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K
A héberben két különböző K betű van, a kuf-nak nevezett betű a régi. A
K/Ch változó hang neve kaf vagy kof. Ez a fiatalabb k, amit onnan lehet
tudni, hogy többnyire kultúrszavakban fordul elő. (De ne a mai, hanem
többezer éves kultúrákra gondoljunk!) Fontos tudni, hogy a változó
hangok a héberben csak a szó belsejében cserélődhetnek, a szavak elején
nem. Szókezdőként a K/Ch csak K – a B/V csak B – P/F csak P lehet.
A héber kx- általános viszonyító előrag (jelentése: olyan, mint, ahogyan,
amerre, amikor, stb.) Ezt a fiatalabb betűvel, a k-val írjuk. Eredetileg egy
afrikai nyelvtani nem előragja volt – valószínűleg a hatni képes, de
élettelen (vulkán, vihar, napsütés) dolgok "nemét" jelezte a szó elején.
A magyar ki igekötő (előrag) a héber ki = hányás, kidobás rokonszava.
Ezt ugyan még a régi k betűvel írjuk. Utóragként, mint -kx, mindkét
nyelvben folyamatos, vagy állandóan ismétlődő értelmet ad az
alapszónak. Pl vé-ka (kivesz-ke, sokszor), zár-ka – héberben: av-ka =
por (ave=vastag), asz-kán = üzleti vállalkozó (osze = tesz, cselekszik).

A KX és KX gyök, héber táblázat
K

k'-, ka-, ke- = olyan, mint, amikor, körülbelül, -kor, -ként, stb.
ki- = azért, mert, hogy, ha, amikor, hanem

ka (arám) = ez, ezt
KX
KX

ko = úgy, most, itt
hichá (kaá) ( = )אהlehangolt

kói = egy (talmudi) emlősállat

ke ( = )אokádék ki ( = )אhányás, kihányt

huká ( = )ואkihányt

KX gyök, összehasonlító táblázat
A mai magyar írásban csak egyféle k betű van.
ki = hányás

koev = fájó

ki-, ki(-felé)

kő

k'- = olyan, mint
aki

KV és KV (V=W) – KB/V és KB/V gyökök
A kárpátnyelvi KV kou (kő-fogalom) értelme: tömeges, állandó, púpos,
az ütése fáj, életet is kiolthat. A második ’k’, a K/Ch változó hang
megjelenése megduplázta a gyököt. Az „európai” KV, a délről felérkező
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B/V után, már 4 leánygyökre bomlott. Ezek értelme azonban annyira
differenciálódott az eredeti kő-fogalomhoz képest, hogy nem érdemes
őket együtt tárgyalni.

KV és KV gyök, héber
1. KV gyökszavak: kavá = gyűjt, káv = vonal, irány, kivá = remélte,
kove = bizakodó. A közös értelem: kíván, akar.
2. KV: kavá = kisablak, kivá = kiéget. A közös értelem: kivájt.

KV gyökök, héber táblázat
kavá = egybe-, összegyűjtötte, remélte

KV
kove = bizakodó, reménykedő

kivá = remélte
káv = irány-, vonal, vonás, mérőszalag
kavá = megéget

kivá = kiégette (sebet)

KV

kavá / kavijón = kisablak / kivágott nyílás
kivec = összezsugorodott, - zsugorította, -nyomta, be-, húzta

KVC

kivuc / kuvác = összehúzás, -zsugorítás / -ott, összenyomott
kvicá = összehúzódás, összezsugorodás
kivuc (koc) = bogáncstalanítás

KVC

kvucá = hajfürt, hajfonat
kivit = bibic

fejdísz

KVT

kavuj = összegyűjtött

kivuj / kvíjȧ = remény /-kedés

KVJ

kvíja = égési seb

KVJ

kivkev / kuvkáv = vonalazta /-ott

KV-KV

kivkuv = vonalazás
kaván = vonalvizsgáló

KVN

kéván = miután, minthogy, mivel kivun = irány /-zat, irányítás, beállítás
kiven / kuván = beigazította, -állította /-ott, szándékozta, irányította /-ott
kavaná = szándék, célzatosság, koncentrálás, az értelme...

KVN

kivnen / kivnun = beállította /-ás, összeillesztette /-és
kavenet = irányzék (fegyver)

kuvnán = beállított, összeillesztett

kaveret = méhkas

KVR
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A KV gyökszavak bővülése
A héber KV gyökszavak c, j, k, t hangot, a KV c, j, n, r -et vesz fel.
kv kv

kv-c kv-c

kv-j kv-j

kv-kv

kv-n

kv-r

kv-t

KV gyök, összehasonlító táblázat
Bár a magyarban nincs ’w’, a kétféle eredetű hang megvan. A magyar W
beazonosítása héber, és részben finn rokonszavak segítségével történik.
vízre hajlik

ivá = kíván

kove = összegyűjt

kíván (k’-ivá)

kova (tűzgyújtás)

kaveret = méhkas

kiven = irányít, kavaná = szándék

kvartély

kiváncsi

A K-B/V és K/Ch-B/V leánygyökei, héber
1. K-B/V gyökszavak: kavá = anyaméh, kav = mankó, gólyaláb,
űrmérték, kéva = gyomor, széklet, kubá = kupola, sátor, fülke.
2. K-B/VX gyökszó: kóva = sapka.
3. K-B/VX: kavá = megállapít, rögzít, kifoszt, keva = állandó.
E három gyök közös értelme: kúpos, púpos, állandó.
A következő két leánygyököt (4. és 5.) összehasonlítjuk a KV gyökszavaival:
kavá = kisablak, kivá = kiéget – s látni fogjuk, hogy értelmi kapcsolatuk van.

4. K-B/V gyökszavak: kiv = fekély, kavá = kialszik, kibá = elolt.
5. K-XV gyökszó: k'ev = fájdalom.

K-B/V héber táblázat
keva = állandóság

kóva = acélsisak

KB/VX

kavúa = állandó, meghatározott, -állapított, -szabott, rögzített, odaerősített
kavá = megállapította, állandósította, helyét kijelölte, tényt leszögezte
árat megszabta, rögzítette, behelyezte, szöget beverte, megzsarolta, kifosztotta
kví'á = állandósít-, megállapít-, meghatározás, odaerősít-, rögzít-, szögbeverés
kibúa = rögzítés, beillesztés
kav, kabáim (kettősszám) = mankó, mű-, faláb, gólyaláb
kav, kabim = űrmérték (2 liter)
kéva ( = )הgyomor, széklet
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KB/V

kavá ( = )הanyaméh (bibl)

kubá = kupola, sátor, hálófülke, nyilvánosház

kaváv = átkozta

KVV

kabab = kabáb (arab húsétel)

KBB

kibec = egybegyűjtötte, összeszedte, ráncolta, berakta (szoknyát)
kavác = összegyűjtötte, -zsugorodott

kavics

KVC

kovec = összeszed, gyűjtemény

kubác = összegyűjtött, rakott (szoknya)
kibuc = földművelő-, csoport, összegyűjtés, gyűjtemény
kvicá / kvucá = összegyűjtés / földművelőcsoport, csapat
kabcán = koldus, kéregető

kibuci, kvucati = közösségi, csoportos, együttes

kabcanut = nincstelen-, szegénység, koldulás, kéregetés

kubuc = az 'u' hang

kviut = véglegesítés, állandóság

KB/V-XT
kubaát = serleg

kubijȧ = kocka

KB/V-J

kuv'jusztusz = kocka- / hazárdjátékos
kavkáv = fapapucs csoszogás

KV-KV

kabál, kavál = panaszkodott, siránkozott, panaszt emelt

KB/V-L

kvalá = panasz

kebel

kibul = el-, be-, felfogadás
kibel = kapta, el-, fogadta, vállalta, felvette

kabalá = nyugta, átvétel, elfogadás, kabala, hagyomány, befogadóképesség
kablán = építési vállalkozó

kuvlaná = panasz
kibólet, kablanut = munkavállalás, akkordmunka
kubál = elfogadott

kavár = elásta, el-, temette

kvirá = temetés

kavur = elásott, eltemetett

kiber = eltemette

kebár = elás

KB/V-R

kubár = eltemetett

kibár = korpás liszt

kavrán = sírásó kever = sír, -halom
kvárnun = tengeri hal (Gobius)

kavar, elkapar

kvurá = sírhely, temetés

kibóret = karizom

kabarnit = vezér, hajóskapitány
kevesz = undor, hányinger
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KB/V-Sz

kvasztán = undorító alak

kibesz = hányingert keltett

Kvárnún: tengeri halfajta (Gobius). A géb 2-3 ikrát ragaszt a
vízinövényekre, amelyek tojás-tokba vannak rejtve. Az ikrákat a hím
őrzi. Mellúszóival vízáramot kavar, hogy elég oxigénhez jussanak.
A héber K-B/V gyökszavak bővülése
A K-B/V gyökszavak b/v, c, j, k, l, r, sz, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak d, p/f, g, h, m, n, s, z hangot.
kb/vx kb/v

kv-v kb-b

kv-kv

kb/v-l

kb/v-c

kb/v-r

kb-j

kb/v-sz

kb/v-xt

K/Ch-B/V, héber táblázat
kaáv ( = )אfáj, fájlal
kauv = fájó

koev = fájó, fájós

KXV

k'ev ( = )אfájdalom k'ivá ( = )אfájdalomérzet
kiv = fekély

kavá = kialszik

KB/V

kibá = ki-, elolt

kubá = ki-, eloltott

kviá = kialvás
kóva = kalap, sapka

KB/VX

kabaut ( = )אtűzoltás

KBT

kaved = súlyos, nehéz, máj, nagyértékű

kóved = súly /-osság

KB/V-D

kavod = tisztelet, becsület, vagyon kibed = megtisztelte /-kínálta, kisepert
kubád = megtisztelt /-kínált, elfogadott csekk
kibud = megtiszteltetés /-vendégelés, tiszteletadás, kiseprés
kaved b'... = bővelkedik

k'vodo = Ön, tisztelt

k'védut = nehézség, súlyosság
kabáj ( = )אtűzoltó

kibuj = el-, oltás

kavuj = kialudt, oltott

kvija = kialvás

jachol = képes

k'vudá = vagyon, jószág
KB/V-J

ki-v'jachol* = úgyszólván, állítólag, Isten egyik neve

kavál = megbilincselte, megkötötte

KB/V-L

kibel / kubál = megkötötte, bilincsbe verte /megbilincselt
kavul = tőzeg, fejdísz, megkötözött, -bilincselt
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k'vul = közlekedőcső

kvilá = megkötés, megbilincselés
kevel = lánc, kábel, bilincs, hajókötél
kvéna = hajtű, hajháló
kavún = feltűzött (haj)

KB/V-N

kiben = meg-, feltűzte, betakarta
kov'án = kalapos KB/V-XN

kvár = már

KB/V-R

kavár, kvará = rostálta, rosta
kabír, -ut = hatalmas, nagyság, hatalmasság
kavrán = méhész

kvirá= rostálás
kubás = meghódított, lehengerelt, konzervált

KB/V-S

kibes = meghódította, lehengerelte, eltitkolta, konzerválta
kavas = meghódította, leigázta, préselte, hengerelte,
elfojtotta, magába zárta, konzerválta, besavanyította

oves = penész

kavus = kitaposott út, m.hódított, elfoglalt, rejtett, elfojtott, préselt, savanyított
keves = konzerv, palló, feljáró, rejtély

koves = hódító

kibus = meghódítás, elfoglalás, legyűrés, préselés
kvisá = konzerválás, elfoglalás, elnyomás, préselés, lehengerlés
kavis = préslap, préshenger

kvis = műút, kövezett út
kibás = hódító, konzervkészítő

bisul = főzés

kvusim = konzervált zöldség

KB/V-SM

kivsán = kohó, kazán, kemence

KB/V-SN

kvisón = rejtély, titok, misztérium
kavasz = mosta

kibesz / kibusz = mosta / mosás

kabász / kavisz = mosodás / mosható

KB/V-Sz

kubász = kimosott
kvuszá = mosóvíz

kviszá = mosott ruha, mosás, szennyes ruha
kovesz /-et = mosodás / mosónő

kvaszim = mosott ruha, szennyes
kevesz = juh, bárány

kivszá (hn, nn) = birka

KB/V-Sz

*Ki-v'-jachol = úgyszólván, állítólag, Isten egyik neve. Ki=olyan, aki /

v’, ve = és, majd / jachol = képes rá. Magyarázat: I. nevét nem szabad
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„feleslegesen” kiejteni, ezért sokmindent mondanak helyette. Itt kb. azt,
hogy „mindenható”.
Együtt: a héber K-B/V és K/Ch-B/V gyökszavak bővülése
A K-B/V gyökszavak b/v, c, j, k, l, r, sz, t hangot,
A K/Ch-B/V gyökszavak d, j, l, n, r, s, sz, t hangot vesznek fel.
Egyik sem kapcsol p/f, g, h, m, z -t. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy e
hangok megjelenését (a h kivétel) a k/ch és a b/v egyaránt megelőzte.
kxv kv kb/vx kb/v

kv-v kb-b

kb/v-j kb-j

kv-kv

kb/v-r kb/v-r

kb/v-c

kb/v-d

kb/v-l kb/v-l

kb/v-s

kb/v-n

kb/v-sz kb/v-sz

kb-xt kb/v-xt

K-B/V gyök, magyar
A magyar KB gyökszavak: kaba (sólyom), kába, köb.
KV: (kút-)káva, kéve, kova(-kő). A közös értelem: púpos, de üreges.
A K-B/V gyökszavak bővülése
A magyar KB gyökszavak c, k, l, n, r, t, z hangot,
a KV gyökszavak cs, k, ly, n, r, s, sz, t hangot vesznek fel.
Egyik sem kapcsol b/v, p/f, g, h, j, m hangot.
kxv kv kb/vx kb/v kb kv
kb/v-d

kb/v-j kb-j

kb/v-n kb-n kv-n

kv-v kb-b

kb/v-c kb-c kv-cs

kv-kv kb-k kv-k

kb/v-l kb/v-l kb-l kv-ly

kb/v-r kb/v-r kb-r kv-r

kb/v-sz kb/v-sz kv-sz

kb-xt kb/v-xt kb-t kv-t

K-B/V, összehasonlító táblázat
kavá = kialszik kove = odaerősít

keb = űrmérték

kába

köb

kéve (összekötött)

kavá = kifoszt

kavúa = rögzített

kaba (sólyom)

kivi (nem repül)

kavá = rögzített, keva = állandóság
káva (kút)

kávé (kaffa, új szó)

kavác = összezsugorodott

kibuci = csoportos
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kb/v-s kv-s
kb-z

kavics

kibic (k'-bicbec)

kabcán = kéreget

kibólet = térfogat kover = eltemet

kabóca (énekel, kapni akar)

kobak (tök)

kuvik (halál)
kabál = vállal
kubikus

kevel = kábel

kabál = siránkozik, panaszkodik kubál = megkötött

kábel, Kabul

kebel

kiabál

kabala = kabala kavul = fejdísz
kabala

kobold, kobalt
kabáim = gólyaláb

kevély

kóvályog

keva = széklet
kübli

kiben = betakar

kvéna = hajtű

kabin

ki-von

kibóret = karizom

kvirá=rostálás

kabarnít = hajóskapitány

kavar, kaviár

ki-ver

kóbor

kavár = rostál
kabaré

kever

kabír = hatalmas

kabír = hatalmas

kabar (nép)

kövér

kavur = eltemetett
kvarc
kavác = összezsugorodik
kevés

kibusz = mosás kevesz = bárány
kovász (habzik) kuvasz (bunda)

kavál = siránkozik

koves = savanyít, kvis = köves út

kevesel

köveszt

kaved = nagy, nehéz

kviut = állandóság

(nagy) kabát

követ, következetes

kibá = kiolt

kvalȧ = panasz, koves = hódító

kábít

követel (kivet rá)
koves = leigáz, kóvec = összegyűjt
(el-)koboz

Kaba: a partba ütköző vízforgás kimosott öble.
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Kaba egy nagyközség is Hajdú vármegyében.
A kabasólyom gyors szárnycsapással, légibalettban kapja el a táplálékát.
A kivi Új-Zéland szigetein él, ahol nemzeti szimbólum. Veszélyeztetett
madár. 1-4 kg tömegű, röpképtelen, magassága 35-65 cm között van.
Szárnya nincs, hosszú vékony a csőre. Kültakarója szőrzetre hasonlít.
A kabóca a forró vidékeket kedveli, mérsékelt övben csak a
szőlőtermelés határáig él meg. Napfénynél élénken ciripel. Szipókáival
megszúrja a fák leveleit, gallyait, nedvei szívja. A föl nem szívott nedv a
levegőn tömörül, ez az ú.n. manua-cukor. Vannak énekes kabócák is.
Kubikus: töltésépítő földmunkás. A kubikusok nomád életet éltek.
Hálóhelyük 30-40 cm-re földbe ásott gödör volt, melyet gyékény takart
be. Derekaljul és paplan gyanánt, úgy mint a juhászoknál, az egész
évben az elmaradhatatlan bunda szolgált.
A héber kabál = panaszkodott, siránkozott, panaszt emelt  kiabált.
Kabul az Indus mellékfolyója és Afganisztán fővárosa. Már 50.000
évvel ezelőtt is éltek emberek a körzetben. Ez volt a színhelye az
utolsó Özönvíz utáni újjáéledésnek, népvándorlásnak. Ezt a vidéket
"indoeurópainak" tekintik, de nem az őshazának. Mert ahhoz, hogy
őshaza legyen, legalább ezer éves otttartózkodást kellene feltételezni –
de az ú.n. indoeurópaiak kifejezetten az északi típusúak! Ez a körzet
tehát csak átmeneti szállásuk lehetett, az indoeurópainak nevezett
keveréknyelvek első állomása. És honnan érkeztek oda? A Kaukázus
vidékéről – a hegyekből.) (A szerző: most se stimmel. A Kaukázus vidéke
nem a „kifejezetten északi típusúak” élőhelye.)
Kobold (német): pajkos, bújkáló, jókedvű manó.
Kobalt Az olyan fémérceket, amelyekből sehogy sem tudtak fémet
kinyerni – mintegy "meg voltak kötözve" – kobold-nak nevezték.
Ivá = kíván (k’-ivá  aki inni szeretne).
Kavár = rostál  kever: kitűnő egyezés.
Wikipedia: A kabar (kavar) a honfoglalás előtti magyarokhoz
csatlakozó, valószínűleg török nyelvű népcsoport volt. Bíborbanszületett
Konstantin a magyar küldöttség elmondása alapján közli, hogy a kavarok
fellázadtak a kazárok ellen. Egy részüket lemészárolták, mások
csatlakoztak a magyarokhoz (nála türkökhöz). Nevük valószínűleg a
kavir = összehoz, összegyűjt szóra vezethető vissza. (Csak azt nem
szabad tudnunk, hogy milyen nyelven – héberül – vezethető vissza.)
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Koves = savanyít  kovász, kövesztés. A kovász úgy pezseg, mint a kő,
ha savval leöntik. Kovesz = meghódít. A kövesztett szalonnát úgy főztek
meg, hogy tüzesített köveket dobtak a fazékba.
A kuvasz bozontos szőrű terelőkutya.

