 CHŪ 駐 727  e 重 164  fuka(meru) 深 607  GAN 岸 344 

 eda 枝 524  fu(kasu) 更 468  GAN 願 345 
 EI 英 90  fu(keru) 更 468  GAN 含 346 
 EI 映 91  fu(keru) 老 995  GATSU 月 15 

 DA 打 694  EI 泳 266  FUKU 服 223  GE 下 6 
 DAI 大 49  EI 栄 267  FUKU 福 868  GE 外 8 
 DAI 台 189  EI 永 268  FUKU 副 869  GE 夏 97 
 DAI 代 190  EI 営 269  FUKU 複 870  GE 解 308 
 DAI 題 191  EI 鋭 270  FUKU 復 871  GEI 芸 419 
 DAI 弟 202  EKI 駅 92  FUKU 腹 872  GEI 迎 420 
 DAI 第 701  EKI 易 271  FUKU 幅 873  GEKI 劇 421 
 DAI 内 788  EKI 液 272  fu(ku) 吹 615  GEN 験 126 
 da(ku) 抱 900  EKI 役 931  fuku(meru) 含 346  GEN 言 127 
 DAN 男 50  e(mu) 笑 581  fuku(mu) 含 346  GEN 元 128 
 DAN 談 710  EN 円 4  fukuro 袋 700  GEN 原 436 
 DAN 団 711  EN 遠 274  fumi 文 225  GEN 限 437 
 DAN 断 712  EN 園 275  FUN 分 68  GEN 現 438 
 DAN 暖 713  EN 塩 276  FUN 粉 877  GEN 減 439 
 DAN 段 714  EN 演 277  funa 舟 558  GETSU 月 15 
 da(su) 出 35  EN 延 278  funa 船 648  GI 議 360 
 DE 弟 202  EN 煙 279  fune 舟 558  GI 技 361 
 DEI 泥 746  en(jiru) 演 277  fune 船 648  GI 疑 362 
 DEN 電 54  era(bu) 選 650  fu(reru) 触 601  GIN 銀 119 
 DEN 田 205  era(i) 偉 255  fu(ru) 降 466  GO 五 17 
 DEN 伝 752  e(ru) 得 781  furu(eru) 震 613  GO 後 18 
 DEN 殿 753  ETSU 越 273  furu(i) 古 129  GO 午 19 
 de(ru) 出 35  furu(su) 古 129  GO 語 20 
 DO 土 55  furu(u) 震 613  GO 期 348 
 DO 度 206  fu(segu) 防 904  GO 御 380 
 DO 努 759  FU 父 67  futa 二 59  GO 誤 448 
 DO 怒 760  FU 不 221  futa- 双 670  GO 互 449 
 DŌ 同 209  FU 風 222  futata(bi) 再 496  GŌ 強 114 
 DŌ 道 210  FU 歩 228  futa(tsu) 二 59  GŌ 業 117 
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GŌ-I

 GŌ 合 473  haka(ru) 図 173  ha(yasu) 生 43  hiru 昼 196 
 GŌ 号 474  haka(ru) 測 684  ha(zukashii) 恥 719  hi(ru) 干 334 
 GOKU 極 395  haka(ru) 量 971  hazu(reru) 外 8  hisa(shii) 久 373 
 GON 言 127  hako 箱 815  hazu(su) 外 8  hitai 額 319 
 GON 勤 399  HAKU 白 63  HEI 病 219  hito 一 1 
 GON 権 431  HAKU 泊 811  HEI 平 878  hito 人 41 
 GU 具 402  HAKU 薄 812  HEI 兵 879  hito(ri) 独 783 
 GŪ 偶 403  ha(ku) 掃 669  HEI 並 880  hito(shii) 等 764 
 GŪ 隅 404  HAN 半 65  HEI 閉 881  hito(tsu) 一 1 
 GUN 軍 408  HAN 飯 218  HEN 返 883  HITSU 筆 843 
 GUN 群 409  HAN 坂 820  HEN 変 884  HITSU 必 844 
 GYAKU 逆 366  HAN 板 821  HEN 辺 885  HITSU 匹 845 
 GYO 魚 113  HAN 反 822  HEN 編 886  hi(ya) 冷 984 
 GYO 漁 379  HAN 犯 823  HEN 片 887  hi(yakasu) 冷 984 
 GYO 御 380  HAN 判 824  he(rasu) 減 439  hi(yasu) 冷 984 
 GYŌ 行 22  HAN 版 825  he(ru) 経 415  HO 歩 228 
 GYŌ 業 117  HAN 般 826  he(ru) 減 439  HO 補 889 
 GYŌ 形 410  HAN 販 827  HI 皮 830  HO 捕 890 
 GYOKU 玉 396  hana 花 95  HI 悲 831  ho 火 5 
 GYŪ 牛 111  hana 鼻 841  HI 費 832  HŌ 方 229 

 hana(reru) 放 893  HI 飛 833  HŌ 封 867 
 hana(su) 話 80  HI 比 834  HŌ 放 893 
 hana(su) 放 893  HI 非 835  HŌ 法 894 

 HA 波 802  hana(tsu) 放 893  HI 否 836  HŌ 包 895 
 HA 破 803  hanashi 話 80  HI 彼 837  HŌ 豊 896 
 ha 羽 263  hane 羽 263  HI 疲 838  HŌ 報 897 
 ha 歯 521  hara 原 436  HI 被 839  HŌ 訪 898 
 ha 葉 944  hara 腹 872  hi 火 5  HŌ 宝 899 
 HA' 法 894  hara(su) 晴 619  hi 日 60  HŌ 抱 900 
 haba 幅 873  hara(u) 払 874  hi 灯 768  HO' 法 894 
 habu(ku) 省 622  ha(reru) 晴 619  hi 氷 846  hodo 程 745 
 HACHI 八 64  hari 針 610  hidari 左 26  hoka 外 8 
 hada 肌 817  haru 春 165  hi(eru) 冷 984  HOKU 北 71 
 ha(e) 栄 267  hasa(maru) 挟 392  higashi 東 56  HON 本 73 
 ha(eru) 生 43  hasa(mu) 挟 392  hika(ru) 光 451  HON 反 822 
 ha(eru) 映 91  hashi 橋 381  hikari 光 451  hone 骨 478 
 ha(eru) 栄 267  hashira 柱 724   hi(keru) 引 260  ho(ru) 掘 405 
 haha 母 70  hashi(ru) 走 181  hiki 匹 845  hoshi 星 617 
 HAI 配 805  hata 機 353  hiki(iru) 率 687  ho(shii) 欲 954 
 HAI 敗 806  hata 畑 816  hi(ku) 引 260  hoso(i) 細 488 
 HAI 拝 807  hatake 畑 816  hiku(i) 低 742  hoso(ru) 細 488 
 HAI 背 808  hatara(ku) 働 778  hiku(maru) 低 742  hos(suru) 欲 954 
 HAI 杯 809  ha(tasu) 果 295  hiku(meru) 低 742  ho(su) 干 334 
 hai 灰 309  ha(te) 果 295  HIN 品 220  hotoke 仏 876 
 hai(ru) 入 61  ha(teru) 果 295  HIN 貧 850  HOTSU 発 217 
 haji 恥 719  HATSU 発 217  hira 平 878  HYAKU 百 66 
 haji(maru) 始 143  HATSU 髪 818  hira(keru) 開 102  HYŌ 氷 846 
 haji(me) 初 569  hatsu- 初 569  hira(ku) 開 102  HYŌ 表 847 
 haji(meru) 始 143  haya(i) 早 180  hiro(garu) 広 132  HYŌ 兵 879 
 haji(mete) 初 569  haya(i) 速 679  hiro(geru) 広 132 
 ha(jirau) 恥 719  haya(maru) 早 180  hiro(i) 広 132 
 ha(jiru) 恥 719  haya(meru) 早 180  hiro(maru) 広 132 
 haka(rau) 計 121  haya(meru) 速 679  hiro(meru) 広 132  I 医 83 
 haka(ru) 計 121  hayashi 林 977  hiro(u) 拾 555  I 意 84 
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I-KAN

