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Az elsüllyesztett magyar nyelvtan főbb vonásairól 
- A magyar nyelv alaptörvénye a gyökműködés - 

 
 
Fogarasi János szerint már nyelvünk hangjainak is van bizonyos jelentés-hajlamuk1. A 
hangokból gyökelemek, gyökök keletkeznek. A nagyjából 2300 szógyök néhány száz toldalék 
összekapcsolásával beláthatatlan szókincs létrehozására képes, miközben megőrzi 
kristálytiszta logikáját, szerves, szemléletes építkezését.  
Éppen ezért a CzF. szakkifejezései az élővilágból származnak: gyök, törzs, ág, gyök- és 
szócsalád stb.2 Amióta csak adataink vannak róla: Tihanyi Apátság Alapítólevele, Halotti 
beszéd, Ómagyar Mária siralom, anyanyelvünk mindig ilyen szerkezetű volt. Ilyen ma is. A 
gyökrendre épül.  
A magyar nyelv eredeti, szerves nyelvtanának tanítása százötven éve kiszorult a tudományból 
és az iskolákból. A CzF. nem hibátlan és nem teljes, ámde még szakszavait is kiirtották a 
tudományosságból, legkivált az alapfogalmat, nyelvünk szívét-lelkét, a gyököt. Márpedig 
nélküle mi a csudát toldalékolunk? 
A mai gondok a korabeli, történeti-összehasonlító nyelvészkedés módszertani és logikai 
hibáiban gyökereznek: nyelvtan-tudományuk és tankönyveink miattuk esnek messzire a 
magyar nyelvérzéktől. 
Finály Henrik akadémikus,  jeles latinista tudósunk írta ötnegyed századdal ezelőtt: „Rég az 
ideje, hogy tanári pályám kezdetén azt írtam volt Hunfalvy Pálnak: „szép, szép az urak 
nyelvészkedése, de az Istenért, fogjanak már egyszer olyan nyelvészkedéshez is, a mely hoz 
valamit a konyhára.” Ide tova harminczkét év telt el azóta3, és ma is csak ott állunk. (…) 
Nyelvtanunk változtathatatlan alaptörvényei még nincsenek megállapítva, és ennek 
következtében nincs nyelvtanunk, mely kétségbevonhatatlan tekintélyével útba igazíthatna. 
(…) Még szomorúbb az a kép, a melyet az iskoláinkban széltiben használt nyelvtanok és 
nyelvgyakorló könyvek nyújtanak. Mint ha éppenséggel arra törekednének, hogy a magyar 
nyelvérzék utolsó csíráját is rendszeresen kiöljék a magyar gyermekből…” 4 

* 
Minden népnek sajátos a gondolkodásmódja, és az sok egyéb mellett nyelvétől is függ. A 
nyelv a kultúrának az a köre, melynek birtoklására az adott nemzet valamennyi tagja szinte 
teljes egészében jogosult. Ez a jog hasonlít a demokráciára: az egyenlőbbek, a jobb helyre 
születettek, az iskolázottabbak többet markolnak belőle. A többiek egy-két ezer szón 
tengődnek.  
Nyelvédesanyánk igazságosabb. Talán nincs olyan magyar gyökből szabályosan toldalékolt 
szó, amelynek jelentését értelmes nyelvtársunk ne tudná kihüvelyezni. Miként számos példa 
mutatja, egyszerű, tanulatlan emberek nyelvi vagyona sokszor meghaladja a doktorokét, vagy 

                                                 
1 Fogarasi, 1834  
2 Czakó, 2011 
3 Ilyenformán az említett levelet Finály 1854-ben írta, három évvel Hunfalvy akadémiai főkönyvtárosi 
kinevezése után. Ez az idő vala a Bach-korszak, a szabadságharc leverése utáni nyílt, abszolutista önkényuralom.  
Az akadémiai közgyűlések is elmaradtak. A roppant éleseszű Hunfalvy a helyzetet kihasználva tökéletes 
hadállásokat épített ki önmaga és nézet-társai számára. Alapította és szerkesztette a nyelvészeti lapokat, és a 
tudományosság mércéjévé tette őket, majd Budenz segítségével a saját nézetei képére formálta a 
nyelvészképzést. 
2 Hogy is mondják ezt magyarul? Előadások a magyar nyelvtan köréből; az 1885/86. tanév II. felében a 
kolozsvári kir. Ferencz József Egyetem bölcselet-, nyelv- és történelemtudományi karában tartotta Dr. Finály 
Henrik. Előszó. Budapest, 1888. MTA kiadása 