KC gyökök, héber
A K/Ch nincs, mert az egyáltalán nem kapcsol C-t!
K/Ch-C csak egy előragos szó van: ké-cád = hogyan?
Héber KC gyökszavak: kacá = levágta, kace = hegye, széle, vége,
kóc = tüske, tövis, szálka, kuc = felébred, megún, megutál.
A KC (k+tsz) gyökök közös értelme: katt-tesz – levág, végére jut.
KCX: kicúa = lehántás, kciá = szárított füge, koce = levág, lekapar.
K'C gyökszó: kájic = nyár, érett füge (gyümölcs).

KC gyökök, héber táblázat
kace = hegye, széle, vége

koc = tüske, tövis, szálka

kacá = le-, vágta, vagdalta, széle

KC

koci / kocani = tüskés / tövises

kac = felébredt, megúnta, -utálta

kuc = felébred, megún, megutál

kec = vég, vége van
kéci ( =)יnyári

kica = felébredés, megundorodás

K'C

kájic ( = )יnyár, érett füge, érett gyümölcs
kacá = le-, vágta, lekaparta, fügét szárított

KCX

kciá = (ókori) illatszer, szárított füge
kicúa = hántás, lekaparás
kacáv = le-, vágta, megszabta, adagolta, mészáros
kcavi = szélső

KCV

kicuv = adagolás
kecev = ütem, ritmus, tempó

kocev = levág, megszab, adagol

kacúv = megszabott, ütemes, adagolt
kcavot = végek, végletek, sarkok kicev = megszabta, adagolta, el-, vágta
kicvá / kicbá = megszabott, kegy-, nyugdíj, járadék
kecec = gally

kucac = levagdalt, csökkentett

kacac = levágta, vagdalta, megszabta (fizetést)
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kocec = vág, vagdal

KCC

kicec = levágta, vagdalta, nyirbálta, lefaragta, csökkentette
kicuc = levágás, vagdalás, nyirbálás, lefaragás, csökkentéss, korlátozás
kacuc = fel-, vagdalt, levágott

kcicá = levágás, fasírozott

kcacá = kitagadás, kiirtott erdő
hogy-teszed?

kcóce = forgács

kécád = hogyan? előljárós szó

kcafá / kacuf = harag /-os, düh / felbőszített
kacaf = meg-, haragudott
kacif = habzó

KCF

kcifá = krém (étel), harag, haragvás

kecef = hab, tajték, harag

kacefet = tejszínhab
kecah = köménymag

KCH

kicuj = lekaparás
kacin = tiszt, vezér

KCJ

kocani = tüskés

KCN

kicón /-i = leg-, szélső / szélsőséges
kocin, kocic = akantusz
kcinut = tiszti rang, tisztség

kcuná = tisztikar, tiszi rang

kacár = le-, aratta, kaszálta, megrövidült

KCR

kicer / kucár = le-, rövidítette /-ett, rövidre fog /-ott
kacír = aratás, kaszálás, hajtás (növ)
kacur = learatott, lekaszált

kócer = kaszál, arat, arató, rövidség

kcirá = aratás, kaszálás

kecer = rövidzárlat

kicur = rövidítés, (text) kivonat, rövidség

kacrán = szűkszavú, gyorsíró
k'carcár = nagyon rövid
kcat = egy kevés, keveset, kicsit, kissé, egy része
kaceret = asztma

A héber KC gyökszavak bővülése
A héber KC gyökszavak v, c, f, h, j, n, r hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b, d, p, g, k, l, m, s, sz, t, z hangot.
kcx kc k'c

kc-v

kc-c

kc-f
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kc-h

kc-j

kc-n

kc-r

KC és KCs gyök, magyar
Az eurázsiai nyelvekben a c/cs újkori betűk (cs a héberben nincs is). De
csak írásban újkoriak, a beszédben nem! Sőt, az ősi afrikai nyelvekre
kifejezetten jellemzőek a csettegő hangok. Ebből az következik, hogy a
korai kárpátnyelvben is meg kellett legyenek – így is van. A c/cs
összetett hangok. A tsz / ts mássalhangzók torlódása állítja őket elő.
A mássalhangzók torlódásának az volt az oka, hogy az előember még
nem tudta a beszéd ritmusában szabályozni a légzését. Eleve csak 2-3
magánhangzó-féléje volt, de hosszabban kitartani azokat sem volt képes.
A torlódásoknak, pl. a szláv nyelvekben, máig fennmaradt az emléke.
Később, azokban a nyelvekben, ahol magánhangzók kerültek a
mássalhangzók közé, a legtöbb összetett hang "elveszett". Köztük a sok c
/ cs is. Amennyi mégis maradt, azokra önálló betűket vezettek be.
A magyar KC értelme is katt-tesz – úgy, mint a héberben.
A magyar KC gyökszavak: kac-kac, kece, kóc, koca, kuc-kuc.
KCs gyökszavak: kacs, kacsa, kacsó, kecs, kicsi, kocsi.
A KC és KCs gyökszavak bővülése
A magyar KC gyökszavak c, g, k, l, n, r, t hangot,
a KCs gyökszavak g, k, m, ny hangot vesznek fel.
Egyik sem kapcsol b/v, d, p/f, h, j, l, s, sz, t, z hangot.
kcx kc k'c kc kcs

kc-v

kc-k kcs-k

kcs-m

kc-l

kc-c kc-c

kc-f

kc-g kcs-g

kc-n kcs-n kcs-ny

kc-h

kc-r kc-r

kc-j
kc-t

KC és KCs, összehasonlító táblázat
kacúv = ütemes kcat = kicsi

koci = tüskés

koc = szálka

kac-kac

(kis) kece

kóc

kuc-kuc

kace = vége

kecec = gally

koci = tüskés, kocev = levág

kacs, kacsó

kecs(-es)

koca

koci = tüskés
kacsa (csíp)

kicev = adagolta
kicsi

kecev = ütem
kocsi (döcög)
kocec = vagdos, kicón = szélső
koccan, koccint

kacuc = szabdalt

kecev = ütem
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kacag

kocog

kacuv = ütemes

kace = hegye

kacagány (lifeg)

kócsag (tüskés)
kacúv = megszabott, ütemes

koc = szálka

kecsege, kecsegtet

köcsög (lába volt)

kcavi = szélső

kacuc = legszabott kucac = kicsiny

kackiás

kocka

kuckó

kacuc = levágott kace = hegye
kacska

kecske (szarv)

kec = vége, kotel = elpusztít
Kecel (város)
korec = kacsint
kacsint

korec = kacsint, kecef = hab
kocsma, korcsma (sörfőzde)

kcat = egy kevés
kicsiny

kecer = rövidzárlat

kocani = tüskés
kucsma

kicon = szélső
kocsány

kájic = érett füge kucár = rövidített

kacér (kacsint)

kocsonya

kucorog

kcat = kevés, kace = vége
kacat

A héber koc = tüske – csíp és vagdal értelmű is egyben.
Csak népdalban maradt fenn a "kis kece lányom..." kifejezés. Milyen a
kis kece lány? Fehér ruhás, kecses, karcsú – pl. a menyasszony.
Kecs, kecses: báj, bájos. A kecs inkább a fizikum bája, amely mosolyban
és mozdulatokban nyilvánul meg.
Kecel (szlovákul: Ketel) város Bács-Kiskun megyében. Első említése
1198-ból való, békés pásztornép lakta. A tatár és török pusztítások során
elnéptelenedett, 1734-ben alapítják újra. (A héber kotel = kiirt, elpusztít.)
Mi köze a kocsánynak a kocsonyához? "Kocsányon lóg": annyira néz,
hogy szinte kiesik a szeme – a szem anyaga is kocsonyás.
A kecsege május-júniusban ívik a kavicspadokon, az áramló vízben. A
lárvák 4-5 nap alatt kelnek ki és megkezdik a vándorlást Fekete-tenger
felé… de nem érik el. Ehelyett visszafordulnak ("imitált migratio": a
kecsege egykor tengeri hal volt). Nevét kecsesen hullámzó testéről kapta.
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A kacagány farkasbőrből készült, nyakba akasztható, hátat borító prém.
A honfoglalók is viselték. Ha juhbőrből van: hátibőr. A mellső lábak
nyakkötő, a hátsók derékkötőül szolgáltak, a farkat dísznek hagyták.
A köcsög azért rokonszava a tüskésfejű kócsagnak, mert régen a
köcsögnek is volt tüskéje. Azzal szúrták földbe, hogy biztosan álljon.
Kacska: görbe, elnyomorodott, csonka – pl. a keze. A kacs szó eredete a
szőlőkacs, annak görbeségre emlékeztet (lásd még: gacsos). A
kedveskedő "kacsó" szóban azonban nincs meg a kacskaság képzete.
Kackiás: nyalka, hetyke, kikent-kifent – menyecske, bajusz, vagy járás.
A kocsmában eredetileg sört főztek – ami erjed, habzik.
A kucsma, csuklya, vagy csalma göndör, gyapjas báránybőrből készült,
férfi fejfedő. Vas megyében berbec a neve (értsd: bárány-ból-tesz).

A KT – KT – KT leánygyökei, héber
A KT gyök jelentése mindkét nyelven: katt. Vagyis két (szét) – köt: kettő
(egy pár). Itt ismerünk rá Varga Csaba „jó” és „rossz” számnevére.
KTX gyökszavak: keta = szakasz, részlet, kat'á = amputálta,
kitúa = félbeszakítás, kitá = elvág, feloszt, csonkít, kutá = szaggatott.
A KT gyökszavak: kat, kut = megutál, kat = kicsi.
KT: kat = kaszt, falka, csoport, szekta, kitá = (katonai) osztály, raj.
E három gyök jelentése: szét, széjjel.
A KXT gyökszó: kaát = egy bagolyfajta (kettő szem).
A KT gyökszavak: kat = nyél, fogó, kicsi.
E két gyöké: össze, együtt.

KT és KT gyökök, héber
KATT

keta = szakasz, részlet

KTX

kitá = le-, elvágta, részekre osztotta, csonkította
kat'á = levágta, csonkította

kit'éa = amputált ember

katúa = levágott, lemetszett, amputált
kitúa, ktí'á = félbeszakítás, levágás, csonkítás, amputálás
kutá = le-, elvágott, csonkított, szaggatott
kat = kicsi, kicsiny

SZÉT

kat = megutálta

KT
kut = megutál
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KETTŐ

kaát = bagolyfajta (bibliai)

KXT

kat = nyél, fogó, kicsi

KT

ketev = vész, ragály

kótev = sark, pólus, véglet

KT-B/V

kótev = mágneses-, sark, pólus, véglet
kotbi = (észak, dél) sarki, szélsőséges
kotbijut = ellentétesség, szélsőségesség
katat = porrá zúzta, összetörte

KTT

katut = zúzott, össze-, törött

kitet = összezúzta, -törte, pusztította

katit = zúzott, feldörzsölt seb

kitut = össze-, széttörés, zúzás
ktitá = szétzúzás, laposra verés, 'bécsi szelet'
kutát = szétzúzott, kiirtott

ktatá = veszekedés, civakodás
kataf = letép, leszakít

KTT

kituf = leszedés, -szakítás, -tépés (gyüm)

ktáf = mézga, gyanta

KT-P/F

kitef = leszakította, letépte (virág, gyüm)

katif = gyümölcsszedés /-szüret ktifá = bársony, letépés, -szakítás (gyüm)
ktifati = bársonyos
kategor /-i = vádló, ügyész / kategórikus

KTG

kategória = vád, vádolás, ügyészség, osztály, fokozat
ketel = gyilkolás, ölés, mészárlás
katál = meg-, ölte, meggyilkolta

KTL
kotel = megöl

katlani = gyilkos, halálos kimenetelű (fegyver)
katalog = katalógus

kitleg / kutlág = katalogizálta /-t

katoli = katolikus idegen szó
katán = kis, kicsi, kisebbedik, csökken

KTN

katin = kiskorú
katon = csökken, kisebbedik

kóten = kisujj, kicsinység
kitón ( = )יhálókamra, benyíló

ktanim = kicsinyek, vizelés
katnuni = kicsinyes

kitnit = hüvelyes

ktantán = apró, kicsiny
katinut = kicsinység, kiskorúság, gyermekkor
674

ktiná (arám,  = )אkicsike, apró gyerek
katnóa = kismotor

KTNX
KTNX

kitón = korsó, tál
katum = lenyesett, levágott

KTN

kitem, kitá = lecsípte, levágta

katám = levágta, -nyeste, csonkította

k'timá = lemetszés, -vágás, csonkítás

kitor = gőz

katár = mozdony, tömjénezte

KTM

kitör

KTR

kitur = pipázás, tömjénezés
kóter = átló, átmérő

katráv = járomszeg

ktorá / któret = tömjénezés, tömjén
kitreg = vádolta, vádaskodott
keter = korona, ékesítés

KTR

kiter = bekerítette, fejcímeket írt

kutár = bekerített

kitur = katonai bekerítés
katrosz = (régi) gitár

koteret = növ. párta, oszlopfő, újságcím

katis=húsverő

ktisá = zúzás, törés (mozsárban)

katsán = verekedős, mozsártörő

A héber KT és KT gyökszavak bővülése
A héber KT gyökszavak b/v, p/f, g, l, m, n, r, t hangot vesznek fel.
A KT származékok n, r -et. Egyik sem kapcsol c, d, h, j, k, sz, s, z -t.
ktx kt kt kxt
kt-m

kt-b/v

kt-p/f

kt-nx kt-nx kt-n kt-n

kt-g

kt-l

kt-r kt-r

kt-t

KT gyök, héber
kat = kaszt, falka, csoport, szekta kitá = osztály, (katonai) raj
KÖT

ka-et = jelenleg et = időszak
ktáv = írás, írat, írásmű

szekta

kuti = szamaritánus

előljárós szó

ktív = helyesírás, bibl. írásmód

katáv = le-, irta, tudósító, riporter

KT-B/V

kotev = le-, ír, író, írnok, tollhegy

katúv = írott, írva van, bibliai mondat
katavá = tudósítás, riport

KT

ktubá = házasságlevél

ktivá = írás (cselekvés)
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kitev = írogatott, betűt vésett

katván, -it = írnok

Biblia 3. rész

katvánut = gépelés, grafománia

ktuvim = Szentiratok
któvet = felirat, lakcím

kitati /-ut = osztályos / osztály tagozódás
katef = váll, oldal, hordár

KETTŐ

KTT
KT-P/F

kitef / kituf = vállra tette, vitte / vállra tevés, vivés
ktéfiá = lebernyeg, ujjatlan kabát, nadrágtartó
ktéfá = vállpánt

kitfpá = (kat) vállpánt

ktéfani = vállas
katlit = fasírt

kotefet = vállpánt

kotlett

kótel = fal, oldal, szalonna

KTL

kutná = gyapot

KTN

kóten, kutná / kutónet = gyapot / ing KTN
katóm = arany-, narancssárga

hichtím (katám) = foltot ejt

KTM

ketem = folt, pecsét, arany (poet)
ktamtam = sárgás

KTM-TM

katás = összezúzta, törte, ütötte-verte
katus = törött (mag)

kotes = mozsár

KTS

kites = összeverte, apróra törte (magot)

A héber KT – KT és KT gyökszavak bővülése
A héber KT gyökszavak b/v, p/f, g, l, m, n, r, t hangot vesznek fel.
A KT gyökszavak b/v, p/f, l, m, n, s, t hangot – KT származék n, r -et.
Egyik sem kapcsol c, d, h, j, k, sz, z hangot.
ktx kt kt kt kxt
kt-m kt-m

kt-b/v kt-b/v

kt-p/f kt-p/f

kt-nx kt-nx kt-n kt-n kt-n

kt-g

kt-r kt-r

kt-l kt-l
kt-s

kt-t kt-t

KT és KTy gyök, magyar
A magyar KT/Ty gyök értelme is kettős: két (szét) és köt (egyesít).
Magyar KT gyökszavak: két, köt, kút. KTy gyökszavak: kátyu, kutya.
A KT és KTy gyökszavak bővülése
A magyar KT gyökszavak v, c, d, k, l, n, ny, r, s, sz, t hangot
kapcsolnak. A KTy gyökszavak csak g, ny hangot.
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Nem kapcsolnak b, p/f, h, j, m, z hangot.
ktx kt kt kt kxt kt kty
kt-p/f kt-p/f

kt-b/v kt-b/v kt-v

kt-g kty-g

kt-m kt-m

kt-k

kt-c

kt-d

kt-l kt-l kt-l

kt-nx kt-n kt-nx kt-n kt-n kt-n kt-ny kty-n

kt-r kt-r kt-r

kt-s kt-s

kt-sz

kt-t kt-t kt-t

KT és KTy, összehasonlító táblázat
keta = szakasz kitá = elvágta
káté

kat = csoport, kat = fogó

kat = nyél

köt

kút (gémes)

két

kat = megfog

kat = falka, megfog

kátyú

kutya
ktaf = gyanta
kotyvaszt

katán = kicsi

kutná = gyapot

katica (bogár)

kötvény
katut = eltörött kat = megfog
ketté, kettő

kitt - gitt

kutá = szaggatott
kattan, kattog

kotet = dörzsöl
kutat
kitati = tagozódó

kettyint

kotta

kótel = oldal
katód
katáv = tudósító

kitati = osztályos

katedra

kötődés
kutá = szaggatott

kutá = szaggatott

ketyeg

kotyog, kótyagos

kat'úa=levágott, kitón = kamra ki'aká = kotkodál kategor = ügyész
katakom-ba halott benne

kotkodál

kutakodik

katál = megölte

kat = fogó, kotel = megöl

katlan

kötél
kitá = elvágta

kutár = bekerített
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kételkedik

kotlik (fészkel)
kat = megfog, katsán = verekedős

kat = csoport
katolikus

köteles, kötekedő

katón = csökkent

kóten = gyapot

katáng (kóró: pótkávé)

kötény

katám = levágta

kat = nyél (nyelv)

katona

kotnyeles

kutár = bekerített

kaparot = szárnyas

kóter, katrinca (disznóól)

kotor (kapar)

koter = bekerít
kátrány
keta = szakasz kitá = elvágta, kotes = összezúz kutná = gyapot
kataszter

kétes, kétség

kötés

kotes = tör, zúz
katasztrófa

Káté: főleg vallási tanok legfőbb tételeinek kifejtése,kérdés-felelet formájában.
Kitúr: kitor = gőz, kitur = pipázás  kátrány.
Kitt - gitt: ablak, fa, fémragacs. Gyorsan szilárdul, ragaszt, tömít.
Beigazolódott Varga Csaba elmélete. A két (később: szét) – a "rossz
kettő". A "más" (második, egymás, hasonmás) pedig a jó értelemben vett
kettő: a héber masál = példa, hasonló  másol.