 I 以 85  itadaki 頂 732  JŌ 成 620  KAI 界 103 
 I 委 249  itada(ku) 頂 732  JŌ 静 621  KAI 貝 301 
 I 位 250  ito 糸 518  JŌ 定 740  KAI 絵 302 
 I 衣 251  itona(mu) 営 269  JU 受 553  KAI 回 303 
 I 囲 252  ITSU 一 1  JŪ 十 34  KAI 階 304 
 I 胃 253  itsu 五 17  JŪ 住 163  KAI 械 305 
 I 移 254  itsu(tsu) 五 17  JŪ 重 164  KAI 改 306 
 I 偉 255  i(u) 言 127  JŪ 拾 555  KAI 快 307 
 I 違 256  iwa 岩 342  JŪ 柔 559  KAI 解 308 
 I 依 257  iwa(u) 祝 561  JUN 順 564  KAI 灰 309 
 I 易 271  izumi 泉 653  JUN 準 565  KAI 介 310 
 ICHI 一 1  JUN 純 566  KAI 皆 311 
 ichi 市 519  JUTSU 述 562  kaka(eru) 抱 900 
 ichijiru(shii) 著 729  JUTSU 術 563  kakari 掛 320 
 ida(ku) 抱 900  JAKU 着 195  kakari 係 411 
 ie 家 98  JAKU 弱 546  ka(karu) 掛 320 
 ika(ru) 怒 760  JAKU 若 547  kaka(ru) 係 411 
 i(kasu) 生 43  JI 時 31  KA 火 5  ka(keru) 掛 320 
 ike 池 715  JI 仕 140  KA 下 6  ka(keru) 欠 424 
 i(keru) 生 43  JI 字 146  KA 何 7  kako(mu) 囲 252 
 IKI 域 258  JI 自 147  KA 花 95  kako(u) 囲 252 
 iki 息 680  JI 事 148  KA 歌 96  KAKU 画 99 
 ikio(i) 勢 627  JI 持 149  KA 夏 97  KAKU 角 313 
 i(kiru) 生 43  JI 地 193  KA 家 98  KAKU 各 314 
 IKU 育 259  JI 耳 532  KA 科 289  KAKU 覚 315 
 i(ku) 行 22  JI 寺 533  KA 化 290  KAKU 確 316 
 iku- 幾 358  JI 次 534  KA 荷 291  KAKU 格 317 
 ikusa 戦 651  JI 治 535  KA 貨 292  KAKU 革 318 
 ima 今 25  JI 児 536  KA 課 293  KAKU 客 365 
 imōto 妹 230  JI 辞 537  KA 加 294  ka(ku) 書 36 
 IN 飲 86  JI 示 538  KA 果 295  ka(ku) 欠 424 
 IN 院 87  JI 似 539  KA 可 296  kama(eru) 構 461 
 IN 員 88  JI 除 575  KA 過 297  kama(u) 構 461 
 IN 音 94  -ji 路 993  KA 河 298  kami 上 39 
 IN 引 260  JI' 十 34  KA 菓 299  kami 紙 136 
 IN 印 261  JIKI 食 40  KA 靴 300  kami 神 604 
 IN 因 262  JIKI 直 735  ka 日 60  kami 髪 818 
 ina 否 836  JIN 人 41  ka 香 467  KAN 間 10 
 ino(ru) 祈 359  JIN 神 604  KA' 合 473  KAN 館 105 
 inochi 命 924  JIN 臣 609  kado 角 313  KAN 漢 106 
 inu 犬 123  JITSU 日 60  kado 門 929  KAN 寒 323 
 i(reru) 入 61  JITSU 実 544  kaeri(miru) 省 622  KAN 感 324 
 iro 色 168  JO 女 37  kae(ru) 帰 107  KAN 管 325 
 i(ru) 入 61  JO 助 574  ka(eru) 代 190  KAN 官 326 
 i(ru) 居 377  JO 除 575  ka(eru) 換 340  KAN 完 327 
 i(ru) 要 947  JŌ 上 39  ka(eru) 替 699  KAN 関 328 
 isa(mu) 勇 937  JŌ 場 167  ka(eru) 変 884  KAN 観 329 
 ishi 石 632  JŌ 乗 592  kae(ru) 返 883  KAN 慣 330 
 iso(gu) 急 110  JŌ 状 593  kae(su) 帰 107  KAN 刊 331 
 isoga(shii) 忙 909  JŌ 常 594  kae(su) 返 883  KAN 簡 332 
 ita 板 821  JŌ 情 595  kagi(ru) 限 437  KAN 巻 333 
 ita(i) 痛 739  JŌ 城 596  KAI 会 100  KAN 干 334 
 ita(meru) 痛 739  JŌ 蒸 597  KAI 海 101  KAN 乾 335 
 ita(mu) 痛 739  JŌ 畳 598  KAI 開 102  KAN 患 336 

