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Két jólismert gyöknyelv: a magyar és a héber
A gyök a fajspecifikus emberi beszéd egy vagy két mássalhangzóból álló
váza. A gyökszavak bármilyen magánhangzót tartalmazhatnak.
A beszéd fejlődésével a gyökök össze is kapcsolódhattak – így
keletkeztek a többszótagú bővített szavak. A ma ismert elő- és utóragok
eredetileg szintén önálló szavak voltak. Az ókori nyelvekben általában
még külön jelekkel írták (vagy rajzokkal reprezentálták) a gyökszavakat.
Ezt a nyelvészek gyakran – helytelenül – szótagírásként fogják fel.
A legrégibb kárpát-medencei írásleletekhez hasonlók a francia barlangrajzokon látható, 30-35.000 évvel ezelőtti jelek. (Lásd: Varga Csaba: "A
kőkor élő nyelve", Frig Kiadó, 2003, 197. oldal)

A változékony mássalhangzók
A héberben három olyan hangpáros is van: b/v, p/f, k/ch, amelynek
csak az első hangja lehet szókezdő. (A szavak belsejében mindkettő
lehet.) S bár a p Európában is őshang, az első két páros afrikai eredetű.
Hasonló jelenséget az európai nyelvekben is találunk. Pl. ilyen a finnben
ilyen a t/d páros – ahol d nem lehet szókezdő. A t/d nemcsak a finnben,
hanem a kárpátnyelv összes leszármazottaiban változó hang.
A finn szavakban a mai napig sincs b, f, c, g, z – és nem különült el az
s/sz páros sem. A fentiekből az következik, hogy a proto-finn nyelvűek
jóval korábban távolodtak el a KM-és-környéke jégkorszaki (melyik
jégkorszaki?) menedéktől, mint a magyar nyelv a hébertől. S mivel az
északra vándorolt finnek az utolsó népvándorlás keveredésében nem is
vettek részt – az újabb beszédhangok fel se jutottak hozzájuk.
A korai kárpátnyelv nemcsak a magánhangzókra nézve volt szegényes
(és a meglevőket sem tudta hosszabban kitartani) – a b és f ajak- és a d,
c, sz foghangokat sem volt képes kiejteni. A rosszabb beszédképesség
oka tehát, a fejletlen gégén kívül az volt, hogy az északi alfajnak előbbre
ugrott az állkapcsa. Ajkaik távolabb voltak a fogaktól, zárásuk sem volt
olyan szoros, mint a lapos arcú mai emberé.
A v hang története bonyolult, késői fejlemény. A v mindkét nyelvi
centrumban (északon és délen) külön is kialakult. A kárpátnyelvben az
o/u páros változott w-re, míg az afrikai Sapiensnél a b változhat v-re. Ez
az oka annak, hogy a finnben nincs b/v, de a w a finnben is megvan.
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A héberben a v és a w is fennmaradt, két eltérő betűjük is van. Az w
közös az o/u magánhangzó páros betűjével. A héberben tehát, a b/v
mellett egy o/u/w betűtriász is található. Mielőtt az artikulált
beszédképességű afrikaiak a Közel-Keletre érkeztek volna, a
kárpátnyelvben nem volt b és f. A korai kárpátnyelvben a p, f, b, v, w
mássalhangzókból még csak a p volt. A bővített szavak kapcsolódási
statisztikájából az is kiderül, hogy nem egyidőben hozták fel őket: a b/vt előbb, mint a p/f-et. Az afrikaiak nyilván állathangokat – pf-pf
pfujjogást és bv-bv buvvogást – utánoztak. Talán pont a vadakat
riasztották vele. Később persze szavakat is képeztek az új hangokkal.
Annak viszont, hogy a szó elején következetesen csak b és p fordulhat
elő – nem ez az oka. Az, hogy a p a kárpátnyelvben, a b pedig Afrikában
őshang volt, így fiatal rokonhangjaik, az f és a v, nem tudtak versenyezni
velük. (A héberben azóta sem tudnak.) Ugyanez az oka a finn t/d páros
hasonló viselkedésének.
A b hang története. A b-nek nem az európai o/u/w triász "vérszegény"
w-je volt vetélytársa, hanem a p hang. Külön érdekesség, hogy a
hébernél jóval fiatalabb arabban p nem is létezik, csak b. Ez (is) arra
mutat, hogy a fehérbőrű, vörösses hajú askenázi zsidók északi
származásúak, az arabok meg inkább az afrikai felvándorlók utódai.
Amikor az f már északabbra, pl a KM-ig is feljutott, lassan feloldódott a
szigorú szabály, hogy nem lehet kezdőhang. Azért a p, mint gyökkezdő,
azóta is sokkal gyakoribb a nyelvekben (a magyarban is), mint az f.
Következtetés: a kárpátnyelvi ősgyökök nem tartalmazhattak b, f és v
hangot. A továbbiakban látni fogjuk, hogy c, d, g, gy, s/sz és z/zs-t sem.
A finnugor nyelvészetből mindössze annyit lehet elfogadni, hogy ezek a
nyelvek szintén a kárpátnyelvről váltak le – valamikor – majd végleg
eltávolodtak tőle. A magyarság viszont nem egy 4000 évvel ezelőttinek
feltételezett "uráli őshazából" származik (ami nem is létezett), hanem a
Kárpát-medence őslakója.

A magánhangzóval kezdődő szavak történetéről
A gyökökben (a mássalhangzó vázakban) ma is felismerhetőek a
jellemző természeti és állathangok, amiket az ember felismert és később
utánozni kezdett. Mivel már az előemberi koponyaleleteken is
megtalálható a beszédképesség bizonyítéka, a Broca terület – erre
valamilyen szinten már az előember is képes volt. Az emberi beszéd
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kezdetben egytagú felkiáltó és indulatszavakból állt. Nehéz volna ezeket
betűvel leírni, hiszen az állati hangokat sem tudjuk felbontani a mai
beszédhangokra. Az előember „szavai” valószínűleg h-, th-, kh-val
kezdődtek és lágy magánhangzók helyett torokhangokat hallatott. E
kezdőhangok, ha voltak, később többnyire lemaradtak. A legtöbb
nyelvben lelágyultak a torokhangok is. Csak a sémi nyelvekben maradtak
fenn, ahol a lágy magánhangzókkal párhuzamos szériájuk van.
A héber ha- előrag és a magyar ha kötőszó kapcsolata
A héber határozott névelő: ha = a / az – nem külön szócska, hanem
egybeírt előrag. A magyar ’ha’ pedig feltételes kötőszó. Lehetett valami
közük egymáshoz? Úgy tűnik, igen: ha a feltétel teljesült, az előrag fel is
ragadhatott a szó elejére. Játékos fantázia? Csak részben.
ha "arc" – harc

arac = rettegett

ha mar – hamar

hamrá=felszállás

ha úsz(ik) – húz

hezíah = elmozdít

ha tár – határ

határ = előretört

ha bog – habog

pak’á = felreped

ha tól – hatol

tol’á = féreg

ha dög – hideg

dág = hal
halál = holttest

ha rúg, harag

regel = láb
harag = megölte

ha zug – hazug

hazid=rosszakaró

ha nyűg – hanyag

hiníah=otthagyta

Héber és magyar szavak párosok (legjobban a „siker” tetszik):
szagán = orgona

siker = hazudik

pereg = mák

sokek = nyüzsög

ha szagán, szagos

ha siker, sikerül

ha mák, pereg

ha sokak, nyüzsög

Magánhangzók finomítják a gyökszavak jelentéseit
a, á

e, é

i, í

o, ó – ö, ő

u, ú – ü, ű

befejezett
cselekvés

adott dolog
főnév

most történik
már nincs is

folyamatosság
védelem

állandósult
elpusztult

EGYETLEN MAGÁNHANGZÓBÓL ÁLLÓ SZAVAK
A kemény magánhangzók közös, lila betűjének  עa héber neve: ájin. A
megszokott lágy magánhangzók héber betűje piros, mint a többi: א, a
neve alef. A héber lágy h, megkülönböztetésül a normál h-tól, kék színű.
A táblázatok felső sorában héber szavak, alatta a magyar megfelelőik
vannak. A magyar szó tehát rokonszava a hébernek, de senki ne
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gondoljon arra, hogy a rokonszavak ezrei bármely irányban is átvételek
volnának. A szomszédoktól való „átvétel” dogmája amúgy is csak a
nyelvészet fantázia terméke – a legkülönbözőbb ragozó és sémi nyelvek
nem voltak szomszéd kapcsolatban. Vaskos szóbokraik tehát nem
lehetnek is átvételek, hanem a közös gyökvázak bővítményei.
hi = ő (nőnem)

ha-, he- = a, az

hu = ő (hímnem)

ő (személyes névmás)

a, az

e, ez

zu = az a...

ze = ez a...

a!

e!

ha- = de, hiszen, -e?

i ( = )עromhalmaz

ó! hó!

ami már nincs

ó! ú!

i ( = )אsziget, sakál, nincs, -talan, ha

-e?

elszigetelt tárgy, hang

A sakál ijesztő, elhaló hangon sír bele a csendbe. Hangja végveszélybe
jutott élőlényt, vagy őrülten kacagó "lelket" juttat az eszünkbe.
A héber i = nincs, -talan, ha – valójában csak azt jelenti, hogy a mi
számunkra nincs meg, épp nélkülözzük… de attól még létezhet. Például,
ha valaki budapesti, az nem biztos, hogy jelenleg is ott tartózkodik.
(Az i melléknévképző ugyanaz a két nyelvben.)
ír, irin (arám szó,  = )עangyal, -ok

ír, arim ( = )עváros, -ok

Egy ókori város messziről magányos szigetnek tűnt a sivár, sivatagos
tájban. A héber ír = város szó már igeszerű: "szigetként bevés". A arám
ir azért jelenthet angyalt, mert a sakál váratlan sikoltásáról azt képzelték,
hogy a meglepő furcsa hang kiirtott, holt lélektől származik.

A magyar „ír” szó és a héber ír = város
Ahhoz, hogy a rajzolt jelek hosszú ideig fennmaradjanak, az írásjeleket
– "szigetecskéket" – kemény anyagba: fába, kőbe kellett vésni. A
megfelelő magyar ige eredetileg ró volt és az írás: rovás. Az ír szó csak
később jelent meg. Ennek ősi képe a ragadozók „működése”: körmöl és
befest (megvérez). S valóban, a magyar ír bővítménye az irt, irtás.

Gyökök és ősgyökök
Ha a gyök csak a (8-10.000 évvel ezelőtti) korai kárpátnyelv
mássalhangzóiból áll, ősgyökről – ha későbbieket is, gyökről beszélünk.
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Korai kárpátnyelvnek tehát a távoli múlt írásos dokumentumokkal nem
rendelkező beszédét tartjuk. A gyökök elemzésekor igyekszünk
megvilágítani azt természeti képet / jelenséget amiből a gyök származhat.
Például a KR gyökszavainak közös értelme általában körözés.
A flektálással keletkezett gyökszavak differenciált értelmei
kar, kár

ker-, kér

kir- (király)

kor, kór, kör

kúr, kűr

körözve
támadó állat

köröz és
kunyerál

koronás

bekorlátoz

körözve
lyukat fúr

Ha a közös gyök ősgyök, a gyökszavakból azt is meg lehet állapítani,
hogy melyik nyelv őrizte meg az eredeti értelmet. Ha ezt a gyökök
többségéről is meg lehet állapítani, akkor az a nyelv nagyon régi.

Tudnivalók a héber táblázatok használatához
Az arám az ókori héberből kialakult tájnyelvek leszármazottja. Nagy
területen használt közlekezőnyelv volt. Az arám jónéhány, többé-kevésbé
már eltérő szavát a héber sajátjaként vette át és azóta is használja.
A héber igék gyakran nem a gyökkezdő magán-, vagy mássalhangzóval,
hanem egybeírandó igei előragokkal kezdődnek:
Az mx- jelen idejű nyomatékosító és műveltető előrag.
Az nx- a szenvedő, műveltető igéket és a visszaható igék egy részét,
a hx- előrag ezek múlt idejű alakját képezi.
A mit- és a hit- előrag a visszaható igék jelen és múlt idejét állítja elő.
A lila magánhangzó – torokhang.
A kék mássalhangzók: k, sz, t ugyanannak a hangnak egy második,
később megjelenő változatai a héberben. Ezt onnan tudjuk, hogy a
szavak, amikben benne vannak, többségben újkori kultúrszavak.
A táblázatokba kerülő idegen eredetű szavak dőlt betűvel íródnak.

A gyök és gyökszavai
A ragozó nyelvek gyökváza – a gyöknyelvészet definíciója szerint – 1
vagy 2 mássalhangzóból áll. Egyet a magánhangzóval kezdődő gyökök
tatalmaznak. Pl. a magyar XG, gyökszavai: ág, ég(bolt), ég(ő), iga, ige.
Kettőt a mássalhangzóval kezdődő gyökök, pl. KP, magyar gyökszavai:
kap, (nyereg-)kápa, kepe, kép, köp, kúp.
A sémi nyelvek (a ragozókkal ellentétben) a gyökképzés útján fejlődtek
tovább. Gyökeik már nemcsak az összes 1 és 2 mássalhangzós variációt
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merítik ki, hanem a legtöbb 3 mássalhangzóst is. Sőt még 4
mássalhangzós gyökeik is akadnak, bár azok csak a 2 mássalhangzósok
ismétlődései. Egy mássalhangzós a héber XN (pl: ani = én, on = erő), két
mássalhangzós az SR (pl sir = vers, ének, surá = sor), három
mássalhangzós az SKK (pl. sokek = nyüzsög, hemzseg), négy: pl a
gyökismétlő SCh-SCh (sich-such = lóbálás, farkcsóválás).

A gyökök kapcsolódási statisztikája
A táblázatok fölé kigyűjtöttük a gyök első bővülésének lehetséges
mássalhangzóit. Arra voltunk kíváncsiak, hogy abban a nyelvben milyen
újabb mássalhangzók voltak képesek felragadni az adott gyökvázra – és
melyek egyetlen szónál sem. Például a magyar XG váz csak G (agg), L
(pl ágál), N (igen), R (egér), Sz (egész), T (ugat) és Z (igaz)
mássalhangzóval bővülhet – a többivel nem. És ha nem, miért nem?

A későn megjelenő gyökök versengése a régi gyökökkel
Attól kezdve, hogy egy délre vándorló populáció lejutott a KözelKeletre, a kárpátnyelv fejlődése kétcentrumúvá vált. Az artikulált
beszédet, ami a mássalhangzók szétnyílását eredményezte, már a
történelmi idők előtt elterjesztették a felfelé – visszavándorlók. Például a
két déliről származó hang (b, f) csak lassan, fokozatosan terjedt felfelé –
s a legészakibb nyelvekbe, pl a finnbe el se jutott.
Újabb fogalmak képzésére a nyelv elsősorban a már meglevő gyökvázait
flektálta-bővítgette. A későn „ébredt" mássalhangzók sokáig (vagy soha)
nem kaptak gyökképző szerepet. A kárpátnyelv nemcsak az „északi”
emberiség ősnyelve volt, hanem olyan genetikusan kódolt egység,
amellyel a környező világ összes, addig megismert jelenségéről tudtak
már kommunikálni. Amikor egy új gyök akart beilleszkedni a
rendszerbe, akkor sem sikerült neki, ha a változó körülmények miatt
szükség volt új szavak képzésére. Az érem másik oldala, hogy az
Özönvíz után keletkezett gyökök (pl a héber XC) sem kapcsolhattak fel
bővítéskor olyan mássalhangzót, ami még mindig nem jelent meg.
Ezért nem (alig) változnak a gyöknyelvek. (Varga Csaba is leszögezte,
hogy a kevert nyelvek változékonyságát semmi esetre nem lehet
összehasonlítani a magyar nyelv évezredeken át őrzött stabilitásával.
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A héber abc
Magyar

Héber

A héber betű neve

Tudnivalók

ȧ á e é i

א

alef

lágy magánhangzó betű

ȧ á e é i

ע

ájin

torok magánhangzó betű

o, ó, u, ú, w

ו

váv

az o/u/w triász betűje

Megjegyzés: a héberben nincs „mély” magyar a, helyette rövid ȧ hallatszik.
b/v

ב

bét / vét

c

ץצ

cadik

cs

צי

nincs héber betüje

d

ד

daled

p/f

ףפ

g

ג

gimmel

a k és h zöngés párja

gy

גי

nincs héber betü

dj vagy gi/j torlódása

h /méh/

ה

hé

lágy h

h /hordó/

ח

het

normál h

i, í, j

י

jud

az i/j változó hang betűje

k / ch

כ

kaf

változó hang

k

ק

kuf

a régi k

m

םמ

mem

szóvégi változata is van

n

ןנ

nun

szóvégi változata is van

r

ר

rés

pergő r

s / sz

ש

sin / szin

a régi, közös s / sz betű

sz

ס

szamech

az újabb sz hang betűje

t

ת

taf

a régi t / th hang betűje

t

tet

újabb, keményebb t hang

ty

ט
–

nincs héber betü

z

ז

zájin

zs

צי

idegen szavakban

afrikai változó hang
szóvégi betűváltozattal
idegen eredetű szavakban
a t zöngés párja

pe / szóvégi változat az f hangváltozása
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a tj torlódása
az sz zöngés utódhangja
az s utódhangja

EGY MAGÁNHANGZÓ + EGY MÁSSALHANGZÓ
Az XW gyök
Az európai w hang eredetileg csak o (később o és u) volt. Azt a
kijelentést azonban, hogy korábban volt az o, mint az u, nem kell szó
szerint érteni. Az o területenként változóan ou, uo, aou-nak hangzott,
vagyis többféle kiejtési változata volt. A fenti kijelentés tehát, hogy
előbb volt az o – csak az u szegényesebb szótári statisztikáján alapul.
Ezért gondoljuk például, hogy a magyarban is később jelenhetett meg. A
héberben abból következtetünk az o elsődlegességére, hogy az u
használatát csak újkori nyelvtani jelenségek dúsították fel.
Idővel az o/u részben w-re változott. Csakhogy ez sem a finnben, ahol
nincs is más v – sem a magyarban, ahol mindkettő megvan – nem
látszik. Mert ebben a két nyelvben nem maradt fenn a két különböző v
betű. A vas-zalai kiejtés viszont őrzi a múltat, hogy eredetileg a w a
magyarban csak is diftongus volt: tavak  taoak, javak  jauak.
Mostantól az egész könyvben, kék színű V fogja jelölni a héber W-t.

A héber XV és XV gyök
Az X bármilyen torokhangú, az X bármilyen lágy magánhangzó. A héber
igék nagy részét, mint már említettük, előragokkal használjuk. Az előrag
azonban plusz mássalhangzót visz a szó elejére, ami megnehezíti a szavak
felismerését. Az ilyen igék jelen idejű alakja helyett a szótárban a múlt
idejűt tüntetjük fel – ahol nincs előrag.
GYÖKSZAVAK

A

E

I

O

ivá = elferdítette, eltorzította

U
XV

avá = rom, vétkezett, bűnözött ove = vétkezik, bűnözik
ivá = kívánta, vágyott rá

XV

BŐVÍTETT SZAVAK

avajá = fintor

XV-J
ivuj = vágy

XV-J

avak = lépcső, létrafok

XV-K

avil = ifjú, gonosz ivel = igazságtalanul bánt vele

XV-L
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avel, ávla = gazság, igazságtalanság

XV-L

avil = ostoba

XV-L

evil, -i = ostoba ivelet = ostobaság

avón = bűn, vétek

XV-N

aven = baj, gonosztett
iver = vak, megvakította uvár = megvakított
avír / aviri = levegő / légi, légies

XV-R
XV-R

avirá = légkör, hangulat

XV-RN

avirón = repülőgép
ivrer = szellőztette uvrár = ki van szellőztetve
ives, ivsá = zizeg, zizegés
avit / aviti = vonaglás / görcsös

XV-RR
XV-S
XV-T

ivut = elferdítés, eltorzítás vitustánc
avaz = liba

XV-Z

1. Az XV gyökszavai: ivá = eltorzította, elferdítette,
ove = vétkezik, bűnt követ el.
2. Az XV gyökszava: ivá = kívánta, vágyott rá (pl. inni).
A mássalhangzó azonos, de a magánhangzók? Feltehetjük-e, hogy a
torokmagánhangzó a lágy megfelelőjének volt az őse? Ez nem biztos.
Érdemes az ilyen gyökváltozatoknak is közös értelmét keresni? Nem
mindig lehet rátalálni, de most igen: ráhajlik. Az első gyök ősképe: a
ragadozó ráhajlik a prédára – a másodiké: megkívánás, pl. a vízre hajlás.
A héber -xv, mint utórag, az egyes és többesszám 3. személy birtokragja
lett, pl.: bét-áv = a háza, jad-áv = keze, kezei.

XV, magyar (összehasonlító táblázat)
ivá = elferdítette
ív, ível, ívás (begörbül)
ivá = kívánta, vágyott rá
ív (hajlik), ivá (itta), ivás
ove = vétkezik
evé (ette)
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Mivel a magyarban nincs W csak V, a magyar XV származékokat csak a héber
rokonszavaik segítségével lehet felismerni.

Az XV gyökszavak bővülése
A héber XV j, k, l, n, r, t – az XV j, l, r, z hangot vesz fel.
A magyar XV csak l, s hangot csatol (igét és főnevet képez).
xv xv – xv

xv-j xv-j

xv-n

xv-l xv-l – xv-l

xv-k

xv-r xv-r

xv-t

xv-s

xv-z

XB/V és XB/V gyök, héber
A

E

I

O

áv, -ot = felhő, vastag, sűrű erdő
ave = sűrű, vastag

U

msslh váz

ovi = vastagság, vastag része XB/V

ibá = sűrítette, vastagította

XB/V

ubá = sűrített, vastagított

eve = sás
áv = atya, ősapa, felhő, vastag

ov = tömlő, varázslat, halottidézés

avá = akart

ove = akar
ev, ibim = nedű, fiatalság, hajtás

avi = apám, ős

iká ibá (arám,  = )אvan német ich bin = én vagyok

aba (arám, 2 = )אapa, papa
aviv = bárányfelhő

ibev = felhő borított

XB/V-V

aviv = tavasz, érő gabona

XB/V-V

abúv = síp, cső
avábúa = feketehimlő, sebhólyag

XVX-BX

avac = cink

XB/V-C

ibec = horganyozta

avad = szolgált, dolgozott

oved = munkás, dolgozik

XB/V-D

eved = rab-, szolga
evudá = szolgaszemélyzet
avodá = munka, dolog, I. tisztelet

ubád = megmunkált, -dolgozott

ibed = megművelte, ki-, átdolgozta
ibud = meg-, ki-, át-, feldolgozás
avud = megdolgozott, -művelt

uvdá = tény, megtörtént eset
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avd'kán = bozontos, nagyszakállú
avdut = rab-, szolgaság

uvdati = ténybeli
oved=veszendő, tévelygő

avad = elvész, tévelyeg

XB/V-D

avud, avadá = elveszett, veszteség
avdala = elválasztás

ibud = kár, veszteség

avadon = pokol, pusztulás
abahi = apás apai

ovdán = pusztulás
ibah = lekaszabolta

XB-H

ivhen = megállapította (diagnózist)
avija = arab felsőruha

ibuj = sűrítés

XB-H
XV-H
XB/V-J

avuj = óh jaj! evjon = koldus

XV-J

avijoná = nemi vágy
avak = por, parány

XV-DN

XV-JN
ibek = beporoz, kiporol

avka = por

XV-K
ubak = beporzott, kiporolt

avik = lefolyócső evek = gomblyuk
avuká = fáklya, zsarátnok
avkán = porzó

XV-KN

avich = párás

óvech = ködfátyol

XV-Ch

avál = de, bizony

uvál = patak válu*

XV-L

avál=gyászolt evel=gyász
avlut = gyász

XV-LT

even = kő, kő-súly

iben / ubán = megkövesedik /-ett

avni = vízkő

íbn (arab) = fia

XB/V-N
XB-N

ovnáim (tsz alak) = szülőszék, fazekaskorong XV-N
avnit = kőkemény

XV-NT

avnet = széles öv, papi öv vízkő

XV-NT

over = elmúlik, átvonul, átköltözik, átmegy, kihág, bűnöző
avár = múlt, elmúlt, átvonult, átment, oldal, megszegte (törvényt)
averá = vétek, kihágás, bűn
avirá = átkelés
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XB/V-R

ever = oldal

ivri / ivrit = héber / héber nyelv

XB/V-R

avará = komp, átkelés, kihágás
avur = gabona, -ért, -nak, miatt
evra = düh, harag

iber, = héberesít, teherbe ejt uvrá = teherbe ejtett

abur = terhesség, héberesítés

ubár = magzat

avarján = bűnöző
evrá = szárny-, toll

XB/V-R

éver = testrész, szárny, végtag ver-des
abír = nagyerejű, lovag, harci mén bír-ja
avár = ólom elpárolog
Ávrahám = az elköltözők

Ibrahim = az elfordulók

hém = ők

avrakáim (kettősszám) = buggyos nadrág

XV-RK

avrech = fiatal férj

XV-RCh

abarzín = ponyva

XB-RZN

avas = penészes, megpenészedik
avus = penészedés

óves = penész öves

ibes = megpenészesítette

avasz = hízlalta evusz = jászol
avut = vastagság

ovesz = hízlal övez
ibet = eltorzította

uvát = eltorzított

XV-S
XB/V-S
XV-Sz
XV-T

avot = felhők, sűrű, lombos, bozótos, bozontos, kötél
avit = éjjeli edény, szennyvödör

XV-T

avot = zálog

ovet = elzálogosít, zálogot vesz

avat = elzálogosította, zálogot vett
avot = ősök, atyák

XV-T

avtit = sűppedő sár, zálog
avatíjah = görögdinnye

XV-TT
vastag, gurul

avtalá = munkanélküliség

XV-TJH
XV-TL

avtorita = tekintély

XV-TRT

avzem = csatt

XV-ZM

avizár = kellék, alkatrész

XV-ZR
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*A szótagfordulás, a közhiedelemmel ellentétben, bár létező, de elég ritka
dolog. Itt van rá egy példa: uvál = patak  válu (vas-zalai kiejtéssel).

XB/V gyökszavak: áv = vastag, felhő, sűrű erdő ibá = sűrítette, vastagította.
XB/V gyökszavak: áv = vastag, felhő, ősapa, aba = apa, eve = sás, ev
= nedű, fiatalság, ove = akar. Közös értelem: vaskos, sűrű, biztonságos.
A héber -xb és -xv nem vált utóraggá.
A héber XB/V gyökszavak bővülése:
a létrejövő kapcsolódásainak táblázata

xb/v xb/v
xb/v-h xb-h
xb/v-r xb/v-r

xb/v-v xb/v-v xvx-b
xb/v-j xv-j
xv-s xv-s

xb/v-c

xv-k xv-k/ch
xv-sz

xb/v-d xb/v-d
xv-l

xv-t xv-t xv-t

xb/v-n
xv-z

A torokhangú XB/V – b/v, c, d, h, j, r, s, t, t hangot vesz fel.
Nem kapcsol c, p/f, g, h, k, k, l, m, n, sz, z hangot.
A lágyhangú XB/V v, c, d, h, h, j, k, k, l, n, r, s, sz, t, t, z -t kapcsol.
Nem vesz fel p/f, g, m, t, sz, z -t. Egyik sem kapcsol: p/f, g, m -et.
Mire következtetünk abból, hogy egy gyökváz mely mássalhangzókat
tudott csatolni és abból, hogy melyeket nem?
1. A felveendő mássalhangzó nem hiányozhatott abból a nyelvből, de
nem is lehetett túlságosan új, hanem már megszokott. Mert másképp, a
kettejük versenyében az előd-hang győzött volna. (Például g helyett csak
k, a z helyett csak sz.)
2. A csatlakozó mássalhangzó nem zavarhatta a jólhangzást. Pl a zöngés
b után nem léphetett be p: ’bap’ (vagy ez bab-ra zöngésedett volna).
3. A mássalhangzók nem semlegesek az agyunkban – önmagukban is
hordoznak hangulatot, bizonyos értelmet – hatással vannak ránk. A
gyökszóhoz elsőként csatlakozó mássalhangzó tehát nem okozhat a szó
értelmétől elütő hatást (pl. ha b után m következne: bim-bam-bum).