akár a tanult nyelvészekét. Különösen áll ez a magyarra: nálunk értelmes ember nem lehet 
nyelvében szegény. 
* 
Több nyelvész állítja, hogyha hangzás és jelentés összefüggne, akkor minden nyelv azonos 
volna, hiszen egyformán utánozná a természeti hangokat. Senki sem nyitotta ki szótárait, hogy 
megnézze, miként károg az angol, a német, az olasz varjú? Különbözőképpen.  
Nézzük a magyar hangérteményeket! Mi a különbség az erre-arra, emígy-amúgy, itt-ott, 
kicsi-nagy, lebeg-libeg-lobog között? És a dobog-lobog-topog-robog között? 
Ha elmélyedünk a kérdésben, megvilágosodik előttünk, hogy az eredetileg természetutánzó 
hangok idővel átvittebb jelentésmozzanatok hordozóivá lettek! Talán azért, mert a kisebb 
hangtestű, vékonyabb zengzetekhez mindmáig apróbb állatok, pici kövek, csöppnyi 
vízfolyások alakja-képe kapcsolódik? Pici dob, rövidke síp? Tenger és hegyomlás dörgése, 
robajlása? A hang és a kép összekapcsolódása elvezethetett a jelenségutánzáshoz: támolyog, 
iszonyodik, lappang. A lap gyökből jött a lappang, az iszony az isz hangutánzóból, a 
távolítást, magasba segítést, merevítést jelentő tá gyökelemből, illetve a belőle eredt tám 
gyökből a támolyog. Ennek gazdag árnyaltsága összefügghet magyar hangkészlet bőségével. 
Aranybányája az ikonicitás, vagy éppen a kognitivitás kutatóinak. 
Megfigyelhetjük, hogy a mély és az ajakkerekítéses hangzók inkább a tágas, lassú jelenségek, 
más magas hangzók jobbára a közelség, kicsiség kifejezésében segítenek. Utóbbiak formálója 
a mássalhangzók közül az l, míg szervtársa, az r inkább erős, durva jelenségek 
megjelenítésében buzgó: ró, ront, rázás, rí kifejezője stb. A CzF. tüzetesen fölsorolja minden 
betűnél5 a belőle származott szavakat és a lehetséges jelentéshajlamokat. Ez utóbbi átlagban 
öt körül mozog. Az r esetében is.6 
* 