KD és KD gyök, héber
A héber KD gyökök értelme: behajol, belefoglal.
Héber KD gyökszó: kidá = bók, hajongás.
K'D gyökszavak: kid = baj, szerencsétlenség, k'dí = hiába.
KD: kad = korsó, kanna, amikor (arám), kod = gömbölyűség.

KD és KD, héber táblázat
kad, kadá = meghajolt (előadó)
k'dé = -nyire, -ig

kidá= bók, meghajlás, hajongás

KD

kid = baj, szerencsétlenség

K'D

k'dí, bichdi (arám) = hiába

KD
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kád = amikor (arám), kanna, korsó, gömbölyded

kod = gömbölyűség

kadát = előírás szerint, 'ahogy dukál'

KDT

ki-d'-estákád (arám,  = )אmint tavaly*

kadit = kiskorsó

kidvaé (arám,  = )דעיahogy dukál
kadud = átfúrt

KDVX

kidud = fúrás

KDD

kided, kudád = ki-, átfúrta, ki-, átfúrt
kadád = kivágta vmiből, meghajolt

koded = kivág, meghajol

kdidá = ki-, átfúrás koded = borús, bús, szomorú
kidod= szikra
kadád = korsókészítő

KDD
koded = kerekded, gömbölyű

kedah = füstgáz, fúrás, égési seb, gyulladás

KDH

kadah= fúrta, belázasodott, lázban égett, megbetegedett (malária)
kadúah = át-, kifúrt

kodeh = fúr, belázasodik

kadahtani = lázas (tevékenység)

kidah = ki-, át-, fúrta

kadahtanut = lázas sietség

kdihá, kidúah = fúrás

kadáhat = mocsárláz /malária/, hidegrázás, nagy lelkesedés
k'dáj / k'dájiut ( = )אérdemes /-ség, kifizetődő, rentábilitás

KDJ

kodkod = fejtető, csúcs

KD-KD

kodkod = porfír (márvány), karbunkulus

KD-KD

k'dál = tarkó, szalonna

KDL

k'dilkamán = mint következik, következőképp

KDL

kiden / kudán = szuronyt tűzött / feltűzött szurony

KDN

kadán = befogta, odakötötte

kidon = gerely, szurony, dárda

kadíma / kedmá = előre, kelet / keletre

KDM

kadum = ősi, ősrégi

kidum = előbbre vitel

kadim = kelet, számum (szél)

kidma = előre-, haladás, keleti oldal

kadám = megelőzte

kódem = megelőz, azelőtt, mielőtt, előbbrevaló
kidem = fogadta (vkit), előbbre vitte (ügyet), megelőzte

kedem = őskor, eleje, kelet
k'dima = megelőzés, elsőbbség, előjog, előny, előleg
679

kadmá = őskor, előbbi állapot
kadmut = előző állapot, régi kor kidómet = előrag
kadmón = előd, ős, ősi, ősrégi

kdumim = őskor

kadmoni / kadmoniot = ősi, ősrégi, keleti fekvésű / ókori történelem
kadum = kotrógép, vasmacska

KDM
előljárós szavak

ka-dome = és hasonlók, stb.

k'domá-ni = úgy tűnik nekem

kadár = be-, elborult, elsötétedett (arc, az ég)

koder = be-, elborul, elsötétedik, borús, bús, szomorú

dér

kadár = fazakas k'déra = fazék
kadárut = fazekasság

KDR

k'dirá = elsötétülés, elkomorodás
k'doráni = sötét, borús, komor

kádár

kadrut = sötétség, ború, szomorúság

k'doránit = szomorúan, elborult arccal

kadur = labda, golyó, gömb, pilula, löveg

KDR

kaduri = gömbölyű, gömbalakú kider = kerekítette, gömbölyítette
kadóret / kaduríut = kislabda / gömbölyűség

kudár = gömbölyített

kadurít = golyócska, vérsejt
kadás = megszentelte

kidus = meg-, szentelés

KDS

kados = szent, mártír

kudás / k'dusá = meg-, felszentelt / szentség

kadis (arám) = ima

kides = meg-, szentelte, -tisztította (erkölcsileg)
kidusin = esküvő kódes = szent /-ély, szentség

kȧdes = örömfiú k'désa = parázna nő

kudsá = nőül vett, szentség

Kadim = kelet, számum A keleti forró szélnek számolt napjai vannak.
Az arám közeli rokona a hébernek. A babiloni fogságból visszatért
héberek, mivel időközben eléggé elváltozott tájnyelv lett az "otthoniak"
beszéde, párszáz évig arámul is beszéltek. Olyan volt ez a hazatérőknek,
mint egy távoli nyelvjárás: már nem is mindent értettek belőle.
*Érdekes példa erre a k'd'estakád = mint-mint-tavaly. A k'- héberül
"úgy, mint", s a d'- előrag, arámul, ugyanaz. Miért van kétszer? Mert az
arám előragot a héberek már nem értették – ezért tették másodszor is a
szó elé tették az "úgy, mint" -et.
A héber KD gyökszavak bővülése
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A KD gyökszavak d, h, kd, l, m, r, s hangot vesznek fel.
A KD gyökszavak d, j, k, m, n, r, t -t.
Nem kapcsolnak b/v, c, p/f, g, sz, z hangot.
kd k'd kd

kd-vx

kd-d kd-d

kd-l kd-l

kd-m kd-m

kd-h

kd-n

kd-j

kd-kd kd-kd

kd-r kd-r

kd-s

kd-t

KD gyök, magyar
A magyar KD gyök: kád, kód, köd.
A gyök elvont értelme itt is: behajlik, belefoglalt.
A KD gyök bővülése
A magyar gyök csak v, cs, d, ly, r, t hangot vesz fel.
kd k'd kd kd
kd-h

kd-v

kd-j

kd-m kd-m

kd-d kd-d kd-d

kd-kd kd-kd kd-x
kd-n

kd-g
kd-l kd-l kd-ly

kd-r kd-r kd-r

kd-s

kd-t kd-t

KD, összehasonlító táblázat
kád = korsó

kád = korsó

kád

kód (elrejtés)
koder = beborul
köd (gomolygás)

kados = szent

k'dáj = érdemes, kidá = bók

Kadocsa (vezér) kedv, kedvel
keta = szakasz, koded = kivág
kedd (ketted)
kedi = hiába
kedig (régies pedig)
kidvae = ahogy dukál

kódes = szentség

kedély

kódex

kadár = fazekas, kaduri = gömbölyű

k'doránit = elborult arccal

kádár (faáru)

kódorog

kiden = szuronyt feltűz

k'di = hiába, koder = szomorú
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kadét

kudarc

Kedáj = érdemes. Kedu, kedv, kedély (kedél): kedve van hozzá.
Kados = szent, Kadocs(a), honfoglaláskori vezér / ma is családnevek.
K'dumáni = "mint fent" (szó szerint: ahogy elképzelem). Ez a kifejezés
nem a szleng 'dumál', hanem a héber dóme = hasonló – származéka.
K'duráni = sötét, komor, borús ("durcás len-ni").

K-P/F és K-P/F gyök, héber
A K-P/F gyök két ősképe: 1. felpúposodó jegesedés, megdermedés.
2. előre domborodó pofa, csücsörítő száj.
K-P/FX gyökszavak: kafu = dermedt, fagyott, jeges, kofe = befagy,
megmerevedik, kupai = pénztáros. Közös értelem: fagyás, púposodás.
K-P/F gyökszavak: kefe = hab (étel), kipá = leszed (habot), kof = majom,
kuf = tűfok, kupá = pénztár, persely, halom, kosár, kas.
Elvont értelem: kipúposodás.
Héber K-P/F gyökszavak: kaf = tenyér, kéz-, lábfej, talp, kanál,
kef = sziklafok, kipa = kupola, sapka, cella, lomb, kfí = szerint,
kofe = ráborít, rákényszerít. A közös értelem: homorú-domború.

K-P/F gyökök, héber
kafá ( = )אmeg-, befagyott, megdermedt, -merevedett

KFX

kafu ( = )אdermedt, meg-, fagyott, fagyos, jeges
kofe ( = )אmeg-, befagy, megdermed, megmerevedik
kfí'a ( = )אmeg-, befagyás
kuf = tűfok, k' betű
kafe = kávé

KP/F

kof / kofi = majom / majomszerű

új szó

kefe = hab (étel)

kipá = leszed (habot)

kupá = pénztár, persely, halom, kosár, kas, leszedett hab
hekif (kuf) = hitelez
kefec = izület

kfic = rugó

kupai ( = )אpénztáros

KP/FX

kofec = ugrál

KP/F-C

kafac = át-, előugrott, becsukta, bezárta, kapott rajta, rájött, felvágta (húst)
kipec / kipuc = ugrándozott, ugrált /-zás, ugrás

682

kafuc = összeszorított (ajak, ököl) kficá = ugrás, összeszorítás
kafcán = mű-, ugró, ugrándozó

kfici = rugós, rugalmas

kafcanim = rákfélék

kófic = húsvágó kés

kafed = szigorú kipod = sündisznó
kfédá = szigorúság
kapdán = pontos, szigorúan

KP/F-D

kupád = elvágott, megrövidített

kiped = elvágta, megröviditette

kapdani = precíz, szigorú, pedáns kfidá = szigorúság, harag, neheztelés
kafah = ütött, égette (nap), elvonta, megkárosította, elvette
kopogás

KP/F-H

kfihá = ütés, verés, nap égetés
kipéah, kipéah = hórihorgas

K/KP-H

kipúah / kupah = megrövidítés /-ett / károsítás / sérelem
kipah = megrövidített, kár, károsodott, ütött,
vert, kizsákmányolt, mellőzött, elveszített
kafuj = fagyott, fagyasztott

kipuj = hab (étel)

KFJ

kafál = átfogta, belefoglalta, összehajtotta, hajtogatta
kefel = hajtás (ruha, papír)

KP/F-L

kupál = összehajtogatott, átfogott

kipul = összehajtás, felhajtás (ruha) redő

kaflet = paróka

kipaón ( = )אfagy, megfagyás, pangás, dermedtség
kapendária = átjáró út

KP/F-N

kifón = egy halfajta (Mugil)
KPR

kefir =joghurt
kapriza /kaprizi = szeszély /-es
kufszá = doboz, persely
kapszula = kapszula

KP/F-Sz

kufszit = kis doboz

A hórihorgas = kipéah szót mindkét k-val is írhatjuk. Ennek az az

eredete, hogy a héber más (rokon) ábécét is bekebelezett s az újonnan
képzett szavak helyesírása néha „kettőzőtt” maradt.
A K-P/F gyökszavak bővülése
A K-P/F gyökszavak c, d, h, j, l, n, sz hangot.
Nem kapcsolnak b/v, p/f, g, k, m, s, z hangot.
kp/fx kp/f

kp/f-c

kp/f-d
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kp/f-h

kf-j

kp/f-l

kp/f-n

kp/f-r

kp-sz

K-P/F gyök, héber
KP/F

ki(j)ef (mai kiejtés: kef) = élvezet szleng

kafat / kafut = meg-, odakötöz / odakötözött, egybekötött
kefet = kötés, csomó

KP/F-T
kufta = gombóc

kapit = kiskanál

kofet = deszka-, fadarab

kaftor = gomb, bimbó

kfítá = összeköltözés
kifter / kiftur = begombol /-ás
kuftár = begombolt

kafáf = meg-, le-, behajlította, kényszerítette
kafif = hajlékony, hajlítható
kefef = be-, hajlítás
kafuf = hajlott, meggörnyedt

KFF

kofef = meg-, le-, behajlít, kényszerít
kfífá = hajlítás, vesszőkosár
kfífut = hajlíthatóság, alárendeltség

kfafá = kesztyű

kofah = egyfazekas tűzhely
kipéah, kipéah = hórihorgas

K/KP-H

kafíja = arab fejkendő

KFJ

kafuj = kényszeredett /-ített

kfíjá = kényszer, kényszerítés

kafál = megkettőzte, szorozta, összehajtotta

kofel = szorzó

KFL

kfílá = kettőzés, szorzás, kettéhajtás

kafil = hasonmás

kefel = kétszeres, hajtóka, szorzás
kaful = kétszeres, kettős, (ennyi)-szer, -szeres
kfulá = sokszoros, másodpéldány, többes, felhajtás (ruhán)
kiflái / kfilut = kétszeres /-en, kettősség
kafán = hajlít, éhezik, éhség, ínség

KP/F-N

kapáni = tenyéralakú káf = kanál, káf jád = kézfej
kfár, kafri = falu, falusi

kafun = kiéhezett
kfor = fagy, dér

KP/F-R

kafár = le-, tagad, beszurkoz

kfír = fiatal oroszlán

kafrán = hitetlen
megbízhatatlan

kofer = hitetlen, eretnek, tagadó, váltságdíj,
bírság, falu, aszfalt, szurok, dísznövény faj
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kapará = bűnbak, engesztelés

kiper / kipur = kiengesztelte /-engesztelés
kfírá = tagadás, eretnekség, nőstény oroszlán

kafranut = eretnekség, megbízhatatlanság

kupár = kiengesztelt

kaparot = levágandó szárnyas Jom Kipur ünnepén
kaporet = a frigyszekrény függönye
kfísá = kosár, pálmalevélből

kafás = tetéz, tapos

KFS

kafus = taposott, csúnya, durva
kafísz = épületkő, épületfa, szarufa

KFSz

A K-P/F gyökszavak bővülése
A héber K-P/F gyökszavak f, h, j, l, n, r, s, sz, t hangot vesznek fel.
A K-P/F gyökszavak c, d, h, j, l, n, sz hangot.
Egyik sem kapcsol b/v, p, g, k, m, z -t.
kp/f kp/fx kp/f
kf-l kp/f-l

kp/f-c

kp/f-n kp/f-n

kp/f-d

kf-f

kp/f-r kp/f-r

kf-h kp/f-h
kf-s

kf-sz kp-sz

kf-j kf-j
kp/f-t

A magyar KP és KF gyökről
A magyarban a szavakon belül már nem változó hang a P/F.
A kárpátnyelvű px-ből alakult ki – hangváltozással – a héber bx- előrag,
abból a magyar be-, bele- igekötő, és a -ba, -be, -ban, -ben, -ból, -ből is.
A p hang az aktivitás szinonímája. Az ősi kép a száj, ami a cselekvés
szándékát mutatja, vagy magát a cselekvést végzi. A száj az ősfelfogásban a fejet is jelentette. A finnben a pá = fej. A száj pee-t mond,
ha enni kap, phü-phü-t, ha mérges, fff-et hallat, ha lélegzik, phöphö-t, ha
köpköd, stb. Mindez az összes emlős tudatába is bekódolt jelentés.
Ennyit már az előember is, 6-7 millió éve, képes volt kifejezni valahogy.
A héber of = száll, repül. A repülés fogalma azért lett a szájjal-orral
kapcsolatos, mert a fújás, majd a lélegzés megfigyeléséből indult ki. Pl:
be-szél-t egy be-széjt. (Az l igeképző elődje a j volt. Ez, a nemzetközi
bababeszéd alapján, amely az összes l-et j-re cseréli – biztosra vehető.)
„Jo-jo” – mondja a kétéves, héber anyanyelvű unokám. "Jé, máris tud
magyarul a drágám!" – kiáltom boldogan. "Még ne örülj annyira", böki
oda a lányom, aki a vacsorát készíti. "Nem azt mondja, hogy jó-jó,
hanem azt, hogy lo-lo (nem-nem). Nem látod, hogy folyton engem néz?
Neked mondja, mert nagyon éhes, hogy nem akar tovább játszani veled.
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A KP/F gyök és származékai a magyarban szinte kizárólag p-t
tartalmaznak. Ahol mégis f-et, azok vagy héber eredetű: kofa, kófic,
kaffog, kefél, kifli – vagy más idegen szavak: koffer, kufár, kaftán.

KP és KF gyök, magyar
A K-P/F magyar-héber gyök értelme is: kúpos (csücsörít), ráborul.
Magyar KP gyökszavak: kap, kapa, kápa, kapu, kép,
kepe, kofa, kopó, kópé, köp, köpü, kúp, kupa, kupé.
Magyar KF gyökszavak: kofa, kefe.
A magyar KP és KF gyök bővülése
A magyar KP gyökszavak c, d, p, g, j, k, l, ly, n, ny, r, s, sz, t, z
hangot, a KF gyökszavak f, l, r, t hangot vesznek fel.
Egyik sem kapcsol b/v, h, m hangot.
kp/f kp/fx kp/f kp kf

kp/f-c kp-c kp-cs

kf-f kp-p kf-f

kf-h kp/f-h

kp-g

kf-l kp/f-l kp-l/ly kf-l
kp-r kf-r

kf-s kp-s

kp/f-d kp-d

kf-j kf-j kp-j

kp/f-n kp/f-n kp-n/ny
kf-sz kp-sz kp-sz

kp-k

kp/f-r kp/f-r →

kp/f-t kp-t kf-t

kp-z

K-P/F, összehasonlító táblázat
mint 'szigorú'

csücsörítő száj

kaf = tenyér, kanál

kafu = fagyos

kipa = kupola

kap

kopa (szállás)

kúp

mint elkapó száj

a száj szőrös

kofi = majomszerű

kfi'á = verés

kof = majom

kap (kikap)

kép, képe (arca)

kópé, kofa

kupá = halom

kefe = hab

kepe (gabona)

köp

kafá = ráborította

kipa = cella

kupá = leszedett

kapa, (nyereg-)kápa

köpü (kaptár)

kupa (sörhab)

kipa = kupola

kofe = ráborít, kefe = hab

kipa = cella

kapu

kefe

kupé

kefet = csomó

k'fao = kényszerít

kipu (indián csomó-írás)

kopó (eb)
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kefec = izület

kipah = üt, ver kafuc = szoruló

kapocs

kopácsol

kafuc = összeszorított

kuftá = gombóc kafuc = szoros

kapca

köpcös

kupac, kupec
kupica

kfic = rugó
kapacitál
kaftor = bimbó (mell)
(rá-)kapat

kafut = megkötözött
kapatos (részeg)
kupai = pénztáros

kafúz = taposott

kapitalista

kopott

kuftár = gombolt
kaftán
kofez = tapos

kefet = csomó

kofeh = üt, éget (nap)

kaptat

képtelen

koptat

kabarnit = kapitány
kapitány
kefe = hab, kiped = megrövidít
köpedelem
kfí = szerint, kofef = kényszerít
-képp, -képpen (éppen úgy)

kafá = jeges, kafán = ínség
(éh-)kopp, koppan

kaparot = szárnyas, kafah = károsít
kappan
kof = majom
kaffog

kaf = lábfej, kofeh = üt
kipp-kopp

kfifá = vesszőkosár
koffer
kofeh = üt, ver
kopog
kipéah = hórihorgas
kopja
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kaf = tenyér

kupá = persely, kefel = szorzás

kapkod

kopejka

kipod = sündisznó

kipah = károsodott kofec = becsuk

kapdos (szúrós)
kfulá = sokszoros
kapál

kipel = behajt
kif-li

kopik

kupak

kofeh = üt

kipá = kupola

köpül

kupola (hupola)

gapáim = karok kefel = sokszoroz

kipah = kizsákmányolta

kapálózik

köpöly

kefél

kipa = kissapka kupál = behajtott

kofen = éhezik

kápli

képlékeny

koplal

kipa = kupola

kafil = hasonmás

kipul = redő, kifón = halfajta

kápolna

képlet

kopoltyú

kaful = többszörös
káplár (tizedes)
kipah = üt, kfulá = sokszoros
kopáncs (harkály, makk-csésze)
kofe = ráborít
köpeny
kipá = kupola
koponya
kaparot = szárnyas

kafrán = megbízhatatlan

kapar, kapirgál

kufár

kaporet = függöny

kfor = fagy

kapor

kopár
kafri = falusi, kef = élvezet

kafrá = oroszlán
kuporog
kofer = váltságdíj

kefír

kuporgat

kaporet = díszes függöny

kapará = áldozat

káprázik

koporsó (elkapar)

kofec = kapva kap rajta
kapás, Kapos

kaparot = szárnyas
kapisgál

688

kafus = taposott
kopás

kafísz= szarufa kofez = tapos

kipá = kupola, kufszá = doboz

kapaszkodik

kopasz

kepesztet

kipul = behajlítás, kofez = tapos
káposzta levél
kafil = hasonmás
képez
kapríza = szeszély
képzel