XB/V gyök, magyar
A magyar XB/V gyökszavai: Aba (apa), eb, év (mindig visszatérők), óv,
öv – a héber XB/V értelmének felelnek meg: be-, ráhajlik, biztonság.
A magyar -xb képző jelentése: leváló, elrepülő. Példák: dar-ab, ver-éb.
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Megjegyzés: az ív(ik), ív, ivá (itta), evé (ette) gyökszavakat, vagyis az
ível igét nem az XB/V, hanem az XW (=XV) származékai állították elő.
Bár a magyar nyelv az aba = apa fogalmát az ősi p hanggal fejezi ki, a
héber aba szó is ismert: Abasár, Aba Sámuel, stb. Ilyen szavakból arra
következtetünk, hogy voltak olyan, délen járt kárpátnyelvűek (pl az
avarok) akik visszatértek, és ismét belakták a Kárpát-medencét.
XB/V, összehasonlító tálázat
ev = (növ) hajtás

hov = öl, kebel hő

év (visszatér)

óv
ovi = vastagság, ov=tömlő
öv

aba = apa

ibah = lekaszabolta, ibud=veszteség

ove = akarja

Aba név, falu

eb

övé

avud=elveszett

oved=veszendő

ibed=’létrehozta’

avot = sűrű, bozótos

Abda romfalu

ebéd

ivadék

óvoda

avuj = óh jaj!

óvech=fátyol

óbégat

üveg**

avijoná = nemi vágy
abajgat

XV-J

XV-D
XV-G

hibel = párolta

ovi = vastag része

abál (megfőz)

öböl (ovális)

lakuj = hiányos, aféla = homály

ivá = vágyódik, evel = gyász

ablak (ból-lyuk, hártya) **

ibolya (lehajlik / sötét színű)

even = kő

ibn (arab) = a fia

ében (fa, nehéz)

Iván

avár = elment

evrá = szárny

iber = teherbe ejtette

avar (lomb, nép)

éber

Ibéria (dudorodó)
Ibrahim = elfordul-ók

Ávra-hám

Ibra-him

avrakáim = buggyos nadrág

iber = teherbe ejtette

abrak (zsák)

ibrik (kerek)
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XB-L/Ly

idegen szavak

Ávrahám = elköltöz-ők

adraba = sőt

XB-L

XB-N
XB/V-R
XB/V-R

ubár = magzat
XB-RK

uborka (ovális)

abrak-abra-dabra ***
avirá = átkelés
ábránd

XB-RN

abarzin = ponyva
abroncs, abrosz

XB-RN

avas=penészes

oves = penész

ovesz = hízlal

avas

eves (gombás)

ivás, ívás

uvat = torzított

ibet = eltorzította

avat (átformál)

evet, evetke (mókus, bohóckodik)

avtit = süppedő sár
avítt (elavult)

XV-S
XV-T

avud = elveszett

(meg-) evett

avot = bozót

(meg-) ivott

óvott
av'zem = övcsat
övez

XV-Z

* Íváskor mindkét hal behajlik. Iváskor is lehajol az, aki a patakból iszik.

Az ívás / ivás kapcsolata: az ivadék eredetileg vízi szaporulatot jelentett.
Abda (elveszett), ebéd (megevett)  "ebek harmincadjára került".
**Az ablak kezdetben csak hártya és az első üvegek is homályosak voltak.
***Adraba = sőt. Amikor ez a szó bekerült a magyarba, aligha értették.
Ezért mondjuk a zavaros beszédre, gúnyosan, hogy abrakadabra.
Az XB/V gyökszavak bővülése héberben és magyarban
xb/v xb/v

xb/v-v xb/v-v xvx-b

xb/v-g

xb/v-h

xb/v-d xb/v-d xb/v-d

xb/v-j xv-j xb-j

xv-l xb-l xb-ly
xv-s xv-s xv-s

xb/v-c

xb/v-n
xv-sz

xv-k xv-k/ch

xb/v-r xb/v-r xb/v-r

xv-t xv-t xv-t xv-t xv-t

xv-z xv-z

A magyar XB/V csak d, g, j, l, ly, r, s, t, z hangot kapcsol.
Nem vesz fel b/v, c, p/f, h, k, m, n, sz hangot.

XC gyökök, héber
A C összetett hang, valójában: TSz – így a gyök XTSz is lehetne.
Az XC gyökszavai: ec = fa, eci = pudvás, éca = faanyag, tanács, ötlet.
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Az XC gyökszavai: oc = siet, acá = moszat, alga.
A gyök ősképe: falomb lengése / lengés.
Az -xc, mint képző értelme: tesz, tuszkol, pl: ar-uc = vízmosás (ár-utsz).

XC és XC, héber táblázat
ec = fa inog

XC

eci = pudvás

ucá = megpudvásodott

ac = tanácsolta eca = faanyag, tanács, ötlet

uc = tanácsolja

ace = farkcsont, farkcsigolya leng, mint a fa
acá = becsukta, lehúnyta a szemét a beleegyezés jele
ac = sietett

ica = sietés

acá = moszat, alga gyorsan nő

oc = siet uccu

XC

moc = pelyva

acáv = szomorította, bánatot okozott

ocev = bánat, szomorúság

XC-B/V

acúv = szomorú ecev = ideg, kín, bánat, szomorúság
icev = elszomorít, alakít, formál
icúv = formálás

ucáv = alakított, megformált

acbani = ideges

icben = idegesítette

XC-B/VN

acbanut = idegesség

icavón = szenvedés

ucbán = felidegesített

ecbonit = tüskebokor
acvut, acevet = bánat, szomorúság

XV-CT

ecba = mutató-, ujj

XC-BX

ecbaón = gyűszű
acic = virágcserép

XC-C

ec'adá = kar-, lábperec

XC-XD

acel, aclán = lusta

XC-L

aclut = lustaság

XC-T

acaltáim (tsz alakú) = vontatottság
écel = -nál, -hoz, mellett

XC-L

acál = árasztott, juttatta, elkülönítette, megvonta
acil = felsőkar, vég, nemes, -lelkű

XC-L

ocel = áraszt, juttat, elkülönít, megvon

100

acili = nemes melléknév
acilut = nemesség, előkelőség
acmo = ő maga

ecem = lényeg, csont, test, tárgy

XC-MXC-M

acmi = ön-, sajátos, saját maga
acmai ( = )אönálló, független
acám = erősödött, hatalmassá vált, lehúnyta szemét

*ocem = erősödik, lehúnyja

acúm = hatalmas, nagyszerű, becsukott szem

ocem, ocmá = erő, hatalom

icum = növelés, erősítés, kellős közepe

acim = fokozott, megfeszített

acumá = folyamodvány, követelés
acmiut ( = )אsajátosság, egyéniség

XC-MX

acmaut ( = )אfüggetlenség, önállóság
acár = meg-, leállít, fel-, letartóztat, le-, fékez, visszatart, kisajtol
acor = állj!

XC-R

ocer = megállít, lefékez, le-, tartóztat, kijárási tilalom, kormányzó

acará, aceret = ünnepi-, naggyűlés
icur = mássalhangzó 'kisajtolás'
acirá = meg-, leállítás, -tartóztatás, fékezés, visszatartás, eldugulás, kisajtolás
acirut = székrekedés

XC-RT

acár = gyűjtött, felhalmozott

XC-R

ocer = gyűjt, felhalmoz
ocár = kincs, kincstár

Ec-ba = ujj (fa-be: belevágja a körmét).
*Ocem = lehúnyja a szemét. A lassú szemlehunyás az emlősök barátság
és beleegyezés jelzése – bár erőlködés közben is behunyjuk a szemünket.
A héber XC gyökök bővülése
A héber XC gyökszavak b/v, c, l, m, r hangot vesznek fel.
Nem csatolnak d, p/f, g, h, j, k, n, s, sz, t, z hangot.
Az XC gyökszavak csak b, d, l, r hangot vesznek fel.
xc xc

xc-b/v xc-b

xc-c

xcx-d

xc-l xc-l

XC és XCs gyök, magyar
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xc-m

xc-r xc-r

Tsz! (cssz) hangot akkor hallatunk, ha meglepődünk – még inkább, ha a
meglepő dolgot lekezeljük, viccesnek találjuk. A c hang eredete vagy tsz,
vagy a későbbi dsz torlódása. A régies sürgetés tehát: "adssza, edssze,
uccu", a héber gyök siettet értelmével rokon.
Az afrikai nyelvekben gyakori, őshonos hang a cs(=ts). Valószínű, hogy
már az európai emberelőd is tudott pisszegni: tss! maradj csendben,
veszély van! Cs kiejtésű a ds torlódása is.
A magyar XC-nek nincsenek gyök-, csak bővített szavai.
A magyar XCs gyökszavai: ács, acsa, ocsu, öcs.
A héber XC-nek a magyar XCs-hez a pudvás fa fogalmán keresztül van
köze. Az ács kopog és forgácsot hullat. Az acsa (lapulevél és szitakötő)
pontozott. Öcs: talán a szeplős, vöröshajú – „neanderes” kisgyerek volt:-).
Képzőként a magyar -xc gyök is tesz, tuszkol értelmet ragaszt az
alapszóhoz. Például: árb-óc  árba-tuszkol, dar-óc  durva-tesz.
Ha a magyar szó végén cs = ts van, akkor az eredetileg t végű szó volt,
amihez -xs rag járult. Pl: kacs  kat-os (a héber kat = nyél).

XC/Cs, összehasonlító táblázat
adasá = szeplő, otes = betakar

otes = betakar, adsán = szeplős

acsa, Acsa (szitakötő, lapulevél, falu)
éca = faanyag, otes = tüsszög

öcs

XCs

moc = pelyva, otes = betakar
ocsu, Ócsa (falu, tőzegláp)

ács (kopácsol)

ocem = erősödik
(fel)ocsudik

m'calcel = cseng, neecil = nemesít

ucá = pudvás

acél (visszapattan)

ócska

XC-L

XCs-D
XCs-K

acim = fokozott, megfeszített

oc = siető (hullám)

ácsingózik

óceán

XCs-N

acor = állj!

ocer = felhalmoz

ácsorog

Ecser

XC-N
acirut = székrekedés

ücsörög

acirá = megállítás, feltartóztatás

noec = becsmérel

acsarkodik

ócsárol

acár = megállította
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XCs-R

acat (szúrós növ)

XC-T

éca = faanyag
ecet (forgácsból készítették)
adsán = szeplős
ecset (pontozgat)

XCs-T

Öcsnek nemcsak a fiatalabb fiút, hanem, pl. a Dunántúlon, a fiatalabb
nőtestvért is nevezték: lányöcsém, öcsémasszony.
Acsa: acsalapu, néhány szitakötőfaj és egy a Galga-parti falu neve.
Ócsa mellett terül el a Turjános nevű ősi tőzegláp. Jégkorszaki ősmocsár
maradványa – ritka fajok élőhelye.
A magyar XC és XCs gyökszavak bővülése
Bővített XC szavak: uccu, acél, acat, ecet – c, l, t csatolás jön létre.
A magyar XCs gyök d, k, n, r, t hangot vesz fel.
Egyik sem kapcsol b/v, p/f, g, h, j, m, z hangot.
xc xc xcs

xc-v/b xc-b

xc-c xc-c

xcx-d xcs-d

xcs-k

xc-l xc-l xc-l

xc-m

xcs-n

xc-r xc-r xcs-r

xc-t xcs-t

Ocsú: amikor a kicsépelt gabona szemetes maradékát rostálják, az ocsú
lehullik, s a pelyva marad fenn. Felocsúdik – feleszmél.
Lexikon: "Ecser régészeti feltárása során kelta és szarmata emlékek
kerültek elő. A falu neve talán Árpád egyik fiától, Ecsellőtől származik."
(Ez nem valószínű – az Ecsellő inkább becézés, "öcsögő" lehetett:-).

Az XT gyökök, héber
Az XT gyök t-je idővel részben s/sz-re változott, részben d-re. (Sokkal
később z/zs-re is.) A héber szavak szótagfordításával gyakran magyaros
szavakat kapunk. Ezek azonban nem lesznek csak magas vagy csak mély
hangrendűek. Az ősi XT gyök hangváltozásait megelőzően korban
ugyanis a kárpátnyelv sem volt még ragozó nyelv.
Az XT ősgyök. Megszólaltatása eredetileg kb. úgy hangzott, mint
raccsolva azt mondani: 'hratt'. A pergő R helyett, amit elég nehéz kiejteni,
sok nyelvben még ma is csak egy nehezen felismerhető előd-hang van.
A héber X torokmagánhangzó, az új T kissé keményebb ejtésű, mint a T.
A négy XT gyök négy különböző nyelvi réteget képvisel a héberben.
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Az XT: ata, at (hn, nn) = te, ata (arám) = jön, et = ásó (és a tárgy előragja),
ot = jel, betű, oto = őt.
Az XT gyökszavai: ata = most, tehát, et = kor, idő, iti = időszaki.
XT gyökszavak: at = lassan, iti = lassú, atu? = vajon? et = varázsló.
Az XT: ati = miatta, et = írótoll, ote = (ruhát) ölt, betakar, ut = lecsap rá.
A héber at jelentése: te / bárki / bármi – egy általános ősnévmás, amivel
az észlelő önmagát különböztette meg a külvilágtól.
Mai alakja: ata, at (hn, nn) = te.
Az -xt nyelvtani funkciói a mai héberben:
1. Az et különírt előszó: ez felel meg a tárgyragnak.
2. ugyanez az előszó, kissé régiesen és, -val, -vel jelentést is hordoz.
3. A t a múlt idejű igeragok "időjele" is. A jelenidejű igéket a héber ma
sem ragozza, csak az ige archaikus melléknévi igenév alakjában hagyja.
4. A szóval egybeírt xt- a tárgyas és társhatározó személyes névmások
első szótagja. Pl: ot-i = engem, ot-chá = téged / iti = velem, itchá = veled.

A négyféle XT gyök, héber táblázat
at = lecsapott rá, rávetette magát

ut = lecsap rá, ráveti magát üt

ata = (ruhát) felöltötte, beburkolta, -burkolózott, betakarta
*tájnyelv: őtözik

et = írótoll

XT

ote = ruhát ölt, betakar, -burkolózik, -bugyolál

ati / b'et'o sel... = miatta / hibájából
ata = most, mostantól, nos, tehát
folyamat

at = lassan

et = varázsló

iti = ideiglenes, időszaki

XT

et / itim, itot (tsz) = kor, idő, időszak /-ok
iti = lassú

folyik

XT

atu (arám) = vajon?
ata (arám)=jön

et = ásó üt

ot, otiot = betű

et = -val /-t (tárgy előszava)

ot, otot = jel, csodajel

ata, at (hn, nn) = te

XT

iti, ito = velem, ővele
oti, oto = engem, őt

atáv = szekéroldal

XTV

etev = kapocs, csíptető
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itut = időzítés
atat = jeladó

itet = jelez itt

át-ad

XTT
otet = jelez ott

XTT

itut = jeladás
atid = eljövendő, történni fog, kész rá, jövő (nyelvtani is) át-ad
atud = kos, vezér üt-ad

ited = előkészítette, szánta vmire

atudá = tartalék

itud = előkészítés, előkészület
utád = előkészített, vmire szánt

atudáj ( = )אtartalékos katona
atad = gyepü, tüskebokor, ördögcérna

’adta-teremtette’

atáf = beburkolta, borította, begöngyölte, elbágyadt
atuf = beburkolt, borított, begöngyölt, bágyadt
atif = lepel, burok, szirom
atifá = könyv borítás

XTD

XTD
XTF

utáf = borított, beburkolt

otef = burkol, becsomagol, bebugyolál
ituf = befedés, burkolás
itef = könyvet borított, burkolta, bebugyolálta

atif = lyuk (pl sajtban)

XTF

athalta (arám,  = )אkezdet

XT-H

atuj = beburkolt, betakart át-uj

XT-J

atijá = felöltés, beburkolás
á(j)it / etim (tsz) = saskeselyűk
atak = elmozdul, erősödik, dölyf, pimaszkodik

’átok’

XTK

atek = hatalmas ható-k
atik, -ot = ősi, régi, ókori, régiség, -ek
át-ik: áthidaló

atik = pillér, erkély

XTK

itchá, itech (hn, nn) = veled

XT-Ch

itchem, itchen (hn, nn) = veletek
otchá, otach (hn, nn) = téged
otchem, otchen (hn nn)=titeket
atalef = denevér üt-lifeg (szárny)
jojózás?
üt-isz

XTL-F
itlula (arám, 2 = )אgúny

XTL-L

itlíz = mészárszék

XTL-Z
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atin = tőgy, emlő ütögetin

XTN

atán = konzerválta
ont

aton (nn) = szamár

iton / itonaut = újság / sajtó

XT-N

itánu / itán (nn) = velünk / velük

XT-N

otánu /otán (nn) = minket /őket

é(j)tán = szilárd üt-án

otenti = hiteles idegen szó
etnah = szünetjel, puska irányzék

XTN-H

etnán = ajándék, kéjnő díja

XTN-N

atám = bedugott, betömött

töm, szoptat

atim = vízhatlan, légmentes

atum = elzárt, érzéketlen, tömör, átlátszatlan
itám (hn) = velük

atár = füst éter

XTM

item = betöm, bedug, bezár
otem = bedug, töm

otomat = önműködő ütemet
otám (hn) = őket

XT-M

etmahá = csodálatba ejt, lehetséges? ahám!

XTM-H

etmól = tegnap múl-ta: elmúlt

XTM-L
XTR

ár-a(sz)t

atirá = fohász, kérelem
atár = imádkozik, fohászkodik
atir = gazdag

eter = fohász, ima

ateret = bőség

át-ere(sz)t

atár, atra (arám) = hely tára, tere

XTR-T
XTR

iter = lokalizál
itur = lokalizálás

etróg = citrusgyümölcs faj
atraá (2 = )אfigyelmeztetés, óvás
atár = bekerítette, körülvette

utár = lokalizált

tér-eg: illatozik

XT-RX

truá = kürtfújás

itrán = kátrány át-áradán

atur = feldíszített, ékesített, megkoszorúzott

XTR

utár = koszorúzott, díszített

iter = illusztrál, díszít, megkoszorúz, körülvesz
ateret = korona, koszorú, dísz

itur = ékesítés, díszítés, koronázás, övezés

atará = perem, makk, korona, koszorú, dísz
itrut = balkezesség
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át-éret
át-ér

XTR-T

üt-es, tüsszent

atas = tüsszentett

otes = tüsszent

XT-S

itus, atisá = tüsszentés

*A héber ote = ruhát ölt, betakar, beburkolózik. Magyar tájnyelven: őtözik.
Hova lett az l? Akkor még nem volt! Az l hang és igeképző nem ősi, csak
"középidős" – a magyar tájnyelv azóta is a megelőző kiejtést őrzi:-).
A négyféle héber XT gyökszavainak bővülése
A piros! XT h, k, k/ch, m, n, r, t hangot – b/v, c, d, p/f, g, j, l, s/sz, z -t nem.
Az XT csak d, k, n, t hangot – az XT csak v, d, f, l, m, r -et vesz fel.
Az XT gyökszavai f, j, l, n, s -et kapcsolnak – b, c, d, p, g, h, k, sz, z -t nem.
Egyik gyökváltozat sem csatol b, c, sz, z hangot.
xt xt xt xt

xt-v

xt-j

xt-d xt-d

xt-k xt-k xt-ch

xt-n xt-n xt-n

xt-f xt-f

xt-l xt-l

xt-h
xt-m xt-m

xt-r xt-r xt-r xt-rx

xt-s

xt-t xt-t

XT, összehasonlító táblázat
A magyar XT gyökszavak: át, ét (étel), 5, őt, út, üt. Az ősi értelem: át / üt.
Az XTy gyökszava: atya. Az XT/Ty értelme: hatni képes, megszerzi.
Az emlősnek 5 ujjúak a végtagjai, azzal nyúl át, azzal is üt és halad az
út-on. Így jut ét-elhez. Az it-al fogalmát azonban, a héberben nem az
XT hordozza, hanem az SX: soev = szí, szív-ja.
Az XT és XTy gyökszavak bővülése
A magyar XT gyökszavak b/v, c, d, g, k, l, m, n, r, s, t, z -t kapcsolnak.
A magyat XTy (atya) gyökszó nem kap képzőt.
xt xt xt xt xt xty
xt-f xt-f

xt-v xt-b xt-v

xt-g

xt-l xt-l xt-l

xt-h

xt-j

xt-m xt-m xt-m

xt-r xt-r xt-r xt-rx xt-r

xt-c

xt-s xt-s

xt-d xt-d xt-d
xt-k xt-k xt-ch xt-k
xt-n xt-n xt-n

xt-t xt-t xt-t

xt-n
xt-z

XT/Ty, összehasonlító táblázat
at= rávetődött

et = -t, ezt!

iti = lassú

ut = lecsap rá

et = ásó

át

ét (étel, vétel)

Itil (elfolyó)

öt (5, egy kéz)

üt
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XT

ata = beburkolta

oto = őt

atya Vata

őt
ita = tegez, ote = beburkol

iti = időszak

etye (-petye)

óta

atad = tüskebokor

ote = betakar

átabota

ótvar (var-at)

ata (arám) = jön
út
ata = mostantól
utó

XTV

aruc = vízmosás
utca (ucca: fut)
atat = jeladó

át-ad

Attika

itet = jelez

otet = jelez

itt

ott, Ottó

XTC
XTT

iti = ideiglenes, hanun = kedvelt
itthon (időszaki)

otthon (téli szállás)

ote = felvesz

ote = beburkol

ittas, itatós

Ottawa, Öttevény (mocsaras)

atid = jövő

utád = előkészített

át-ad

utód

atad = gyepü

atud = kos

Nagy-Atád

ütődik, ütődött
atuf = beborított

utáf = burkolt

Etiópia

utópia

atik = régi (lom)

ut = lecsap rá

atka (rovar)

üteg

XTD

XTP
XTG

atak = pimaszság eszev = fű

otek = elmozdul atek = hatalmas, atak = dölyf

átok, átkoz

itóka (folyékony) ütközik

étek (esz-ek)

hutál = rávetett mutál=elfekvő

ited = -re szánta utád = arra szánt

átló, átlag

étel (préda)

ital, ítél

utal, utál

itlula = gúny

folyton ellátó

iti = lassú

itud = készülés

(nem) átall

Etele, Atilla

Itil (Volga)

ötöl-hatol

atuj = beborított, lun = alvó

alia = felmenés atalef = denevér
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XTK
XTL

Atlasz, atlanti (özönvizek)

Itália (vízből)

ötlet

ütleg (ütöget)

atin = tőgy

atin = tőgy

ata = mostantól

Athén

Etna (tőgy alakú)

után

atum = bezárt

itánu = velünk

otem = bedug, töm

atom

etnikum

ütem (szoptat)

atár = füst

itrán = kátrány

éter

otromba

atur=ékesített

ata = jön, atár = hely

etruszk

XT-Sz/Z

utas, utász, utazik

XTN
XTM

XT-S

Wikipedia: "Nagyatádot a honfoglalás idején alapították, de a terület
már az ókorban is lakott volt. Neve a török ata (atya) szóból származik."
(Abból nem, mert a héber atad = gyepü. Atad a Bibliában is említetve
van – a szérűskert, ahol József és testvérei a halott Jákobot gyászolták.)
Atka (Acari) az ízeltlábú pókszabásúak egyik osztálya.
Wikipedia: "Atilla, Etele (újabban Attilának írják) jelenthet "kis apát",
"atyácskát". Sok gót szolgált Attila alatt és gótul: atta = apa, a -la
kicsinyítő képző. Lehet ótörök eredete is a szónak. Mások szerint a hun
király neve azért nem lehet török, mert arra a kettős mássalhangzók
hiánya jellemző.” (Jé, a héberre is ez jellemző! Az Itil-ből származó név
valószínűleg „folyamatosan ellátó”-t jelent.)
Wikipedia: "Etil a kazárok fővárosa volt. A 9. században helyezték át a
Volga (törökül Etil) partjára és a folyóról nevezték el. Hatalmas
kereskedelemi központ volt. Nyomait sokáig keresték – már úgy tűnt,
hogy a maradványait elmosta a víz. De 2008-ban megtalálták a romjait.
A vöröstéglás háromszögletű erőd, a jurta-formájú építmények a kazár
városok jellegzetessége volt. Etil, Itil, Idil, Adil a Volga ótörök nevei."
Itália (lexikon szerint): "...a Földközi-tengerbe nyúló félsziget. A szó
a vituli (tulok): 'bikaisten fiai' alapján Borjúország-ot jelent. Az
újkőkorban a Földközi-tenger térségében mindenütt termékenység
kultusz volt. (Fantáziadús magyarázat, de mi egyszerűbbet ajánlunk:
Itália "vízből kiemelkedőt" jelent.)
Az Atlasz hegység a Gibraltár alatt van. Az Etna ma is működő vulkán.
Attika az Égei-tengerbe nyúló félsziget, Athén is rajta van.
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„Az etruszkok a rómaiakat megelőző őslakók Itáliában. Önmagukat
azonban nem így hívták (hanem?). Koruk legmodernebb mezőgazdaságvárosi-ipari kultúrájával rendelkeztek. Írásuk a magyar rovásbetűkkel
azonos.” Érdemes elolvasni ezt a Wikipedia szócikket: "etruszkok". Nem
indoeurópai nép – vélik a kutatók. Hát nem is... kárpátnyelvű nép volt. S
mivel beolvadtak a Római Birodalomba, a latin nyelvben fellelhető
számtalan "magyaros" szó nyilvánvalóan tőlük származik.
Ottawa és Öttevény azonos szavak – mocsaras területet jelentenek.

XD gyökök, héber
A d északon jelent meg, elődje az ősi t. A XD tehát nem ősgyök.
A héber XD gyökszavai: ad = zsákmány, adé = addig, éda = nép, raj,
od = még, ode = odajut, felvesz.
A közös jelentés komplex fogalom.: megadatott. Mindaz, ami szükséges
a fennmaradáshoz (nép, zsákmány, idő).
XD gyökszavak: ed = gőz, pára, udim (tsz alak) = üszök, megmaradottak.
A héber -xd /-dx képzők állandó adottsággá változtatják az alapszó
jelentését. Összes magánhangzós változatuk megvan mind a két
nyelvben. Például a héber avud = elveszett, avodá = munka – a
magyarban: elszéled, elragad, Aszód (létrehozott).

XD és XD, héber táblázat
ad = zsákmány, örökkévalóság vad
véda: vett

huád = figyelmeztetett

XD

éda = tanú, nép, állatraj, gyülekezet, felekezet

adá = keresztülment, felvette, feltűzte, -díszítette magát
*ode = keresztül megy, felvesz, -tűz, feldíszíti magát

adi, -im = ékszer édi = ékszer

od = még

odáig

ad, adé = -ig addig
ed = gőz, pára idá = párologtat
é(j)d = pogány ünnep

XD

idu = párolgás
pusztulás udim (tsz alakú) = üszök / megmaradottak

advá = hullámfodor
adív = udvarias

XD-V
heedív = elszomorít
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XD-V

idud = bátorítás, buzdítás, biztatás
odaadó

XD-D

oded / odád = buzdította /-ott, bátorította /-ott, biztatta /-ott

adaf = felesleg, több mint...

