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J
A j -t mássalhangzónak tartjuk, pedig egy változó hang: i/j. A héberben
is kevés, a magyarban csak elvétve akad j-vel kezdődő szó.
Már említettük, hogy a "tó" és "jó-jő" (patak, víz, vezet, hoz, szállít)
értelmeknek közös ősgyöke a TX. A t és j felcserélődésére nagyon sok
példa van: tó-jó, tát-táj. tavak-javak, teve-jöve, tavas-javas – szét-száj
/széjjel. Melyik volt előbb? A t hang. A j viszont az emberi beszéd első
igeképzője – ami az idők folyamán többnyire l-re, vagy r-re cserélődött.
A j hang kiejtése számos nyelvben és nyelvjárásban el is változott már,
pl. dz, dzs-re. A héber-jiddis goj / gáj = nép (későbbi értelem a
„nemzsidó”) a cigány nyelvben már gádzso = ember.
A magyar felszólító mód jelének (j) a JX gyök (jó-jő) az eredete. Ez a
jővő idejű igeragozásnál kap majd szerepet: a héberben jövő idő egyben
felszólító mód is. Pl. a jedaber = beszélni fog – azt is jelenti, hogy
beszéljen! Ez logikus, hiszen ha azt mondom, hogy "gyere ide", az
odaérkezést "a jövőben" várom.
A felszólítás és a "jövőben" való teljesítés elvárása ősidők óta egybeesik
– de a múlt idejű ragozás újkori. Még az Ótestamentumban sincs. A
bibliai héber úgy képezte a múlt időt, hogy a jövő idejű igealakot a ve =
és, majd értelmű előrag segítségével fordította át múlt időbe. "Ve-jómár
Elokim" = és / majd mondja, akarja Isten: azt mondta / akarta Isten.

JX és JX gyök, héber
A héber -xj képző a JX gyök értelmének felel meg (jaá = illik, illeti, jae
= ráillő, szép): tulajdonságot fejez ki. Ebből keletkezett a közös magyarhéber melléknévképző, az -i. Az -xj képző használata, amely eredetileg
az ős-igeszerűeket állította elő, nagyon kiterjedt. Példák: tej  te-ej
(ejend, ehető), héj  hó-j (betakar), fej  fő-j (felemelkedő).
A héber JX gyökszava: jae = illő (jó, megfelelő). JX: jae = szemétlapát.
já ( = )הIsten

JX

jae / jaá ( = )אilleti ráillő, szép
jae ( = )הszemétlapát

ez jó / arra jó

JX

alkalmas eszköz

JX, összehasonlító táblázat
jae = illik

jae = ráillő, szép

jae = szép, megilleti
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ja (német)

jó, jő (jön)

jé!

JV és J-B/V származékok, héber
A héber JV gyök eredete a kárpátnyelvi "jó", amit az őskorban – Vasmegyeiesen ma is – jaoú-nak ejtenek. Ebből lett a magyar jov- és jövszótő. A héber azonban, azután, hogy később a déli B/V változó hangot
is felvette, helyenként összekeverte a kétféle v hangot.
Héber JXV gyökszó: jaáv = kívánta, j'vú = behozatal.
JB gyökszavuk nincs, csak származékok. Közös értelmük: kiszárítás.

JV (V=W), héber táblázat
javen = sár

jiven = görögösítette

JVN

vizes-sáros

javán = Görögörszág

j’vani / j’vanit (hn, nn) = görög / görög nyelv

J-B/V származékok, héber
jaáv ( = )אkívánta, vágyódott

mijáu!

JXV

JV

j'vú ( = )אbehozatal

j'babá = zokogás, jajveszékelés

JB-B/V
jibev / jibúv = jajveszékelt, zokogott / zokogás

javhus = egy szúnyogfajta

JVH
hovil / huvál = vezette, szállította / vezetett

javál = patak

jöve-l

juvál = mellékfolyó
j'vul = termés, hozam

jablit = tarackfű

jő-be-let

JVL
JB/V-L

jovel = kos, kosszarv, jubileum, 50. év
jibel = felhólyagosította, gyomlálta, jubilált

jabelet = szemölcs, tyúkszem, bőrkeményedés, kinövés

jabám = sógor*

jő-bel-et

j'vuán ( = )אimportőr

JVXN

j'bum = sógorházasság

JBM

jabár = parlagon hagyta
bur = ugar

JB/V-R

hevír, hovír = ugaron hagy

javás = kiszáradt

huvár = parlagon hagyott

jibes / jubás = kiszárította / -ott

javes = szárított, száraz, kiszáradt

jóves = szárazság
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JB/V-S

jabasá = szárazföld

javasol

jibus = szárítás, aszalás

jabeset = földrész, szárazföld, kontinens

j'vóset = szárazság, kiszáradás

jabasti = szárazföldi j'vesut, j'besut = szárazság

Javȧl = patak, vezet, szállít  javall.
*Jabám = sógor... de nem akármilyen! A jabám egy gyermektelenül
elpusztult férj fivére, akinek vallási kötelessége volna feleségül venni az
özvegyet és a testvére helyett gyermeket nemzeni vele. De ha mégse
akarják egymást – van kibúvó. Ilyenkor az asszonynak kell, vallási
ceremónia keretében kimutatni, hogy "megveti" a sógort. A
nevetségesnek látszó ceremónia értelme (hiszen nemcsak az asszony,
hanem a férfi is húzódozhat, akár meg is egyezhettek az elutasításban),
hogy a közösséget emlékeztesse: az a helyes, ha az elhalt fivér helyett
utódot támasztanak. Csakhát erőszakkal mégse lehet...
A héber JV és J-B/V származékok bővülése
A héber J-B/V gyökszavak b, h, l, m, n, r, s hangot, JV csak n-et vesz fel.
Nem kapcsolnak v, c, d, p/f, g, j, k, sz, t, z hangot.
jxv jv

jb/v-b

jv-h

jb/v-l

jb-m

jv-n jv-xn

jb/v-r

jb/v-s

JV álgyök, magyar
A magyar JV ”gyökszavai”: java (jóua), jövő (jeuö), jobb (jóuab).
Álgyök, mert ez a v eredetileg w volt, s korábban csak magánhangzó.
A magyar JV származékok bővülése
A magyar JV d, l, n, r, s, t hangot vesz fel.
A JV nem kapcsol c, p/f, g, j, k, m, sz, z -t. Magyar JB gyök nincs.
jxv jv jv
jb-m

jb/v-b jb-b
jv-n jv-xn jv-n

jv-d

jv-h

jb/v-r jb/v-r

jb/v-s jv-s

JV, összehasonlító táblázat
jaáv = kívánta

j'vú = behozatal

java (jóua)

(be-) jövő

j'babá=zokogás
jobb
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jb/v-l jv-l
jv-t

javú = behozatal

j'vul = hozam

javadalom

jövedelem

j'vul = hozam

jovel = az 50. év jibel = jubilált
idegen szavak

javul

joviális

jabám = sógor

jovel = szállít

jóbe-m

jövendő

jubileum

jovel = kos, szarv
jávor (fa, szarvas)

LR

javál =vezette
javas, javasol
jibes= kiszárít
javít (jobbít)

Joviális Lexikon: „A Jovis istennévből (birtokos esete Jupiter) képzett
szó: kedélyes, jókedvű, barátságos. Általában kövérkés, korosabb férfi”.
Aha. De attól, hogy a Jovis istennév volt, a szó értelmét nem tudjuk!
Jávorfa = hegyi juhar. A termése kétfelé áll, mint a jávor szarvai.
A jávorszarvas az északi mocsaras vidékeken él, lapátagancsa van.

JC gyökök, héber
A héber JC gyök származékai késői, a vaskorszak utáni szavak – s az
arámkori jeéc = tanácsol, még későbbi. A c (=tsz) hangnak önmagában is
van jelentése: tesz. A JC gyök elvont értelme: jól-tesz.
A héber JCX gyök: jacuá = fekhely, jaciá = erkély.
A héber JCX gyök szavai: j'cíá = kijárat, vécére menés, jice = exportálta,
jocé = kijön, kimegy, eleget tesz, kivételt képez.
JXC gyökszó: joec = tanácsadó.

JCX – JCX és JXC gyök, héber táblázat
jacá ( = )אkiment, kikerült, kijött, eleget tett, kivételt képezett
jó-teszá

JCX

jocé ( = )אkijön, kimegy, kikerül, eleget tesz, kivételt képez
jice / jicu ( = )אexportálta / kivitel
j'ciá ( = )אkijárat, kivonulás, ki-, elmenés, testi szükségre menés
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jaác = tanácsolta

joec = tanácsadó

jaciá = erkély, galéria

JXC

hicía, hucá (jacá) = ajánl, ajánlott, megágyaz /-ott

jacuá = fekhely

JCX
jicev / jucáv = rögzítette, megszilárdította /-ott

JCV

jacív = állandó, szilárd, maradandó j'civá = alap-, állás, testtartás
jicúv = rögzítés, megszilárdítás
jacát = égett, kigyulladt

JCT
jiceg / jucág = képviselte / képviselt

JCG

jicug = képviselet, reprezentálás
jichár = olajbogyó, frissen préselt olaj
jacák = öntötte (betont, vasat)

JCH

j'ciká = öntés

JCK

jacuk / jaceket = öntött beton, vas / vasöntvény
jacul = ekerúd, kocsirúd

JCL
jicuán ( = )אexportőr

jac'án ( = )אcsavargó
jac’anit ( = )אutcalány

JCXN

joc’anit ( =)אkikapós parázna

jacár = alkotta, teremtette, formálta jicer = termel (ipar)
jecer = ösztön, hajlam, teremtmény

JCR
jucár = termelt

j'cír, j'cúr = teremtmény
jicur = termelés jocer = alkotó, fazekas
jacrán = ipari termelő, gyáros j'cirá = alkotás, fazekas mesterség

A héber JC gyökszavak bővülése
A héber JC gyökszavak v, g, h, k, l, n, r, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b, p/f, j, m, s, sz, z hangot.
jcx jxc jcx

jc-v

jc-g

jc-h

jc-k

jc-l

jc-xn

jc-r

jc-t

Magyar JC/JCs gyök és származékok nincsenek
De a jákint = jácint. A nyelvészek szerint nem tudhatjuk biztosan, hogy
egyes latin szavakat c-vel, vagy k-val ejtettek-e a rómaiak (pl. a cézár-t)?
Ez a zavar még az ókorban keletkezett. A tévedés forrása az volt, hogy a
latin c pontosan olyan, mint egy héber k (kaf) betű – tükrözve. Ráadásul
a héber és a latin írásirány is ellentétes. Kézenfekvő, hogy fordításkor
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könnyen felcserélődött a ( כkaf betű) a c-vel. S a magyar nyelv már
ilyen, elváltozott hangzású szavakat kapott vissza latinból, mint a jácint.

JT gyök, héber
A JXT gyökszó: jaát = beborította. JXT gyökszó: jaut = illő, helyes.

JXT és JXT, héber táblázat
jaát = beborította

jő-át

JXT

jaut ( = )אillő, helyes

jó-te

JXT

jatáv = jó, jól van

jó-tevő

JTV

jated = ék, cövek

jut-ed

jited = éket vert

JTD

jitud = beékelés

jutád = beékelt

jatuch = tűzfogó szerszám

jitachen = lehetséges

JTCh

jatám = elárvult

jitem = árvaságra juttatta

JTM

jatom / jatmut = árva / árvaság

jitum = elárvulás
j'tom = árvaság jutám = elárvult

jatár = fölös, nagy, túlzott
jut-ár

jiter = hiába csinálta, hiába tette

JTR

jeter = a többi, maradvány, felesleg, fokozódás, kötél, húr, átfogó

jatír = felesleges

jitrá = hátralék, egyenleg, maradvány, szerzemény

jatur = beékelés

jitur = maradék jotér = több

jateret = nyúlvány

jitaron = előny, haszon

j'térut = felsőbbrendűség
jatus = szúnyog

JTS

A héber JT gyökszavak bővülése
A héber JXT gyök csak v -t – a JXT d, ch, m, r, s hangot vesz fel.
jxt jxt

jt-v

jt-d

jt-ch

jt-m

JT gyök, magyar
Magyar JT gyökszavak: (oda-) jut, jut (neki).
A JT gyökszavak bővülése
A magyar JT gyökszavak csak k, l hangot vesznek fel.
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jt-r

jt-s

jxt jxt jt

jt-v

jt-d

jt-ch jt-k

jt-l

jt-m

jt-r

jt-s

JT, összehasonlító táblázat
jad = kéz
jatt (szleng)

jaát = beborította

geut = áradás

jött (gyütt)

jut (oda-gyut)

jeter = több, jitur = maradék
jut
jatír = fölösleges

jitaron = haszon

játék

jutalom

JD gyökök, héber
A JD gyök eredete a kárpátnyelvi XD volt, aminek elvont értelme: ad.
JD gyökszavak: jád = kéz, mellső láb, fogó, nyél, rész, jidá = hajít, dobál.
JXD: jaád = célpont, jied = kijelöl, rászán, jiud = rendeltetés.
JDX: jadúa = közismert, jéda = tudás, jodéa = tud, ért, ismer, közösül.