A nyereg-kápát a lóra erősítik. Kényelmessé és biztosabbá teszi az ülést.
A kopaszállás szabadvacok. Állatok tartózkodó és hálóhelye a legelőn.
A kipu színes fonalak segítségével létrehozott indián csomóírás.
A köpü kaptár, amelyben méhek laknak és abba rakják a mézet.
Kofec = ugrál, kófic = húsvágó kés.
Kapca (lexikon szerint szláv eredetű) rövidszárú, harisnyaszerű lábbeli.
A kopács a gyümölcs forradása helyén pattan fel. Kopács kisközség
Baranya megyében van. A kopáncs a tölgyfélék makkjának a csészéje.
A kappan herélt kakas. A kakas fölösleget azért szokták kappanozni,
hogy ne "öljék egymást", de avégből is, hogy jobban hízzanak.
A kaf-ah  kop-og párhuzam dupla zöngésedés eredménye. Tenyérből,
kaf-ból (és kanálból) kapunk valamit.
Kefel = kettőzés. A magyar kifli – visszahajlított, "megkettőzött", tészta.
A kápli a hajkontyot takaró, keménypapírból hajtogatott, öblös főkötő.
Fehér vászonborítását hímezték. A kipa kis kerek (vallási) fejfedő.
A kápolna istentiszteletre szolgáló kisebb épület, de fejet betakaró
köpenyt is jelent. Eredetileg vértanúk sírjai fölé emelték, később messze
fekvő községekben, tanyákon, temetőkben, utak mellett, bérceken. Lehet
keresztelő-, vagy sírkápolna, stb. Ha külön lelkésze is van, ő a káplán.
A köpülő a vajkészítés eszköze. A fa és cserép köpülőkben a tejfelt,
aludttejet függőlegesen mozgó verővel ütötték.
Köpölyözés alatt helyi vérelvonást értünk. A köpöly szívóharang (népi
gyógyeszköz). Úgy magyarázzák, hogy a mélyebb gyulladt szervektől a
felület felé vonja a vért, így csökkenti a lobot – a magyarázat kétséges.
Kafán = éhezik, hajlítható! (Aki éhes, az mindenre kapható.)
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Kapáni = tenyér alakú (kap-éni). A fakopáncs egy harkályféle.
Kapor a Földközi tenger vidékén őshonos – a rómaiak hozták Európába.
A kufár (a német Kaufer = kereskedő) vásárokon, nyilvános bódékban
árúsít. Eredetileg szatócsot, piaci árust jelentett. A Czuczor-Fogarasi
szótár szerint a kufár szó jelentése a kofáéval rokon: haszonleső, üzér.
A török keif = jó érzés, héber keif = élvezet. A kefír a Kaukázusból
származó krémes joghurtféle, amely nemcsak tejsav baktériumokat,
hanem élesztőgombákat, széndioxidot és kevés alkoholt is tartalmaz. (A
héber kefír = joghurt.)
Kabarnit = kapitány. Kvárnun = tengeri halfajta, kaveret = méhkas.
Mindebből világos, hogy a tenger képzete a kavargás fogalmával rokon.

Héber KG szavak nincsenek
A magyar KGy szavak zömét (de nem mind) KD-i/J vázú szavakból
lehet rokonítani más nyelvekből. Magyar KGy gyökszavak: kegy, kígyó.
A KGy gyökszavak csak l, sz hanggal bővülnek.

KG és KGy, összehasonlító táblázat
k'dáj = érdemes
kegy

kid = baj
kígyó

kád = gömbölyded

kidah = kifúr

kagyló

kígyász (ölyv)
kidá = bók, meghajlás
kegyel, kegyelem

kod = gömbölyűség
kugli
ugát-agulá = kuglóf
(kerek-sütemény) kuglóf

KH leánygyökök, héber
A héberben háromféle, egyre erősebb h van – de a legerősebbet,
a ch-t már nem itt, hanem a k gyöknél fogjuk tárgyalni.
Az ősi KH gyök a köhögés hangutánzó szava. Ez a betegség jelentés a
héber gyökszármazékokban (a "kehely" kivételével) mind meg is maradt.
1. KH gyökszavak: kahá = krákog, kíjah = köpet, kóah = erő, képesség.
2. KH gyökszavak: kehe = tompa, sötét (színű), homályos,
kehá = orvoslás, kihe = gyengül, halványul.
3. KH gyökszavak: kahá = eltompul, kehe = életlen, elvásott.
E három gyök (KH, KH, KH) közös értelme: gyenge, vagy beteges.
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4. KH gyökszó: kah = fogd! kihá = elvevés.

KH – KH és KH – KH gyökök, héber táblázat
kah, khí = fogd, vedd el!

kihá = el-, vevés

KH

kíjah = köpet

KH

lakáh, lakáhat (káhat) = el-, venni
kahá = köpetet köpött, krákogott

kóah = erő, érvény, képesség
kah (kúah) = slejmosan köhög

kihá = slejmos köhögés

kahá (2 = )הelhomályosodott, meggyengült fény

KH

kehe (2 = )הtompa, sötét szín, homályos
kehá (2 = )הorvoslás

kihá, kihe (2 = )הgyengült, halványult
kihe (2 )הb... = megrótta, megfeddte

kahá (2 = )הeltompult, elvásott

KH

kehe (2 )הtompa, életlen, elvásott
kahve, kafe = kávé

új szó

kahván = pipitér sárga növény

KHV

lakáh, lakáhat (káhat) = el-, venni

KHT

kehut = tompultság, tompaság

KHT

kehut = ború, homályosság

KHT

kihed / kihud = el-, letagadta / letagadás
kháj (arám,  = )אilyen, mint ez
kahuj = homályos

KHD
KHJ

kihuj = sötétítés, homályosítás, feddés, megrovás

kehajón = tompaság
kih'kéah = krákog
k'hál = tőgy

kék-eres*

KH-KH
KHL

kahál = szemet kékre festett, kék szemfesték, kékítő, zöld kánya
kahol = kék
k'halhál = kékes

kihél = kékítette
k'hilá = kékítés, szemfestés

kuhál = kékített
k'hol = kékség, szemfesték

kahál = közönség, hitközség, gyülekezet
kihel = össze-, egybegyűjtötte
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KHL

khilá / k'hilijá = hitközség, gyülekezet / köztársaság
kohol, kohál, kohel = alkohol, szesz KHL
koholi = alkohol tartalmú
kohen / kohenet = kohanita, fő-, pap / papnő
kihen = tisztséget töltött be

KHN

k'huná = papság, tisztség

kihún = kohanita, vallási szolgálat
kohani = erőteljes, potenciális
kehaón = tompaság

KHN

ka-hém, ka-hén, k’héna = ilyenek, mint ők

előljárós szavak

káhas = lefogyott, soványság, csalárdság, hazugság
kehás = csaló, hazug
kahus = sovány, lesoványodott

KHN

KHS

kihes = le-, meg-, tagadta, hazudott
kihus = megcáfolás, letagadás
k'hisá / kihus = cáfolás, letagadás / lesoványodás
k'hisut = soványság

*A k'hol = kékség és k'hál = tőgy kapcsolata, az utóbbi kék ereire utal.

Pipitér – sárga festéknövény – az őszirózsa rokona.
A héber KH – KH és KH – KH gyökszavak bővülése
A héber KH gyökszavak d, k, l, s hangot – KH gyökszavak j, l, n, t -t,
a KH gyökszavak l, n hangot vesznek fel. A KH gyökszó v, t hangot.
Egyik sem kapcsol b/v, c, p/f, g, h, m, r, sz, z -t.
kh kh kh kh
kh-l kh-l kh-l

kh-v

kh-d

kh-n kh-n kh-n

kh-j
kh-s

kh-kh
kh-t kh-t kh-t

KH gyök, magyar
A magyar KH gyök egyelemű: kohó (erős, dohog).
A KH gyökszavak bővülése
A magyar KH gyökszavak g, j, l, ly, s, sz hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, p/f, g, h, m, r, sz, z hangot.
kh kh kh kh kh
kh-j kh-j

kh-v
kh-kh

kh-d

kh-g

kh-l kh-l kh-l kh-l kh-ly
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kh-n kh-n kh-n

kh-s kh-s

kh-sz

kh-t kh-t kh-t

KH, összehasonlító táblázat
kóah = erő, kohe = krákog
kohó
kihúj = homályosodás
ki-húny

kúah = köhögés
köhög, kuhog

kihel = összegyűjtötte

kohe = köpköd, kehás = hazug

kehely

kohol

kahá = elgyengült, kahus = sovány
kehes

kohani = erőteljes
kohász

A kehes ló gyenge, beteges, becsapják vele a vevőt.
Ki-huj = sötétítés, homályosítás, feddés, megrovás → kihúny.

KJ gyök, héber
Héber KJ gyökszó már nincs – a koj ismeretlen, ókori emlősállat volt.

KJ és KJ, héber táblázat
ko(j) ( = )וegy emlősállat (Talmud)

KJ

kájic = nyár, érett füge, érett gyümölcs

KJC

ka-jaut ( = )אmegfelelően, illően

mint jót

KJT

kijet = nyaral

KJT

kijef = 'élte világát'

KJF

ka(j)hán=köhögős, köpködős

ki(j)ah= köpet

KJH

ka(j)il = mérték, mérés

kijel = fel-, megmérte, mérőeszközt beállított

kajál = földmérő

kijul = föld-, mérés

kájit = nyaralás
kajtán = nyaraló (személy)
kajtaná = nyaralóhely, -telep

ka-jom = manapság, jelenleg

jom = nap

előljárós szó

kijum = lét, megélhetés, fenntartás, -maradás, betart-, teljesít-, igazolás
kajám = él, létezik, fennálló, érvényes
kjamá (arám,  = )אlétezés,

KJL

KJM

kujám = érvényesített, megtartott

kijem = ígéretet betartotta, el-fenn-, életben
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fennmaradás

tartotta, érvényesítette, igazolta, teljesítette
kijur = agyag gyúrás, -mintázás, dombormű díszítés

KJR

kijer = mintázta, agyagot gyúrt, falat díszített
kijor = katlan, mosdókagyló
kujár = megmintázott
kajász = zsebtolvaj kisz = zseb

KJSz

A héber KJ és KJ származékok bővülése
A héber KJ származékok c, m, t hangot vesznek fel.
A KJ származékok f, h, l, r, sz hangot.
Nem kapcsolnak b/v, d, p, g, j, k, n, s, z -t.
kj

kj-c

kj-f

kj-h

kj-l

kj-m

kj-r

kj-sz

kj-t

KJ gyök, magyar
A magyarban van KJ gyök. Egyelten gyökszava: kéj, ami azonos a héber
kef = élvezet, kijef = "éli világát" kifejezésekkel.
Bővített magyar szavak: kujon, kaján, kujtorog, kéjenc.
A kajszi-barack a héber kéjci = nyári szó rokonszava.
A KJ gyökszármazékok bővülése
A magyar KJ gyök h, k, l, m, n, sz hangot vesz fel.
Nem kapcsol b/v, d, p, g, j, k, n, s, z hangot.
kj kj

kj-c

kj-f

kj-m kj-m

kj-n

kj-h kj-h
kj-r

kj-k

kj-l kj-l

kj-sz kj-sz

kj-t

KJ, összehasonlító táblázat
kajaut = megfelel kef = élvezet, kijef = 'éli világát'
kaja (szleng)

kéj

kajhán = köpködő, kalách = ömlik
kályha (füstöl)

Vas megyei kiejtés: kálha

kijer = díszít

kijum = fennmaradás

kajla (szarv)

kölyök, kölykez kele = gólya

kijum = megélhetés
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kajmán
kijef = élvez, érvezi
kaján

kijef = éli világát

kéjenc

kujon

kéjci = nyári
kajszi (barack)
kijel = földet mér

kijet = nyaral

kajtat

kujtorog

A kályha és kölyök szavak palóc és vas-megyei tájszólásban "kálha",
"kölök" – tehát inkább a KL gyökcsoportba tartoznak. A kele amely
eltűnik, de visszatér, az árulja el a kapcsolatot a kölyök és a gólya között.
A kajmán egy kisebb krokodil, amely Amerika szub-trópikus és forróégövi belvizeiben honos. A kujon (francia: couyon) – gazfickó.
A kaján irígy. Titkos vagy nyílt rágalmakkal ártani is igyekszik.

KK – KK/Ch és KK/Ch gyökök, héber
A héber KX-KX gyökszó: ki'akéa = krákog, köhécsel.
KCh származék a kichli = rigó. KK: kik = ricinus (hányást utánzó szó).
KX-KX gyökszó: kiaká = kotkodácsol, lerombol, elpusztít, tetovál.
A három gyök: KK, KK, KK/Ch hangképe: krákogás, kotkodácsolás.
K-K/Ch gyökszavak: kach = így, úgy, kácha = ilymódon,
kuch = sziklaüreg, sírüreg. KXCh gyökszó: káach = perec.
Ez utóbbi két gyök ősképe: kukk – kukucs!
A héber KK gyökszavak bővülése
A héber KK csak r hangot – a KK j, n -et vesz fel.
A KCh csak l hangot – a KCh csak v -t kapcsol.
kxch kch kxkx kk kxkx

kch-v

kk-j

kch-l kch-l

kk-n

kk-r

KK – KK/Ch és KK/Ch gyökök, héber táblázat
ki'akéa = krákogott, köhécselt

KX-KX

kiaká = kotkodácsolt, lerombolta, elpusztította, kiirtotta, tetoválta
kaakȧ = tetoválás

KX-KX

kuaká = tetovált
kiakúa = kotkodácsolás, lerombolás, tetoválás
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kach = így, úgy

KCh

kácha = így, ilymódon, csakúgy

kuch = szikla-, sírüreg

kaach = perec

KXCh
hányást okoz

kik = ricinus

KK

kocháv = szerencse-, csillag, Merkur bolygó, csillagbogáncs

KChV

kochavón = kiscsillag (pl lábjegyzet)
kachov = csillagos

kochavit = tyúkhúr (csillagvirág)
kochevet = Vénusz bolygó
kukija = kakukk

KKJ

kikjoni= rövid életű, futólagos

k'-kör

kichli (2 = )יrigó

KChL

kochelet = illatszertartó, ősi ékszer

KChL

kikajón / kikion = ricinus / ricinus növény

KKN

kikár = körönd, kenyér, tér, völgy, cipó, súlymért (21.5 kg)

KKR

KK gyök, magyar
Mind a négy héber gyök hangutánzó. Értelmük mindig rossz: krákog,
hánytat, elpusztít, sír-üreg, sötétség. A magyar gyök értelme ugyanilyen.
A magyar KK gyökszavai: kaka, káka, kuka, kék (halott).
A KK gyökök bővülése
A magyar KK gyökszavak c, cs, d, k, l, ny, s, sz, t hangot vesznek fel.
Nem alkotnak bővítményeket b/v, p/f, g, h, z hangokkal.
kxch kch kxkx kxkx kk kk
kch-l kch-l kk-l

kch-v

kk-n kk-ny

kk-c kk-cs
kk-r kk-r

kk-d
kk-s

kk-j
kk-sz

kk-k
kk-t

KK, összehasonlító táblázat
kaka = kaka

kahol = kék

kuch = üreg

kaka /-ó (barna) kék (halott)

kuka (néma)

kehe = sötét, kahás = sovány
káka (sás)
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k'iaká= kotkodál kach = így-úgy

kiakéa=köhécsel kuch = üreg

kakadu (rikoltoz) kekeckedik (kukacoskodik)

kókad (pl káka) kukac kukucs!

kukija = kakukk

klokel = hitvány kuch = üreg

kiaká = kotkodácsol

kakukk

kikelet (tavasz)

kókler

kukkol, kukkant

kohel = kékít

kikár = tér

kökény (kék-eni) küküllő (terület)
kikár = körönd kiaká=kotkodál
köralak

kokárda

kik = ricinusolaj (hánytató)
kikerics, kökörcsin (mérgező)
k'iaká=kotkodál kikár = körönd

kikár = cipó

kakas

koksz, kókusz

keksz

kikár = körönd

kukorica
kiaká = kotkodál
kukorékol
kuch=sziklaüreg
kuksol
kiaká = kotkodál

kaktusz

kokettál

Kuch = üreg – kukk benézünk.
Magyar közmondás: "A kákán is csomót keres": úgy tudja, hogy a kákán
nincs csomó. (Egy azonban mégis van rajta – alul, a szárán.)
A Küküllő egy erdélyi folyó. Hasonló nevű vármegye is van.
A kokárda kör alakú, fodros szélű, nemzeti színű csillag – szalagból.
A kukoricát a k'ikaá, vagyis a kukurikú szereti.
A koksz (az angol coke szóból származik) – szénből előállított tüzelő.