                                                 
5 A Szótár ismeri a betű és a hang közti különbséget, de ritkán gyakorolja. 
6 Mint gyökhang általában erős, légrázó, reszketeg hallamot utánoz számos szókban; különösen a) ráspol; reb, 
rebeg; recs, recseg; rep, reped; resz, reszel; rety, retyeg; rek, rekeg, reked (raucus fit); récze, rez, rezeg; rí, riad, 
rian, rimánkodik, rikács, rikolt, rikkan, rigó; rigyet, rityeg, rittyen; rivall, rivalkodik; riszál; rob, robaj, robog, 
robban; rokkan; rop, ropog, roppan; roty, rotyog; roz, rozzan; röf, röfög, röffen; röh, röhög; rőköt; röpül; 
rözgölődik, röződik; rucza, stb. Ide tartoznak még, melyekben az r alaphangot más hangok is előzik meg, mint: 
bar-czag, bar-bora, bur-okkol, bor-dó; ber-bitél, ber-nyákol, for-ty (for-tyan); forr, mor-og, por-cz, porcz-og, pör, 
pör-öl, varty-og, varcz-og, csěr-ěg, csěr-dít, csur-og, csur-dít, dör-ög, dör-dűl, dor-omb, dór-ömb, dör-mög, durr-
og, hör-ög, surr-an, sercz-eg, szorty-og, ter-e fer-e, ter-e tur-a, tir-icsel (ter-écsel), tur-ha, zör-ög stb. igen nagy 
számmal. Továbbá az emberi kedély- és indulathangok, melyek erős r hanggal törnek ki, mint har-ag, ir-igy, kár-
omol, kor-hol, hur-ít, dér dúr, rig-olya; ör-öm, röh-ög, rí, irg-alom, irt-ózik, stb. 
b) Oly gyökszók alaphangja, melyek némi erőszakkal, s többször r hanggal járó rontást, metszést, vágást 
fejeznek ki, milyenek: rab, rabol, ragad, rág, ránt, ráz, redv, rés, rész, rifol, riad, ribál, ripacs, rohad, rojt, rost, 
rom, rongy, ront, roskad, ró; ar (arat), ár, (ártány, ármány, bárd, dárda, nyárs), er (ernyed), ír, (irt, irkál), or, (ort, 
ortovány), őr (őröl), dar (dara, darab), gyar (gyarat), ger (gerely, gereben, gereblye), her (herkél, herdel, herél), 
nyír (nyirkál), csor (csoroszla), dor (doroszló, doroszol), hor (horhol, horny, horp, horpad), kor (korhol), mor 
(morzsa), dör (dörgöl, dörzsöl), tőr (tőrök), fúr, fűr (fűrész) stb. 
c) Oly gyökszók alaphangja, melyek (ropogással, recsegéssel járó) tüzet, égést, és tüzszint, illetőleg vöröset 
jelentenek, mint: ragy (ragya, ragyog), rák, rát (rátotta), reg (regvel), réz (reznek), rény (rátotta), ris (riska azaz 
vörös tehén, ökör), rozs (rozsda), ró (róka, rózsa), rő (rőt); előtéttel: par (parázs, párol), tar (tarjag), zsar (zsarát), 
pěr (pěrnye, pěrzsěl), pör (pörgöl, pörzsöl), ger (gerjed), gyer (gyertya, gyertyán), pír (piros, pirít, pirók), vör 
(vörös, vörheny) stb. 
d) Erős mozgásra, különösebben aa) terjedésre vonatkozik ezekben: ár, ér, er (ered), ir (irány, iramlik); t 
előtéttel: ter (terít, terűl) terj (terjed, terjeszt), sőt magára a terjedtségre is: tár, tér stb. bb) forgó, keringő 
mozgásra ezekben és ilyenekben: rem (remeg), resz v. rez (reszket, rezeg), ür (ürög, fürög), ber (bereg), fěr 
(fěrěg), pěr (pěrěg, pěrdűl, pereszlén), par (parittya), for (forog, fordúl, forr, forrong), gar (garat), gör (görbe), 
ker (kerül, kereng, kerge) stb. 
e) Oly szók elő- vagy alaphangja, melyek valami magasat, emelkedettet jelentenek, mint: ra (ház-ra, rak), or (orj, 
orom), hór (hóri), gór (góré), mar (marj, mart), tar (tarkó), szár (szaru, szarv), stb. 