JD – JXD – JDX gyök, héber táblázat
jad = kéz, mellső láb, fogó, nyél, rész, emlékmű
jadá = dobta, hajította, kézelő

jod = 'j' betű

JD

jidá = hajította, dobálta

jaád = célpont, kijelölte, szánta jied = kijelölte, rá-, szánta

JXD

jiud = rendeltetés, küldetés, kijelölés juád = rászánt
jadá = tudta, értette, ismerte, közösült vele
jadúa = közismert, bizonyos
jéda = tudás, tudat

JDX

jodéa = tud, ért, ismer, közösül vele
j'diá = tudás, hír, ismeret
jidá = meghatározta, határozott névelőt használt

jadid = jóbarát

j'didut, j’diduti = barátság /-os
j'dug = halász zsákmány

jadán = nagytudású

jid'oni = jövendőmondó

jad'anut = jártasság

JDD
JDG
JDXN

j'dión = bulettin, közlemény
j'donit = bilincs, muff, karmantyú JDN

jadit = fogantyú, nyél, edény füle, kilincs

JDT

Jidoni = jövendőmondó – tehát a magyar idő szó eredeti alakja "jidő".
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Karmantyú, karvédő ruha: rongy, főleg a marokszedők használták.
A héber JD gyökszavak bővülése
A héber JD gyök csak d, g, n, t hangot vesz fel.
jd jxd jdx

jd-d

jd-g

jd-xn jd-n

jd-t

Magyar JD szó nincs
Nincs – de volt elődje: a t hang változott j-re.
A magyar TD gyökszó a tud. A héber todaá = tudat. Megforgatjuk: a
héber jodéa = tud és a finn tiede = tudomány. Ezzel igazoltuk a tézist.
j'didut = barátság
jiddis

jidá = hajít, dobál
jód (új szó)
juád = arra szánt
* Júdás (árulásra)

A zsidó jiddis szó eredete a héber jadid = jó-, barát.
Jód Wikipedia: "Neve a görög jodész szóból ered, ami ibolya színűt
jelent. A tengervizben is van jód. Ezt egyes algák, korallok felhalmozzák
– a jód felfedezése is ezek hamujából történt. (Az etimológia téves. Az
ibolyaszín eredete a héber lajla = éjszaka (lila) és a szagol = ibolya.
Nem érdekes, hogy mit jelent az „új”görögben, mert az is a szomszédból
(héber-arámból) kikupált nyelv volt. A jód nem a színétől, hanem attól
kapta a nevét, hogy fémtörmelékkel érintkezve szétszikrázik: "dobál".)
*Júdás. Az Újszövetség akár kitalált történet is lehet? Nem tudjuk, de a
rómaiak tömegesen feszítettek keresztre embereket... Annyi valószínű,
hogy a Júdás egy „beszélő” név, amit utólag találtak ki.

J-P/F gyökök, héber
A héber JXF gyökszavak: j'áf = repülés, lendület, jaef = fáradt.
JFX gyökszó: jif'á = tündöklés. J-P/F gyökszavak: jafe = kellemes, jó,
hasznos, jofí = szépség, jupá = felhatalmazott. Közös értelem: fellendül.

J-P/F, héber táblázat
jafá = szépül

jipe = szépítette jofí = szépség

jafe = kellemes, szép, jó, hasznos, ...értékű
j'áf = repülés, lendület

JP/F

jupá = felhatalmazott
JXF
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jaáf, jaef = el-, fáradt / fáradt
jif'á ( = )הtündöklés

JFX

j'féfe, j'féfijȧ = nagyon szép, gyönyörű

JFF

jefet = görögség jipuj = szépítés

JP/F-T JP/F-J
idegen szó

japán / japanit = Japán / japán nyelv

JPN

Jafe koho = érvényes, jipuj kóah = meghatalmazás  "megszépít erőt".
A J-P/F gyökszavak bővülése
jf jxf jfx

jf-f

jp-h

jp-j

jf-t

jp-n

JP/F, magyar gyök és származék nincs
jafá = szép, szépül

A „japán” szó jelentése vélhetően szép, szépen.

japán

JG gyök, héber
A kárpátnyelvi JG gyök jelentése: jég, de a héberben (jég és a G hang
hiányában) nem így nevezték, csak elvont fogalomként: keserves dolog.
A héber JGX gyök: jagéa = kimerült, jigá = kifárasztotta.

JGX és JG, héber táblázat
jagá = elfáradt, fáradozott

jigá / jugá = kifárasztotta /-ott

jagéa = fáradt, kimerült

j'giá = fáradozás

jagía, jéga = fáradtság, fáradozás

JGX

hogá (jagá) = szomorította

JG

jagev = szántóföld

JGV

jagón = bú, bánat

JGN

jagór = fél vmitől

jáger = vadász

JGR

JG és JGy gyök, magyar
Magyar JG gyökszavak: jég, jog. JGy gyökszó: jegy.
Jog és jegy szavaink nem a héber JG, hanem a JD gyökkel rokoníthatók.
A JG gyökszavak bővülése
A magyar JG csak ny, sz hangot, a JGy gyök s, sz, z hangot vesz fel.
jgx jg jd jdx jg jgy

jg-v
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jg-n jg-ny

jgy-sz

jg-r jg-r

jgy-s

jgy-z

JG és JGy, összehasonlító táblázat
jigá = kifáraszt

j'giá = fáradozás

jég

jóga

jied = kijelöl

jad = fogó, jodéa = tud, ismer

jegy (bevésés)

jog

jagór = fél

j'giá = fáradozás

jagu-ár

jegenye (hajladozik)
jadúa = bizonyos

jidá = meghatározta

jegyes (jel-es)

jogász

j'dión = közlemény
jegyző, jegyzet

JH és JH, héber
A héber JH gyökszavak: jȧ( = !)הjaj, Isten, jae ( = )הillő, szép.
A JXH gyök: jae ( = )הszemétlapát. Van egy JH ősige: jehi = éljen!

JH és JH, héber táblázat
já ( = )הjaj! Isten j'he, j'hi = legyen

JH

jae, jaá ( = )הillő, szép
kiejtés: jae

jae ( = )הszemétlapát
háj = él

jehi = éljen!

JXH
JH

jaháv = ad

JHV

j'háv = adomány, teher, gond

j'hova = Isten

jáhad = egyesül, együtt

j'hidá = egység, lélek (poet)

JHD

jahid = egyetlen, egyedülálló

j'hidi = egyedül juhád = kijelölt, elkülönített
jihed = kijelölte, elkülönítette, egyistenhitet hirdetett

jehidi = egyedül, -i

jihud = kijelölés, elkülönítés
j'hidut = egyedüllét, egyetlenség

jihud = zsidó vallásra térítés j'hudi = zsidó
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JHD

j'hudit = zsidó nő / nyelv*

jahadut = zsidóság, judaizmus

jihef = mezítlábra vetkőzött

jahef = mezitláb, mezítlábas

JHF

jahafán = szegénylegény, csavargó
j'héfut = mezítlábasság
jihel / jihul = reménykedett /-és

JHL

jahalom / jahalomán = gyémánt / gyémánt kereskedő, ~ csiszoló

JHL

jahám, jihám = párzási ingere volt jihum = párzási inger

JHM

jahmúr = dámvad

jihem = párzásra ingerelte
jihur = oltóág

jahará, j’hirut / jahír = gőg, dölyf /-ös

JHR

juhará = gőg, dölyf

JHR

hitjaher (jahár) = hencegett
jáhasz = le-, származás, előkelő származás

JHSz

jihusz = le-, származás, előkelő származás
jáhȧsz = leszármazás, viszony, kapcsolat, előkelő származás

JHSz

juhász = annak tulajdonított, hozzátartozónak számított
jihesz = neki tulajdonította, megállapította a származását
jahaszi / jahaszut = arányos, relatív / relativitás
jihusz / johaszin = viszony, tulajdonítás, leszármazás / származás
jahszán / jahszanut = rátarti, előkelő / előkelősködés
juhaszín = hozzátartozás, leszármazás
*Jehudit = zsidó nő / a nem-héber zsidó nyelvek (jiddis, ladino).

Jahmur = dámvad (párzó). Innen ered a magyar juh szó is: "szaporodó".
A magyar juhász szó értelme pedig: „neki tulajdonított”.
A héber JH gyökszavak bővülése
A héber JH gyökszavak v, d, l, r, sz hangot vesznek fel.
A JH gyökszó pedig d, f, l, m, r, sz hangot kapcsol.
jh jxh jh

jh-v

jh-l jh-l

jh-m

jh-d jh-d
jh-r jh-r
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jh-f
jh-sz jh-sz

JH gyök, magyar
Magyar JH gyökszó: juh.
A magyar JH gyökszavak bővülése
A magyar JH gyökszavak csak r, sz hangot vesznek fel.
jh jxh jh jh

jh-v

jh-l jh-l

jh-m

jh-d jh-d
jh-r jh-r jh-r

jh-f
jh-sz jh-sz jh-sz

JH, összehasonlító táblázat
jihem = üzekedett
juh
juhará = gőg, jihur = oltóág
juhar (magas fa)
juhász = neki tulajdonított
juhász

Jihem = üzekedett. A héber j betű az Isten jele. Feltehető, hogy az ősök
az egyesülést, az aktust "isteni tulajdonságnak" tekintették, hiszen az
teremt mindent. Varga Csabának ismét igaza van: a jó – az egy. S az egy
szétválása – ami inkább rosszat, mint jót szokott jelenteni – a két (szét).

JJ gyök, héber
j'já ( = )ייIsten
jájin jénot = bor

JJ
jéjni = borízű

JJN

jéjnán = borkereskedő

JJ gyök, magyar
j'já jaj! (Istenem!)

jjá júj!

Borral koccintáskor a magyarok azt mondják: Isten, Isten!

JK és J-K/Ch gyök, héber
Csak egy héber JKX gyökszó van: jaká = kificamodott.

JK és J-K/Ch, héber táblázat
jaká = kificamodott

a jak szarva csavart
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JKX

jekev = présház, borpince

JKV

jakác = felébredt akác = megszúrta j'kicá = szúrás, felébredés

JKC

jakád = égett, tüzelt

JKD

j'kidá = égés

jakud = tűzhely

j'kod = égés

Jakutföld

hochiah (jachah) = be-, bizonyította, rendreutasította, megrótta
jachol = tud, bír, képes rá, lehetséges

JChH
JChL

jachol-ni = módomban áll, képes vagyok képes-éni  képes lenni
jachólet = képesség, tehetség, lehetőség
j'kum = élőlény, világmindenség

feléled

jochani = griffmadár
jakinton = jácint

JKM
JChN
JKN

akar

jakár = értékes, drága, becses, ritka jelenség
jakír = drága kedves, előkelő

JKR

jikur = megdrágítás

jeker, jakrut = drágaság

jóker = drágaság

jekár / j'kár = tisztelet / értéktárgy
jakranut = drágítás, magas árazás
jakrunit = cincér
jakos = csapdás vadász

jokes = csapdaállító vadász

jakás = csapdát állított, aknát rakott

JKS

jokeset = aknarakó hajó

Jakás = csapdát állított. A Jakus gyakori családnév.
A héber JK és JCh származékok bővülése
A héber JK származékok v, c, d, m, r, s hangot vesznek fel.
A héber J-K/Ch származékok csak h, l, n hangot.
jkx jk

jk-v

jk-c

jk-d

jch-h

jch-l

jk-m

jch-n

jk-r

jk-s

Magyar JK gyök nincs
Magyar JK nincs, csak a szamojéd nyelvből való: jak, jakut. Persze a
"számoljad" nyelv is a kárpátnyelvből ered. Jé, ez tényleg rokonnyelv.
A JK gyök bővülése
A magyarban meghonosodott JK szavak csak b, t hangot vesznek fel.
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jkx jk jk
jch-l

jk-v jk-b
jk-m

jch-n

jk-c

jk-d

jch-h

jk-r

jk-s

jk-t

JK, összehasonlító táblázat
jakár = becses

jaká = kificamodott

jak

jeke

Jákov, Jákob
Jakab (sarkos)

akev = sarok, lábnyom

jakus = csapdás vadász
jakut (föld, nép)

A héberben jeke a túlzottan precízkedő német származású zsidó.
A jakutok másik neve: szamojéd. Jakutföld: Szibéria a jak hazája, itt él
egy vad szarvasmarha faj. (Más vadmarha fajok Európában is voltak.)
A számolást és a gondolkodást a héber és a magyar azonos dolognak
tekintette, amire Varga Csaba számtalan példát sorol fel.
A héber szólás, "érzem a hasamban" azt jelenti: "úgy gondolom".
A héber hȧs = érzi, hosev = gondolja. A -ba, -be rag ugyanazt jelenti,
mint a magyarban. A számbavétel, vagyis a gondolkodás sok százezer
éves tevékenység. A héber hesbón = számolás – egy igazi, ragozott
magyar szó: has-ban. S bár 2-3 millió évvel ezelőtt az ember "érzelmei",
vagyis az éhség a hasában jelentkeztek, ezek az érzelmek sokat fejlődtek
azóta. A mai ember már a szüleinek vagyonára is lehet éhes.
A héber szah = mondjad! szohéah = társalog, szihá = párbeszéd. Afrika
legnagyobb nyelvcsaládja a szuahéli. Nos, a jakutok is "szaha" nyelven
beszélnek – a szá(h)ukkal. (A j és h felcserélődése gyakori jelenség).