KL és KL gyök, héber
A héber kol = minden, tele, az egész. Ez is ősige: egész-el, minden-el.
KL gyökszavak: kal, kol = minden, egész, összes, kalá = pusztulás,
elfogyott, vége, menyasszony, kilá = szunyogháló, klí = szerv, edény,
szerszám, kilai ( = )יzsugori. E gyök értelme: minden, az egész.
KL / KLX gyökszavak: kale, kaléa = múló.
KLX gyökszavak: kalá = visszatartotta, bebörtönözte, pusztulás,
megpörkölte, kele = börtön, kliá = bezárás.
E két gyök értelme: akadályozás, pusztulás.
KL: kal = könnyű, könnyelmű, enyhe, kalu = pörkölt, kol = hang.
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KLX gyökszavak: kalá = összefonta, parittyás, kalia = löveg, kliá =
fonat, kil'á = dobta, célbalő, lövedék, vitorla, koléa = találó, eltalálja.
E két gyök értelme: könnyed, felrepül.

KL héber táblázat
kal = minden, valamennyi, egész, összes
héchil (kol) = tartalmaz, elvisel

KL
kol = minden, valamennyi, egész, összes

kule / ve-chule = minden, egészen / satöbbi
kalá = ki-, elfogyott, vége, pusztulás, véghatározat, menyasszony
kale, kaléa = múló

KLX

kulá = befejezett, elpusztított

KL

klí = edény, szerszám, szerv
kilá ( = )הmennyezetes ágy, szunyogháló
kilai (2 = )יzsugori
kol-bo = áruház, bazár, sokoldalú
kalu ( = )אbe-, el-, zárt

kliá ( = )אbe-, elzárás

KLX

kalá ( =)אelzárta, visszatartotta, bebörtönözte, pörkölte, pusztulás
kele ( = )אbörtön, fogda
kalbá (nn) = szuka, kutya
klavláv = öleb

kelev = kutya

k'ilu ( = )אmintha ílu ( = )אha
klivá = satu, varródoboz
'befogott'

klúv = vesszőkosár, kalitka, ketrec

kalevet = veszettség
kalbon = kutyus

KL-B/V

kilev = fércelte
kilut ( = )יfösvénység
kélaf ( = )יcsákány, szekerce
kelef = szeplő

k-lapé = szemben, felé, irányban

KLT
KLF

mint-ezer
előljárós szó

kalifot = kalifátus
keláh = aggkor
klajá = végpusztulás
keláj = zsugori

KLH
kiluj = befejezés, vég, elpusztítás

KLJ

kil'já = vese

kalech = menj! fordulj (hozzá)

KLCh

kalách = selyem (bourett)
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kelech = ernyős növény (Ferula)
kalkali = anyagi, gazdasági

kolchit = szúnyogféle

kilkul = ellátás, haj a halántékon

KL-KL

kilkel = ellátta, eltartotta, magába fogadta, hajat növesztett
kalkalá = ellátás, gazdaság, gyümölcskosár
klál = összesség, köz, közösség, általánosság, szabály

KLL

kolel / kolelet = összefoglal /-ó, átfogó, általános, beleértve
klali = általános, egyetemes

kolel / kolelim = gyülekezet

kalul = tökéletes, bennfoglalt
kalil = könnyed, égőáldozat

klil = korona, koszorú
klulot = esküvő, jegyesség, nász

klalot = általánosság, egyetemesség
kalanit = pipacs, kökörcsin

klonász = rúd, cölöp, gólyaláb

KLN

klum = sebaj, semmi, valami

KLM

hachlám (kalám) = megszégyenít

kulám = mindannyian
klímȧ = szégyen, gyalázat

kiláim ( = )אkeresztezés, kevert szövet, vegyes ültetvény
előragos szavak

ki-l'-umát se... = olymódon

k-l-omár = azaz, vagyis

kali-raám, kalía-barák = villámhárító célba-villám, összetett szó
összetett szó

KL-RXM

kol-se-hu = valamennyi, egy kevés KL-S-HX

Klapé = szemben, felé, irányában – k’lapé: lapjával.
Kilón = kútágas – hasonlít a "kilóg" szóra...
Kal = könnyít, raám = dörgés (rém), barak = villám (ba-rak).
Kolász = szár, csutka  kalász. Kelet = befogadó  kelet (égtáj).
A héber KL gyökszavak bővülése
A K/ChL gyökszavak b/v, f, h, j, k/ch, kl, l, m, n, t hangot kapcsolnak.
kl-klx klx

kl-b/v

kl-ch kl-kl

kl-l

kl-f
kl-m

kl-h
kl-n

kl-j
kl-t

KL gyökök, héber táblázat
kol / koli = hang, szavazat / hangi
kal (kalál) = könnyű /-elmű, megkönnyebbül, jelentéktelenné válik, enyhe
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KL

kalá / kalu, kali = pörkölte, pirította / pörkölt, pirított
kulá ( אvagy  =)הtilalom könnyítése KL / KLX
kalá = cél-, lövész, parittyás, célba lőtt, össze-, fonta

KLX

kil'á = célba lőtt, dobta, összefonta, lövedék, parittya, vitorla
kalúa = fonott

kliá = fonás, fonat, célbalövés
koléa = eltalál, célba lő, találó válasz

kalia = löveg, lövedék

koláv = ruhafogas

KLV

kolet = befogad, felfog, -szív, lefölöz, megfogamzik

KLT

kalut = felfogott, felszívódott, megfogamzott, gyökeret vert
klitá = felfogás, felszívás, vétel, befogadás, lefölözés, megfogamzás
kalát = befogadta, felfogta, -szívta, lefölözte, megfogamzott
kelet = katonai gyűjtőállomás, ami befogad
kalut = könnyedség

KLT
benne van

kelet = kosár
kaláf = meghámozta, lehántotta
kalpé = urna

kuláf = lehántott, hámozott

KL-P/F

klipa = hártya, héj, kéreg, démon, hárpia

kaluf = meg-, lehámozott
kalif = hámozható

kulit = csomb-csont

kiluf, klifá = hántás, hámozás
kilufá = illatos fakéreg

klaf / kalfán = kártya, pergament / kártyás
kalgasz / kalgaszim = közkatona / garázdálkodók

KLG

kalah = folyott, áramlott, ömlött klihá = folyás, áramlás

KLH

kelah = torzsa, kocsány, növény szár

kuláh = vezetett, zuhanyozott

kiláh = áramlott, vezette, zuhanyozott
kilúah = (víz) sugár, folyás, ömlés
kolah = gumicső

kaláhat = forgatag, üst, bonyodalom
kaluj = pörkölt, pirított

klíjá = pörkölés, pirítás

kalkalá = vétkezés, vétek, erkölcsi bukás

KLJ
KL-KL

kilkel = el-, meg-, rontotta, élesítette, meglőtte
kilkul = géphiba, megromlás, el-, rontás, elromlás
kulkál = meg-, elromlott, meg-, elrontott
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klokel = hitvány, silány
kalil = könnyű, könnyed

KLL

klalá = átok, szidalom

kilel = átkoz, szid, káromol

kal'lán = káromló, átkozódó
kalilut = könnyedség, könnyűség

kulál = szidott, megátkozott
kilón = kútágas

kalón = szégyen

KLN
kolani = hangos / hangoskodó

klini = klinikai kolán = hangerősítő, -villa
új szó

KL-NX

kolnóa= mozi

kalmár = tolltartó

kulmosz = írótoll
kolár = nyakörv

kalas = ritkította, higította

KLM
KLR

klisá / koles = higítás, ritkítás / ritkít, higít

kalus = hiányos tudás, híg, ritkás, 'lapos'

KLS

kilson = vasvilla
kilesz = dícsőítette, ki-, gúnyolta
kelesz = gúny, dícsőítés

KLSz

kolász = szár, csutka kalász

kilusz = dícséret, dícsőítés

klaszter = arc, ábrázat

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

kl-b/v kl-v
kl-ch

kl-f kl-p/f

kl-kl kl-l kl-kl kl-l
kl-r

kl-s

kl-sz

kl-g

kl-h kl-h
kl-m kl-m
kl-t kl-t kl-t

KL és KLy gyök, magyar
A KL gyök magyar értelme: minden, az egész – könnyedén felkerekedő.
Magyar KL gyök: Kál(-Kápolna), kála, kél, kele (gólya), kiló, kuli, kül.
A KL és KLy gyökszavak bővülése
A magyar KL gyökszavak b, v, cs, d, f, p, h, k, l, m, n, r, s, t, z hangot,
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a KLy csak h, k -t vesz fel. Egyik sem kapcsol c, g, j hangot.
kl-klx klx kl klx kl
kl-f kl-p

kl-g

kl-b/v kl-v kl-b kl-v

kl-h kl-h kly-h

kl-l kl-l kl-l

kl-j kl-j

kl-m kl-m kl-m

kl-s kl-s

kl-cs

kl-f kl-p/f →

kl-d

kl-ch kl-kl kl-kl kl-k kly-k

kl-n kl-nx kl-n kl-n

kl-sz kl-sz

kl-r kl-r

kl-t kl-t kl-t kl-t

kl-z

KL, összehasonlító táblázat
kál = az egész kal = könnyed

kol = összes

kil'á = eldobta

Kál(-Kápolna)

(fel-)kél

kiló (súly)

kül

kaléa = múló

kale = múló, kol = hang

kuló = mind

kála (virág)

kele (kelepel, elmegy)

kuli (mindenes)

klúv = kalitka

kelev = kutya

kaliba

kelevéz (csatoló lánc)

kilev = fércelő, koláv = ruhafogas
kolibri (csüng)

kelev = kutya

klúv = ketrec

kelevény (kelés, 'kutyaság')

klub

klajá = pusztulás

kolbo = minden-benne

Kálvin, kálvária

kolbász (kol-b’-osze)

kalúa = fonott

kliá = bezárás

kalács

kulcs
kal = könnyű-tes

kalu = bezárt

klí = edény

kalocsni

kölcsön

kolet = befogad kelet = befogadó, gyűjtő

kalut = megfogan

kalit-c-ka

költ (tojást), költő

kelet (égtáj)
klitá = felfogás

kulacs

kalkalá = ellátás klitá = felfogás

keltez

költ (pénzt)

klivá = satu, kalúa = bezárt

kultusz, kultúra

kolet = elfogad kalech = menj!

kaloda

koldul

kilah = áramlott

kalah = áramlott

kaldeus (arám: küldött)

köldök

klipa = héj

klúv = kalitka
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küld

kalap

kelepce

kelaf = csákány kol = hang, pe = száj
kalapács

kelepel (szájal)

kalifot= kalifátus kolef = lehánt kilón = kútágas
kalifa

klepto(-mánia)

ki-lóg

kajhán = köpköd kihel = összegyűjt
kályha (füstöl)

kelyhe (kehely)

kaláhat = forgatag

kilkel=befogad kilúah = folyás

kaláka

klikk

kólika (hasmenés)

kalkali= gazdasági kal=mind, kipul= behajlítás
kalkulál

kalkalá = gazdaság

kel-káposzta

kulák

klokel = hitvány

koj=egy emlős kilúah = ömlés

kelekótya

kölyök (szülés)

kalil= könnyed klál= összesség, kli= eszköz
kallódik

kolel= gyülekezik kolel = átfogó

kell, kellék

kolloid

kalil= könnyed kalul = tökéletes
kallantyú

klál = közösség klulot = koszorú

kellem

kolléga

kalul= befoglalt kilusz = dícsőítés
kallózás

rákapaszkodó

kaland

kalá= menyasszony

kullog

kalkalá= gyüm.kosár kolel = befoglal

kelleti (magát)

kalón = szégyen

küllő

kollekció

kullancs

kilón = kútgém koles = higít

kil'á = eldob

kilincs, kliens

külön

kölni

kilón = kútgém

klonász = cölöp

kelengye

kilenc (lóg rajta) kolonc

különc

kalá = ö.fonta

kalah=áramló

kal = könnyít

klonász = rúd

kulit = comb

kalendárium

kelendő

klinika

kólint

kulináris

kilón = kútágas kiláim = szövet, vegyített

kulám = mindenki, pe = száj

kalimpál

kolomp (mindenki hallja)

kelme

kiláim = keveredés

klíma
kiláim = keveredés

kalamajka

klimax

kalmár = tolltartó mindent tart
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kulám = mind, p'irá = szájat tát
kolompér (krumpli)

kalmár, kalamáris (vegyes áru)
kiláim = kevert

kiláim = keverés

Kelemen, Kálmán

kelemenc = albán

kolán = hangerősítő

kolár = nyakörv
kaláris (gyöngysor)

klarinét

kulimász

kol = mind, ore = kiüríti
kolera (hasmenés)

kelesz = dícséret kliá = fonat

kalus = 'lapos' kil'á = kidobta

klassz

köles (nem jó)

kelés (gennyes)

külső

kolasz = csutka kulá = könnyítés

kalkalá = ellátás

kalász

kolostor latin: kolo = ellát

keleszt

kal = könnyelmű, könnyít

kalu = elzárt

kalóz, kalauz (irányít)

klozett

Kál-Kápolna – Kápolna község egész körzete.
Kál egy nagyközség Heves vármegyében. Kál volt Bulcsu apja is. Egy
Kál nevű lovag a Sopron megyei Káldon telepedett le. Kal'a arabul: vár.
Kele = elzárt, visszatartott, börtön. Ebből lett a kelev = kutya szó.
Kelevény, kilis: gennygóc. Kelevéz: csatoló lánc.
A kol-b'-ász magyar-héber szó – lefordítva: mindent-bele-tesz.
Az arám nyelv korábbi elnevezése káldeus. A nesztoriánusokból áttért
katolikusok története 1445-ben kezdődött, amikor a Cipruson élő szír
keresztények csatlakoztak Rómához. Rájuk alkalmazta a katolikus
egyház a káld / káldeus nevet, ami ebben az összefüggésben arámi-szír
nyelvűt jelent. (Káldeusnak nevezik a Biblia arám fordítása, a
"Targumok" nyelvét is.)
A kallóz szénhidrát féle. Gombák sejtfalában és növényi rostokban van.
A kallózás a szövetek tömörítése. Az árut meleg szappanos vízzel
nedvesítik, majd sokszorosan összenyomkodják. Ettől összekuszálódnak
a szálak végei és tömött, vízhatlan nemez-felületet képződik.
Kolompér, krumpli – a héberből kulám pe-ár: mindenkinek tele a szája.
A kalmár tolltartó, amiben minden íróeszköz benne van. A kalmárnál,
(az árusnál) pedig minden fontos árucikk megvan.

Kilenc
A két magyar számnév, a 8 és a 9 nevének eredetét Varga Csaba
magyarázta és ezt mi is így tartjuk valószínűnek. Szerinte a magyar 8 és
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9 számnevek a pi szám előállításának eszközei voltak és nevüket e
műveletről kapták. A kilenc egy "kulcs", ami a nyolcon "lóg rajta".
Kör alapú építmények tervezéséhez van szükség a pi számra.
Piramisokat már 5 ezer éve is építettek. Hm… csak ötezer? Sokkal
régebbieket is találtak... Varga Csaba szerint a  szám legkevesebb
30.000 éve ismert. Az már természetes, hogy a sumérok is ismerték – bár
ők másképpen számították ki, így: 4 x (8/9 x 8/9) = 3.160. Ez nem
teljesen pontos ugyan, de jó megközelítés. A 8 tehát a számlálója, a 9
pedig a nevezője annak a törtnek, amelyből az egyiptomiak a kör kerület
/ terület meghatározásához szükséges  számot előállították.
Vajon honnan került hozzájuk ez a módszer? (S honnan a demotikus írás
is, ami KM rovásíráshoz hasonló?) Feltesszük, hogy a kárpátember
nemcsak az írást, hanem a  kiszámításának technikáját is ismerte – s
hogy mindez már a több tízezer éves őskultúrából származik.
A boszniai piramisok piramis-mivoltát először is szigorúan tagadják –
majd e tagadás következményeként ásatásokat sem végeznek bennük.
Pedig e piramisoknak már a külső formája is eléggé meggyőző, hogy
természetes hegy-képződmények nem lehetnek.
***

A zsidó kalendáriumot a babiloni fogságból való visszatérés után
készítették. Az évkezdetet a tavaszi niszán hónapról az őszi tisré elsejére
tették át. Ezek a káldeai héber hónapnevek ma is használatosak: niszán,
ijár, sziván, tamúz, áv, elúl, tisré, hesván, kiszlév, tévét, svát, adár.
Kolostor, monostor A többnyire szinonimaként használt két fogalom
eleinte különböző funkciókat takart. A görög monostor a monasztikus
rendek templommal egybeépített telepét jelentette, mely a rendtagok
valamennyi életfunkcióját (szállás, étkezés, ima, gazdálkodás, önellátó
ipar) kiszolgálta. A latin kolostor szó nem ilyen komplett egységet jelent,
csak szállásépületet – amihez még templom csatlakozhat.
Kelet: befogadó, gyűjtőállomás – kelet: kosár (kétféle: t és t -vel).

KN és KN leánygyökök, héber
Közös értelem: hím, hímvessző, birtoklás, megalapozás.
KN gyökszavak: kaná = alapzat, palánta, vonalzó,
kén = igen, igaz, tisztség, becsületes, kiná = megnevezte, kiná = tetű.
KNX: kni'á = behódolás. KXN: kán = itt, chán, hán = kán.
KNX: kaná = bosszúálló, kanái = irígy, vakbuzgó, kiná = féltékeny.
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A héber K'N gyökszavak: káin = lándzsahegy, kiná = gyászének.
KN gyökszavak: kane = nád, rúd, szár, légcső, kén = fészek,
koni = kúpalakú, kone = vásárol, birtokol.

