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MAGYAR GYÖKÖK ÉS GYÖKSZAVAK
Az egyetlen magánhangzóból álló gyökszavak száma 6
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A magánhangzóval kezdődő szavak
Az összehasonlító gyökszótárban kvázi-azonos mássalhangzókként kezeltük a B/V,
P/F, C/Cs, L/Ly, N/Ny, T/Ty és a zöngétlen/zöngés Sz/Z, S/Zs párost. A B/V és a
P/F a héberben azóta is felcserélhetők. A magyarban már nem, de a múltban (részben)
felcserélhetőek voltak. A Gy esete problémás: legtöbbször a DJ összetett hangzat
állította elő, máskor viszont a G elődhangjai: a K és a H.
Az Ly=Li/j, az Ny=Ni/j, a Ty=Ti/j a magyarban hasonló értelmeket hordoznak, mint az
L, N, T – ezért nyilvánvaló, hogy rokonhangok.
Rokonhangok még a T/D, S/Sz, N/M párosok és az J/L/R igeképző triász is. Mivel
azonban a velük alkotott szavak jelentései sokkal jobban, akár is teljesen is eltérnek –
praktikus okból kezeljük külön őket.
A magyar nyelvben ma is közhasználatban levő gyökök száma (a rejtett gyökök
nélkül, mert azokat még nem válogattunk ki): 372. Ezek 1364 gyökszót képeznek.
Kétezret szoktak emlegetni… ha a rejtett gyökszavakat is hozzávesszük, kb. 1600 lesz a
számuk. Ha az elavult, és a tájnyelvi gyökszavakat is hozzávennénk (de azokkal, miután
nem tudom hitelesen adatolni őket, nem foglalkozom), úgy 1800 körül lenne.
Arra azonban, hogy ebből mennyi „a magyar nyelv életében” felszaporodó, szóbokrokat
is továbbképző gyök(váz), a magánhangzók cserélgetésével (flektálással) képzett
gyökszavak mutatnak rá. Ha gyöknek csak egyetlen gyökszava van a magyarban, akkor
az jövevény. Ha kettő, a dolog kétséges, további vizsgálatokat igényel. Ebben más, jól
megtartott gyöknyelvekkel összehasonlítás (legalkalmasabb a héber és a finn) segíthet.
Ha egy gyöknek (váz) – kettő? kettőnél is több (3-8) flektált gyökszava van, amik
szóbokrokat is alkotnak, akkor az a gyök MAGYAR. Mit jelent ez? Hogy a magyar
nyelv életében keletkeztek a gyökszavai, és fejlődtek terjedelmes szóbokrokká. A 372
ma is használt gyökből többszörösen flektált, tehát magyarnak tekinthető: 184 gyök 
49%. E 184 váznak azonban 790 gyökszava van, ami az 1395 gyökszónak az 58%-a.
Szóbokraikkal együtt pedig már a szókincs túlnyomó részét képezik, 85-90%-ot.
Nem szükséges hangsúlyozni, hogy egy olyan nyelv, amiben tömeges a sokszorosan
flektált gyökök száma, s azok szóbokrokat is bőségesen képeznek – nem fejlődhetett
ki sem rövid idő alatt, sem folyton változó környezetben.

Az XY gyökcsoport
(X: bármely magánhangzó + Y: egy bizonyos mássalhangzó)
Megjegyzés: a legismertebb személy, folyó és helységneveket is felvettük (kék színnel)
a táblázatokba Valószínű ugyan, hogy a múltban ezek is érthető magyar szavak voltak –
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de nem bizonyítható. Ezért, a gyökszavak összeszámlálásánál kizárólag a ma is érthető
szavakat vesszük figyelembe.
Hányszorosan lehet flektált egy magyar gyök? Ez elvileg a magánhangzóink
számától függ: A, Á, E, É, I, Í, O, Ó, Ö, Ő, U, Ú, Ü, Ű – akár 14-szeresen. Csakhogy a
nyelvfejlődés különböző korszakaiban még is nem volt ennyi magánhangzónk, pl. az
Ö/Ü csak az O/U késői leszármazottai. A rövid és hosszú magánhangzókat sincs mindig
értelme megkülönböztetni – inkább csak az A-Á és E-É-t.
A gyök flektált variánsai az eltérő magánhangzókkal képzett, jelentésükben is
eltérő gyökszavak. Pl. a lenti táblázat első sorában XV-nek 7 gyökszava van: év, evé
(E, É), ív, ív-ik, ivá (Í, I), óv, öv (Ó, Ö) – de a gyök csak 6-szorosan flektált, mert az ív
és ív-ik első magánhangzója azonos (és az értelmük egy tőről fakad). Most már eltér a
jelentésük, de eredetileg az íváskor begörbülő haltest lehetett az ősi kép.
Az XB nem flektált: az eb szó egymaga van – ezért a gyök magyar eredete kizárható. A
4. sorban problémás az ad-ád-adó és oda-odu-óda. Az ad-ád ugyanaz a szó, az adó
pedig az újkori változatuk. A szintén újkori óda viszont nem magyar eredetű. Az oda és
odu egyetlen flektálás később elváló értelmű szavai. Konklúzió: az XD gyök 7 magyar
gyökszava végülis csak 4 flektálás eredménye.
A magyar nyelv „életében” (és nem érdekes, hogyan hívták sokezer éve) – tehát a nyelv
belső fejlődésésének korszakában flektálódott gyököket vastagon jelöljük.

Magánhangzóval kezdődő valódi gyökünk 16 van.
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Mássalhangzóval kezdődő szavak
V gyökcsoport (legtöbbje W, de nincs ilyen betűnk)
A Á

E É

I

O Ö

U Ü

vő
vevő

váz, szó
VX 1

vív vivő

VV 3

Vác

vice

VC 1

vad vád

véd

VD 3

vág

vég

vagy te-vagy

víg

VG 3

vígy! vigyél

VGy 3

vágy

végy! vegyél

VGy 2

váj vaj

vej vő

VJ 3

vak

véka

VK 2

való vala vál

vele velő vél

viola

VL 7

vályu váló

VLy 1

vám

VM 1

van

von húz vőn vette

vén véna

var seb vár-ja vár ver vér
vas vás-ik
Vata

VR 5

vés véső vese

VS 5

vesz vész

visz viasz

vet el-vét

vita

váz váza

VN 5

VSz 4
vót volt

víz viza hal

VT 4
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VZ 4

bő

bú bűv-báj

BX 5

bibe

búb

BB 7

B gyökcsoport
bá!

be

bab báb baba bábu bába
bébi
bece

BB 1
boci 

bice-bóca

buci bucó hal

BC 5

Bács megye bács bácsi

bocs

búcsú

BCs 4

bide

bódé

budi Buda

BD 3
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bagó
begy

bog bőg bög

búg buga

BG 6

bogyó

bugyi

BGy 3

bohó

BH 1

baj báj Baja

búj-ik buja

bak bak tőke baka bakó

bika

bók boka bök

béka béke
bal bál bála

BK 8
bukó

bel bél Béla

bili

BLy 1

bim-bam

BM 1

béna

banya bánya
bár báró

Batu kán

bér

BK 3
BL 6

boly
bán-ik bán-ja

BJ 4

ki-bír bír bíró

betű

bor bőr

bűn

BN 4

bunyó szleng

BNy 3

búra bürü

BR 10

bús busó busa halak

BS 3

bősz

BSz 1

buta

BT 3

bot

batyu báty

BTy 2
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búza bűz

BZ 2

cuca bot

CC 4

C (=TSz) gyökcsoport
cécó

cica

coca

céda

CD 1
cipó cipő

cap juh cápa

CP 4

cég
céh

cúg
ciha

CG 2
CH 2

cakó gólya

coki! cók-mók

CK 3

cél

CL 1
cím

cumi

CM 2

cín cin-tányér cin-cin
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CN 3

Cs (=TS) gyökcsoport
csáva

cséve

Csaba
csacsi

cső

CsX 1

csóva

CsV 3

csibe
csecse

csap rá-csap csáp
csép csepü

CsB 1

csicsa

csöcs

csúcs

CsCs 5

csoda csőd

csűd

CsD 3

csíp csip-csup
csipa csípő
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CsP 5
csupa

CsP 5

csúf
csiga

CsG 1

csihi-puhi
csak csákó

csuha

csók csóka bika-csök
csík csikó csík-hal

csuk csuka

CsK 5
CsL 4

csomó

CsM 1

csín 

CsN 2

csíny

csúnya
csűr csűr-csavar

cser-fa csere csér hal
csór csőr

csíra

csősz

csésze el-csesz
csat csata

CsH 2
CsK 5

csal csali csálé csel
csen

CsF 1

CsNy 2
CsR 5
CsR 3

csúszó csusza

csete-paté

CsSz 5
CsT 3

csíz csízió
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csúz

CsZ 3

tű

TX 5

tyű!

TyX 1

T és Ty gyökcsoport
te
táv tavi

tév teve téve tevő

tabu

téb-lábol

Tác

Técső

táp

tó tő

ti

tova töve

TV 8
tuba rózsa

tócsa gólya-töcs

tép

TB 2
TCs 2

tud tüdő

TD 2

tufa

TF 1

top-rongy

TP 3

tag tág

TG 2
tőgy

TGy 1

tahó

TH 1

táj

tej

tojó

teke téka

tik-tak

tok tök tőke toka tóka

tál

tél teli

tól tőle

tám-fal

téma

töm

tan tán tanu

tinó

tanya

tény

tára tár

tér
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TJ 4
TK 8

tyúk

TyK 1

túl túl sok

TL 7
TM 3

tűnő

TN 6

tunya

TNy 3

tor bogár tör

túr tűr

TR 7

tor gyász tőr

túra túró

TR 6

ton hal

tar ki-tár

tuja-fa

tás-tás
tesz tesze-fosza
tát tat tata

Tisza

tosz

tét tető tetü

tus tusa

TS 3

túsz tüsző

TSz 5

tót nép tőt tölt
tíz
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TT 8
tutyi-mutyi

TTy 1

tűz tűz varr

TZ 3

dú-vad

DX 5

D gyökcsoport
dá-dá

de... de!

dió
dib-dáb

dac

dob

DB 2

deci

dad

dúc

Decs

dicső

déd dedó

didi

DCs 1
duda
döf

dagi

dákó

Dég

deka

dög

dug dugó dugá-ba

DG 5

doh

düh

DH 2

díj

DJ 1

diák

DK 3
dúl dűl dűlő

dél dél égtáj deli
Döme

dán nép

dér

DL 7
DL 3

dám-vad dáma
dara daru

DD 5
DF 1

dől

dal dalia dália

DC 3

duma szleng

DM 2

Duna düne

DN 1

dőre

dir-dur

Dés

DR 5
dús

dísz

DS 1
DSz 1

dézsa
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DZs 1

P és F gyökcsoport
A P/F helyenként a magyarban is felcserélődött pl: pad / fed – peder / fodor.
pá-pá

PX 1

fa

fő fej fő-l

fia

fú fű

páva
pác paca

PV 1
peca

póc hal pöce
pici piac pióca

pacsi
pad

FX 6

Pécs

PC 5
puca has

PC 4

picsa

pöcs 

P/F-Cs 4

fics-úr

föcs-tej

FCs 2

főd föld

P/F-D 4

fed fedő

fád fakó

FD 1
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pap papa pápa

pipa pipi pipi pisi

pép

fagy

púp

popó pópa

fegy-ház

PP 3

pofa pofi

pufi

PF 3

fog fogó

füge

FG 3

fogy
pihe

PP 7

pöh

FGy 3
puha phü!

PH 4

pej

puja

PJ 2

faj fáj

fej meg-fej

fúj fuj undor

FJ 6

páka

pék

puki

PK 6

piké pikó hal pók

pech
fakó

fék fek-hely

Pál pala

pele mókus

PCh 1
fiók fióka

fok fóka
póló

pálya folyó
fal ház-fal falu

puli

P/F-Ly 3

fölé föle fólia

FL 6
fúl fül fűl

fém

PN 1
púny pihen

fen fene

fon fonó

FNy 2
pír

püré

per pér hal

PR 6

fúr fúró fura

FR 5

pisi

PS 1

fésű
pssz! pisze
fesz-táv

pata

pete Peti

PR 5

por pór póré-hagyma pőre

fér

fasz

PNy 1
FN 4

fény fenyő

far

FL 7
FM 2

pina

pár pár kettő pára

PL 4

pólya csíkok
fel fél fele felé

fáma mese

FK 7

fos

FS 2

posz-méh pösze puszi

PSz 5
FSz 2

piti pite

pót

PT 5

potya

PTy 1

fót folt Fót

fut fűt

póz
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főz

FT 3
PZ 1

fűz fűző

FZ 3

gubó guba

GB 5

G gyökcsoport
gebe géb hal

göb
góc
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GC 1

gida

Göd

GD 1

gép
gá-gá

gége

GP 1
gőg

giga

gála

GG 3

gól
gém gém kapocs

gügye

GGy 1

gúla gülü

GL 4

gumó gümő gumi

gím szarvas

gané ganaj

GM 6
GN 1

góré

GR 1

gőte

gát

guta

gatya

GT 3
GTy 1

gaz növ gaz gáz géz Géza
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gőz

güzü

GZ 6

Gy gyökcsoport
A Gy hang gyakran, de nem mindig DJ torlódásból származik, ezért kezeljük külön.
gyí! gyija!

gyú gyufa

gyáva

GyV 1
gyep gyepü

GyP 2

gyík

gyufa

GyF 1

gyug dug

GyG 1

gyógy

GyGy 1

gyök

GyK 2

gyalu

GyL 1

gálya

golyó gólya

gyám

gyom

gyanu

gyón

gyár

GyX 2

gyér gyere!

gyász
gázsi
győz

gulya

GLy 4
GyM 2

gyön jön

GyN 3

gúny gúnya

GNy 2

gyúr gyűr gyűrű

GyR 6

gyűszű

GySz 2

gyut jut

GyT 1

gúzs

GZs 2
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GyZ 1

hú! hű! hű

HX 9

H gyökcsoport
hó hő

ha

he? hé!

hiú

hab

hébe-hóba

hiba hiába

Huba

HB 4

havi

hév

hív hívő

hova

HV 5

hoci-nesze
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HC 1

had

híd

hág

heg

hagy

hegy

hahó!

hehe

haj! haj háj hajó

hód

HD 3

hipp-hopp

hupi-kék

HP 2

híg

húg Hugó

HG 4

hogy

húgy víz

HGy 4

hohó!

hűha!

HH 5

hihi
híj! híja van

HJ 6

hej! héj héja

HJ 3

haka-peci
hal meg-hal hál hála háló

hol?

hely
hamm! hám hamu

hukk!

HK 2

hűl

HL 7

hülye üres

HLy 2

hím himi-humi

HM 5

hon hőn hón-alj

hun

HN 4

húny

HNy 6

hóra

húr

HR 4

hős

hús hűs

HS 4

hisz

húsz

HSz 2

hat hát 6 hát... 7 egy hét

hit

huta hűt

HT 9

ház haza

híz-ik hízó

húz

HZ 6

hány? hány el-hány henye
here

hiány
hír

has
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hoz

J gyökcsoport
ja!

jé!

java
jég

jó jő jön

JX 4

jövő

JV 2

jog

JG 2

jegy

JGy 1

jaj!
jel

juh

JH 1

júj!

JJ 2

jó-l

JL 2
jön Jenő

jár

jer! gyere

JN 1
JR 2

jós
jász nép

JS 1
JSz 1

21 gyökszó

jut jut neki

JT 2

K gyökcsoport
ki-felé ki?
kaba-sólyom kába

10

kő

KX 3

köb

KB 3

káva

kéve

kova

kac-kac

kis kece

kóc koca

kacs kacsa kacsó kecs

kicsi

KV 3
kuc-kuc

kocsi

kád

KCs 6
köd

kap kapa

kepe

kapu kápa

kép képe arca

kipp-kopp

kefe
kegy

kopó kópé köp kúp kupa

köpü kopa-szállás

kupé

kofa
kígyó

KP 9
KP 7
KGy 2
KH 1

kéj

KJ 1

kék

Kál-Kápolna kála virág

KD 2

KF 2

kohó
kaka káka

KC 5

kiló

kuka

KK 4

kuli kül

KL 4

kél kele gólya

KL 2

kém

koma

kan

ken kén kéne kín

kánya

kény-e

KM 2
kun nép

KN 6
KNy 2

kar karó kár kér

kor kór kóró kör
kúr kúra kúria

kas kása

kés késő

kis

kos

kasza

kész

kisze járás

kosz kósza

két

köt

kátyú
kéz

köz közé

kuss!
kúszó kusza

KR 8
KR 3
KS 7
KSz 7

kút

KT 3

kutya

KTy 2
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KZ 3

L és Ly gyökcsoport
ló lő

LX 4

liba

lob

LB 3

Lívia

lövő

LV 4

le lé Leó
láb
láva

leve lé levő

laca-faca

léc

lóca

lecsó

lőcs
Lídia

láda
lap lapu láp
lágy
lak lakó

luc-fenyő

LCs 2
lúd

lep lép lép szerv lép csapda

lop

lég

lóg

LC 4
LD 2
LP 8

lúg

LG 3

légy! légy

LGy 3

léha

LH 1

lék

lik

lök
11

luk lüke

LK 7

lyuk
lel lelő-hely
lám
len
lány

lila Lili

LL 3

lim-lom

LM 2
lőn

Lina

LN 2

lény

LNy 2
lőre

lári-fári

LR 2

les
lat-ba vet lát

LyK 1

LS 1

lesz

lösz

LSz 2

lét

lót-fut

LT 4

láz laza

62 gyökszó

LZ 2

N és Ny gyökcsoport
na!

ne!

no! nő nő-l

ni-ni!