JL gyökök, héber
Héber JXL gyökszavak: jael = zerge, jail = hatásos, jiul = ésszerűsítés.
E gyök értelme: jól teszi – a zerge is jól teszi, ha jön.
A héber JXL gyökszavát csak egy név őrzi: Joel (jelentése: jövel).
A JL gyök származékai mind születéssel és gyermekkel kapcsolatosak.

JL, héber táblázat
jael, j'éla (hn, nn) = zerge

jiul = racionálás
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JXL

jail = hatásos

ho'il (jaál) = használt (nem ártott)
Joel ( = )אJoel (aki jön) JXL
hoil ( = )אbeleegyezett, bátorkodott

noál (jaál) ( = )אostobaságot csinál

hoil ve... ( = )אmivelhogy

jalád = nemzette jeled = gyerek
jalud = újszülött

JLD
jiled = szülést vezetett le

jő-led

julád = született

jaldá = megszülte, kislány
jalid = benn-, szülött

j'ludá = születési arány

jaldon /-et = fiúcska / leányka
joledet = szülő nő

jaldut /-i = gyermekkor, gyerekség / gyerekes
jalefet = ótvar

JLF
jelek = sáskalárva

JLK

jalkut = táska (lárva), irodalmi gyűjtemény
j'lalá = jajgat-, üvölt-, nyávogás

jilel = jajgatott, nyávogott, vonyított

j'ilut = hatásosság, hasznosság

JLL
JXLT

jaalát hen = kecses, bájos nő

hen = báj, kellem

Jalefet = ótvar – a koszmós gyerekfej is?
A héber JL gyökszavak bővülése
A héber JL gyökszavak d, f, k, l, t hangot vesznek fel.
jxl jxl

jl-d

jl-f

jl-k

jl-l

jxl-t

JL gyök, magyar
A magyar JL gyök értelme is jól teszi.
JL gyök: jel, jól. Mindkettő igeszerű: jaj-ol, illetve jó-l (érző-tevő).
A JL gyök kétszótagúvá válása
A magyar JL gyök csak v, l, n, s hangot vesz fel.
jxl jxl jl

jl-d

jl-f

jl-v

jl-k

jl-l jl-l

jl-n

JL, összehasonlító táblázat
jilel = jajgatott

jail = hatásos
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jl-s

jxl-t

jel

jól

jilel = jajgatott, nyávogott
jelöl, jelvény
jilel = vonyított
jelleg, jellem
jelek=sáskalárva
jel-mez
jilel = nyávogott
jelen, jelent
jail = hatásos

joel= ami jön, j'ilut =hasznosság

jeles (jó, jelölt)

július

A jel eredetileg jaj(-ol) lehetett, s a jeled (a jeltadó): gyerek. Azt, hogy
a j hang gy-re is változhat, a vasi tájszólás szintén őrzi: jelez  gyelez.
Jelen: jel-én. A jellem (jel-el-em) a faj kapcsolattartó viselkedése.
Július  Joel, az eljövendő: a termés, vagy az utód.

JN gyökök, héber
A JN gyök ősi képe: születésével érkezik (jön), szopós.
Héber JN gyökszavak: jone = sanyargat (a szopós az anyját),
joná = galamb. JXN gyökszó: jaen = strucc (jö-en: járkáló madár).

JXN és JN héber táblázat
jaen, jaaná = strucc
jaán = mivelhogy

JXN
jövén

janá ( = )הelnyomta, sanyargatta

szopós

jon, joná = galamb

janáj ( = )אmakkabeus király
janik = kisgyerek

JN
JNXJ

j'niká = szopás, merítés

JNK

jonek = fel-, magába szív, szopik, erőt merít, csecsemő, szopós, új hajtás
jonkim (tsz) = emlősök

januká (arám,  = )אgyerek (szoptatott)
jankut = csecsemő-, gyermekkor

jonkot = fiatal hajtások, hajszálgyökerek

jansuf = fülesbagoly

JNS
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A héber joná = galamb. Jellegzetesen búgó hangú madár, jó repülő. A
hímek is költenek. Egy-két fiókájuk fészeklakó. A szülők túrószerű
begytejjel táplálják – mintha szoptatnák őket.
A jansuf = uhu, fülesbagoly: sanyarúság- repülő. A néphiedelem szerint
ugyanis ott huhog esténként, ahol nagybeteg van, nemsokára meghal.

JN gyök, magyar
Mivel az ő hang csak párezer éves, a magyar gyökszó: "jön" nem lehet
ősi. A gyök értelme a magyarban is születés-szopás, ami a gyerek
számára "jó-lenni", de a szopós (Jenő, János) az anyját "sanyargatja".
A magyar JN gyökszavak: jány, jön, Jenő.
A JN gyökszavak bővülése
jxn jn jn

jn-k

jn-r

jn-s jn-s

JN, összehasonlító táblázat
janu = elnyomott

jaen = strucc, jonek= új hajtás

jány (lány)

jön, Jenő

janá = sanyargatta

jonek = felszív

január (jön-ár)

június (felszárít)

jonek = szopik, januká = gyerek

jone = sanyargat

János, Janika

Jónás (elnyomott)

Június: nedveket felszívó. A hónapok nevei az etruszkból (szintén
kárpátnyelv eredetű) kerültek a latinba, s onnan "vissza" a magyarba.

JM gyök, héber
JM gyökszavak: jám = tenger, tó, jamá = nyugat felé, jom = nap (nappal).
A héber jamin = jobbkéz, jobboldal, déli irány. "Előttem van észak, hátam
mögött dél, balra a Nap nyugszik, jobbra pedig kél." De a héber nyelvű
„lefelé nézett”: a déli irány volt előttük és jobbfelé nyugat.

A héber JM gyök tehát: „a tenger-irány”.

JM, héber táblázat
jám = tenger, tó, medence, nyugat
jáma = tó

JM

j'mé = a napjai (pl a hétnek)
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jom = nap (idő)

jamá = nyugat felé

jóma = nap (nappal), ma

jami = tengeri

jomi = napi

jamaut ( = )אtengészet JMXT

j'mot =...napjai

JMT

jomit = napszámban
jamáj ( = )אtengerész JMXJ
jamijá = haditengerészet

jom-jom = naponta

JM-JM

jom-jomi = mindennapi, hétköznapi

j'mamá = a nap 24 órája

jomám = nappal

jamim = napok

jomáim = két nap

jamin = jobbkéz, jobboldal, déli irány

JMM

JMN

j'mini, j'mani (2 = )יjobboldali
Jemen

hémin (jamán) = jobbra megy, jobb oldalra fordul
jomán, jomon = napló, napilap

hitjamer (jamár) = felvág, dicsekszik

jomrá = igény

JMR

Magyar JM gyök nincs
Egyetlen magyar szó van: jámbor.
A JM gyökszavak bővülése
A héber JM gyök csak j, m, n, r, t hangot vesz fel.
jm

jm-b

jm-jm

jm-m

jm-n

jm-r

jm-t

JM, összehasonlító táblázat
jám = tenger, b'- = benne

jámbor

Ezesetben valszeg helyes a Tótfalusi etimológia: jó + ember összevonás.

JR leánygyökök, héber
JXR gyökszavak: jaár = erdő, ja'rá = méz, viasz, jier = erdősít.
JRX: j'ri'á = sátorlap. A két gyök értelme: erdő, erdei termék („gyár”).
JXR gyökszó: j'or = folyó, Nílus. JRX: jare, j'éra = fél tőle, tiszteli.
JR: jore = lövész, az első őszi eső, j'riá = lövés, sortűz, jorá = üst.
E két gyök értelme: jő-rá, ráárad.
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JXR – JRX, JXR – JRX és JR, héber táblázat
jaár /-i = erdő, erdei

jier / juár = erdősítette / erdősített

JXR

ja'rá = lépesméz, viaszlepény

j'ri'á = sátorlap, pergamentlap

JRX

j'or ( = )אfolyó, Nílus JXR
jare, j'éra = fél, tart tőle, tisztel

jir'á ( = )אfélelem, tekintélytisztelet

JRX

jará = lőtt, dobta

j'ri, j'riá = lövés, sortűz

JR

jore = lövész, az első eső

norá (jará) = meg-, lelövik

jorá = üst
horá (jará) = tanította (járni is), oktatta, utasította, mutatta, elbírálta, lőtt
jarív = ellenfél, vetélytárs

riv = veszekedés

JRV

jár-bóa = ugróegér

a hátsó lábain jár

JRBX

jored = leszáll, lemegy, kivándorol, csökken, rosszabbodik, esik (eső)

JRD

jarud, j'rud = legyengült, lezüllött, elszegényedett, silány, fejletlen
jarid = nagyvásár (kiterítés)

jored = elszegényedik, kivándorol

jeridá = eső esés, lemenet, el-, leromlás, csökkenés, kivándorlás Izraelből
jarden = Jordán folyó
jargazi = széncinke
jaréah = hold

jored jám = tengerész
zöldes-sárgás

JRG

jerah = holdhónap

jarhón = havilap

JRH

j'rijá = lövés

JRJ

jarák = zöldség, zöldült, kiköpött j'riká = köpés
jerek = zöld növényzet
jarók = zöld, 'zöldfülű'

JRK
jorek = köp, zöldül
j'roká = hínár, sárgaság

jarkán = zöldségárus, zöldség termesztő
jerakón = sárgaság, növényrozsda
jarkón = zöldpinty, Járkon folyó (zöld táj)
j'rakrak = zöldes
jarkut / j'rakot = zöld szín / konyhai zöldség
jarech = csípő, felső lábszár, oldala, alsó része
j'rechá = vég, a határ széle
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JRCh

jaarán /-ut = erdész /-et

JXRN

jarás = örökölte, elfoglalta, birtokba vette

j'rusaláim = Jeruzsálem

jerás = elrabol, birtokba vesz

JRS

jores = örökös j'rusá =örökség

A héber JR gyökszavak bővülése
A héber JR gyökszavak b, v, d, g, h, j, k, ch, n, s hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak p/f, l, m, r, sz, t, z hangot.
jxr jxr jrx jr
jr-h

jr-bx jr-v
jr-j

jr-k jr-ch

jr-d

jr-g

jxr-n

jr-s

JR gyök, magyar
A magyar gyök az ősibb. A JR gyök közös értelme az erdő a "minden".
A magyarban a jaár = erdő származékának tekinthető a "jár neki".
A magyar JR gyök: jár (járkál), jár (neki), jer (gyere!)
A JR gyökszavak bővülése
A magyar JR gyökszavak v, c, d, k, l, m, s, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b, p/f, g, h, j, n, r, sz, z hangot.
jxr jxr jrx jr jr
jr-j

jr-bx jr-v jr-v

jr-ch jr-k jr-k

jr-l

jr-c
jr-m

jr-d jr-d
jxr-n

jr-g

jr-h

jr-s jr-s

jr-t

JR, összehasonlító táblázat
jaár = erdő
jár
jerás = birtokba veszi
jár (neki)
jare = fél tőle, jariv = ellenfél
járvány
jarád =elment

j'riá= sátorlap

járat

jurta (körbejárt)

j'ridá = lemenet jore = dobál
járda (járóda)

jérce (ugrál-tesz)
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jarud = elszegényedett
járadék
j'éra = tisztel

jarók = 'zöldfülű'

(elébe) járul

jerke (bárány nn)

jarech = alsó rész
(hozzá) járul

j'ridá = ’tönkremenés’
járom
jarás = elfoglalt, jaarán = erdész
járás (körzet)
jerusá = örökség
Jeruzsálem

Jurta: nagyállattartók rácsos falú, kupolatetejű, nemezborítású építménye.

JSX – JSX és JS gyök, héber
Eredetük a kárpátnyelvi, már magyarnak tekinthető JX gyökszavak:
jó, jő. Jelzős alakjuk a jó-s, jövő-s.
Héber JSX gyökszavak: jésa, j'suá = mentés, segítség, megváltás.
JS gyökszó: jes = lét, kell, létező, létesítmény, van (angol yes, orosz jeszty).
JXS: jeés = kétségbeejtett, jéus = lemondás, joás = remény vesztett.