A hangok gyökökké állnak össze. A gyök a szónak az a része, mely nincs szóképző által 
alkotva. Mindig egy szótagból áll. Egy hangú: ó/papa, á! e/szik, e/ttem, stb. Két hangból áll: 
fű, ősz, háromból: szív, fúj.  
Az élő gyöknek önmagában is van jelentése: kör, túr, rom. Az ún. alvó, v. elvont gyöknek 
nincs: ker, dör, rim, ám a ragasztás során kiderül, hogy melyik hová tartozik: a ker, kor, kar, 
gur a kör családjába: körül, korong, karima, kerül, gurul.  
A finn nyelvészet egyik alapműve, a Donner-szótár is használja a gyök fogalmát. Erre – 
számos példát idézve – Pusztay profeszor hívta föl a figyelmet az I. CzF. Konferencián és 
legutóbbi könyvében7. Gyökök számos nyelvben léteznek, a gyök latin neve – radix – 
általánosan elfogadott műszó. Kivéve a magyar nyelvészetet. 
Fontos leszögezni, hogy a magyarban szóelvonás8 nincs, mert a miénk toldalékoló, és nem 
elvonó nyelv. Máig használatos művelete a szóalkotásnak a gyökrebontás. Pl. a nyelvújítók 
vegyül, vegyít szavainkat gyökrebontották, majd a vegy gyököt – mely a közös jelentést 
álmában is őrzi! – újra toldalékolva megteremtették vegyész, vegytan stb. szavunkat. A 
magyar nyelvérzék önkéntelenül a gyököt keresi a szó elején. Ha a kofa becézni próbálja 
áruját, álgyökökkel próbálkozik, amikor kiírja, hogy nála kapható ubi, sali, kápi.9  
A hajlítást is használja Nyelvédesanyánk: a hangok szabályos átalakulásukkal módosítgatják 
gyökük értelmét, eközben az alapjelentés megmarad. Ily módon szócsaládok keletkeznek. 
Például a tör-törmelék, dar-darab, darál, dara, tur-turzás, túros, dör-dörzsöl, stb. család 
valamennyi tagja valaminő aprítást-rontást jelent, vagy annak az eredményét. Továbbá a 
testvérgyökök – dar, tar, tör, túr, dúl, dúr, dör, der, dér – világos hangalaki- és jelentés 
egységben állnak. Igen érdekes a szócsaládok tágabb köreinek, a szónemzetségeknek alig 
kutatott10 világa. Példaszavaink közül többen hangutánzók, még a száraz avarra potyogó 
hódara is ad hangot, ám a deres határ néma…  
Mintha egy kertben csemegéznénk, ahol apróbb, nagyobb, korai, kései, jellegtelen és illatos, 
mégis egyazon fajhoz tartozó gyümölcsök teremnek. Ez a gyökrend lényege: összefüggést tart 
fönn különböző, olykor távolinak látszó szavak és jelentések között – a gyök teszi érthetővé 
családja minden ivadékát valamennyi nyelvtársunk számára.  
Nyelvtanunk alaptörvénye a gyökműködés. 
A magyar általa magyaráz. Anyanyelvét bocsátja a megismerendőre: amit megmagyarázott, 
tehát amit szavai jelentés-összefüggéseivel – képeivel – átvilágított, az érthetővé vált. A 
kognitivitás egyenlő a magyarázással – a mi nyelvünkön ez nem külön művelet. Gőgös, fönn 
hordja az orrát, fölfuvalkodott, kevély, kényes – világosan látjuk, ugye?  
Tudtommal egyedül a németben volt régebben ismeretes e jelenség, amíg a deuten ige kb. 
’németez’~ megvilágít jelentése használatban volt. Néhány származéka: andeuten ’utal, 
céloz’, bedeuten ’jelent’, Bedeutung ’jelentőség’, deutlich ’világos, érthető’ ma is a szókincs 
része. Nem mellékes, hogy a német is gyöknyelv. 
Ha egy mai szófejtő szótárban turkálunk, akkor abban szócsaládunkat nem találjuk. A dér, 
dúl, durva, tör, ismeretlen eredetű. A túr1 – földet forgat, kapar – lehetne FU is, ha nem csak 
két távoli nyelvben volna föltalálható. Ám ha nem földön, hanem ló hátán túr sebet valami, 
akkor a szó máris szlovén. Török a tar, a túró és a törés egyik eredménye a dara, ám annak 
kissé nagyobbra sikerült testvére a darab ismét szláv, a daróc, e durva posztó német. 

                                                 
7 Pusztay, 2011 
8 A ’szóelvonás’ alapvetően ellenkezik nyelvünk szellemével. Jellegzetes képzavar: ha a szót a szóból elvonjuk, 
nem marad semmi. L. még És a füstből fölszállt a kemence… Czakó-Juhász 2010 
9 Lásd e kötet Gyökök és álgyökök c. írását! Az idegen szavaknak nincsen magyar gyökük. Sem a CzF. 
gyökjegyzékében, sem az élő nyelvben. Angol focirajongó nem is keres gyököt. Pl. a Tottenham Hotspur nevű 
csapatát Spursnak becézi. A latin omnibus ’mindenkinek’ szóalakból lett Angliában a hamar nemzetközivé vált 
bus, nálunk busz. (TESz.)  A latin scolából alakult a német ajkakon a Schule, minálunk iskola, majd német 
hatásra suli. A szavakat szeretjük rövidíteni. Erősen terjednek a betűszók is. 
10 Hogy néhányan mégis, l. Horváth Katalin, 1997 