J

K

  219



KAN-KŌ

 KAN 甘 337  kawa 河 298  KEN 肩 434  kiwa(maru) 極 395 
 KAN 汗 338  kawa 革 318  KEN 賢 435  kiwa(meru) 究 109 
 KAN 缶 339  kawa 側 681  ke(su) 消 579  kiwa(meru) 極 395 
 KAN 換 340  kawa 皮 830  KETSU 血 422  kiwa(mi) 極 395 
 kan 神 604  kawa(kasu) 乾 335  KETSU 決 423  kiyo(i) 清 623 
 kana 金 14  kawa(ku) 乾 335  KETSU 欠 424  kiyo(maru) 清 623 
 kanara(zu) 必 844  kawa(ru) 代 190  KETSU 結 425  kiyo(meru) 清 623 
 kana(shii) 悲 831  kawa(ru) 換 340  kewa(shii) 険 429  kiza(mu) 刻 477 
 kana(shimu) 悲 831  kawa(ru) 替 699  KI 気 11  kiza(shi) 兆 731 
 kane 金 14  kawa(ru) 変 884  KI 帰 107  kiza(su) 兆 731 
 kanga(eru) 考 133  ka(wasu) 交 452  KI 起 108  kizu(ku) 築 721 
 kano 彼 837  kayo(u) 通 201  KI 記 347  KO 去 112 
 kao 顔 343  kaza 風 222  KI 期 348  KO 古 129 
 kao(ri) 香 467  kaze 風 222  KI 器 349  KO 戸 440 
 kao(ru) 香 467  kazo(eru) 数 616  KI 季 350  KO 湖 441 
 kara 空 120  kazu 数 616  KI 喜 351  KO 庫 442 
 karada 体 186  KE 気 11  KI 希 352  KO 固 443 
 kara(i) 辛 611  KE 家 98  KI 機 353  KO 個 444 
 kara(maru) 絡 958  KE 化 290  KI 規 354  KO 呼 445 
 kara(mu) 絡 958  kega(rawashii) 汚 280  KI 寄 355  KO 枯 446 
 kara(su) 枯 446  kega(reru) 汚 280  KI 危 356  KO 雇 447 
 kare 彼 837  kega(su) 汚 280  KI 机 357  ko 子 30 
 ka(reru) 枯 446  KEI 開 102  KI 幾 358  ko 小 38 
 ka(riru) 借 155  KEI 京 116  KI 祈 359  ko 木 72 
 karo(yaka) 軽 412  KEI 計 121  ki 木 72  ko 黄 450 
 karu(i) 軽 412  KEI 兄 122  ki 黄 450  ko 粉 877 
 kasa(naru) 重 164  KEI 競 382  ki- 生 43  KŌ 後 18 
 kasa(neru) 重 164  KEI 境 385  ki(eru) 消 579  KŌ 校 21 
 kashiko(i) 賢 435  KEI 形 410  ki(koeru) 聞 69  KŌ 行 22 
 kashira 頭 761  KEI 係 411  ki(ku) 聞 69  KŌ 高 23 
 ka(su) 貸 188  KEI 軽 412  ki(ku) 効 463  KŌ 口 130 
 kata 方 229  KEI 景 413  ki(ku) 利 961  KŌ 工 131 
 kata 形 410  KEI 型 414  ki(maru) 決 423  KŌ 広 132 
 kata 型 414  KEI 経 415  ki(meru) 決 423  KŌ 考 133 
 kata 肩 434  KEI 警 416  kimi 君 406  KŌ 格 317 
 kata 片 887  KEI 敬 417  KIN 金 14  KŌ 黄 450 
 katachi 形 410  KEI 傾 418  KIN 今 25  KŌ 光 451 
 kata(i) 堅 433  kemu(i) 煙 279  KIN 近 118  KŌ 交 452 
 kata(i) 固 443  kemuri 煙 279  KIN 禁 397  KŌ 向 453 
 kata(i) 硬 471  kemu(ru) 煙 279  KIN 均 398  KŌ 幸 454 
 kata(i) 難 789  KEN 間 10  KIN 勤 399  KŌ 港 455 
 kata(maru) 固 443  KEN 見 16  ki(reru) 切 179  KŌ 航 456 
 kata(meru) 固 443  KEN 犬 123  ki(ru) 切 179  KŌ 候 457 
 katamu(keru) 傾 418  KEN 研 124  ki(ru) 着 195  KŌ 好 458 
 katamu(ku) 傾 418  KEN 建 125  ki(seru) 着 195  KŌ 耕 459 
 kata(rau) 語 20  KEN 験 126  kishi 岸 344  KŌ 講 460 
 kata(ru) 語 20  KEN 県 426  kiso(u) 競 382  KŌ 構 461 
 KATSU 活 321  KEN 検 427  kita 北 71  KŌ 鉱 462 
 KATSU 割 322  KEN 券  428  kitana(i) 汚 280  KŌ 効 463 
 ka(tsu) 勝 578  KEN 険 429  kita(ru) 来 78  KŌ 厚 464 
 katsu(gu) 担 708  KEN 件 430  kita(su) 来 78  KŌ 紅 465 
 ka(u) 買 216  KEN 権 431  KITSU 喫 363  KŌ 降 466 
 ka(u) 交 452  KEN 軒 432  KITSU 詰 364  KŌ 香 467 
 kawa 川 45  KEN 堅 433  kiwa 際 494  KŌ 更 468 
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 KŌ-mezura(shii)

 KŌ 郊 469  kotowa(ru) 断 712  KYO 居 377  mai 舞 866 
 KŌ 荒 470  KOTSU 骨 478  KYO 巨 378  mai(ru) 参 514 
 KŌ 硬 471  ko(u) 恋 992  KYŌ 教 115  maji(eru) 交 452 
 KŌ 肯 472  kowa 声 618  KYŌ 京 116  ma(jiru) 交 452 
 kō 神 604  kowa(i) 怖 860  KYŌ 兄 122  ma(jiru) 混 481 
 koe 声 618  KU 九 12  KYŌ 橋 381  maji(waru) 交 452 
 ko(eru) 越 273  KU 口 130  KYŌ 競 382  maka(seru) 任 792 
 ko(eru) 超 734  KU 工 131  KYŌ 共 383  maka(su) 任 792 
 kogo(eru) 凍 774  KU 久 373  KYŌ 協 384  ma(kasu) 負 852 
 ko(i) 濃 800  KU 供 387  KYŌ 境 385  ma(keru) 負 852 
 koi 恋 992  KU 苦 400  KYŌ 胸 386  maki 巻 333 
 koi(shii) 恋 992  KU 区 401  KYŌ 供 387  ma(ku) 巻 333 
 kokono 九 12  KU 庫 442  KYŌ 恐 388  mamo(ru) 守 550 
 kokono(tsu) 九 12  KU 紅 465  KYŌ 叫 389  MAN 万 75 
 kokoro 心 169  KŪ 空 120  KYŌ 況 390  MAN 満 915 
 kokoro(miru) 試 144  kuba(ru) 配 805  KYŌ 狭 391  mana(bu) 学 9 
 kokoroyo(i) 快 307  kubi 首 548  KYŌ 挟 392  mane(ku) 招 585 
 KOKU 国 24  kuchi 口 130  KYŌ 経 415  maru 丸 341 
 KOKU 黒 134  kuda 管 325  KYŌ 香 467 - maru 丸 341 
 KOKU 谷 475  kuda(ru) 下 6  KYŌ 強 114  maru(i) 円 4 
 KOKU 告 476  kuda(saru) 下 6  KYOKU 局 393  maru(i) 丸 341 
 KOKU 刻 477  kuda(su) 下 6  KYOKU 曲 394  maru(meru) 丸 341 
 koku 石 632  kumi 組 658  KYOKU 極 395  masa(ni) 正 175 
 koma(kai) 細 488  kumo 雲 265  KYŪ 九 12  masa(ru) 勝 578 
 koma(kana) 細 488  kumo(ru) 曇 786  KYŪ 休 13  ma(su) 増 672 
 koma(ru) 困 482  ku(mu) 組 658  KYŪ 究 109  mato 的 747 
 kome 米 882  KUN 君 406  KYŪ 急 110  MATSU 末 914 
 ko(meru) 込 479  KUN 訓 407  KYŪ 球 367  ma(tsu) 待 187 
 ko(mu) 込 479  kuni 国 24  KYŪ 級 368  matsu(ri) 祭 490 
 kōmu(ru) 被 839  kura 蔵 676  KYŪ 泣 369  matsurigoto 政 624 
 KON 金 14  kura(beru) 比 834  KYŪ 給 370  matsu(ru) 祭 490 
 KON 今 25  kura(i) 暗 248  KYŪ 求 371  matta(ku) 全 656 
 KON 建 125  kurai 位 250  KYŪ 救 372  ma(u) 舞 866 
 KON 根 480  ku(rasu) 暮 891  KYŪ 久 373  mawa(ri) 周 556 
 KON 混 481  ku(rau) 食 40  KYŪ 旧 374  mawa(ru) 回 303 
 KON 困 482  kurenai 紅 465  KYŪ 吸 375  mawa(su) 回 303 
 KON 婚 483  ku(reru) 暮 891  mayo(u) 迷 925 
 kona 粉 877  kuro 黒 134  ma(zaru) 交 452 
 kono(mu) 好 458  kuro(i) 黒 134  ma(zaru) 混 481 
 koo(ru) 凍 774  ku(ru) 来 78  MA 磨 911  ma(zeru) 交 452 
 koori 氷 846  kuruma 車 33  ma 間 10  ma(zeru) 混 481 
 koro(bu) 転 204  kuru(shii) 苦 400  ma 真 172  mazu(shii) 貧 850 
 koro(garu) 転 204  kuru(shimeru) 苦 400  ma 馬 804  me 女 37 
 koro(gasu) 転 204  kuru(shimu) 苦 400  machi 町 198  me 目 233 
 koro(geru) 転 204  kusa 草 660  mado 窓 667  MEI 明 232 
 koromo 衣 251  kusuri 薬 930  mae 前 48  MEI 鳴 923 
 koro(su) 殺 505  KUTSU 掘 405  ma(garu) 曲 394  MEI 命 924 
 koshi 腰 951  kutsu 靴 300  ma(geru) 曲 394  MEI 迷 925 
 ko(su) 越 273  ku(u) 食 40  mago 孫 689  MEI 名 76 
 ko(su) 超 734  kuwa(eru) 加 294  MAI 毎 74  MEN 面 926 
 kota(e) 答 207  kuwa(waru) 加 294  MAI 妹 230  MEN 綿 927 
 kota(eru) 答 207  KYAKU 客 365  MAI 米 882  meshi 飯 218 
 koto 言 127  KYO 去 112  MAI 枚 912  me(su) 召 590 
 koto 事 148  KYO 許 376  MAI 埋 913  mezura(shii) 珍 736 
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MI-nu(kasu)