NX 6
nyű el-nyű

nyí nyivákol
nívó

NyX 3

naív

név

NV 3

nád

nedü

ND 2

nap Nap

nép

NP 3

nagy

négy

NGy 2
nyűg

nyög
néha néhai

noha ámbár

NH 3

nej

NJ 1

nyáj
nyak nyák

NyJ 1
-nak neki

NK 1

Kápolnás-nyék

NyK 2
nő-l

-nál nála
nyal nyál

nyel nyél

nyíl nyíló

NL 2
nyúl nyúl állat

nem nem faj nemi némi néma

NyM 2

néni
nyer

NN 1
nyír nyír-fa

NyR 5
nos nős

NS 2

nyes
nász

NyL 8
NM 5

nyom nyoma
nyár nyár-fa

NyG 2

NyS 1

nesz nesze!

nosza!

NSz 4
nyuszi

nóta
nyit

NySz 1
NT 1
NyT 1
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néz

nózi
65 gyökszó

NZ 2
nyúz

NyZ 1

mú bőg mű

MX 5

M gyökcsoport
ma

mi mi?
mécs

MCs 1
mód

mag maga mágia

míg

mögé

MD 1
müge

meg még

MG 2

megy megye

MGy 2

méh anya méh

moha mohó

Muhi puszta

máj

MH 4
MJ 1

mák Makó
málé

MG 6

móka
méla
mely mély

mily

móló

múló

ML 4

moly

mulya

MLy 5

múmia

MM 3

mama máma
mán már manó mánia

MK 2

minő

MN 4

men-hely el-mén mén menü

MN 4

menye meny hal

MNy 2

mar mar szűgy már Mária

Mór Móra

Mura-köz

MR 3

mer ki-mer mér

MR 3

más

mese

MS 5

mász-ik

el-mész mész-kő

Máté

méta játék

mise mis-más mos

MSz 3

mit?

matyi matyó
máz

motyó
mez méz mező

műt műtő

MT 4

mutyi

MTy 4

mozi

mázsa

75 gyökszó

MZ 5
múzsa

MZs 2

R gyökcsoport
rá

reá

rí

ró ír meg-ró

RX 4

rab Rába

RB 1
rév reve

rác

RV 2

rece réce

ruca

rács
rád

RC 4
RCs 1

redő

riad riadó

répa

rúd
röp
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RD 5
RP 2

rőf

ráf
rag rág ragu

rég rege

rigó

ragya

RF 2

rög

rúg rugó

RG 9

rogy

rügy

RGy 3

rüh ruha

RH 2

raj

RJ 1

rak rák

Réka

ráma

rém

róka
rím

rén

RK 3

rom roma

rum

RM 6

róna

rúna írás

RN 2

ráró halászsas

RR 1
rés

RS 1

rész

RSz 1

rét

rőt

Rita

rút ruta

RT 4

retye-rutya

RTy 1

ráz

réz

RZ 2

63 gyökszó

rézs-út Rezső rizs

rozs rózsa rőzse rúzs

RZs 6

S gyökcsoport
se

sí Sió

só

seb
sav savó sáv
sáp

SX 3

suba

SB 2

sívó

SV 4

sicc!

SC 1

síp

SP 2

Ság-hegy, vulkán!
soha
saj meggy

sú sű betegség

sej
sík

súg

SG 1

süh rüh

SH 2

súj betegség

SJ 3

sok

sál

SK 2
sül sül állat
súly sűly betegség

sám-fa

sem séma

síma

som

sín
saru sár Sára

sír sír-domb

sas sás
satu

séta sete-suta siet

SLy 2
SM 5

sün

SN 2

sunyi

SNy 1

sor sör

sűrű

SR 7

sose

süsü

SS 4

sőt

sut suta süt

ST 8

54 gyökszó

S-Z 2

oda-sóz
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SL 3

Sz gyökcsoport
szó sző

szí szív
szab szabó

Szob szoba

SzX 5
SzB 5

szív szív test

szövő

szed

szid

szóda

SzD 3

szép

szipó szívó

szop-ik

SzP 3

szög

SzG 3

Száva

szag

szú szű kebel

be-szeg

szűgy

szegy
száj

szüve keble

szíj
szék

szik szike

szökő szőke

szál

szél széle

szil-fa

szól

szála terem

szel

szám

szeme szem

meg-szól

szer szérű

szaru

szer falu

szász

szesz

szuka szűk

SzL 5
szül szülő
szűnő

szín színe-java szín szélvédő

SzL 5

szór szőr

SzN 5
SzN 5

szunya

SzNy 1

szúr szűr

SzR 8

szűr ruha

SzR 3

kígyó-szisz sziszi-fuszi

SzSz 4

szósz szösz
szét

SzK 9

SzM 3

szán szana-szét szén széna

szar szár

SzGy 2
SzJ 2

szak szák

meg-szán neki-szán

SzV 2

SzSz 2

szít szita

SzT 3

száz

81 gyökszó

szütyő

SzTy 1

szűz

SzZ 2

Z és Zs gyökcsoport
zab zabi zaba
zsába

ZB 3
zseb seb

zsib-vásár

ZsB 3

zsidó

ZsD 1

záp

Zsófia

ZP 1
zug zúg

zagy

ZGy 1
zuhé szleng

zaj
zakó

ZG 2
ZH 1
ZJ 1

zeke

zok-szó

ZK 3

zsák

ZsK 1

Zala folyó

ZL 0
15

zöme
zene
zár

zéró

züm-züm

zóna tér zóna kisadag
zűr

zrí
zsír

zaza hülye
zsázsa

ZN 3
ZR 4
ZsR 1

zizi 'süket'
zsezse madár

ZM 2

34 gyökszó

zutty

ZTy 1

zúz zuza

ZZ 4

összesen 1358 + 6 = 1364

ZsZs 2

A REJTETT GYÖKSZAVAK FELKUTATÁSA
A nyelvek 1 vagy 2 mássalhangzóból álló vázát akkor nevezzük valódi
gyöknek, ha bizonyos (vagy akár az összes) magánhangzó beékelődésével
értelmes gyökszavakat kapunk. Rejtett gyökszóról akkor beszélünk, ha a
képzett szavacska még nem értelmes ugyan, de a bővítményei azok.
Például a TR váz, különböző magánhangzókkal, egy sor érthető gyökszót
képez: tar, tár, tér, tor, tör, tőr, túr, tűr. I hanggal azonban („tir” vagy „tri”),
nincs értelmes szavunk. Továbbképzve sincs (vagy ha igen, az nem magyar
szó). A tir / tri tehát se nem valódi, se nem rejtett gyökszavunk.
Ha feltételezzük, hogy régen a rejtett gyökszavak is érthetőek voltak, akkor a
bővítményeik is magyar szavak lehetnek. Ezt azonban (írásos adatok híján) –
nem tudjuk bizonyítani. Elképzelhető, hogy mindjárt bővítve „születtek” volna
a szavak, anélkül, hogy gyökszavak lettek volna? Az nem. Csak az, hogy nem a
magyarban, hanem más nyelvben is megjelenhetett az a gyökszó.
El kell szakadnunk attól, hogy a nyelvek korai állapotát a mai népneveken
hívjuk. Csak azokat a gyököket tekinthetjük a magyar nyelv sajátjainak,
amelyek több magánhangzót is felvesznek, és bővített szavakat is tömegesen
képeznek. S ha ugyanezt tapasztaljuk más nyelvekben is? Pl. KR-nek szinte
mindenhol sok a rokonszava – ez a gyök igazából egyik nyelvhez sem köthető.
Hát ez is fontos információ! Ha két nyelvnek nagyon sok a rokonszava, bízvást
állíthatjuk, hogy régen közös előnyelvük volt – hogy, egy bizonyos történelmi
korszakban, ugyanaz a nyelv voltak (szláv és magyar).
Az első dolog, amit el kell döntenünk, hogy ma mit tekintünk magyar
szónak? Ez csak megállapodás kérdése. A gyöknyelvészetben azt, amit
legalább 100 éve használunk és mindenki ismeri. Ettől az még lehet az egy régi
jövevényszó is? Természetes, hogy lehet.
Ősmagyar gyök az, ami legalább két magánhangzóval (biztosabb, ha többel
is) alkot gyökszavakat. Pl. ősgyökünk a KR, NyL, SzK, stb.
Magyar gyökszó az, aminek szóbokra is van. Pl: LAP → lapul, lapály, lapos,
lapát, lapka, lapocka, lapít, lappang, lappantyú (madár), lapoz. Mivel már a
gyökvázak is hordoznak értelmet (a KR körben / közelben történést jelent) a

16

gyökszavaknak is van közös értelmük: kar (körbefog), kár (a kárvallottnál kár),
kér (tőle), kor (időszak), kór (körülvesz), kör, kúr (körözve mélyít).
Fontos tudni, hogy egy gyökszó szóbokrának egy-egy elemét kiemelve – azon
az alapon, hogy a nyelvek egymás közelébe kerültek – egyik irányban sem
tekinthető jövevényszónak. Példa a szláv lopet és a magyar lapát. Ilyenkor az
dönthetné el az „elsőséget”, ha a gyökszónak csak az egyik nyelvben volna
szóbokra, a másikban nem. De ha mindkettőben van? Akkor az gyök(váz)
közös. Ha sok közös gyökváz van két nyelvben (pl. szláv és magyar) akkor a
közös életük, valamikori együtt-fejlődésük biztosra vehető.

A rejtett gyökszavak
Egy adott gyökváznak akár minden magánhangzóval is lehet gyökszava.
Nézzük az NyL-et: nyal, nyál, nyel, nyél, nyíl, nyől, nyúl. Mi hiányzik? A
„nyol-” és „nyül”. Az előbbinek azért van bővítménye: nyol-c – de a „nyül”-nek
az sincs – nincs ilyen szó.
A magánhangzóval kezdődő XD-nek csak egy mássalhangzója van. Az ad, adó,
idő, ide, oda, üde mind értelmes gyökszavak, de az „ed” és „ud” nem, ezek csak
bővítve értelmesek: éden, édes, edény, idén. Az „ed” és „ud” tehát rejtett
gyökszavak. Az XK gyökből az ak / ik / ök nem értelmes szavak, csak a
bővítményeik: akar / iker / ökör. (Az XK-nak persze valódi gyökszavai is
vannak: ék, eke, ok, ők, ük (szülő). Ha az ilyen szavak egy másik nyelv
gyökrendszerébe is beleillenek (ott is találunk hozzájuk rokonszavakat) – akkor
a közös gyökváz sokezer éves is lehet. S vannak héber rokonszavaik? Van sok.
A héber akár = áthelyezte, kihúzta, kitépte, meddő / eker = ivadék, ukár =
kiherélt. Most már, a más nyelvű rokonszavak segítségével a rejtett
gyökszavaink értelmét is meg tudjuk állapítani: eltávolít, kiherélt-meddő,
kitépett, vagy a már megszült utód). A rokonszavak értelme nagyjából
ugyanaz, de a magánhangzók nem azonosak (Ö nincs is a héberben). De a
magánhangzók nem is kell, hogy azonosak legyenek! Mivel a nyelvfejlődés
kezdeti szakaszában minden nyelv flektált – a közös értelem a mássalhangzó
vázra „esik vissza”. Az értelmetlen gyökszót, melynek jelentését a
bővítményeiből (vagy csak egy másik gyöknyelvből) tudjuk visszaigazolni –
rejtett gyökszónak nevezzük.
Egy modern magyar kéziszótár – nem nagyszótár – anyagában 1364 valódi
gyökszót találtunk. (Nyilván több is van.) A rejtett gyökszavakat már nehezebb
összekeresni. Ha az értelmetlen „gyökszónak” csak egyetlen értelmes
bővítménye van a magyarban, az csak jövevényszó lehet. Ha kettő, akkor
további bizonyítékokat keresünk. Ha több (és minél több), akkor egyre
valószínűbb, hogy ez egy saját, rejtett gyökszavunk.

A hivatalos nyelvészet és a gyöknyelvészet összevetése
A pirossal írt héber rokonszavakat itt is megjelenítjük. A hivatalos
etimlógiákról főként Tótfalusi István etimológiai szótárából tájékozódtam.
Legkönnyebben az olvasó is ennek az internetes forrásnak tud utánanézni:
17

http://www.szokincshalo.hu/szotar/?qbetu=z&qsearch=&qdetail=12387
Ezenkívül, ha online dolgozunk, a Zaich etimológiai szótárt lehet használni.
Az XB és XV valódi gyökszavai
avud = elveszett

av = felhő, vastag, atya, ősapa

eb (megevő, ebéd)

óv

ev = növ. hajtás

ivá = elferdítette

ovi = vastagság, ov = tömlő

(új) év

ív ivó ív-ik (behajlik)

öv

A hivatalos etimológia szerint (Utána dőlt betűvel a szerző véleménye)
Eb kutya Ugor kori örökségünk: vogul, osztják ämp. (Az eb valószínűleg
megevőt jelent. Az ämp feltehetően a csaholást utánozza.)
Év esztendő. Finnugor örökség: mordvin ije, finn ikä (életkor), lapp jakke
(Értékelhetetlen etimológia.)
Ív-ik: ikrát rak, halak párzanak. Valószínűleg finnugor örökség: finn juosta
(fut, párzási hév), észt jooks (futás, párzásidő). (Íváskor a hal teste behajlik →
íves. Iváskor – pohár nélkül – ember és állat egyaránt a vízre hajlik.)
Ív félkör / görbe. Az íj későn különült el az ív jelentéstől. A két fogalomra más
nyelvekben is van azonos szó. (Tehát a finnugor nyelvészet az íj-ből szeretne
visszakövetkeztetni – az íj rokonszavait keresi az ívre.)
Óv Bizonytalan eredetű. Talán ugorkori: vogul voijtem (lát). Az egyeztetésnek
jelentés- és hangtani nehézségei vannak. (A komplex jelentésű héber av a
valódi rokonszó.)
Öv A finnugor korból: zürjén von, finn vyö, lapp avve. (Az öv eredete: óv.)
A valódi magyar gyökszavakat már megtaláltuk
A rejtett magyar gyökszavak kiszűrésének módszere
Ez a kétlépéses módszer nem teljes, csak tájékoztató jellegű.
Az alábbi töveknek a magyarban nincs jelentésük:
AB ÁB AV

EV

IB

OB ÖB

UB ÜV

Ezek kiesnek, mert csak egy (és nem több, összefüggő értelmű) bővítményük van:
IB

OB

Rejtett magyar gyökszavak: AB ÁB AV ÖB

UB ÜV
4

A bizonyításhoz a héber gyöknyelvet használjuk fel, de párhuzamosan
figyelembe vesszük a hivatalos nyelvészet etimológiáit is:
Az XB és XV bővített szavai
n’evád=elvész

ibed= létrehoz

ebéd (evett)

ivadék

avjoná = nemi vágy

avuj = ó, jaj! ovech=ködfátyol

18

ó-bégat (bőg)

ab-ajgat

régen homályos üvegek voltak

hibel =párolta

ivá = elferdít

ab-ál (élőt tönkretesz)

ível

avȧr = elmúlt, avel=gyászol

ivá= vágyódik

uvál = patak

(el-)avul

ibolya

öböl öblös

(el-)évül

üveg 

oblok: szláv szó

ablak (től-lyuk)
over = el-, átmegy, elmúlik
avar
avur = -ért, -nak, avár = elmúlt

abur = terhesség

ubár = magzat

ábra ábrázol ábránd

ibrik (hasas)

uborka (ovális)

szláv szó

abrak
abarzin=ponyva evrȧ = szárny
abroncs abrosz éber, ébred
avas=penészes

óves = penész

avas

eves

ov=varázsol

ivet=elfordította

avat (átalakít)

evet (mókus: pörög)

avár = elmúlt

avud = elveszett

avítt (el-)avult

(meg-)evett

ibisz (madár)