XD-F

adif = előnyös, jobb, előbbrevaló

ódef = visszajáró, fölös, többlet

adifut = előny, fölény, elsőbbség
edhám = füstgáz
aduj = ékesített, -díszített

XD-H

iduj = lelkesített

XD-J

iduj = párolás, párolgás

XD-J

aduk = hithű, ragaszkodó

XD-K

edek = csíptető, csepegtető akad

aden (bibl) = ezideig

idach (arám,  = )אamaz

XD-Ch

idán = idő, időszak, korszak

XD-N

edáin = egyelőre
éden = élvezet

od-éni = én még, én még nem...

iden / udán = finomít /-ott, nemesít /-ett

adin = jómodorú, finom, gyengéd
idun = nemesítés, finomítás, elkényeztetés
edna = gyönyör, élvezet, gyöngédség
adon, -im=úr eden = talapzat

XD-N

adonáj = Úristen

XD-NJ

adnut = uralom, uraskodás

XD-NT

adám = ember, Ádám, megpirosodik ad-nép ódem = pír, rúzs, rubin

XD-M

adom = piros, vörös
adamá=föld

neandertáli

idem / udám = pirosra festette /-ett

edom = vörös, nemzsidó nép, - állam

adamdám / admumit = vörösses / pír

udim (tsz alakú) = meg-maradottak

admon = bazsarózsa
admoni = rőt, pirosarcú, vöröshajú
ademet = vörheny
adár = kapál

idér = fel-, megkapálta
eder = nyáj, csorda, horda
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XD-R
udár = felkapált

edri = csordaösztön
adir = hatalmas

XD-R

eder = juharfa, méltóság, köpeny, kitömött állat
adár = március-április hó

idra = halcsont

adraba = sőt, ellenkezőleg, annál inkább
adrichál = építész
aderet = palást, méltóság
adasá, adsán = lencse, szeplős

XD-S

adis = közömbös
idis, idit = jiddis
adit = jó föld, színe-java

XD-S
XD-T

adati = felekezeti
XD-T

édut = tanuskodás

odot (tsz alakú) = ügyek

XD-T

odoti = rólam

Ode = keresztülmegy, felvesz, -dísziti magát. A magyar oda- igekötő.
Eder = nyáj, csorda, horda – amerre elhalad, felkapálja a földet.
Ad-ár  ad áradatot. A héber "adár" hónap március-áprilisban van,
amikor Közép-Európában nagyon sok eső esik. Ilyenkor lehetett (pl.
ásóbottal) felkapálni a földet. A Közel-Keleten azonban ilyenkor már
pár csepp eső is ritkaság! Ez is arra utal, hogy a héber hónapnevek
valszeg a kárpátnyelvből származnak.
A rovásírás iránya oda-vissza változott. Lehet, hogy fordítva
olvasták az "ár-ad" szót és így keletkezett az adár hónapnév? Vagy
ezeket olvasták fordítva: ma ze = mi ez? ba-ze = az-ba, be-ze = ez-be?
A magyarban valóban van néhány szimetrikus egytagú: rét-tér, bög-göb,
pök-köp, dúr-rúd, vét-tév, (v)isz-szí(v), stb. Keletkezésük azonban nem
függött az íráskultúrától. Inkább annak tudható be, hogy az nyelvek
kifejlődésekor a legegyszerűbb gyökszavak csatlakozásának még nem
volt meghatározott sorrendje. Kerülhetett egyik a másik elé is, mögéje is.
Például vegyes "magyar-héber" a köp szó: ki-pe (ahol a pe = száj) – hiszen
a tájnyelvi ikerszavunk, a "pök" (pe-ki), ugyanazt jelenti.
Az XD gyökszavak bővülése
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A XD d, f, j, n, r, s, t hangot vesz fel – b/v, c, g, h, k, l, m, sz, z -t nem.
Az XD v, v, h, j, k, k, m, n, s, t hangot – c, g, h, l, sz, z -t nem.
xd xd

xd-v xd-v

xd-ch xd-k

xd-m

xd-d

xd-f

xd-n xd-n

xd-r xd-r

xd-h
xd-s xd-s

xd-j xd-j
xd-t xd-t

XD gyök, magyar
A magyar XD gyökszavak: ad, idő, odú, üde (víz). Az elvont értelem
ugyanaz, ami a héberben: mindaz megadott, amitől fennmaradunk.
Képzővé váláskor az -xd/-dx mindkét nyelvben állandó adottsággá
változtatja az alapszó jelentését. Például: iro-da, pé-l-da (száj-al-da).

XD, összehasonlító táblázat
ad = zsákmány

ode=odamegy udim = túlélők

ad = -ig, od=még
idő

ad, ád (vad)

odú, oda

üde, üdv

ad=zsákmány, adá = feltűzte éda = tanu, nép

od = még

adó, Ada (név)

óda (hosszas)

Ida

edáin = eddig
addig

idán = időszak

eddig

ideig, idáig

XD

od = még, ad = -ig
odáig

XDG

ha-dag = a hal

nidag = aggódik

adag

ideg (íj húrja, hideg)

ad = zsákmány

é(j)d = pogány ünnep

hudál = abbahagyott

Adél, adalék

idol = bálvány idegen szó

üdül

XDL

éden = élvezet
édeleg
adin = finom, adon = úr

edáin=egyelőre idán = időszak

Adonisz

idén
éden = gyönyör
éden, Edna

ódon

idán=időszak udán = nemesített
idény

Ödön

adám = ember

eden = talapzat

Ádám

edény
admoni = rőthajú

XDN

XDM

hidamá = hasonlóvá lett
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Edmond

idom, idomít

nadáv = adakozik
ad(om)ány
adraba = sőt, ellenkezőleg

XDR

abra-k-abra-dabra
adir = hatalmas, hadará = fenség
Adria (áradó), Adrien
nod = tömlő udim = túlélők

nidasen = dúsít
ki-adós (dús)

XD(V)S

odvas

éden = élvezet

adis = közömbös

édes

idős

adit = színe-java, jó föld

idegen szó

ad-at

idióta

Edit

vízfolyások

üdvös

odot = ügyek (üdjek)
üdít

Az ’ügy’ régen vízfolyást jelentett. Még ma is van nyoma, pl a Fekete-ügy egy patak neve.

áz = erős

ed = gőz

adis = közömbös

ádáz

edz (forrósít)

odáz, ódzkodik
ed, éda = tanú

udim = túlélők

idéz

üdvözöl, üdvözül

Meglepetésünkre a húgy szót régebben vízfolyás értelemben is használták.
Az ügy (üdj, üde, üdv) még a ma is előfordul, mint patak (pl.: Fekete-ügy).
Az ideg szónak további jelentései: mestergerenda, vagyis védőelem.
Idol (görög): kép, alak, tünemény, bálvány. Ádáz (áz-at), pl. az időjárás.
Az XD gyökszavak bővülése
A magyar XD gyökszavak d, g, l, m, n, ny, s, t, z hanggal bővülnek.
Nem kapcsolnak b/v, c, p/f, h, j, k, r, sz mássalhangzókat.
Az a tény, hogy a két változó hangpárosból a magyar XD egyiket sem
veszi fel arra utal, hogy d hang ezek „felérkezése” előtt jelent meg.
xd xd xd

xd-v xd-v

xd-j xd-j

xd-ch xd-k

xd-r xd-r

xd-d xd-d
xd-l

xd-f

xd-m xd-m

xd-s xd-s xd-s

114

xd-g

xd-h

xd-n xd-n xd-n xd-ny

xd-t xd-t xd-t

xd-z

Az XP/F gyökök, héber
Az XP igazi ősgyök – de a héberben (már) csak bővített szavai vannak.
A héber XF a (pe =) száj-ra jellemző értelmeket hordoz: repül, fúj,"süt".
A héber XF gyökszavak: af = repül, efi = faág, of = szárnyas.
Az XF: af = orr, harag, de éfo = hol? éfa = véka ofe = süt, pék.
Az XFX: ef'e ( = )עהcsörgőkígyó, efá = semmiség (efesz = nulla).
A héber -xp képző jelentése "bekap": rácsuk, lezár – mint a száj.
Pl: par-ap = kapcsol (pár-csuk), vagy a "héber-magyar": l-ap = lefed.
Képzőként a héber -xf felrepülő vagy ráterjedő jelleget ad az
alapszónak, pl: ag-af = szárny (kör-repül), it-uf = beborított.
A héber XP/F gyökszavak bővülése
Az XP c, f, j, l, r, s hangot vesz fel – b/v, d, p, g, h, k, n, sz, t, z -t nem.
Az XP c, d, f, j, k, l, m, n, r, sz, t, z hangot – v/b, p, g, h, s -et nem.
xf xf-x xp/f

xp/f-c xp-c

xf-k

xf-l xp/f-l

xp/f-r xp/f-r

xp-s

xp-d

xf-f xf-xf xf-xf

xf-j xf-j

xf-n xf-nx

xp-m

xp-t xf-tx

xf-z

xp/f-sz

XP/F és XP/F, héber táblázat
af = repül

efi, efáim ( = )אág, ágak

of = szárnyas

XF

éfa ( = )עיsötétség
ef'á ( = )אעהcsörgőkígyó

mérges

XFX

efá ( = )אעsemmiség
af = orr, harag, de, is, mégis

ofi = jellem

api = orrhangú epi = elbeszélő, epikus

ofe = süt, pék

XF

éfo ( = )אפואtehát

XFX

é(j)fo ( = )איפהhol?

XjF

é(j)fa ( = )איפהvéka bibl űrmérték
afac = gubacs

ipec = cserzette

upác = cserzett

XP/F-C

afuc, afic = cserzett

ipuc = cserzés

ofec = összeszorít

XP-C

afac = összeszorította
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afudá = mellény, kötöttkabát, szvetter, burkolat

XP-D

afifá = repülés, repkedés

XF-F

afaf = szemhéj

ofef = repked, lenget
if’ef / if’uf = pislog /-ás

afaf = körülvette

XF-XF

ofef = körülvesz

XF-XF

afifón = papírsárkány

XFF-N

afifior (2 = )יpápa

XFF-R

afifit = ostya

XFF-T

of’fut = repülés, repkedés
ifjen = jellemez ofjani = jellemző

afuj / afíja = sült tészta / sütés

XF-J
XF-J

ipuk = magát tűrtőztetés

afik = meder

XFF-T

’mederben’

XF-K

ofek = láthatár, látókör
afikóman = (pészahi) utóétel

ofki = vízszintes

heafil = felfelé tört

ofel = fellegvár, vártorony

afil = késői, későnérő

XFL
XFL

aféla = homály

ofel = sötétség

afílu = még ha / még az is

ipel = elsötétítette

aflú = homályos

ipul = ködösítés

aflulit = félhomály

XP/F-L

XFL-LT

afúna = borsó

ofán = kerék, angyal

XF-N

ófen = mód, módon
ifen = kerékbe törte

ofná = divat

afunda = széles öv

ofanóa = motorkerékpár

efendi = arab úr

ofanáim (kettősszám) = kerékpár

apim (tsz alakú) = arc, orcák, orrlyukak
afár = föld, por

XP-M

iper = göröngyöt, port hintett

efroni = pacsirta szürke
afor = földszínű

XF-NX

XP/F-R

ofer = gazella, szarvasborjú, ifjú

ipur = be-, porzás

ufár = poros

afra ( = )הérc
afra (arám,  = )אpor

iparón = ceruza ofra (nn) = őzike szürke
efroni = pacsirta
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XFR-N

afruri = porszerű

ofrit=egy vadcserje Plumbágo XFR-R

afrurit = piszok

oferet = ólom szürke

afor =szürke efer=hamu

ipur = maszkírozás

afár = rét, legelő

XFR-T
XP/F-R

ofír = legendás aranyország

afer = álarc
efróah = csibe, madárfióka

XFR-H

afarpár = hamuszürke

XFR-PR

apirjon = gyaloghintó, baldachin

XFR-JN

afarkeszet = tölcsér, főlkagyló

XFR-KSz

afruri = szürkés

XFR-Ch

iparchia = kerület, parókia iparkodik

efsár = lehet, -séges, talán
afrasá = váladék

ufsár = lehetővé tett

afarszek = őszibarack
afarsz'món = narancsszínű gyümölcs, balzsam
ipes = megpenészedett, bebüdösítette
ipus = bűz, penész

XP-S

upás = megpenészedett

afesz = kifogy efesz = nulla, semmi, vég, csak, de

XP/F-Sz
upsz! = eltűnt, hirtelen

afszi = jelentéktelen
afszanáj ( = )איellátó, gazdasági tiszt

XFSz-NJ

afszár = kantár, kötőfék

XFSz-R

afszut = semmiség

XFSz-T

aftaá = meglepetés

XFTX
ipotéka = jelzálog

apotropusz = gyám, gondnok XPT-RP

ofáz = aranyország eltűnt

XPT-K
XF-Z

XP/F gyök, magyar
Magyar XP gyökszavak: apa, ép, epe. Elvont értelem: hatékony, haragos.
XF gyökszármazék, az "uff!" és "áfonya" kivételével, nincs.
Az XF gyök csak magánhangzót veszítve létezik: fa – a héber efi = faág.
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Képzőként az -xp mindkét nyelvben elterjedt, a jelentés is azonos: becsuk,
lezár. Pl. al-ap, isz-ap, cöl-öp. Az -xf a magyarban nem lett képző.
Az XP/F gyökök kétszótagúvá válása
A magyar XP gyökszavak c/cs, p/f, l/ly, ny, r, sz hangot vesznek fel.
Nem csatolnak v/b, d, g, h, j, k, m, s, t, z hangot.
xf xfx xp/f xp
xf-j xf-j

xp/f-c xp-c xp-c/cs

xf-k

xp-d

xf-l xp/f-l xp-l xp-ly

xp/f-r xp/f-r xp-r

xp-s

xf-f xf-xf xf-xf xp-p xf-f
xf-n xf-nx xf-ny

xp/f-sz xp-sz

xp-t xf-tx

xp-m
xf-z

XP/F, összehasonlító táblázat
aba = apa

áf = orr, repül

apim = orcák

áf = elrepült

apa

ép tevékeny

ipa ipam: após

ópa (déd, ükapa)

efi = faág

ef'á = csörgőkígyó

fa repül, hajlik

epe ártalmas

XP

ipuc = cserzés
Apc falu, bőripar

XPC

upác = 'cserzett'
apacs

ifuf = pislogás ofef = repked
XPCs

oppá! XPP

m'tapel = ápol ofel = fellegvár

ipul =’zavaros’, ködösítés

ápol

Ipoly

épül

uff! XFF

opál

XPL/Ly

uchmanit = áfonya, áchom = sötét

XFNy

áfonya
arpili = ködös

afár = föld

ufár = poros

április (esős)

(földi) eper

ipar (földmunka)

XPR

afár = por

hupál = leejtett
hiába

apró, Afrika
ipus = büdös

ipus = penész

iparón = ceruza

áporodott

(cs)iperke

iparkodik

XPR-D

üpre, (cs)upor
XPR-K

ipur = beporzás
operál (működik)
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XPR-L

afesz = kifogy efesz = nulla

upsz! = eltűnt

lenulláz upász = kifogyott

apaszt

(cs)ipiszt!

tesz-upász

epeszt

(cs)upasz

Apacs 1. csavargó 2. harcias indián törzs 2. bűnöző.
Az indián apacsok Eurázsiából érkeztek. Nyelvük az athabaszk.
Az árpili-ből betűcserével lett április. Ilyenkor a KM-ben már nincs hó,
de sokat esik – az ég és a föld szürke. Afór = szürke, árpili = ködös.

XG gyökök, héber
A XG nem ősgyök. A k / h / g hangváltozási sort alkotnak. A g késői
kárpátnyelvi hang, az ősi k és h utódhangja.
Az XG természeti képe: a ránkboruló égbolt.
A héber XG gyökszavak: og = kört ír le, lepényt készít,
ugá = kör, lepény, agá = utcanyelv.
Az XG egyetlen héber gyökszava: og = ecetfa (éger: gyantás, ragasztó).
Az -xg szaggatott jellegűvé teszi az értelmet (szoreg = rács, alag = hebeg).

XG és XG, héber táblázat
ag = kört írt le, lepényt készített

og = köröz, lepényt készít

XG

uga = kör, lepény, sütemény

agá = utcanyelv körbejár

og = ecetfa névcsere égerfával XG
agavá=nemi vágy, szerelmeskedés kerülget ogev=udvarol, buja, szerető XG-V
hangszer

agáv = bujálkodott, kacérkodott

ugáv = orgona

agavim (tsz alakú) = ülep, bujálkodás, szerelmeskedés, flört
ogevet = kacér, kacérkodik nő

agevet = szifilisz
agvani = buja, kacér

XGV-T
XGV-N

agvania = paradicsom
agvanut = kacérkodás, kéjelgés
XG-V

agáv = mellékesen, alkalmilag az ága
oged = begyűjt

agad / agidá = összeköt /-kötés

eged = kötés, köteg, összeköttetés heged
agudá = egylet, csokor

iged = egylet, szervezet
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XG-D

ugdá = egylet

agid = kopoltyú

igud = összeköt, megszervez

agadá = legenda, monda, mese
agudál = hüvelykujj

XGD-L

agaf = szárny, alosztály

iguf = bekerítés, oldaltámadás

agapi = oldal felőli

igef = bekerít, körülvesz

XG-P/F

ugáf = bekerített, körülvett
ugijá = aprósütemény
agól = kerek goló

igel = kört ír le, kereket hajt

agál = kerekít, kört rajzol

XG-J
XG-L

ogel = kerekít ugál = kerekített

egel = borjú igul = kör, kerekítés, karika, gomb
agil = fülbevaló
agalá = szekér eglón / eglonut = kocsis / fuvarozás oda-vissza fordul
ba-agalá (arám) = hamarosan  kocsival
agalgál = gömbölyű, kerekded

XGL-GL

aglán = bognár

XGL-N

egel = (veríték, harmat) csepp
agán = horgonyoz
agún /-á = elhagyott házas

XG-L
ógen = horgony

XG-N

igún = elhagyás

agán = kerek tál, medence

ógen = karima, edényfül

agám = bánkódott, szomorkodott körbezárt ogem = bánkódik
agum, agmumi = bánatos, szomorú

XG-N
XG-M

ogmá = bánat, szomorúság

agám = tó, nádas

XG-M

agmón = káka, horog, kampó
agúr / agurán = darumadár / emelődaru
agár = gyűjtötte, halmozta
agirá = halmozás, gyűjtés
agóra = garas, krajcár

körbejár

igará (arám, 2 = )אtető

XG-R
köröl

XG-R

oger = gyűjt, halmoz, ürge. hörcsög

EGÉR
gör-ös

agrá (2 = )אdíj, fizetség
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egrof / = ököl
egrofit = boxer

XGR-F
igruf = ökölbe szorítás, ökölvívás

agronóm = mezőgazdász

ig'rón = levelező könyv

agartel = váza, tál gör-tál

igeret = önborítékos, körlevél

görgen-i

XGR-T XGR-T

agasz = körte

XG-Sz
egóz = dió, diófa egész

XG-Z

A héber XG gyökszavak bővülése
A héber XG v, j, l, m, n, r hangot vesz fel – b, c, g, h, k, s, sz, z -t nem.
Az XG v, d, p/f, l, m, n, r, sz, z hangot vesz fel – b, c, g, h, j, k, s, t -t nem.
xg xg

xg-v xg-v

xg-m xg-m

xg-d

xg-n xg-n

xg-p/f

xg-j

xg-l xg-l

xg-r xg-r

xg-sz

xg-z

XG gyök, magyar (az XGy -t külön tárgyaljuk)
Magyar XG: ág, ég(bolt), égő, iga, ige (befogás). Értelem: körbeterjed.
Az ősi magyar felfogás az égbolt és a világ tűzi eredetét tételezi fel.
Az XG értelme a g hang megjelenését a tűziipar korszakára utalja.
Képzőként az -xg szakaszos jelleget ad aszó értelmének (mor-og, kár-og).
Az XG gyökszavak bővülése
A magyar XG gyökszavak g, l, n, r, sz, t, z hangot vesznek fel.
Nem csatolnak b/v, c, p/f, j, h, j, k, m, s hangot.
xg xg xg

xg-v xg-v

xg-j

xg-d

xg-l xg-l xg-l

xg-r xg-r xg-r

xg-p/f

xg-m xg-m

xg-sz xg-sz

xg-g

xg-n xg-n xg-n

xg-t

xg-z xg-z

XG, összehasonlító táblázat
ag = köröz

og = körülvesz, hug = látókör

og = ecetfa

ág

ég (tűz) ég (bolt)

f-og (ragad)

ah = testvér

eged = köteg

aga

Égei (sok sziget)

agalá = szekér

XG
ugá = lepény

iga, ige (befog)

agavim = ülep
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(f-)üge, függ

agáve növény

XGV

mogeg = megpuhít, agmón = kampó
agg, aggat (felakad)

XGG

ógem = bánkódik
aggódik, aggály
agáv = udvarol, eglón = kocsis

XGL

ágál, agilis
agúna = elhagyott hegén = megvédte
Ágnes nő

Egon férfi

XG-N

ógen = horgony

ógen = lehorgonyoz, hoge = kimond

agancs

igen (ez az!)

magár = letipor

igará = tető

agár

ígér, Igor (vezető)

XGR

ogér = gyűjtő

ogér = ürge, gyűjtő

egér, Eger, éger

ugar, ugor

agár = felhalmoz
agrár

gorál = sors
XGR-R

ugrál

XGR-L

agor = felhalmozott

m'gurim = lakás

egres, Egressy XGR-S

Ugarit (város) XGR-T

agasz = körte egóz = dió
augusztus

egész, égisze (kerete)

XGSz

agát = achát, ahota = a húga

igel = kereket hajt
(ütemes zaj)

agát, Ágota
ag = kört írt le

iged = összeköt

el-ágaz

igéz behálóz
gozer = kiszab
egzakt

ugat, üget

XG-T

XGZ

igel = kört ír le
igaz (egész)

Ág: faág, családfa / (h)ág: fára mászik.
Égbolt – magyar hiedelem szerint az égbolt búra alakban borítja a földet.
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Ég – egel = harmat-, verítékcsepp. Az égés fogalom a múltban eltért a
maitól: tűzből kiizzadó (zsír-, gyanta) csöpögést jelentett. Az izzó Nap
által uralt égboltról azt hitték, hogy az égés analógiájára "esőt izzad".
Aga törökül jenicseri agaszi, katonai rang volt. Mongolul aha, mandzsu
nyelven age: báty, megszólításban: úr. A héber ah = férfitestvér.
Iga: bekötözés, befogás. Az ige régi jelentése: a feltekert fonal egy
adagja. A fonalat a Kárpát-medencében vetőfával készítették elő
szövéshez. A vetőfa alsó részén két faszeg állt ki, közöttük kereszteződtek
a fonalak. A keresztezésnél számolták őket: három szál volt 1 ige.
Az igen, ig-éni (igény) kapcsolatban van a hige = köröz szóval: igen, azt!
A magyar éger és az og = ecetfa minden bizonnyal azonos fogalomra
utal – de a két fa nem azonos. A mézgás éger jégkorszaki KM
maradványfa, amiből erős ragasztó anyagot izzítottak. Az ecetfa viszont
Amerikában volt őshonos. Mivel az XG gyök begyűjtés, összekötés
értelmű, az "og" más, mint az égerfa, nem lehet. (Hasonló fajtanév cserét
látunk a magyar egér és a héber ogér = ürge, hörcsög esetében is.)
Az agár vadászkutya faj. A magyar agár, ugor, ugar, ugrál, agrár,
egres, Eger vára – a magyar egér és a héber ogér = hörcsög és ürge (itt
belső hangkeresztezés történt) közös értelme: gyűjtő.
Ugarit ókori város (Sziría). Bár neve az egyiptomi és hettita forrásokból
ismert volt, helye sokáig rejtély maradt. A halomsír legalsó rétege az i. e.
5. évezredre datálható. Ugarit nagy kereskedelmi központ volt,
kapcsolatokat tartott Mezopotámiával. Az i. e. 3-2. évezredben az
ammoniták és a sémi kánaániták bevándorlása etnikai változásokat okozott
a városban. (S az etnikai változások előtt, milyen nép volt ott? Mert ha
nem tudják, akkor mi változott?) A legfontosabb leletek az i. e. 14.
századból származó táblácskák, amelyek ugariti nyelven közvetítik a
kánaániták mitológiáját, s az egyik legkorábbi ábécében íródtak. Az
ugariti a sémi nyelvekkel (Ótestamentum) volt rokon.
Égisze alatt: keretében.
Az augusztus héber kiejtése "ogoszt" (lásd még: autó  oto): au  o.
Augusztusban kezdődik az ősz, ekkor fordul át az egész év.
Agát = achát féldrágakő. Szalagosan ívelt színezettség (agál = kerekít).

XGy gyök, magyar
A Gy hangot főleg di/j-ből, de gi/j -ből is lehet származtatni.
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XGy gyökszavak: agy, ágy, egy, egyé! (egyél) igyá, így, úgy, ügy (üdj).
Az elvont értelem: egybegyűjtött, az egész.
Az XG gyökszavak bővülése
A magyar XG gyökszavak g, l, n, r, sz, t, z hangot vesznek fel.
Nem csatolnak b/v, c, p/f, j, h, j, k, m, s hangot.
xg xg xg

xg-v xg-v

xg-j

xg-d

xg-l xg-l xg-l

xg-r xg-r xg-r

xg-p/f

xg-m xg-m

xg-sz xg-sz

xg-g

xg-n xg-n xg-n

xg-t

xg-z xg-z

A magyar XGy gyökszavak bővülése
Az XGy gyökszavak g, k, l, n, r, s, sz, z hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, d, p/f, j, m, t hangot.
xg xg xgy
xgy-k

xg-v xg-v

xg-d

xg-p/f

xg-l xg-l xgy-l

xg-r xg-r xgy-r

xgy-s

xgy-g

xg-j

xg-m xg-m

xg-n xg-n xgy-n

xg-sz xgy-sz

xg-z xgy-z

XGy, összehasonlító táblázat
agád=gyűjtötte ehád = egy, eged = köteg

odot = ügyek, miatta

ágy (l-ágy)

úgy, ügy (üdv)

egy orosz agyin

ehád = egy
agy* (adj!)

iduj = buzdított
égy, egyé!

így, igyá!

XGy

udim (csak tsz) = túlélők
ügy* (üdv, patak, h-úgy)

ál = felfelé, daluk = meggyújtott
ágyu (ál-gyú, újkori szó)
ugdá = egylet
egy-vé (válik)

XGyV

magág = nyomkodta
agyag

XGyG

agavá = nemi vágy

iged = megszervez

ágyék

igyekszik

XGyK
m'golál = őgyeleg

hagá=elmélkedik agál = kerekít
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igul = elkerít

agyal

őgyeleg

(ki-)egyel

ügyel XGyL

mugán=védett, igún=elhagyás

igún = elhagyás

egyén

ugyan

XGyN

m'gare=ingerel agirá = halmozás
agyar

egyre (inkább)

XGyR

ogev = buja

egel = csepp, eged = köteg

ágyas

egyes, egyesül

egóz = dió

agasz = körte

ágyaz (dióbél)

egész

hugsá = megvalósított
ügyes XGyS
XGySz

XGyZ

*Az agy "kerek egy". Lehet, hogy kezdetben azt tekintették "agy"-nak,

akitől ennivalót vártak: adj! – s az egy: edj! egyél! az volt, aki kapott.
Babanyelven az egy: ety. Az égbolt is egy – mert kerek egész.
*Az ügy: üdv, üde a magyarban vízfolyást, patakot is jelentett. Vicces
népi mondás: "folyó ügyeit intézni"  hugyozik.

XH és XH gyök, héber
A héber lágy h úgy hangzik, mint a "méh" h-ja. Ezt a h-t kék színnel
különböztetjük meg a normál h-tól ("halom"). Azért tettük e két
különböző gyököt egy táblázatba, mert a magyarban csak egy h betű van.
A héber XH -nak nincs gyökszava, de bővítményei vannak.
Az XH és XH származékai soha nem kezdődnek torokmagánhangzóval.
Az XH ősgyök. Gyökszavai: ah = ojjaj! ah = ápoló, barát, testvér,
ahu = rét, nádas, ihá = egyesít, óah = bagoly.
Az elvont értelem: segítség a bajban.
A héber hx- határozott névelő és kérdőszó is. Később a nyomatékos,
szenvedő és műveltető, múlt idejű igék előljárójává is vált.
Az -xh melléknévi igenév képző. Az -xk, -xg -hez hasonlóan gyakorítás,
általánossá válás értelmet ad (pl. asú-ah = jegenyefenyő  suhogó).