Bizonytalan, hogy belső fejlemény-e a dörzsöl a tör-ből.  Ha ilyesmit elő mertem volna adni 
az egyetemi logika-vizsgán, Petőcz tanár úr úgy kirúgott volna, hogy a lábam sem érte volna a 
földet. 
* 
A tudomány elvek és módszerek rendszere. A logika minden európai tudománynak segédje. 
Bolyai, Heisenberg, Gödel óta tudjuk, hogy a geometriai, fizikai, matematikai megismerésnek 
is vannak bizonyos korlátai. A logika sem tévedhetetlen. Ám ha nem abból indulunk ki, hogy 
a megfelelő logikai műveletek szinte kivétel nélkül helyes eredményhez vezetnek, hanem a 
kiszámíthatatlanságot tekintjük főszabálynak, akkor bármilyen állítás helyesnek nyilvánítható. 
A hatalomtudományok, ideológiák ezzel a módszerrel dolgoznak. 
Okszerű gondolkodás nélkül tudományunk megszűnik.11 
* 
A hang és a gyök közt olykor megjelenik egy sajátos képződmény, a gyökelem. 
A CzF. szerint a gyökelemben „több gyöknek mintegy csirája, magva rejlik, s melyből a 
gyökök rendszerént egy újabb betű, de még nem rendes képzők hozzájárultával erednek, pl. e 
szókban: göb, göcs, gör, göm, a gyökelem gö, maguk pedig gyökök; ellenben az itt ide, ott oda 
szókban levő i és o már gyökök, mert a tt és de da szokott és rendes képzők.12A ro szinte 
gyökelem a rom, rogy, rossz szókban.” A család ismét szétszerkesztve kerül elénk a TESz.-
ben: a romlik ismeretlen, bizonytalan a roncsol, ronda, rogy, roskad, rothad. A rombol, 
rongál talán szláv, a rom elvonás, a roncsol vitatott, a rongy, rossz szintén, talán fgr.  
* 
A CzF. ismeri, de csak elvétve13 használja a nyelvünk fogalomvilágában fura helyzetű szótő 
fogalmát. Hunfalvy Pál zseniálisan határozta meg a CzF. elleni támadása főirányát. Célpont a 
gyök, a nyelv szíve-lelke, azt kell kimetszeni. Nélküle ugyanis a szótár rendje és vele a 
hagyományos, helyesebben a természetes nyelvi gondolkodás összeomlik. „A magyar és fgr. 
összehasonlító nyelvészet ugyanis tövekkel operál gyökök helyett.” 14 Teszi ezt annak ellenére, 
hogy a szótövet máig nem sikerült egyértelműen leírnia. Legalábbis minálunk. Hirtelenjében 
kilenc meghatározása akadt horogra.15 Veszélyes szóvá tenni, hogy bizonytalan fogalomnak 
hol a helye a tudományban? Konfuciusz szerint a jó kormányzás előföltétele „a szavak helyes 
használatának helyreállítása.” 
Horváth Katalin hívta föl a figyelmemet arra, hogy „Czuczorék maguk is használják a tő 
műszót is. A tőszó szócikkében ők is a gyökkel azonosítják (l. CzF. 6: 458). „A legérdekesebb 
az, hogy szerintük a gyök és a tő azonos eredetűek is (l. a tő és a gyök szócikkeit.). Akkor mi 

                                                 
11 Természetesen léteznek más gondolkodási, megismerési módszerek is. Jusson eszünkbe a szeretők, művészek, 
szentek észjárása, vagy az igen eredményes keleti orvoslásé. 
12 Helyesebben helyhatározóragok. 
13 Kb. egy tucatszor. 
14 Pusztay 2011 
15 SZÓTŐ az a szóalak (morféma), amelyhez semmiféle toldalék nem járul: alaki és jelentésbeli (lexikológiai) egység, 
önmagában is van jelentése, a szó szótári alakja. A szótő lehet egyszerű szó (béke) és összetett szó (békeharc). (Lapoda 
Kislexikon) Mind látjuk, a tanulók és tanárok számára készült népszerű műben  négyféle szótő fogalom tipródik egy helyen. 
Számos oktatási szakmunkát átböngészve találtam ilyen meghatározást is: „a szó jelentéssel bíró legkisebb része.” Máris 
különbözik a gyöktől, mert az alvó gyöknek, pl. ’ker’, ’dör’/göl nincs önálló jelentése. Szerepel még az abszolút és a relatív 
tő is – az előbbi – talán – egyezik a gyök fogalmával… Néha igen, néha nem. Pl. a béke a tankönyvekben abszolút szótőnek 
mondatik, holott nem gyök. A gyök a bék2, további származéka a béklyó, testvére a bog szintén kötés, csomó értelemmel, 
hiszen a békét kötni szokás. A hangutánzó bék1 a béka gyöke. 
Az egyetemi tudomány ennél is messzebb ment, amennyiben ismer „nyitótövet”, s annak legalább két alfaját, valamint 
„családi tövet”: „feltehetjük, hogy a magyar morfológiai rendszernek jobban megfelelő végszótagi 
tőmagánhangzó-rövidüléses nyitótövek (a madár : madarat típus) és az egyalakú abszolút nyitótövek (a haj : 
hajat típus) stabilabbnak mutatkoznak, mint a magyar morfológiában kivételként részben tőalapú toldakékolású, 
általam „családi töveknek” nevezett osztály (az apa : apát : apja típus).” 
http://www.btk.ppke.hu/uploads/files/bodocsanad.pdf 