evrȧ = szárny

avzem=övcsat

evez

övez

A hivatalos etimológia szerint (utána dőlt betűvel a szerző szerint)
Öböl Ismeretlen eredetű szó. (Az Ö késői leszármazottja az O hangnak, a B/V
pedig változó hangok. Az öböl szó az óv / öv rokonságába tartozik.)
Üveg Bizonytalan eredetű. Végső forrása az oszét avg (üveg), de hangtani
okokból nem valószínű, hogy az oszétből vettük volna át. Ismeretlen nyelv
közvetítését kell feltételezni. (Mik ezek a hangtani okok a hivatalos
nyelvészetben? Itt csak a magánhangzók eltéréséről lehet szó. A
gyöknyelvészet szerint azonban, mivel a kora-nyelvek mind flektálták a
magánhangzókat, ezek változásait értelmetlennek tartjuk követni. )
Avul elöregszik – avítt. Ősi finnugor eredetű ag- tő szabályos származéka, lásd
agg. Eredetibb formája az avik volt. Cseremisz szongo (öreg). Ez hosszú
átalakulással az ősmagyarban ag lett... (A G-ből nem lesz V.)
Ablak fényt, levegőt bebocsátó nyílás. A legtöbb szláv nyelvben oblok,
obolok. Délszlávból / szlovákból érkezett. (Igen, ez valóban szláv szó.)
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Avar lehullott lomb. Annak az av- tőnek a származéka, amely az avul, avas, és
az „ó” szavakban található. Legkorábbi jelentése: száraz fű. A tájnyelvekbe
szorult vissza, a nyelvújítás hozta divatba. (A lehullott lomb és az avar népnév
egyaránt a héber XVR szóbokor rokonságába tartozik.)
Avar nép A népvándorlás korában a KM-ben alapított birodalmat. A latin
avari talán az ótörök abar (engedetlen, lázongó) származéka. (A latin avari a
héber evra = düh, averá = kihágás rokonszava – lehetne – ha a latin nem lett
volna a környező nyelvekből összeállított műnyelv.)
Ábra rajz, kép. A nyelvújítás korában történt elvonás az ábrázol igéből. A
szláv obraz (kép) korán átkerült, és ábráz alakot öltött. (Lehet szláv eredetű.)
Ébred éber, felocsúdik. Bizonyára régi, de eredetéről nem tudunk biztosat.
Abroncs vaspánt. A legtöbb szláv nyelvben obrucs. A magyar szó n hangja azt
jelzi, hogy igen korán, a második évezred elején került a nyelvünkbe, amikor
sok szláv nyelv őrizte még a nazális magánhangzókat. Az ősi szláv alak
obroncs lehetett, s eredetileg karperecet jelentett, a roncs tő ugyanis kéz (lásd
orosz ruka, rucsi). (Ismerünk írásos szláv nyelvemlékeket a második évezred
elejéről? Ha nem ismerünk, akkor a nazálisok kisesése…?)
Ábránd képzelődés, csalóka remény. Nyelvújítási szóalkotás, elvonás az
ábrándozik igéből. Ez nagy valószínűséggel az ábra előzményéből, az ábráz
(képet alkot) igéből ered. (Továbbképzett alakokból való elvonás nem reális.)
Avat kendert, lent áztatással tömörít, textilt folyadékba áztat / tisztségbe
beiktat. Be- igekötővel titok részesévé tesz. Alapjelentése: behatolást elősegít.
(Lehet, ez az elgondolás logikus.)
Abrak szemes takarmány lovaknak. Eleinte élelmet is jelentett. A szláv obrok
szót vettük át, élelem-adag jelentésben. (Vagy adtuk át, vagy vettük át…)
Uborka Szerb-horvát ugorka, szlovén ugorek, szlovák uhorka. (Az uborka
csak a római korban került Európába. A szó eredetét a héber ubár őrzi.)
Avas tiltott, bekerített vadaskert, pl. a miskolci Avas domb. Más magyarázat
szerint az óv, őriz származéka. Lehet, hogy a második jelentés az ősibb: avas:
állástól megromlott, rossz szagú étel, zsiradék. Volt elavult jelentése is. (A
héber avas = penészes a biztos rokonszó.)
Eves gennyes Régies és tájnyelvi szó. Az avult ev (genny) származéka, amely
ősi finnugor szó: cseremisz sü, mordvin szi. (A finnugor szavakhoz nincs köze.
A magyar avas: büdös zsiradék, az eves penészes. A közös rokonszó a héber.)
Abrosz Valamelyik szláv nyelv obrusz (kendő, terítő) szavából ered. (Mitől
biztos, hogy honnan hova? A hivatalos nyelvészet a magyarság ismeretlen
történelmét nyelvészeti megmondásokkal akarja eldönteni.)
XC és XCs valódi magyar gyökszavak
C=TSz, Cs=TS. A héberben nincs Cs betű, de a legtöbb Cs-t tartalmazó
magyar szó rokonítható C-vel. Magyarázat: a héberben sokáig nem vált szét az
S/Sz páros két hangra. A héber lila magánhangzók torokhangok, a kék T egy
második, kicsit erősebben ejtett T.
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A magyarban csak Cs-vel kezdődő gyökszavak vannak.
adsán = szeplős, ote = betakar

ote = betakar, adsán = szeplős

acsa Acsa (lapu, szitakötő: szeplős)

öcs (északi típusú kisgyerek)

éca = faanyag, otes = tüsszög

moc = pelyva, ote = betakar

ács (kopácsol)

ocsu Ócsa (a terület ősláp volt)

Hivatalos etimológiák (A szerző véleménye)
Ocsú a csépelt gabona törmeléke. Ótörök: kun ucsuh, tatár ocsok (pelyva,
ocsú). Ezek egy ucs- (elrepül) származékai.
Öcs fiatalabb rokonfiú. Finnugor: vogul es (öcs), osztják itseki (öcskös),
votják uzsi (sógorasszony). A finnugor *ecse húgot, unokahúgot is jelent. (A
finnugor rokonság is fennáll. A *-osokat azonban a hivatalos nyelvészet csak
„kikövetkeztette”, ezek tehát nem regisztrált, valódi szavak.)
Ács Ótörök: türkmén agaccsi, kirgiz zsigaccsi, ujgur jagascsi (famunkás, ács).
Az agacs (fa) szóból erednek. Nyelvünkbe agaccsi formában került. (A Cs =
TS-ből nem válik G – az etimológia nem az „ács”-ról szól.)
Az XC és XCs bővített szavai
A acat / aszat szúrós bogáncsfaj. Régen faforgácsból készült az ecet.
8 ACs ÁCs ÓCs rejtett magyar gyökszavak, jelentés: megállít, vmi hiba van.
ocem = felerősödik
ocsudik
ne-ecil = megnemesít (a ne- csak igei előrag)

ucá = pudvás

acél

ócska
éca = faanyag

ecem = csont

ecet (faforgács)

ocsmány (csontváz, dög)

adasá = szeplő

oc = siet

ecset (pontoz)

óceán (hullámzik)

acor =állj meg! ocer =feltartóztat

ni-uc = ócsárlás acirut = székrekedés

acat (szúrós növ) acsarkodik ácsorog ácsingózik

ócsárol

ücsörög

A hivatalos etimológiák szerint (A szerző véleménye)
Ocsúdik ébred magához tér. Ismeretlen eredetű. (Az ocem távoli rokonszó.)
Ócska elhasznált, értéktelen. Az ó melléknév kicsinyítve. (Biztosan nem.)
Acél edzett vas. Valószínűleg a délszlávból jutott hozzánk: ocel.
Ocsmány ronda, trágár. Ismeretlen eredetű szó. (Az ecem távoli rokonszó.)
Óceán Nemzetközi szó. A görög Ókeanosz (a földet körülfolyó tenger).
Ácsorog tétlenül álldogál. Korábbi jelentések: áhít, bámészkodik. Az utóbbiból
alakult ki az értelme, mert az áll ige származékának vélték. Valójában az áhít
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és ásít rokonságába tartozik, közös a szájtátást érzékeltető á hang. Lásd még
ácsingózik. (Zűrös. Biztos rokonszó a héber.)
Ücsörög tétlenül üldögél. Téves vélekedés, hogy az ül igével volna
kapcsolatban. (De igen azzal van kapcsolatban: a héber acirut = székrekedés.)
Ócsárol: becsmérel. Régi és tájnyelvi ólcsáll alakja elárulja, hogy az olcsó
származéka, a régebbi ócsó alakból. (Lehetséges.)
Ecet etilalkohol erjedéséből. Horvát, szlovén ocet. (Faforgácsból készült.)
Ecset Horvát, szlovén ščet (meszelő, ecset, kefe). (A szláv szó mindenesetre
rokonszava az ecsetnek.)
XT és XTy valódi gyökszavak
Az ÁT, ÚT, ÉT, ÜT valódi gyökszavak. A közös ősi kép: rátámad az úton.
at = rávetődött, et = ásó

ut = lecsap rá

ut = rávetődik

át

öt (öt karom, ujj) üt (finn ütü)
et = és, ezt, -t (tárgyrag)

ata (arám)= jön

ét étel (vétel)

út

atijȧ = befedés (megvéd)

et = időszak

atid = ami jön

atya (atja)

óta

utó (utód)

Hivatalos etimológiák
Át, keresztül. Az által változata. Ugor kori ált- tő l hangjának kiesésével jött
létre. (Először volt az ált- és utána az át? Az l igekötő használata későbbi...)
Öt Finnugor: vogul eit, zürjén vit, mordvin vete, lapp vita. Alapnyelvi *vitte
alakból ütt / üt, s nyíltabbá válva öt lett. (Az üt és vite szavakról se jut eszükbe
az ötujjas kéz? Nemcsak a héber út = lecsap rá… a finn ütü = átütő erő.)
Út „hodu utu”: hadiút. Uráli korból vogul aht (csatorna), osztják úgot
(földszoros), szamojéd udo (út), vuette (nyom). (Csak a szamojed udo…)
Üt Bizonytalan eredetű. Talán finnugor: vogul jeht-, osztják évete (vág),
zürjén öktinö (kivág). A rokonnyelvek nyomán magyar et lenne...
(Értékelhetetlen. A finn és héber pontosan visszaigazolják a magyar szót.)
Óta Az „az” névmás eredeti o- tövéből képződött olta formában, ablativusi -l,
locativusi -t és lativusi -á ragokkal, az utóbbi megrövidült. (A hivatalos
nyelvészet arról sem vesz tudomást, hogy az L általános, de nem ősi igeképző.
A kora-nyelvekben, amikor még a szófajok sem különültek el, nem volt jelen az
l igeképző. Kiesése is, valóban létezik, a laza, slendrán kiejtésben – de ez
inkább az írástudatlanság velejárója.)
Utó, a vége. Az út főnév származéka azzal -ó képzővel, amely a -só (-ső)
képzőben is megvan. Eleinte melléknév volt: útján, nyomán lévő.
Atya, apa. Lehet gyermeknyelvi eredet – a finnugor megfelelők is lehetnek
azok: votják ataj, cseremisz atja, finn ätti, mordvin atje (nagyapa). Más
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nyelvcsaládoknál is hasonló: görög, gót atta, albán at. (A hivatalos nyelvészet
számára a gyermeknyelv valami más – nem az emberi beszéd?)
XTB XTV XTC XTT XTD XTG bővített szavak
atad = tüskebokor, boet= felrúg

ote = beborít

áta-bota

ótvar (var-at)

IT OT

énot= források

ata (arám)= jön

ötvöz (ont önt)

utca (út-tesza)

atat = jeladó

itet = jelez

otet = jelez

Attika

itt

ott Ottó

itet = jelezte, otet = jelez, hone = táborozik
?
ette

itthon

otthon

ote=’felvette’

ote = beburkol, tov = jó (talaj)

itta ittas itatós Ottawa Öttevény (mocsaras)
utád = előkészített, vmire szánt

atȧd = gyepü
Nagy-Atád

utód
atuf = beborított (elárasztott)

atud = kos

Etiópia

ütődik, üteg

Hivatalos etimológiák
Ötvös, ötvöz – aranyműves. Az önt ige eredetibb öt alakjából keletkezett -s
képzővel. V elemét nem tudjuk magyarázni. Nyelvújítási: az öntvényből elvont
ötv- tő alapján. (Fordítva: az öntvény az ont-önt származéka. Az -xs
kozmopolita melléknévképző. (V eredetét a vas-zalai nyelvjárás magyarázza…)
Utca házak közötti út. Szerb-horvát, szlovén ulica. Ebből ulca lett. Az l kiesése
után úca, a népetimológia, mivel az út kicsinyített származékának gondolták,
formált utcát belőle. (Az utca magyar képzés: C=TSz, út-tesza.)
Itt, itten Az „ez” mutató névmás e tövének i változatából -t képzővel, amely az
itten bővült változatában kettőződött meg. (A héber itet mutat utat...)
Ott, ottan Az „az” eredetibb o- tőalakjából -t képzővel, amely utóbb
megkettőződött. Lásd még oda, onnan, óta. (A héber otet = jelez.)
Itthon, otthon Az itt / ott és honn elemekből. (A héber hone = táborozik.)
Utód leszármazott. Nyelvújítás, az előd mintájára.
Etióp Görög eredetű nemzetközi szó: aithiopsz (tkp. égett arcú) az aithó
(meggyújt) és opsz (arc)-ból.
Üteg néhány ágyúból álló tüzérségi egység. Nyelvújítás, az üt igéből a
deverbális -g képzővel. (A deverbális magyarul: igéből főnevet képző. De az
-ig valójában az -xk utódja és mindkettő gyakorító képző.)
XTK XTL bővített szavak
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atik = régi (lom)

AT ÉT

atka
alá = átkozta, alá = magasztalta
átok átkoz
eszev = fű

sote = iszik

atid = ami jön

étel, étek

ital (elfolyó)

utol(-ér, utolsó)

hutál = rávetette

ited = arra szánta

átló átlag

ítél

utád = arra szánt
utal, utál

itlula=gúny

ételő: aki ellát

iti = lassú

öt pontot írjon, vagy…*

(nem) átall

Etele  Atilla

Itil (Volga)

ötöl(-hatol)

atuj = beborított

alia = felmenés

Atlantisz atlanti (özönvizek)

Itália (vízből)

atalef = denevér
ötlet

ütleg (ütle-get)

* …vagy vonalat húzzon és arra tegyen pontot. Az ősi nagyságrend-váltás emléke?

Hivatalos etimológiák
Étel, ital. A finn ateria = étel, étkezés), ital: finn juoma, itat: juotta. (Étel,
ital szócikk a Tótfalusi szótárban nincs és a Zaich-ban sem találtam.)
Átkoz, rosszat kíván. Az áld ige származéka -koz gyakorító képzővel. Az l
kiesett, a d zöngétlenné hasonult. Az ellentétes értelmű két szó a rokon
nyelvekben is közös eredetű: a latin sacer szent és átkozott. (A -koz nem
gyakorító képző, csak az -xk, az -xz pedig igeképző. A latin csak műnyelv. A
héber alá, alá – a torokmagánhangzó – átkoz és magasztal.)
Ítél Az üt ige származéka lehet régebbi it alakjából -él gyakorító képzővel.
Értelme sújt volt: talán a bírói pálcára utal. (Az -xl nem gyakorító, hanem
igeképző. És nem a bírói pálca…)
Utol, utolér. Az út ragos alakja. Utal: arra hivatkozik, rá-, be-, átutal. Az út
származéka -l képzővel. (Itt minden az út szóból ered…)
Utál Bizonytalan eredetű. Valószínűleg gyakorító -ál képzőt visel. Utalapszava talán ugorkori: vogul ajt-, osztják áget- (okád). Az egyeztetés
hangtani és jelentéstani nehézségekkel jár.
Átall szégyelli, vonakodik. Bizonytalan eredetű, talán az által -l igeképzővel.
(Tényleg bizonytalan… de ha azt mondjuk, mit csinál? át-al mindenki megérti.)
Átló sokszög csúcsait összekötő egyenes. Nyelvújítási szó.
Átlag: középérték. Nyelvújítás át-ból, -lag névszóképzővel. Első jelentése átló
/ átmérő volt. (A -lag nem névszóképző, hanem -xl ige + -xg gyakorító képző.)
Ötlik, ötlet. Az önt ige eredetibb öt alakjából, beömlik, agyába hatol. (??)
Atilla zsinórozott magyaros kabát, mente – a hun király nevéből.
XTN XTM XTR XTS bővített szavak
A magyar XT gyök rejtett gyökszavai összesen: AT ÉT IT OT. 12
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atin = tőgy

ata = jön, ata = mostantól

Athén Etna (tőgy alakúak)

után

atum = bezárt

otem = bedug, tömköd

atom

ütem (szopás ritmus)
atár = füst

itrán= kátrány

éter

otromba

atur =ékesített

ata = jön, atár = hely

etruszk

utas utazik utasít

Hivatalos etimológiák
Atom az anyag legkisebb része. Görög atomosz (elvágatlan, oszthatatlan) – az
a- tagadó előtag és a temnó (vág). (A héber atum = bezárt.)
Ütem: ritmikai egység. Nyelvújítás az üt igéből -m képzővel. (Lásd a héber…)
Után, távolabb, később, azt követően. Az út birt. személyjeles alakja -n raggal,
az útján megfelelője.
Éter illékony folyadék altatáshoz. Régi feltételezés: a világűrt kitöltő rugalmas
anyag. Nemzetközi szó, a görög aithér az aithó (fénylik) származéka. (Így
egyszerűbb: a héber atár = füst.)
Otromba, durva, idomtalan, faragatlan. Ismeretlen eredetű. (A héber itrán…)
Etruszk homályos eredetű nép. A latin etruscus eredete is tisztázatlan.
Utasít parancsol, irányít. Az út főnév származéka -s és -ít képzőkkel.
XD valódi magyar gyökszavak
ad =zsákmány
ad adó

idán = idő, -szak ode=át- odamegy
idő idei ide?

odú, oda

udim = túlélők
üde, üdv

éda = tanu, nép od = még
Ida (név)

óda (hosszas)

Hivatalos etimológiák (A szerző megjegyzései)
Ad Finn antaa (ad), votják ud- (enni ad), mordvin andoms (táplál). Lásd még
adó, adoma. (Az N nem esik ki bárhonnan, ahol ez „megfelel”.)
Adó kötelező... Az ad származékai korai nyelvemlékekben is megjelentek.
Ide A mutató névmás: az „ez” ősibb id alakjának származéka.
Idei idén, idény. Az ezidei, ezidén kifejezések önállósult második tagjában az
idő régi „év” jelentése él tovább. (A héber idán = időszak a rokonszó.)
Idő – régen év. Vitatott eredetű. Talán türk, ujgur öd-, altáji öy- (idő), de
hangtört. nehézségek vannak. (Az idán az idő, idén (év)-nek is rokonszava.)
Odú Korhadó faüreg, sötét lakás. Finnugor: votják udur (méhkas szája),
mordvin undo (faodú), finn ontelo (üres) – az ugor: vogul ontar (anyaméh)
osztják onter (has-, mellüreg). (A héber ode ige rokonszó.)
Óda magasztos költemény. A görög ódé (ének), aeidó (énekel). (Jó.)
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Oda távolabbra. Az „az” mutató névmás régi oz, od alakjából. Lásd még ide,
ott, úgy. (A héber ode ige és a magyar od rokonszavak.)
XD gyök, bővített magyar szavak
Rejtett magyar gyökszavak: ÉD ÜD – az értelem kb: hozzájut, élvezi.
ad = -ig

edáin = eddig

ad = -ig

ad = -ig od = még

addig (az-ig)

eddig (ez-ig)

ideig idáig

odáig

n’idag = aggódik
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dvóra=méh, éda=gyülekezet

ideg, idegen (ide)

udvar
udim = a túlélők

ad =zsákmány

éden = élvezet

iduj=lelkesített

adalék (adag)