XH és XH héber táblázat
ah = ojjaj!

ehá (2 = )אtestvérem! barátom!

ahu = rét, nádas

XHX

ihá = egyesítette, összevarrta
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XH

ah, -im = ápoló, barát, testvér, kandalló

óah, ohim = bagoly, baglyok uhu

aháv, ahúv = szerető, szeretett

ohev = szeret

XH-V

aháv, ahavim = szeretkezés
ahavá = szeretet, szerelem
ahavhev=szerelmeskedik

XHV-HV

ahavá=testvériség hő, hév

XH-V

ah'vá = vélemény nyilvánítás
ahat (nn) = egy, egyetlen, első, valaki

XHT

ahat (nn) = egyszer
ahot = nővér, apáca, ápolónő
ahud / ahadá = rokonszenves / szimpátia
ahad = kedvelte, rokonszenvezett vele

XHD
ohed = kedvel, rokonszenvez

ahid = egységes
ehad, ahat (hn, nn) = egy, egyetlen, első, valaki XHT

XHD

had = egy, éles, hegyes
ahadim, ahadot (tsz: hn, nn) = egyesek, néhány

XHD-im, XHD-ot

ahdut / ahidut = egység / egyöntetűség

XHT

ihed, ihud = egyesít, egyesülés

XHD

aháh = ó jaj!

XHH

ahján = unokaöcs

ihuj = varrat, összevarrás

XHJ

ahjanit = unokahúg

XHJ-N

ahál = sátrat ver, sátorozik
ahlamá = ametiszt

ohel = sátor
ihul = jókívánság

ahár = azután, amögött, késett

XHL
XHL-M

XHL
XHR

aher = más, másik

iher = elkésett oher = késik

aharé=után ehár=elkésik

ihur = késés, késedelem

ahoré = mögé, mögött
ahor / ahóra = hátsó rész / hátrafelé
ahoráim (kettősszám) = ülep

XHRáim
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aheret = más, másként, különben

XHR-T

aharit = vég, maradék
ahrajut = felelősség

XHR-J

aharón = utolsó, utóbbi

XHR-N

ahoranit = hátrafelé
ahast'ran = ó-perzsa futár (satrafa)

XHS-T

ahszaná = elraktározás

XHSz

ihszen = elraktározta

aház = megfogta, elfogta

ohez = megfog, elfog

XH-Z

ahúz = megfogott, százalék
ahizá = támpont, tartás, megfogás
ahuzá = birtok

Az ahlamá = ametiszt és hahlamá = felgyógyulás – hasonló hangzásúak.
Valószínűleg emiatt lett az ametiszt a misztikus gyógyászat orvossága.
A héber XH és XH gyökszavak bővülése
A héber XH gyökszavai v, d, j, l, r, sz, t, z hanggal bővülnek.
Nem vesznek fel b/v, c, p/f, g, h, k, m, n, s hangot.
A héber XH gyökszavai csak v, d, h, l hangot kapcsolnak – mást nem.
xh

xh-v xh-v

xh-d xh-d

xh-h

xh-j

xh-l xh-l

xh-r

xh-sz

xh-t

xh-z

XH gyök, magyar
A magyar XH ősgyök: ah! ahá! eh! éh(ség), oh! uhu.
Elvont értelem: óhaj.
A magyar határozott névelő a héber ha- előrag, ami h-t vesztett, a
ha pedig feltételes kötőszó lett. A magyar -xh nem vált képzővé.
Az XH és XH gyökszavainak bővülése
A magyar XH gyökszavai csak j, l, s, t, z mássalhangzót vesznek fel.
xh xh
xh-l xh-l xh-l

xh-v xh-v
xh-r

xh-d xh-d
xh-s

xh-sz

xh-h

xh-j xh-j

xh-t xh-t

xh-z xh-z

XH, összehasonlító táblázat
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ah, ahá = ajjaj ha=de, hiszen

iká, ibá (arám) = van

ah! aha!

német: ich bin = én vagyok

eh!

XH

hȧs = érez, ochel = étel

aháh = ojjaj!

óah = uhu

éh -kopp

oh!

uhu

ohed = kedvel

ihul = jókívánság

áhít

ihat egészségére!

XHT

heá = hej!

ihul = jókívánság

ihaj!

óhaj, óhajt

XHJ

ahál / ohel = sátorozott / sátorozik
ahol (ott)

ehol (itt)

ihol (itt)

XHL

ochel = étel, hȧs = érez
éhes (has), éhez-ik

XHS XHZ

Az XJ gyökök, héber
Az XJ ősgyök, az ős-igeszerűek képzője. Utódai az -xl és -xr igeképzők.
Hogy valóban az -xj volt a legősibb, arra a kisgyerekek beszédéből lehet
következtetni, akik az l és r helyett (úgy tudjuk), a világ minden táján j-t
mondanak. A j genetikusan kódolt – míg az l, r kiejtését már tanulni kell.
A héber XJ-nek nincs gyökszava, de bővítményei vannak.
XJ gyökszavak: aja = ragadozó madár, aje? = hol van? oj, ója = ajjaj!
A héber -xi/j melléknév képző milyenséget fejez ki. Pl. civon-i = színes,
tel-aviv-i = tel-avivi / talu-j = függő, dahu-j = kifakult.
Fontos tudni, hogy az l-re végződő magyar igék melléknév képzőjét -li / -lj
helyett ly-nal jelölték – és a helyesírás is így rögzült. Pl. mél-i  mély.
Az ly-t (érezhető kiejtésbeli különbséggel), „magasabb” j-nek ejtjük.

XJ és XJ, héber táblázat
aje? = hol van?

XJ

aja = ragadozó madár

oj, ója = jaj, ajjaj!

é(j)vá = gyűlölet

XJ-V

ajáv = gyűlölte, ellenségeskedett

ojev=gyülöl, ellenségeskedik

é(j)d = pogány ünnep, szerencsétlenség
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XJ-D

ijed = párologtat
ájit = saskeselyű

XJ-T

é(j)tán = szilárd

ijet = (betűt) kiejt

ajef = el-, fáradt

ijef = el-, ki-, fáraszt

XJ-TN
XJ-F

é(j)fa = sötétség
é(j)fo ( = )איפהhol?

XJ-F

é(j)fo ( = )איפואtehát

XJF-X

ajefut = fáradtság

ijuf = kifárasztás

XJF-T

ajéch? = hol vagy?

ijuch = minősítés

XJ-Ch

l'é(j)l = fent, a fent említett

l’- = -hoz, -ra

ejál = erő, bátorság

á(j)il = kos

XJ-L

ajál / ajalá = kos, szarvas / nőstény szarvas
ájin, enáim (kettőssz) = szem, oltószem, forrás

XJ-N

aján = ellenségeskedett, ellenszenvet érzett
ojen = ellenségeskedik, ellenszenvet érez olyan
ajen = egyensúlyozott, elmélyedt, megfontolta, (könyvbe) betekintett
ijen = egyensúlyozás, elmélkedés, betekintés, megfontolás
ájin = ájin betű

ijuni = elméleti uján = kiegyensúlyozott az
ujján

ájin, é(j)n = nem, nincs, -talan

aje ( = )איהhol van?

XJN

ajom, ajumá = rémes

ijem /ijum = fenyeget /-és

XJM

éjmá = rémület, félelem
éjmatán = erőszakos

XJM-T

ajará = kisváros

XJ-R

é(j)ropi = európai

ijár = április-május (nyilazó)

XJ-R

A héber XJ és XJ gyökszavak bővülése
A héber XJ bővítmények csak f, n, r, t hangot kapcsolnak.
A héber XJ gyökszavai v, d, f, ch, l, m, n, r, t hangot vesznek fel.
Egyik sem kapcsol b, c, p, g, h, j, k, s, sz, z hangot.
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xj

xj-v

xj-d

xj-f xj-f

xj-ch

xj-l

xj-m

xj-n xj-n

xj-r xj-r

xj-t xj-t

XJ gyök, magyar
A magyar XJ ősgyök, de a gyök jelentése (ragadozó madár képzete) már
továbbfejlődött: a ragadozó megjelenésekor felhangzó jajgatáson kívül a
sikeres vadászattal kapcsolatos fogalmakat is megnevez: éj, íj, új. Az
eredeti értelem tehát – ezesetben – a héberben maradt fenn.
Mivel az ly eredetileg -li / -lj volt, az XLy gyökszavait nem itt
tárgyaljuk, hanem az XL -nél. Egy kivételt teszünk: ölyv.
Az "új" és "ujj" szavaink értelmi kapcsolatban vannak. A ragadozó
"ujjai" segítségével kaparintja meg a prédát: az ujj egy ősige: "újaj".
A magyar -xj és a -jx képzők eredetileg az ős-igeszerűeket állították elő.
Pl. tej  te-ejend: az ennivalód / héj  hó-j: betakar / tolvaj  tolu-ój.
Az XJ gyökszavak bővülése
A magyar XJ gyökszavai v, d, j, k, l/ly, n, r, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak c, f, g, h, m, s, sz, z hangot.
xj xj

xj-v xly-v

xj-l xj-l xj-ly

xj-m

xj-d xj-d

xj-f xj-f

xj-n xj-n xj-n

xj-j

xj-r xj-r xj-r

xj-ch xj-k
xj-t xj-t xj-t

XJ, összehasonlító táblázat
ój! = ajjaj!

oj! = jaj!

aja = ragadozó madár

aj!

ej!

íj (karmai)

é(j)fa = sötétség

?
ajtó (kinyíló)

XJ
oja! = ojjaj, ajál = kos, szarvas

éj, éjjel

ój!

ijet = kibetűz

ájit = keselyű

(ki-)ejt

ojt (beleszúr)

li j

ijed = párologtat

ojev=ellenség

ijed (’elpárolog’)

ölyv (oliu=ölő)

új zsákmány
XJT

XJD

’ujjain’ uján = kiegysúlyozott

aja = ragadozó madár
aja-k (csőrrel elragad)
ajál=kos, szarvas jonek=szopik
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ájul (elejtett vad) ejend (evésre szánt)

XJL

ájin = forrás

ijun = betekintés, megfontolás

ajánl, ajándék

ilyen

olyan XLyN

XJN

ojev = ellenséges
ijeszt
ajál = kos, szarvas

ijár = ápr-május hava

(íjat) ajzó

íjaz (minden kipattan)

XJZ

Ijed = elpárolog. A közös gondolati kép: aki megijed, az eltűnik onnan.
Ajak A ragadozó 'ajakkal' fogja meg a prédát.
Uján = kiegyensúlyozott. Sok majom jár két lábon, ujjaira támaszkodva.

Előzetes a héber XK és XK/Ch gyökökről
A héberben kétféle k van: a "régi" k és a változó k/ch (amivel lejjebb,
külön foglalkozunk. (Magyarban ma már csak egyféle k van.)

Az XK gyök, héber
A héber XK (torok magánhangzó + régi k) gyökszavai: aká = elnyomás,
uká = gödör – egy arám szó is van: aká ( = )עאbaj.
Az XK (lágy magánhangzó + régi k) gyökszava: akó = zerge.
A magyar többesszám k jelének eredetét is a héber őrzi. Az -xk mint
utórag, vagy ismétlődő, folyamatos jelleget ad az alapszónak, vagy azt
érzékelteti, hogy sok van belőle. Pl. ar-ak = megfutamodott, ar-ik =
szökevény, ór-ek = (vér)ér. Példák a magyar „proto-többesszámra”: marok, ker-ek, köly-ök.
Különösen érdekesek a V-vel bővített XK származékok: akáv, ekev,
ikev, okev, ukáv. Az ősi értelem: amire az ölyv / vagy egy nyomokat
követő ember képes. A flektált szavak jelentése: ölyv, lábnyom, nyomoz,
figyeli, kíséri, követi, következtet, KÖBRE EMEL! Igen, már a köbözés is – a
lábnyomok sokezer éves megfigyeléséből, kiértékeléséből, az ősvadász
ösztönös képességévé vált. A jellegzetes nyomokból az ősember az
élőlényt is felismerte. Azt is „látta”, hogy járkál, fut, vagy esetleg ugrál.
A nyomolvasás és kiértékelés valószínűleg az ember genetikusan beírt
képességévé vált. Az ősvadász másodpercek alatt felfogta az előtte haladó
lény távolságát, sebességét, az eltelt időt – még az óvatos távolságtartás
mértékét is. E lehet a titka a ma élő fejszámoló művészeknek és az
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autisztikus fejszámolóknak. Ez utóbbiaknál, mivel általában nem kerülnek
be a „normális” oktatási rendszerbe, nem romlik le (papíron való
számolással) a velükszületett extra képesség. A majom kétkezes – a
fejszámoló előember is az lehetett. Az embert csak a kézifegyverek
készítése-kezelése tette jobb- és balkezessé. Ezzel azonban mentális
hátrányt szenvedett: leromlott a két agyfél kiváló együttműködése. Negatív
következmény pl. a skizofrénia, ami 1-2%-os a világ népességében. Pozitív
„maradványok” a (nagyon ritka) egészséges kétkezesek, a zsenik és
fejszámoló művészek.

XK és XK, héber táblázat
aká = el-, nyomás elakad

heik = nyomasztó uká=gödör

XK

aká (arám,  = )אbaj

XKX

akó ( = )אקוzerge

XK

akáv = ölyv, nyomon követte, becsapta, figyelemmel kísérte

XKV

okev = nyomon követ, becsap, figyelemmel kísér
akev = sarok, láb-, nyom

ikúv = nyomozás, figyelemmel kísérés, köbözés

akóv, akubá = görbe, nyomokkal teli

ukáv = követett, köbre emelt

ekev = következtében, mert, mivel, azért
akív, akevi / akivut = következetes /-ség
akác = akác, megcsípte, -szúrta, csipkelődött, megmarta

XKC

okec = megcsíp, -szúr, -mar, csipkelődik, fullánk, hegye, él, kocsány
akicá = csípés, szúrás, marás

akác

okec = fullánk
ukca = csattanó (pl viccé)

ikcec = csípte, szurkált (pl szúnyog) XKC-C
ikcuc = csípés, viszketés
okcani = csipkelődő (megjegyzés), csípős, szúrós (pl csalán)

XKC-N

akad = megkötözte (áldozatot)

XKD

akedá = megkötözés, feláldozás (életet)

oked = megkötöz

akod = fehér bokájú
ekdáh = revolver

XKD-H

akdamut = bevezetés

XKD-M
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akaf = meg-, kikerülte, kitért

ikuf = meg-, kikerülés, kitérés

akif = közvetett, kerülő

XKF

okef = meg-, kikerül, kitér
okíja = (régi) súlyegység
ikel = görbelábú, elferdít, lefoglal

XKJ
XKL

ikul = forduló, kanyar, elferdítés, foglalás (tartozás miatt)
akalkal = girbe-gurba

ukál = elferdített, lefoglalt (zárolt)

akaltón = kígyóvonal, labirintus

XKL-T

aklim = klíma, éghajlat

iklem = akklimatizálta

XKL

iklum = meghonosodás, akklimatizálódás
ikonin = ikon, arc-, szentkép

XK-N

okiánosz = óceán
akám = elgörbítette, elferdítette, fintorított

okem = görbeség

XK-M

akum, ikum = elgörbítés, elferdítés

ukám = elgörbített, ferdített

akom, akumá = görbe, hajlított ikem = elgörbítette, -ferdítette
akmán = csavaros eszű
akmanut = ferdeség (viselkedés, nézet)
eker = ivadék

XK-R

bibliai szó

akár = meddő, kitépte, áthelyezte, költözött, fogat húzott
oker = (gyökerestől) kitép, áthelyez, -költözik, fogat húz, meddő
iker = kitép, kiherél, sterilizál
akará = meddő nő

ikur = kitépés, kiherélés, sterilizálás

akur = kitépett, kiherélt, meddő, terméketlen, hontalan
akarut = meddőség, magtalanság
akeret = háziasszony

ukár = kitépett, kiherélt, sterilizált
ikár = lényeg, alapelv, gyökér
ikará (arám,  = )אalap, lényeg
ikari / ikarón = fő, lényeges / alap-, elv

akráv / akrabut = skorpió / óriáspók
ekroni /-t = elvi / elvileg
akus = görbe, ferde
aksán = álnok, makacs

XK-S
ikes = megátalkodott, konok, álnok, elferdítette
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iksut = konokság, makacs-, álnokság, megátalkodottság

Az XK és XK gyökszavak bővülése
Az XK gyökszavak v, c, d, f, l, m, r, s hangot vesznek fel.
Az XK gyökszavak csak d, j, l, r, n hangot csatolnak.
xk xk

xk-v

xk-l xk-l

xk-c

xk-d xk-d

xk-m xk-m

xk-n

xk-f

xk-j

xk-r xk-r

xk-s

Az XK/Ch és XK/Ch gyök, héber
XK gyökszó csak egy van: akó =Akkó (a város a zergékről kapta nevét).
XK/Ch-V: akáv, ikúv, uká-v. Közös elvont értelem: akadályozás.
Az XK/Ch gyökszavai: ách = de, csak, bizony, éch, echá = hogyan? – a
csodálkozás, nemtetszés indulatszavai.
A héber kx- általánosan használt viszonyító előljáró. Jelentése: olyan,
mint, körülbelül, -kor, -ként (hasonlóképpen). Példák: k’amúr = mint
mondottuk, k’halál = mint (egy) holttest.

XK/Ch és XK/Ch, héber táblázat
akó = Akkó

XK
iká (arám, 2 = )אvan

ách = de, csak, bizony

XK/Ch

éch, echá = hogyan?
akavá = akadály, gátlás

ukáv = meggátolt, feltartóztatott XK-B/V

akáv = feltartotta, -tartóztatta, akadályozta, gátolta
ikúv = akadály, -ozás, késedelem, feltartóztatás, visszatartás
achbár / achbarón = egér / egérke

XCh-B

achbará (arám,  )א/ achbaros = egér / patkány
akavis = pók

akadós

XK/Ch-V

échut = minőség
acháf = kényszerítette

XCh-T

ukáf = nyereg ochef = rákényszerít

echef = súly, nyomás
échachá = hogyan?

XK/Ch-F

ikef / ikuf = fel-, nyergelte / nyergelés
ichpát l'... = törődik vele

akách = elnyomás

XCh-Ch
XK-Ch
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ichul = emésztés

XK/Ch-L

ikel / ukál = meg-, elemészt /-ett
achál = meg-, ette, felemésztette

óchel = étkezés, étel, eszik

achilá / achlán = evés / falánk
ichlesz / ichlusz = benépesít / -és

XChL-Sz

ochluszijá = lakosság
achen = bizony, valóban

XCh-N

achnáj ( = )אvadnövény kígyószisz: sötét virágú

XCh-N

echem, echesz = bokaperec

XCh-M

achom = sötét színű

uchmanit = áfonya XCh-M

achár = bajba kever, megzavar (kedélyt)

XCh-R

ocher = beszennyez, megront (erkölcsöt), megzavar (kedélyt)
iker / ichúr = (vizet) felzavarta / felzavarás
achur, achruchi = borús, (enyhén) zavaros
ikár = földműves

achrazá = kihirdetés

XK/Ch-R

achsáv / achsavi = most, jelenleg / jelenlegi

XChS-V

echesz, echem = bokaperec

XCh-Sz

achszadrá = aula, oszlopcsarnok

XChSz-D

achszanja = szállás, fogadó

XChSz-N
ichszen / ichszun = elszállásolta /-szállásolás

akúz = ülep

XKZ

achzáv /-vá = csalóka /csalódás ichzev = csalódást okozott

XChZ-V

achzár = kegyetlen

XChZ-R

ichzer = kegyetlenné tette

A héber XK/Ch és XK/Ch gyökszavak bővülése
Az XK/Ch gyökszavai v, l, m, n, r, s, sz, z hangot kapcsolnak.
Az XK/Ch gyökszavai f, ch, l, m, n, r, sz, t, z hangot.
Egyik sem veszi fel a h -t és utódját a g -t – továbbá b, h, j, k hangot sem.
xk xk

xk-v

xk/ch-f

xk/ch-ch

xk/ch-l xch-l

xch-m xch-m

xch-n xch-n

xch-r xk/ch-r
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xch-s

xch-sz xch-sz

xch-t

xk-z xch-z

XK gyök, magyar
A magyar XK gyökszavak: aki, ék, eke, ok, ők, ük.
Közös, elvont értelmek: 1. követi, nyomja, a nyomában van. 2.
akadályozza. Tökéletes az összhang a torokhangú héber XK és XK/Ch
származékok értelmével.
A magyarban a többesszám jele k, és nem a héber m.
Az -ik végződés is, a magyar ikes igéknél, a cselekvés folyamatosságára
utal: esz-ik. Sorszámneveknél arra, hogy hányadik az, amiről szó van.
Az -xk képző tehát magyarban is folyamatos érvényűvé teszi az alapszót.
A jelen idejű alanyi ragozású ige egyesszám 1. személyragja is k, pl.
szór-ok (folyamatosan). Tárgyas ragozásban viszont, érdekes módon,
éppen az m lett a személyrag: szórom (sokat vagy mindet).
Az, hogy a kétféle többesszám-jel az egyesszámú alany személyragjává
is vált, azt jelenti, hogy a kárpátnyelv a dolgok folyamatosságát érezte
"soknak". Példák: ér-ik (hosszú ideig), ör-ök (mindigis), lél-ek (folyton
lélegzik). Igaz, hogy a héber nőnemű többesszámnak eltérő a ragja: -ot,
az viszont a finn többesszám jele. (S a finnben ugyanúgy nincsenek
nemek, mint a magyarban.)
A "sokasító" -xk később mindkét nyelvben gyakorító -xg raggá
változhatott: moz-og, kop-og, dör-ög. Héber példák: szfog = spongya
(szop-og), pereg = mák (pereg).
A magyar XK gyökszavak bővülése
A magyar XK gyökszavak c, d, h, l, m, n, r, s, sz, t, z hangot vesznek fel.
Ezek (a j és sz kivételével) a héber XK-hoz hasonlóan kapcsolnak: c, d,
l, m, n, r, s, t, z -t. A héber K/Ch v, f, ch, l, m, n, r, s, sz, t, z
mássalhangzót vesz fel. (A b, g hangokat pedig egyik nyelv sem.)
xk xk xk

xk-v

xk-c xk-c

xk-d xk-d xk-d

xk-f

xk-j

xk-l xk-l xk-l

xk-m xk-m xk-m

xk-n xk-n
xk xk xk

xk-r xk-r xk-r
xk-v

xk/ch-l xch-l xk-l

xk-s xk-s

xk/ch-f
xch-m xch-m
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xk-h

xk-t

xk-z

xk-ch xch-ch xk-k

xch-n xch-n

xch-r xk/ch-r

xch-s xk-s

xch-sz xch-sz xk-sz

xch-t

xk-z xch-z

XK, összehasonlító táblázat
aká (arám) = az

akáv = akadályoz, okev = követ

okev = követő

aki

ék, eke

ok, ők

XK

aká = nyomás, okíja = súlyegys

okev = követi

ukáv = köbözve van

akó (hordó, 50 lit)

-ik (az, aki...)

ük (3. nemzedék)

akác = megszúr okec = csipkelődik

ikcuc = viszketés

akác

(k)ukac

(k)ekeckedik

XKC

agát = achát

ukáv = köbre emelt

achát idegen szó

okta- (8)

akdámut = bevezetés

ichszen=elszállásol

akta

iktat

XKT

muktán=csökkentett
oktondi

akavá = akadály

ki ( = )יאhányadék

akad, akadály

okád

XKD

ochef = rákényszerít, echef = súly
ekhó (visszhang) ekhós (szekér)

XKH

hokek = vés, törvényhozó, akách = elnyomás
–

akkád (birodalom)
az, ke- = akkor...
akkor (az-kor)

–

ekkor (ez-kor)

akáv = feltartóztatta

hakimá = okos

akol (szélvédő)

okol, okul

XKL

makel = bot

okev = meggátol, akó = zerge

ekél (ásóbot)

ököl, öklel

ikev = akadályoz

hakaá ( = )אהhányás

ékel

öklendezik

achom = sötét színű

ikonin = ikon

akmán = csavaros eszű

(mély) akna

ikon

ukmukfuk

oker = kitép, akár = meddő

oker = kitép

oker = kitép
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XKM / N
XKR

akar

ikra

ökör (két herét)

akár = áthelyezte

eker = ivadék

akár...

iker

ukár = kitépett
ukrán

aksán = makacs echesz = bokadísz

ikes = álnok, okev = követő

Ákos

okos

ékes, ékít

achszanja = szállás

ikes = konok

(meg-) akaszt

ikes (ige)
okev = nyomonkövet
ekéz

XKS
XKSz

ekev = miatt uchaf = kényszerített
okoz

ukáz (parancs)

Akó: űrmérték. Eredetileg bortároló hordót jelentett, 1 akó kb. 50 liter.
A héber akev = lábnyom. Német acht, latin okta = nyolc. A magyar
nyolc számnév: "nyúlsz", ami valószínűleg lépéshosszat jelentett.
Ekhó: visszhang. Az ekhós szekér ponyvával borított nagy, zajos utas-,
és áruszállító szekér volt (pl. élőhalat is szállítottak vízben).
Az Akkád Birodalom és központja, Akkád városa a sumér területektől
északra helyezkedett el. Később a Tigris és Eufrátesz közti síkságra
telepedtek, ahol városállamokat hoztak létre. Utóbb le is gázták a sumér
területeket – s ezzel, i. e. 2350 táján, létrejött az első ismert birodalom.
Akol: korlátfákkal, sövénnyel körülzárt, négyszögű terület. Nagyszámú
állatot tenyésztő vidéken a külterjes tenyésztés építménye volt.
Iker = kitép, kiherél. A héber szó egyrészt az ikrára utal, amit kiszakítanak
a halból, másrészt az ivartalanításra. A hím állat két heréjét távolítják el.
Mivel embernél ritkaság a többes szülés, az iker ált. kettős ikreket jelent.
Okos A héber ikes = konok, álnok, csalárd, elferdít:-).
Leginkább leleplező az úgynevezett török jövevényszavak esete. A
hivatalos nyelvészet pl. „rotacizmusnak” nevezi azt a jelenséget, hogy a
török-mongol nyelvekben, pl. az iker-ökör R igeképzője helyett a későn
megjelenő Z -t találjuk. (K helyett pedig gyakran a nagyon késői G-t.)
Ezek a jelenségek pontosan az „átvétel” kronológiájáról rántják le a
leplet: sem a magyar, sem a héber „iker” nem lehet átvétel a sokkal
fiatalabb nyelvekből – s ha mégis átvétel, akkor az irány fordított.
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Az XL gyökök, héber
Az XL és a későbbi, a "rossz" XR az ősi XJ igeképző utódai. Az XL már
nem ősgyök, de régi. Értelme: felfigyel valamire, aminek jó és rossz
következménye egyaránt lehet. Az észlelés a megfigyelőre is kétféle
hatással van: biztonságot keres vagy tiltakozik az ártó szándék ellen.
Idővel nagyon sok "igeszerű" rögződött főnévi értelemmel. Pl. az og =
kört ír le, de az eg-el = csepp. A csepp eredeti értelme: kör-ölő (ige) volt.
A torokhangú XL gyökszavai: al = -on, -ra, -ról, ellen, miatt,
ál = magasság, ale = lap, falevél, éla = fenn, eli = bibe, ili = felső,
ilá = ok, ürügy, ol = iga, ole = nő(l), felmegy, ul = csecsemő (ül).
A közös értelem: felül levő.
A lágy magánhangzós XL gyökszavai: al = ne! alá = fenn, áil = kos,
el = -hoz, -nak, erő, Isten, élu = ezek, ílu = ha, olá = átkoz, jajveszékel.
A közös értelem: erő, hatás, erőszakos ráhatás.
Az XLX gyökszava: ilá = lefetyel. XLX gyökszó: éle = de, hanem.
A kétféle (XL, XL) gyök egymással is alkot kétszótagúakat. Ismert példa
az elál = felé-fel, ami az izraeli légitársaság betűszava lett: EL-ÁL.