JS, héber táblázat
jes = lét, van, kell, létező dolog, létesítmény
j'sá'ja = Ézsaiás jésu, jesúa = Jézus

JS
JSX

jésa, j'suá = megváltás, mentés, segítség, üdvösség
jasá = üdvhadsereg

hosí'a (jasá) = megsegítette
j'us, jéus ( =)אlemondás, kétségbeesés JXS

jeés ( = )אkétségbe ejtett
jasáv = ült, lakott sev, sví = ülj le!

joás = reményvesztett
josev = ül, lakos

JSV

jisev = le-, betepítette, megmagyarázta, viszályt elsimította
jisuv = lakosság, lakott terület, település, telepítés, elsimítás
jasván = ülep, telepítő, telepes

j'sivá = gyűlés, ülés, otttartózkodás, jesiva
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jasváni = telepítési, kolonizációs

jisuvi = szelid állat, civilizált, társdalmi

jasfe = jáspis

JSF
j'simon = pusztaság

jasen = alszik

JSM

sima

jisún = elaltatás

JSN

jesná = megvan, létezik, jelen van
jasán = régi, ócska, elavult

jusán = elavult, elaltatott
jósen = régiség, elavultság

jasnán = álomszuszék

jisen = elaltat, érlel, elavulni hagy (bort)

jasír = egyenes, közvetlen

jiser = elsimította, kiegyenesítette

jasár = egyenes /-en megy, becsületes

JSR

jusár = kiegyenesített

jó-sor

jisrá, jóser = egyenesség, becsületesség
jasranut = egyenesség

jisur = egyengetés, kiegyenesítés, elsimítás

j'sarot = kertelés nélkül, egyenesen
jasrut = egyenesség, becsületesség, méltányosság
jasís = aggastyán

JSS
ami jó, ami jön

jesut = lény, lét, létezés
jésa = mentés

JST

hosit, husát (jasát) = segítséget nyújt / nyújtottak neki

JST

A héber JS gyökszavak bővülése
A héber JS gyökszavak v, f, m, n, r, s, t, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b, c, p, h, j, k, l, sz, z hangot.
jsx jxs js

js-v

js-f

js-m

js-n

js-r

js-s

js-t js-t

JS gyök, magyar
Az eredeti ősgyök a magyarban is JX: jó és jő. Magyar JS gyökszó: jós.
A JS gyökszavak bővülése
A magyar JS gyökszavak csak g, s hangot kapcsolnak.
jsx jxs js js
js-m

js-v
js-n

js-f js-p

js-r

js-s js-s

JS, összehasonlító táblázat
j'suá = segitség
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js-g
js-t js-t

jós
jasfe = jáspis, supá = csiszolt

jisuvi = szelíd

jáspis

jóság

jes = kell, jasis=aggastyán
juss

JSz és JSz származékok, héber
A JSz gyök eredete ismét a kárpátnyelvi JX: jó, jő.
Héber JSz gyökszó nincs, csak származékok: jaszáf = hozzátette,
folytatta, j'szodi = alapvető, jiszur = szenvedés.
JSz gyökszó sincs. Egyetlen származéka az (írásban) Iszrael = Izrael.

JSz, héber táblázat
jaszád = alapította, alapozta

j'szodi = elemi, alapos, alapvető

JSzD

jiszed / juszád = elrendelte, alapozta, alapította / alapított
j'szod = alap, elem, tényező, származás
jiszud, j'szud = alapítás
j'szodot / j'szodiut = alapok / alaposság
jaszáf = folytatta, hozzátette

joszef = József

jászmin = jázmin

JSzF
JSzM

jiszer / juszár = megfeddte, megfenyítette /-ett

JSzR

jaszár = megfeddte, megbüntette jiszúr / jiszurim = fenyítés / szenvedés
jasz'úr ( = )עוvészmadár

JSzXR
Jiszrael, -i ( = )אIzrael, izraeli

JSzR-XL

Izrael nevén kívül minden szóban az új sz betű (szamech) van.
Izrael A szó értelmének (azár = segítette, el = Isten) az "Isten segít"-et
tartják. Csahogy sz-szel írják és ejtik, nem z-vel. Az sz-et pedig a régi,
sin / szin betűvel írják. Ez a betű ma is főként s hangot jelöl, sz-et csak
ritkán. Így a jelentés talán az iser = igazolta, gazdagította értelemmel
volna helyes: Isten jóváhagyta, "felemelte".

JSz származékok, magyar
Egy magyar JSz jövevényszó van: jász (nép).
A JSz gyök bővülése
A magyar JSz csak g, l, t hangot vesz fel.
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jsz

jsz-d

jsz-f

jsz-g

jsz-l

jsz-m

jsz-xr jsz-r jsz-r

jsz-t

JSz, összehasonlító táblázat
jaasze = csinálja!
jász (nép)
jaszád = megalapozott

oszek = foglalkozik vmivel

jászol

jószág

jiszud = alapítás

juszár = megfenyített

Jász-ság

juszt (is)

Jászok A héber osze = tesz – aki megalapoz, megcsinál. A "jaász"
felszólító / jövő idejű ige: tegye meg! / meg fogja tenni. Az eredeti gyök
itt is az -xsz képzővel bővült JX (jó, jő) volt. A héberben ugyan nincs
gyökszó (a ragozott szó már nem az), de nálunk az is megvan: "jász".
A jászok az oszétok rokonai voltak, akik ma is (mint eredetileg a jászok),
Grúzia környékén élnek. Amikor az időszámítás táján az alánok
meghódították a területüket, a jászok elmenekültek. A feltevés szerint a
13. században érkeztek a Felső-Tisza vidékére – más kutatók szerint
azonban már ott voltak korábban is:-). (Akikről fel lehet tételezni, hogy
magyarul beszéltek, az mind csak „menekült” lehet valahonnan.)
Jászság: megalapított mezőgazdaság /-i körzet. Jószág: állat állomány.

JZ gyök, héber
A héber JZX gyökszó: jéza = verejték. Mivel a zea önmagában is
izzadságot jelent, a jéza összetett szó, értelme: jön-izzadság.

JZ, héber táblázat
jéza = verejték

hezía (jazá) = izzadt, izzasztott

noáz (jaáz) = merészel, bátorkodik
zocher = emlékszik

jazám = kezdeményezte

JZX
JXZ

jizkór = halotti emlékima
jó-csinál

jozem = kezdeményez

jazum = kezdeményezte SzZ

szám = csinálta

jaz'án = stréber, túlbuzgó

zeá = izzadság
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JZK/Ch
JZM

jozmá = kezdeményezés
JZXN

Magyar JZ gyök nincs
A JZ újkori, déli gyök, úgy 3 ezer éves lehet. Csak néhány szó képződött
belőle – a magyarban mindössze egy: józan (jó-san csinál).
A JZ gyök bővülése
A magyar JZ gyök csak n hangot vesz fel.
jxz jzx

jz-k

jz-m jz-m

jz-xn jz-n

JZ, összehasonlító táblázat
jaszmin = jázmin

jozem = kezdeményez

jázmin

józan
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MÁSSALHANGZÓVAL KEZDŐDŐ SZAVAK
L és Ly gyökcsoport
héber

oldal

magyar

oldal

LX

627

LX

627

LV

628

LV

628

LB/V
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LB

630

LC

632

LC, LCs

632

LT, LT

633

LT, LTy

634

LD

635

LD

636

LP/F

636

LP, LF

638

LG

639

LG LGy

640

LH, LH

641

LH

643

LJ

644

LJ

644

LK, LK

645

LK, LyK

647

LL

648

LL

649

LN

650

LN, LNy

650

LM

651

LM

653

LR

653

LR

653

LS

654

LS

655

LSz

656

LSz

656

LZ

656

LZ, LZs

657
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L
A héber l’- előljáró és a magyar le- igekötő közös eredetűek.
A sémi nyelvekben használt k-, l-, s- prefiumok – nyelvi érintkezés esetén
gyakran más nyelvek hasonló gyökű szavaira is felragadtak és ezzel az
érintkező nyelvekben is új szavak jöttek létre. A héberben l'jád = mellett:
kéz-nél, l'om = nemzet: nép-hez. Magyar szavaknál (a jelenség az
érintkezés egyik bizonyítéka) pl: l'-ég  lég, l'-ejt  lejt, l'-agy  lágy.
A fentiek miatt problémás lesz az L gyökcsoport rokonítása. Bizonyos
szavakat egyáltalán nem, vagy csak távoli párhuzamba tudunk hozni a
héberrel. Ilyenkor a magyar szavakról le kell választani az l-et, s ami
marad – ami egészen más gyök származéka – azt igyekszünk rokonítani.
A héber főnévi igenév képzője szintén az l'- prefixum. (A magyar főnévi
igenév képző eredete a magyar én, héber ani – már utóragként használva.)
Az -xl kozmopolita igeképző. Példák: vet-él, ág-ál, sor-ol – a héberben:
golel = összegabalyodik (gally), posz-el = érvénytelenít (passzol).
A j és az ly a mai magyarban majdnem ugyanazt a hangot jelöli, habár
hallani lehet az árnyalatnyi különbséget. A Vas és Zala megyeiek viszont
határozottan különböztetik meg a két hangot: az ly -t egyszerűen l -nek
mondják. Például: goló, foló, luk, akadál.
A j félmássalhangzó, ami valójában i/j. Gyakran ki is esik a szavakból.
Előfordul, hogy h van helyette, de aztán a h-t, egyes nyelvekben,
mégiscsak j-nek ejtik (pl. a spanyolok).
A magyar ly úgy jött létre, hogy az l-re végződő igékből, az i/j változó
hang segítségével melléknevek képződtek. Pl. méli  mély, folió  folyó.
Az igeképzők A nyelvészek véleménye szerint az l és az r csak úgy
"felcserélődhet". Erről persze szó sincs. Mindkettő kozmopolita igeképző,
s az r a fiatalabb. Az l  r csere esetén az ige értelme megváltozik, eredeti
jelentésénél általában „rosszabbat” fog jelenteni. Példák: tól  tor, tör, túr,
tűr / szál  szár, szúr / fel, fél  fér.
A dupla mássalhangzók A nyelvészek szerint az áll, váll, száll, máll(ik),
forr, berr(eg), stb. megduplázott mássalhangzókat tartalmaznak. Erről
sincs szó. Az esetek többségében (dupla l-, és r-nél mindig) egy plusz
gyök, egy második igeképző rakódott rá arra a szóra, ami addig is ige volt
– s ezzel tovább változott az értelem. Pl: a héber ál = felfelé, al = rajta. Ez
együtt, magyarul: "álal": fel-rá – a lábára.
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LX gyök, összehasonlító táblázat
l'- = -ra, -nak, -hoz, -ig, -ni

li = nekem

le, le-

lu ( אis) = ha, bárcsak
lo, la ( =)הneki

laá = dadogott, hebegett
laá = lenyelte, laba = láva

loa = kráter, garat, nyeldeklő

lé

lő

lee ( = )אelfárad, leá ( = )אbágyadt
Lea, Leó (alvó oroszlán)

ole = felszáll
ló

lo ( = )אne! nem, la (arám)= nem
le!

XL és XL gyök, összehasonlító táblázat
Erre a táblázatra azért van itt szükség, hogy a dupla L-eket tartalmazó (az elemi
gyökszavakból összetett) magyar szavakat is tudjuk majd rokonítani a héberrel.

A kemény magánhangzóval kezdődő gyökszavak: XL
al = -on, -ra, -ról, -ért, ellen, miatt, együttvéve
alá = szoptatós tehén (bibl)

ol, ulim = iga, járom

ál = magasság éla (arám) = fenn, ili = felső
al-, alá

él, elé

ale = falevél, lap

ul, ulim = csecsemő
ól, öl(e)

ül

ilai = fennséges, magasrendű

alá = nőtt, felment, felszállt, sikerült, emelkedett, magasztalta
ole = nő(l), felszáll, sikerül, emelkedik, magasztal, pénzbe kerül
ilá = lefetyel, nyeldes
ilá = ok, indok, ürügy
eli = bibe, mozsártörő

A lágy magánhangzóval kezdődő gyökszavak: XL
áil ( = )אkos

el ( = )אerő, Isten, -hoz, -nak

olá ( = )אátkoz, esküszik, jajgat

el-, él, éle

(meg-)öl

alá ( = )אלהbunkósbot, átok, átkozta, eskü, esküdött, jajgatott
alá, aló(-mars)
éle (2 = )אde, hanem
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élu ( =)אוezek
al ( = )אne!

ílu ( = )אוha, amennyiben

élu ( = )אילוmelyek? ezek, néhány
éla ( = )אלהistennő, pistácia fa

LV (=W) gyök, héber
A héberben minden v-t tartalmazó szó jövevény. Bár van külön v betűjük
is (az O/U/V triász), de csak szó elején vehető biztosra, hogy azzal is írják. A
szavak belsejében levő v-t már felcserélheti a későbbi, a „szimpla v”.
LV gyökszavak: láv ( = )אtilalom, nem, láva = kölcsönvette, livá = kísérte.

LXV és LV gyök, héber táblázat
láv ( = )אnem, tilalom

LXV
livá / luvá = el-, kísérte / elkísért

lavá = kölcsönvette

LV

love = kölcsönvesz
levi, l'vijá (hn, nn) = levita (zsidó papi rend tagja)
luvah = táblázott, lemezekre hasított (fa)

lúah = tábla

LVH

livah = (fát) lemezekre hasította, táblázatot készített
livúah = lemezekre hasítás, táblázat készítés
l'váj ( = )אbárcsak, mellék, melléklet, tartozék, melléknév
l'vajá = gyász-, kíséret

livuj = kíséret, kísérés

LVXJ
LVJ

livjá = fejdísz, függő ékszer

LV álgyök, magyar
A magyarban sajnos nincs w betű, mindkét v-t egyformán írjuk.
Magyar LW „gyökszavak”: láva, leve (lé), lova (ló), lövő (lő), levő (van).
Az LV gyökszavak bővülése
lxv lv lv

lv-h

lv-xj lv-j

LV, összehasonlító táblázat
lába = láva

laá = lenyelte

lóa = kráter
lő, lövő

láva (vége, ’lába’) lé, leve, leves
lev = szív
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levő
l'- = rá, og = körülvesz

l'- = rá, ole = felszáll

levegő

ló, lovag

l'- = rá, ale =lap, lavlár = írnok

lóa = kráter

levél

lövedék lövell

laván = fehér

l'vanbán = fehéres

lavina (hó)

levendula (ezüstös)

A láva és fehér (hó) közös eredetű? Igen. A tűzfolyam fehérizzásban van.