édeleg

idill

adám = ember

admoni = rőthajú hidamá = hasonlóság

Ádám

Edmond

fel-, üdül

idom, idomít

nadáv=adakozik éden=gyönyör

udán = nemesített od = még

adomány

Ödön

éden Edna
eden=talapzat

idán = időszak

iduj=párolgás

edény

idény

ődöng ődjeleg

adír =hatalmas

éden = élvezet

Adria Adrien

édes

át=lecsap rá áz=erős ed = gőz
ádáz

edz gőzöl

adis=közömbös
idióta

odáz ódzkodik

ódon

odot = ügyek
üdít (ügy: víz)

ed, éda (hn, nn) = tanu

udim= túlélők

idéz

üdvözül

Hivatalos etimológiák (A szerző megjegyzései)
Üdvözöl érkezőt köszönt. Az üdvözít származéka, üdvöz-légy.
Üdvözít üdv – boldoggá tesz. Az üdvöz- ismeretlen eredetű. Köze lehet az üdül
üd- alapszavához, mert a legősibb jelentés: gyógyul. Az üdv és üdvös
nyelvújítási elvonás az üdvösség-ből. (Túl sok a nyelvújítási elvonás. Az üdv a
héber udim (csak tsz-a van) = túlélők – rokonszava.)
Ideg íj, lant húrja. Az ide- tő ősi örökség az uráli korból: vogul janteg,
cseremisz jaden, szamojéd jen (íjhúr). (Egy J kezdetű szó bármely más
nyelvben lehet I kezdetű, mert a J félmássalhangzó. Aki ideges, az felajzott.)
Idegen Ismeretlen eredetű. (N’idag: az idegen megjelenése feszültséget okoz.)
Üdül régen gyógyul, felfrissül. A szócsalád feltehető üd- alapszava ismeretlen
eredetű, az üde nyelvújítási. (A héber udim = a túlélők.)
Édeleg bájolog, enyeleg. Az édes származéka az éd- tőhöz járuló -leg
képzővel. (Az l igeképző, az -xg gyakorító képző. A héber éden szóból...)
Idill derűs, bensőséges. Görög eidüllion: képecske, eidosz (alak, forma). A
magyar szavak forrása német vagy francia volt.
Idom sík- vagy térbeli forma. Valószínű alapszava az idomos, amely az
ildomos népnyelvi változata.
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Éden a boldogság helye, állapota. A Gan Éden-ből, latin közvetítéssel vált
nemzetközivé. (Lain közvetítés? Az éden bibliai héber szó.)
Ódon régi. Nyelvújítás az ó melléknévből, -don képzővel. (Nincs -don képző –
a képzők mind egy mássalhangzósok.
Ődöng ténfereg. Ismeretlen eredetű, töve talán a rokon jelentésű őgyelegével
azonos. (Nem talán, hanem biztos.)
Edény tartály. Ismeretlen eredetű szó. (A héber eden valószínű rokonszó.)
Idény évad, szezon. Nyelvújítás az idén (lásd idei) szóból. (Ny=Ni: idéni.)
Édes Az ízes a régi ézes-ből származik, később elkülönült a jelentésük. A z / d
váltakozás nyelvjárásokban: vizes / vides, büdös / bűz. (Ez természetes, hiszen
a Z hang a T  D  Z hangváltozási sor utolsó tagja.)
Idióta nemzetközi szó. Forrás a görög idiótész (magánember, laikus, kontár,
műveletlen. Az orvosi latinból került a köznyelvbe.
Ádáz vad, dühödt, kegyetlen. Régi ádázik-ból elvonással.
Edz: acélt, testet. Vitatott eredetű. Legvalószínűbb, hogy a víz, folyó jelentésű
ügy korábbi igy, egy alakjából jött létre. Ezt támogatja a (16. sz.) egyzeth, meg
az izzó vasat vízbe mártják. (Az egyzeth valójában edj-zet, megvan a D hang.)
Idéz odahív, vagy szöveget ismétel. Az ide származéka -z képzővel.
Ódzkodik vonakodik. Az old, oldoz visszaható oldozkodik alakjából ered:
eloldani magát valamitől. (Inkább odáz, minél később… mert nem is akarja.)
XP és XF valódi magyar gyökszavak
A hangutánzó oppá! hirtelen dolgot jelent – az uff! elszalasztott lehetőséget.
aba = apa

of = repül

apim = orcák

ȧf = elrepült

apa

ép (semmi baja)

ipa (após)

ópa (dédapa)

efi = faág

ef’á=csörgőkígyó

uf = elrepül

fa (repül, hajlik) epe (ártalmas)

oppá!

uff!

Hivatalos etimológiák
Aba: daróc, durva posztóanyag. Oszmán-török eredetű, a perzsán át az arab
abára megy vissza. (Az arab nyelv 2.5, a héber 3.5 ezer éves – de csak az
arabból lehet származtatni. Aba Sámel, Abaújfalu a hiv. nyelvészet szerint a
besenyő (ótörök) Aba nemzetségfőről lett elnevezve. Talán, de aligha jelentett
durva posztót ez a név. A héber aba = apa. A finn apu = segítő, pappu =
apuka. Tehát apa, de a déli régiókban, ahol P/B hangváltozás volt: Aba.)
Fa, fás, fásul. Az uráli korból: vogul pa, zürjén pu, finn puu, szamojéd pa
(fa). A szóeleji p/f hangfejlődés szabályos. (Ez a P/F szabály a korasémi
nyelvállapotból származik, ahol a szóeleji hang még ma is csak a P lehet…)
Ép egész, egészséges. Ismeretlen eredetű. (Nem. Eredete az ȧf, of = repül.)
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Epe májváladék. Finnugor korból: vogul tap, zürjén, votják szep, finn sappi,
lapp szappe. A szókezdő mássalhangzó eltűnt. (A szókezdők nem eltűntek,
hanem felragadtak – mert felragadt előragok: t’-=te és S/Sz = olyan, mint.)
Ipa após-a. Vitatott eredetű. Valószínű, hogy az ip- tő finnugor: vogul up
(após, sógor), lapp vuoppa (após). Mások szerint ipa az apa régi változata.
Bővített XP és XF szavak
A valódi magyar gyökszavak értelme többnyire fedi a bővített szavakét is.
Rejtett magyar gyökszót nem találtunk.
upȧc = cserzett

efi = faág, leszármazási ág

Apc (falu) apacs (jövevény)

ifjú

afesz = kifogy

efesz = nulla, nincs

apad

eped

m’tapel = ápol

ofef = körülvesz ipul = zavaros, ködösített

ápol

éppen (ippeg)

hupál= leejtett

ofel=fellegvár

apály

épül (felépül, -száll)

D / Sz hangvált

Ipoly

opál

uchmanit = áfonya

ufár = poros

hupál= leejtett

áfonya (jövevényszó)

ipar (földmunka)

üpre (hiába)

afár = por, föld
apró, apród

(földi) eper

ipus = büdös

iparón = ceruza ipur = beporzás

áporodott

iparkodik

operál

arpili = ködös
április (hangcsere)

Hivatalos etimológiák
Apacs indián, csibész, vagány A jumá indiánok apa-agwa-cse (hadak népe)
megnevezésből. Párizsban nevezték el az alvilág tagjait az indiánokról.
Eped epeszt: kesereg, vágyakozik. A feltehető ősi *ep- alakból ered. A
szócsalád főként az epe keserűségével kapcsolatos. Volt szárad, sorvad értelme
is. (Az apad, eped héber rokonszava az efesz = nulla, nincs.)
Éppen Az ép n ragos alakjából (épen) p megnyúlással. (Megnyúlás-legenda.)
Ifjú fiatal fiú. Összetett szó, második tagja a fiú. Első eleme ugorkori: az
osztják ai (kicsi, fiatal) származéka. (Nem. A héber efi=faág és leszármazott.)
Opál színjátszó, áttetsző féldrágakő. A görög opalliosz nyomán. Végső forrás
az óind upalah (kő). A magyar szó a német Opal-ból van.
Ápol betegségben. Ismeretlen eredetű. A 18. sz. előtt apol. Eredeti jelentése
eredetileg ‘csókol’ volt. (A tápol-ból: etet, gondoz.)
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Áfonya savanykás, kékesfekete bogyó. Román jövevény (afină), ahova keleti
szlávból juthatott (lengyel afyna, ukrán jafina).
Apró, apród Valószínűleg ótörök: ujgur oprak (apránként széthullott), opruk
(feldarabolt). (P/F a héber afár = por.)
Eper szamóca és az eperfa termése. Ugorkori: vogul eperjeh (földieper).
Eredetibb magyar alakja eperj volt (Eperjes helynév). J eleme eltűnt.
Áporodott állástól rossz szagú (étel, levegő). Ismeretlen eredetű, talán köze
van a záp szóhoz. (A héber ipus = büdös.)
Iparkodik Az ipar ismeretlen eredetű. Kapcsolatos lehet a tájnyelvi iperedik:
felserdül, erőre kap, ágaskodik tövével. Nyelvújítási elvonás a latin industria
mintájára. (Nem, hanem a földművelésre megy vissza, az meg a por szóra.)
Operál ügyködés, műtét, hadművelet. Latin operari (foglalkozik), opus, operis
(munka, mű) szóból. (Nem. A földművelésre megy vissza, az meg a por szóra.)
Április A latin Aprilis mensis (április hónap) kifejezésből, amely valszeg az
aperire (kinyit) származéka (rügyek, bimbók). (Nem. A héber árpili = ködös.)
Após házastárs apja Eredetileg apóka volt, az ipa szorította ki.
XG valódi magyar gyökszavak
Az XG gyök közös értelme: körben, együtt.
ag = kört írt le

og = körülvesz

agalá = szekér

ág

ég, ég(-bolt)

iga ige (összefogott)

Hivatalos etimológiák
Ág növényág, folyóág, leszármazás. A finnugor karél-finn hanka evezővilla.
Vagy ugor eredet: vogul tog, tag (ág).
Ég lángol, parázslik. Valószínűleg finnugor, pl. cseremisz engem lángol.
Ég-bolt mennyország. Finnugor: zürjén szünöd (levegő), finn sää (időjárás). A
szóeleji sz a magyarban eltűnt, a szótőben nazális mássalhangzó állt, a
magánhangzó hangsúlyos helyzetben megnyúlt.
Iga, leigáz: járom, szolgaság. Szerb-horvát, szlovén igo (járom).
Ige, igéz, varázsige. Ótörök, a mai török nyelvekből már nnincs, de a mongolba
átszármazott az üge (szó, beszéd).
XG bővített szavak
Az XG közös értelme: körbevesz, egybefog – a legtöbb bővítményre érvényes.
mogeg = megpuhít, -nyomkod
agg
akavá= akadály, agmón = kampó
aggály (akaváli) aggat (akgat)
ógem = bánkódik, agunȧ = özvegy, elhagyott
aggódik Ágnes
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agáv = udvarol, eglon = kocsis
ágál
ógen=horgony

ógen = lehorgonyoz, hoge = kimond

agancs (ágan-tesz)

igen (ez az!) igény

oger = gyűjtő, ürge, hörcsög

igara (arám)=tető

oger = gyűjtő

agár (fürge vadász) egér, Eger

ígér

ugar ugor nép

agár, agor = felhalmoz, -ott

gorál = sors

agrár

éger (gyantás fa) egres

agȧsz = körte

egoz = dió

augusztus egész égisz (kerekség)

ugrál (dobódik)

igel =körbefog
igaz igáz igéz

igel = kereket hajt
(monoton zaj)

ugat üget

Hivatalos etimológiák
Agg régi, öreg. Finnugor: cseremisz szongo (öreg). Hosszú átalakulással az
ősmagyarban ag lett, fejlődése kétfele ágazott. Egyik ágon megkettőzte a g-t. A
másik ágon a szóvégi g gyengült, majd u félhangzóvá vált. Az au szabályosan
vezetett az ó alakhoz, másfelől az avul igéhez. (??)
Aggódik fél, rosszat sejt. Talán az agg származéka. Mások szerint a szűk,
szoros finnugor szó folytatása: pl. finn ankain (szoros), vagy ettől eltérő szóé,
amely szomorút jelentett, pl. zürjén sog. (??)
Aggat ráakaszkodik, alkalmatlankodik. Az akaszt ige ak- tövéhez illesztett -gat
gyakorító képzővel akgat alakult ki. Akaszt helyett akad: el-, ráakad, függve
marad. Az ak- tő ugor eredetű (vogul tahn-, osztják logant-). Bonyolult
nyelvtud. módszerekkel bizonyítható egy szokko / akk / ak fejlődésvonal.
Ágál színpadon / hadonászva vitatkozik. A latin agere (cselekszik) szóból,
innen a színész régi neve, az aktor.
Igen, nagyon, úgy van. Ismeretlen eredetű. Nagyon jelentése a korábbi, mai
értelme az igenis (nagyon is) összetételből alakult ki.
Igény jogos kívánság, követelés. Nyelvújítási szó. Vagy az igen szavunk volt a
képzés alapja, vagy az ige szó. (Az igény: igén-i.)
Agancs szarvas hímek homlokán többágú, évente lehull, majd egy-egy ággal
bővül. Mesterséges szó az ág-ból a szintén mesterséges -ancs képzővel. A
magyar nyelv nem különböztette meg az üreges és állandó szarvat a tömör és
évente megújuló szarvtól.
Egér Finnugor: vogul tenker, osztják lonker, mordvin sejer. A szókezdő
mássalhangzó a magyarban eltűnt, a g hang a közelebbről rokon ugor nyelvek
nk-jának szabályos folytatása. (A héber XGR váz minden szava rokonszó.)
Éger lombos fajok. Ismeretlen eredetű. Korábbi alakja eger volt. Mivel
vízkedvelő, több folyónak és településnek adott nevet: Eger, Egregy,
Zalaegerszeg. (A héber XGR váz minden szava rokonszó – gyűjtő jelentéssel.)
Agár karcsú, hosszú lábú, gyors vadászkutya. Északi szláv jövevényszó:
lengyel ogar, cseh ohar. A szláv nyelvekben valószínűleg török jövevény.
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Ígér Ismeretlen eredetű. (Kezdetben lehetett felhalmoz és akkor ez is XGR.)
Ugar műveletlenül hagyott, vagy csak pihentetett, elvadult föld. Bolgár, szerbhorvát ugar, szlovák uhor (ugar, parlag). Ezek a szláv ugoreti (leég) igével
kapcsolatosak, tehát az égetéssel nyert vagy trágyázott földet jelentettek.
Ugor magyar, manysi és hanti (vogulokat és osztják) finnugor népcsoport. Az
orosz ugri (ugorok) révén terjedt el. Forrás az ótörök onogur (tíz ogur), bolgártörök nép neve volt, amely uralta a manysik, hantik és az ősmagyarok Urálvidéki őshazáját. A szláv venger, német Ungar, stb. mind az onogur/ongur-ra
vezethető vissza. (Az ugor szó értelme valójában: összegűjtött.)
Ugrik lépést kihagy / szlengben: elvész. Ismeretlen eredetű. (A magyar egér,
héber ürge, hörcsög mind gyűjtó és mind ugrál.)
Agrár- Latin agrarius (mezőgazd), ager (szántóföld). (Felhalmozás, XGR.)
Egres köszméte, piszke. Sok nyelvben elterjedt a latin agresta (éretlen
szőlőbogyó leve, savanyú bor) nyomán, a mezeit, vadon termőt jelentő
agrestis-ből. Magyarban az olasz agresta (sötétzöld, savanyú szőlőfajta)
származéka, hasonlóság alapján. (Az egresbogyó elég kicsi, gyűjtögetik: XGR)
Egész teljes, ép, összes. Valószínűleg iráni, alán vendégszó: oszét egasz, igasz
(egészséges, ép, eleven), ez talán a szkíta Akaszasz személynévből való.
(Bármely személynévnek mi köze lehet egy szó értelméhez?)
Égisz oltalom, védőszárny, „égisze alatt”. A görög aigisz-ből származik. Ez volt
Pallasz Athéné pajzsának neve. Valójában a fapajzs kecskebőr bevonatát
jelenti, az aigosz (kecske) nyomán. (A kerek egész-ről van szó.)
Augusztus, a 8. hónap. Latin Augustus mensis (augusztus hónap). Töve augere
(növel, gyarapít). (Az augusztus, a régi időszámításokban az „év-kerék” vége.)
Igaz Bizonytalan eredetű. Ig- töve valószínűleg a régi jóg (‘jobb oldali’) szóval
azonos (ebből ered a jog), olyan, mint a hajdani jonkább – mai inkább.
XGy, valódi magyar gyökszavak
A magyar XGy gyökszavak mind XDJ származékok, és az adás, evés ivás
rokonságába tartozók. Rejtett gyökszót nem tudtunk megállapítani.
iduj = buzdított
égy! (edj! egyé)

így igyá (idj! igyál)

úgy
udim = a túlélők

eged = köteg, ehad = egy
agy (kerek adj?)

iduj=buzdított

egy (orosz agyin)

ügy (víz: üde)

agád = összegyűjtött

odot = ügyek, amiatt

ágy (széna)

ügy (üdv)

ál = felfelé, daluk = meggyújtott
ágyú (álgyú)