 MI 味 231  mō(su) 申 603  nago(yaka) 和 998  NETSU 熱 794 
 MI 未 916  moto 下 6  NAI 内 788  NI 二 59 
 mi 三 27  moto 本 73  na(i) 亡 907  NI 児 536 
 mi 実 544  moto 元 128  nai 無 919  ni 荷 291 
 mi 身 605  moto(meru) 求 371  naka 中 51  nibu(i) 鈍 787 
 michi 道 210  MOTSU 物 224   naka 仲 725  niburu) 鈍 787 
 michibi(ku) 導 780  mo(tsu) 持 149  naka(ba) 半 65  NICHI 日 60 
 mi(chiru) 満 915  motto(mo) 最 491  na(ku) 泣 369  niga(i) 苦 400 
 mida(reru) 乱 959  mo(yasu) 燃 796  na(ku) 鳴 923  niga(ru) 苦 400 
 mida(su) 乱 959  MU 武 865  nama 生 43  niga(su) 逃 775 
 midori 緑 976  MU 無 919  nami 波 802  nige(ru) 逃 775 
 mi(eru) 見 16  MU 夢 920  nami 並 880  nii- 新 170 
 miga(ku) 磨 911  MU 務 921  namida 涙 980  NIKU 肉 214 
 migi 右 2  mu 六 79  NAN 男 50  niku(i) 憎 677 
 mijika(i) 短 706  mugi 麦 813  NAN 南 58  niku(mu) 憎 677 
 mimi 耳 532  mui 六 79  NAN 難 789  niku(rashii) 憎 677 
 MIN 民 917  muka(eru) 迎 420  NAN 軟 790  niku(shimi) 憎 677 
 MIN 眠 918  mukashi 昔 633  nan 何 7  NIN 人 41 
 mina 皆 311  mu(kau) 向 453  nana 七 32  NIN 任 792 
 minami 南 58  mu(keru) 向 453  nana(tsu) 七 32  NIN 認 793 
 minato 港 455  mu(kō) 向 453  nani 何 7  nina(u) 担 708 
 mino(ru) 実 544  mu(ku) 向 453  nano 七 32  ni(ru) 似 539 
 mi(ru) 見 16  muku(iru) 報 897  nao(ru) 治 535  nishi 西 44 
 mise 店 203  muna 胸 386  nao(ru) 直 735  niwa 庭 741 
 mi(seru) 見 16  mune 胸 386  nao(su) 治 535  no 野 236 
 mi(tasu) 満 915  mura 群 409  nao(su) 直 735  NŌ 農 797 
 mito(meru) 認 793  mura 村 688  nara(beru) 並 880  NŌ 能 798 
 mi(tsu) 三 27  mu(rasu) 蒸 597  nara(bini) 並 880  NŌ 脳 799 
 mit(tsu) 三 27  mu(re) 群 409  nara(bu) 並 880  NŌ 濃 800 
 miyako 都 754  mu(reru) 群 409  nara(su) 慣 330  NŌ 悩 801 
 mizu 水 42  mu(reru) 蒸 597  nara(su) 鳴 923  no(basu) 延 278 
 mizuka(ra) 自 147  muro 室 150  nara(u) 習 161  no(basu) 伸 612 
 mizuumi 湖 441  mushi 虫 723  na(reru) 慣 330  no(beru) 延 278 
 MŌ 望 901  mu(su) 蒸 597  na(ru) 成 620  no(beru) 述 562 
 MŌ 亡 907  musu(bu) 結 425  na(ru) 鳴 923  no(biru) 延 278 
 MŌ 毛 928  musume 娘 922  nasa(ke) 情 595  no(biru) 伸 612 
 mochi(iru) 用 239  mu(tsu) 六 79  na(su) 成 620  nobo(ru) 上 39 
 modo(ru) 戻 987  mut(tsu) 六 79  natsu 夏 97  nobo(ru) 昇 588 
 modo(su) 戻 987  muzuka(shii) 難 789  naya(masu) 悩 801  nobo(ru) 登 765 
 mo(eru) 燃 796  MYŌ 名 76  naya(mu) 悩 801  nobo(seru) 上 39 
 mō(keru) 設 645  MYŌ 明 232  ne 音 94   nobo(su) 上 39 
 MOKU 木 72  MYŌ 命 924  ne 根 480  nochi 後 18 
 MOKU 目 233  ne 値 717  noga(reru) 逃 775 
 MON 聞 69  nega(u) 願 345  noga(su) 逃 775 
 MON 文 225  ne(kasu) 寝 614  noki 軒 432 
 MON 問 234  NA 南 58  neko 猫 849  noko(ru) 残 517 
 MON 門 929  na 名 76  nemu(i) 眠 918  noko(su) 残 517 
 mono 者 154  na 菜 492  nemu(ru) 眠 918  no(mu) 飲 86 
 mono 物 224  naga(i) 長 52  NEN 年 62  no(ru) 乗 592 
 moppa(ra) 専 654  naga(i) 永 268  NEN 然 657  no(seru) 乗 592 
 mori 守 550  naga(reru) 流 966  NEN 念 795  nozo(ku) 除 575 
 mori 森 602  naga(su) 流 966  NEN 燃 796  nozo(mu) 望 901 
 mo(shikuwa) 若 547  nage(ru) 投 766  ne(ru) 寝 614  nu(karu) 抜 819 
 mo(su) 燃 796  nago(mu) 和 998  ne(ru) 練 990  nu(kasu) 抜 819 
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nu(keru)-sa(masu)