L-B/V gyök, héber
Héber L-B/V gyökszavak: lába = láva, láng, lev = sziv(e),
libá = (lázadást) szít, lángralobbant, láví, l'vijá = oroszlán.
A héber LB ősi képe lávaömlés, az LV-nek: az oroszlán viselkedése.
A lávakiömlés, vulkáni működés az európai LV gyök ősképe, de a
fogalomkört a héber nyelv már a B/V változó hangra „írta át”.

L-B/V, héber táblázat
lev = szív, közép

LB/V

lába = láva, láng

lubá = felszított, lángra lobbantott

libá = szív, fa belseje, lángra lobbantotta, tüzet felélesztette, lázadást szított
láví, l'vijȧ ( = )אoroszlán

libá (arám,  = )אszive

L-B/VX

lavúv = szív alakú

l'vivá = fánk

LB/V-V

levav = szív
l'vavi /-ut = szívélyes /-ség

libúv = kedvesség, báj, fánk sütés
libev = elbűvölte, elragadtatta, fánkot sütött

l'vád = egyedül, külön

LVD

lavid / lavád = több rétegű falemez / nemezel, falemezt készít
lavud = összeragasztott /-kapcsolt, nemezelt
libuj = szítás

LBJ

lavkán / lavkanut = albínó, hirtelenszőke / fehérbőrűség
l'vál, l'vilti = nehogy, hogy ne
lavlár = írnok

livli, blí = hiányában, nélkül

levalot = szórakozni

szleng: lebuj
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LVK
L+B/V-L

lavláv = hasnyálmirigy

LV-LV
livlev / livluv = rügyezett /-és, virágzott /-zás

laván = fehér, téglát égetett, téglát vetett
labán = téglaégető, téglavető

LB/V-N

liben = fehérítette, izzította, tisztázta (a kérdést)
libun = fehérítés, izzítás, (kérdést) tisztázás
lubán = fehérített, izzított, tisztázott

l'vaná = hold, tégla, vályog

libuná ( = )אóhéber írás

l'vanbán = fehéres

livne = nyírfa

libre = könyv

lóven = ondó, fehérség

leben, lebenijá = aludttej, joghurtféle

l'vuná = tömjén

lavnún / lavnuni = ezüstponty / fehéres
lavnin = káposztalepke
lavnut / lavnunit / l'vanim = fehérség / fehérlés
l'vanim (tsz alakú) = fehérnemű
l'vár = (az)-on kívül
lavás / lavus = felöltötte, felvette / fel van öltözve

LVS

l'visá / l'vus = felöltözés, ruha felvétel / öltözet, burkolat, külsőség
levet = gyötrődés, vergődés
batúah = biztos

l'vétah = biztosan, biztonságosan

LVT
előragos szó

L+ BTH

Levet = gyötrődés, vergődés  leveti magát a földre...
A héber L-B/V gyökszavak bővülése
A héber L-B/V gyök v, d, j, k, l, n, s, t hangot vesz fel.
Nem kapcsol c, p/f, g, h, m, r, sz, z hangot.
lb/v lb/vx

lb/v-v

lv-d

lb-j

lv-k

lb/v-l

lv-lv

lb/v-n

lv-s

lv-t

LB (és LV) gyök, magyar
A magyar LB ősképe: "libasor". Az európai LV ősképe lávakiömlés volt.
A magyar LB gyökszavai: láb, liba, lob.
Az LB (és LV) gyök kétszótagúvá válása
A magyar LB gyökszavak b, c, d, g, j, l, n, r, s, zs hangot vesznek fel.
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Nem kapcsolnak v, p/f, h, k, m, sz, t hangot.
lb/v lb/vx lv lb
lv-k

lb/v-v lb-b

lb/v-l lv-lv lb-l

lb-c

lb/v-n lb-n

lv-d lb-d
lb-r

lb-g

lv-s lb-s

lb-j lb-j
lv-t lb-zs

L-B/V, összehasonlító táblázat
lába = láva

laván = fehér

libá = lobbantotta

láb (bunkós vég)

lív (livóni nép)

lob (gyulladás)

lába = láva

lába = láva

libá = szív, livá = kísérte

láva

leve (lé)

liba (fiókái kísérik)

dob-la

labda (feldob)

leben = aludttej

lubán = izzított libá = lobbantotta

lebben, lebbencs

libben (láng)

lében-teszel

liba-teszel

lébecol

lubickol

lába = láng

lubá = lángra lobbantott

lebeg

libeg (láng)

lobog

levalot = szórakozni

lába = láva

labilis (lóbáló)

lebuj

lóbál

laván = fehér

levus= öltözet

labanc (ruhás)

lebernyeg

lábos lába volt

Líbia

lobban (a BB csak hangutánzás)

lába = láva

lába = láva

libev = elbűvölő

?
lebzsel

A láb szó eredete a megdermedt lávacsík bunkós vége – ahhoz hasonló. A
magyar láb szó régebbi, mint héber megfelelője, a regel = láb (rak-ol).
A lev = szív szóhoz a fiókáit gondosan vezető liba az őskép.
Lebernyeg: 1. Pötyögő. Marhánál a nyak alsó, bőr-kettőzete.
2. lebernyeg: bő, ujjatlan köpeny / ruha lebegő része.
A lábosnak régen lába volt, azzal szúrták be a földbe.
Lebzsel: lustálkodik, heverész, lézeng, tesped.

LC gyök, héber
Egy héber LC gyökszó van: lic = tréfálkozik.
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LC, héber táblázat
lac = tréfálkozott

lic = tréfálkozik

LC

lécán = bohóc, tréfamester

LCN

lécanut = bohóckodás, gúnyt űzés

LC és LCs gyök, magyar
A magyar LC / LCs gyöknek csak egyetlen szónál (laca-faca) van köze a
valódi héber LC gyökszóhoz (tréfálkozik). A többi magyar LC-LCs szó
elején levő L hang csak felragadt (manapság sémi) előljáró volt. Persze
ebből még nem tudunk meg semmit arról, hogy a proto-sémi, vagy a
protomagyar használta-e először az l’- előljárót? Elgondolkoztató a 3
magyar ikerszó: laca-faca / locs-pocs / locsi-fecsi, mert ezeknél láthatjuk,
hogy az l valahogy "nem is idevaló". Valóban, a magyar LC gyök a héber
ec = fa fogalommal, az LCs pedig a boc = pocsolyával van kapcsolatban.
Magyar LC gyökszavak: léc, lóca, luc (fenyő). LCs: lecsó, lőcs.
Az LC és LCs gyökszavak bővülése
A magyar LC gyökszavak fc, k, r hangot vesznek fel.
Az LCs gyökszavak pcs, fcs, g, k, l hangot kapcsolnak.
lc lc lcs

lc-fc lcs-pcs lcs-fcs

lcs-g

lc-k lcs-k

lcs-l

lc-n

lc-r

LC és LCs, összehasonlító táblázat
Felragadt L’- előragot tartalmaz a léc, lóca, lecsó, lecke, lícium, lucerna.
halacá = tréfálás

ecá = faanyag hulác = kihúzott

laca-faca

l-óca (pad)

luc (magas fenyő)

ec = fa, hulác = kihúzott

hiluc = erősítés

l-éc

lőcs (láb, szekér)

ocel = áraszt

puc = szétszór, pocel = felapróz

l-ecsó

locs-pocs

osze = készíti

ocel = áraszt, pocel = felapróz

l-ecke (le-teszke)

locsog, locsol
ocel = eljuttat
l-ícium (ördögcérna)
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locsi-fecsi

lucsok
ocer =megállít

l-ucerna (felfúvódás)

Laca-facázás: tétovázás, gatyázás, szarakodás, totojázás.
A lőcs a magyarországi kerekes járművek egyik legfontosabb része: egyegy görbe fa, ami a négy tengelyvégre támaszkodik.
Lőcsláb: kifelé görbülő láb.
Lícium: „sefű-sefa”. Általában sövénynek ültetett sűrű és mérgező cserje.

LT leánygyökök, héber
Az LT gyök természeti "filmjelenete": a létért folyó küzdelem.
1. A héber LT gyökszavak: lat = beborít, lat = csend, varázslás,
lot = lepel, fátyol, lótusz, lut = burkolt, csatolt. Az arám LT: lét = nincs.
2. Az LXT gyökszavak: laȧt = suttog, eltakar. LTX: letaá = gyík.
E két gyök ősi képe: elbújik: védekezik vagy becserkészi a zsákmányt.
3. LXT: laát = nyelte, ette, l'itá = tömés.
E gyök értelme: evés.
4. LXT gyökszó: léut = kimerültség, fáradtság.
A gyök értelme: nem sikerült (zsákmányolni, vagy menekülni).
Álgyökök: L+ XT: l'ét = időre, idején. L+ XT: l'at = lassan.

LT leánygyökök, héber táblázat
1. lat = beborította, betakarta

lita = Litvánia

hélit (lut) = eltakarta

rá-lát, rávetődik

lut = burkolt, mellékelt, csatolt

lat = csend, varázslás

lot = lepel, fátyol, lótusz

letaá ( = )אgyík

LTX

lét (arám,  = )יתnincs

3.

LיT
ote = betakar, elrejt

laat ( = )אsuttog, eltakar
2. laát = nyelte, ette

LT

ét

LXT

l'itá = tömés

léut ( = )אkimerültség, fáradtság

LXT
le-jut

LXT

at = lassan

l'at ( =)אlassan
l'et = időre, idején
tov = jó

L+ XT
et = idő, kor

L+ XT

litóvet= javára

LTV

latif = megnyerő

litef / lituf = cirógat, símogat /-ás

LTF

latfani = cirógató, símogató

l'tifá = cirógatás, símogatás
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lutáf = cirógatott

toch = belseje

l'toch = -ba, bele

l'etim = időnként

L+ TCh

et = időszak

tom = ártatlanság

L+ XT

l'tomo = szándék nélkül

L+ TM

litrá = font (kb. 36 dkg)
latás = élesítette, köszörülte, fényesítette, csiszolta

LTR
LTS

jól-látás

letes = fényesít, élesít, köszörül

lutás = csiszolt

lites / litus = csiszolta / csiszolás, köszörülés
l'tisá /-ut = köszörülés, csiszolás / csiszoltság
latát = csávázta letet = maláta

l'titá = csávázás

LTT

tit = sár

L'át ( = )אlassan, loet ( = )אsuttog. "Lassan beszélj, fiam" – mondta a Vas
megyei nagymamám – „elaludt az öregem". Nehezen értettem meg, hogy
a "lassan" jelentése: "halkan".
L'titá = csávázás általában nedves, vegyszeres tisztítás.
A héber LT és LT leánygyökök bővülése
A héber LT gyök v, f, r, s hangot vesz fel, az LT csak t hangot.
lxt lt l’t lxt lxt ltx lt

lt-v

lt-f

lt-r

lt-s

lt-t

LT gyök, magyar
A magyar LT gyökszavak: lát, lat(-ba vet), lét, lót-fut.
A gyök ősi értelme: csendben figyel – majd rohan.
Az LT gyökszavak bővülése
A magyar LT gyökszavak v, g, k, l, m, r, s, t hangot vesz fel.
Az LTy csak g, ty hangot. Nem kapcsolnak b, c, d, p/f, h, j, n, z -t.
lxt lt l’t lxt lxt ltx lt lt lty
lt-l

lt-m

lt-n

lt-v lt-v
lt-r lt-r

lt-f
lt-s lt-s

lt-g lty-g

lty-k

lt-t lt-t lty-ty

LT, összehasonlító táblázat
lat = beborít, varázslás

letaá = gyík, pet'a = hirtelen

lát ('látó' ember)

lót-fut

litrȧ = font (súly) lét = nincs, milét = betöltés
lat(-ba vet)

lét* (ét-re, étel)
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latif = megnyerő

lita = Litvánia

loet = nyeldes

látvány

Litvánia

lotyog

ata = jön

lot = lepel

l-át-ogat

lötyög

lat = beborít, gader = határ
láthat, láthatár
lat = beborít
latyak
litrȧ = font (súly)
latolgat (mérlegel)
lat = varázslás
látomás
atin = tőgy

atin = tőgy

l-atin (Latium, Itália)

Litáni (folyó)

atur = bekerítve l'at = lassan

lat = elborít

lut = burkolt

liter (folyadék)

lutra (vidra)

l-ator

l-étra

atra = hely

léut = fáradtság, tirhá = teher

l-atrina

letargia

lutás=fényesített lat = varázslás

lot = lótusz

látszik

létesít

lótusz (lepel)

lét = nincs, lat = varázslás

letet = maláta

lett

lötty (sör)

Ha l-át valamit, akkor betakarja? Igen. A tekintet is „átfogja”, és ha el
akarja kapni a prédát, ráugrik. Ha viszont védekezni akar, beburkolózik.
Lét  ét-re: élet. A magyar népnyelvben a kenyér az "élet".
A "latba vet" és "a létbe vetett hit" – egy tőről fakad. Liter: 1 dm3.
A lutrának tömött, víztaszító bundája van.