Hivatalos etimológiák
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Agy eredetileg koponya / agyvelő, a gondolkodás központja, központi rész.
Valószínűleg finnugor. Finn aivo (halánték, agy). Az aj- tő j-gy megfelelésre
vannak példák (jer-gyere). (A J-Gy-re van, de a finn szó nem rokon.)
Ágy fekvőhely, meder, vájat. Finnugor: zürjén volj, votják valj (leterített
nemez, szarvasbőr), finn vuode (ágy). (A finn szó rokona a héber vádi= völgy.)
Egy számnév és névelő. Igen régi szavunk. Valószínűleg a finnugor, közelre
mutató névmás (ez) e- tövéből képzett forma, s így eredeti jelentése: több közül
ez, a közeli. Határozatlan névelőként belső fejlődéssel is kialakulhatott. (A
magyar, finn, orosz és héber „egy” mind rokonszavak.)
Így, ennyire. Az „ez” mutató névmás e, i eleméből.
Úgy Az „az” mutató névmás zártabb (o, u) tőhangzójából.
Ugye nemde. Az úgy és az -e kérdőszócska együttese, helyeslést váró szó.
Ügy Bizonytalan eredetű. Lehet finnugor származás: a zürjén zilj (serény,
fürge), amelyből szabályos levezetéssel igy alakhoz jutunk. Kapcsolat az
igyekszik szóval. (A héber odot = ügyek.)
Ágyú Korábbi alakja álgyu. Valószínűleg ótörök: ujgur altag, csagatáj aldag
(eszköz, csel), ezek szabályos úton fejlődhettek álgyu formára. Legkorábban
kimutatott magyar jelentése eszköz. A puskapor feltalálása után rögzülhetett
mint robbanással működő eszköz.
XGy bővített szavak
A bővített XGy szavak értelme a héberben konkretizálódott. Ez ismét felveti a
magyar nyelv elsődlegességét, és hogy még a kései G hang is közös lehetett.
magág = nyomkodta
agyag
agavim=ülep, agavá = közösülés

iged = megszervezte

ágyék

igyekszik

hagá = elmélkedik

og = köröz, iduj=párolgás igel=bekerítette
őgyeleg

agyal
igun = elhagyás, mugán = védett

ügyel
igún = elhagyás

egyén

ugyan

adír=hatalmas

egel = csepp, eged = köteg

agyar

egyes egyesül

Hivatalos etimológiák
Agyar vaddisznó, elefánt, rozmár szemfoga. Ugor eredet: vogul anysar. Az
nys/gy hangfejlődés párhuzamos példája a manysi/magyar népnév.
Agyag finom szemcséjű, formálható. Ősi agy- tőből, denominális -g képzővel.
A tő valószínűleg ugor, de kevés a rokonnyelvi megfelelő (osztyák as) – és a
hangfejlődés sem egészen szabályos.
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Ágyék külső ffi nemiszerv. Az ősi ágy- tőből, főnévképzővel. A tő finnugor, a
rokonnyelvi megfelelők (pl. vogul unys) általában far jelentésűek. A
magyarban a szó értelme átkerült a közeli testtájra.
Igyekszik A régi ügyekezik árulja el, hogy az ügy az alapszó. Eredeti értelem:
maga ügyében jár. A szótő a köznyelvben illabiálissá vált (pl. süket-siket).
Őgyeleg ‘ténfereg, lézeng’. Ismeretlen eredetű szó, töve valószínűleg az őd-,
talán az ődöng-ével azonos.
Egyén különálló személy. Nyelvújítás: az egy számnév és az én összetétele.
Ugyan nyomatékosító előtag: ugyanaz, ugyanúgy, stb. Töve az úgy.
XH magyar gyökszavak
ochel = étel

óah = uhu

éh

uhu

Hivatalos etimológiák
Éh, éhes, éhezik. Önállóan nem használják, talán az eszik ősi melléknévi
igeneve. Ennek az eredeti lágy g képzője? járult az ige e- tövéhez, és
eredményezte az eh, éh formát. Evő / falánk / éhes jelentésfejlődés lehet.
Uhu: nagy fülesbagoly. Hangutánzó szó, a huhog, tájnyelvi uhog változata.
XH bővített szavak
ihá=egyesítette ahál = sátrat vert

ihul = jókívánság

ahol (ott)

ehol ihol (itt)

ihlet

ahád= kedvelte

hȧs = érez, méhos = fájás

áhít

éhes, éhezik

ihul = jókívánság
óhaj, óhajt

Hivatalos etimológiák
Áhít kíván, óhajt. Hangfestő szó, az á kitátott szájat jelez. A szájtátás sóvár
bámészkodástól vagy megilletődött ámulattól lehet önfeledt.
Óhajt kíván. Az óh indulatszóból, -ít műveltető képző -ajt változatával. Eredeti
jelentése sóhajt volt. (A héber ihul = jókívánság.)
Éh-kopp Alighanem az éh + koplal-ből kialakult elhomályosult összetétel, de
eredhet a felkopik az álla / kopog a szeme szólásokból is.
Éh-omra éhgyomorra. Elhomályosult összetétel az éh és a régi jonh (gyomor,
belsőrész, szív, lélek) feltehető *hon eleméből. (Ez a *hon végkép ostobaság.)
Ihol: íme itt. A hol (valahol) előtt az ’ez’ mutató névmás i eleme áll.
Ihlet alkotásra serkentő lelkiállapot. Az önmagában nem használt hangutánzó
ihl, ihel (lehel)-ből jöhetett létre. (A héber ihul = jókívánság.)
XJ valódi gyökszavak
Az XJ = XI/J, eredetileg mássalhangzó nélküli volt.
éjfa = sötétség, éjfo= hol?

ajȧ = ragadozó madár
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ajá=kos, szarvas

éj

íj

új (zsákmány)

Hivatalos etimológia
Éj, éjjel: alkonytól virradatig. Finnugor: osztják ej, észt öö, lapp jijj (éjszaka).
A köznyelvben inkább éjszaka, éjjel.
Íj a nyíl kilövésére. Bizonytalan eredetű. Talán uráli: osztják jógel, mordvin
jonks, finn jousi, szamojéd jinta (íj). Az íj puszta í volt, ragos formákban (íak,
íat, íel) lépett fel – a j hiátustöltő. Más hiátustöltő a v, így keletkezett az ív. Ez
külön jelentést nyert, és továbbvitte a magas hangrendet.
Új Finnugor: cseremisz ú, mordvin od, észt úe (új). (A héber od = még, több.)
XJ bővített szavak
Az XJ bővítmények beleszúr-, kinyit értelműek. Rejtett gyök nincs.
ȧja=ragadozó madár

ijed = elpárologtatta

ajak Ajka város

ölyv (ölio: ölő)

ijed

ajál = szarvas

éjfa = sötétség

ájul (elejtett)

éjjel

ojev = ellenség
uján=kiegyensúlyozott
(kéz-láb) ujj

ájin = forrás

ijen = betekintés, megfontolás

eléza=ujjong

ajánl ajándék

ilyen

olyan

ujjong vidám

ajen=betekint

ájit = keselyű

ojev= ellenség

ájit = keselyű

ajtó

(el-, le-)ejt

ijeszt

ojt (beleszúr)

ajál = kos

ijet = kibetűz

ijár = ápr-máj (nyilazó)

ajz (íjat)

(betűt ki-)ejt

íjaz

Hivatalos etimológiák
Ily, ilyen. Az „ez” mutató névmás e tövének i változatából jött létre -l
ablativusi (határozói) raggal, amely palatalizálódott (lágyult). Oly, olyan,
olykor. Az „az” mutató névmás eredetibb o tőalakjából ered -l raggal, stb.
Ölyv sólyomalkatú ragadozó madár. Régebbi elü, ülü, ölü alakjaiból ótörök
előzményre utal, de nem lehet kimutatni. Csak mongol elije és rokonaiból
lehet: burját ilé, ojrat elé (sasféle). Így fejlődhetett: ülü / ölü / ölyü / ölyv.
Ijed, ijeszt. Ismeretlen eredetű. (A héber ijed = elpárologtatta.)
Ujj – kéz-láb. Uráli korból: vogul tul, osztják tui, szamojéd taje(da) (ujj,
karikagyűrű). Bonyolult, levezetéssel jutunk el az ősibb „uj” szavunkig, amely
magánhangzó-közi helyzetben ujam / ujjam / ujj lett. A ruha-ujj vitatott
eredetű. Valószínűleg uráli: osztják tít, zürjén szoi, cseremisz soks, lapp suajj,
szamojéd tijja (kar, ruhaujj). Az uráli alap *szoja lehetett, ebből a korábbi
magyar uj, amely: ujak / ujjak / ujj lett. Nem valószínű, hogy azonos az ujj-jal.
(Szóval a hivatalos nyelvtudomány szerint a magyar kéz-láb ujj és ruhaujj nem
valószínű, hogy azonos eredetű.)
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Ajak Az elavult aj (nyílás, hézag) kicsinyítő -k képzővel. Az aj finnugor:
cseremisz aj, osztják oj (nyílás, zsák szája). Más származékai ajtó, ajz.
Ájul A szájtátás á hangjából, először talán ául alakban, amely hiátustöltő j-t
kapott. Legkorábbi jelentése bámul. Az eszméletlennek is leesik az álla, tátva
marad a szája, mint a bámésznak.
Ujjong hangos kiáltozással örvend. A jókedvet kifejező ujjé indulatszóból
ered, az -ng gyakorító igeképző.
Ajándék ellenérték nélkül kapják. Az ajánl ige alakult át -dék képzővel.
Ajánl javasol, rábíz. Régi szó (első adat 14. sz.), eredete ismeretlen.
Ajtó nyílászáró. Az ajt (nyit) ige melléknévi igeneve: nyitó, nyíló. Az alapszó
lehet a finnugor aj (nyílás)-ból, vagy a finn avata, osztják ájeta származéka.
Ejt leejt, kimond, ejtőzik (pihen). Az esik származéka műveltető t képzővel. A
szótő s / j hangfejlődésnek közbenső állomása h hang lehetett.
Ojt helyett olt növényt: oltvány, élőlényt. Vitatott eredetű. Alighanem ugor:
vogul alt- (hozzáköt), osztják alta (told). Lehet, hogy a -t műveltető képző,
már az ugor korban megvolt. A tájnyelvi ojt egy ideig a köznyelvben is
megvolt, talán hogy megkülönböztessék a másik (tüzet, szomjat) olt igétől.
Ajz feszít. Az elavult aj (nyílás, hézag)-ból lett ige. Mai jelentéshez az íj (nyíl)
felajzása révén jutunk: a nyíl végén lévő kis hasítékot, az ajt a húrra illesztik.
Az eredeti jelentés elhomályosult. Mai jelentés: kedélyt, kíváncsiságot ajz.
XK valódi gyökszavak
Az XK gyökszavak közös értelme: a nyomában van.
aká = az a...

okev= követi, aká (arám)= az a...

aki

-ik

ok

aká = nyomás

akáv = akadályoz, okev = követ

akó

ék ék (dísz) eke

ukáv = köbözve van
ük

Hivatalos etimológiák
Akó kb. 50 liter. Valószínűleg szlovák: okov (vasalt edény, akó).
Ék1 hegyesszögű lapokkal határolt test, ékírás, ékezet. Talán ugor vagy
finnugor: vogul töngül (dugó), osztják lonk (faszeg), lapp szagge (ék). A
rokonnyelvi szótövek alapján a magyarban g lenne a szabályos fejlemény. (.)
Ék2 helyett ékes: díszes. Bizonytalan eredetű. Lásd lentebb.
Eke Ótörök: a csuvas aka feltehető ó-csuvas *ekeg előzményéből, ennek töve
valószínűleg azonos a törökségben általános ek- (szánt, földet művel) igetővel.
Ok mozgás, változás, történés oka. Ótörök: ujgur uk (vélemény, értelem), uk(megért, felfog). Az átvett szó „értelem” lehetett.
XK bővített szavak
Az IK rejtett magyar gyökszó, jelentése: ivadékokat eltávolít – akár „kitépik”,
akár megszüli őket. Az AK is rejtett gyökszó: követi, elakaszt. 18
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akȧc = megszúrta
akác

me- és ha- csak igei előragok ↓

akavá = akadály ochef = rákényszerít

me-ki = hány hakaȧ = hányás

akad akadály

okád öklendezik

ekhó visszhang

az ke... = akkor
akkor (az-kor)

okev = nyomon követi

ekkor (ez-kor)

okol okul

okev = feltartóztat

okev = meggátol, ako = zerge

akol

ököl öklel

achom = sötét

M/N hangváltás

akna
akár = kitépte, áthelyezte, eker = ivadék
akar akár...

(láb-)ikra ikra iker

oker = meddővé tesz
ökör (két herét)

aksán=makacs

echesz= bokadísz ikes = konok

ikes = álnok

Ákos

ékes ékít

okos

akdám = bevezetett

ikes (ige)
ichszen = elszállásol

akta

iktat

(okta- = nyolc 23) ukáv = köbözve

október

okev = nyomonkövet

ekev = miatt uchaf = kényszerített

ekéz (barázda)

okoz

ukáz (parancs)

Hivatalos etimológiák
Akác Amerikából Európába telepített fa. Alakváltozatai: agác, akáca, stb. A
görög akakia megfelelője, és az egyiptomi akácot jelentette. Az újkori és
újvilági fa azért kapott ókori nevet, mert tüskéi, levelei, fehér virága hasonló.
(A héber akác = megszúrta.)
Akad el-, ráakad, függve marad. Az ak- tő ugor: vogul tahn-, osztják logant-).
Bonyolult módszerekkel bizonyítható a szokko/akk/ak fejlődés. (A héber akavá
= akadály. Így nem bonyolult.)
Okád, hány, kilövell. Hangutánzó, az ökrendezés hangjai. (A héber…)
Ekhó Ponyva, ekhós szekéren. A görög echó: visszhang. A debreceni
diáknyelvben keletkezhetett. Talán arra utal, hogy az ilyesfajta, nap és eső
elleni védőtető visszaveri a kocsiban ülők hangját.
Akol juhkarám, ól, istálló. A legtöbb szláv nyelvben okol (karám, tábor). A
szláv szó az okolo (körül) rokona. Átadó a szlovén. Lásd még kiakolbólí(n)t.
Ököl összeszorított kéz. Ismeretlen eredetű, talán kapcsolatos az öklel igével.
(Mivel az l igeképző: ök-öl, persze hogy kapcsolatos.)
Öklel a szarvával, döf. Ökl- alapszóból gyakorító -l képzővel jött létre. Az
alapszó talán az ököl, mert az ököllel való egyenes ütés, döfés hasonló. (Az l
nem gyakorító, hanem igeképző, és kétszer is szerepel: ök-öl-el.)
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Akna bánya-, kályha-, liftakna. Szláv előzménye az okno ablak. Ha ablaknak
értették, nyílás lehetett. Bányaakna: robbantó járat. (Mégsem a szláv oblok-ot
értettük ablaknak?)
Akar Valószínűleg ugor, a rokonnyelvi (vogul, osztják) ankver-, angvar- töve
általában tekint, pillant. A tekint / akar jelentés fejlődés más nyelvben: német
absehen (megnéz, elles) – absicht (szándék). (A héber oker = áthelyez, kitép.)
Akár választó mellérendelés, megengedő kötőszó, határozatlan névmások
előtagja: akárki, akárhol, stb. Az akar változata, valószínűleg akarj-ból. A
jelentés fejlődés: akar / ha akarod / akár. (Etimológia…)
Iker egyszerre születettek, összetartozó dolgok. Ótörök, csuvasos: türk ikkiz,
kun egiz, oszmán ikiz, csuvas jeger (iker). A törökös szavak az iki (kettő)
származékai. A magyarba egy ócsuvas *ikir kerülhetett.
Ökör, herélt, ostoba. Türk, ujgur, oszmán: öküz, csuvas veger (ökör), mongol
üker. (A héber igen nagy szóbokra mindezeket igazolja: oker = meddővé tesz.)
Ikra (tok-)hal pete, értékes csemege. Szerbhorvát, szlovák, orosz ikra.
Ikra lábszár hátsó kidagadó izma. Bolgár, szlovák, lengyel, orosz ikro. A 2
ikra szónak talán távoli összefüggése az ikrás hal kidomborodása. (Nem az.)
Ikes olyan igék, amelyek kijelentő mód jelen, egyessz. 3. személy -ik
végződést kapnak. A nyelvtudomány szakszava. (A héber ikes = konok.)
Ék2 helyett ékes díszes. Bizonytalan eredetű. Ék alapszava nem mutatható ki,
csak nyelvújításkor vonták el a nyakék, ékszer-ből. (A héber echesz=bokadísz.)
Okos eszes. Az ok származéka, a feltehető eredetibb értelem jelentése alapján,
erre vall az ellentétes értelmű oktalan szó.
Akta hivatalos irat a hazai latin acta publica (közérdekű lépések) kifejezésből.
Az actum (elvégzett dolog) többesszáma.
Október 10. hónap. A latin mensis October nyomán, az octo (nyolc)
számnévből. A római év márciussal kezdődött. (Lásd a héber ukáv=köbözött.)
Iktat besorol, befogad. A juttat ige jelentésben elkülönült párja. A kettősség a
vogul jokht (érkezik, jut) kétféle továbbfejlődéséből érthető. Egyik ágon jokht
/ joht / jot / jut, a másikon jokht / jukt / ikt. A Halotti Beszédben még
iochtotnia van. (A héber ichszen = elszállásol.)
Ukáz önkényeskedő parancs. Orosz, az ukazatj (megparancsol) igéből.
XL valódi gyökszavak
AL ÁL EL ÉL ÓL ÖL ÜL
AL jelentése: alsó, rajta van. ÁL: nem valódi. EL: elfelé, távolít, befejez.
Az IL érdekes rejtett gyökszavunk. Bármi járul majd hozzá, az l igeképző
megduplázódik. Az IL származékai mind összetett szavak – amelyek jelentése
„illékony” / illesztő: illő, illeg, illem, illan, illeszt, illat, (meg)illet.
Az ö hang az o, az ü hang az u későn megjelenő változata.
Az ÖL (öle, ölfa, megöl) többszörös értelmű valódi gyökszó. ÜL: rátelepedett.
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Az OL is rejtett gyökszó. Származékai, mint az IL-nél, összetett szavak.
Állandósult helyzet felváltásáról szólnak: olcsó, olvas (tovább-os), old, oldal,
olaj, olló (ol-eló), olt. (A wláh és a wlasi nem tartoznak ide: ezek le-válók.)
Mivel UL-nak bővített szava sincs, rejtett gyökszó sem lehet. Eddig 22 rejtett.
ole = bemegy, olel = gondoz

ul = csecsemő

al = -on, -rá

al = -ról

al- (lenti) alá

el- (eltól) el

ól öl (ölel)

alá= bunkósbot

el = -hoz, -nak, elion = legfőbb

oles = katángkóró (öles)

al (alvilág)

elé elő

öl (ölfa, felölel)

ilá = ürügy

ole = nől, el = erő, Isten

olá = áldozat, ’felszáll’