 nu(keru) 抜 819  omo(i) 重 164  RAKU 絡 958 
 nu(ku) 抜 819  omo(u) 思 137  RAN 乱 959 
 nu(ru) 塗 756  omote 表 847  RAN 卵 960  SA 左 26 
 nuno 布 856  omote 面 926  REI 礼 981  SA 作 135 
 nushi 主 157  ON 音 94  REI 令 982  SA 茶 194 
 nusu(mu) 盗 772  ON 遠 274  REI 例 983  SA 差 484 
 NYAKU 若 547  ON 温 288  REI 冷 984  SA 査 485 
 NYO 女 37  on 御 380  REI 零 985  SA 砂 486 
 NYŌ 女 37  ona(ji) 同 209  REI 齢 986  SA 再 496 
 NYŪ 入 61  onna 女 37  REI 戻 987  SA' 早 180 
 NYŪ 柔 559  onoono 各 314  REKI 練 990  sachi 幸 454 
 NYŪ 乳 791  oo 大 49  REN 連 991  sada(ka) 定 740 

 oo(i) 多 185  REN 恋 992  sada(maru) 定 740 
 oo(ini) 大 49  REN 列 989  sada(meru) 定 740 
 oo(kii) 大 49  RETSU 理 241  sa(garu) 下 6 

 O 悪 81  o(reru) 折 643  RI 利 961  saga(su) 捜 668 
 O 汚 280  ori 折 643  RI 裏 962  saga(su) 探 709 
 O 和 998  o(riru) 下 6  RI 律 964  sa(geru) 下 6 
 o 小 38  o(riru) 降 466  RICHI 力 245  sagu(ru) 探 709 
 o 緒 573  oro(su) 下 6  RIKI 陸 963  SAI 西 44 
 Ō 王 281  oro(su) 降 466  RIKU 林 977  SAI 切 179 
 Ō 横 282  o(ru) 折 643  RIN 輪 978  SAI 細 488 
 Ō 央 283  o(saeru) 押 285  RIN 立 242  SAI 才 489 
 Ō 欧 284  osa(maru) 治 535  RITSU 率 687  SAI 祭 490 
 Ō 押 285  osa(maru) 収 557  RITSU 律 964  SAI 最 491 
 Ō 奥 286  osa(meru) 治 535  RITSU 路 993  SAI 菜 492 
 Ō 黄 450  osa(meru) 収 557  RO 労 994  SAI 採 493 
 obi 帯 697  osana(i) 幼 949  RŌ 老 995  SAI 際 494 
 o(biru) 帯 697  oshi(eru) 教 115  RŌ 六 79  SAI 妻 495 
 obo(eru) 覚 315  oso(i) 遅 718  ROKU 緑 976  SAI 再 496 
 o(chiru) 落 957  oso(reru) 恐 388  ROKU 録 996  SAI 済 497 
 odo(ri) 踊 952  oso(roshii) 恐 388  ROKU 論 997  SAI 歳 498 
 odo(ru) 踊 952  oso(waru) 教 115  RON 流 966  SAI 財 501 
 o(eru) 終 162  o(su) 押 285  RU 留 967  SAI 殺 505 
 oga(mu) 拝 807  oto 音 94  RU 類 979  -SAI 才 489 
 ogina(u) 補 889  otoko 男 50  RUI 涙 980  saiwa(i) 幸 454 
 o(iru) 老 995  oto(su) 落 957  RUI 略 965  saka 逆 366 
 oka(su) 犯 823  otōto 弟 202  RYAKU 旅 243  saka 酒 551 
 o(kiru) 起 108  otozu(reru) 訪 898  RYO 料 244  saka 坂 820 
 okona(u) 行 22  otto 夫 855  RYŌ 漁 379  saka(eru) 栄 267 
 o(koru) 起 108  o(u) 生 43  RYŌ 両 969  saka(rau) 逆 366 
 oko(ru) 怒 760  o(u) 追 738  RYŌ 良 970  sakai 境 385 
 o(kosu) 起 108  o(u) 負 852  RYŌ 量 971  sakana 魚 113 
 OKU 屋 93  o(waru) 終 162  RYŌ 領 972  sakazuki 杯 809 
 OKU 億 287  oya 親 171  RYŌ 了 973  sake 酒 551 
 oku 奥 286  oyo(gu) 泳 266  RYŌ 療 974  sake(bu) 叫 389 
 o(ku) 置 716  RYŌ 涼 975  saki 先 47 
 oku(rasu) 遅 718  RYŌ 力 245  SAKU 作 135 
 oku(reru) 後 18  RYOKU 緑 976  SAKU 昨 504 
 oku(reru) 遅 718  RAI 来 78  RYOKU 立 242  SAKU 冊 509 
 oku(ru) 送 182  RAI 頼 956  RYŪ 流 966  sa(ku) 割 322 
 oku(ru) 贈 678  RAI 礼 981  RYŪ 留 967  sa(ku) 咲 503 
 omo 主 157  RAKU 楽 104  RYŪ 粒 968  sama 様 946 
 omo 面 926  RAKU 落 957  RYŪ 歴 988  sa(masu) 覚 315 
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sa(masu)-SHŌ