XL és XL, héber táblázat
A torokmagánhangzóval kezdődő XL gyök
al = -on, -ra, -ról, -ért, ellen, miatt, együttvéve

ol, ulim = iga, járom

ál = magasság

ili = felső

ale = falevél, lap l'él = a fenti

ilai ( = )אfennséges, magasrendű

XL

ÜL ul, ulim=járom, csecsemő

alá = nőtt, sikerült, felülmúlta, magasztalta, feljebb ment
(vonatra) felszállt, (Izraelbe) bevándorolt, (pénzbe) került
alá = szoptatós tehén (bibl)
éla (arám,  = )אfenn
eli = bibe, mozsártörő

ole = nő, felülmúl, feljebb megy, sikerül,
felszáll, bevándorol, magasztal, pénzbe kerül
olá = égő áldozat, (Izraelbe) bevándorló nő
ilá ( = )היürügy, ok, indok
ilá = lefetyel, nyeldes

XLX

A lágy magánhangzóval kezdődő XL gyök
el = erő, Isten, -hoz, -nak
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XL

alá = bunkósbot, átok, átkozta, eskü, esküdött, jajgatott
alá = fenn, istennő

olá = átkoz, esküszik, jajveszékel

éla = istennő, pistácia fa
al = ne!

éle ( = )הezek

ílu ( = )אלוha, amennyiben

áil ( = )אילkos

élu ( = )אילוmelyek? ezek, néhány

XiL

éle (2 = )אde, hanem

XLX

Az XL és XL bővítményei
alvá, alvaot = levélzet eleven

XLV

aláv = rajta

XL-V

eláv = hozzá

alvani, -t = lombos
aláv = megsért, megbánt

XLV

olev = sértő, sértés, (szóval) megsérti

alúv = siralmas, silány, szerencsétlen, szegényes

XL-B/V

elbón, alivá = meg-, sértés
aliba = szerint

XL-B

alác = ujjong, vidul

olec = ujjong

XL-C

alicut = jókedv, vidámság
aluc = szorongatott

ilec = kényszerít

XL-C

ilit = emelet, felsőbbrendűség

XL-T

alatá = homály, sötétség

XL-T
ilaut = fenségesség, felsőbbrendűség
ilter / iltúr = rögtönöz / rögtönzés

l'altár = azonnal

iltit = lazac
aláf = beborította

XL-T

felugró

olef = beborít

XL-P/F

ilef = beborít, ájulásba kerget
alaf = tanulta
alef = 'a' betű

elpón, iluf = ájulás

uláf = ájult, beborított, -burkolt

elef = marha, ezer

olef = tanul

ilef = oktat, idomít, betanít

XL-P/F
uláf = idomított

iluf = oktatás, idomítás, betanítás
aluf = tábornok, vezér, bajnok, barát

ulpán=tanház
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alpit-alpit = ezrelék

ilpász = serpenyő, nyeles edény

alag = beszédhibás

oleg = hebeg, dadog

XL-G

ileg = hebegett, dadogott
ilgut = beszédhiba, hebegés, dadogás
algom = szantálfa elgavis = kristály, meteor

XL-G

élah, elohi = isten, isteni

XLH

elohim = Isten (tilos kimondani), bíró
alah = beszennyezte, megfertőzte ilúah = megfertőzés, beszennyezés
alúah = szennyes, fertőzött

oleh = beszennyez, megfertőz

alhuti = drótnélküli hut = drót

ilhet = táviratoz összetett szavak

alija = felmenés, (vonatra) felszállás, emeleti
szoba, (út, ár) emelkedés, bevándorlás (Izráelbe)

XL-hut
XL-J

iluj = lángész, éleselméjű, emelkedettség

aláj l- = muszáj, köteles vagyok
aláj = rajtam

XLH

elijón = leg-, felső, felsőbbrendű, legfőbb

XLJ-N

elijonut = fölény
eláj = hozzám

uláj = talán, hátha

XL-J

al'ja = cimpa, kövér birkafarok

aluká = pióca

elijáhu = Illés

XLJ-H

elnyom

XLK

aleket = élősdi növényfaj
éléch = túl, tovább, hozzád

XLCh

alachszon = átló, ferde vonal

XLCh-Sz

elokim = Isten

–

torzított neve

Különvettük az összetett XL1 + XL2 gyökszavakat
alál = levélke

el-ál = felfelé, a magasba

XL-XL

il'el / il'ul = lapoz, lapozgat / lapozgatás
alál = gondozta, cselekedett
alul = előfordulhat, képes (rosszra)

XL-L
olel = gyerek, csecsemő, gondoz, cselekszik

alilá = (pl regény) cselekmény, rágalom
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olelá = fán maradt gyümölcs

alilijá = cselekedet, cselekmény

olelot = szemelvények

b'alil = nyilvánvalóan, ténylegesen
alli = jaj nekem!

ilulé = ha nem...

XL-XL

elil = ál (hamis), bálvány
el = erő

elul = augusztus-szeptember

betakarítás

Az XL gyökszavak további bővítményei
aloni = lombos elión = felső, legfőbb

XLN

alón = röpirat, kis (nyomtatott) füzet
alon = tölgyfa

elón = tölgyfa

ilán / ilána = előfa / Ilona

XLN

aluntit = törölköző, fürdőlepedő

XLN-T

alunká = hordágy

XLN-K

alunkáj = szanitéc
alám = vigadt

olem = vígad

XL-M

alma = leányzó, fiatalassszony
elem = legény ifjú, kamasz
alma, almin (arám,  = )אvilág
alum = rejtett, titokban tartott

olám = világ, örökkévalóság
ilem / ulám = elrejt, eltakar / elrejetett / eltakart
ilum = eltitkolás, titokban tartás

alimut, almut = erő, erőszak, fiatalság alef is
alumim = ifjúság
alumá = kéve

olamit = örökké

XLM-T

olamim = örök, örökké tartó XLM-M

titkolt

ilem = kévét köt, néma

XLM

elem, ilmut = némaság
alám, alim = erőszakos
alum = timsó

ulám = azonban, ámde, terem (szoba)

alumínium

al-mavet = halhatatlanság

összetett szó

almog = koráll, szantálfa
XLM-L

–
XLM-G

ilmale (2 אvagy  = )איha (ige), ha nem (főnév előtt)

almán, almaná (hn, nn) = özvegy ilmen = özvegyen hagy
almoni = névtelen, ismeretlen
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XLM-N

olár = zsebkés

XLR

öles oles = cikória, katángkóró XLS

eliséva = Erzsébet

XLS-V

alász = vidult, vígadt

olesz = vígad

XLSz

ilszár = mogyoróbokor

XLSz-R

aláz = vígadott, örvendett, vidám
alíz = vidám

XLZ

elza, alizut = vidámság

olez = vígad, örvend

Elef = marha, ezer, alaf = beborította (tehénlepény)  marah = szétkente.
Az elefánt héber neve: pil  pol = essél el! A legtöbb nyelvben elefántnak hívják. Ez, szintén a héberből értelmezve vagy ulaf = idomított-at
vagy "ezerszerest" jelent. Valószínűleg a hatalmas mammutra gondoltak.
Isten (Elohim) nevét tilos kiejteni – direkt torzítva mondják: Elokim.
Elul = augusztus hónap – a héber újév elején (elől) van.
Alim = erőszakos, alimut = fiatalság. Ősi tapasztalat: a fiatal erőszakos.
Az elem = némaság, és a helem = sokk. Ezek a nagyon hasonló szavak
valószínűleg össze is tartoznak: akit sokkolnak  megnémul.
Alász = vígad, örül. Sz  Z: aláz. Örül, ha sikerül megalázni...
Il-szár = mogyoróbokor, ilai = fenséges  "fenséges-szár".
A héber XL és XL gyökszavak bővülése
A héber XL v, c, p/f, g, j, k, l, m , n, s, sz, t, t, z hangot vesz fel.
A héber XL b, c, p/f, h, h, j, ch, xl, m, n, r, s, sz, t hangot csatol.
Az XL nem csatol b/v, d, h, h, k, r -et – az XL nem vesz fel d, g, k, z -t.
xl xlx xlx xl

xl-v xl-b

xl-h xl-h

xl-j xl-j

xl-n xl-n

xl-r 1 új szó

xl-c xl-c

xl-k xl-ch
xl-s xl-s

xl-p/f xl-p/f

xl-xl xl-xl xl-xl
xl-sz xl-sz

xl-g

xl-m xl-m

xl-t xl-t xl-t

xl-z

XL és XLy gyök, magyar
A héberben nincsenek kettős mássalhangzók. Legtöbbször a
magyarban sem ok nélkül duplázódnak, hanem akkor (magánhangzó
kihagyással, torlódva) ha azonos gyökpárok kapcsolódnak össze. Ha
egy második XL ragad fel képzőként XL-re, akkor dupla l-eket
látunk: áll, ellik, stb. Ilyenkor csak az ősi fogalmakból tudjuk
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rekonstruálni az eredeti értelmet – például a héber egyszótagúakból
lehet "összeügyeskedni" őket. (Néhány más, xl-lel kezdődő, de nem
ugyanazzal továbbképzett szót is így rokonítunk.)
A héber i/j-hez hasonlóan, a magyar ly (l-i/j) is melléknévképző (volt).
Az XL nem ősi, de nagyon régi, kozmopolita gyök.
Magyar gyökszavai: al-, ál (hamis), el-, él, ól, öl(e), öl, ül.
A közös értelem a héber XL-nek felel meg: a túlélés feltételei.
Az XL és XLy gyökszavak bővülése
Bővített héber kétszótagúakból csak ld, lr hiányzik, magyarban csak lr.
xl xlx xlx xl

xl-v xl-b

xl-c xl-c

xl xly

xl-v xl-b

xl-c xl-cs

xl-d

xl-p/f xl-p/f

xl-g

xl-p xl-f

xl-g

xl-h xl-h

xl-j xl-j

xl-k xl-ch

xl-xl xl-xl xl-xl

xl-m xl-m

xl-h oláh

xl-j

xl-k

xl-l xl-xl

xl-m

xl-n xl-n

xl-r 1 új szó

xl-s xl-s

xl-sz xl-sz

xl-s

xl-sz

xl-n xly-n xl-ny

xl-t xl-t xl-t
xl-t

xl-z
xl-z

XL és XLy, összehasonlító táblázat
al = -on, -ra

al = -ról

ole = felmegy, olel = gondoz

XL

al- (lenti), alá

el, el-

ilá = ürügy

el = -hoz -nak, elijón = legfőbb

ul=csecsemő

ál (hamis)

elé, elő

ül (az anyján)

alá = átkoz

ole = nő(l), el = erő, Isten

oles = katángkóró

aló (-mars)

él, élő

öl(-fa, felölel) öles

ól, öl(e, ölel)

alá = bunkósbot áil = kos (szarv) olár = zsebkés

olá = égő áldozat, 'felszáll'

al (-világ)

él (éles)

(meg-) öl

aláv = rajta

ilá = ok, indok, aliba=szerint

olev = megsért, hivjái = ölyv

alvó

elv (előz), eleve

ölyv XLyV

haláv = tej

él = erő, b'- = benne

alúv = silány, helev = faggyú

alvad

Elba folyó

olvad (hó, zsír)

laván = fehér

alvá = levélzet
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XL-V
XLV-D

albino, albán

eleven

XLB/V-N

al = magas bár = fia alvani = lombos

ole = felülmúl

vir = férfi

Albert

Olivér

XLB/V-R

Elvira (sokgyerekes)

alá = bunkósbot, barád = villám

ale = lap, levél

alabárd

olvas

halác = levetette

XLV-S

helic = gúnyt űz

álca (ál-tesz)

élc (él-tesz)

XLC

ale = lap, aluc = szorongatott

olec = ujjong, olec = szorongat

alacsony (alá-tesz-ni)

olcsó

XLCs

alatá = sötétség

heled = élettartam t  d

ote = felölt, tole = ráakaszt

alt, Altáj (hegys)

élet, éltet

*ölt (őtözik)

al = -on, el = -hoz, itet = időzítette
alatt

XLT

ote = betakar

előtt

(el-) olt (tájnyelv: ót)

al jadé = általa

ote = betakar, alum = rejtett

által

oltalom

XLT-L

ote = felölt
öltöny (őtöni)

XLT-Ny

ole = felszáll
oltár

XLT-R

éla (arám) = fenn

haludá=rozsda, holed = fúr

előd (felmenő)

old, oldat, oldoz

alá = magasztalta, alá = átok

olá = 'felküld'

áld (áld és 'áld')

öldököl

adír = hatalmas

alatá = homály, él = erő

ale = lap

Al-adár

éled (él-et)

oldal (lap-ol)

olá = áldozat

él = erő

áldoz (felszállat)

eledel (él-etel) ildom(os)

ilai = fennséges

uláf = beborított
üledék

olec = szorongat
üldöz

aláf = beborított

uláf = beburkolt

alap, alfa ('a' betű)

ülep (alap)
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XLD

XL-P/F

ál = fenn, pe=száj elef = marha, ezer, uláf = idomított
Alpok (hó, szél)

elefánt

al = fent, paká = kipattan

uláf = beborított

alpaka (tevefaj) a teve pök = köp

ülepít, ülepszik

alúah = szennyes eléch = túl, tovább

oleg = dadog

alag (-sor)

Oleg, Olga

elég

XLG

nincs megfelelő szó el = együtt og = köröz

alig (látszik)

elegy, -ít (kever)

XL-Gy

al = fent, uga = lepény

eléch = tovább

alga

oláh (pásztornép)

aláj = rajtam

elijón = legfőbb

elijón = legfelső

alj, alája (került)

eleje

olaj

XLH

XLJ

alúv = silány
aljas

XLJ-S

al = -rá, okev = követő
alak

Elek

XL-K

al = -rá, ikúv = megkerülés
alku
kohel = alkohol
alkohol
al = -rá, kál = könnyű, xm = alap
al-kal-om
al = -rá, kni'á = megadás
al-kony (lekonyul)
aleket = élősdi
alakoskodik
Az XLL sorozat
al = -rá, alá = emelkedett

ili = felső

olelá = fán marad

áll (lábára fel)

illő (fel-rá)

üllő (ül-rá)
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XLL

ál-li = ne nekem! jaj nekem! olál = csecsemő

olel = gondoz, csecsemő

áll-a (nemet int)

ölel

ell(-ik), Ella
elul = aug-szept

ili = felső, ole = emelkedik

elől (napforduló)

ill, illan, illa-berek

alál = levélke, elál = felfelé

olelot = szemelvények

alul, alól

olló (szétválaszt)

al = -rá, alá = emelkedett
állvány (álluá-ni), állapot

XLL-V

alál = cselekedett

ili = felső, el = -re

állat

illat

alilá = elbeszélés, rágalom

élu = ezek, l' = -neki, oto=őt

állít (valamit)

(meg-) illet

olel = gondoz

ili = felső, ileg = hebegett

állag

illeg (lebeg)
el = erő, al=ne!
ellen

XLL-T

XLL-G

el-ál=felfelé, -xn=olyat tevő
(el-)illan

mal’im = államosít, l’om=nemzet

halám = illett rá

állam, állomás

illem

XL-LN
XLL-M

él = erő, alimut = erőszak
élelem, élelmes
ili = felső, ir = város
illír (albán)
ili = felső, el= -höz, osze = tesz

alál = cselekedett
állás (foglalkozás)

XL-LR

XLL-Sz

illeszt

XLL-S

alul = előfordulhat
illúzió

XLL-Z

További XL származékok
halaná = szállás

elión = felső

ilán = élőfa, ilȧna = Ilona

alán (nép)

élen (van)

Ilona

alunkȧ=hordágy

él = erő, enek = ajándék
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XL-N
ole = felmegy, -xn = olyan

alánk (tett)

élénk

ülnök (fent ülni szokott)

aluntit = törölköző elión = legfőbb

uján = megfontolt

alant

elnök

olyan (oll-an)

ál= -ról, ani=én

elión = fölső

ijen = betekint

alany

előny (elő-ni)

ilyen (ill-en)

alma = leányzó

alum = rejtett almaná = özvegyasszony

alma (kerek, piros) elme

alumá = kéve

XL-Ny

Ilma

elem=legény, alim=erőszakos

XLy-N

XLM
olám = örök
ólom (saválló), ólmos (eső)

alom

elem, elemében

halom = álom

olem = vígad

álom (halomsír?)

élmény, Elemér

alum = rejtett

él = erő, amid = állóképes

olám = világ, poe = kiált

Álmos*

élemedett

olimpia

XLM

alum = rejtett, aszá = tette
almárium, alam-uszi
ál = -rá, mosaá = segítség
alamizsna

XL-MZs

al = -rá

el = erő xs = olyan

oles = katángkóró

alsó

első, éles

öles (hosszú)

al = rá, osze = tesz

olesz = vígad

alszik, Alaszka

olasz

alá = átkozta

olár = zsebkés

aláz

élez

aláz = örvendett

elza = vidámság

Alíz

Elza

XLS
XLSz
XLZ

Ál A héber elil = ál-, bálvány (hamis isten). Ami hamis, veszedelmes is.
Gyerekkoromban sose értettem, miért mondják a harapós kutyára, hogy
"hamis", amikor valóban harap:-).
Öl (ölfa). Az öl hosszmérték, kb. 2 méter.
Ul = járom, iga. Szarvasmarha befogására használt, fából készült eszköz.
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Alá = bunkósbot, eskü, átok. Mindkét nyelv ugyanazt a szót használja az
áldásra és átkozásra (káromkodásra).
Wikipedia: "Az albánok a Balkán-félsziget délnyugati részén élnek. Régi
magyar elnevezéseik: orbonász, arnauta, arnót, szkipetár. A történeti
Magyarországon élt albán zárvány neve: kelemencek."
Albán, albíno A héber ha-laván = a-fehér. Elbón, alivá = megsértés. Az
albánok fehérebb bőrűek, mint a délvidék egyéb népei, és emiatt
sértegették őket? Fej és orrformájuk a baszk-ok és a portugálokéhoz
hasonló, akiket, mint Európa ősnépét, valóban az albánokkal rokonítják.
Az alabárd szekercéhez hasonló, gyalogos vágó-ütő-döfő fegyver, ami a
lándzsa és a bárd előnyeit egyesítve jött létre a 14. században.
Halad  holed = túr, fúr. Vesd ösze: hulda = patkány.
Az ülep szó -ep képzője a héber pe = nyilás, száj szóból vált mindkét
nyelvben raggá. A képző jelentése: fújó, ráterjedő.
Az alpakát az inkák háziasították – a fínom gyapjáért. Nevét arról kapta
hogy, mint általában tevefélék, ez is köpköd (pök).
Pil = elefánt, pol = essél el! Miért pusztult ki a mammut? Nemcsak
azért, mert vadászták, hanem – a mezőgazdaság elterjedésekor – már
irtották is. A prérik felgyújtásával egész csordák pusztultak el egyszerre.
Alumá = kéve, vagyis szalma. Almán = özvegy. „Szalmaözvegy” nem
soká marad, hanem alám = vigad → elem = legény -kedik megint.
Alma Az "alma" és "elem" az élményszerző fiatal: legény, leányzó. A
kerek, piros és fényes alma: tökélétes. Ha férfi elcsábított egy lányt –
magyar mondás szerint "beleharapott az almába". A citromot, narancsot
is nevezték almának. A magyar címerek országalmája arany. A törökök
Budát hívták "piros almának". Az alma a tiltott tudás / szerelem jelképe
is volt – a germán istenek pedig a halhatatlanságot köszönhették neki.
Álmos A Wikipedia szerint: "Árpád fejedelem apjának neve, Álmos,
török eredetű, jelentése: megvett, megvásárolt. A legenda szerint anyja,
Emese álmot látott s emiatt nevezte a fiát Álmosnak. Ez a származtatás
azonban vitatott." (A szó nem török eredetű, a jelentése pedig: "rejtett".)
Ólom. Hajlékony, korróziv fém, sejtméreg. Olyan puha, hogy írni
lehetett vele – régen ólomból készült az "irón". Ólomból a vízvezetékek,
evőeszközök is, és mind mérgező volt. Az ókortól a középkorig ólomacetáttal édesítettek, ez szintén mérgezéseket és köszvényt okozott.
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Az alán nép a jászokkal azonos. I. e. párszáz évvel a Volgától – Középés Dél-Európán – át egészen Afrikáig jutottak el.
* Ölt: ha ruhát ölt, öltözik. Cérnát, nyelvet, kart-karba is öltenek.

XN gyökök, héber
Az XN ősgyök. Gyökszavai: ani = szegény, on = bűn,
iná = sanyargatta, kínozta, one = válaszol, megalázkodik, szenved.
Az elvont értelem: éntudat erőszakos környezetben. Az éntudat az N
beszédhang használatával egyidőben jelent meg. Forrása… a szenvedés.
Az XN: ani = én, ánu = mi, éni, aná = hová? on = erő, gyász, vagyon,
oni = hajóraj, one = gyászol, iná = okoz, becsap, uná = történt, tüdőlebeny.
Az X'N gyökszavai: éni, éno = én nem, ő nem.
Az XNX gyökszavai: aná = kérem, onaá = becsapás.
A héber -xn képző funkciójában is azonos a magyarral: általánosan
jellemzővé teszi azt, amit az alapszó jelent. Az -xny (= xni) szerepe
ugyanez, de már melléknév képzővel, így az alapszó jelzői értelmet kap.

XN és XN, héber táblázat
énȧ (arám,  = )אszemmelverés

on = bűn

XN

oná = időszak, idény
aná = válaszolt, tanúskodott, meghallgatta, megalázkodott, szenvedett
one = válaszol, tanúskodik, meghallgat, megalázkodik, szenved
iná = megkínoz, sanyargat, megerőszakol (nőt)
ani = szegény

oni = szegénység, sanyarúság
uná = kínozott, sanyargatott

ani, anochi = én

éni, enéni ( = )יén nem

XN

ánu, anáhnu = mi éno, éna (( )יhn, nn) = ő nem
án, anȧ = hová?

X'N

é'n ( = )יnincs, nem, -talan
oni = flotta, hajóra
on / one = erő, gyász, vagyon / gyászol

aná = gyászolt

iná = becsap, kezére juttat, okoz
uná = történik, tüdő-, lebernyeg
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aná (2 = )אkéretik, kérem
anáv = szerény, alázatos ember

onaá (2 = )אcsalás, becsapás

XNX

hitanev = szerénykedik

XNV

anivut /anvatán = szerénység /szerény, alázatos
anáv = hurkol, megköt (pl nyakkendőt)

XN-B/V

anivá = hurok, hurkolás, nyakkendő, összeköttetés
anavá / anavim = bogyó / szőlő

onev = megköt, hurkol, szegény, alázatos

énáv = szőlőszem
anber = borostyánkő

inbál = harangnyelv

XNB-R

anic = tekercs, gombolyag

XNC

énut = kín, szenvedés

XNT

á(j)in, énot = forrás, források

onati = időszaki

antal (öntő) = kancsó

XNT-L

antil'ja = (láncos) kerekeskút
interesz = érdek

XNT-R

anád = feltűz, -csatol, megköt

XND

anud, inud = feltűzött, felrakott, fel-, rácsatolt

oned = feltűz, felcsatol

anidá = feltűzés, felkapcsolás
andarta = emberszobor
andro-ginusz = kétnemű

XND-R
összetett szó

andra-la-múszia = zűrzavar, csapás összetett szó
anáf = ág

enef / heenif = ágazat, elágazott

XN-F

anef = ágas, elágazó
anáf = haragudott
anafá = gém

onef = haragszik

XN-P/F

inpuf / inpef = orrhang / orrhangon beszélt

anpilá = posztócipő
anofelesz = maláriaszúnyog

XNP/F-L
latin szó

anpin (arám,  = )אábrázat

XNP-N

anug = szórakozás, élvezet / élveztet

óneg = élvezet, gyönyör XNG

anog = gyengéd, fínom, kényeztet

unág = kényeztetett
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ineg = gyönyörködtet, kifinomít, kényeztet
engel = angyal

inug = élvezet, szórakozás

angariá =(munkával fizetett) adó

XNG-R

anahá = sóhaj, nyögés

XNH

anahnu = mi
anijut = szegénység

inuj = kín, kínzás, sanyargatás

XNJ

injen = érdekel, érdeklődést kelt
unján = felkeltette az érdeklődést
ájin = szem

inján = ügy, érdek, érdeklődés
injani = tárgyilagos

anijá = sírás, gyász

onijá = hajó

anak = nyakába akaszt, nyakába teker

XNJ
XNK

anak = nyaklánc, óriás
anaki = óriási

enek = jutalék, ajándék

anák = nyögött, feljajdult

XNK

anaká = nyögés, gyíkfajta

onek = nyög, feljajdul

ankol = kampó

unkija = uncia (28 gr)

ankor = veréb
anochi / anochii / anochiut = én (magam) / önző / önzés

XNCh

é()יnchá = te nem
anach = mérőón, függőleges

inech = forraszt, mérőónnal mér

anech / anachi = ónix / merőleges egyenes csíkok
anán = felhő

inen = felhőbe borította

ananá = felhő, felleg, árny

XNN

onen = varázsló, jövendőmondó
unán = felhőbe borult

énéni ( = )אינניén nem

XNN

anán=gyászol

onen = gyászoló (temetés előtt)

anin = széplélek

onán = onanizáló

aninut = szomorúság, halotti gyász

aven, onim (tsz alakú) = baj, gonosztett
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anás / anus = megbüntette / bűntett

ónes = büntetés

XNS

anisá = megbüntetés
is, anasim = ember, emberek

XNS

enos /-i = ember / emberi
anus = halálos beteg
enosut = emberiség

XNS-T

ánusz = kényszerített, megerőszakolt

XNSz

anász = erőszakolt, kényszerítette

ónesz = kényszer, erőszak
inusz = meg-, erőszakolás

idegen szó

insztalátor = vízvezeték szerelő
insztinkt = ösztön

A héber ani = én jelentése nemcsak én, hanem "éni", "énes" is.
Enáim = szemek  aven / onim = baj, gonosztett (szemmelverés emléke).
A héber XN és XN gyökszavak bővülése
A héber XN gyökszavak v, b/v, d, f, g, j, k, n, s, t hangot vesznek fel.
A XN c, d, p/f, g, h, j, ch, n, s, sz, t hangot. Egyik sem kapcsol m, r, z -t.
xn xn xnx
xn-f xn-p/f
xn-k xn-k xn-ch

xn-v

xn-b/v
xn-g xn-g

xn-n xn-n

xn-s xn-s

xn-c
xn-h

xn-d xn-d
xn-j xn-j

xn-sz

xn-t xn-t

XN gyök, magyar (az XNy-et külön tárgyaljuk)
Magyar XN gyökszavak: én, ín, ón (értékes), őn (erős hal), ún, ünő.
Magyar gyökszavak, amiknek héber rokonaszavai XN gyökszavak:
(v)an, (v)én, (v)on valójában w-vel kezdődik (csak nincs w betűnk).
Az -xn képző (-án, -én, -in, -on, -un) mindkét nyelvben általánosan
jellemzővé teszi azt, amit az alapszó jelent A magyar -ni főnévi igenév
képző eredete a héber ani = én.
Az XN gyökszavak bővülése
A magyar XN gyökszavak cs, d, g, gy, k, l, n, s, t, z hangot csatolnak.
Nem vesznek fel b/v, c, p/f, h, j, m, r, sz hangot.
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xn xn xnx xn

xn-v

xn-d xn-d xn-d
xn-j xn-j

xn-b/v

xn-f xn-p/f

xn-g xn-g xn-g xn-gy

xn-k xn-k xn-ch xn-k

xn-s xn-s xn-s

xn-c xn-cs

xn-sz

xn-l

xn-h

xn-n xn-n xn-n

xn-t xn-t xn-t

xn-z

XN, összehasonlító táblázat
ani = én

on = erő

én

ön (maga)

XN

on = erő

on = erő

ín

őn (hal)

ünő (szarvas)

b'ni = bennem

hon = vagyon

uná = kínzott

b-an (ben-én)

ón (bronzhoz)

ún (únja)

uná = sanyargatott

on = vagyon

bén = ...éves

onijá = hajó

on = bűn

van

vén

von

bűn

inusz = erőszakoskodás
incselkedés
antal = kancsó, köcsög

XNCs
énot = források, antilja = kerekeskút

Antal (vízhordó)

ont, önt, öntöz

XNT

inud = feltűzött onán = onanizál
inda

ondó (ontó)

XND

inud = felcsatolt oned = becsatol
India (Himalája) Ónód
uná = tüdőlebeny

anud = felcsatolt

inud = felcsatolt

Andok

indok

noded = vándorol

onati=időszakos oned = feltűz

andalog

indul

undok
ondolál

anud = felcsatolt andralamúszia = zűrzavar, csapás
Andor András

Endre (keresztes hadjárat)

anog=kényeztet anug = gyengéd inech = ingával mér
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andartá = emberszobor
undor (tiltott)

ángy-a

l-eng

XNG

inog, inga

nagol = gördített anug = gyengéd, fínom

oger = begyűjt

angol (távozott) enged

ing (ruha)

on-ogur

anug = fínom

giruj = inger

angyal engel

inger

anug = fínom

oneg=kényeztet inug = élvezet

angóra

engyem-bengyem ingyen

hone = táborozik, gár = lakik
(h-)ungár

anahá = sóhaj
idegen szó

inhalál

XNH

enek = ajándék oneg = élvezet

ankol = kampó, anak = óriás

anaká=nyögés

Anikó

inka

unka (béka)

ének

XNK

anán = gyászolt

iná = sanyargatta

Anna

inal

XNN

XNL

enos = ember, iná = sanyargatta
inas (erős) inas
oni = szegénység
ínség
interesz = érdek
intéz

XNS
on = erő, ónesz = erőszak
ónos (eső) önös
on = vagyon, onesz = erőszak
önző (ön-ös)

Már i. e. 4000 óta használtak ón-t bronz készítéshez. Anatóliából és
Angliából szállították, nagyon értékes volt. Az őn egy nagy, ragadozó hal.
Az ünő fiatal nőstényszarvas. Sok indiai-szkíta monda maradt fenn róla,
amik a görög mitológiába is bekerültek. Pl. "Az ünő volt a legóvatosabb
állat az egész világon, minden apró nesztől eliramodott. Rendkívül gyors
volt. Kerek egy évig üldözte Héraklész, amíg sikerült elfognia."
Az Andok Dél-Amerika nyugati partja mentén a Föld leghosszabb
hegysége. Gyűrődéssel keletkezett, átlagos magassága 4000 m.
Ónód Miskolc alatt, a Sajó és Hernád találkozásánál van. Kétoldalt
hegyek vannak, de Ónód sík. Az i. e. IV. évezredtől éltek itt emberek.
Andrala-múszia = zűrzavar, csapás. Valószínű, hogy a szó II. András
magyar királyra emlékeztet: ő vezette a teljes kudarcba fulladt keresztes
hadjáratot a Szentföldre, hogy megszerezze az araboktól és a törököktől.
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Az ángy (ángyom) a szülő fiútestvérének felesége. A palócok és a vasmegyeiek az idősebb menyecskét is ángynak nevezték.
Oger = hörcsög, ürge, gyűjt, gár = lakik. A "lakásban" élelmet halmoznak.
Az inka népnév talán az ankol = kampó szó rokona: az inkák az egész
kampóalakú dél-amerikai partvidéket elfoglalták. Más lehetőség a szó
eredetére: anak = óriási. Az indiai /inka eredetmondák szerint ugyanis az
emberek óriásoktól (a magas növésű heidelbergitől?) származtak.
Az unka védekezésül hanyattveti magát, a sárgásvörös hasát felmutatva.
Az ónix a mikrokristályos kvarc egy változata, a láva gőzüregeiben
található. Egyenes csíkozású, barna-fehér, vagy fekete-fehér kő.
Ha ónos eső szitál, rögtön rá is fagy mindenre.
Antal A régi közmondásokban együgyű, ostoba ember, pl.: "antalul
felel" valamire. Innen az "elantalodik": butul, méláz – elandalodik...