ál (hamis)

él élő

(meg-)öl

ül (az anyján)

áil = kos (szarv) olár = zsebkés
él (éles)

Hivatalos etimológiák
Al eredetileg főnév: alsó rész – lásd alj. Ősi ragokkal képzett származékai az
alá, alatt, alól. Ma összetételek előtagja, pl: alsó. Az uráli korból szamojéd
alyn, osztyák il, votják ul, mordvin al, észt ala (alsó rész). (A nagyon gyakran
használt héber előrag: al- = -on, -ra, -ról, -ért.)
Ál hamis, színlelt. Ótörök: ujgur, csagatáj, oszmán-török al (csel, csalás).
El Eredetileg elé, majd az é megrövidült és lekopott. Eredetének megfelelően a
jelentés előre volt, majd távolodás, kezdés, bevégzés stb. jelentésekkel bővült.
Elé vele szemben. Valószínűleg az elő el- alapszavából lett -é határozó raggal.
Él Az uráli korból: votják ul, cseremisz el, finn elää, lapp ellet, szamojéd jíle,
szelkup ili (él). Az é a magyarban nyúlt meg.
Él(e) vágóeszköz, szél, szegély. Valószínűleg ugor: vogul ilem. Korábban
szúró hegyet és hegycsúcsot is jelentett.
Elő, előny, előleg. Az el- tő finnugor: vogul élen (elöl), osztják íle (előre), finn
dellä (elöl). Az elő-ből eleje hasonló, mint a fő-ből / feje. (Nem. A fej tejet fej.)
Ól tyúk-, disznóól. Ótörök eredetű: ujgur agil, oszmán agil (karám), altáji,
tuvai aul (falu). A magyarba agul forma kerülhetett, amelynek szabályos
származéka az ól. (A kerül„het”ett nem tudományos érv. A g-ből sem lesz L.)
Öl(e) ölébe ül, női szeméremtest, kitárt karok: kb. 1,9 m. Ősi finnugor örökség:
zürjén szil, votják szul, mordvin szel, finn syli (öl, ölelés). A finnugor *szüle
szókezdője a magyarban eltűnt. (Az S/Sz a finnugor nyelvekbe is az afro-sémi
nyelvekből jutott, ahol az S „olyan, mint, ahhoz hasonló” értelmű előrag volt.)
Öl embert, disznót, a méreg öl, gyötör. Ősi örökség a finnugor korból: vogul
eli- (ölni fog), osztják uel, votják vij- (öl).
Oly, olyan, hasonló, annyira. Az „az” mutató névmás korábbi o tőalakja -l
ablativusi (határozói) raggal bővült, amely palatalizálódott (lelágyult). (1. A
finnugor-mínusz-magyar nyelvekben a késői z hang még nem volt, tehát nem is
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lehetett „az”/ „oz”szavuk. 2. Azzal, hogy lelágyul az L hang, nem mondtak
semmit. Ha az L képzős igékhez I melléknév képző járul (palatizálódás) –
akkor a szó melléknévvé válik.)
Ül Bizonyosan régi szavunk, de eredetéről nem tudunk biztosat. (Csecsemő.)
Ünnepet ül Az ősi, ismeretlen eredetű *id szóból (nem valódi szó, csak
„kikövetkeztetett”), amely egyház, ünnep szavainkban rejtve él, és szent
jelentésű. A régebbi üdl, ill, üll elárulják, hogy az alapszó -l képzőt kapott,
majd így fejlődött tovább: idl / ill / üll, végül a tőmássalhangzó, alighanem az
ül analógiás hatására, megrövidült. Megszentel / lakomázik: az egyházi
ünnepek is bőséges étkezéssel jártak. (Az ül és ünnepet ül eredete ismeretlen…
de azt mégis tudják, hogy különböznek?)
XLW és XLB, bővített szavak
A gyöknyelvészet már felderítette, hogy mely magyar szavakban van
(betűnek is kellene lenni) w. Itt be is mutatjuk is őket.
aláv = rajta

ilá = ok, indok

hiv’jai = ölyv, olev = megsért

alvó

elv (előz) eleve

ölyv

haláv = tej

helev = faggyú, alúv = silány

alvad

olvad (hó, zsír)

laván = fehér

alvá =levélzet

ale = lap, levél

albino albán

élv- eleven

olvas (lapozva)

al= magas, bár =fia alvani = lombos

ole = felülmúl

Albert

Olivér

Elvira

alá = bunkósbot, barȧd = villám
ala-bárd

Hivatalos etimológiák
Élv, élvez. Nyelvújítás az él igéből, a kedv, nyelv szavakból tévesen
következetett -v képző alkalmazásával. (A hivatalos nyelvészet felfogása az,
ami téves: a v se nem képző, se nem képzelték annak. A magyar nyelvben nincs
meg a w betű, csak a v. A finnben viszont csak w létezik, de azt v-vel írják. S
még ahol meg is van a w, a hivatalos nyelvészet ott sem érti az eredetét.)
Albino pigmenthiány miatt fehér bőrű (szőrű), vöröses szemű. Portugál eredetű
szó, a negros albinos, fehéres négerek-ről. (A héber ha-laván = a fehér.)
Albán A tisztázatlan eredetű latin Albanus névből. (Az albánok világosabb
bőrűek voltak a környező népeknél.)
Alabárd hosszúnyelű, szekercéhez hasonló szúró-vágó eszköz. Sok európai
nyelvben megvan. A mai szó az olasz alabarda hatására jött létre. (Az alabárd
összetétel: lásd a két héber rokonszót.)
Elv alapelv. Mesterséges szó, a latin principium magyarítására. (Elou elw.)
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Ölyv sólyomalkatú ragadozó. Régi elü, ülü, ölü alakjaiból ótörök előzményre
utal, de nem lehet kimutatni. Csak a mongolból elije, és rokonnyelveiből:
burját ilé, ojrat elé (sasféle). Palatalizálódás révén: ülü / ölü / ölyü / ölyv.
Eleve Az elő főnév korábbi eleü alakjából keletkezett az -é lativus
(irány)raggal, majd megrövidült. Legkorábbi jelentése előre, elejére lehetett.
Olvad, olvaszt: szilárdból folyékony. A szócsalád ol- alapszava ősi örökség,
finnugor: vogul talasz (olvadt), osztják lola (olvad), zürjén szil (olvadt), finn
sulata (olvad). Az alapnyelvi *szula- szókezdő hangja a magyarban eltűnt. A
tő v-je elhomályosult visszaható képző lehet. (Hogy mi lehet?)
Eleven élő, élénk. Az él ige élő, igen korai „elege” alakjából (ahol ún. lágy g
állt) -n határozóraggal jött létre. A gyenge mássalhangzó kiesett, helyére
hiátustöltő v került. Az eredetileg módhatározó „eleven” melléknévvé vált.
Olvas felolvas, szöveg értelmét felfogja. Bizonytalan eredetű. Feltehető olvaalapszava talán egy régibbi lova- tő hangátvetéses folytatása -s gyakorító
képzővel. A lova- finnugor eredetű: vogul lovant, mordvin lovomsz (számol,
olvas). Az eredetibb számlál (betűket sorba számlál) jelentésből → megérti
őket. Némileg hasonló a görög legó (szed, számít, sorol) és a német lesen
(kiválaszt, gyűjt) esete, amik szintén felvették az olvas jelentést. A
származtatás hibája, hogy a hangátvetést még valószínűsíteni sem tudja.
XLC és XLCs, bővített szavak
halác = levetette helic = gúnyt űzött, lic = tréfál
álca (ál-tesz)

élc (él-tesz)

aluc = szorongatott

olec = szorongat, olec = ujjong

alacsony (al-teszeni)

olcsó (al-tesző)

Hivatalos etimológiák
Élc tréfa, vicc, csattanó. Nyelvújítás az él (éle van) főnévből, az akkor már
meglevő -c névszóképzővel (pl. gömböc), a német Witz magyarítására. A tréfa
vág, metsz. (Ez igaz, csak nem kellett hozzá nyelvújítás. Élc = él-tesz… lásd a
héber szavak tucatjait a C=TeSz-szel.)
Álca álarc, rovar lárva, álcáz. A latin lárva német hatásra alakult ki: a Larve
álarcot és rovarlárvát is jelent. (Az álca = ál-tesza. A latin előtt már az újgörög
is a szomszédból vette át az arám-héber szavak nagy tömegét.)
Olcsó áru, olcsó dicsőség, kifogás. Bizonytalan, talán ótörök eredetű. Lehet
ujgur, karakalpak usak (csekély) vagy türk alcsak (szerény), oszmán-török
alç,ak (alacsony). Az inetimologikus l betoldása (mint bölcs, bölcső)
magyarázza az olcsó-t: usak / osag / ocsau / ócsau / olcsó, az utóbbiban
szóvégi ak / ag / au / ó hangfejlődés. (Fiatal koromban még mindenki tudta,
hogy az l nemzetközi, általános igeképző. Az olcsó  oltos: lecsökkentő.)
Alacsony, (le)alacsonyít. Az al főnév származéka a már nem élő cs (eredete s)
melléknév-, és az elavult ny kicsinyítő képzővel. (Héber aluc = szorongatott.)
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XLD bővített szavak
éla = fenn

holed=fúr, haludȧ=rozsda

előd

old oldat oldoz

alá = magasztal alá = átkoz

ale = lap

áld (áld és ’áld’) áldomás

oldal (lap-ol)

alatá = homály, él = erő

ulaf = beborított

éled (élet)

üledék (üledő)

el = erő

ilai = felsőrendű

olá = ’felküld’ (feláldoz)

eledel (éled-el)

ildomos

öldököl (oltogál)

olá = áldozat

olec = szorongat

áldoz (’felszállat’)

üldöz (ül-tesz)

Hivatalos etimológiák
Áld: hálával emleget. Finnugor eredetű, egy ál- alapszó -d gyakorító képzővel.
Rokonnyelvekben is csak származékokból mutatható ki: cseremisz ultem
imádkozik, mordvin altams felszentel. Áldozati szertartásokkal lehet
kapcsolatos. Lásd még áldomás, áldoz, átkoz. (Az áld és áldoz nagyon sok
nyelvben „ugyanaz”. A héberben csak az ősi, torokhangú „a” és a lágy „a”
különbözteti meg őket – az átkozt torokhangú magánhangzóval mondják.)
Old oldószerrel / csomót / problémát megold, kiszámít, kiderít. Feltehető
alapszava ó, amely -d gyakorító képzőt kapott, a korai ód- alak pedig az
inetimologikus l-et. Az ó előzménye ou lehetett. Halotti Beszéd: oudonia és
ketnie (oldania és kötnie). Valószínűleg finnugor: vogul ánk (levet), osztják
ánata (kiold), finn avata (nyit). (Az in-etimológikus csak annyit jelenti, hogy
nem tudjuk levezetni, „néha beugrik”. Miért is nincs L igeképző a nagyon régi
szavakban, illetve miért esik ki ma is, pl. tájnyelvekben: oldoz → ódoz, öltözik
→ őtözik? Azért, mert az archaikus nyelvtanok korában még nem volt L
igeképző. Miért esik ki ma is? Mert ha mássalhangzó követi, nehézkes kiejteni.
Előd, az őse. Nyelvújítási alkotás Előd vezér nevéből. (Az, hogy mi nyelvújítási
és mi nem, csak azon múlik, hogy a korábbi nyelvemlékekben megtalálták-e,
vagy sem azt a szót. Ha nem találták, akkor bármire, amit még nem neveztek ki
jövevényszónak, rá lehet fogni, hogy az se volt eredeti magyar szó.)
Eledel Az él igéből, rövid magánhangzós tőből a -del képzőegyüttessel.
Ildomos, illendő – régen ésszerű. Ótörökből: kirgiz ildam, altáji iltam (gyors,
ügyes). Ilymódon a magyar szó is előbb ügyest, majd okost jelenthetett. A
nyelvújításnál élesztették fel (!). Mindkettő, nyilván az illedelmes hatására
felcserélte jelentését a mostanira. (Már megvolt a szó, de mégis nyelvújított.)
Oldal jobbra / balra eső / lemez egyik felülete / párt. Bizonytalan eredetű.
Feltehető olda- alapszava ugor lehet: vogul antjel, osztják ante (borda). A
borda és oldal jelentést kézenfekvő azonos vagy rokon szóval megnevezni. A
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szóvégi -l névszóképző. (Nem. Az l igeképző. Akkor is az marad, ha egy ige a
későbbiekben főnév értelmű lesz.)
Oldalog: somfordál, eloson. Az oldal származéka -g igeképzővel. Eredeti
jelentése oldalt megy, settenkedik. (Az -xg nem ige-, hanem gyakorító képző).
Áldoz felsőbb hatalmaknak felajánlva megsemmisít, pl. eléget. Az áld ige
származéka a gyakorító -z képzővel. (Az -xz sem gyakorító – az is igeképző.)
Üldöz nyomon követ, kerget, űz, zaklat. A szó -d és -z képzőt tartalmaz. Az ülkétféleképpen magyarázható. Lehet öl származék: öldös. Vadászatkor leöldösni
űzik a vadat – a vallási üldözés is többnyire öléssel végeződött. Mások szerint
az ül-lel kapcs: a vadat lovon vagy lesben ülve hajszolják. Egyik magyarázat
sem kielégítő. (Nem bizony. Az üldöz szó értelme le-ület, vagyis lenyom.)
XL-P/F XLG XLH, bővített szavak
aláf = beborította

uláf = beburkolt

alap

ülep

ulaf = beborított uláf = idomított, elef = ezer
Alpok

ulaf = beborított

elefánt

ülepít ülepszik

alúah=szennyes eléch = túl, tovább

oleg = dadog (’sántit’)

alag (sor)

Oleg Olga

elég

ȧl=fent og=köröz el=hozzá, od = még
alig

elegy (eledji)
elválók

al = fent, ag=lepény
alga

vlah, oláh (idegen szó)

Hivatalos etimológiák
Alap pl. épület-alap. Nyelvújítási szó, az al főnévből -p képzővel. Lehet, hogy
gyors elterjedését a más eredetű Alap helységnév ösztönözte. Száznál is több
származéka van. Lásd még alacsony, alant, alássan, alattomban, aláz, alig, alj,
aljas, alom, alsó, alul. (Ezeknek mi közük van az alaphoz?)
Elefánt Afrikában és Ázsiában honos. Az ismeretlen eredetű görög elephasz
nyomán, a latinos elephans-on át. (Minden „latin” szó a görögből eredt?)
Alag- régen pince, földalatti üreg. Nyelvújítási szó, az al főnévből(?) a
mesterséges(?) -g képzővel, amelyet az agyagból vontak el (lásd anyag).
Alga moszat, vízinöv. Tud. szakszó: latin alga (moszat, hínár). (Összetett szó.)
Alig nehezen, épphogy, ritkán, aligha. Az al főnév(?) -ig ragos származéka
lehet. Ebből lett a „szinte nem is” jelentése. Korábban elig volt, így talán az
elég-gel kapcsolatos. (Nem kapcsolatos az elég-gel. Az alig is összetett szó.)
Elég, elegendő, elég nagy. Bizonytalan eredetű, talán az elő főnév(?) eltövéből -ig, -ég raggal. Határozói jelentése másodlagosan alakult ki.
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Elegy-ít kever, vegyít, elegy. Ismeretlen eredetű. Lehet, hogy az elegy a tőalak,
de késői felbukkanása folytán valószínűbb, hogy elvonás az elegyít alakból.
(Mint az XL tövű bővítmények tekintélyes része, az elegy is összetett szó.)
Oláh Román, oláh nyelvű. Az ősszlávban általában vlahi és vlasi jelölte az
újlatin népeket. A szó az ófelnémet walhisc (újlatin) átvétele, végső soron egy
ismeretlen kelta törzs nevéből. Etimológiailag az angol walesi-vel kapcsolatos.
A szláv szóból a magyarban egyfelől olasz, másfelől oláh lett. (Mivel az eredeti
szó w-vel kezdődik, az oláh nem tartozik ide. A jelentés: „elválók”, és „elválós”.)
XLJ és XLK bővített szavak
aláj = rajtam

eli(j)on = a legfőbb

eli(j)on = a legfelső

alj alája

eleje

olaj

alúv = silány
aljas
al = -rá, okev = követő
alak alku

Elek

kohel = alkohol
alkohol
al = -rá, kȧl = könnyű, -xm=alap
alkalom
al = -rá, kni’á = lekonyul
alkony
aleket = élősködő
alakoskodik
al = -rá, okev = nyomon követ
alkot alkat

