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HOUSE, HAUS, HÁZ 

 

 

Az angol house és a német Haus ugyanaz a szó, hiszen egyezik a) a jelentés és b) a 

szóalak, s ez azonosságuk teljes értékű bizonyítéka. A magyar ház – a nagyon régies 

kórógyi kiejtéssel: håoz – szó is azonos velük, hiszen ugyancsak megfelel a fenti a) és a b) 

feltételnek. 

Vajon kié a szó? 

 

A következőkhöz előzetesen csak annyit kell tudni, hogy a magyar teljes egészében képi 

beszéd, s a szavak is képeket fejeznek ki. De nincs végtelenül sok alapkép (őskép), hanem 

csak néhány, s a ragozás segítségével az alapképekből-alapszavakból kiterjedt szóbokor 

jönnek létre, melyek bármikor, bárki által korlátlanul tovább növeszthetők. Látjuk majd 

alább, hogy miként. Az egyazon szógyökből épített szavak eltérő jelentései pedig úgy 

adatnak, hogy a szógyök után illesztett s kellően megválasztott szórészek a kívánt jelentésre 

szűkítik a gyök által megadott képet. Legyen erre példa a fog gyök: fogad, fogas, 

fogócskázás, fogdos, fogadalom, fogat, fogda, fogó, fogadó, foglal, foglaló, foglalat, fogan, 

fogantyú, fogékony, fogoly, foglár... s pl. elfogulatlan stb. Például a fogat, a fogda és a 

(szeplőtlen) fogan(tatás) és a fogan(tyú) végképp egészen távoli jelentések, ám ugyanaz a 

kép, látvány a lényegük: fog, megfog, tart s ezen általános látvány különböző leszűkítései a 

felsorolt szavak. 

Ez minden szavunkra igaz: a magyar szavak nem véletlenszerű hanghalmok, s nem 

elkülönítik a világ egyes részeit, hanem összekötik mindazt, ami az adott  átfogó elv szerint 

összetartozik. Másként mondva: nem tördeljük szét a világegyetemet a szavak által is a 

legapróbb részleteiig, hanem a szavak segítségével is a teljességet igyekszünk megragadni.  

Tehát nem megérteni, hanem meglátni kell az alábbi, azonos gyökű szavak jelentését is, 

s akkor világossá válik egyazon gyökből való származásuk. 

 

A ház alapgyöke, másként mondván ősgyöke: ho. A ho alapgyök (ősgyök) jelentése: 

felül lévő, valami fölött elhelyezkedő. Innen a téli csapadék hó megnevezése is: belep, fed, 

felül van. Tessék csak kinézni télen hóesés után. Ez a ho ősgyök által megadott alapkép. 

Tehát a hó nem tárgy szerinti, hanem legjellemzőbb látvány szerinti megnevezés. 

 

a) Ho úgy képezve, mint pl. a hav-az, por-oz szavakat: hoaz (ho-az, ho-oz), 

összevontan ejtve: haz, ház, mely szó jelentése már világos: óv, véd, fed. A ház 



tehát óv bennünket. Következésképpen a haza szót is megértjük: óv, véd. 

Ugyanakkor angol haze = ködbe borít, ködfátyol, vagyis ami befed, eltakar. 

Ugyancsak ezt teszi a hose = harisnya. E haz a hazug szó gyöke is: fed, takar, ez 

esetben leplez értelemben.  

b) A ho másként képezve (mint pl. mal-om, al-om): hom (ho-om). Jelentése a fentiek 

után már bizonyára teljesen világos: ami fed, véd, ami valami fölött van. Ilyen 

például a bőr legfelső, védő rétege, a hám. Az igás állatra tett felszerelés ezért 

ugyancsak hám. Továbbá, ha lejön a felső, védő réteg: hámlik, aki a védő réteget 

leszedi: hámoz, m-n változattal: hámt > hánt. A felső réteg: háncs. Hom (ho-om) 

szintén m-n változással: hon, ez lágyan ejtve: huny, mindkettő ugyancsak óv, véd, 

befed, hon esetében a népet, huny esetében a szemet. Ám angol hame = hám(iga), 

home = haza, hazai, otthoni, német Heim = haza. Ilyen mértékű, ennyire kiterjedt 

véletlen egybeesés nem lehetséges. De még bőven folytathatjuk a sort. Pl. hamu: 

ami fedi, beborítja a tüzet, hom-ály-os: takart, fedett. A hamiskodó a fentiekből 

szintén megérthető: takargató, rejtegető, leplező, akár csak az előbb említett 

hazug. Ugyanakkor angol hum = rászedés, ámítás, humbug = szemfényvesztés, 

ámítás. Honnan tudták a magyar szó legmélyebb értelmét? Még tovább lépvén: 

ham vékony hangon hím, ebből pl. a hímpor: ami a lepke szárnyát fedi, fedő por, 

fedő réteg. Aki hímez, fedő réteget hoz létre. Hímez-hámoz érteménye tehát: 

elfed-kitakar (váltogatva elrejti-láthatóvá teszi a belső lényeget, lásd pl. „van 

takargatni valója”). Bizonyítékaink vannak arra, hogy a hámt > hánt szóból h-sz 

hangváltással (mint pl. hörpöl-szörpöl) lett a számt, majd ebből a szánt szó. Mert a 

szántó ember hámozza, hántja (h>sz: szántja) a földet.  