KN gyökök, héber táblázat
kén = igen, helyes, alapzat, állvány, tisztség, igaz, őszinte, becsületes KN
kaná /-ot = alapzat, állvány, palánta, oltvány, vonalzó
kiná / kinim = tetű

kiná / kuná = el-, meg-, nevezte /-ett

hechin (kon) = elő-, készítette, felkészült
k’én =...féle, olyan mint...
kanúa = megalázkodó

nachón (kon) = igaz, úgy van

kni'á = megadás, behódolás

KNX

hichnia (kaná) = leigáz kin'á ( = )הalázat
kán ( = )אitt

KXN

kénut = őszinteség

KNT
kni'ut = alázatosság

kanaf = széle, szárny

KNXT

knufíá = banda

KNF

kinuj = ál-, melléknév, elnevezés, névmás

KNJ

kinám / kinemet = tetű / tetvesség

KNM

knimá = növénytetű
konen (kon) = alapít, beállít, felhúz (órát), irányoz

KNN

kinen = tekercselte, órát felhúzta, beállította
kunán = tekercselt, felhúzot, beállította (pl óra)
kanón = parázstartó fazék

konán = alapított, irányozott
kinún = alapítás, megalapozás, tekercselés, óra felhúzás

kanenet = drótos emelőgép

konanit = állvány (könyv, virág)
konenut = készség, készültség

knaán / knaáni = Kánaán / kánaáni, kalmár
kanár = hegedűművész

kinor, kiner = hegedű, hegedűl

KNXN
KNR

kanárít = kanári, hegedűművésznő kineret = Genezáreti tó
kinesz = egybegyűjtötte, összehívta, összehúzta
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KNSz

kinusz = egybegyűjtés, összejövetel, kongresszus
kenesz = összejövetel

knuszá = férjes asszony

kniszá = bejárat, belépés, bevonulás
knesziá = gyülekezet, keresztény templom, kongresszus
kanász = összegyűjt, betakarít, behoz

kunász = összegyűjtött /-húzott

kneszet = zsinagóga, gyülekezet, konferencia, izraeli parlament
kanász = megbírságolta, megbüntette
knász = pénz-, bírság

KNSz

kniszá = bírságolás, bejárat, belépés, vonulás

K'én = ...féle, olyan mint (én-hez hasonló).
Kéván = minthogy, kiven = irányít, szándékozik  kíván, kéván.
Kanász = betakarít, behoz, összegyűjt. Aki elkanászodik, megbüntetik.
Konen (kin, kun) = sirat, gyászol  kín.
A héber KN gyökszavak bővülése
A héber KN gyökszavak f, j, m, n, r, sz, t hangot vesznek fel.
kn knx kxn

kn-f

kn-j

kn-xn kn-n

kn-r

kn-sz

kn-m
kn-t kn-xt

KN gyökök, héber táblázat
chán ( )אhán ( = )אkán, ázsiai (mongol) fejedelem

idegen szó

kaná ( = )אbosszúálló

KNX

kanái ( = )אféltékeny, irígy, vakbuzgó
kiná ( = )אirígyelte, féltékenykedett, kiállt érte
kin'á ( = )אהirígység, féltékenység, vakbuzgóság
káin, kénim = lándzsahegy

kiná = sirató- gyászének, elégia

kén = fészek, rekesz

K'N

kun (konen) = gyászol, sirat

KN

kane = nád, szár, cső, légcső, rúd

koni = kúpalakú

kaná = megvásárolta, elsajátította, birtokolta

kone = vevő, vásárol, 'Teremtő'

kinev = letép, lenyes, levág

KN-B/V

kunáv = letépett, lenyesett, levágott
kanabusz = kender

kinuv, knivá = lenyesés, levágás, letépés
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kanut = haragos, bőszült

hiknit (kanat) = bosszant, ugrat

kantrán = kötekedő

kinter / kintur = bőszít /-és, bosszant /-ás

kontra

KNT

kuntresz = nyomtatott füzet / ív
kenet = fogó, nyél
kanatán ( = )אféltékeny

KNT

kinot = Jeremiás siralmai kínok

kanaut ( = )אvakbuzgóság, fanatizmus

K'NT
KNXT

kundász = cölöp, rúd, csínytevő

KND

kundesz = csínytevő, csibész, vadóc
kundeszut = csínytevés, pajkosság
kinah = meg-, ki-, letörölte

KNH

kinúah / kunáh = meg-, ki-, letörlés / letörölt
kinuj = féltékenység, irígység
kanuj = vásárolt, megszerzett

KNJ

knijá ( = )הvásárlás, vétel, beszerzés
kinján = tulajdon, szerzemény, javak, birtokbavétel
konchijá = csigaház, kagyló

kankán = kancsó, korsó

kinkál = rács, rostély

kankantum = rézgálic

KNCh
KNK

knokenet = vékony ág
kinen = lakozott, fészkelt, fészket rakott

KNN

kinún = lakozás, fészkelés, fészek rakás
konen (kin, kon)= gyászol, sirat
knunijá = összejátszás, titkos összebeszélés
kanom = fahéjszínű

kinamón = fahéj

kanaim ( = )אzelóták (zsidó háború)

KNM

konám = eskü, fogadalom

kinresz = articsóka

KNR

A héber KN és KN gyökszavak bővülése
A héber KN gyökszavak f, j, m, n, r, sz, t hangot vesznek fel.
A héber KN gyökszavak b/v, d, h, j, k, ch, m, n, sz, t, t hangot.
Nem kapcsolnak c, g, l, s, z hangot.
kn knx kxn knx k'n kn

kn-b/v
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kn-d

kn-f

kn-h

kn-j kn-j

kn-ch kn-k

kn-r kn-r

kn-m kn-m

kn-sz kn-sz

kn-xn kn-n kn-n

kn-t kn-xt kn-t kn-t kn-xt

KN és KNy gyök, magyar
A KN gyök ősi képe: a hím birtokol – megalapozás.
KN gyökszavak: kan, kán, ken, kén, kéne, kenu, kín, Kína, kún.
Magyar KNy gyökszavak: kánya, kény(e).
A magyar KN és KNy gyökszavak bővülése
A magyar KN gyökszavak v, c, cs, d, g, gy, k, l, n, sz, t, z hangot,
magyar KNy gyökszavak v, h, k, l, ny, r, sz, t, z hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak p, j, s hangot.
kn knx kxn knx kn kn kny

kn-b/v kn-v kny-v

kn-f

kn-g kn-gy

kn-h kny-h

kn-l kny-l

kn-m kn-m

kn-xn kn-n kn-n kn-n kny-ny

kn-sz kn-sz kn-sz kny-sz

kn-j kn-j

kn-c/cs

kn-d kn-d

kn-ch kn-k kn/ny-k
kn-r kn-r kny-r

kn-t kn-xt kn-xt kn-t/t kn-t kny-t

kn-z kny-z

K-N/Ny, összehasonlító táblázat
kénim = lándzsahegyek

kumá = magasság

kén (tűkristályok)

kun (kumán)

kaná= birtokolta ken = tisztség kin = sirat, kiná = tetű
kan

ken (felkenik)

kín

chán = kán

kone = vevő

tin = iszap, szin = Kína

kán (vezér)

kéne (kellene)

Kína

t  sz

kaná = birtokolt kanái = féltékeny
kánya

kény(-e kedve)

kanabusz = kender

kunáv = vágott

kanavász

könyv
k'onesz= ami-erőszak, konesz= összegyűjt

kane = szár, kenet = nyél
kanóc

konc

konesz = összegyűjt, behoz

kinusz = gyűjtés

kanca, kancsó

kincs
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kunász= öhúzott konesz = betakar
kancsal (sanda)

kence, kenőcs

kinot = siralmak

konen = irányít, kán = itt

kántál

kint (kinn)

kone = megvásárol
kontó (számlára)

kanut = haragos

kunán = tekercselt

kénytelen (kedve ellen)

konty, (le-)konyul

kenet = fogó, kantrán = kötekedő

kintur = bőszítő

kantár

kontár, konyít

kinot = siralmak

kintur = bosszantó

kántor, kantáta

köntör-falaz
kantrán = kötekedik

kunán = tekercselt

kenter(-be ver)

köntös

kundász= pajkos kiná = megnevezte

kunász = összegyűjtött

kandi, kandikál

konda

kend

kanon = parázstartó

konchia= kagyló, konen =gyászol

kandeláber

kondul (hang, harang)

kamin= kandalló kanabusz = kender

anud = felcsatolt

kandalló

kendő, kender

kondér (kong)

kán = birtokol, kundász = csínytevő

oned = feltűzött

kandúr

kondor (keselyű, Andok)

idegen szó

kén = fészek

kanáf = szárny

kanapé

kengyel (lábtartó)

konflis

ken = fészek, gur = lakik

konchia = kagyló, csigaház

kenguru

kong

kunyhó

kanún = parázstartó
konyha
knokenet = vékony ág

kanut = haragos

kánkán

konok

kankán = korsó

konen = beállít kankán= korsó

kankalin (korsócska)

könyök
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kunkor

kelev= kutya, kunáh =letörölt

kankantum = rézgálic

kánikula (verejték)

konkoly (mérgező)

kane = szár, cső

kníjá = vásárlás kanúa = megalázkodó

kanál, kanális

kínál

(le-)konyul

kinján =javak

kin = sirat, kiná = tetű

kényelem

kínlódik

kane = cső

konen = sirat

kanna

könny

k’naán = Kánaán nuaná = rázott

konen = irányít kunáv = letépett

Kánaán

kinn (kifelé)

könnyű

kinor = hegedű kunáv = lenyesett, ken=fészek
kanyar

kenyér (köralak)

kanón = parázstartó

kní'á = behódolás, kin'á = alázat

kanyaró (vörös kiütés)

könyörül

kunyerál

kanárít = kanári

kiná = féltékeny

koni = kúpalakú

kanári

kényes

kónusz

kanász = ögyűjt

knuszá = férjes asszony

kanász

kényszer

kundász = csíny
kunszt

ken = fészek

kiná = tetű

kunász = begyűjtött

kényeztet

kínzó

konzerv

A kenu nyitott, mindkét végén csúcsos kishajó. Az első kenuk favázra
épített bőrből, vagy kivájt fatörzsből készültek.
Wikipedia: "Az angol China és Sino- szó a Qin (Csin) dinasztia nevéből
származtatott. Lehet, hogy az első uralkodó, Csin Si Huang nevéből, aki
Kínát egyesítette. A kínai Zhongguó (Csungkuo): Középső birodalom.
Kandeláber 1. tálban végződő oszlopállvány, amelyben temetéskor
világító-füstölőszert égetnek 2. nagy méretű díszes lámpaoszlop.
Konyha A lexikon szerint "A magyar konyha szavunk 1206-ban
helynévként bukkant fel cuhna alakban – és latin eredetű" (?)
Kunyhó Anyaga és alakja sokféle. Általában nádból, szalmából készül.
Kankalin, kásavirág, sárga kükörcs, kikerics, kulcsvirág, kesztyűvirág.
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A hettitáknál (a suméroknál is?) héberben, arabban vezír a vezér.

KM és KM gyök, héber
A héberben is van bizonytalanság afelől, hogy a "kum" felkelést (sőt
lázadást), vagy elalvást jelent-e? Lásd a héber kom = aludttej és a magyar
tájnyelvi kum = alszik. Az ellentmondást a gyök mélyebb értelme oldja
fel, ami mindkét nyelvben az állapot megváltozása.
Héber KM gyökszavak: kȧm, kum = feláll, bekövetkezik, lázad,
ellenség, kamai = elsődleges, kom = aludttej, komá = emelet, magasság.
KMX: kam'á = megkötötte, kaméa = talizmán, kim'á = kevés, kissé.
KM gyökszavak: káma = mennyi? milyen! néhány, kímia = kémia,
kimá = fiastyúk (számos), kmo = mint.

KM, héber táblázat
kimá ( = )יfiastyúk
káma = mennyi? hány? milyen! néhány

KM

mennyi!

kmo = mint, amint, mintha

kímia, kimai = kémia, kémikus
ka-muván = természetesen

KMX

előljárós szó

kim’át = majdnem
kamut / kamuti = mennyiség / -i

KMXT

kmot = mint

KMT

kumtá = barett sapka
kámah = epedett, sóvárgott
kamó-hu = olyan mint ő

KMH
kmihá = epedés, sóvárgás, vágyódás

k'méha = gombafaj

kmuhá, kamúah = áhított

kamón, samír = kömény

KMH
KMN

kamnón = ánizs
k'maná = les-, rejtekhely

kimen = elrejtette, érlelte
kmirá = érlelés, sajnálkozás

kȧ-amur ( = )אahogy mondtuk

előljárós szó

kamár = érlelte, kivetette a hálót
kamríja = paplak, kolostor
kamas = elhervadt

KMR

kumár = érlelt gyümölcs
kmurá = papság, klérus

nem zsidó

kómer, komrit = pap /-né, papnő

kmisá = hervadás, fonnyadás
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KMS

kames = hervadó kemes = hervadás, fonnyadás
kamus = hervadt, fonnyadt

emes = tegnap

kimson = üszög (növ. betegség)

kamász = elrejtette, eltitkolta

KMSz

kamusz = rejtett

komsza = kepe (gabona)
kumáz = ősi ékszer

KMZ

K'mehá: gombafaj – lisztszerű, letörölhető.
Kamría = kolostor, paplak – a magyar kamra rokonszava.
Kómer = pap (komor). Kamász = eltitkol (kamasz).
Kámtor = ruhásláda (komót).
Kamat = összegyűr, kamut = mennyiség (kamat).
A héber KM gyökszavak bővülése
A KM gyökszavak c, h, km, k, l, m, n, r, s, t, t, z hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak d, p/f, g, sz hangot.
km kmx kmx

km-c

km-xn km-nx km-n

km-h
km-r

km-km km-k
km-s

km-l

km-m

km-xt km-xt

km-z

KM gyökök, héber táblázat
kimá = felkelés (ágyból), felállás
kám (kum) = felállt, felkelt, fellázadt
lázadó ellenség, keletkezett, bekövetkezett

KM

komȧ = emelet,
termet, magasság

káma = lábon álló gabona
káma (arám,  = )אelső

kom = aludttej

kamai ( = )אelsődleges, prototípus

komi = komikus

kam'á = megkötötte

KMX

KMX

kaméa = amulett, talizmán

kim'á = kevés, kicsit, kissé, valamennyire

kamác = felcsíp, összeszorít, 'a' betű

KMC

kamuc = összeszorított (száj, ököl)

kómec = csipet, maroknyi
kmicá = gyűrűsujj, felcsípett

kimec = ö.gyűjtötte, takarékoskodott, megtakarította, felcsípte
kamcuc = csipetnyi

kimuc = takarékosság, megtakarítás
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kamcán = fukar, fösvény, zsugori
kamit / kamut = gyűrődő /-ött, ráncos
kamat = gyűrte, ősszeráncolta

KMT

kimet = összegyűrte, összeráncolta

kemet = ránc, gyűrődés, redő

kumát = összegyűrt, -ráncolt

kimut / kmitá = gyűrés /-ődés, ráncosodás

kamtor = ruhásláda
kamtut = ránc, redő

kamaut ( = )אősiség, elsődlegesség

KMXT

kamíah = lisztes kemah = liszt

kimhi = lisztes

KMH

kamúah = lisztezés

kimah / kumah = belisztezte /-ett
kimhá (arám) = liszt
kimahón = lisztharmat
kumkum = teáskanna, teafőző

kamál = hervadt, fonnyadt

KM-KM

komikán = komikus

KMK

kmilá = hervadás, fonnyadás

KML

kamul / kamel = hervadt / fonnyadt
komem (kum) = fellázít, újjáépít

KMM

kimum ( = )יhelyreállítás, újjáépítés
komemiut = önállóság, emelt fővel, kiegyenesedve
l'-kamán (kamán) = alább
kamin = kandalló

kenyéren

komanit = penész

KMN

kimonái ( = )אkiskereskedő

KMNX

kim'oni = kiskereskedelmi

KMXN

kamár = boltozta, domborította, beívelt

KMR

kimur = boltozás, domborítás, beívelés
kamur = domború, ívelt, boltozatos kimrón = bolthajtás, domborulat
kimóret, kmirut = domborulat
ki-húzzák

kamiz = rugalmas

kimos / kimson = bogáncs / gyom, bogáncs

KMS

kmizut = rugalmasság

KMZ

A héber KM és KM gyökszavak bővülése
A héber KM gyökszavak h, h, n, r, s, sz, t, z hangot,
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a héber KM gyökszavak c, h, km, k, l, m, n, r, s, t, z hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak d, p/f, g hangot.
km km kmx kmx
km-l

km-c

km-m

km-s km-s

km-h km-h km-h

km-km km-k

km-n km-xn km-nx km-n

km-r km-r

km-sz

km-t km-xt km-xt

km-z km-z

KM gyök, magyar
A magyar KM gyök: kém, koma, kum (alszik).
Az ősi értelem: az állapot megváltozása.
A KM gyökszavak bővülése
A magyar KM gyökszavak b, d, p, f, l, n, ny, r, sz, t, ty, zs hangot
vesznek fel. Nem kapcsolnak v, d, p/f, g, h, j, k, m hangot.
km kmx km km
km-h km-h km-h

km-b

km-c

km-km km-k

km-l km-l

km-xn km-nx km-n km-n km-ny
km-sz km-sz

km-d

km-p km-f

km-r km-r km-r

km-t km-xt km-xt km-t km-ty

km-n 

km-m

km-s km-s

km-z km-z km-zs

KM, összehasonlító táblázat
kám = ellenség, kmo = mintha

kmo = mint, om = nemzet

kém

kom = aludttej

koma (mint mi) kum (alszik)

kaméa = amulett kmihá = sóvárgás, chímia = kémia
kaméa (domború) kémia (aranyra...)
káma = néhány, bi = ért, bone = épít
kom-bin-ál (alternatívák)
kamut = mennyiség
kamat
kamat = gyűr

kamtor = ruhásláda

kamatyol

komót (komód)
kamtor = ruhásláda
komód sublót
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kam = feláll, po = itt

kam = feláll, paá = lézeng

kampó

komp (oda-vissza)
kam = bekövetkezett, polet = kiad
komplett

kam = felkelt, paná = odafordult

kam = létrejött, pním = belső

kampány

kompánia

kám = felkelt, poréah = szálló

pán = teljes

kam = keletkezik, poter = megold

kámfor

komfort
kam = keletkezett, paszed = romló
komposzt
kam = keletkezett, pote = csábít
kompót

kamel = lekókad

komikán = komikus

kamilla

komikus

ka-mó'u = mint ő

kimen = rejtette komel = lekókad

kaméleon

kímél

komló
koder=komor
komoly

kavaná = szándék
kemény (kövi)
kumá = magasság

kimec = összegyűjti

kémény

komondor (terel)

kamin = kandalló

kamón = kömény

kemence

kömény

kimen = érlelte

kumán = rejtett

Kemenes(-alja: szőlők)

kumán (kun)

karám = felhalmozta

kómer = pap

kamra

komor

kamusz = rejtett
kamásli
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komesz = eltitkol

kimson = üszög, bogáncs

kamasz

komisz

kamász = elrejtette
kámzsa

Lexikon: A komondor hatalmas, fehérszőrű, egyik legismertebb magyar
pásztor-kutya. Neve feltehetően a kumán (kun) szóból származik.

KR és KR leánygyökök, héber
A gyök eredete nyilvánvalóan a vicsorgó állatok "krrr" hangja, amikor a
támadó a búvóhely vagy a préda tulajdonosa körül fenyegetőzve kering.
A KR gyök ősképe KÖR. A héber gyök értelme minden, ami körülvesz,
ami a "körzetben" szükséges. Minden, amit kár volna elveszíteni: mező,
épület, gerenda, fal, állatok, szántás, bánya, tűzhely, kohó. E gyök az
olvasás / hívogatás alapja is. A körbevevő bajt is kifejezi: hideg, csúnya.
Az emberiség déli alfaja eleinte jégkorszakonként, később már anélkül,
folyamatosan is keveredett az őshonos európai törzsekkel. Vélhető, hogy
a másik, a k/ch hang az afrikai nyelvekben válthatott a tárgyak / értékek
névszó-osztályának előragjává – s onnan a héberbe. (Megjegyzés: a
magyar rovásírásban is két különböző k betű volt.)
1. A KR gyökszavak: kár, kor = hideg, kir = fal, kerá = tetővel fed,
krí = dac, magömlés, kore = megesik, korá = gerenda, kur = pókháló.
KXR gyökszavak: k'ará = tál, kier = homorít. KXR: koer = elcsúfít.
KRX: kore = szólít, olvas, megnevez, kiált, kore = fogoly (madár).
E három gyök közös értelme: körbevesz, körbe kiabál.
2. KRX gyökszavak: kerá = foszlány, kore = széttép, szakít.
KRX gyökszavak: kará = letérdelt, kerȧ = bútorláb, állatcomb.
Ennek a két gyöknek a közös értelme: támadás.
3. KR gyökszavak: kár = faltörő kos, gyors teve, párna, legelő, hízott
birka, karí = lovasfutár, kera = lakoma, krí = gabonarakás, kirá =
tűzhely, kore = ás, bérel, vásárol, bányász, kor = űrmérték, kur = kohó.
A KR gyök is a körbejárással kapcsolatos, de már kultúrszavakat képez.