Hivatalos etimológiák
Olaj folyékony zsiradék. Szlovén, szlovák olej, ófelnémet olei, ole formákon
át a latin oleum (olaj)-ra vezethető vissza, amely az oliva (olajfa) szóval
kapcsolatos. A görög elaia (olajfa) ősibb forma: elaiva. (A héber a rokonszó.)
Aljas hitvány, becstelen. Az alj eredetére nézve lásd al. A hitványságnak az
alul levővel való kapcsolata más nyelvekben is megvan. Lásd még alacsony,
alag, alant, alany, alap, alássan, alatt, alattomban, aláz, alig, alom, alsó, alul.
Alak, forma. Legkorábbi jelentése bábú, majd álarc, innen az alakoskodik.
Ismeretlen eredetű. Forma jelentéssel Kazinczy ruházta fel. Többi származéka
is nyelvújítási: alakít, alakul, alakulat, alakzat, stb. (Az alak is összetett szó.)
Alkalom kedvező időpont / körülmény. Származékszó, az alkot igéből az alktőnek -lom főnévképzős alakja. (Háromszorosan összetett szó.)
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Alkot létrehoz, összeilleszt. Al- töve ugorkori, aminek összetesz lehetett a
jelentése. Csak a származékai mutathatók ki: vogul alti (egyesít, told), osztják
altá (hozzáfűz). A magyar szó k-ja talán mozzanatos képző, az alk- tő
illeszkedik, alkalmazkodik jelentésű volt.
Alkat külső / testi vagy lelki felépítés. Nyelvújítás az alkot-ból.
Alkuszik, alku, megalkuvó. Az alkot alk- tövéből, ami illeszkedik jelentésű.
Ebből vezethető le az alkalmazkodni igyekszik értelem. Az alku korai
elvonásnak látszik az alkuszikból. (Amatőr fantázia kell ilyen „elvonás”-hoz.)
XLL bővített szavak
Minden XL-XL képlet összetett szó: héberben és magyarban. Ez az egyik
fontos bizonyítéka annak, hogy a sémi és a ragozó nyelveknek közös ősük volt.
ili = felső, ál = -rá

ál = -rá, alá = emelkedett

olelá = fán maradó gyüm

illő (fel-, rá-)

áll (lábára, lábán)

üllő (ül rá)

ál li = jaj nekem! olál = csecsemő

olel = gondoz, csecsemő

áll (az álla)

ell(-ik) Ella

ölel

elál = felfelé

elul = augusztus ili = felső

olelut = szemelvények

alul alól

elől (év eleje)

illan, illa(-berek) olló (ol-eló: szétválaszt)

ȧl = magasság, alá = emelkedett
állvány (ál-aluáni)
ȧl = -rá, ȧlaf = beborította
állapot
olel = gondoz

il’el = lapoz, ileg = dadogó

állag

illeg (ringó járás)

m’alim = államosít (a m’- előrag)

halám = rá-, illik

állam

illem ilyen (illen) olyan (ollan)
el = erő, alim=erőszakos

ili=felső, el= -höz ole=sikerül? neki

élelem élelmes (el-)illan
al = -on, -rajta

el=erő, al=ellen

állandó

ellen

ólálkodik

ili = felső, ir=város
illír (albán)

alál = cselekedett

ili = felső, el = -höz, osze = tesz

állat állás(a)

illeszt

alilá = elbeszélés, rágalom

ili = felső, el = -höz

állít

illat
ilu = azok, l’= -nak, oto = őt
(meg-)illet

Hivatalos etimológiák
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Áll a lábain, függőleges, nem mozdul / részekből áll. Származéka az állat is
(felállít). Finnugor eredetű: votják szil- (áll), cseremisz sal-gem (áll). A
szókezdő sz magyarban eltűnt, az l megkettőződött. (Al=-rá, alá=emelkedett.)
Áll-a Finnugor pl. vogul ols (állkapocs), mordvin ulo, ula (áll), lapp oalol
(állkapocs). Egy ősi ol- tövet lehet kikövetkeztetni, a magyarban nyíltabbá vált,
a mássalhangzó kettőződött. (Az állával nemet int: ál li! = ne nekem!)
Olló1 kétpengés nyírószerszám. Azonos az olló 2-vel, a gida hátsó lábai
ugyanis úgy állnak, mint a nyitott olló szárai. A fűrész-állványnak pedig bak
(kecske) lett a neve. (A héber bik’á = kettéhasította – ez a bika rokonszava.)
Olló2 kecske-, őzgida. Ótörök: türk oglak, csagatáj oglag (gida) – az ogul
(valaki fia) származékai – gl / ll hasonulás. (Ez inkább a két szarvacska lesz.)
Üllő acéltömb, amin a tüzes vasat verik / fül hallócsontja. Az ül melléknévi
igeneve, talán egy korábbi üllő (ülő) vas-ból. Az ül eredetét nem ismerjük, nem
tudjuk, hogy ősibb forma továbbélése, vagy utólagos kettőződés. (Az ül
eredete: a héber ul = csecsemő – ül az anyján.)
Elől, élen, mások előtt. Az elő főnévből(?) -l raggal. (A héber elul=augusztus.)
Állapot, megállapodik. Az áll származéka. Töve egy elavult állapik (megáll)
ige, a mozzanatos -p képzővel. Az állapotos a másállapot-ból ered.
Állag Az áll származéka. Nyelvújítási szó a fiktív -g képzővel.
Illeget Illegeti magát, ‘kacéran hajladozva jár’ Az illik gyakorító képzős
származéka. Eredeti jelentése ‘illesztget, hozzáilleszt’ volt, ebből értődött így:
‘testét előnyös pózba hajlítja, helyezi’.
Ellik, szül. Bizonyára finnugor: finn syntyä, észt sündima (keletkezik,
születik). A rokonnyelvi példák magyar -ed igetőhöz vezethetnek. Egy korábbi
edlik formából hasonulással. (A finn-észtben talán szüntet jelentés van.)
Illik hozzá, illeszthető. Ótörök: ujgur, türk, kun il- (függeszt, köt), oszmán il(hozzáér, tapad). A magyarban beakasztható, odaillő jelentésből lett az
összeegyeztethető. Az illem nyelvújítási. (Az illik is összetett szó.)
Alul A honnan kérdésre felelő alól (lásd al) elkülönült változata a hol?
kérdésre felelő alul – mint a felől / felül. (A héber elál = felfelé.)
Ólálkodik gyanús szándékkal, leselkedve járja körül. Az orv régi, or alakjából,
először orál, orálkodik, orozva leselkedik. Az r / l hasonulás, az o pedig a
hangsúlyos helyzettől nyúlt meg. (Az r későbbi „rossz” jelentésű igekötő.)
Állam Nyelvújítás az áll igéből, a latin státus helyettesítésére.
Élelem eledel, régen megélhetés. Az él ige származéka (az -elem képzővel). Az
élelmes mai értelmében talpraesett, életrevaló szó nyelvújítási alkotás.
Állomás megállóhely + a hozzá tartozó épület. Az áll igéből, nyelvújítás.
Ellen szemközt, ford. irányú, ellenség. Alighanem az elő főnév el-, és eletövéből -n locativusi raggal. Az l utólag nyúlt meg. Eredetileg előtte, majd vele
szemben (átellenben), később feléje, végül támadólag. (Ez is összetett szó.)
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Illan könnyedén elfut, eloszlik a levegőben. Egy il- tő mozzanatos képzős
származéka, az iramlik ir- tövének változata. (A héber ili = felső, el = -höz.)
Illír indoeurópai balkáni nép Az illírizmus horvát nemzeti mozgalom (19. sz.)
amely a hajdan illírek lakta Horvátország, Szerbia és Szlovénia egyesítését
célozta. A görög Illüroi (illírek) szóra megy vissza – forrása ismeretlen.
Állat „a legkorábban létező”. „Az kaldeusok vélték az ő istenöknek lenni az
négy éltető állatokat: eget, tüzet, földet, vizet. Később élőlény, lelkes állat
(ember), asszonyi állat (nő) lett belőle. A szó az áll ige létezik értelméből
keletkezett, -at főnévképzővel. (Az állat cselekvő és tevékeny – élő.)
Illat szag. Az illan il- tövének származéka a -t igéből-névszót képzővel. Jó
hangzásának tulajdonítható, hogy kellemes képzeteket kelt. (Az illat felszáll.)
Illet megérint, vkire vonatkozik. Az illik (eredetileg hozzátapad, hozzáér) ige
tövének műveltető képzős alakja. Származékainak jó része a nyelvújítás kori.
XLN és XLM valódi gyökszavak
halaná=szállásolás elión = felső

ilán = élőfa, ilána = ilona

alán (nép)

élen eleinte

Ilona

ilá = ürügy

él = erő, ole = felülmúl

ole = felmegy

álnok alantas

élénk elnök

ülnök

alunkȧ=hordágy

halám = rá-, illik

alant

ilyen (illen)

olyan (ollan)

ál= -ról, ani = én elión = felső
alany (al-ani)

előny (elő-ni)

alma = leányzó

alum = rejtett

alma (kerek, piros) elme

almán = özvegy, elem = néma
Ilma

alumá = kéve

alim = eőszakos, elem = legény

olám = örökös

alom

elem elemében

ólom (saválló)  ólmos (eső)

halom = álom

olem = vígad

álom

élmény Elemér

alum = rejtett

él = erő, amid = állóképes

olám = világ, px- = terjed

Álmos név

élemedett

olimpia

alum = rejtett, osze = teszi
almárium alamuszi
al = -rá, mosaá = segítség
alamizsna (finn almu = alamizsna)

Hivatalos etimológiák
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Ily, ilyen: ehhez hasonló. Az „ez” névmás e tövének i változatából lett -l
ablativusi (határozói) raggal, amely palatalizálódott (lelágyult). Eredeti
jelentése melléknév mellett határozószói volt: ennyire.
Álnok hamis, ravasz. Valószínűleg az ótörök forrású ál szóból alakult a szláv
eredetű -nok képzővel. Kevésbé hihető a délszláv jalnik (csaló) forrás, hogy a
jal (gyűlölség, csalás) korábban al is lehetett.
Elnök testület, állam feje. Nyelvújítási, az „elöl-ülnök” összevont alakja.
Alany: az én. Jogalany, kísérleti alany. Nyelvújítás az al főnévből a
mesterséges -any képzővel, amelyet az arany alapján koholtak.
Alant, lent alantas. Az alatt névutó (lásd al) és a lent vegyüléke.
Elem természeti erő, kémiai-, villamos elem /a világot alkotó 4 elem.
Nyelvújítás a latin elementum (első elv) helyett. Az elő főnévből -em képzővel.
Eleinte: kezdetben. Az elő névszó birt. személyjeles (eleje) szavából lett n és t
ragokkal. Az -nte, -nta ragegyüttes talán épp az eleinte szó révén lett
időhatározó rag (naponta, hetente).
*****

Alma Ótörök: kipcsak, csagatáj, kirgiz alma, oszmán elma.
Alom szalma, avar, egy ellés kölyke(i). Ugor korból (osztják ilem) szénabetét
csizmában. Al főnév+-m főnévképző. Más jelentés: közös almon levő kölykök.
Álom Finnugor: vogul olem, osztják álem, mordvin udem (alvás). Az altőhöz már a finnugor alapnyelvben járult a deverbális (igéből főnév) -m képző.
(A héber holem = álmodik, halom = álom.)
Elme értelem, ész → elmélet. Régi szavunk, de eredetéről biztosat nem tudunk.
Ólom szürkés, puha nehézfém. Régebben az ón volt a neve. Valószínűleg
finnugor, előzményei azonosak az ónnal. Az ősi oln- tő ólmot és ónt, egyes
nyelvekben ezüstöt is jelentett. Hasonulással onn / ónn / ón – másrészt olon
lett. Ennek o-ja a hangsúlytól megnyúlt, majd bizonyos toldalékok előtt n / m
változással lett ólonban(?) / ólomban (?) / ólom. A két fém neve a 19. sz.-ig
ugyanaz. Kevésbé valószínű, hogy a vogul volem (ólom) folytatása. (Az ólom
héber rokonszava: olám = örökös (saválló)  ólmos (tartós) eső.
Almárium polcos, fiókos szekrény. A kpkori latin (almarium) az ókori
armariumból… (A héber alum = rejtett.)
Alamizsna könyöradomány. A görög eleémoszüné (eleeó: megszán).
Nyelvünkbe talán a görög szó egy szláv származéka, pl. szlovén almozna vagy
szlovák almuzna, ahol az lm torlódás oldódott. (Összetett szó, lásd héberben.)
XLS XLSz XLT XLZ bővített szavak
al=-rá, -xs=olyan elá (arám)= fenn
alsó

oles = katángkóró

első

öles (hosszú)

al=-rá, osze=helyez él = erő

olesz = vígad?

alszik Alaszka

olasz (wlasi)

eleség (élő-ség)
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ȧl (jadé) = (kéz) által

ote = betakar

által

olt (ót, ója) oltalom

al = -on
alatt

?

ote = (ruhát) felölt

előtt (idő, tér)

ölt öltöny

alá=átkozta aláz=örvedett, elza=vidámság

ole = felszáll

aláz Aliz

oltár (-tér)

Elza

Hivatalos etimológiák
Alsó pl. nadrág. Az al főnév(?) -só képzővel, amely valahol-levést fejez ki.
Első, legelől levő, a többit megelőző. Az elő főnév(?) el- tövéből -só képzővel.
Eleség élelem, táplálék. Az él ige rövid magánhangzós tövéből -ság képzővel.
Olasz A régi szerb-horvát, szlovén Vlasi (olaszok). Az ősszlávban az újlatin
népek neve: vlasi / vlahi volt. Az ófelnémet walhisc (újlatin) átvétele, ami egy
meg nem határozható kelta törzs neve. Etimológiailag az angol Welsh (walesi)szel kapcsolatos. A két szláv változatból a magyarban oláh és olasz lett. A
torlódás a v vokalizációjával oldódott: vlasz / ulasz / olasz.
Alszik, altat, alvad, aludt(tej). A finnugor al- igető származéka: osztják alata,
mordvin udomsz (alszik), vogul ulem (alvás). Az alhat, altat-ban eredeti
igetőve sz-szel és d-vel bővülő v-tövű igékhez tartozik: alussza, aludni, alvó.
Olt1 oltvány. Növényt hajtásával nemesít, betegség ellen olt. Vitatott eredetű.
Alighanem ugorkori: vogul alt- (hozzáköt), osztják alta (told). A -t műveltető
képző, lehet, hogy az is ugorkori. Mások szerint az ősi avik (behatol) avtövének műveltető képzős származéka avt / aut / ót – és az l csak utólag került
bele. A tájnyelvi ojt segíthetett megkülönböztetni az olt2-től.
Olt2 tüzet, fényforrást, szomjat, meszet / tejet oltóanyaggal alvaszt. Az alszik
al- tövének -t műveltető képzős származéka. (A szerző véleménye szerint a
héber ote = betakar az „olt” minden értelmének egyaránt rokonszava.)
Ölt fűz, cérnát áthúz, kart-karba, nyelvet, ruhát ölt. Vitatott eredetű. Valszeg az
illik ill- tövéből, műveltető -t képzővel. A ö hangot talán az -lt szóvég
befolyásolta. A jelentések az ill- tő „hozzáér, tapad” értelmével magyarázhatók.
Nem valószínű eredet az ujgur, kun elt-, oszmán, jakut ilt- (vezet, visz). (Nem
az ill- tőből… Az etimológizálás zavaros. Az ölt szónak nincs önálló értelme.
Csak állandósult kifejezések cselekvést jelentő szava, kb. „áthúz”.
Által révén, folytán, keresztül, át. Ugor korból. Az ált- tövében az „az” kapott
ablativusi l ragot és hollétet jelző t ragot: vogul últtá, osztják ulti (keresztül).
A tő egyik szabályos fejleménye az át, a másik az által, amely még egyszer
megkapta a l ragot (talán először l nélküli tőhöz illesztve: átal). (Ez is zavaros.)
Oltalom védelem, menedék. Az óv ige ó változatából lett -t + -alom
képzőegyüttessel. Utólag kapta az l-et. (Utólag, ez igaz. A héber ote=betakar.)
Oltár kőépítmény, istenségeknek (égő) áldozathoz, a kr. templomban
asztalforma. Valószínűleg délszláv (pl. szerb-horvát oltar) átvétele.
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Előtt, előterében, megelőzve. Az elő főnévből, az essivusi (állapothatározó) -t
raggal (amely kettőződött).
Alattomban, alattomos. Alap a régi alatton, alattonos, ami alattomos lett. Az
eredeti jelentés a lapulva, esetleg lepel alatt.
Aláz megszégyenít. Régen hatalma alá vet, ma megaláz. Az alából -z képzővel.
XN és XNy, valódi gyökszavak
Az N őshang, jelentése „én”. Származékai minden ismert nyelvben megvannak.
Az ÉN, ÍNy, ANya valódi gyökszavak, közös jelentésük: az észlelő.
Az ÍN, ÓN, ÖN ŐN közös értelme: erő. Az UN, ÜNŐ is valódi: szenved.
A WAN WÉN WON WŐN (vette) is valódi gyökszavak, de (a magyarban)
nem magán-, hanem mássalhangzóval kezdődnek – így nem ide tartoznak.
ani = én

ani = én

on = erő

van

én (en-maga)