c) Ho úgy toldva, mint a sor, por, szár szavakat: hor (ho-or, ho-ar). S íme a fed, takar 

értemény (KÉP) ismét kiviláglik: harisnya (székelyeknél szőrnadrág), harmat. 

Fed mindegyik. Angol hoar = dér, hóharmat, zúzmara, hair = haj: mindegyik fed, 

takar, akár a hajlék. A hair és a haj között csupán r-j hangmódosulás áll, mint pl. 

hurrá = hajrá szavak esetében is  (hur rá = haj rá: „hegyibe!, tetejére!”). A takaró 

réteg: hártya (pl. izomhártya), h-k: kártya, angol carte. Ha a védő réteg lejön: 

háramol, aki a felszínt koptatja: horhol (horh-ol), vagy horol, ez h-s váltással: 

sarol, vagyis horló>sarló. A lekopott felszín: horhos. A hárs neve abból adatik, 

hogy könnyen lejön a kérge. A fedő réteg megsértése: horzsolás és így tovább.  

d) Hor h-b váltással (mint pl. horzsol=borzol): bor, mint borít, burkol, bürke, bőr, 

ebből az angolban bare (bőre > pőre: meztelen), barker (kéreglehántó, azaz „burok-

er”). A bark pedig pontosan burk, burok, így lehet a jelentése egyaránt fakéreg is és 

bárka (bark-a) is. A burkoló szőrzet: barka, barkó,  kis szőrös állat: barika, s innen a 



borbély és a borz szó is. Borzalmas érteménye: (szőr)borzoló. Barb = szakáll, 

apácafátyol, de e két értelme csak úgy lehet, ha jelentése ugyancsak burok. (Erre 

már nem térek ki, csak itt megjegyzem, hogy hor h-sz váltással viszont, mint 

például hörpöl-szörpöl: szőr.) Az angol board is burok s hangátvetéssel azonos a 

borda szóval. Angol jelentései: fedélzet, deszkalap, padlóz, deszkáz, azaz burok, 

burkol. Angol bury = borít, azaz (be)borít (burkol): elföldel, eltemet. Ha felhő 

borítja az eget, akkor borult, borongós az idő. A hidegvizes lepedő a testen: 

borogatás. Angol burlap = bur(koló)lap: csomagoló vászon, vagyis bur(ok)lap. 

Érdekes a bursa és a burse szó (tömlő, illetve egyházi pénzalap). Előbbi egyszerűen 

bőrtömlő: „bőr-se”. Burse is ugyanez, csak áttételesen: bőrzacskót körbehordva 

gyűjtött pénzt jelent. (Burs-e azonos az -ly-nal toldott pers-ely szóval, mely olyan 

képzésű, mint pl. a tár szóból képzett tars-oly.)  

e) Ho úgy képezve, mint a pót, falat szavakat: hoat (ho-at), összevontan ejtve: hat. A 

fentiek alapján tudjuk már, hogy e szó fedő jelentésű. Angol hat = fejfedő, kalap, 

sapka...  

Még sokáig folytathatnánk, de ennyi elegendő annak belátására, hogy a ház szó magyar 

szó. 

Ám több is kiderült a bizonyításból. A ház, hause, Haus, håoz szó jelentésének feltárása 

közben megértettük a hose, hame, home, Heim, hám, hamu, hum, humbug, hamis, hámoz, 

hárlik, hánt, hon, hoar, hair, haj, hajlék, háncs, harisnya, hártya, fur, hat, bare, burse, bursa, 

board, bury, burlap, barb, bark, pőre stb. szavakat is. Ebből már általánosíthatunk: míg mi a 

saját nyelvünkön belül maradván könnyedén megfejtjük az indoeurópai nyelvek szavait, 

addig ők nem képesek saját szavaik ennyire mély feltárására. Következésképpen szókincsük 

a ma magyarnak nevezett ősnyelv szókincsének sérült leszármazottai. Ez logikai egyszeregy.  

 

A teljes körű, részletes bizonyítást Az angol szókincs magyar szemmel című könyvemben 

mutattam be. (Fríg Kiadó, 2007.) 
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