 sa(masu) 冷 984  SEKI 昔 633  SHI 糸 518  shirizo(ku) 退 698 
 sa(meru) 覚 315  SEKI 積 634  SHI 市 519  shiro 白 63 
 sa(meru) 冷 984  SEKI 席 635  SHI 指 520  shiro 代 190 
 samu(i) 寒 323  SEKI 責 636  SHI 歯 521  shiro 城 596 
 SAN 三 27  SEKI 績 637  SHI 史 522  shiro(i) 白 63 
 SAN 山 28  SEKI 隻 638  SHI 師 523  shi(ru) 知 192 
 SAN 算 512  SEKI 籍 639  SHI 枝 524  shirushi 印 261 
 SAN 散 513  SEKI 跡 640  SHI 資 525  shiru(su) 記 347 
 SAN 参 514  seki 関 328  SHI 支 526  shita 下 6 
 SAN 産 515  sema(i) 狭 391  SHI 詞 527  shita(shii) 親 171 
 SAN 賛 516  se(meru) 責 636  SHI 誌 528  shita(shimu) 親 171 
 sara 更 468  SEN 川 45  SHI 刺 529  shitata(ru) 滴 749 
 sara 皿 511  SEN 千 46  SHI 伺 530  SHITSU 室 150 
 sa(ru) 去 112  SEN 先 47  SHI 脂 531  SHITSU 質 151 
 sasa(eru) 支 526  SEN 線 647  SHI 次 534  SHITSU 失 542 
 sa(saru) 刺 529  SEN 船 648  SHI 示 538  SHITSU 湿 543 
 sa(su) 差 484  SEN 浅 649  shiawa(se) 幸 454  shizu 静 621 
 sa(su) 指 520  SEN 選 650  SHICHI 七 32  shizu(ka) 静 621 
 sa(su) 刺 529  SEN 戦 651  SHICHI 質 151  shizuku 滴 749 
 SATSU 殺 505  SEN 洗 652  shi(iru) 強 114  shizu(maru) 静 621 
 SATSU 察 506  SEN 泉 653  SHIKI 色 168  shizu(meru) 静 621 
 SATSU 刷 507  SEN 専 654  SHIKI 式 540  shizu(meru) 沈 737 
 SATSU 札 508  SEN 占 655  SHIKI 識 541  shizu(mu) 沈 737 
 SATSU 冊 509  se(ru) 競 382  shima 島 763  SHO 書 36 
 sawa(ru) 触 601  SETSU 殺 505  shi(maru) 閉 881  SHO 所 567 
 SE 世 176  SETSU 雪 641  shime(ru) 湿 543  SHO 暑 568 
 se 背 808  SETSU 説 642  shi(meru) 占 655  SHO 初 569 
 seba(maru) 狭 391  SETSU 折 643  shi(meru) 閉 881  SHO 諸 570 
 seba(meru) 狭 391  SETSU 接 644  shime(su) 示 538  SHO 署 571 
 SEI 生 43  SETSU 設 645  shime(su) 湿 543  SHO 処 572 
 SEI 西 44  SETSU 切 179  shimo 下 6  SHO 緒 573 
 SEI 青 174  SHA 車 33  SHIN 心 169  SHŌ 小 38 
 SEI 正 175  SHA 社 152  SHIN 新 170  SHŌ 生 43 
 SEI 世 176  SHA 写 153  SHIN 親 171  SHŌ 少 166 
 SEI 歳 498  SHA 者 154  SHIN 真 172  SHŌ 青 174 
 SEI 情 595  SHA 砂 486  SHIN 森 602  SHŌ 正 175 
 SEI 声 618  SHA 捨 545  SHIN 申 603  SHŌ 商 576 
 SEI 晴 619  SHAKU 借 155  SHIN 神 604  SHŌ 章 577 
 SEI 成 620  SHAKU 赤 177  SHIN 身 605  SHŌ 勝 578 
 SEI 静 621  SHAKU 石 632  SHIN 進 606  SHŌ 消 579 
 SEI 省 622  SHAKU 昔 633  SHIN 深 607  SHŌ 賞 580 
 SEI 清 623  SHI 四 29  SHIN 信 608  SHŌ 笑 581 
 SEI 政 624  SHI 子 30  SHIN 臣 609  SHŌ 照 582 
 SEI 性 625  SHI 紙 136  SHIN 針 610  SHŌ 象 583 
 SEI 制 626  SHI 思 137  SHIN 辛 611  SHŌ 焼 584 
 SEI 勢 627  SHI 姉 138  SHIN 伸 612  SHŌ 招 585 
 SEI 精 628  SHI 止 139  SHIN 震 613  SHŌ 承 586 
 SEI 製 629  SHI 仕 140  SHIN 寝 614  SHŌ 将 587 
 SEI 姓 630  SHI 死 141  shina 品 220  SHŌ 昇 588 
 SEI 星 617  SHI 使  142  shi(nu) 死 141  SHŌ 床 589 
 sei 背 808  SHI 始 143  shio 塩 276  SHŌ 召 590 
 SEKI 赤 177  SHI 試 144  shira 白 63  SHŌ 紹 591 
 SEKI 夕 178  SHI 私 145  shira(beru) 調 730  SHŌ 星 617 
 SEKI 石 632  SHI 自 147  shirizo(keru) 退 698  SHŌ 声 618 
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 SHŌ-TEI

 SHŌ 清 623  soda(teru) 育 259  sumi(yaka) 速 679  tama 玉 396 
 SHŌ 政 624  soda(tsu) 育 259  su(mu) 住 163  tamago 卵 960 
 SHŌ 性 625  soko 底 744  su(mu) 済 497  tame(su) 試 144 
 SHŌ 精 628  sokona(u) 損 690  suna 砂 486  tami 民 917 
 SHŌ 姓 630  soko(neru) 損 690  su(ru) 刷 507  TAN 炭 705 
 SHŌ 相 661  SOKU 足 183  surudo(i) 鋭 270  TAN 短 706 
 SHŌ 装 666  SOKU 速 679  susu(meru) 進 606  TAN 単 707 
 SHŌ 省 622  SOKU 息 680  susu(mu) 進 606  TAN 担 708 
 SHOKU 食 40  SOKU 側 681  su(teru) 捨 545  TAN 探 709 
 SHOKU 色 168  SOKU 束 682  su(u) 吸 375  TAN 反 822 
 SHOKU 植 599  SOKU 則 683  suwa(ru) 座 487  tane 種 552 
 SHOKU 職 600  SOKU 測 684  suzu(mu) 涼 975  tani 谷 475 
 SHOKU 触 601  -so(meru) 初 569  suzu(shii) 涼 975  tano(moshii) 頼 956 
 SHU 手 156  somu(keru) 背 808  tano(mu) 頼 956 
 SHU 主 157  so(muku) 背 808  tano(shii) 楽 104 
 SHU 首 548  SON 村 688  tano(shimu) 楽 104 
 SHU 取 549  SON 孫 689  TA 多 185  tao(reru) 倒 776 
 SHU 守 550  SON 損 690  TA 他 693  tao(su) 倒 776 
 SHU 酒 551  SON 尊 691  TA 太 695  ta(riru) 足 183 
 SHU 種 552  SON 存 692  ta 手 156  ta(ru) 足 183 
 SHŪ 週 158  sona(eru) 供 387  ta 田 205  tashi(ka) 確 316 
 SHŪ 秋 159  sona(eru) 備 842  taba 束 682  tashi(kameru) 確 316 
 SHŪ 集 160  sona(waru) 備 842  ta(beru) 食 40  ta(su) 足 183 
 SHŪ 習 161  sono 園 275  tabi 度 206  tasu(karu) 助 574 
 SHŪ 終 162  sora 空 120  tabi 旅 243  tasu(keru) 助 574 
 SHŪ 州 554  so(rasu) 反 822  tada(chini) 直 735  tataka(u) 戦 651 
 SHŪ 拾 555  sōrō 候 457  tada(shii) 正 175  tatami 畳 598 
 SHŪ 周 556  so(ru) 反 822  tada(su) 正 175  tata(mu) 畳 598 
 SHŪ 収 557  soso(gu) 注 197  ta(eru) 絶 646  ta(teru) 建 125 
 SHŪ 舟 558  soto 外 8  taga(i) 互 449  ta(teru) 立 242 
 SHŪ 祝 561  SOTSU 卒 686  tagaya(su) 耕 459  tato(eru) 例 983 
 SHUKU 宿 560  SOTSU 率 687  TAI 大 49  TATSU 達 704 
 SHUKU 祝 561  SU 子 30  TAI 体 186  ta(tsu) 建 125 
 SHUN 春 165  SU 主 157  TAI 待 187  ta(tsu) 立 242 
 SHUTSU 出 35  SU 守 550  TAI 貸 188  ta(tsu) 絶 646 
 SO 組 658  SU 数 616  TAI 台 189  ta(tsu) 断 712 
 SO 祖 659  SŪ 数 616  TAI 代 190  tatto(bu) 尊 691 
 SO 想 662  su- 州 554  TAI 太 695  tatto(i) 尊 691 
 SŌ 早 180  sue 末 914  TAI 対 696  ta(yasu) 絶 646 
 SŌ 走 181  -su(giru) 過 297  TAI 帯 697  tayo(ri) 便 888 
 SŌ 送 182  su(gosu) 過 297  TAI 退 698  tayo(ru) 頼 956 
 SŌ 草 660  sugu(reru) 優 939  TAI 替 699  tazu(neru) 訪 898 
 SŌ 相 661  SUI 出 35  TAI 袋 700  te 手 156 
 SŌ 想 662  SUI 水 42  tai(ra) 平 878  te(rasu) 照 582 
 SŌ 争 663  SUI 吹 615  taka 高 23  te(reru) 照 582 
 SŌ 総 664  suke 助 574  taka(i) 高 23  te(ru) 照 582 
 SŌ 層 665  suko(shi) 少 166  taka(maru) 高 23  TEI 体 186 
 SŌ 装 666  su(ku) 好 458  taka(meru) 高 23  TEI 弟 202 
 SŌ 窓 667  suku(nai) 少 166  takara 宝 899  TEI 庭 741 
 SŌ 捜 668  suku(u) 救 372  take 竹 720  TEI 低 742 
 SŌ 掃 669  su(masu) 済 497  TAKU 度 206  TEI 停 743 
 SŌ 双 670  su(mau) 住 163  TAKU 宅 702  TEI 底 744 
 SŌ 燥 671  sumi 隅 404  TAKU 濯 703  TEI 程 745 
 SŌ 贈 678  sumi 炭 705  tama 球 367  TEI 定 740 
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TEKI-utsuku(shii)