Az XNy gyök, magyar
A magyar XNy gyök az XN-i/j két változata: vagy j-vel, vagy az i
melléknév képzővel bővülve. Pl. anya (énje, a sajátja) / zuhany (zuhan-i).
A magyar gyökszavak: anya, íny.
A magyar XN és XNy gyökszavainak bővülése
A magyar XNy gyökszavak csak g, h, l, ny, sz hangot vesznek fel.
A magyar XN cs, d, g, gy, k, l, n, s, t, z hangot csatol.
Egyik sem vesz fel v, b/v, c, p/f, h, j, m, r hangot.
xn xn xnx xn xny
xn-f xn-p/f

xn-v

xn-b/v

xn-c xn-cs

xn-g xn-g xn-g xn-gy xny-g

xn-k xn-k xn-ch xn-k

xn-l xny-l

xn-s xn-s xn-s xny-s

xn-sz xny-sz

xn-d xn-d xn-d

xn-h xny-h

xn-n xn-n xn-n xny-ny
xn-t xn-t xn-t

XNy, összehasonlító táblázat
anijá = sírás, aná = reagál

iná = sanyargat

anya, anyu

íny (szoptatja)

anug = fínom

anahá = sóhaj

oneg = gyönyör

anyag (szövet)

enyhe

Onyega tó
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xn-j xn-j

xn-z

ineg = élveztette injen = érdekli
enyeleg

ínyel (ízlel)

zu, ze = az, ez
annyi (az-nyi)

anijá = sírás, onen = gyászol

ennyi (ez-nyi)

(k-)önny

enosi = emberi inusz = erőszak, anus = haldokló
anyós (anyá-s)

enyész (megevett)

Anug = fínom: anyag. Eredetileg szövetet jelentett (és ma is így érezzük).
A héber injen = érdekelte – a magyar "íny" szó rokona.

Az X M gyökök, héber
Az XM régi, de nem ősgyök.
Gyökszavai: ám = nép, néptömeg, im = -val, -vel.
Az XM gyökszavai: em = anya, anyaméh, alap, amá = rabnő, alkar,
középső ujj, hímtag, em, ima = anya, alap, im = ha, vagy, umá = nemzet.
A két héber XM gyök értelme: anya, nép. Elvont értelmük: tömeg, alap.
Az -xm képző értelme: működő. „Intézményessé" teszi az alapszó
értelmét. Ragként ez a hímnemű többesszám jele.
A héberben az mx- a legfontosabb elöljáró: a jelen idejű nyomatékos,
műveltető és szenvedő igék közös prefixuma. Bár a magyar igekötők
funkciója nem azonos a héber előragokkal, a meg-, le- igekötő jól
megfeleltethető velük.

XM és XM, héber táblázat
ám = nép, néptömeg

im = -val, -vel, egyidejűleg

XM

im = ha, vagy

XM

ima (2 = )אanya / mama (arám)
em (tsz: imot, imahot) = anya, anyaméh, alap
imahut = anyaság

umá = nemzet

om, umim (tsz) = nemzet, csavaranya

amá = rabnő, szolganő, alkar, rőf, öl, középső ujj, hímtag
ima ( = )אמהnyomdai matrica
latin: imbár = zápor

ambár = magtár, hombár
ambát, ambátja = fürdőkád, fürdőszoba
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XM-B

XM-C

imec = le-, behúnyta (a szemét) umác = lehúnyt

amác = erős, bátor lett

ómec = bátorság

XM-C

imec = megerősít, bátorít, örökbe fogad

amic = bátor
amuc, amoc = hamuszürke
amcaá (2 = )אtalálmány

umcá ( =)הmarhasült, hússzelet
alap-tesz

emcá = közép

XMCX

emcai = középső, közvetett, eszköz
emcaim = anyagi lehetőség(ek)
amit = barát, felebarát

imet = egybevette

XMT

imut = egybevetés

umát = egybevetett

l'umát = képest, ezzel szemben
é(j)mat, é(j)matáj = mikor?

XMT

emet = igaz, igazság
amiti / amitut = igazi, valódi / valódiság
amitá = sarkigazság

imut = igazolás, bizonyítás

amtáhat = zsák, tarisznya
amtalá = ürügy, kifogás
é(j)m'tán=erőszakos, terrorizál
XMD

amád = fenn-, fel-, meg-, áll, fennmarad, szándékozik
amidá = állás, megállás, állóhely, magatartás, tartás, tartósság
amid = ellenállóképes

imdi = velem

omed = áll, állóhely, emelvény

amád b- = kibírta a…
emdá = állás (pozíció, megrősített fedezék), álláspont
amud = oszlop, emelvény, könyvoldal
amudá = újság hasáb

imed = tördel (nyomda)

amád = becsül, felértékel

umád = tördelt
XMD

amid = jómódú megállapodott

omed, omdán = becslés

amodáj (2 = )אbúvár
amfiteatrón = körszínház

idegen szó

XMF-

amgus = mágus

idegen szó

XMG
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imahi / imahot = anyai / anyák

XM-H

imahut = anyaság
amak = mélyült, mélyre hatolt

imek = kimélyít

amok = mély, mélységes

XMK
ómek = mélység, mélyre hatol
umká (arám,  = )אmélység

emek = völgy, alföld, róna
amkán / amkanut = elmélyedés / mélyenszántó elme
amkut = mély értelműség
am-chá = köznép ragozott szó

amál = dolgozott, fáradozott, fáradság, munka, kínlódás emel
amel = szorgos, dolgozó, munkás
amil = ügynök, közvetítő

XML

omel = dolgozik omlik
imel = tornáztatta

amalá = jutalék amit 'felemel'
amlán = dolgos, szorgos, testnevelő
amilán = keményítő

imlen = keményítette

umlán = keményített

é'mál = zománc

XML
imlel = boldogtalanná tette umlál=szerencsétlen

amoni = ammonita bibl népszövetség

XMN

amán = nevel, dajkál

XMN

imen = gyakorlatoztatta

emún = hűség, bizalom
amaná = szerződés, szövetség, bizalom
emuná = hit, hűség

omen = hit, dajka, nevelő, bizalom
omán /-ut = művész, mester /-ség

imún = gyakorlat, -ozás

hitamen = beigazolódik

umán /-ut = iparos, mester / mesterség

ámen = úgy legyen

omnám = habár

amnón / amnún = halfajta / árvácska

XMN-N

amám = elsötétít, letompít, kialszik, pislákol

omem = kialszik

XMM

amami = népi, népies, népszerű, nem zsidó
amamiut = népszerűség
amum = tompa, homályos (hang is)
imem, im'em = elsötétítette, -homályosította

XM-XM

im'um = elhomályosodás /-ítás, ködösödés /-ítés
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umám, um'ám = elsötétített, elhomályosított
é'mim = félelem imum = kaptafa, próbababa
amir = kéve

imer = kévét köt

maroknyi

amirá = kévekötés

XMR

imur = kévekötés, elnyomás, kizsákmányolás
ómer = kéve, űrmérték (4 liter)

amrá = Mózes atyja
emori = kánaáni őslakó nép

amír = falomb

XMM

XMR

amraá (2 = )אfelszállás
amár = el-, mondta, szándékozta
amirá = mondás

omer = mond, mondás, szó
imrá = mondás, beszéd, ruha-, szegély

amarkál = gondnok, gazdasági igazgató
emes = tegnap este

XMS

amász = felrakta, megterhelte

XM-Sz

amusz = meg-, felrakott, megterhelt
amiszá = megterhelés, felrakás

ómesz = teher, -bíró képesség, megterhelés

Ama = középső ujj. Az ókori görögöknél és rómaiaknál káromkodásnak,
a legdurvább sértésnek számított a feltartott középső ujj.
Imec = bátorít és le-, behúnyja a szemét. A lassú szemhúnyást az
emlősök is bátorításnak, a barátság jelének tekintik.
A héber XM gyökszavak bővülése
A héber XM gyök nem vesz fel v, p/f, g, j hangot.
xm xm
xm-h
xm-n xm-n

xm-b

xm-c xm-cx xm-c

xm-k

xm-d xm-d

xm-l xm-l

xm-r xm-r

xm-s

xmg idegen szó

xm-m xm-xm xm-m
xm-sz xm-sz

xm-t xm-t

XM gyök, magyar
Az m az ősi n utódhangja. Gyakran felcserélődnek, ezt a lehetőséget a
szavak összehasonlításakor figyelembe kell venni.
A magyar XM gyökszavai: ám, ama, ami, eme, íme  mind mutató
névmás. Ez érthető is, ha arra gondolunk, hogy a mindkét héber XM
gyök értelme anya és nép, amik mindennek az alapja.
A fordított MX gyökszavaink: mi? mi (mink) a héberben ma = mi, ami.
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A magyar -xm toldalék: névszóknál birtokos rag, pl ház-am, kics-im –
igéknél a határozott (tárgyas) ragozás 1.szám 1.sz. ragja: esz-em, kér-em.
Az XM gyökszavak bővülése
A héber XM gyökszavak nem vesznek fel v, p/f, g, j hangot.
A magyar nem képez II. szótagot v, c, d, p/f, g, h, j, k, sz hanggal.
xm xm xm

xmb xm-b

xm-g xm-g

xm-c xm-cx xm-c

xm-h

xm-k

xm-m xm-xm xm-m xm-m
xm-s xm-s

xm-l xm-l xm-l xm-ly

xm-n xmn xm-n

xm-sz xm-sz

xm-d xm-d

xm-r xm-r xm-r

xm-t xm-t xm-t

xm-z

XM, összehasonlító táblázat
ma se... = az a

em = anya

ima = anya, é(j)má = rémület

ama

Emő, emu

ima (jaj, anyám!)

XM

ulám = ámde, ma = ami

hine = íme

om = nemzet, ima = anya

ám, ami

íme

óma (ómama)

eme

b'rám = ámbár

inbál = harangnyelv

ám-bár (bár-ám)

(h)imbál

em = anya, bará = teremtette

ambár = hombár

latin umbra = alvilág

ember

XM-B
(h)ombár

XM-BR

ám = nép, bore = teremt, ubár = embrió
Ambrus, ámbrás (cet), embrió
amtalá = ürügy

im = egyidejűleg, mat'e = megtéveszt

ámít

imitál (mímel)

otet = jelez

im = egyidejűleg, otet = jelez

am-ott

em-itt

magíja = megérkezik
amíg

XMT

ómek = mélyre hatol
idegen szó

omega (az utolsó)

XMG

em = anya, amál = fáradozik

omel = dolgozik

emlő, emlet

omlik, ömlik (emlet) XML

szoptat
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ul-ám = ámbár omel = dolgozik im = ha, amel = szorgos
ám-ul

emel

ímel, Imola (új név)

ma-se... = amely maále = felfelé, felemel

amel = szorgos

amely

ömleng

emelet, emelkedik
é'mál = zománc, amil = közvetítő
emál, Emil
maále = felemel
emlék, említ, émelyeg

im = ha, amel = szorgos
ímmel-ámmal

XMM

em = anya

im = ha, kvár = már

Emma szoptat

immár

ámen = úgy legyen

im = -vel, oná = időszak

himhem = hümmög
(h)ümmög

omen = bizalom

ámen

imént

(jó) omen

amír = falomb

imer = kévét köt, imrá = mondás

Amúr (zúgó folyó)

Imre

XMN

XMR

amraá=felszállás hemir = felcserélte
Ámor

emóri (nép)
em = anya, emes = tegnapi
emse, Emese (előd)

XMS

ma zot = mi az? ma ze = mi ez?
am-az

em-ez

XM-Z

Ima = anya, é'má = rémület. A "jaj, anyám!" is a közös ősnyelv emléke.
Az embert anya teremti. A szó azonban "számbavételt" is jelent
("emberszámba vesz"), amit pl. a hónapok latin neveiben is látunk.
Szept-ember (7. a sorban), nov-ember (a 9.), dec-ember (a 10.). De miért
nem a 9.-12. hónapok ezek, mint manapság? Mert régen az év nem
januárban kezdődött (sőt nem is ősszel, mint a zsidó év), hanem
március táján. S e hónapok neve a latin hombre = ember szóból ered. És
a latin nyelv honnan számazik? (Varga Csaba és a szerző szerint – az
etruszkon keresztül a valamikori ősmagyar nyelvből.)
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Amel = szorgos, munkás. Ha mégsem szorgos, akkor csak ímmel-ámmal
dolgozik – mímeli a munkát.
Emlet – ma is használt tájszó: szoptat.
Amúr: egy folyó, leopárd-, és halfaj neve.
Emóri = kánaáni ősnép. Az amorita, emoreus (sumérul mardu) ókori
sémi nép volt. Észak-Szíriában és Észak-Mezopotámiában alapítottak
városállamokat, Sumer és Akkád területére is beszivárogtak. Belőlük lett
az Óbabiloni Birodalom (Hammurapi). A mardu sumér jelentése
"nyugat" (a héber mored = fellázad, máaráv = nyugat).
Emese A héber emes = tegnap. Mélyebb értelme: a korábbi, az előd.

Az XR gyökök, héber
Az XR sem ősgyök. Jelentőségét az adja, hogy mindkét nyelvben igen
nagy a szókincse, amely legalább három nyelvi rétegből származik.
A közös -xj ős igeképző utódai az -xl és utolsóként -xr igeképző.
Az r hang eredete a ragadozók morgása – ami általában veszélyt, vagy
már megtörtént rosszat jelent. Az ember azonban sokáig nem volt képes
kiejteni a pergő r-et, csak egy tompán morgó i torokhanggal utánozta
(raccsolt). Az r -et valószínűleg az utolsó Özönvíz óta használjuk.
A héber XR gyökszavai: áir = szamárcsikó (ordít), ér = éber, ir = város,
angyal, or = irha, bőr, ore = átönt, kiürít, vegyít, kitakar.
A gyök fő értelme: éberség.
Az XR gyökszavai: ari = oroszlán, or = világít, ur = fény, tűz (szúr),
ore = letép, átkoz. A közös értelem: katasztrófa.
Az XRX-nek csak egy gyökszava van: arai = ideiglenes.
Az XRX: ar'a = föld, világ (arám), ará, ér'á = történt. Mivel a föld, világ
szavakra közhasználatú héber kifejezések vannak, az arám szó az újabb.
Az -xr képző áradást, kiterjedt hatást, általános érvényességet ad.

XR és XR, héber táblázat
ár = felébred

ér, erá = éber ir, arim = város

áir = szamárcsikó erős zaj

or = irha! bőr

XR

ir, irin (arám) = angyal

ará = átöntötte, átömlesztette, kitakarta, -ürítette, vegyítette, feltárta
ore = átönt, átömleszt, kitakar, -ürít, vegyít, feltár
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arai ( = )אideiglenes, alkalmi

XRX
szúr

ari, arje, arajot = oroszlán ártó
ari = árja

or = világít

ore = leszed, -tép, átkoz

ará ( = )הleszedte, letépte (növényt), átkozta

XR
ur = fény, tűz

or, orot /orá = világosság, fény

ar'a (arám) = föld, világ

XRX

ará, ér'á = történt, megesett
erúa = történés, eset
ervá = meztelenség, szeméremtest

XR-V

arivá = esteledés erev = est, este, vegyülék, keverék
aravi = arab

éráv = kever

XRV

oráv = összekevert

aravá = puszta, síkság, sivatag, fűzfa
arevá = teknő, ladik
arov = kártékony állatok a 4. csapás

sötét

orev, orvani = holló, szarka

arubá = jótállás, biztosíték

XRB

arev / arevut = jótálló / jótállás, kellemesség

XRV-T

aravit = esti, arab nyelv
aravut = felhők, egek poetikus
bén arbáim (tsz alak)= estefelé

irbev = összekeverte, -zavarta
urbáv = összekevert, -zavart

XRB-V
urbán

irbuvi(j)á = összevisszaság, zűrzavar
arbel = össze-, keverte, összezavarta, felkavarta, örvényt keltett
arbál = örvény, betonkeverő

XRB-L

urbál = kevert, felkavart
irbul = felkavarás, betonkeverés

eravón = zálog, betét (óvadék)

XRV-N

arbáz = ezerjófű

XRB-Z
urvá = lóistálló

arbe = sáska

ár-be

arba = bárka

ár-ba

XR-V
XR-B/V

arav=lesben állt erev = leshely

orev = lesben áll, leshely
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arubá = kémény, dúc, világító ablak
aruvá = gyúródeszka
árbaá, árba (hn, nn) = négy irány, vízsodrás
arba-im = 40

XR-BX

hímnemű tsz: négy-tömeg

arba-ot = négyesével nőnemű tsz: négyek-négyek
aruc = vízmosás ár-tesz, ’utsza’

XR-C

arac = szétzúzta, rettegett, rettegésben tartotta

orec = retteg

aric = zsarnok, kényúr ’arc’
aricut = önkény, zsarnokság
arcáv = lótetű
erec = föld, ország

XR-C

arci = országos, evilági
érut = éberség, élénkség

XR-T

araiut ( = )אideiglenesség

XRX-T
irtel = kitakarta, lemeztelenítette

artilai ( = )אmeztelen, alaptalan, valószínűtlen

le-irtott

XR-T
XRT-L

urtál = kitakart, lemeztelenített
artanit = borbolya (növény) ártó

XRT-N
XRD

arod = vadszamár bronz, vagy szürke
ardál = sárcipő
arad = bronz

XRD
hangcsere: rd  dr

ardichál, adrichál = építész
araf = csepegett, csorgott, lefejezte
aruf = lefejezett

XP/F-R

óref, arpi = tarkó, nyakszirt, hátország / tarkó-

arpád = vámpír
arpel, arpili = esős, ködös

urpál = elködösített, elhomályosított

arafel = köd, homály

irpel = ködösítette, homályosította

arpilit = csillagköd

irpul = el-, ködösítés

éropi = európai esős hely

165

XRP

arag = vágyódott, epedett, kerti ágyást csinált

XRG

arigá, ergá = sóvárgás, vágyódás, epedés
arugá = virágágy

oreg = vágyódik, eped, kerti ágyást csinál
erug = kerti ágyások készítése
irgel / urgál = hengerel / hengerelt (fém)
eragón = epedés, vágyódás

XRG-N

argaá = riadó lefújása
arag = szőtte

XRGX

ereg = orsó, szövet

XRG

arig = szövet, szőttes

oreg = szövő, takács

arg'ván, argamán = bíbor

XRG-M
irgen, irgun = szervez, szervezet
organizál

argáz = láda rendez XRG-Z

XRG-V
XRG-N

urgán = megszervezett

arah = letépte, leszedte (pl. gyüm)

órah = fény (sáv)

XRH

aruhá = étkezés érah = vendégül látás

orhá = út, karaván

XRH

arah / erúah = vendégül látta / vendéglátás

órah = út, mód, szokás

arihim (tsz) = szögletes zárójel

oréah=vendég

eruj = átöntés, átürítés, átömlesztés

XRJ

er/j/a = meztelenség
arijá = magömlés áraja
arajot = paráználkodás, fajtalankodás
irija (2 = )יvárosháza
arje = oroszlán áradó

XRJ

arijá = gyümölcsszedés
ari(j)ah = zsindely, kőkocka

ora(j)tá (arám, 2 = )אa Tóra
orján = a Tan

ariká = megszökés, megfutamodás
arak = megfutamodott, pálinka

XRJ-N
XRK

aroch = hosszú

órek = ér, véredény

arik ( = )יkatonaszökevény
arká = ostorszíj
arichá = megrendezés, szerkesztés, összeállítás, megterítés
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XRCh

arach = rend-(szer)ezte, szerkesztette, terített, értékelte, nyújtotta
orech = szerkesztő, meg-, rendez, terít

erech = érték, készlet
arkaá ( = )אbíróság, hatóság

XR-KX

arach = tart (idő), meghosszabbodott

XR-K/Ch

arká = halasztás

órech = hosszúság

aruchá = hegedés, gyógyulás
hosszú-be

arkubá = kurbli, térdkalács
archi-bisof = érsek hosszúarkti = északi sarki hosszanti

XRK-T

arkof = kengyel, kaloda

XRK-F

archilisztisz = rablóvezér

lisztim = rabló

lost = elvesztett

összetett szó

arkán = bőbeszédű

XRK-N

archán / arichut = nyurga / hosszúság

XRCh-N

archión = levéltár
arál = érintetlenül hagyta, a fa első gyümölcsei

tiltott

arel = körülmetéletlen, nem zsidó

orlá = első gyümölcsök /fityma

XRL

aréla = nem zsidó nő
arel lev = buta, érzéketlen

lev = szív

ariel = Jeruzsálem

XRL

er'el (2 = )אangyal
erani = éber, élénk

XR-XL

ironi = városi

arón = szekrény, koporsó
arnáv = nyúl

éber, kinyúlik

Mózes 5

orlogin = fali-, óra XRL-G
mozgalmas

XRN

óren = fenyőfa

XRN

orin = Tóra

XRN-V

arnȧk = erszény

XRN-K

arnóna = ingatlanadó

XRN-N

aróm = meztelen erom = akt, meztelen, -ség

XRM

erám = lemeztelenít
arám = felhalmozta, halomba rakta

órem = felhalmoz

aremá = halom, asztag, rakás
arúm = ravasz

erum = felhalmozás

ormá = ravaszság, turpisság
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armumi = ravasz, csalfa, agyafúrt

XRM-M

armón, armóni = gesztenye, -barna

XRM-N

arami, aramit (hn, nn) = arám (nép, nyelv)

XRM

hitarmel = özvegyen maradt

XRM-L

armón = palota

XRM-N

arár = tiltakozott /-ás, ellenvetett /-és

XRR

ariri = egyedülálló, gyermektelen

orer = ellenez, felébreszt

arirut = magányosság, gyermektelenség

XRR-T

ar'ár = fellebbezés, tiltakozás, borókafenyő, magányos

XR-XR

meg-orrol

ir'er = tiltakozott, megfellebbezte, megrendítette
ir'ur = fellebbezés, óvás, tiltakozás, ellenvetés
ur'ár = megfellebbezett, megrendített

arár / arur = átkoz /-ott
areset = beszéd, kifejezés

XRR
XRS

áras-at

arisz = szőlőlugas eresz = bölcső, ágy rekesz
ariszá = bölcső, teknő, tészta

XRSz

árasztott

erász = dagaszt, gyúr, felfuttat
arszál = függőágy

XR-Sz

arasz / arisz = földet bérel / zsellér, földbérlő
irusz = írisz
eresz = méreg
arszi, arszán = arzén, mérgező

írisz  szivárványos (virág, szem)

elárasztott

orasz = eljegyzett (nő)

’felfújódik’

XRSz

arasz, érasz = eljegyezte (nőt)
araz = csomagol erez = cédrus

XR-Sz

felfújódott urusz = mérgezett

arusz, éruszin /-im = jegyes / eljegyzés
arasz, éresz = eljegyezte (nőt)

árasztó

XRSz
szarkofág

órez = rizs

XRZ

arúz = becsomagolt
arizá = csomag, -olás

Ará (alef-hé) = leszedte, letépte, átkozta: „leszedte róla a keresztvizet".
Ȧrbȧ = négy (árad-be). Az ȧ betű nagyon röviden ejtett á-t jelent.
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A héberben nincs meg a jellegzetes mély magyar ’a’.
Az orasz = eljegyzett nő és urusz = mérgezett  mindkettő "felfújódik".
A héber XR gyökszavak bővülése
A héber XR kivétel nélkül minden mássalhangzót felvesz.
xr xrx xr xrx
xr-d xr-d

xr-v xr-v

xr-p/f xr-p

xr-g xr-gx xr-g

xr-k xr-k/ch xr-k/ch xr-k
xr-r xr-xr xr-r

xr-s

xr-bx xr-b/v xr-b/v
xr-l

xr-l

xr-c xr-c

xr-h xr-h
xr-m xr-m

xr-sz xr-sz xr-sz xr-sz

xr-j xr-j
xr-n xr-n

xr-t xr-t xr-xt

xr-z

XR gyök, magyar
Magyarban is feltűnő az XR gyök szóképző ereje. A héberhez
hasonlóan, a magyar gyök is három nyelvi rétegből építkezik – miközben
a gyökszavak és származékaik értelme is megfelel egymásnak. Miután a
pergő r hang használatát az utolsó Özönvíz utáni fejleménynek tartjuk, a
magyar és a héber protonyelv szétválása is ekkor történhetett meg (az
elárasztott ős-Mezopotámia felszáradásának kb. 3000 éves korszakában).
1. A héber XR gyök értelme: éberség. Magyar gyökszavai: ár-ad, odaér, erő, ér-ik, ír-ás, gyógy-ír, túróról leöntött író, őr, b-őr.
2. A héber XRX gyök értelme: ideiglenes. Magyar megfelelője az óra.
3. A héber XR: katasztrófa. Megfelelői: ár (szúr), úr (fény, tűz), űr, ürü.
4. Az arám XRX értelme: érték.
Magyar gyökszavai: ár, áru, ár (területegység), meg-ér, ara (jegyes).
A magyar -xr képző is ugyanazt: áradást, kiterjedt hatást, általános
érvényességet nyújt az alapszónak.
Az XR gyökszavak bővülése
A magyar XR – az f kivételével – szintén felvesz minden mássalhangzót.
xr xrx xr xrx xr

xr-v xr-v

xr-c xr-c xr-c

xr-b/v xr-b/v xr-bx xr-v xr-b

xr-d xr-d xr-d

xr-p/f xr-p xr-p

xr-g xr-gx xr-g xr-g xr-gy

xr-h xr-h xr-h

xr-j xr-j xr-j

xr-k xr-k/ch xr-k/ch xr-k xr-k

xr-l xr-l xr-l xr-ly

xr-m xr-m xr-m

xr-n xr-n xr-n xr-ny

xr-r xr-xr xr-r
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xr-r

xr-s xr-s

xr-sz xr-sz xr-sz xr-sz xr-sz

xr-t xr-t xr-xt xr-t

xr-z xr-z

XR, összehasonlító táblázat
ará = átöntötte órek = (vér) ér

eruj = leöntés

ár = kiürít

ár (árad)