az, hogy a tő nem illik a mi nyelvünkhöz?” Köszönöm az észrevételt! Elmélyültebb 
gondolkodásra kényszerített.    
Nézzünk néhány meghatározást a CzF.-ből! „ Tőszó: Oly szó, melyből bizonyos képzők által 
más szók származnak, vagyis maga az egyszerű gyök, p. …öl, üt, ki, be, hal, ver, vet.” Eddig 
rendben volnánk, eddig azonos a gyök és a tőszó. A szócikknek vannak további pontjai is: „2) 
Szélesb ért. akármely képzett szó, mely egy újabb származéknak szolgál alapul, pl. inog, 
melyből lesz: ingat, ingás, ingó; Ez volna a mai „relatív szótő.” 3) Minden szó, mennyiben 
viszonyítóragokat vesz föl. Ilyenek a nevekben az úgy nevezett alanyesetek; az igékben az 
igetők pl. ver, vere, vert, verj, verend.” Általában ez utóbbi felel meg a „szótári alaknak”, nb. 
e kifejezés kakukktojás a sorban, mert nem nyelvtani fogalom. 
Tehát Czuczor és Fogarasi látták a szótő körüli lehetséges bonyodalmakat. Ezt olvashatjuk a 
tő1 szócikkben: „e) A nyelvtanban igető, névtő, am. törzs, melyhez egy vagy több rag és egy 
vagy több képző járul.”16 E meghatározás szerint a tő „annyi, mint törzs”: a szónak az az 
állapota, amelyben még toldalékolható. 
’Igető’: „Az igeszóban oly rész, mely a további ragozásnak alapul szolgál, Szigorún véve 
különbözik ettől az igegyök, mely csak gyökszókban jön elé, s legelső alapja a ragozásnak, pl. 
kér igegyök, ettől közvetlenül származnak: kérek, kérsz, kért, kérni, kérend stb. igetők…” 
Itt is az a lényeg, ami a tő1- nél: az igegyöknek származéka az igető. 
Látható tehát, hogy a CzF. az ellene bevetett újabb nyelvészeti műszavakat elfogulatlanul 
bevette szócikkei közé, de szóelemzéseiben megmaradt az egyértelmű gyöknél. Lovagias 
viszonzásul a TESz.-nek egyáltalán nincsen gyök szócikke. A gyökér szócikken belül csak 
ennyit ír: „gyök 1780 k. >Radix: Gyök: eredet<” Nyelvi szerepe és a CzF. említése elmarad. 
A későbbi etimológiai szótárakban szintúgy. Sőt, az egy kötetesre rövidített CzF. kiadásból is 
éppen az alapfogalmak hiányoznak: a gyök és a gyökelem! 
Mély értelmű, hogy a nálunk kitagadott nemzetközi nyelvészeti szakszó, a radix jelentése 
’eredet’! Épp a gyökrendű magyar nyelv szavának ne volna eredete?  
A gyök és a szótő viszonyát tán megvilágítja egy számtani hasonlat: a gyök halmazába csak 
egy elem tartozik, a szótő halmazába – mely a gyököt is magába foglalja – legalább kilenc, 
vagy tán még több. A két halmaz ugyan összefügg, de több szempontból erősen különbözik. 
Leginkább abban, hogy a gyök – magyartalanul: „abszolút tő”– kivételével egyik sem eredete 
a szónak, hanem valamilyen fejlődési állapota.   
Jó emlékezetünkbe idézni, hogy Czuczor Gergely költő volt, élte-alkotta nyelvünk 
szemléletességét. Ő a szót gyökérből kisarjadt fának látta, melynek törzséből ágak serkennek, 
és az ágakból – a törzs folyományaiból – újabb ágak hajtanak. Talán képzavarnak érezte az 
elágazástermő helyeket tőnek mondani. Tő a fa koronájában?17  
Jellegzetes képzavar – magyartalanság!18 – az „abszolút szótő” és a „relatív szótő”.  Mifelénk 
a „relatív” és az „abszolút” a határozott jelentésű szavakhoz nem illik. A „relatív és abszolút 
tő” biz’ tudósainknak nehéz dió – olyan, mint a relatív hal, a relatív ötös; Mari néni álmában 
se mondaná, hogy abszolút kapa, abszolút meggyfa, vagy abszolút Jóska… 
Lássunk egy gyakorlati példát a szóépítésre. Több tankönyvben szerepel a ’piros’ szótő. 
Nos, a ’piros’ már toldalékolt szóalak, gyöke a pir, és tagja a népes per, pör, par, 
hangváltással: ver, vér, vir, vil gyökcsaládnak, mely a parázsló tűz jellegét, hangját utánozza, 
és színe is hozzá kapcsolódik.  