LD gyök, héber
Az LD gyök – a későbbi d hang miatt – egyik nyelvben sem terebélyes.
A héber LD gyökszavak: li-dot = dob-ni, hajít-ani – lédá = szülés.
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LD, héber táblázat
lédá ( = )הszülés, születés
jadá = dobta

jad = kéz

LD

jadá = tudta, közösült

l-idé = kezeibe, kezéhez, helyzetbe
kéz-nél

l'jád = mellett, -nál, -nél

daáv (arám,  = )אfájlalta

L+DXV

li-didi = felőlem, szerintem, részemről

L+DD

ludár = gladiátor

LDR

l'daávoni ( = )אsajnálatomra
didi (arám) = enyém

li-dot = dob-ni, hajít-ani
jalud = újszülött

L+JD

L+DT

le-det, la-ledet = szül-ni
dor = nemzedék

L+L+DT

l'-dorot = nemzedékekre, örökre L+DR

LD gyök, magyar
Magyar LD gyökszavak: láda, lúd. A gyök értelme itt is: kidob, ’szül’.
Az LD gyökszavak bővülése
ld ld

ld-k

ld-l

ld-r ld-r

ld-t

LD, összehasonlító táblázat
lidot = dobni, jad = kéz

léda= születés

lédá= születés

láda (dobják)

Lídia

lúd (kislibák)

lidot = hajítani

lidot = dobni

ladik, ládikó

lódul
jadá = dobta

l'jadá = kezéhez l'dorot = örökösen

ledér

lidérc (ugrik, hoz) lődörög

A lidérc szokatlan fénytünemény / mithológiai lény. Inkább rossz, mint jó,
de „hasznára is válhat” a gazdájának (pl. mindenfélét hoz neki...).

L-P/F gyök, héber
Ismét azt fogjuk látni, hogy az l -lel kezdődő szavak nagy része nem az L
csoport gyökszava, csak előraggal ellátott más gyökszármazék.
Valóban LP gyökszavak: lip = rost, lup = hurok.
Az L-P/F gyök elvont értelme mindkét nyelvben: körülvevés, betekerés.
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LP/F, héber táblázat
szőrös

lip = ajak

pi = -szor, annyi

lup = hurok, kontyvirág LP

lipi = rostos

(sikálásra való) lupá= rostnövény

l'-fi = aszerint

lafat = körülölelte, átkarolta
fat = zsír

lip = rost

L+ P/F

l'fitá = körülfogás, átkarolás

lepet = körítés, fehérrépa

LP/F-T

belep-et

lafut = körülfogott, hozzáerősített, karjába zárt

lupat = körített, fűszerezett

lipet = körítést adott, fűszerezte
liput = körítés, fűszerezés
liftán = kompót, körítés
lapid = fáklya, láng

LPD

leped = utóétel
lapuf = körülcsavart

német: löffeln = kanalaz

lipuf, l'fifá = tekercselés

l'fafá = tekercselés, pólyázás
leffeg

LP/F-F
lupaf = tekercselt

liflef / lifluf = csipásodott, könnyezett / csipa, csipásodás LF-LF

peta = hirtelen

li-féta = hirtelen, egyszercsak

L+ P/FTX

pahot = kevesebb

L+ P/FH

pné = felszín

li-fné = előtt, elől

L+ P/FN

pone = fordul

li-fnot = fordul-ni

l'-fahot = legalább

panim (tsz) =arc

li-fanim = azelőtt, valaha, látszólag

pním = belső

li-fnim = belsejébe, belül

paȧm = -szer

li-famim = néha, olykor

L+ P/FM

li-frakim (tsz) = időnként

L+ P/FR

perek = időszak

LP és LF gyök, magyar
A magyar bővítmények, kevés kivétellel, LP származékok.
Magyar LP: lap, lapu, láp, (be-, meg-)lep, lép, lép (testrész), lop, lopó.
LF gyökszó nincs. Az elvont értelem a magyarban is belep, meglep.
Az LP és LF gyökszavak bővülése
A magyar LP gyökszavak c, cs, d, p, k, l, ly, ny, r, s, t, ty, z hangot
vesznek fel. Az LF származékok csak f, ty hangot.
637

Egyik sem kapcsol b/v, h, j, m, sz -et.
lp lp lf

lp-c lp-cs

lp-l lp-ly

lp-ny

lp-d lp-d

lp/f-f lf-lf lp-p lf-f

lp-k

lp-s

lp/f-t lp-t lp-ty lf-ty

lp-z

lp-r

LP és LF, összehasonlító táblázat
daf = lap

lopet = körülfog

lopet = rákapcsol

lap

lép (befed)

lop, lopó (edény)

lopet = körülvesz
láp

lup = kontyvirág

lep, lép (csapda)

lup (hurok)

lafut= ráerősített lipi = rostos
lapu

m'lupát = körített

lép (testrész)

lupe (nagyító)

lafut = ráerősített
lépcső (lép-tes)
daf = deszka

lapuf = körbetekert

lap-ocka

lepcses

lafut = ráerősített

lopet = körülfog

lapát

Lipót

lipet = köríti

liftán = kompót löffeln=kanalaz

lapatyol (dumál) lefetyel
lafut = ráerősített

lapid = láng

lepedő, lepedék

lopódzik (szeme villog)

lapi = lapp
lapp
l'fafá = 'pólyázás'
lappang
kaluf = lehántott lifluf = csipa
laffog

lupaf = tekert

leffeg, leffentyű lifeg

lafuf = bepólyált
lappantyú
lafut = ráerősített

lapuf = körölcsavart
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lepke (lapka)

lopkod, lopakodik

m'uláf = burkolt, lafuf = bepólyált
lapul

lepel, leplez

lafut = körülvett lapuf = körülcsavart
lapály

lepény

lopet = h.kapcsol lafut = körülvett
lapos, lapít

lopet = rákapcsol
lupus = farkas

lepra (lep-rá)

lopás

k'laf = kártyalap
lapoz (lap mint lap)

Lép: lefed egy lábnyomni területet. Leffeg, lifeg: félig lehántott.
A kontyvirág fajok a kálához hasonlítanak.
Kolef = meghámoz, lehánt (leveszi a kalap-ot).

LG gyök, héber
Az LG gyök összes szava, mindkét nyelvben felragadt sémi l’- előragot
tartalmaz. Van, amit már nem érzünk előragozottnak, és van, amit ma is
annak tartunk. Az LG gyök szókincse, a későn megjelenő g hang
következtében egymástól függetlenül fejlődött ki a két nyelvben. Az l’
leválasztása utáni XG gyökszavak értelme körözés, s a magyarban égbolt.
A héber előragos LXG gyökszavai: loeg, lieg – értelem: gúny, csúfolás.
Az előragos LG gyökszavak: log = kb. 1/2 liter, logi = logikus.

LG, héber táblázat
laág = gúny, gúnyolta, csúfolta

LXG
lieg /liug = gúnyolódik, csúfolódik /gúnyolódás

körüljárt

lagl'gán = gúnyoros, gúnyolódó

log / logi = 1/2 liter / logikus LG
agól = kerek, igel = kereket hajtott

LG-LG-N

ligleg / liglug = gúnyolódik, csúfol / gúnyolódás
l'-gabé = iránt, -hoz, képest
agol = kerek

gav = háta

ma is előragos

legáli /-ut = legális, törvényes / törvényesség

lagám = kortyolta gime = hörpint l'gimá = korty, kortyolás
agám = tó
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L+ GV
LGL
LGM

lógem, lugmá = szájüreg

lagin = korsó agán = medence

ligná = határbarázda ogen = karima

LGN

lig(j)ón = légió
gúny, ganaj!

l'-gnáj ( = )אszégyenére, rovására, hátrányára
gez = lenyírt fű

l'gizá = villázás (pl. szénát)

L+ GNJ
L+ GZ

LG és LGy gyök, magyar
A gyök értelme a héberben köröz, a magyarban az égbolt.
LG gyökszavak: lég, leg-, lóg, lúg. LGy: lágy, légy, légy! (legyél).
Az LG és LGy gyökszavak bővülése
A héber LG gyökszavak l, m, n, z hangot vesznek fel.
A magyar LG gyökszavak l, n, ny, s, t, z -t. Az LGy k, m, n, z hangot.
L-G/Gy gyök egyik nyelvben sem kapcsol b/v, c, d, p/f, g, h, j, r, sz -et.
lxg lg lg lgy

lgy-k

lg-l lg-lg lg-l lgy-l

lg-n lg-n lg-ny lgy-n

lg-s

lg-t

lg-m lgy-m
lg-z lg-z lgy-z

LG és LGy összehasonlító táblázat
l-og = logikus

agil=fülbevaló

leg-

l-óg (körkörös) l-úg (lyukat fúr)

og = köröz

ligión = légió

l-ég, l-égi

liga

lah = nedves

iduj = buzdítás, léda = szülés

lágy

l-égy! (lédj, lóduj)

ugál = kerekít

og = köröz, lidot = hajítani
l-égy (lédj, rovar)
ogev=bujálkod egel = borjú, lahách=lelegelte
l-ágyék

l-egel, l-egelő

agmumi=bánatos agadá = legenda
l-agymatag

l-egenda

agúna=elhagyott l'gnáj = hátrányára
l-agúna

l-egény

likuhin=nősülés egóz = diófa

iged = egylet
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likluk= nyalás

lagzi

l-egyező

l-iget

lugas (fényfoltok)

LH és KH gyökök, héber
Itt is több l’- előljárós szó fog van, amelyek nem LH gyökök származékai.
LH gyökszó: lehe = fáradt, kimerült.
LHX gyökszó: l'haá = gégefő.
A héber LH gyökszavak: lah = nedves, léhá = nyál, köpet, genny,
léah = életerő, l'hi = orca, állkapocs, satu, lúah = lemez, tábla, naptár.
Az LH gyök ősképe: pofa / arc.

LH és LH, héber táblázat
lahá = kimerül lehe = fáradt, kimerült

LH

lah (nn) = neki, önmagának
l'haá ( = )אgégefő, nyeldeklő

LHX

leah = élet-, nedv, életerő

LH

lehá = nedvesség, nyál, köpet, genny
lah = nedves, nedvdús
luvah = lemezekre hasított (fa)

lehavá = láng

l'hi ( = )יorca, satu, állkapocs
lúah = tábla, tábázat, lemez, naptár
havá = volt

LHV

laháv = lángolt, ragyogott, láng, lángolt, penge, villanás, él(e)
hevi = hozta

l'haví ( = )אhozni, beleértve
l'hába ( = )אa jövőben, ezentúl

habá = ami jön

L+ HBX

l'havdil = megkülönböztetésül hevdél = különbség
lahuc = meg-, szorult

L+ HVX
L+ HVD-L

l'hicá = nyomás, szorítás

LHC

lohec = meg-, odaszorít, szorultság, szorongat, kínoz, el-, nyom
l'hic, lahcanit = patent, kapocs
hoci-nesze

moci ( =)אkihúz

l'hoci ( = )אkivinni, kivéve, kizárva

lihet / lihut = égette, izzott / tüzelés

L+ HCX
LHT

láhat = égette, tüzelt, tűz, hév, penge, él(e), varázslat, szemfényvesztés
lihut= tüzelés

lohát = égetett, izzított
lohet = éget, égő, forró, lelkesedő

641

lahut = szenvedélyesen kíván

l'hitá = szenvedély, -esség

l'hatim (tsz alakú) = varázslat, szemfényvesztés

L+ HTim

lahatután / lahatut = bűvész, szemfényvesztő / bűvész mutatvány, szemfényvesztés
luvah = táblázott (fa)

l'hitá = lihegés

lahut = üdeség, nedvesség

luhit = kistábla

hilhit (láhat) = 'kilógott a nyelve'

la-ahadim ( = )אegyeseknek, kicsiben, egybefogva ehád / had = egy

L+ XHD

l'hud = külön

L+ HD

hafuch = fordítva l'hefech = ellenkezőleg, sőt, fordítva

L+ HFCh

lahág = beszél, fecseg, fecsegés, tájszólás
lahaganut = szószátyárság
l'hi = arc, pofa