ér (folyik)

(gyógy-) ír, író (túróról)

űr

ari = oroszlán

ér = éber

ari = oroszlán, eruj = átöntés

ore = letép

ár (beleszúr)

erő

ír (körmöl és betintáz)

ürü (herélt juh)

arai = ideiglenes

i =sziget, ír =város

ara (menyasszony)

ír (ékírás)

XR

orlogin=falióra úr = fény, tűz
óra

úr

ar'á = föld

ori = fényes

ér = éber, or = bőr

ár (terület)

ér(-ik)

őr, (b-)őr

ar'á = föld, világ
ár, áru, (meg-) éri
aravá=puszta

orvani = szarka

árva

orv

aravi = arab

arev = jótálló

orev = jótáll

arab

érv

örv (-e alatt)

XR-B/V

aravá = sivatag, éráv = kevert
Arábia
arba = bárka, tász = repül
árbóc (árba-taszít)

XRB-C

eravón = zálog

urbál = felkavart, örvényes

Ervin

örvény

XRB/V-N

orbonász: albán

urbál = kevert

Orbán

urbán (városi)

arubá = világító ablak
orbánc (fényes, duzzadt bőr)
aravi = arab, oszek = foglalkozik

arbáz = ezerjófű, arev = jótálló

arabeszk (eszkábál)

orvos

arac = rettegett erec = föld

aric = zsarnok
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XRC

arc (árt-esz)

érc (ér-tesz)

orca, orcátlan

aruc = vízmosás

arci = országos

Ercsi (ér-tes: eres)

Orczy

XRCs

arszi = mérgező irtel = felfedte

orot = fények (visszaverődés)

árt

ért, értelem

orto- (merőleges)

ará = letépte

erech = érték

artilai = hihetetlen

ará = ürítette

arat

érték

irtó (nagy)

ürít

artanit=borbolya orot=fények
ártány (ártó)

XRT

irtel = lemeztelenít

érett (gyümölcs) irt, írtás, irtány

XRT-Ny

erász = felfuttat

artilai = meztelen

artézi (kút)

irtózik

ará = átömlesztette

XRT-Z
ore = feltár, kiürít

árad

ered

orda (túró)

arad = bronz

arad = bronz

arod = vadszamár (bronz színű)

Arad (Izraelben) (őszi) erdő, Érd, Erdély
ardichál, adrichál = építész
erőd

irija = városháza

XRD

ördög (ordít)

XRD-G

rd  dr

iroda

erech = érték

XRD-M

érdem
or = bőr, arad = bronz

or = irha

érdes

ordas

XRD-S

ardál=sárcipő

erúa=esemény

ari = oroszlán

arod = vadszamár

áradat

eredet

irdatlan (irtó)

ordít

arpel = esős

arpel = ködös, éropi = európai

arpilit = csillagköd

árpa (vetésidő)

Európa (esős)

orfeum

XRD-T

XRP

oref = lefejez, arpad = vámpír
Árpád (Rapad? *)

XRP-D
oreg = ágyásokat csinál

XRG

ürge, üreg
oreg = takács
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öreg (ránc-szövő)
XRGy

eragón = vágyódás

urgán = megrendezett

irígy (-ség)
ereg = orsó

argaá = nyugtatás

ereget

irgalom

arag = epekedik
árgus, Argírus

ürügy (üres ügy)
XRG-L

XRG-T

irgen ='elrendez' arg'ván = bíbor
XRG-S

irgum-burgum

orgona (lila)

XRG-M/N

or = irha, oreh=letép
irha

XRH

arje = oroszlán erúj = átöntés

orján = a Tan (vallás)

árja (átömleszt) erjed

orja (a legjobb rész)

erech = érték

órek = ér

órech = hosszúság

Erik, ereklye

irka (erek)

orchidea

arkán=bőbeszédű or = fény

archión = levéltár

ark (-angyal)

írat-ok (ir-kat)

(meg-) érik

ir = város

arak ('kifut')

Ir-ak (sok város) örök

arach = meghosszabbodott

órek = ér (erek)

árok, árkád

íróka (tojásfestő)

erkély

orhá = karavánút
Uruk (örök?)

arká = ostorszíj, arkán = bőbeszédű

arak = megfutamodott
árkon-bokron

orkán (bömböl)

ár = kiürítette

arje = oroszlán

Aral tó

erély

ar'á (arám) = föld ore = felfed
árul

XRK

orech = tart (idő)

arak = pálinka oréah=vendég
érkezik

érlel

óren = fenyőfa erani = éber

XRJ

XRK-N

XRL XRLy
orlá = első termés

or = fény

irul-pirul

örül

erani = élénk

arón = koporsó

Áron

Ernő

arnáv = nyúl

óren = fenyőfa arnáv = nyúl

árny, árnyék

ernyő

irány (kinyúlik)

erani = élénk

erech = érték

ironi = városi

irón, Irán, Irén urna, urán
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ural, Urál (elkerít)

XRN
XRNy

erani = élénk, armón = palota

arany, arány

erény

Irinyi, irnok

ornament

arnáv = nyúlt

or = bőr

erani = élénk

Arnót (albán)

érint

*ironga (korcsolya)

arám = felhalmozta

marom = csúcspont

arám (nép)

orom

zerem = áram

erum=halmozás zerem = áram

áram

érme, érem

órek= ér, erek

XRM

m'urám = felemelt

iram, iramodik öröm

aróm = meztelen, arumá = ravasz

ormá = turpisság

áramlik

Irma

ormány

armumi = ravasz

ironi = városi

ormá = ravaszság

Ármin, ármány

iromány

örmény

armón=gesztenye

erani=élénk, aremá=halom

aroma

iromba*

üröm (pl tárkony)
XRM-N

orem = felhalmoz
ormótlan, Ormánság
orer = felébreszt
orr, orront (szimat)

arirut = magányosság

orer = ellenez

Ararát hegy

(meg-) orrol

XRXR
XRXR-L

ér = éber
őrs (őr-es)

XR-S

orot = fények
Orosháza
ari = oroszlán
óriás
areset = ’beszéd’
orsó (monoton zaj)
ariszá = tészta eresz = bölcső

irusz = írisz

arasz

írisz (szivárvány) orosz

ariszá = teknő

eresz

oresz = földet bérel
XRSz

érasz = eljegyez

erec = ország, oresz=földbérlő

Erosz

ország

m'ruszák = áttört
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áraszt

(ki-)ereszt

XRSz-T

erász = gyúr

orász = dagasztott

erőszak

oroszlán (szoptat)

órez = csomagol
erszény
erez = cédrus

ér = éber, or = irha

erez(-ett)

őriz

ar'á = föld (érték) erász = gyúr (szopik)

órez = rizs

áraz

(el-)oroz

érez

XRZ

Az ár (ter.egység:100 m2), áru és az ara (a menyasszony) is érték volt.
A magyar ír nem rovást, hanem tintaírással való körmölést és „befestést"
jelent – a "körmölés" is a karmok emlékét őrzi. Az "ír" szó a héber ír =
város-sal kapcs. A városállamok működésében legfontosabb az írás volt.
Arbá (árad-be)= négy. Nem véletlen, hogy a "nagy" szó hasonlít a négyhez: mindkettő a térfoglalás mértéke. A "nagyságot": a köbtartalmat 3
irány + a beáradás időtartama (tehát 4 dimenzió) határozza meg.
Orbánc baktériumos bőrfertőzés. A bőr fényes-vörös, duzzadt lesz tőle.
Orvos Az arbáz = ezerjófű Nyugat-Ázsiában és Európában honos. Már
az ókorban is megbecsülték – nagyon sokféle bajt orvosoltak vele.
Az arabeszk tekergő díszítést jelent. Kis-ázsiai kézművesek készítették
ilyet először. Eleinte élő madarakat is ábrázoltak, de i.u. 1000(?) körül,
vallási okból, elhagyták a madarak, állatok, emberek megörökítését.
Ercsi a Duna ágnál van (aruc = vízmosás). Arad = bronz: réz-ón ötvözet.
Arad megye (románul Judetul) Románia nyugati tartománya. Arad
(város) azonban nemcsak a magyar határ közelében – Izraelben is van.
Tel-Arad is, ami a rézkorszakban (i.e. 4000) települt be, a Holt tengernél.
Arod = vadszamár. Két faja van: bronzszínű és egérszürke. Eredetileg
É-Afrikából származik, de az Arab-félszigeten és Mezopotámiában is élt.
Az őszi erdő is "arad" – bronzszínű.
Erdély, másként Erdőelve (erdőséget megelőző) – románul Ardeal.
Az orda a forralt savóból még kinyerhető túró elnevezése Erdélyben.
Az árpa a búzával egyidős takarmány és ipari növény (sörkészítés).
Eurázsiában és Afrikában a legelterjedtebb gabona. Rövid tenyészideje,
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kis vízigénye van, s a hidegebb tájakon is beérik. A vadon termő árpát a
Kaukázustól a Tigris-Eufráteszig termesztették. Az árpa vándorlása i. e.
5000 körül kezdődött Nyugat-Európába – Magyarországra is.
Talán mégsem Árpád volt a híres magyar vezér neve? Egy ókori szerző
Rapad-ként említi. A héber rafad = ki-, aláterít, refed = alom. Az "alom"
szó a magyarban (derékaljon kívül) utódokat is jelentett – habár
manapság már csak állatok utódait. Ezzel a logikával feltételezhetjük,
hogy Árpád (Rapad) egy ismeretlen nevű apa "alom"-ja, utóda volt.
Héberül az arpad = vámpír. Wikipedia: "A vámpír az európai néphit
szerint sírból feljáró kísértet, ami az élők vérét szívja. Éjjel megnyomja
az alvót, megszopja a mellét. Bár M.o.-ot tartják a vámpír-hit
központjának, a mai hitvilágban ez ismeretlen. A magyar néphitben
hasonló a nora (héber: nora = borzasztó). Szlovákul: mora, lengyelül:
zmora, bolgárul: mura, románul: moroiu, ónémet-óangol: mara, német:
Mahr. (Mindezekből csak a magyar "nora" azonos a héberrel, amit
mások, később, n  m betűcserével vették át a kárpátnyelvből.)
Öreg és ürge (a szlengben az ürge embert is jelent).
Orja: a disznókaraj felső vége. Pecsenyének, rántott szeletnek való.
Az irka ma elsősorban iskolai füzet, de rajzolást, irka-firkát is jelent.
Irak Wikipedia: "Mezopotámiában volt a világ első ismert civilizációja.
A sumér befolyás már i. e. 5000 táján kiterjedt a környező területekre,
amit az akkád, babiloni, asszír kultúrák követtek. Ezek a civilizációk
fejlesztették ki a legkorábbi írásokat." (Nyílt hazugság. A tatárlaki
„sumér” típusú ékírásos korongok 7500 évesek, de az se a legkorábbi…)
Uruk (sumérül Uru, Unug, a Bibliában Erek, i. e. 4000-től állt fenn.
Az árkád a lábasház lenti, üres része.
Az ereklye a szentek teste, testrészei, csontjai, vagy használati tárgyai.
Az arkangyalok (főangyalok) Isten hírvívői.
Az Aral-Tengizi (Aral-tenger) üzbégül Orol-Dengizi egy lefolyástalan
sóstó. 1960-ban még a Föld negyedik legnagyobb tava volt, de ma már
három kisebbre osztódik. Mivel a beömlő folyók vizét öntözésre
használták, annyira csökkent a vízszintje, hogy már egy folyó sem éri el.
Az ürömnek sok fajtája van, ide tartozik a tárkony (fűszer) is.
Iromba Nyelvújítási szó, az "irott” és otromba összevonásából: tarka.
Tyúkra, madárra: pettyegetett, kendermagos. Lexikon: "A háromszínű:
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fekete-fehér-vörös macska mindig nőstény: iromba.” (Mégsem ezt érezzük
a szó értelmének, inkább mackósan mozduló tömeget.)
Ormánság a Dráva mentén, Magyarország legdélibb részén van. Régen
mocsaras terület volt, ahol a kiálló halmokra, magaslatokra települtek.
Irán (Perzsia). Érdekes, hogy Olaszországnak és Iránnak is "fordított
magyar" zászlaja van. Bár trikolórok csak a fr. forradalom óta léteznek...
Wikipedia: "Régészeti lelőhelyek tucatjai mutatják az iráni fennsíkon,
hogy évszázadokkal Mezopotámia előtt, már az i. e. IV. évezredben ősi
kultúrák és városias települések voltak Iránban. Akkoriban váltak el az
indo-irániaktól az előiráni (az árja) népek. Ezek nomád törzsek voltak,
az i. e. 3-2. évezredben érkeztek a fennsíkra (De honnan és kik érkeztek?)
*Ironga – régi csontkorcsolya, amit nem kötöttek a lábhoz, csak ráálltak.
Orr A héber or = világit, bőr. Az orr (or-er = bőr-élénk) az emlősök
egyetlen szőrtelen testrésze. Egészséges állatnak nedves és fénylő az orra.
Orosháza a Dél-Alföldön a Viharsarokban van. Sík vidék, csak néhány
halom található rajta. Folyója nincs, csak tavacskák. Első lakói az ún.
Körös-kultúra képviselői voltak. Az Oros régi magyar személynév, az
"úr" kicsinyítő képzős alakja. (?) (A héber orot=fények T/S
hangváltással fényeset jelent. Miután a város Magyarország egyik
legnaposabb helye, szerintünk Orosháza jelentése: "fényes lakhely".)
Az írisz (növénycsalád) a görög mitológiában a szivárvány istennője.
Az arasz kb. 45 cm. Az arisz = földbérlő a magyar-héber arat/leszed
szónak T / Sz hangváltással keletkezett származéka.
Irt Az ir = angyal arám szó. Vesd össze az angyalcsinálással: abortusz.
A héber artanit = borbolya, ártalmas növény.
Órez = rizs. A rizstermesztés titkát állítólag el-oroz-ták – a kínaiaktól.

Az XS gyökök, héber
Az XS sem ősgyök, de elég régi. Az s hang elődje a t volt. Az ősi XT
gyök ősi jelentéseit finn, magyar és héber egyaránt megőrizte. Amikor az
s a különböző nyelvekbe bekerült, délen már megvolt a b és f hang.
Es, is-im = tűz, tüz-ek. Is, anasim = ember, emberek. Vegyük hozzá,
hogy nemrégiben a magyar is kötőszót még es-nek mondták (es, esmét).
A héber XS gyök értelme: tömeges, hatékony, de ideiglenes (es-endő).
Hogy a nyelv megkülönböztesse a tüzes-gyors hatékonyságot a cselekvő,
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"tűzrőlpattant" embertől, egyesszámban magánhangzót váltott (es  is),
és többesszámban az én fogalmat tette a "tüzes" elé: ani+isim  anasim.
A héber XS gyökszava: ȧs = moly (szétporlaszt).
Az XS gyökszavai: es = tűz, is = ember, isá = asszony (mind elmúló).
Az -xs ragként / képzőként egyaránt gyakori a két nyelvben. Jelentése:
olyan tulajdonságú, mint amit az alapszó jelent. Pl. enos=ember (én-es).
A héber XS a szavak egy részénél csak álgyök. Ilyenkor leválasztható az
XS, ami előrag és a valódi szó csak ezután következik. Még érdekesebb,
ha a leválasztás után magyar szó jelenik meg. Ez arra utalhat, hogy az S
megjelenésekor a magyar-héber protonyelv még közös volt.

XS és XS, héber táblázat
as = moly, Göncölszekér
es, isim = tűz

XS
is, anasim (tsz) = ember, férj, férfi

XS

isá, nasim (tsz) = asszony, nő, feleség
isi = egyéni, személyes

usá = ősi város

asvá = orsó

XS-V
esból = kukoricaszár, csutka, torzsa tűz-beli
vas-at: kövérít

asat = megvastagszik, elzsírosodik
asit = szilárd, rögzített

XS-B
XS-T

be-ásott

asut = edzett, acélos
asté eszer = 11 (régies kif)

’vastag’-tíz

estonot = eszmék, gondolatok

toen = állít

isit = személyesen
számít
'az esete'

XS-T

isiut = személyiség, egyéniség

eset = felesége isut = házasélet, házassági kötelék
estakád = tavaly

asedá = hegyoldal, vízesés
esed = vízesés

XST-K
leeső
es-ed

osef = csákány feje,- hegye
aspa = szemét, tölténytár

XS-D

pe = száj
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XS-F
XS-P/F

asaf = varázsló, bűvész

af = repül

espár = rész, adag
aspatot = szemétdomb
aspará = textil finomítás

XSP-R
uspíz = vendég

kórházban is ispez = elszállásolta

asgará = megszokás

XSP-Z

uspáz = elszállásolt ispotály

sigrȧ = szokás

XSG

suhog

XSH

asúah = jegenyefenyő
asíah = vízgyűjtő suhogó

osja = alap
asak = kifoszt, kirabol

isuk = rablás, zsarolás

XSJ
XSK

osek = rablás, bitorlás, kizsákmányolás
askelón =Askelon átkelő

iskuká = sakk

esech = here

XS-K

lógó

XS-K/Ch

askava = temetés kever = sír(hely)

XS-KV
kaf = kanál uskáf = varga, tímár* XS-KF

eskól = fürt

kol-es: mind le

XS-KL

eskolit = grépfruit lógó
askamá = ébresztő

XS-KM

kám = felébred

askenáz = Németország konesz = gyűjtő

XS-KN

eskár = ajándék

XS-KR

esk'róa = bükkfa
esel = szálloda, tamariszkusz

'beeső'

XS-L

aslág = hamuzsír

XS-LG

aslajá = illúzió lajás = dagasztó

XS-LJ

asán = füst, füstölte, füstölgött

XSN

asen / asón = füstölő /füstszínű

isen = dohányzott, meg-, kifüstölte

asnán = füstike (növény)

usán = meg-, kifüstölte

asún = érdes

XSN
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asnáv = szellőzőablak, fülke

isón = emberke, pupilla  embert tükröz

asám = vétkezik, bűnözik, bűnhődik

XSM

esem, asmá = hiba, bűn, vád
asém = bűnös, vétkes, hibás

es-em

isim = személyiségek
asám-dáj = bűn-elég!

asm'dáj (2 = )אördögök királya
asmorá = őrségváltás időtartama
asár = gazdagodik

iser = gazdagította ember-er

XSR

óser = bőség, gazdagság

asír = gazdag
aser = az, aki / ami

XSR

asré = boldog

óser = boldogság

aséra = kánaáni termékenység bálvány
asár = lépkedett bibl. kifejezés
asúr = bükkfa, lépés, Asszíria
asúri = asszír

usár = jóváhagyott, igaz, igazolt, boldoggá tett

asará / asráj = vízum / hitel

iser = jóváhagyta, igazolta

asas = elnyűtt, sorvadó

moly-os

asasit = lámpás, fémrúd, tömb
asisá = lepény, ivóedény

XSS
XSS-T

ises = bátorította oses=bátorít

XSS

Esed = vízesés – régies magyar szónak is beillik.
*Uskáf = tímár. Kikészítés előtt történt a bőr "húsolása": leválasztás egy
kaparókanállal.
Vajon az iskuka = sakk volt előbb, vagy az ostábla?
Askelon Wikipedia: "A filiszteus ókori nép volt, amely a földközitengeri sávot és Kánaán déli részét lakta. Nem sémik, hanem
indoeurópaiak voltak. (Van indoeurópai és sémi – nyelvészeti –
embertípus?) Az i. e. 12. század körül vagy Krétáról vagy az Égei-tenger
felől érkeztek. Főbb városaik az Egyiptomból Szíriába vezető út mentén
voltak: Askaluna, Asdod, Gát. Erős szövetségük és a vaslelőhelyek
ellenőrzése miatt évszázadokra Izrael ellenfeleivé váltak, de a zsidók
sosem tudták legyőzni őket. Az i. e. VI. században tűntek el.
A héber XS gyökszavak bővülése
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A héber XS gyökök nem képeznek második szótagot b/v, c, sz, z hanggal.
xs xs
xs-j

xs-v

xs-d

xs-h

xs-f xs-p

xs-k xs-k/ch xs-k

xs-n xs-n

xs-r xs-r

xs-l
xs-s xs-s

xs-g
xs-m
xs-t xs-t

Az XS gyök, magyar
A d és az s, mindkettő, a t leszármazottja. Valószínű, hogy kárpátnyelvi
hangok, amik az ősi te jelentést is "átvették". Az s/sz az ókorban még
nem vált szét két hangra (egyes nyelvekben azóta sem). Az s/sz, s/zs,
sz/z mind felcserélhetik egymást.
A héber se- viszonyító előrag: aki, amely, ami, hogy, mert, stb. Ez is a te
(külső cselekvő) ágens. A magyarban névmások elé tapadva, de csak
tagadó értelemben maradt fenn, pl. senki: se-nem-aki, semmi: se-ami. A
magyar XS egyaránt hordozza a héber XS, XS és XT jelentéseit.
A magyar XS gyökszavai: ás, es(ik), és, is, ős, (üt).
Az -xs rag / képző ugyanaz, mint a héberben: olyan tulajdonságúvá
teszi a szót, mint amit az alapszó jelent.
Az XS gyökszavak bővülése
A magyar XS gyökszavak v, d, p, gy, k, l/ly, m, n, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b, c, f, h, j, r, sz, z hangot.
xs xs xs
xs-h

xs-v xs-v
xs-j

xs-d xs-d

xs-f xs-p xs-p

xs-g xs-gy

xs-l xs-ly

xs-m xs-m

xs-k xs-k/ch xs-k xs-k

xs-n xs-n xs-n

xs-r xs-r

xs-s xs-s

xs-t xs-t xs-t xs-ty

XS, összehasonlító táblázat
et = és

is = ember

is = ember

és (a többi)

is (egy másik)

ős (egy korábbi)

et = ásó

g-esem = eső

ás, ásó (leüt)

eső

as = moly

es = tűz (pl villám)

vás

vés

k  g: ami 'le-eső’

XS
ut = rátámad
üt  üsj  üss
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et = ásó

t  s hangváltás

svil = ösvény

ásvány (ás-uáni)

ösvény sövény

mutás = gyengül

nem rokonszavak

ásít

XS-V

asisá=lepény
ostya

XST

esed = vízesés

sote = ostoba

asít = rögzített

este, estély (este-li)

ostoba

üst, üstök (haj)

tavla = tábla

asít = rögzített

is = ember ten=adj
Is-ten
is = ember, taún = megterhelt

ostábla tábl-ás

üstökös

nasi = női, ten = adj

István (Istuán)

nőstény (ösztöni)

m'tapel = ápol

sot = ostor

is-tápol (tápol)

ostor

torán=szolgál

es = tűz, trom = előtte

(meg-)esett lány

is-tráng

ostrom

m'sadel = kérlel

is = ember, pone = odafordul

eset is = a felesége

esd, esedezik

ispán (intéző)

XSD

XS-TN

XS-TP

XS-TR

XS-P

djah=siklórepülés
usgyi (gyíja!)
esed=vízesés

ispez = kórházba vitte

esik

ispotály pátyoli

konesz = gyűjtő svuá = eskü
Askenáz

aszkóla = iskola

eskü (essen, ha...) iskola
esel = szálloda senit=másodszor
esély (beesik)
isón = emberke
esendő

ismét
isim=egyének

isón = pupilla, asán = füst

ismer (isem-er)

oson (szeme villan, eltűnik)

Az isa nem azt jelenti, hogy „bizony" – ahogy a nyelvészek a H.B.-ben
gondolják. Az "isa": ember. Héberben igaz asszonyt jelent, de a finnben
(ahol szintén nincsenek nemek: apa). "Ember! Por és hamu vagyunk!"
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Eskü Az eskü földöntúli hatalmak büntetésének való alávetésről szól –
arra az esetre, ha az esküdöző valótlant állítana, vagy nem tartaná meg a
szavát. Szinte minden népnél fellelhető. Esküdnek tűzre, vízre, állatra, stb.
Askenáz Németország régi neve. Az európai származású zsidó "askenázi".
A két istráng a hám része, ami a hám a ló igába fogására szolgál.
Az ostya búzalisztből készített kovásztalan, lapos "kenyér".
Üstök: a pogány módra borotvált férfifejen a homlok felett meghagyták
a felálló, csomózott vagy befont üstököt.
Üstökös – új, csak a 16. századtól datált szó.
Vélekedések az Isten szó eredetéről
Sokféle elképzelés forog, pl: "...az isten szó eredeti jelentése ’ős Ten’.
Párhuzamai közé tartozik az esztendő: ’isten-idő’, az ösztön és a nőstény
 ’nőisten’ is. A magyar isten szót rokonították már a ’tűz’ jelentésű
görög eszta-val, a perzsa jezdan-nal (Vámbéry), a ’teremtő’ jelentésű
cseremisz está-val (Reguly), a finn isá-val – aha: ’atya’ (Hunfalvy).
Isten és István
A héber is, isá = ember, asszony. A finnben az isȧ = apa, de ott, a
magyarhoz hasonlóan, nincsenek nemek.
Mi volt előbb, a nemek jelenléte a nyelvekben, vagy azok hiánya? A
nemek voltak előbb (Afrika). A héber hímnemű tsz jele az -xm, a
nőneműé az -xt. Nos, a finn többsszám jele (a héberben nőnemű) -xt.
A magyar Isten és István szavak arra utalnak, hogy a magyarban egyet
(egy lényt, egy embert, egy megszámlálható dolgot) is jelentett az is.
Bővített szavainkban néha fel is fedezhetjük (Is-ten, Is-tuán, is-pán, istápol), de önálló gyökszóként már csak és, is, ős alakban fordul elő:
"mások" az is, "másik" az és, egy "megelőző" az ős szavunk.
A héber is = ember. Is-kola  ember-mind, is-potály  ember-pátyoli.
A héber ten = adj! Ten-ni  te-ad-éni, tenyér  teni-er. Teng-leng 
teneg, tengely (leng). Tenger  teneg-ár (lengár). Tenyész  teni-esz.
A magyar -tuán (-tevén) összetett rag: ültetvény (ülte-tuáni), bántván
(bán-tuán), tiltván (tilutuán, Halotti Beszéd). Az István ember-tuán: a
tevékeny, vagy megterhelt ember. Is-ten műve tehát az is-tevén: Is-tván.
Itt szép példát láttunk arra (lesz még bőven), hogy a magyar
kétszótagúak egyik fele lehet héber szó, miközben a másik fele
"tősgyökeres" magyar. (Persze mindkét rész kárpátnyelvi tőszó volt.)
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XSz gyökök, héber
Az s/sz hangpáros a mai napig sem különült el minden nyelvben:
például a finnben sem. A csángó-magyar, a görög és a finn is "szejpít".
Gyakori jelenség, hogy egy héber XSz származékot úgy lehet magyarrá
átformálni, hogy a héber szó elé t'-t (a te szócskát) ragasztunk.
1. A héber XSz: osze = csinál, tesz, időzik, iszá = cselekvésre késztette.
E kárpátnyelvi gyök a héberben már nem flektálódott, így általános
maradt az értelme: megteszi, tennivaló. Mégis, ha figyelembe vesszük az
eszev = fű szót, láthatjuk, hogy a héber XSz is beleérezte a gyökbe a
legfontosabb "tennivalót", az evést.
2. Héber XSz gyök (lágy magánhangzó + régi Sz) nem létezik. Egyetlen
szót vélnénk ilyennek: Iszrael. Csakhogy ez nem magánhangzóval
kezdődik, hanem j-vel – s az izraeliek ma is Jiszrael-nek nevezik.
2. Az XSz gyökszavak: iszá = dagasztotta, nyerstészta (iszamos).
3. Az XSz egyetlen szava: aszia = Ázsia. Csakhogy ez a nosze = visz,
hord, emel, eltűr ige származéka. Szá, szí (hn, nn) = menj, vidd!
Az -xs és -xsz képzők / ragok funkciója a héberben is elkülönül és mindkét
nyelvben azonos. Az -xs jelentése: olyan tulajdonságú, mint az alapszó.
Pl. dor-es = követelő, por-es = leváló – magyarban: der-es, por-os.
Az -xsz képző / rag jelentése mindkét nyelvben: olyan dolgot tesz. Pl.
arasz = teknő (áraszt), poresz = szeletel (szánt, paraszt).
Az első, ami a táblázatból szemünkbe tűnik majd, hogy a gyök Sz-je
csak ritkán „szin”, legtöbbször az újabb „szamech” betű. Ebből már
következik, hogy a gyökszármazékok főleg kultúrszavak lesznek.