                                                 
16 A XIX. sz. korai nyelvészete a rag-gal kapcsolatban követett el pontatlanságokat. Eleinte – pl. Kresznerics 
Ferenc Magyar szótára (1831-32) – a ragaszték gyökeként az általános ragasztmány értelemben használta, 
mindhárom toldalékra vonatkoztatva. Később különült el a jelentése, s szűkült a mai „rag” értelemre.  
17 Szarva közt a tőgye? 
18 Szemléletes, képi nyelvekben előforduló hiba. Kodolányi Gyula szíves közlése szerint az angol nem ismeri. 
Halász Előd Magyar-Német szótárában sem találtam – Akadémia Kiadó, Bp. 1994. 



A pir hosszú í-vel élő gyök. Hajtásai a pir/ít, pir/os, pir/ul, pir/kad, pir/ong. A pirong ma nem 
használatos. A CzF. ezt a fejleményt szótörzsnek nevezi, mert az egyszerre hajtás és ágtermő: 
a pirít törzs ágai: pirit/ó, pirít/ott, pirít/ás; 
a piros törzs ágai: piros/ít, piros/ló, piros/an, Piros/ka.  
 
A pirosan kivételével mind tovább toldalékolható, tehát ezek is törzsek, pl.: pirítók, pirítózás, 
pirosítás, pirosító és még nincs vége, mert egy szinttel följebb a pirong is föléled: pirongat,  
A pirulból hajt ki a pirulás, a pirulásnyi, pirkadból a pirkadat, pirkadattal, stb. A pír gyök 
fáján 50-nél több szót és legalább 35 elágazástermő törzset számolhatunk meg, de tán több is 
akad, ha műveltető és szenvedő alakokat is ideveszünk. 
A törzseket a mai szaknyelv relatív tőnek nevezi. 
* 
A nyelvújításnak talán legeredményesebb módja volt a gyökrebontás. A szó végén kezdve 
eltávolították a toldalékokat, s megkapták a gyököt, majd újra munkába állították. Magyar 
szót ugyanis akármiből nem lehet csinálni. Gyök kell hozzá.  
A magyar nyelv szíve-lelke a gyök. Belőle ered 
1. a szóhangsúly: a gyök adja a szó értelmét, tehát az első szótagra, a „gyöktagra” esik a 
hangsúly – kivéve az elöl toldott szavakat. Ezt is Fogarasi János állapította meg, nem csak a 
mondathangsúlyt, tehát ez is Fogarasi törvény19, noha nyelvtanainkból a szerény főhajtás 
hiányzik. Vagy jobb, ha ma senki nem tudja, hogy mitől hangsúlyos beszédünkben az első 
szótag? Honnan is tudhatná, amikor a hivatalosság szerint gyök nem létezik? Nyelvtanának 
Első czikkelyében írja Fogarasi János, a némettel való összevetés után, ezért van a mondatban 
az is: 6. §. „A hangsúly a magyar szóban is a gyöktagra – s minthogy ez áll legelöl, a legelső 
szótagra – esik…”  
Ekkoriban kezdték egybeírogatni az igével az igeirányítót, ez pedig magához ragadta a 
hangsúlyt is a jelentéssel együtt, mert a szót egy új értelmi tartományba vitte: áll – átáll, kiáll, 
leáll stb. A verstanban megismétli Fogarasi: 118. §. 3. „Hangsúly, mint tudjuk (6. §), csak a 
gyökön lehet…” 20  Mindkét szöveg folytatása összefügg verstani gondolatokkal. Milyen szép 
kor vala, melynek nyelvészeit a költészet, a nyelv koronája ihlette a jövő-menő 