KR gyökök, héber táblázat
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előljárós szó

k'orá (li-ch'orá) ( = )אfelületesen nézve

KÁR

kaur = csúf

ki'ur = csúfság, csúnyaság

kaár = el-, csúfította

KXR

koár = elcsúfított

kera, kraáim = láb, bútorláb, állatcomb

KRX
LEHAJLÓ

kará = letérdelt, térdreesett, térdreborult
kri'á = letérdelés, térdre borulás
KULTÚRSZAVAK

kera, kérot = lakoma

krí, k'ráim = gabonarakás

KR

kirá ( = )יהtűzhely

KÖR

kur = kohó, olvasztókemence
kár = faltörő kos, nyereg-, párna, gyorsjárású teve, mezőség, legelő, hízlalt birka
karí ( = )יfutár, lovasküldönc

kore ( = )הbányász

kará ( = )הásta, bányászott, bérelt, vásárolt, lakomát rendezett
kor = űrmérték (kb. 400 lit)
kerván = egy éjjeli madár
kráv = felszántott ugar, harc

KRV

krivá = szántás

KR-B/V
kruv = kerúb, káposzta

karbólet = taréj

kirbel / kurbál = rostálta, bebugyolálta /-t
kruvit = karfiol
kerec = bélféreg

KRC
k'irut = csúnyaság

karát / karut = ki-, levágta / levágott
karet = kiirtás, időelőtti halál

koret= fatörzs

KXRT
KRT

kritá = ki-, levágás

kréti = krétai, szedett-vedett társaság
karti = fűzöld

kerti

kartisz / kartiszán = jegy / -árusító, jegyszedő
kartiszijá, karteszet = kartoték

kritut = válás

karpasz = zeller, finom szőttes

KRP

k'rága= fejadó

KRG
kórah = szükség / szükségesség

karuh b...= vele kapcs. -vel jár

hichríah (karah) = kényszerített
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KRH

karuj = megásott, gödör

kríjá ( = )יהásás, bányászás

KRJ

kerech = kötet krichá = be-, kötés, egybevetés, kalászfonat

KRCh

karach = bekötötte (könyv), becsavarta, -göngyölte, egybekötötte, -vetette
korech = könyvkötő

karuch = rácsavart, bekötött könyv

kruchá, kruhá = bél
karich = kardsás, szendvics

kórach = kötet, egybe-, bekötött, kötött
króchet = köteg, csomag

krach = nagy-, világváros

krichijá = könyvkötészet
kruch'ja = darumadár

karkóv = párkány, perem, foglalat

KR-K/Ch

karkevet = hornyoló gyalu

kirkev = hornyolta, kivájta, legömbölyítette

karkom = ostromfal, sáfrány

kirkem = sáfránysárgára festette

karkumi = sáfrányszínű

kurkám = sáfrány, sárgára festett

karkeset = vastagbél

kroket = köteg, csomag

kruchit = rétes

kirker = körtáncot jár, udvarol, ugarabugrál

KR-KR

kirkár / kirkur = búgócsiga / ugrálás, táncolás, udvarlás
kurkár = homokkő, udvarol, körtáncol
kirkará = homokfutó kocsi
kaurán ( = )כוméhész

króni = krónikus

kerem = mandula, szőlő-, olajbogyó kert
karám = szőlőt művelt, felhalmozta

KRN
KRM

korem = vincellér, szőlősgazda

karom = sáfrányszínű (tenyér)

krum = színváltoztató madár

karmil = karmazsin

kiráim = tűzhely, rezsó

karmel = terméketlen talaj, Karmel hegy
karm'lit = gazdátlan telek, pázsit
karár = nyergesmester

kirurg = sebész

karis = cápa, póréhagyma

KRR
KRS

keresz = pocak, has, belsőrész

KRSz

kirszem = meg-, lerágta, rágcsálta, marta (műszaki)
kirszum = meg-, lerágás, rágcsálás, (műszaki) martás
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karszán = pocakos

kurszám = rágott, kimart
kurszá = fotel, karosszék

karáz / karúz = ki-, hirdet / kikiáltó

KRZ

kráza = plákát, felirat

krúz = felhívás, plakát
köröz

karzil = juhászbojtár

Korbán = áldozat – kárban van.
Kurtám = lenyisszantott, lenyesett, leszaggatott  kurta.
Kard-om = balta, szekerce  kard. Mi ebből a tanulság? Az, hogy az
ember eleinte az összes eszközt az om („mi”, a nép) birtokának tekintette.
Til'á = karmazsin A kermesz-tölgy D-Európában és Ázsiában honos,
amin egy bíbortetű faj van. Azt hitték, hogy a tetű a növényhez tartozik.
A héber KR és KR gyökszavak bővülése
A héber KR gyökszavak v, b/v, c, p, g, h, j, k, m, n, r, s, sz, t, z -t,
KR gyökszavak v, b/v, j, h, h, k, m, n, r, s, sz, t, t, z hangot kapcsolnak.
Egyik sem vesz fel l hangot. (Azért nem, mert az is igeképző.)
kxr krx kr kxr krx krx kr
kr-d

kr-v kr-v

kr-p kr-p/f

kr-g

kr-k/ch kr-kr kr-kr kr-kx kr-k
kr-s kr-s

kr-sz kr-sz

kr-b/v kr-b/v

kr-c kr-c

kr-h kr-h kr-h

kr-m kr-m

kr-n kr-n

kr-j kr-j
kr-r kxr-r kr-r

kxr-t kr-t kxr-t kr-tx krt-x kr-t kr-t

kr-z kr-z

KR gyökök, héber táblázat
kár, kará = hideg KÖRBEVESZ kir /-ot = fal
kerá ( = )הtetővel fed, boltoz

kor = hideg, -ség

KR

korá = tetővel fedett
korá ( = )הgerenda

hekír (kur) = felszínre hozta (vízet)
kará ( = )הtörtént, megesett

kur = selyemszál, pókháló

krí / keri = magömlés / dac, ellenszegülés
korát rúah (korá) = élvezet, öröm

k'ará = tál

kier = homorított

KÖR

KXR

koár = homorúság, homorított
kri'á ( = )יאfel-, olvasás, fel-, szólítás, fel-, hívás, kiáltás KRX
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kará ( = )אel-, felolvasta, szólt /-ította, megnevezte, kiáltott, fel-, meg-, hívta
kari / kru'im ( = )יאolvasható, meghívott / vendég, -sereg
karai ( = )אkaraita

KÖRBEVESZ

kore ( = )אfogolymadár, hív, szólít, olvas

kéra = szét-, feltép, elszakít

TÁMADÁS

KRX

kará = el-, fel-, széttépte, el-, szét-, beszakította (ruhát)
kerá = el-, szakadás, foszlány
karúa = szakadt, rongyos

korá = széttépett, elszakított

kri'á = eltépés, beszakítás (ruhát)

kraim (( )עtsz) = cafatok, rongyok, foszlányok

egy furcsa többesszám KRim

karvijá = lopótök

KRV

kráv = harc, csata, játszma

KRV

kerev = belseje, belső része

kravi = harci

karáv / karev = közeledett /-ő

koráv = megközelített, felkarolt

krivá = közeledés

karóv = rokon, közel /-i, közelálló
kéráv = meg-, közelít, bizalmába fogad
kerúv = közelség

kirvá, krivut = rokonság

krabáim (tsz) = zsigerek, belsőrészek

kárban

korbán = áldozat

kerec = vakarcs, csapás, szerencsétlenség
kérac = int, kacsint

kricá = kacsintás

KRB
KRC

kurcá = vakarcs

karac = intett, kacsintott, hunyorított, gyúrta, formálta, letépte, -szakította, levágta
karuc = formált

kircuc = vakarás

karcit = kullancs

kórac = gyúrt, formált

kircef / kurcáf = le-, vakarta, lekaparta /-t

karta (arám,  = )אváros

KRTX
li-krát ( = )אelébe előragos szó

karaut ( = )אוkaraita tan
korok

korot = történelem, történetek, események

KRT

keret = város (poet)
kartán = vidéki, kisvárosi (ember)
kartanut = szűklátókörűség, provincializmus
kaarit = tálka

KXRT
kirtá / kirtúa = ficánkol, ugrándozik /-ás
kriti = válságos koret = csipet, csepp, szemernyi
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KRTX
KRT

kurtov = csepp (kevés) űrmérték
kirtem / kurtám = lenyisszantotta /-ott, lenyeste /-ett, leszaggatta /-ott
kirtum = levágás, lenyesés, leszaggatás
kirton = kréta
kérád / kórad = ledörgöl, vakar, lekapar /-t
kérud = le-, vakarás

KRD

kored = levakar

kardom = balta, szekerce
karpadá = varangy

KRP

karpif = vasúti rakodóhely
karpión = ponty
kórah, korá = gerenda
kerah = jég, fagy, kopaszság
karah = hajat kitépte, kopaszra nyírta
karáhat, kerhut = kopaszság

KRH
KRH

korhá = tar, kopaszság, kopár föld

krihá = hajtépázás

keréah = kopasz, kopár

kruhá = bél

karuh = betakart, bekötött, rácsavart
karhón = gleccser, jéghegy
karáhat = kopaszság, tar, szövet kopás, tisztás
kéruj = tetőfedés, boltozás

KRJ

kir'já, krajot = nagy-, elő-, város, városrész

karuj = meghívott

karján = bemondó, felolvasó, előadóművész
karká = talaj, föld, tengerfenék

KR-KX

karkait = tenger-, hordófenék
kirkef / kurkaf = lefejez /-ett, megskalpol /-t
karkafta (arám,  = )אkoponya

KRK

kurkeván = zúza

karkefet = koponya, skalp, ernyővirágzat
karkas = csengő, gong, fúró

kirkes = csörget
kirkász = cirkusz
kurkár = szétrombolt

KR-KR

kirker = károgott, kotkodácsolt , brekegett, ledöntötte, szétrombolta
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kirkur = kotkodácsolás, brekegés, ledöntés, szétrombolás
kark'rán = kotkodácsoló, "kereplő", fecsegő
kerún = sugárzás
karán = sugározott, ragyogott

kriná = sugárzás

KRN

kóren = ragyog, sugározó

keren = szarv, agancs, sugár, kürt, szobasarok, alap-, tőke, alapítvány
karón = vagon, kocsi

kur'án ( = )אKorán

KRXN

karni /-t = szarus / szaruhártya
karnáf = orrszarvú
karnán = szarvasmarha féle, szarvas üllő, "felszarvazott férj"
karenet = szaruhártya gyulladás

kurnász = nagykalapács, pöröly
kronit = csille, taliga
koranit = kakukkfű

kar'nzol (arám) = átló
karám = hártyásodik, bebőrösödik, heged
tej föle

KRM
krum = heg, hártya, pille

krimá = hártyásodás, hegesedés
karmid = tetőcserép

krumi = hártyaszerű, hártyás, héjas

kraim (( )עtsz) = cafatok, rongyok, foszlányok

KR-im

kaaruri /-t = homorú / homorodás
karír / krirut = hűvös /-ség

KXRR
kirur, kerur = le-, hűtés

karár = kocsis, kocsikísérő kirkará = homokfutó
karus = alvadt, kocsonyás

KRR

korár = le-, ki-, hűtött

krisá = kocsonyásodás, alvadás

KRS

karas = megalvadt, -fagyott, -kocsonyásodott, összeállt, megsűrűsödött
karis = kocsonya keres = deszka, léc 'fagyott'
karasz = összeroskadt, leguggolt kriszá, kerúsz = guggolás
keresz = horog, kapocs

kursz = kurzus, árfolyam

karszol = boka, bokacsont

kirszem / kurszám = ki-, lerágta /-ott

karszom = marógép

kirszum = le-, kirágás

karzul = göndörített

KRSz

KRZ
kirzel / kirzul = bodorít, fodorít, göndörít /-és
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A héber KR és KR gyökszavak bővülése
A héber KR gyökszavak v, b/v, c, p, g, h, j, k, m, n, r, s, sz, t, z -t,
KR gyökszavak v, b/v, j, h, h, k, m, n, r, s, sz, t, t, z hangot kapcsolnak.
Egyik sem vesz fel l hangot. (Azért nem, mert az is igeképző.)
kxr krx kr kxr krx krx kr
kr-d

kr-p kr-p/f

kr-v kr-v
kr-g

kr-k/ch kr-kr kr-kr kr-kx kr-k
kr-s kr-s

kr-sz kr-sz

kr-b/v kr-b/v

kr-c kr-c

kr-h kr-h kr-h

kr-m kr-m

kr-j kr-j

kr-n kr-n

kr-r kxr-r kr-r

kxr-t kr-t kxr-t kr-tx krt-x kr-t kr-t

kr-z kr-z

KR gyök, magyar
A KR ősi képe a KÖR. A magyar KR gyökszavai:
kar, karó, kár, kér, kor, kór, kóró, kör, kúr, kúra, kúria.
A KR gyökszavak bővülése
A magyar KR gyökszavak minden mássalhangzót kapcsolnak.
kxr krx kr kxr krx krx kr kr
kr-c kr-c kr-c kr-cs
kr-g kr-g

kr-v kr-v
kr-d kr-d

kr-h kr-h kr-h kr-h

kr-kr kr-k kr-k

kr-l kr-ly

kr-r kxr-r kr-r kr-r

kr-b/v kr-b/v kr-b kr-v
kr-p kr-p/f kr-p kr-f
kr-k/ch kr-kr →

kr-j kr-j kr-j

kr-m kr-m kr-m

kr-n kr-n kr-n kr-ny

kr-s kr-s kr-s

kr-sz kr-sz kr-sz

kxr-t kr-t kxr-t kr-tx krt-x kr-t kr-t kr-t kr-ty

kr-z kr-z kr-z kr-zs

KR, összehasonlító táblázat
kore = széttép, kerá = befed

koár = homorú kore = ás

kar (támad, véd)

kör

kará = hideg

kor = hideg

koreh=betakar

kár

kór

kúra (betegség)

kore = szólít

kore = hívja

kér

kérő (vőlegény)

kúr (fúr, közösül)

krí = gabonarakás
kűr (kör)

koráh = gerenda

korá = tető

kerá = boltoz

karó

kóró

kúria
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kore = történik, korot = történelem
kor, kora, korai
kráv = harc

krúv = káposzta

korbán = áldozat kera = láb

karvaly

kerub (kerek fej)

korbács

korbán=áldozat kore = felszólít
karabély

kurbli
kéráv = megközelít

kérvény

kurva

karev= közeledik korev = 'felkarol'

orev = holló

karaván

Korvin

kerevet

kircuc = vakarás

kerec = vakarcs

karc, karcol

korcs

kerec = bélféreg korec = levág

kircuc= vakarás korec= levág

karcsú

korcsolya (karc) kuruc

kerecsen (sólyom)

karuh = betakart, karuc = kivágott

korec = int, kacsint (hív)

karácsony (hóval takart fenyő)

korcsma (kocsma)

koret = csipet

karti = fűzöld

karszán = pocakos

karát (gyémánt) kert, kertész
kartisz = jegy

karta = város

kártya (lapok)

kerít, keret

körte

kürt, kürtő

kaarit = tálka kurtám = levágott
köret

kirtum = szaggatás

kurta

koret = cseppnyi kritá = kivágás

kartács (szór)

korty

karát = levág

kirton = kréta, kritá = kivágás

kártékony

kréta, Kréta (sziget)

karát = levág

keren = szarv

küret

ki’ur = csúfság kurtám = 'levágott'

karton karotta

kertel (csal)

kur = kohó

karta = város

kráter

Kerta (ma falu)

kritika

m'karker = karattyol

kritá = elvágás

karattyol

kritérium

karotta: sárgarépa

kardom= szekerce kore = hív

kored = levakar

kard

kord (bársony)

kérdez
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kéráv = megközelít

kore = leborul

kéredzkedik

kordé

gerá = kérődzött étel

kirot = falak

kérődzik

kordon

karpasz= szőttes kirker = brekeg

karpión = ponty

karfiol, kárpit

korpa (pikkely)

kerepel
karuch = felcsavart

kur = selyemszál

(szarvas-)kerep

kurafi (selyemfiú)

kár = mezőség, pet'a = hirtelen

kore = ás, ptihá = nyitás

Kárpátok

kripta
kirkász = cirkusz

kirker = brekeg

kerge (kör-ge)

korog

kirkár =búgócsiga koreh= rácsavar hirgíz = zavarta
kerget

kéreg

kirgiz

kerah = jég, hoze = előrelát

kruhá = bél

kár-hozat

korhad, korhely

kir'já = városrész

kórah = szükség

karéj, karaj (köröj)

korhol

karun = sugaras

karján = bemondó

krajcár (8 ágú csillag)

kurjant

kirker = körtáncot jár

kirkur = ugrándozás

karika

kriksz-kraksz

kerek, kerék

kirker = károg kore = elnevez
krákog

kirkur = ledöntés kurkár = udvarol

kérkedik

krokodil

kark'rán = 'kereplő'

kirkur = ugrálás kroket = köteg

karakán

krikett

kurkász

krokett (panírozott)

kirker =kotkodál kerá = lakoma

kóren = sugárzás

kárál

körül (köröl)

(bele-)kerül

karuj = elhívott kirjá = városrész karuj= elhívott kerá = foszlány
Károly

kerület

király
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koráll

kár = párna, lev = közepe

korá = gerenda

karalábé

korlát
kore = szólít, felhív

korá = befedett

kérlel, kérelem

korlátolt
kóren = ragyogó
korán, Korán, Kornél

karon = kocsi

kriná = sugárzás

kering

korong, korona

keren = szarv

kerem = szőlőskert

karnis (függve tart)

körönd, környék

kóren = ragyogó

kroní = krónikus

karnevál

krónika
keren = agancs
kornyad
kronit = taliga
kornyikál (nyikorog)

korem = halmoz karom = sáfrányszínű

krum = színeváltó madár

karám

króm

krém

kiráim = tűzhely, krum = hártya

krum = héj
karima
krum = héj

korom
karmid = tetőcserép

krum = héj, hártya

karom, karmol kerámia

köröm

kraim = cafatok

kraim = cafatok

káromol

kriminális

krumi = héjas, pela = darab
krumpli

karmil = karmazsin

korem = vincellér

karmazsin

kormány

karár = kocsis

korár = lehűtött kronit = csille

karrier

korrekt

karus = fagyott
károsul

keres =léc, tole = ráakaszt
kristály
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keresz = horog
Körös (folyó)

kurrog

kore = 'olvas'

keres = deszka

keres

kőris (fa, bogár)

keresz = pocak koresz = összeroskad

keresz = pocak

kárász

korsó

kérész

kurszám= kimart karszol = boka

kri'á = kiáltás

karszt

kórus

kereszt

karzul= göndörített kurkár = udvarol
körző, körzet
karáz = hirdette

karzul = göndörítés

karzat

krizantém

kurizál

karúz = kikiáltó
kurázsi

A Wikipedia szerint a karácsony a keleti szláv nyelvből került a
magyarba. Bolgár nyelvjárásokban a kracsun szó a téli és nyári
napforduló körüli ünnepnapokat jelenti. Macedon nyelven ugyanez
karácsonyt jelent. (Ettől még mindig nem tudjuk, hogy mi a szó értelme.)
Kordé: földmunkára, kubikolásra való talyiga. Szekrénye ládaszerűen
formált, a hátsó oldala suberrel zárul. Ott billentik ki a terhet.
A szarvaskerep hüvelytermése magszórás után becsavarodik.
Korán = ragyogó  korán reggel. A karotta: sárgarépa.
Kőris: erős, rugalmas keményfa. Íjak, fogantyúk készítésére használják.
A karmazsin eredetileg a kermesz-tetűből nyert festék. A karmazsinnal
festett bársony, selyem, bőrárú nagyon drága volt.