 TEKI 的 747  toki 時 31  tsu(meru) 詰 364  U 羽 263 
 TEKI 適 748  toko 床 589  tsu(mori) 積 634  U 宇 264 
 TEKI 滴 749  toko 常 594  tsu(moru) 積 634  ubu 産 515 
 TEN 天 53  tokoro 所 567  tsu(mu) 詰 364  uchi  内 788 
 TEN 店 203  TOKU 読 57  tsu(mu) 積 634  ude 腕 1000 
 TEN 転 204  TOKU 特 213  tsu(reru) 連 991  ue 上 39 
 TEN 点 751  TOKU 得 781  tsubu 粒 968  u(eru) 植 599 
 TEN 殿 753  to(ku) 解 308  tsuchi 土 55  ugo(kasu) 動 211 
 tera 寺 533  to(ku) 説 642  tsudo(u) 集 160  ugo(ku) 動 211 
 TETSU 鉄 750   to(ku) 溶 950  tsugi 次 534  ui- 初 569 
 TO 土 55  to(maru) 止 139  TSUI 追 738  u(kaberu) 浮 859 
 TO 図 173  to(maru) 泊 811  TSUI  対 696  u(kabu) 浮 859 
 TO 度 206  to(maru) 留 967  tsui(eru) 費 832  ukaga(u) 伺 530 
 TO 都 754  to(meru) 止 139  tsui(yasu) 費 832  u(kareru) 浮 859 
 TO 徒 755  to(meru) 泊 811  tsuka(eru) 仕 140  u(karu) 受 553 
 TO 塗 756  to(meru) 留 967  tsuka(maeru) 捕 890  u(keru) 受 553 
 TO 途 757  tomi 富 857  tsuka(maru) 捕 890  uketamawa(ru) 承 586 
 TO 渡 758  tomo 友 77  tsuka(rasu) 疲 838  u(ku) 浮 859 
 TO 頭 761  tomo 共 383  tsuka(reru) 疲 838  uma 馬 804 
 TO 登 765  tomo 供 387  tsuka(u) 使  142  u(mareru) 生 43 
 to 十 34  to(mu) 富 857  tsuki 月 15  u(mareru) 産 515 
 to 戸 440  TON 団 711  tsuku(ru) 作 135  u(maru) 埋 913 
 TŌ 東 56  tono 殿 753  tsuku(ru) 造 674  u(meru) 埋 913 
 TŌ 読 57  too 十 34  tsukue 机 357  umi 海 101 
 TŌ 答 207  too(i) 遠 274  tsuma 妻 495  u(moreru) 埋 913 
 TŌ 冬 208  too(ru) 通 201  tsume(tai) 冷 984  u(mu) 生 43 
 TŌ 道 210  too(su) 通 201  tsumi 罪 502  u(mu) 産 515 
 TŌ 頭 761  tora(eru) 捕 890  tsune 常 594  UN 運 89 
 TŌ 当 762  to(rawareru) 捕 890  tsuno 角 313  UN 雲 265 
 TŌ 島 763  tori 鳥 199  tsuno(ru) 募 892  uo 魚 113 
 TŌ 等 764  to(ru) 採 493  tsura 面 926  ura 裏 962 
 TŌ 登 765  to(ru) 取 549  tsura(i) 辛 611  urana(u) 占 655 
 TŌ 投 766  to(ru) 捕 890  tsura(naru) 連 991  ure(ru) 売 215 
 TŌ 湯 767  toshi 年 62  tsura(neru) 連 991  u(ru) 売 215 
 TŌ 灯 768  tōto(bu) 尊 691  tsuta(eru) 伝 752  u(ru) 得 781 
 TŌ 党 769  tōto(i) 尊 691  tsuta(u) 伝 752  ushi 牛 111 
 TŌ 塔 770  totono(eru) 調 730  tsuta(waru) 伝 752  ushina(u) 失 542 
 TŌ 到 771  totono(u) 調 730  tsuto(maru) 勤 399  ushi(ro) 後 18 
 TŌ 盗 772  TOTSU 突 784  tsuto(meru) 勤 399  usu(i) 薄 812 
 TŌ 筒 773  to(u) 問 234  tsuto(meru) 努 759  usu(maru) 薄 812 
 TŌ 凍 774  to(zasu) 閉 881  tsuto(meru) 務 921  usu(meru) 薄 812 
 TŌ 逃 775  TSU 通 201  tsutsu 筒 773  usu(ragu) 薄 812 
 TŌ 倒 776  TSU 都 754  tsutsu(mu) 包 895  usu(reru) 薄 812 
 to(basu) 飛 833  TSŪ 通 201  tsuyo(i) 強 114  uta 歌 96 
 to(bu) 飛 833  TSŪ 痛 739  tsuyo(maru) 強 114  utaga(u) 疑 362 
 todo(keru) 届 785  tsu(geru) 告 476  tsuyo(meru) 強 114  uta(u) 歌 96 
 todo(ku) 届 785  tsu(gu) 次 534  tsuzu(keru) 続 685  u(tsu) 打 694 
 to(gu) 研 124  tsu(gu) 接 644  tsuzu(ku) 続 685  utsu(ru) 映 91 
 to(i) 問 234  tsu(keru) 着 195  utsu(ru) 写 153 
 to(jiru) 閉 881  tsu(keru) 付 853  utsu(ru) 移 254 
 to(kasu) 解 308  tsu(ku) 着 195  utsu(su) 映 91 
 to(kasu) 溶 950  tsu(ku) 突 784  U 右 2  utsu(su) 写 153 
 to(keru) 解 308  tsu(ku) 付 853  U 雨 3  utsu(su) 移 254 
 to(keru) 溶 950  tsu(maru) 詰 364  U 有 237  utsuku(shii) 美 840 
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utsuwa-ZU