nyelvtudományi ideológiák-izmusok helyett! Bizony, bizony a nyelvhez, vagy a 
nyelvtudományhoz érteni nem ugyanaz… 
2. a magyar nyelv szívóssága: a népes, olykor több száz tagú gyökcsaládok tehetetlensége 
többszöröse az elkülönült szavakénak. Ezért nem hullt szét a magyar távolodó 
nyelvjárásokra21; 
3. reá épül a folyamatos nyelvújítás, helyesebben: nyelvújulás; 
4. a gyökcsaládok léte vagy hiánya segít meghatározni a szavak nemzetközi vándorútját, 
hiszen a szó valószínűleg abban a nyelvben otthonos, amelyben népes család tagja, s ott 
vendég, ahol magányos. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy vendégszavainknak nincs 
oldalági rokonságuk, mivel nem részei a hangértemény>gyökelem>gyök>szó>szócsalád 
rendszernek.22 
* 
H. Bergson egyszer megkérte Dienes Valériát, magyarázza el neki nyelvünk lényegét. „Mikor 
én megmutattam ezt az írást – Babitsét – és franciára fordítottam Bergsonnak, meg is 
jellemeztem neki egy kicsit a magyar nyelvet. Mondtam, nézze, ez a magyar nyelv 
tulajdonképpen olyan szerkesztmény, amely egész más módszerekkel éri el a viszonyításokat 
és a különböző nyelvtani vonatkozásokat, mint az indogermán nyelvek. Nem prepozíció, 

                                                 
19 A békesség jegyében legyen ez a II. Fogarasi törvény. 
20 Fogarasi János, 1843.  32. ill. 318. oldal  
21 Varga Csaba: A kőkor élő nyelve, 163. old. Fríg Kiadó, 2003 
22 Pl. a ’lat’ már századok óta honos nálunk, a lehető toldalékokat fölveszi, de oldalági rokona nincs. 



hanem rag, nem összetoldás, hanem egyesítés, egy szóvá olvasztások. Bergson ezen 
megkapódott, és azt mondta nekem: hát ha ez a nyelv ilyen – kicsit részletesebben is mondtam 
persze ennél, hogy milyen természetű –, miért nem lesz Magyarországon mindenkiből 
filozófus? Ezt kérdezte.”?23  
Azért nem, mert tankönyveink nyelvünk tiszta összefüggésvilágát elrejtik. Ahelyett, hogy 
Szent-Györgyi Albertet magyaráznák: „ugyanazt látjuk, mint mások, de többet veszünk észre.”   
Miért veszünk észre többet? Nyelvünk gyökrendje, a belőle eredő szócsaládok távoli 
jelentések közti összefüggésekre mutatnak, egyszersmind megképlenek, szemléletessé teszik 
közléseinket stb.24 
* 
Összefoglalva: a CzF. szótanának és nyelvbölcseletének tanítása fölmérhetetlenül segítené 
közoktatásunkat. Először azért, mert igaz, másodszor megfelel az anyanyelvi élménynek és a 
nyelv meg beszélője észjárásának, harmadszor kisegítené nyelvészetünket a képzavarosban 
való halászatból: nép és nyelvtudománya végre egymásra találhatna. 
 
 

                                                 
23 Borus Rózsa (szerk.): A század nagy tanúi. RTV-Minerva, Budapest, 1978. Dienes Valéria. Portréfilm. 
Műsorvezető: Vitányi Iván. MTV, 1975. II. 8. és 11. 28-29. old. 
24 Bővebben: Czakó 2011 