KS és KS gyök, héber
A héber KS-nél is vannak tükörszavak, például: kiskus-siksuk.
Így alakulhatott ki a kase, kosi = nehéz héber szó is. Eredete
valószínűleg a magyar só (kősó) és sú (sű, sűly: betegség), amelyekből, a
sémi k’- előrag hozzáadásával kosi, kase lett: "mint-a-só".
A két héber előrag, a k és az s egymásutáni használatából egy összetett
előrag is képződött: k'se = ahogy, amikor, amilyen, amerre, stb.
Héber KS gyökszavak: kás = szalma (sok), kase = kemény, nehéz,
ártalmas, kisu = (kicsi) tökfajta. Előragos a he-kis = össze-hasonlította.
E gyök jelentése: sok, sok hasonló.
A KS gyökszavai: kos = rúd, vetélőorsó, kusi = néger.
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KS és KS gyök, héber táblázat
kase = kemény, nehéz, súlyos, ártalmas, megkeményedik, elnehezedik
sok

kás = szalma

KS

kosi = nehézség, keménység, konokság

hekis (kis) = összehasonlít
kás v'gvavá = zagyvaság*

szalmabála

kisu ( = )אkistök (kicsi fajta)
kos = rúd, vetélőorsó
k'se = amikor

KS

kus = Szudán (régiesen)
kusi = néger, 'fekete'

kasáv / kasúv = meg-, hallgat, figyelő / figyelmes

KSV

kesev, kisavón = figyelemmel hallgatás
k'sut = pehelyszőr, aranka, komló

KST

kás = szalma

kasit= szívóka

KST

keset = szivárvány, íj, hegedűvonó, mértani ív

kasát = íjász

kasot = ívelt, ívalakú
kasot = 'kemény szavak'
kastit = szivárványhártya, lombfűrész
kasát = fel-, díszítette, ékesítette, dekoratőr

KST

kisut = dísz / díszítés

kusát = fel-, díszített

koset, ksot = igazság
kusta ( = )הKonstantinápoly
kasaf = mágus, varázsló

asaf = varázsló

kasfán = varázsló

kisef / kusáf = el-, varázsolta / elvarázsolt

KSF

kisuf, kasafut = varázslat, boszorkányság
kasúah = kegyetlen

KSH
ksihut = érzéketlenség, keményszívűség

kisuj = keményít-, megkeményedés, merevedés, vajúdás

kusja ( = )יkérdés (talmudi kif)

kasjut = szigor, konokság
sichsuch = farkcsóválás

KSJ

kiskus = farkcsóválás
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KS-KS

kiskes = fecsegett, firkált, csörgetett

KS-KS

kiskus = fecsegés, firkálás, csörgés, csörgetés
kask'sán = fecsegő, szószátyár

siksek = zakatolás
mint aki esel

kesel = botlás, bukás
kasál = el-, bukott, botladozott

KSL

kosel = bukott, gyarló, gyenge, botladozó

kasil = csákány mint ami ásol

kisalón = kudarc, vereség, bukás
kisán = ólábú
kusán = telekkönyvi kivonat

kasár = alkalmas, helyes, megfelelő, kóser
kasurá = rendben van surá = sor

KSR

usár = megengedett

ka-aser = amint, ahogyan, amikor iser = igazol

KSN

kóser = képesség, tehetség

kisur = guzsaj

kis'ron / kisroni = tehetség /-es
kasrut = alkalmasság, megbízhatóság, becsületesség
koser = összeesküvő, össze-, megköt

KSR

keser = összeköttetés, kapcsolat, bog, csomó (sebesség) összeesküvés
kasár = megkötötte, -kettőzte, hozzá-, összekötötte, összeesküvést szőtt
kasur = meg-, összekötött, -kapcsolt, kapcsolatos, ragaszkodó
kiser / kusár = meg-, összekötötte / összekötött
kisur = meg-, összekötés, szalag, szalagdísz
k'sirá = összekötés, kötözés
kasas = szedegette

KSS

ksisut = öregség

sok-as

kasis = idős, koros, öreg, idősebb mint...

koses (kasas) = szedeget, szénát gyűjt
asus = elnyűtt

*Gvavá = rőzse, szalma alja.

A héber KS és KS gyökszavak bővülése
A héber KS gyökszavak v, h, j, ks, n, r, s, t, t hangot vesznek fel, a KS
gyökszavak f, ks, l, r, t hangot. Nem kapcsolnak b, c, d, p, g, m, sz, z -t.
ks ks
ks-l

ks-v
ks-n

ks-f

ks-h

ks-r ks-r
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ks-j
ks-s

ks-ks ks-ks
ks-t ks-t ks-t

KS gyök, magyar
A magyar KS gyök: kas, kása, kés, kese, késő, kis, kos.
Az elvont értelem: sok, nehéz.
A KS és KS gyökszavak bővülése
A magyar KS gyökszavak h, k, l, ly, r, s, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, d, p, f, g, j, m, n, sz, z hangot.
ks ks ks

ks-v

ks-l ks-l ks-ly

ks-f
ks-n

ks-h ks-h
ks-r ks-r ks-r

ks-j
ks-s ks-s

ks-ks ks-ks ks-k
ks-t ks-t ks-t ks-t

KS, összehasonlító táblázat
kase = nehéz

kase = kemény

kos = rúd, kosi = konokság

kása (nyögvenyel) kés

kos

kás = szalma

kás = szalma

hekis = összehasonlította

kas (gabonatár)

kese (fakó)

kis

kasis = idős
késő, kései
kás = szalma

ksihut = szigorúság

keshedt

kushad

kase = nehéz
késik
kás = szalma
keskeny
kesel = bukás

kosel = botladozó

keselyű

koslat
kasár = alkalmas, koses=szedeget
kosár

kasur = ragasztott

kasur = ragaszkodik

kasíroz

kísér

ksita = ókori érme
kóstál

kesel = bukás

kasur = kapcsolt kasit = szívóka kasis = öreg

keserű, keserv

kísérlet
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kóstol

kussol

A hiéna hátsó lábai rövidebbek, ezért a háta lejtős és koslató a járása.
Kas Wikipedia: "Európa-szerte elterjedt a vesszőből kötött nagyobb
edény a gabona tárolásra. Már a prehisztorikus időkben is használták."
Kasíroz: képet vagy szövetet ragaszt kemény alapra.

KSz – KSz és KSz – KSz gyökök, héber
A KSz gyökök közös értelme: ráborul, "megeszi".
KSz: kaszá = betakarta, kiszá = fedezte, belepte, kesze = újhold, újév,
kisze = trón, szék, kisz = zseb, tárca, zacskó, kosz = pohár, sors, kuvik.
KSz gyök: kosze = elhájasodik.
A héber KXSz gyök: ke'esz = bosszant, dühít, ko'esz = haragszik.
A négyféle héber KSz gyökszavak bővülése
Héber KSz gyökszavak p/f, h, j, ksz, l, m, n, sz, t hangot vesznek fel.
A KSz gyökszavak csak b hangot – a KSz gyökszavak v, ksz, t -t.
A KSz v, d, j, m, r, sz, t -t. Egyik sem kapcsol c, g, s, z hangot.
kxsz kxsz kxsz ksz ksz
ksz-h

ksz-j ksz-j

ksz-xn ksz-n

ksz-v ksz-v

ksz-b

ksz-ksz ksz-ksz

ksz-r

ksz-d

ksz-l

ksz-sz ksz-sz

ksz-p/f

ksz-m ksz-m
ksz-t ksz-t ksz-t

KSz és KSz gyökök, héber táblázat
ka'ász = harag, bosszúság, meg-, haragudott

KXSz

ke'esz = bosszant, dühít
kausz = haragos

k'iszá = harag, haragvás, haragra lobbanás

kaszá ( = )הelhájasodott

KSz

kaszá = be-, takar

kuszá = fedett, betakart

KSz

kiszá = be-, eltakarta, be-, elfedte, fedezte, belepte
betakart

kesze ( = )אהújhold, újév
kesz = trón, szék

kosz, koszim = kuvik

kisze ( = )אtrón-, szék, hatalmi jelkép

kisz / kusz = zseb, tárca, zacskó / női nemiszerv népiesen
kosz /-ot = pohár, sors, osztályrész
keszev = kos, juh

KSzB
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k'eszev = ami fűevő

kiszbá = birka

keszet = dunyha

KSzT

sz'ét ( = )אdagadás

la-szét ( = )אviselni

k'szut = lepel, öltözék

kuszbár, kuszbará = koriander
kaszaf = epedt, vágyott, ezüstműves, pénzváltó
kaszuf = ezüstös, áhított

KSzP
koszef = sóvárgás, vágyakozás

keszef = pénz, ezüst
kaszpi = ezüstös, pénzügyi

KSzD

oszef ( = )אgyűjtemény

Kaszpi tenger

kuszpá = törköly, olajpogácsa

kszafím = pénz, -ügyek, pénzösszeg
kszafszaf = ezüstös

kiszufím = vágyakozás, áhítozás

kaszefet = növénybetegség, páncélszekrény
kaszpit = higany
kaszáh / kiszah = gazt, tövist irtott, gyepet nyesett
kaszúah = lenyesett, levágott

kaszált

KSzH

k'szuhá = levágás, lenyesés
kiszúah = nyesés, fűvágás, tisztás
k'szihá = nyesés, gyomlálás (szerszámmal)
koszija = pohárka

KSzJ

kiszuj = fedél, fedezet, takaró, borítás, fedő
kszája = kesztyű

KSzJ

kaszkeszet = mosó dörzsdeszka

kiszkusz = mosó dörzsölés

KSz-KSz

kaszkuszim = árpakása

kiszkesz = dörzsölte, rágta, foggal törte

kaszul = bicegő 'kaszálva' megy

kiszlá = remény, balgaság

KSzL

keszel = balgaság, ostobaság
kaszál = balgaságot csinált

k'szil = ostoba, balga, Orion csillagkép
kszilut = balgaság, ostobaság

kaszá = betakar

kiszlév = Hanuka hónapja (nov-dec)

k'ászan = haragos

KXSzN

k'ászanut = ingerlékenység
kisz'on ( = )אkisszék
kiszán = derelye
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zseb
zseb

KSzN

kaszám = nyírta

kszimá = hajnyírás

KSzM

kuszemet= köles-, hajdínakása
kaszasz = lerág, rágcsál, résztvesz
kaszusz = lerágott

KSz-Sz
k'sziszá = rágás, rágcsálás

Kesz, kisze = szék (tükörszavak?) – bemélyedést, zsebet jelent.
Kaszám = lenyírta – a kaszám. Kaszál = ostobaságot csinál: "elkaszál".
Kuszá = fedett, betakart – rá-kúszott.
Kszája = kesztyű – mint nyitott szá-j.
Kuszbara = koriander, cigánypetrezselyem – keleti zöldségnövény.

KSz és KSz gyökök, héber táblázat
kaász, kaász = harag, düh

KXSz

KXSz

kaszva = csésze

KSzV

kaszva = csapágycsésze

KSzV

kszáta = göröngy keszet = titatartó

KSzT

üreg

kszitȧ = ókori érme
kaszda = sisak

KSzT
KSzD

kaszja = takaró, terítő
kaszkeszet = pikkely, korpa

KSzJ
fejen

KSz-KSz

kaszám = bűvész, el-, varázsolta, elbűvülte, elbájolta

KSzM

koszem = varázsló, bűvész

kaszum = elvarázsolt, varázslatos

keszem = varázs / varázslat, bűvölet
kiszem / kiszum = el-, varázsolta / varázslat
kszimá = varázslás
keszám = aprófa, forgács, szálka, fogvájó
kiszmit = szálka, fogvájó, forgács
készár / készári = császár /-i

KSzR

kszárketin = kaszárnya
keszária = Készária
kaszász = megromlott, megsavanyodott
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KSzSz

kszaszá = göröngy

kiszosz = borostyán

KSz gyök, magyar
A KSz gyök értelme a magyarban is: ráborul, mintegy "megeszi".
KSz gyök: kasza, káosz, kész, kosz, kósza, kusza, kúszó, küsz (hal).
A KSz gyökszavak bővülése
A magyar KSz gyökszavak b, v, g, k, l, m, n, r, sz, t, ty hangot
vesznek fel. Nem kapcsolnak c, d, p, f, h, j, s, z hangot.
kxsz kxsz kxsz ksz ksz ksz
ksz-d

ksz-p/f

ksz-g

ksz-l ksz-l
ksz-r ksz-r

ksz-v ksz-v

ksz-h

ksz-b ksz-b ksz-v

ksz-j ksz-j

ksz-m ksz-m ksz-m
ksz-sz ksz-sz ksz-sz

ksz-ksz ksz-ksz ksz-k
ksz-xn ksz-n ksz-n

ksz-t ksz-t ksz-t ksz-t ksz-ty

KSz, összehasonlító táblázat
ka'ász = düh

kosze = betakar kisze = szék

kosze / kuszá = belepi /-lepett

kasza

kész

kosz

kisze (járás)

kuszá = elfedett

kusza

kesze = újhold kaszuf = ezüstös

káosz (kusza)

kósza

küsz (hal)

kuszbár = koriander

ke'esz = dühít

kuszá = fedett

kaszabol (leszed)

köszvény

küszöb

kat = kaszt

kiszá = befedte

koszesz = rágcsál

kaszt

készít

koszt (étel)

koszéah = lenyes k'szája = kesztyű
kasztrál

k'szut = öltözék

kesztyű

kosztüm

kaszúah = nyesett
keszeg (lapos)
kaszja = terítő

kiszosz = borostyán

keszkenő

kúszik

kaszah= lenyeste kiszlév = nov-dec. hó
kaszál

készül (télire)

kaszá = betakar
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kiszkesz = dörzsöl
küszködik

kesze= újhold

kosze = fedez

kaszul = bicegő

kászálódik

készlet

kószál

kesz = méltóság

kosz = pohár

kasznár

köszön, köszönt

kiszán = derelye

keszám = forgács

kaszni (öblös)

koszmó (fejkorpa)

kszárketin = kaszárnya

készár = császár

kaszárnya

koszorú

kaszpi = pénzügyi

koszesz = lerág

kassza

köszörű

KZ gyök, héber
Héber KZ gyökszó: kuz = kancsó – (a korábbi szóalak: kosz = pohár).
A KZ gyökszó: kize = nyereségről csökkentett összeg.

KZ, héber táblázat
kuz = kancsó, űrmérték

KZ

kize = nyereségről csökkentett (könyvel)

KZ

ka-ze = mint ez, ilyen
kuszá = letakart

kizev = hazudott, koholt, becsapta, csalódást okozott, forrás kiapadt

KZV

kazáv = becsapta, hazudott / hazugság, lódítás

kozev = hazug, csalóka, ámító

kazván /-i = hazug, hazudó

kozák= kozák

ka-zot ( = )אmint az, olyan

kuzári = kazár
kozazá = rög

KZK
KZR
KZZ

kizez / kizuz = leírta a nyereséget / nyereség leírása

Kazár, kuzari: a 8.-10. században állítólag zsidó vallásra tért tatár nép.

KZ gyök, magyar
A „fiatal” z hang valószínűleg csak az utolsó Özönvíz óta használatos.
Ezért a KZ magyar és héber gyökszavai között nem is lehet közeli
kapcsolat. A magyar KZ gyökszavak: kéz, köz.
A KZ gyökszavak bővülése
A magyar KZ gyökszavak d, p, g, k, l, m, n, r, s, t hangot vesznek fel.
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Nem kapcsolnak b/v, c, f, h, j, sz, z hangot.
kz kz kz
kz-l

kz-v
kz-m

kz-n

kz-d

kz-p

kz-r kz-r

kz-g
kz-s

kz-k

kz-t

kz-z

KZ, összehasonlító táblázat
k'osze = a cselekvő, óz = erő
kéz
rátámad  kosze = betakar

kezd, kezdet

koser = összeköt, kuz = űrmérték
köz, köze van

merkáz = közepe, központ kausz = haragos
more = mutat közép, központ

küzd

kóter = átló
közeg
kuszá = letakart kosze = betakar

kutár = bekerített

kazal

közel, közöl

kezel

kiszlév = nov-dec hónap
közeledik (készül)
koszem = varázsló

készám = forgács

Kázmér

kozmás (leégett)

k'aszán = haragos

kaszum = 'elvarázsolt'

kazán

közömbös, közöny

kuzári = kazár, készár = császár

koser = egybekapcsol

kazár (ráterjedő)

közös, község

kufszá = doboz kosze = betakar

kozazá = rög

kazetta

kőzet

kezes

Kéz és köz. Szuahéli nyelven a kazi = dolog, munka. Héberül k'osze =
ami tesz, csinál. A köz az a tér-rész, ahol a két kéz működik.
Kázmér Wikipedia: Kazimír, eredetileg: alapít, hirdet + béke (?)
Kazár A kazár törökül hazar, héberül kuzári, kpgörög khadzarosz, latin
gazarus. Sokáig tévútra vitte az értelmezést, hogy a szóközi z -t tartották
elsődlegesnek. A kazárok török neve kaszar volt – s az a Caesar névre
vezethető vissza. (Z a legújabb mássalhangzó, hogy lehet „elsődleges”?)
Copyright: Krizsa Katalin 2015. 11. 26.
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