LHG

l'higá = fecsegés, szószaporítás

lehjá = pofaszíj

LH LHJ

l'hájim (2 = )יegészségére!
lahách = lelegelt

háim (tsz alakú) = élet

L+ HM

l'hichá = lelegelés, nyaldosás
lehech = útifű

LHT

LHCh

lihech = lelegelte, nyaldosta, megperzselte
hech = íny

luhách = lelegelt

lahaká = társulat, együttes, csoport, raj, falka

LHK

lahák = repülőraj
l'hach'isz = bosszantani, 'csak azért is'

koesz = haragszik

hit-lahléah (lahléah) = szórakozik, bolondozik
lahluhit = nyirkosság, nedv, életerő, üdeség
lahluhi = nyirkos, kissé nedves

holet = leforráz, eldönt

lihen = dúdol, dalol

l'hená = ágyas, szerető
l'halán = alant említett, továbbá

LH-LH
L+ HLT
LHN

hone = táborozik

L+ HN

halán = mint alant

L+ HLN

lahém, lahén = nekik, önmaguknak

hém, hén (hn, nn) = ők

lahám = harcolt, kenyeret evett

l'himá = harcolás

lahim = harcképes

LH-LH

lihlah / lihlúah = megnedvesítette / nedvesítés

la-halutin = teljesen, végérvényesen
lahán = melódia, dallam

luhlah = nedvesített

L+ HChXSz

hám = meleg, forró

n-i/j = ny
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LHM

lohem = harcol, harcos

lehem = kenyér, táplálék, lakoma
lahmanyjá = zsemle, péksütemény

L+HM/N

lahmit / lahemet = kötőhártya / kötőhártya gyulladás lah = nedves
ahóra = vissza

l'ahór ( = )אvissza-, hátrafelé

L+ XHR

lahás = suttogta /-ás, súgta /-ás, duruzsolt, sziszegett, ráolvasás, fohász

LHS

láhas-náhas = hókusz-pókusz

lihes = suttogott, ráolvasott, sistergett

láhas-ráhas = halk moraj

l'hisá = súgás, suttogás, duruzsolás, sziszegés

lahsán /-ut = súgó / (színházi) súgás, suttogás

Valójában a láhas-náhas = "sziszegés-kígyó"  a "kígyót-békát" szólás.
A héber LH és LH gyökszavak bővülése
A héber LH gyökszavak v, g, k, k, lh, m, t hangot vesznek fel.
A héber LH gyökszavak c, j, ch, lh, m, n, s, t -t.
Nem kapcsolnak b, d, p/f, h, r, sz, z hangot.
lhx lh lh

lh-v

lh-lh lh-lh

lh-c

lh-g

lh-m

lh-n

lh-j

lh-k lh-ch

lh-s

lh-t lh-t

LH gyök, magyar
Egy magyar gyökszó van: léha.
A magyar LH gyökszavak bővülése
A magyar LH gyökszavak d, g, l, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, p/f, h, j, k, r, m, n, r, s, sz, z hangot.
lhx lh lh lh
lh-k lh-ch

lh-v

lh-c

lh-lh lh-lh lh-l

lh-m

lh-d
lh-n

lh-g lh-g
lh-s

LH gyök, összehasonlító táblázat
l'héna = ágyas, lehe = fáradt
léha
lechet = menés, jacholet = lehetőség
lehet
lehá = nyál, lahluhit = nyirkosság
lé-hűtő (léha)
l'hitá= lihegés
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lehe = fáradt

lh-j
lh-t lh-t lh-t

liheg

lohad

lahán = dúdol, l'hi = orca

l'hitá= lihegés

lehel, Lehel

lohol

lahluhit = nyirkosság
lehellet

LJ gyökszavak, héber
Az i/j csak félmássalhangzó – LJ gyök nincs is.

LJ, héber táblázat
lé(j)cán = bohóc

LJC

lajla, láil = éjszaka

LCL

a szopó macskák ’dagasztanak’

lájis = oroszlán

LJS

lajás = dagasztó munkás
jotér = több

l'jeter = inkább, jobban

L+ JTR

LJ gyökszármazékok, magyar
Magyar LJ gyökszó sincs. Az LJ származékok bővülése.
lj

lj-b

lj-c

lj-h

lj-l

ljs lj-s

lj-t

LJ, összehasonlító táblázat
?
lajbi
lehe = fáradt
lajhár
lajás = dagasztó munkás
Lajos
laát = elnyelte

ájit = keselyű

lajt

l-ejt

ojen = egyensúlyoz
l-ajtorja (létra)

l-ejtő

A lajbi férfiak viselete. Fémgombos posztókabát – de női mellény is lehet.
Lajt kerekekre fektetett hosszú, lapos hordó: vízhordásra és hal szállításra.
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LK és LK/Ch gyök, héber
Valódi kárpátnyelvi gyök, jelentése mindkét nyelvben közös: lök, lyuk.
Az ősi kép: barlang elfoglalása, KM / Balkán eredetet valószínűsít.
Érdekes hangváltozásokat látunk az alábbi példán:
hathalá, thilá = kezdet

H+H → Ch

l'chathilá = eleve

Az LKX gyökszó: leká = nincs itt (a luka van).
Az LK gyökszó: loke = megver, megsérül (lök).
LK/Ch gyökszavak: lech! = menj (lök), l'chá, lach = neked, liká=lakkozta.

LK és LK/Ch gyök, héber táblázat
laká = megverte (bottal), megsérült

loke = megver, megsérül

lech, l'chí (hn, nn) = menj!

LK
LCh

l'chá, lach = neked, magadnak
leká (arám,  = )ליכאnincs, nincs itt

luka

laka = lakk

LKX

liká / luká = lakkozta /-ott

lakát = össze-, leszed, szedeget, letép (gyüm) összegyűjt, foltoz

LK
LKT

liket / likut = összeszed /-és, -gyűjt /-és, leszed, letép (gyüm), leejt (labdát)
leket = hulladék (gyüm. gabona) gyűjtemény, szemelvények
l'kitá / lukát = össze-, leszedés, letépés / összeszedett (gyüm)
lektika = hordszék
lökődni

likutim = gyűjtemény

lechet, la-lechet = men-ni

l'chathilá = eleve H → H → Ch

lehet!

hathalá, thilá = kezdet

l'kut = fogyatékosság lyuk-at
leched = csapda

LChT

l'chidá = elfoglalás, elfogás

lachád = elfoglalta, elfogta, foglyul ejtette

LKT
LK/Ch-D

lukad = egyesült, tömörült

liked = összefogta, összetartotta, egyesítette
likud = egyesülés, összefogás
k’dé = -ig, -nyire

lichdé = -ig, körülbelül

lakáh = el-, vette lekah = tanulság, tudás, tan
lakóah = vevő, vásárló, ügyfél

lokéah = vesz

L+ ChD
LKH

l'kihá / likúah = vétel, kézbe vevés / vásárlás
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lakhán = tolvaj, enyves kezű

likuhin = nősülés

lukáh = vett

lakáhat = el-, venni
l'kijá = megverés, sérülés, fogyatkozás LKJ
lakuj = hibás, fogyatékos

likuj = hiba, hiányosság, fogyatékosság, sérülés
likuj = lakkozás

l'chach = ezért, ehhez, erre, arra
lakak = nyal

LKJ
L+ ChCh

kach = így, úgy

lekiká = nyalás likek = nyaldos

LKK

lak'kán /-ut = nyalánk, nyalakodó / nyalakodás
likluk /liklek = nyalás / nyalogatta
lichluch = piszok, szenny, beszennyezés

LK-LK
LCh-LCh

lichlech / luchlách = bepiszkította, beszennyezte / szennyezett
lachlechán = 'koszfészek'

lichluchit = szutykos fehérnép, Hamupipőke

klȧl = általános

lakóni = lakonikus

lichlál = -hoz, helyzetbe
szűkszavú, velős

la-chén / lachén = nektek / azért, ennélfogva

LKN
LChN

mint a lista

l'kamán = lásd / alább

L+ ChN
L+ KM

la-chém = nektek

L+ ChM

likrát ( = )אelébe

L+ KR-T

lich'orá ( = )לכאורהlátszólag, felületesen nézve
3 előljáró egymásután: l, c, s

k’orá=látszólag

li-ch-se = amikor, ha majd

lekes = késői búza, másodnövény
leches = raffia, faháncs

L+ ChXR
L+Ch+S
LK/Ch-S

likes = utóérésű gyümölcsöt szed
lichszen = oldalra hajt, félrefordít

LChSz

lochszán = átlósan, ferdén
lichszun = félrefordítás

luchszán = oldalra hajtott

A héber LK és LK/Ch gyökszavak bővülése
A héber LK gyökszavak h, j, k, l, n, t, t hangot vesznek fel.
a héber L-K/Ch gyökszavak d, j, l, s, sz, t hangot.
Egyik sem kapcsol b/v, c, p/f, g, m, n, r, z -t.
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lk lkx lk/ch

lk/ch-d

lk-n lch-n

lk-h

lk/ch-s

lk-j lk-j

lk-k lk-lk lch-lch

lch-sz

lch-t lk-t lk-t

LK és LyK gyök, magyar
Az ősi kép: barlang elfoglalása. Az l és k hang nagyjából egyidős lehet.
Magyar LK gyökszavak: lak, lakó, lék, lök, luk, lüke (lukas).
Egy LyK gyökszó van: lyuk.
Az LK és LyK/Ch gyökszavak bővülése
A magyar LK gyökszavak v, cs, d, j, k, l, m, s, t hangot vesznek fel.
Az LyK gyökszó csak d -t. Nem kapcsolnak b, c, p/f, g, h, n, sz, z -t.
lk lkx lk/ch lk lyk
lk-j lk-j lk-j

lk-v

lk-cs

lk/ch-d lk-d lyk-d

lk-k lk-lk lch-lch lk-k

lk-m

lk/ch-s lk-s

lk-l

lch-sz

lk-h
lk-n lch-n

lk-t lch-t lk-t lk-t

LK és LyK összehasonlító táblázat
liked=egyesítette leká = nincs
lak

lakuj = hiányos, leká = nincs

lék

luk, lyuk

loched = elfoglalta

l'kijá = megverés

lakó

lök

l'kijá = fogyatkozás
lüke

lekiká= nyalás

lekes = késői

lekvár (lekuár)

Lukács
lakuj = hibás lukad = tömörült likuj = hiba
likacsos

likuj = lakkozás
lakáj, lakájos
l'chidá = elfoglalás
lakik
lokéah = elveszi
(jól) lakik

lekiká = nyalás leká = nincs itt
lakk (fényesít)

lékel
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lökdös

(ki-)lyukad

loke = megveri

lak'kán = nyalakodó

lakol, lakli (büntetés)

Lucullus

likek = nyalta

lekiká = nyalás lekes = késői

lakoma

likőr

Lökösháza

lukad = egyesített

luchszán = átlós

lakás

Luxenburg

lekes = másod-

lichszun = félrefordítás

lakos (elbitorló)

luxus

liked = összetartotta

leket = hulladék

lakat

löket

leched = csapda loket = összeszedi
lakat (zár)

lektor

liket = összeszedte

lakuj = fogyatékos l'kijá = sérülés

laktat (etet)

lökött (hülye)

lüktet (seb)

Lucullus: ínyenc. Valószínűleg kitalált név, ami felnőttként ragadt rá.
Luxemburg A római időkben a település csak 2 utcából állt.

LL gyök, héber
A közös értelem: éjszaka, fogság. Az LLX gyök: lulaá = hurok.
A héber LL gyök: lajla, léli = éjszaka, éjszakai, lul = ketrec.

LL, héber táblázat
léli (2 = )יéji, éjszakai

LL
lul = csigalépcső, járóka, baromfiketrec

lo = nem

l'lo ( = )אnélkül, -talan

L+ LX

lule ()א, lulé = ha nem...
lulaá ( = )אhurok, gomblyuk, gombház LLX
éla = fent

l'éla ( = )אfeljebb, fent

ilá = nyeldes

L+ XLX

hit-lá'léa (i'lá) (2' = )אcigányútra tévedt'

L+ XLX

loláv = csavarszeg luláv = zöld ág

LLV

lilit = fülesbagoly, Lilith (démon)

LLT

l'altár ( = )אrögtön, nyomban

ilter = rögtönöz
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L+ XLT

luljani = csigavonalú, spirális

LLJ

lulján /-ut = kötéltáncos, akrobata / akrobatika
szagol = lila, szegel = ibolya, viola

lilach = orgonavirág

LLCh

lulán = baromfi tenyésztő / gondozó
olám = világ, örökös

l'olám = örökké, mindig

LLN
L+ XLM

A lila virágúakra kétféle szó is van a héberben: lilach és szagol. A "lilach"
az éjszakával kapcsolatos, a "szagol" pedig... Ezek tehát biztosan
rokonszavak, és érthetők is egymás nyelvén. S ez még nem minden: a
Közelkeleten egyáltalán nem volt – vadon most sem él orgona:-). A kevés
szóval rendelkező LL gyök ősi képe: lila az éjszaka mind a két nyelvben.
A gyök vagy a Balkánon, vagy a KM-ben keletkezett.

LL gyök, magyar
Magyar LL gyökszavak: (meg-)lel, lila.
Az LL gyökszavak bővülése
A héber LL gyökszavak v, j, ch, n, t hangot vesznek fel.
A magyar LL gyökszavak d, g, k, m, n, t hangot.
llx ll ll

ll-v

ll-ch ll-k

ll-m

ll-d
ll-n ll-n

LL, összehasonlító táblázat
lél = éjszaka

lilach=orgona

(meg-)lel

lila

lul = ól, ketrec

lilit = fülesbagoly

lelő (-hely)

Lili

lél = éjszaka
lelet
lul = 'ketrec'
lel-tár
léli = éjszakai
lélegzés (hallatszik) régen: lélekzés
l'éla = felsőbb, l'lo = nélkül
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ll-g

ll-j
ll-t ll-t

lélek (test nélküli)
l'lo = -talan

lajla = éjszaka

lelenc

liliom (fekete írisz)

A liliom a Közel-Keleten őshonos. Eredetileg a lilás-fekete írisz neve volt.

LN gyök, héber
A héber LN gyökszavak: lun = hál (elnyúlik, eltűnik), liná = alvás.