XSz – XSz és XSz, héber táblázat
aszá = csinálta, tette, készítette, tartózkodott, kinevezte, termelte

XSz

osze = csinál, tesz, készít, termel, cselekszik, időz, tartózkodik

tesző: tevő

asze = vallási tétel

tesze: csináld!
uszá = meg-, csinált, megcsináltatott
iszá = cselekvésre késztette

XSz
asziá = Ázsia

teszette

tészta, iszamos iszá = nyerstészta, masszírozta, gyúrt, dagasztotta
teszi-á: a tevékenység / elvándorlás iránya
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XSz

szá! (hn) = indulj, vidd, emeld!
eszev = fű

eszeu: ennivaló
esz-beni

eszboni = fűféle

szí! (nn) = indulj, vidd, emeld!

NoSze

iszev = gyomlálta, füvesítette

XSz-V

iszbia = növényzet uszáv = gyomlált, füvesített

aszúta = gyógyulás, egészségedre
eszter = Eszter

XSz-T
Istár, Isztár

eszteti = esztétikus idegen műszó
tesz-tömke
istenkedő, szenteskedő

isztomcha = gyomor

XSz-TM

iszt'nisz = finnyás, széplélek

XSz-TN

esztratégi = hadászati

XSz-TR

aszda = tutaj, kétkerekű kocsi
aszaf = befogadta, gyűjtötte

taszi-da

XSz-D

iszef = összegyűjt, befogad

XSz-F

aszefá = gyűlés, gyülekezet
aszif = ősz, gabona betakarítás

oszef = gyűjtemény ep-osz
iszuf = gyűjtés

aszufi = lelenc ’gyűjtött’
aszpaká = ellátás

iszplanit = sebtapasz tesz-lápisz

XSz-PK

idegen szó

aszpaklária = tükör, tükre
aszfán = gyűjtő eszpanolit = ladino

a ’spanyol’ szó is: gyűjtő

aszparág = spárga (növény)

tesz-pörög: csavarodó

XSz-P/FN
XSz-PR

aszpargel = birs tesz-pargod=függöny  "szőrös"
tesz-pe = száj

XSz-P

aszuf = gyűjtött, szof = utolsó

XSzF-SzF

aszpeszet = lucerna
aszafszuf = horda, csőcselék

aszuj = kész, (abból) készített, képes rá, hajlandó, feltehető teszej
teszijá

aszijá = csinálás, készítés, tevés, tevékenység
asz'jati = ázsiai

teszián

aszak = foglalkozott
tesz-ek

XSz-J

taszít-áji: továbbküldő

aszján = masszőr

XSz-J

iszuj = masszázs

XSz-J

iszká (arám,  = )אügylet

XSz-K

eszek = üzlet, cég, kapcsolat, vállalat

aszuk = elfoglalt (ember)

iszká ()ה, iszká (arám,  = )אüzlet, ügylet

asziká, iszuk = foglalkozás, foglalkoztatás
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oszek = foglalkozik

aszik = igénylő

iszki = üzleti

teszki

teszkán

aszkán = közéleti ember

XSz-KN

aszkupá = küszöb

XSz-KP

aszkará = diftéria

XSz-KR

tesz-kará = hideg: holt

aszuch = olajozó, olajkanna

szuch = olajoz

eszkadrón = csapat, katonai raj
aszkalá= hússütő rostély, hajóhíd

XSzCh
kadur = golyó

XSz-KDR

tesz-kál = könnyű

XSz-KL

tesz-kol = mind

aszkola = iskola, tud. irányzat

eszel = vederhordó rúd teszelő
arab: szalám = béke

XSz-L

iszlem = mohamedánra térít

asz'in = masszőr

XSz-N

aszón = vész, szerencsétlenség

iszáni = püffedt, tésztás

XSzN

aszám = magtár

iszum = gabona raktározás

XSzM

tesz-ám

aszóm = bőtermésű

iszem = magot tárol, raktározta

aszum = bőséges, bőtermésű

ószem = bőség

aszmachta = támpont, bizalom, dokumentum

tesz-mochíah=bebizonyít

aszimón = lyukas garas, zseton, telefonérme
tesz-er

taszít-on

eszer, aszará (hn, nn) = 10

XSzR

eszrim (tsz alakú) = 20
aszár = tizedet vett

iszer = tizedet adott

oszer = tizedet vesz oszt-er

asziri = tizedik eszroni = tizedes szám
aszori = tizedes (szám, mérleg)

uszár = tizedet adás

iszur = tized adás, vallási előírás

aszor = évtized, tíz nap, tizes, tizedik
aszeret = tíz, tizes

XSzR-T

aszirijá = tizes, tized

iszarón = tized

aszír = rab

iszur = tilalom

aszur = tilos, tiltott, kötözött rab

XSzR-N

XSzR-J
XSzR

oszer = megtilt, letartóztat, befog

aszár = letartóztatta, megtiltotta, megkötözte, kocsiba fogta
iszár = önmegtartóztatási fogadalom

185

iszár, -im (tsz) = római pénzérme
mosí’a, ozer=megsegít, el=Isten

Jiszrael ( = )ישראלIsten segít

aszasz = kipréselte, kisajtolta

oszesz = kisajtol

JSzR-XL
XSz-Sz

aszesz = préselés
aszisz = gyümölcslé
asziszi = nedvdús, zamatos

Iszplánit = sebtapasz. Lápisz: ezüstnitrátos tapasz szemölcs eltávolításra.
Eszpanolit: ladino. A spanyol zsidók nyelve (lédá = születés).
Aszafszuf = csőcselék. Magyarul, szó szerint: "gyülekezet-utolja".
Eszkadron = katonai csapat. A héber kadur = labda, golyó, löveg.
Aszkará = diftéria (torokgyík): baktériumos fertőző, lehet halálos
betegség. A felső légutakban bőrszerű, kékesfehér hártya, láz, torokfájás,
levertség követi. Hasonlóan hangzik az azkará = halotti megemlékezés.
Eszer = tíz. Mindmáig kb. ennyi a jól együttműködő embercsoportok
létszáma. Az, hogy pontosan tízet jelölnek meg erre a célra, nyilván a tíz
ujjon való számlálás következménye. Ugyanez lehet a tizedet vétel oka.
Istár – a harc és győzelem istennője. Jelképes állata az oroszlán.
A héber XSz – XSz és XSz gyökszavak bővülése
A héber XSz gyökszavak b/v, d, p/f, j, k, k/ch, l, m, n, r, sz, t hangot
vesznek fel. Nem kapcsolnak c, h, s, z hangot.
xsz xsz xsz

xsz-b/v

xsz-d

xsz-p/f

xsz-j xsz-j

xsz-k xsz-k xsz-k/ch

xsz-l

xsz-m

xsz-n xsz-n

xsz-r xsz-r

xsz-sz

xsz-t xsz-t

XSz gyök, magyar
A finn, a székely-magyar és a görög nyelv is "szelypít" (s helyett is sz-et
mond). A jiddis (német-zsidó) nyelv viszont a t helyett mond sz-et. A
t/s/sz használata a különböző nyelvekben mindmáig felcserélődhet.
Némely magyar XSzT bővítmény árulkodik. Emeljük ki a t hangot és
tegyük a szó elejére: esztendő  teszendő, eszterág (egy lábon álló
gólya)  teszer-ág, Isztár (alsó-Duna régi neve)  Tiszá-r, úsztató:-).
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Az XSz gyökszavak: ász(ok, készített), esz(ik), ész, isz(ik), osz(t), ősz
(haj, évszak), úsz(ik), üsző. Elvont értelem: életfontosságú dolgokat tesz.
A megfelelő héber gyökfogalom, mint láttuk, "egyhangú", pusztán teszkésztet értelmű maradt. Hogyan történhetett? Az sz hang megjelenésekor
a magyar még "érezte" a gyökelőd, az XT ősi jelentéseit: át (lecsap rá,
hogy megegye), et (ásó, élelmet keres) iti (folyékonyság: víz, idő), ót
(óvja, védi), ut (út, üt). Mivel a magyar protonyelv (de csak az elválás
után) az utód, az XSz gyökszavait is flektálta, ezzel ismét szétválasztotta
az életfontosságú tevékenységek igéit. A már különélő héber protonyelv
azonban elmulasztotta ezt – nem flektálta az XSz gyököt. A héber XSz
szóbokor tehát nem kárpátnyelvi termék. Ez az oka annak, hogy kissé
nehézkes lesz összehasonlítani az XSz gyökszavakat.
A közös -xsz képző /rag jelentése: azt teszi, amit az alapszó jelent. Héber
példák: ag-asz = körte (kör-tesz), af-esz = kifogy (repül-tesz). Magyar: ertész. Legyen "kevert nyelvű" példa is: pim-asz (pim = száj)  száj-az.
Az XSz gyökszavak bővülése
A magyar XSz gyökszavai v, d, p, g, k, l/ly, m, n/ny, r, sz, t hangot
vesznek fel. Nem kapcsolnak b, c, f, h, j, s, z hangot.
xsz xsz xsz xsz
xsz-g

xsz-b/v xsz-v
xsz-j xsz-j

xsz-l xsz-l xsz-ly

xsz-d xsz-d

xsz-k xsz-k xsz-k/ch xsz-k

xsz-m xsz-m

xsz-r xsz-r xsz-r (régi szó)

xsz-p/f xsz-p

xsz-n xsz-n xsz-n xsz-ny

xsz-sz xsz-sz

xsz-t xsz-t xsz-t

XSz, összehasonlító táblázat
A ferdén szedett piros sorok nem, vagy csak távoli rokonszavak .

aszuj = készített osze = teszi

iszá = késztette

uszá = megtett

aszu (bor)

(t)esz, esz(ik)

(T)isza, isz(ik)

aszif = ősz

loesz = rág (lx- csak előrag)

aszif = ősz

ász (évszak)

esző (evő)

ősz (évszak)

széchel = ész

széva=ősz haj

ész

ősz (haj)

(T)-XSz

(t)úsz, tuszkolt

uszá = késztetett

oszer = részt adó
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üsző

összetett szó

ösz-vér

XSz + VR

osztott, ’leeső’

oszer = részt ad uszá=késztetett

észt (észtül: eesti)

osz(t), osz(t)ó

uszít XSzT

aszá = megtette

oszer = részt ad

asztag (felrakott)

osztag, osztják (nép) XSzT-G
iszá = késztette
ösztöke

XSzT-K

osze = tesz, al = rá, teiná = rakodás

oszer = tizedet vesz

asztal (tesz-rá)

esztena, isztina

osztály, osztalék

szotem=eltöm

osze = csinál, ten = adj

osze = tevő, ten = adj

asztma

esz-tendő (tesz-endő)

ösztön

eszter = Eszter
(ágaskaró) esztró, Eszter

esztratégi = stratégiai
eszterág (gólya egy lábon)

XSzT-L
XSzT-N

szatár = ledöntötte
Istár, Isztár (harc-istennő)

XSzT-R

oszer = ’megosztott’
Isztria (félsziget)
aszda = tutaj
XSzD
iszuf = összegyűlt

XSzP

iszap

aszuk=elfoglalt

eszev = fű

soev = szív

ászok, ászka

eszik

iszik (szívó)

uszadék
meszeg = öntvény

XSzG

üszög (gomba)
szohe = úszik

XSzK

úszik

eszek = üzleti kapcsolatok

oszek = foglalkozik

észak

Oszkár

aszá = készített szá! = vidd

szig=fémsalak

eszköz

üszök (égés)

aszkalá = rostély
eszkábál

iszák (viszák)
iszá = késztette

uszá = késztetett

iszkol iszkiri

uszkár (úszik)

aszasz=kipréselt maszlul=pálya iszá = késztette

aszuj=készített

aszal, aszály

uszály (viszeli)

észlel (égitest)

iszalag (viszeleg)

eszel = hordozórúd
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XSzL

(el)oszlik, oszlop (súlyelosztó)

XSzNy

iszáni = püffedt

uszá = csinált

iszony

uszony
aszón = veszedelem
őszinte (ő-színe)

XSzN
aszám /iszem = magtár /raktározta
XSzM

eszme, eszmény

ószem = bőséges
oszmán (török)
oszer = ’elosztó’

XSzR

oszró, ösztörü (szénaosztó ágasfa)

iszáni = püffedt

oszesz = kisajtol

asszony (terhes)

össze, összeg, összes

Ész, eszel A héber eszel = vödörhordó rúd nem arról szól, hogy jól
kieszelték, hanem a teherelosztásról.
Üsző – nőstény szarvasmarha. Még nem ellett, de szaporításra szánják.
Ász – kártyalap (évszakok).
Ászok, ászokolás: utóerjesztés. Ászoknak nevezik a hordó alatti
talpgerendát is, amely a kitámasztást, tisztítást és a gondozást biztosítja.
Ászka Az ászkarákok szerepe főként a szerves anyag feldarabolásából,
lebontásából áll. Táplálékuk hullott avar, törmelék, gombafonalak,
mikroorganizmusok. Az ászkák koprofágok: saját ürüléküket is megeszik.
Az uszkár vadászkutya volt, vízi vadászatra különösen alkalmas.
Ösztöke (teszőke) Vasalt végű bot – bökdösésével nógatják az ökröket.
A széna és gabona szárítására használt lecsonkolt ágaskarónak ennyi
neve van: oszró, eszro, eszrő, osztró, eszterü, ösztörü. A földbe
szúrták és az ágaira rakták fel a szárítani valót. Ebből látszik, hogy a
héber "eszer" eredetileg nem a 10-es számnevet, csak szétosztást jelentett.
Itt van példa a t utólagos, immár magyaros betoldásaira is: tesz / oszt.
A kárpátnyelv, a tíz ujjat véve alapul, tizes számrendszert használt. (Más
népek másfélét, pl. a sumérok hatos-hatvanas számrendszert.) A pontok
egyeseket, egy vonal nagyságrend váltást jelentetett. A héber tiszá! =
menj tovább! – ez a tíz rokonszava. A magyar húsz pedig nyilván
azonos a későbbi "húz" szóval, amit vízszintes vonal jelölt.
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Oszt, osztás. Ezek a szavak már a fejlett állattartás korából valók.
Amikor a tíz = eszer számnév kialakult, a KM populáció már helyben
maradó és délre elvándorló részekre szakadt. A szétválás előtti
kárpátnyelvben csak a részekre osztás fogalma volt, (ez) a számnév nem.
Az észt szót Tacitus említi először aestii alakban. Az óészakiak a Finnöböl déli részét Eistland-nak hívták, ez maradt Észtország izlandi neve is.
Észt, oszét, osztják, osztrák: "északi", de az eredeti értelem: "megosztott".
Az oszét (oszétül Ironau) az iráni nyelvek közé tartozik. Ma Oroszország
és Grúzia határán, Oszétiában beszélik. Ennek egyik nyelvjárása volt a
jász. A jász név a Szir-Darja melletti ászik-tól ered, akik az i. e. 3-2.
században magas szintű földműves kultúrát teremtettek.
Az osztják és manysi (=vogul) népet a hivatalos nyelvészet a magyarság
legközelebbi nyelvrokonának tartja. Az ugyan nem derül ki, hogy milyen
nyelvi adatok alapján (ha nincsenek). Lásd Wikipedia: "Mansy nyelv".
Az asztal – el-osztó hely. Mindazt rátették, amit szét akartak osztani.
Eszter perzsa eredetű név: csillag. Istár asszír-babilóniai istennő volt.
Isztria (horvátul Istra) az Adriai-tenger nagy félszigete. Két, földrajzilag
elkülöníthető része van, a tengerpart (ami hegyes vidék) és Belső-Isztria.
Eszterág a fehér gólya neve. Egy lábon áll – mint a szénaszárító ágasfa.
Osztrák – Österreich: "északi tartomány".
Esztrenga, isztronga, sztronga: fejőkarám. Ez egy szétszedhető kerítésű
fedett építmény, ami a juhok egybetartására és a nyáj védelmére szolgál.

XZ gyökök, héber
A héber XZ a korábbi (még szét nem vált) XS / XSz utódgyöke.
Az XZ gyökszavai: ez, izá = kecske, óz = erősödik, menedéket keres.
Elvont értelem: ami erőnlétet biztosít. A gyök jelentése: kecske, ízlik.
Az XZ gyökszavai: az = akkor, úgy, éze = milyen, melyik?
Ez a gyök csak névmásokat képez mindkét nyelvben.
A héber -xz rag / igeképző jelentése hasonló az -xsz raggal: olyasmit
csinál, amit az alapszó jelent.

XZ és XZ, héber táblázat
áz = erős, erősödik, menedéket keres

XZ
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íz, izom

ez, izá (hn, nn), izim (tsz) = kecske

óz = erő, bátorság, hősiesség
uzi ( = )יférfinév
uzá = egy déli falu

az = akkor, úgy ézu = amelyek

XZ

éze = milyen, melyik?
azáv = elment, ott-, hátrahagyta

ozev = el- otthagy

XZ-V

azivá = el-, otthagyás
azóv = elhagyott, elhanyagolt

izavón = hagyaték

azuvá = elhanyagoltság, elhagyatottság, rendetlenség
azuvi = lelenc, elhagyott gyermek
azivut = elhagyatottság, elhanyagoltság
ezov = izsóp

XZ-V

azovión = levendula
azut = szemtelenség

XZ-T
panim = arc

azpán = szemtelen, orcátlan

XZ-PN

azpánut = szemtelenség, orcátlanság
azhará = figyelmeztetés

XZH

azáj ( = )יakkor

XZJ
izuk = felásás, körülásás

azak = megkapálta, körül-, felásás
ezek=kötszer

XZK

uzak = megkapált, felásott

izká = gyűrű, karika

azikim = bilincs, -ek

XZK

azaká = riadó

XZXK

azkará = kegyeleti megemlékezés kará = történt kár

XZK

azál = elfogy, elmegy

XZL
jȧd = kéz

XZN

ozlát jȧd = tehetetlenség
ózen, oznáim (tsz) = fül
oznijá = fülhallgató
uzán = kiegyensúlyozott
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izen = egyensúlyozta, mérleget készített
azen = fegyver, fegyverszíj

izún = egyensúlyozás, mérleg készítés
izmél = véső, műtőkés

XZM

izmaragd = smaragd
azár = meg-, segítette
azará = csarnok

XZR
ozer /-et (hn, nn) = segít, segéd, háztartási alkalmazott

ezer = segítő, segítség, támasz
ezrá = segély, segítség

XZR-R

azár = övezte, nekibátorodott

uzrár = galagonya
XZR

ézor / ézori = öv, övezet, kerület / kerületi
ezráh = polgár, gyökeret vert fa
ezrahut = állampolgárság

XZR-H

izréah = honosít

azaz = erősödött, felülkerekedett izuz = bátor, hős, erős

XZZ

aziz = erős, bátor ezuz = bátorság erő, hősiesség
azazel ( = )אördög, a fene!

XZXZ-XL

Uzá izraeli falu a déli partvidéken.
Azkará = halotti megemlékezés. Aszkará=diftéria (torokgyík). Fertőző,
néha halálos betegség, amit baktérium okoz. Vesd össze askavá = temetés.
Ózen = fül és egyensúlyozó szerv. Magyar rokonszavak: izen, üzen. Már
az ókorban is tudtak a fül kettős szerepéről: hallás és egyensúlyozás.
Az XZ gyökszavak bővülése
A héber XZ gyökszavai v, p, k, n, r, t, z hangot vesznek fel.
Nem csatolnak b, c, d, f, g, h, l, m, s, sz hangot.
Az XZ v, h, j, k, l, m, n, r hangot vesz fel – b, c, d, f, g, h, s, sz -et nem.
Egyik sem kapcsol b, c, d, f, h, s, sz hangot.
xz xz
xz-l

xz-v xz-v
xz-m

xz-p

xz-h

xz-n xz-n

xz-j

xz-k xz-xk xz-k xz-k

xz-r xz-r

xz-t

xz-z xz-xz

XZ és XZs gyök, magyar
A z -re végződő igék eredetileg sz-re végződtek – a zs-re végződők s-re,
tehát az XZ/Zs szavak héber rokonait XS /XSz-nél is lehet keresni.
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A magyar XZ gyökszavai: áz(ik), az, ez, íz(e), íz (izület), őz, úz (nép), űz.
A gyök értelme: ami erőnlétet biztosít – s ez jól egyezik a héberrel.
Az XZ gyökszavak bővülése
A magyar XZ b/v, d, p, g, k, s, sz hangot, az XZs csak g, k -t vesz fel.
Nem csatolnak c, f, h, j, l, m, n, r, t, z hangot.
xz xz xz xzs
xz-h

xz-v xz-v xz-b xz-v

xz-j

xz-d

xz-p xz-p

xz-k xz-xk xz-k xz-k xz-k xzs-k

xz-n xz-n

xz-r xz-r

xz-s

xz-sz

xz-g xzs-g

xz-l

xz-t

xz-m

xz-z xz-xz

XZ, összehasonlító táblázat
áz = menedéket keresett

óz = menedéket keres

áz(ik)

XZ

őz

Uzs, Uzsa

zo, zu = az

éze = melyik?

iz, izá (hn, nn) = kecske

óz = bátorság

az (az ott!)

ez

íz

úz (kun nép)

áz = erősödik

ezer = támasz

ázsió

íz (izület)

aszíja = tevékenység

azóv = elhagyott

Ázsia

Izsó (Ézsau)

azóv = elhagyott

azáv = otthagyta azóv = elhagyott

Azovi (tenger)

izibe

özvegy

ezov = izsóp

ozev = elhagy

izsóp

Ózd (úz település)

XZs-P

m'íz = merészel
űz

XZ-B/V
XZD

azaká = riadó

ozev=otthagy

izgat

uzsgyi (kígyó)

áz = menedéket keresett

jichȧk = nevetséges

ázik

Izsák (Jichák)

uzak = körülásott
Uzsok

zu = azok

ézu = amelyek

ozev= otthagy izuk =körülásás

azok

ezek

ó(d)zkodik

ozel = elfogy

iza = kecske
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üzekedik (kapál)
uzál = elfogyott

ázalék

ízlik

üzlet

ózen = fül

ózen = fül

ózen = fül

izen

(hang) özön

üzen

izún = kiegyensúlyozás
uzsonna
ez = kecske, -xm = tömeg

izmel = véső

izom (hús)

üzem

azará=csarnok ozer = segít
(b)azár

azár = nekibátorodott

ezer, ezred

üzér, uzsora

aszúr = kötözött ezrȧ = segély
azsúr

izréah = meghonosodott

ezért

Ozora

azár = övező
Uzor

ézor = övezet
azúr, Azori (szigetek)
k- =olyan, mint

keszef=ezüst, iszuf=gyűjtés
ezüst (szálkás termésezüst?)

zot = az, azt

ze = ez, ezt

Jiszrael = segít-Isten, izréah = honosít

azt

ezt

Izrael

aclán = lusta (a gém repülése)

izúz = bátor, felülkerekedik

azték (aztlán-i)

Ízisz

az = akkor úgy

zeá = izzadság, mezia = izzad

azaz (akkor úgy!)

izzó, izzad

Az úz, guz, oguz – valószínűleg a kun nép elnevezései. Az oroszok
polovecnek (héber poles = betör), a 11. század végén pedig hunoknak
nevezték őket. "Akiket unnoknak mondunk, a köznép úzoknak nevezi".
A besenyők, úzok és kunok a Kárpátok keleti oldalán torlódtak össze. Az
úzok 1086-ban M.o.-ra betört nomád csapat voltak. Megkülönböztetésül
a kipcsák "fehér-kunoktól", az úzokat "fekete kunoknak" nevezték. Az
aszódi pogány sírokat úz / palóc temetőnek tartják.
Az Uzs folyó a Kárpátok vízválasztójánál, az Uzsoki-hágónál ered. Neve
az uzs (kígyó) szóból származik (uzsgyi!). Úz településnevek: Uz, Uza,
Uzdi, Uzlar, Ózd. Uzsa a Bakony és a Keszthelyi-hegység között van.
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Az ázsió: felpénz. Az a százalékos különbség, mellyel a valuták piaci ára
nagyobb a hivatalosnál. „Nagy az ázsiója van: nagy a keletje".
Az Izsó férfinév – a bibliai Ézsau nevéből származik.
Az izsóp évelő gyógy- és fűszernövény. A Kárpát-medencében
termesztett faja a Földközi-tenger keleti részén és Ázsiában őshonos.
Izsák héberül Jichák = nevetni fognak. Amikor Izsák megszületett, a
Biblia szerint Ábrahám már 100 éves volt és Sára is nagyon öreg – ezért
fogadták nagy nevetéssel a megérkezését.
Uzsok Az Ung folyó eredeténél, Ukrajna magyarországi szélén fekszik.
1582-ben járvány pusztította ki a lakosságot – Galíciából telepítették újra.
Ázalék a száraz főzeléknek termesztett hüvelyesek: bab, borsó, lencse
közös neve. Azért "ázalékok", mert főzés előtt áztatással szokták
puhítani őket. Az ázalékállatkák mikroszkópikus viziállatok.
Azúr A kék szín heraldikai (címertani) neve a francia azur. A szó a
perzsa Lazhward származéka, a sötétkék kő (lapis lazuli) lelőhelye.
Azsúr (francia) szálhúzással és hímzéssel készült kézimunka, áttört rész.
Ízisz (Iszet / Aszet) az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb istensége.
Anyaistennő, a varázslás, termékenység, víz és szél, hajózás istennője, a
nőiesség, hűség szimbóluma. Ozirisz felesége, Hórusz anyja. Kultusza a
Közel-Keleten és Európában is elterjedt. Ízisz, Óegyiptomban: Iszet. A z
hang elődje sz, annak elődje t – itt egyszerre látjuk mindkét hangcserét.
Ozora történelme az őskorba vezet. A honfoglalást megelőzően avarok
lakták. Első neve Uzra. A tolnai lankák között megbújó, friss vizű
patakokkal átszelt település később Azara (az Ozorai család birtoka) lett.
Azori szigetek: Portugáliához tartozó szigetcsoport az Atlanti óceánban.
Wikipedia: "Az aztékok az amerikai kontinens bennszülött civilizációját
hozták létre a 14. században. Vallásuk sokistenhívő volt, köztük egy
láthatatlan főisten. Magukat mexikáknak nevezték. Hírhedtek voltak az
emberáldozatokról. Az "azték" név, a monda szerint előző hazájukra,
Aztlán-ra utal.” (Aztlán: A gémek otthona.)
Kérdés: hol lehetett a "gémek otthona"? A szürkegém Eurázsiában és
Dél-Afrikában él. Csakhogy Amerikában is van néhány gémfaj – ebből
még nem lehet arra következtetni, hogy a "gémek hazája" nem
Amerikában lett volna. Az aztékok azonban egy fehérbőrű emberistenre
vártak. Ezért fogadták bizalommal a spanyolokat – ez is lett a vesztük.
@Krizsa Katalin 2015. 10. 25. Átdolgozás: 2016. 12. 19.
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