 utsuwa 器 349  ya(ku) 焼 584  yo(ru) 因 262  ZŌ 造 674 
 uwa- 上 39  yama 山 28  yo(ru) 寄 355  ZŌ 臓 675 
 u(waru) 植 599  yamai 病 219  yoshi 由 934  ZŌ 蔵 676 
 uyama(u) 敬 417  ya(meru) 辞 537  yosoo(u) 装 666  ZŌ 憎 677 

 ya(mu) 病 219  yo(tsu) 四 29  ZŌ 贈 678 
 yasa(shii) 易 271  yot(tsu) 四 29  ZOKU 族 184 
 yasa(shii) 優 939  yowa(i) 弱 546  ZOKU 続 685 

 WA 話 80  yashiro 社 152  yowa(maru) 弱 546  ZON 存 692 
 WA 和 998  yasu(i) 安 82  yowa(meru) 弱 546  ZU 事 148 
 wa 羽 263  yasu(maru) 休 13  yowa(ru) 弱 546  ZU 図 173 
 wa 輪 978  yasu(meru) 休 13  YU 油 933  ZU 頭 761 
 waka(i) 若 547  yasu(mu) 休 13  YU 由 934 
 wa(kareru) 分 68  yato(u) 雇 447  YU 輸 935 
 waka(reru) 別 226  ya(tsu) 八 64  YU 遊 936 
 wa(karu) 分 68  yat(tsu) 八 64  yu 湯 767 
 wa(kasu) 沸 875  yawa(rageru) 和 998  YŪ 右 2 
 wa(katsu) 分 68  yawa(ragu) 和 998  YŪ 友 77 
 wa(keru) 分 68  yawa(raka) 柔 559  YŪ 有 237 
 wa(ku) 沸 875  yawa(raka) 軟 790  YŪ 由 934 
 WAN 湾 999  yawa(rakai) 柔 559  YŪ 勇 937 
 WAN 腕 1000  yawa(rakai) 軟 790  YŪ 郵 938 
 warabe 童 777  YO 予 940  YŪ 優 939 
 wara(u) 笑 581  YO 預 941  yū 夕 178 
 wa(reru) 割 322  YO 余 942  YŪ 遊 936 
 wari 割 322  YO 与 943  yubi 指 520 
 wa(ru) 割 322  yo 四 29  YUI 由 934 
 waru(i) 悪 81  yo 世 176  yuka 床 589 
 wasu(reru) 忘 906  yo 代 190  yuki 雪 641 
 wata 綿 927  yo 夜 235  yu(ku) 行 22 
 wata(ru) 渡 758  YŌ 曜 238  yume 夢 920 
 wata(su) 渡 758  YŌ 用 239  yuru(su) 許 376 
 watakushi 私 145  YŌ 洋 240  yuta(ka) 豊 896 
 watashi 私 145  YŌ 葉 944  yu(u) 結 425 
 waza 業 117  YŌ 陽 945  yu(waeru) 結 425 
 waza 技 361  YŌ 様 946 
 wazura(u) 患 336  YŌ 要 947 

 YŌ 容 948 
 YŌ 幼 949  ZA 座 487 
 YŌ 溶 950  ZAI 材 499 

 YA 夜 235  YŌ 腰 951  ZAI 在 500 
 YA 野 236  YŌ 踊 952  ZAI 財 501 
 ya 八 64  yō 八 64  ZAI 罪 502 
 ya 屋 93  yo(bu) 呼 445  ZAN 残 517 
 ya 家 98  yogo(reru) 汚 280  ZATSU 雑 510 
 yabu(reru) 破 803  yogo(su) 汚 280  ZEI 税 631 
 yabu(reru) 敗 806  yo(i) 良 970  ZEI 説 642 
 yabu(ru) 破 803  yoko 横 282  ZEN 前 48 
 yado 宿 560  YOKU 浴 953  ZEN 全 656 
 yado(ru) 宿 560  YOKU 欲 954  ZEN 然 657 
 yado(su) 宿 560  YOKU 翌 955  ZETSU 絶 646 
 ya(keru) 焼 584  yo(mu) 読 57  ZŌ 雑 510 
 YAKU 薬 930  yon 四 29  ZŌ 象 583 
 YAKU 役 931  yoroko(bu) 喜 351  ZŌ 増 672 
 YAKU 約 932  yoru 夜 235  ZŌ 像 673 
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A 214 történelmi gyök (főbb variánsokkal)

1
1* 2 3 4 (4) 5* (5) 6

2
7* 8 9* (9) 10 11* 12*

13 14 15 16 17 18* (18) 19* 20 21* 22 23 24* 25* 26 27 28*

29* (162)

3
30* 31 32* 32 33* 34 35 36* 37* 38* 39* 40 41* 42*

43 44* 45 46* 47* (47) 48* 49* 50* 51* 52 53 54 55* 56* 57* 58

(58) 59 60* (61) (64) (85) (94) (140) (162) (163) (170)

4
61* (61) (61) 62 63*

64* (64) 65 66 (66) 67* 68* 69* 70* 71 72* 73* 74* 75* 76* 77* (77)

78 79 80* (80)* 81* 82* 83* 84 85* (85) 86* (86) 87* (87) 88* 89 90

91* 92* 93* (93) 94* (94) (96) (103) (113) (125) (130)

5
(80) 95 96* (96) 97*

98* 99* 100* 101* 102* 103* (103) 104 105 106* 107* 108* 109* 110* 111* 112* 113*

(113) 114 115 116* (116) 117* (122) (145)

6
118* (118) 119* 120* (120) 121* 122 (122)

123* (123) 124* (124) 125* (125) 126* 127* 128* 129 130* (130) 131* 132* 133* 134* 135*

136 137* 138 139* 140 (140) 141 142* 143* 144* 145* (145) 146*

7
147* 148* 149*



150* 151* 152* 153 154* 155* 156* 157* 158* 159* 160* 161* 162 (162) (162) 163* (163)

164* 165* 166*

8
167* 168* 169* 170* (170) 171 172 173* 174* 175*

9
176* 177*

178 179* 180* 181* 182* 183* 184* 185* 186*

10
187* 188* 189* 190 191 192 193

194*

11
195* 196* 197* 198* 199* 200*

12
201* 202* 203* 204

13
205 206* 207*

208*

14
209* 210*

15
211*

16
212*

17
213* 214*

A *-gal jelölt gyökök egyben önálló
kanjik is.

Megjegyzés: a variáns (zárójelben álló számmal jelölve) csak ott szerepel, ahol írásmódja lényegesen eltér az
eredeti gyöktől, ill. eltérő a vonásszáma. A variánsok egyrészt a vonásszám szerinti helyükön, másrészt az
eredeti gyök mellett is szerepelnek.