LN, héber táblázat
fekszik

Land = föld

lin, liná (lan) = hál, alvás

LN

hélin (lon) = szállást adott, visszatartotta (éjszakára)
halaná = panaszkodás

Luna = Hold

lun (lan) = hál

l'án ( = )אhová? tluná = panasz

hilin, hélin (lun) = panaszkodott

l'éné (2 = )יa szemeláttára

ájin = szem

L+ XN
L+ XN

LN és LNy gyök, magyar
A sok más gyökre is felragadó l’- magyarban már valódi szavaknak tartott
LN származékokat képez. Az LN, LNy gyökök elvont értelme: azzá vált.
LN gyökszavak: len, lőn (lett belőle). LNy gyökszavak: lány, lény.
Az LN gyökszavak bővülése
A magyar LN gyökszavak c, cs, d, g, gy, k, t hangot vesz fel.
A magyar LNy gyökszavak g, h hangot.
Nem kapcsolnak b/v, p/f, j, l, m, n, r, s, sz, z hangot.
ln ln lny
ln-g ln-gy lny-g

ln-c ln-cs
lny-h

ln-d
ln-k

ln-t

LN és LNy gyök, összehasonlító táblázat

lán = 'alvó'

lin = hál

kinyúlik

len (rost)

lián (inda)

ani = én

lin = hál

lány (jány, lány) l-ény (én-szerű)

Lina (alvó)

anud = felcsatolt éjn...= a szeme

l' = -hoz, on = erő, vagyon, gyász
l-őn (lett, történt)
lun = alszik
Luna (a fogyó Hold)
lán = fekszik
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long = hosszú

lánc (lán-tesz)

l-encse (encsem-bencsem)*

lonc (elnyúlik-tesz)

iná = megkínozta
l-incs (inuj-tesz)
lán = fekszik

l' = le, anán=árny, felhő

lant

l-enn, l-ent

anud = feltűzött, rácsatolt
l-ándzsa

lend(-kerék), lendít

oned=rácsatol

anidá = feltűzés

l-andol

le-ánder (útmenti)

anug= élvezet

anog = gyengéd

l-áng, lángol

l-eng, lengő

anog = gyengéd engel = angyal
l-angyos (ángy) l-engyel (jóbarát)
anahá = sóhaj

injani = tárgyilagos

l-anyha

l-ényeg

lán = fekszik

enek = ajándék

l-anka

L-enke

léot=kimerültség
lankad
*Encsem-bencsem: semmit nem érő apróság.

A héber LM gyök
Az LM származékok – két kivétellel: LMD és LM-LM – a héberben is
felragadt előraggal képződött szavak. Csak LMD-nek van nagy szóbokra.
LXM gyökszavak: l'óm ( = )אnemzet, hil'im ( = )אállamosította.
Eredeti, l’- előrag nélküli XM gyökszavak: em ( = )אanya, ám ( = )אnép.
Az LM összetett „gyökszavai”: l'mó = -nak, -ra, lá-ma = mi-nek?
Az l’- nélküli valódi gyök az MX: ma = mi? ami, mi = ki? aki.

LM, héber táblázat
la-mó = nekik, l'mo = -nak, -ra

L+ M

lá-ma ( = )הminek? miért?
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l'óm ( = )אnemzet

L+ XM

hil'im (l'om) ( = )אállamosít
l'umi / l’umiut ( = )אnemzeti / nemzetiség
lemáta = le, lent máta = lent, alul

L+ MT

miét = kivételezett

l'maét = kivéve, kizárva

L+ MXT

umát = egybevetett l'umát = szemben, viszonyítva

L+ XMT

lamád / l'midá = meg-, tanulta, tanulmányozta / tanulás
lamed = 'm' betű

limed = tanított lomed = tanul

LMD
lumád = tanult

limud = tanulás, tanuló, tanítás, tan, megszokott, betanított, donga
lemed = tan, tanítás

limudi = oktatási, elméleti, tanulmányi

lamud = hozzá-, szokott, gyakorolt
lamdán /-ut = tanult ember / tanultság
idegen szó

lampad = lámpa, lámpás
amchá=köznép?

LMP

lemech = bibliai férfinév, 'fajankó'
min = -tól, -től

L+ XMCh?

l'min =...tól fogva
limon= citrom

L+ MN
idegen szó

l'umani ( = )אnemzeti, soviniszta
moen = a címzett

l'maán = -ért, miatt, a kedvéért

limlem / limlum = gögyög, dünnyög /-és, rámorog / morgás
milmel = motyog lemalmel = gügyög, mormol, lamentál
omer ( = )אmond

lomár / lémor = mondani / mondván, azaz
meruhák = távoleső

l'mérahók = messze
lamrot = ellenére, dacára
mesi = selyem

l'masál = például

LMN
L+ XMN
L+ MXN
LM-LM
L+ ML-ML
L+ XMR
L+ MRH

marut = uralom

L+ MRT

l'miseii = símára, tisztára

L+ MSX

masál = másol

L+ MSL

l'máasze = a gyakorlatban, ténylegesen

maasze = tett

L+ MXSz

Az LM gyök, magyar
Nemcsak az LM-nél, hanem az egész L csoportnál láthatjuk, hogy a
magyar is gyakran felvette az l’- előragot – és be is olvasztotta a szavakba.
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A héber LM származékok csak a lampad = lámpás szóban "találkoznak" a
magyarral – viszont az mindkét nyelvben jövevényszó.
Magyar LM gyökszavak: lám, lom.
Az LM származékok bővülése
A magyar LM gyök csak b, p, h, z hangot vesz fel.
lm lm

lm-b

lm-d

lm-p

lm-h

lm-lm

lm-z

LM, összehasonlító táblázat
holem = 'ráüt': olyan

l'om = nemzet

l-ám

l-om (omlik, ömlik)

lamád = tanult
láma (pap, háziállat)
lampad = lámpa, lámpás

l'om = nemzet lampad=lámpa

lámpa, lámpás

lomb (nép benn) lump (éjjeli élet)
lógó szőre van

lompos (lombos)
lemalmel = lamentál

limon =citrom

lehe = fáradt, méah=zsíradék

lamentál

limonádé

lomha

omesz=teherbírás

lomed = tanul

l-emez

lumen (okos)

A lámpa világításra szolgáló folyadéktartó edény.
Lemez: Zaicz etimológia http://nszt.nytud.hu/uesz_2.pdf

Sem héber sem magyar LR gyök nincs
Minden származék, mindkét nyelvben az l’- előrag „terméke”.
l'rá, m'lrá = véghangsúly

heríja = kürtölt

L+ RX

la-rov = többnyire, bőven

rov = sok

L+ RV

l'-raavá ( = )אközszemlére

raavá ( = )אוהlátványosság
roec = bukás

l'-rabot = beleértve rov = sok

l'-roec = vesztére

L+ RXV
L+ RXC
L+ RBT
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ragil = szokás

l'-regel = folytán, miatt, alkalmából
l'-erech = körülbelül

la-risoná ( = )אelőször, első alkalommal
jövevényszó: pont-ol, font-ol

L+ RGL
erech = érték

L+ XRCh

rison = első

L+ RXS-N

líriut = líraiság líra = font

LRT

Líra A latin lyra = kis hárfa, görög lyra: verset kísérő hárfa. 2002-ig
Olaszország pénzneme is líra volt. A lexikon szerint a latin librá-ból
származik (súlymérték). A két "líra" között a verses skandálás mérlegelése
teremt kapcsolatot.

LR szavak, magyar
Az RL álgyökből a magyarban is csak néhány szó származott.

LR, összehasonlító táblázat
ará = kitárta, paár = szájtátó

ore = átönt

l-ári-fári

l-őre
ore = átkoz
lóri (papagáj, rikácsol)
óren = fenyőfa orek = megszökik

arbe = sáska
l-árva

L-őrinc

aremá = halmozás, arami = arám (nyelv)

erani = éber

l-árma

L-óránd

l-urkó

Lári-fári: az üres fecsegés, ostoba, léha beszéd jellemzése. A lexikon
szerint szó a trillázásból, az olasz hanglépcsőből (la-re-fa-re) származott.
Lurkó, kópé, csintalan gyerek (főleg fiú). A latin lurco = torkos.

LS gyök, héber
A héber LS gyökszavak: lis = oroszlán, lisá = gyúrás, dagasztás.

LS, héber táblázat
las = gyúrt, dagasztott
lasid = velős

lis = oroszlán

los = na!

lisá = dagasztás

lusta

LS
lus = gyúr, dagaszt

lásd: l’sád

LSD

l'sád / l'sadi = velő, zsiradék / velős, zamatos
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sad = emlő

L+ SD

sevah = dícséret

l'sevah = dícséretére, javára, elismerőleg

L+ SVH

liská = hivatal, iroda, kamara, szabadköműves páholy
lisleset = madár trágya
l'sém = -ért, végett, hogy, céljából

LS-LS
L+ SM

sém = név

lesem = opál

LSM

összevont szó lesz: la-sém...

lismah = önzetlenül

lasón, lasonit = nyelv /-ezet, szöveg / nyelvecske
lasnán = nyelves, beszédes
avár = múlt

LSK

l'soni = nyelvi

LSN

hilsin (lasán) = árulkodott

l'-se-avár = egykori, volt, mint a múltban

L+S+ XVR

isúr = igazolás

la-asuro ( = )אalaposan, helyesen, jól

L+ XSR

Lis = oroszlán. A kölykei is úgy "dagasztanak", mint minden macskáé.
Lisleset = madártrágya  velőszerű anyag, gyúródik.

LS gyök, magyar
A magyar LS gyök: les (oroszlán). Az ősi jelentés egyezik a héberrel, de a
magyarban az oroszlán más tulajdonságai: leselkedése, lustasága alapján.
Az LS gyökszavak bővülése
ls ls

ls-d

ls-k ls-k

ls-ls

ls-m

ls-n

ls-t

LS, összehasonlító táblázat
lis = oroszlán
les
l'sadi = velős, zamatos
l-asponya (naspolya)
las = gyúrt

lasán = árulkodik

laska (tészta)

leskelődik

asus=elnyűtt asít = rögzítette
l-assú

lus = gyúr, hulsá = gyengeség

l-ista

lusta (macska)

A laska vékony gyúrt tészta. Nagy kockákba szaggatva, kifőzés után
megzsírozva – túróval, szalonna pörccel meghintve kerül az asztalra.
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LSz gyök, héber
A régi sz nem képez LSz gyököt. A héber értelem a magyar eszik rokona.
Egy héber gyökszó van: LXSz loesz = rág.
LSzT származék: leszet = állkapocs. LSzT: lisztem = kifoszt.

LSz, héber táblázat
láasz / lausz = megrágta / megrágott
liszt-et csinál

l’-eszi

loesz = rágja

leszet = állkapocs l’-eszet: őrlő

LSzT

szut = öltözet
lost = elveszett

LXSz

szitmá=gyűlölet

l'szuta = pruszlik

lisztim = rabló, útonálló

L+ SzT
L+ SzT

lisztem = rabolt, fosztogatott, kifosztotta

A pruszlik női kiskabát.

LSz gyök, magyar
A magyar LSz gyökszavak: lesz, lösz.
Az LSz gyökszavak bővülése
lxsz lsz

lsz-l

lsz-sz

lsz-t lsz-t

LSz, összehasonlító táblázat
loesz = megrág

lausz = megrágott

lesz (esz-ik)

lösz (morzsolódik)

loesz = rágó

loesz = megrág

László

leszel (l-eszel)

lisztim = útonálló

leszet = állkapocs

lasszó

liszt (őrölt)

LZ gyök, héber
Az LZ gyök csak párezer éves – s ekkor már egyik nyelv sem flektálta a
gyököt. Valószínűleg van kapcsolat a lic = tréfálkozás és a liza = rágalom
szavak között – s ez azt mutatja, hogy a c is változhatott z-re.
A héber LZ gyökszavak: lúz = eltér, mirigy, mogyoró, luza = rágalom.
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LZ, héber táblázat
luza = rágalom LZ
láz = el-, letért

lúz = el- letér, mirigy, mogyoró
lizbez = perem, foglalat
lezut = görbeség, megszólás
loa = garat

LZB
LZT

loazit = idegen nyelv

LXZT

A láz nyelv a grúz rokona. Innen ered a héber szó: loazit = idegen nyelv
(ami nem héber). A láz nyelvet (lȧzul / lazuri nena) a Fekete-tenger
délkeleti partvidékén beszélik. Mint a legtöbb kaukázusi nyelv, sok
mássalhangzója, kevés magánhangzója és gazdag nyelvtana van.
A mogyoró azért "lúz", mert a Kaukázus vidékéről érkezett.

LZ gyök, magyar
Magyar LZ gyökszavak: láz, laza.
A magyar LZ gyök jobban kifejlődött, mint a héber.
Az LZ gyökszavak bővülése
A magyar LZ gyökszavak c, d, l, n, t hangot vesznek fel.
Az LZs származékok l és r hangot kapcsolnak.
lz lz

lz-b

lz-c

lz-d

lz-l lzs-l

lz-n

lz-r lzs-r

LZ, összehasonlító táblázat
láz = eltér, áz = felerősödik
l-áz
mil'áz = idegen stílus
laza
láz = eltér
lazac (folyóból tengerbe)
luza = rágalom
lázít
lezut = görbeség
lázad
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lxz-t lz-t lz-t

lúz = el-, letér
lazul, lazít
lezut = görbeség
lazsál
óz = erősödik

ozel= elmegy

l-ázong

l-ézeng

azár = segített

láz = eltérő

lazúr, Lázár

lezser
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