ín

anijá = sírás, aná = válaszolt
anya anyu

on = erő
ön(-maga) őn (hal)

iná = sanyargatta
íny (inni szopás)

uná = kínzott
ún

on = vagyon uná =sanyargatott
ón (értékes volt)

b’ni = bennem

bén = ...éves

on = erő, onijá = hajó

-b(-an) -b(-en)

vén (ványadt)

von vőn

ünő (nőnemű)
on = bűn
(b-)űn

Hivatalos etimológiák
Én: önmagára érti / személyiség. Az uráli korból: vogul em, osztják me,
mordvin mon, finn minä, szamojéd mon, szelkup man (én). Az uráli
nyelvekben az 1. sz. 1. személyt ált. m jelöli (a vogul kivétel). A magyarban is
-m ragja van a megfelelő igeragoknak és birt. személyjeleknek. Az n hang
finnugor névmásképző, nálunk pl. az en-nen, ön-nön alakokban. Mások szerint
az én önálló magyar fejlemény, közelre mutató névmás az „ez” e-jéből, amely n
névmásképzővel egészült ki. De egyik származtatás sem ad választ a felmerülő
kétségekre. („Magyar fejlemény”… fantáziálás. Az n és későbbi hangváltozása,
az m, a világ legtöbb nyelvén az 1. személyű névmások tő-mássalhangzója.)
Ín, inas, inal. Az ín izmot csonthoz kötő szalag – régen lábszár. Uráli: vogul
tän, osztják jan, zürjén szen, szelkup ten (ín, ér). A rokonnyelvi szókezdők
nem kerültek át a magyarba. (Azért nem, mert a szóeleji ’t’ csak előrag: ez az
ősi te. Az sz (eleinte s volt) is előrag: olyan, mint. A szókezdő j pedig i/j.)
Ón: ezüstfehér, puha fém. Finnugor: vogul olen (ezüst), osztják olna (ólom),
cseremisz volne (ón, ólom). Az ón az ólom alakváltozata, mert a 19. századig
bármelyik szó a két fém bármelyikét jelenthette. (Az ón ötvöző fém volt.)
Ön- saját, ön-működő. Az ön névmás jelentése itt: ő maga. Ön1 önös. Régen: ő
maga, saját. Az ő személyes névmás-ból jött létre -n névmásképzővel (mint az
én), az önnön esetében képzőismétlés történt, majd önön / önnön változás.
Ön2 udvarias megszólítás. Nyelvújítási szó.
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Őn szálkás ragadozó hal. Finnugor: zürjén szin, mordvin szenjej, finn säynäs
(pontyféle). A feltehető *szevne szókezdője eltűnt, a szótőben evn / eün / őn
változás. (A héber on = erő – s ehhez minden magyar on / ön hozzáillik.)
Ún: túl megszokott, nehezen elviselhető. Ismeretlen eredetű.
Ünő fiatal nőstény szarvas, régen fiatal tehén. Ótörök: kun, oszmán, ujgur inek
(tehén). A magyar szó egy ősi ineg alakból vezethető le inő, majd ünő
formában. (Ineg máris nem lehet, mert az egész FN „mezőnyben” sincs G.)
Íny foghús, ízlelő. Finnugor: zürjén an, finn ien (foghús). Régi elképzelés
szerint a fogíny az ízlelés szerve.
Vő, a veje leányunk férje. Uráli: cseremisz vinge, mordvin ova, finn vävy,
lapp vivv, szamojéd bí (vő, sógor).
V-an létezik, található, van neki. Valódi töve a val- (vala, való, volna, volt).
Finnugor: vogul alam (leszek), osztják olda, zürjén vol-, votják vel-, finn olle
(van). Az 1. és 2. személy (vagyok, vagy, vagyunk, vagytok) töve
palatalizálódás útján keletkezett: val / valj / vaj / vagy – mint hajma-hagyma,
jer-gyere. A többes 3. szem. vagynak / vannak hasonulással jött létre. Ebből
vonódott el az 1. számú ’van’ a jönnek-jön analógiájára.
Vén öreg, régi. Bizonytalan eredetű. Talán finnugor: zürjén vener (igen régi),
de ez egyetlen rokonnyelv nyelvjárásából ered, így a bizonyító ereje csekély.
Von húz, ki-, levon. Ismeretlen eredetű. A vonszol kétszeres gyakorító képzés,
az boncol, hurcol, unszol alaki megfelelője. Lásd még vonal, vonat,
vonatkozik, vonul, vonít, vonz.
Bűn vétek. Származékokból sejthetően ősi szó, de eredetét homály fedi.
Unió szövetség. Nemzetközi szócsalád a latin unio (egység), unus (egy)-ből.
Lásd még uniformis, unikornis, uniszex, unitárius, univerzum.
XN bővített szavak
A WEN (venni, venne) – de nem ide való – rejtett gyökszó.
Az AN (András, Andor, 2 magyar név), Angyal ÁNgy 2 szó, az
IN ON (több bővítménnyel) szintén rejtett gyökszavak. Eddig 26.
inesz = erőszakoskodott
incselkedik
inud = feltűzött, felcsatolt

anud=felrakott
Andok

inda India (Himalája) indok

oned = felrak, -csatol
ondolál Ónód
onán =onanizál uná= tüdőlebeny
ondó (ont, önt) undok (ha beteg)

noded=vándorol

onati=időszakos

andalog

indul indít

anralamúszia = zűrzavar, csapás
Andor András

andartȧ = emberszobor (tiltott)

Endre

undor
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anug = gyengéd, fínom
enged engyem(-bengyem)

unág = gyönyörű

inech = ingával mérte
ing inog inga ingovány

Ung folyó, vár

anog = kényeztetés, fínom

enek=ajándék

on = erő, oger = halmoz

ángy angyal (leng)

ingyen

onogur

nagol = gördített

giruj = inger

angol angolna

inger ingerel

h-ungár

hone = táborozik, gȧr = lakik

enek = ajándék

oneg = élvezet

anak = óriás

anochi = én-es.

Anikó

ének

inka

unoka

iná=sanyargatta

anaká = nyögés, onaȧ = csalás

inal (elszalad)

unka

anán = gyászol

ani = én, é’n = nincs, iná = kínzó

on = erő

Anna

ven-ne

von vőn (vette)

in-na

udim = túlélők

energia (betűcsere)

ünnep (üdvnap)

ín-as inas (szolga) ínség
vatik= régi anus= halálos beteg

oni = szegény

antik idegen szó enyész

ínség

antal = kancsó, köcsög
Antal
ánizs

uná (unta)

angária = munkával fizetés, oreg = sző, takács
on = erő, iná = sanyargatta

kenamón = ánizs

uná = sanyargatott

idegen szó

onesz = erőszak, oná = időszak
ónos (eső) önös
onesz = kényszer
unszol

interesz = érdek

énot = források

int

ont önt öntöz

interesz= érdek

onesz = erőszak, on = vagyon

intéz

önző (ön-ös)

Hivatalos etimológiák
Incselkedik enyeleg, ingerel. Az incs- tő bizonytalan eredetű. Talán az int
igéből -s gyak. képzővel és a gyak.-visszaható -elkedik-kel. Az int másik
származéka, az intet (incselkedés) a H. Beszédben: engede ürdüng intetüinek.
Inda, kacs: elfekvő hosszú növ. hajtás. Ismeretlen eredetű. (Inud = felcsatolt.)
Ondó sperma. Ismeretlen eredetű. (Ontó: a héber ánot = források.)
Indok megokolás. Nyelvújítás: az indító-ok összevonása. (Inud = feltűzött.)
Undok undorító. Egy korábbi, kiveszett undokol (undoknak tart) igéből, amely
az un származéka gyakorító képzőegyüttessel. (Uná = kínzott.)
Unka mély hangú béka. A német Unke átvétele, hangrendi kiegyenlítődéssel.
Andalog, kellemesen sétál, régen mereng, andalít. Korai értelme bámészkodik.
A 16. században még antalodik. Az antal önállóan is előfordult ostoba, bamba
jelentésben. Csak az vitatható, hogy az Antal ennek származéka-e vagy
hangfestő, szájtátást érzékeltető „a” hang – és az ámul, rokona-e? Az andalog a
kellemes hangzástól kedvelt szó. (A héber antal = kancsó, köcsög  vízhordó.)
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Ondolál hajat hullámosít. A francia onduler (hullámzik) nyomán, amely a latin
unda (hullám) kicsinyített undula alakjából.
Indián amerika őslakó. Nemzetközi szó a latin Indianus (indiai) nyomán.
Alapja, hogy Columbus eleinte azt hitte, hogy India keleti partjára jutott el.
Indít mozgásba hoz, késztet – megindít: meghat. A in- tő uráli lehet: vogul
jamam (menni fogok), szamojéd jamtá (elindul). A -d elem mozzanatos
képző, az -m a képzőhöz hasonult.
Ing, inog bizonytalanul áll, hajladozik. Valószínűleg az im-, in- tő -g gyakorító
képzős származéka, amely az indulnak is töve. Az eredeti img / ing lehetett.
Inga felfüggesztett, lengő test. Nyelvújítási szó, az ing igéből.
Ing ruha. Ismeretlen eredetű. Eredetibb lesz a népies imeg, ümög. Az ing a mai
ragos alakokból vonódhatott el: imeg / imeget / imget / inget / ing. (Hogy lehet
ismeretlen eredetű az ing, ami leng, inog?)
Ángy sógornő, nagynéni, idősebb rokon felesége. A vogul ányi (nagynéni),
zürjén onya (sógornő), szelkup onye (nagynéni). Az anya szó rokona. (Nem.)
Ingovány láp, süppedékes talaj. Az inog-ból -vány főnévképzővel. (Inguáni.)
Enged hagyja, feladja, enyhül. Ősi, kiterjedt szócsaládot alkotó szó, de az engtő eredetét nem ismerjük. Kezdő vagy gyakorító d képzőt kapott. Az engedély,
engedmény nyelvújítási szavak. (A héber anug = gyengéd, finom.)
Angol Az angol törzsek korábbi, Angeln tartományára utal, ami horog
alakjáról lett (angle németül Angel). (A héber ankol = kampó.)
Angolna kígyóhal, a latin anguillá-ból. (A latin származtatások nem
számítanak, mert csak átvételek – úgymond a görögből – de valójában az
összes környező, természetes nyelvből. Vagy még az se, csak műszavak.)
Ingyen – régen tagadás: egyáltalán. Az így határozószó ígyen alakjából lett
szóhasadással, az n hang beékelődésével. Feltehetően: ígyen sem (így sem) /
sehogyan / hiába / ok, ellenszolgáltatás nélkül. (Ez így sem tudomány.)
Onogur: török 5.-6. századi törzsszövetség / a nyelvük. Eredete ugor. Az ugor
a magyar, manysi és hanti népekkel kapcsolatos, az orosz ugri révén terjedt el.
Az ótörök nép egy ideig fennhatósága alatt tartotta a manysik, hantik és
ősmagyarok uráli őshazáját. A szláv venger, német Ungar is az onogur-ongurra vezethető vissza. (Nem. Szóösszetétel: héber hone + gár, vagyis táborlakó.)
Ingerel dühösít, hatással van rá. Ismeretlen eredetű. Az r gyakorító képző
lehet. Az inger nyelvújítási elvonás. (A héber giruj = ingerlés, inuj = kínzás.)
Ének, énekel: dal, költői mű. Én- töve finnugor: finn ääni (hang, zaj), lapp
jiedna (hang), a k névszóképző.
Unoka Szerb-horvát unuk(a), szlovén vnuk(a) (fiú- / lányunoka). A magyarba
nőnemű unuka kerülhetett, vagy a hímnemű is, pl. birtokos személyjellel.
Lehet, hogy vnuk(a) került a magyarba, és a szókezdő v vokalizálódott. Az
unokahúg / öcs azonos nemzedékbe tartozókat jelentett, de a testvér lányát, fiát
– vagyis egy nemzedékkel idősebbeket is. (A héber anochi=én-es: az enyéim).
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Inkább Egy régi jomkáb (jobb) származéka. Az m a „jó” ugor előzményéből
való, a k kicsinyítő képző. Szóeleji jo / i változásra példa: igaz. (Magyarban a
JN gyök alig reprezentált, a JM pedig ki se fejlődött: csak jonkáb lehetett az!)
Önként A régi ön-kéjén, ön-kényén összevonással (kéjén, kényén) -t raggal.
Inal fut, menekül. Az ín származéka -l képzővel. (Igen.)
Ünnep állami, családi, egyházi – munkaszüneti nap. Az idnep, üdnep, innep
tanúsága szerint az ünnep elhomályosult összetétel a régi *id (szent) és nap
szóból: innep / ünnep. Az utótag elhomályosulása után jelent meg az
„önismétlő” ün-nep-nap. (Az ünnep: üdv-nap. A héber udim = a túlélők.)
Egyház a kr. vallás közössége, régebben templom. Az egy- nem azonos a
számnévvel, hanem az *id, igy (szent) melléknévvel. Az eredeti jelentés ‘szent
ház’, ez idővel elhomályosult, így lett szentegyház. (A valódi eredet: üdv-ház.)
Inas tanonc. Szerb-horvát, szlovén, szlovák junoš (ifjú). Fiú apródként vettük
át, a tanonc jelentés már nálunk alakult ki. (Lehet, hogy szláv az eredet.)
Ínség A szó ín töve ismeretlen. Az ómagyar kor elején szolga lehetett.
(Ellentmondás van, mert az ín szót már ismertette a szótár.)
Unszol kérlel, nógat. Valószínűleg azonos eredetű az uszít igével, amiben
inetimologikus n van. (Nem. A héber ȧnusz = kényszerített, uszá = késztetett.)
Int kéz-, fejmozdulattal /hív, figyelmeztet, megint (megró). Ismeretlen eredetű.
Önt, ont folyadékot, homokot / szobrot, gyertyát önt. Ismeretlen eredetű. Korai
formája ’öt’ volt, ez van az ötvös-ben és Öttevény község nevében (elöntött).
Az ont, önt inetimologikus n betoldásával jött létre. (A héber énot = források.)
Antik ódon, régi (értékes) A latin anticus (hajdani) nyomán, az ante- (előtt,
előbb) származéka. (A héber vatik = régi, öreg.)
Energia tett-, ható-, munkavégző erő. A görög energeia (tevékenység) az
energosz (dolgos) származéka: en- (-ban) + ergon (munka). (Az ergon eredete a
héber oreg = sző, takács.)
Intéz, intézet. A régiségből kimutatható egy ismeretlen eredetű: kedv, ízlés
jelentésű int főnév. (A héber – de idegen eredetű – rokonszó interesz = érdek.)
Ánizs fűszer A görög néthon alakváltozata: aniszon, de eredete ismeretlen.
XNy bővített szavak
Az ENy is rejtett gyökszó. 27
onev = megköt, hurkol
enyv
anug = fínom, gyengéd
anyag (szövet)

enyhe enyeleg

ze = ez
annyi (az-nyi)

ennyi (ez-nyi)

injen = érdekelte
ínyel (ízlel)
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anijá = sírás

ȧnus = halálos beteg

anyós (anyu!)

enyész

Hivatalos etimológiák
Enyv Valószínűleg ugor: vogul ilem, osztják ijem (enyv). A hangfejlődés
tisztázatlan. A legrégebbi magyar példák eny, enyü, amelyekből szabályosan
fejlődött a szóvégi v. (És mi köze a vogul, osztják… ?)
Anyag Nyelvújítási szó a latin materia mintájára (minden az anyától születik).
Az anyához az agyag -g képzőjét illesztették. (Az anyag eleinte csak szövetet
jelentett: héber anug = fínom, gyengéd.)
Enyhít csillapít, mérsékel. Ismeretlen eredetű. Az értelmi rokonság ellenére,
mégsincs összefüggésben enyh-hel. (Természetes, hogy az enyhe származéka.)
Enyeleg szerelmesen évődik. Ismeretlen eredetű, esetleg hangfestő szó. ()
Enyém Az én szó en alakjából (engem) keletkezett az -é birtokjellel és az
egyes 1. személy m ragjával. Az eredeti eném, enim n-je lelágyult.
Annyi Az „az” mutató névmásból a mértéket jelző -nyi képzővel keletkezett.
Ennyi Az „ez” mutató névmás és a mennyiséget jelölő -nyi kapcsolódása.
Anyós: házastárs anyja. Eredetileg ‘anyóka’, kedveskedő szó volt. Az anya
származéka. Mai értelme kétszáz éves, teljesen kiszorította a korábbi napa szót.
Enyészik eltűnik, megsemmisül. Ismeretlen eredetű. Feltehető eny- töve
mellett az sz vagy gyakorító-(?), vagy igeképző.
XM valódi gyökszavak
A magyar mutató névmások valódi gyökszavak. Biztosan közös az eredetük:
a héber ma = mi? ami / mi = ki? aki – és a
finn maa = föld (nem jég, nem víz) / mú = más, a többi / me = mi(nk) szavakkal.
ma = ami, ma se... = az a...

hine = íme

ami ama

eme

íme

ulám = ám

em = anya

ima = anya, é’ma = rémület

ám

Emő emu

ima (jaj anyám!)

Hivatalos etimológiák
Am- távolra mutató névmások nyomatékosító előtagja: ama-z, am-arra, amoda, am-ott, am-úgy, am-onnan. Eredetileg figyelemfelhívó szócska volt –
valószínűleg az ám elkülönült változata. (Nem. Az összes mutató névmást a! á!
e! i! indulatszócskák indítják, amihez a kozmopolita – magyar-finn-héber – MX
gyökszavai, majd különböző ragok csatlakoztak.)
XM bővített szavak
Az EM OM ÖM rejtett gyökszó, közös jelentés kb: szétesik, szaporít. 30
b’rám, ul-ám = ámbár

inbál = harangnyelv
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ámbár (összetett szó)

h-imbál imbolyog

em = anya, bará = teremtette

ambár = hombár

Ambrus

h-ombár

ember

magíja= érkezik ubár = embrió

ima = anya

ómek = mélyre hatol

amíg

embrió

imád

omega (az utolsó)

ómek=mélység

em = anya, amál = fáradozik

omel = dolgozik (eredet: szopás)

ámok (futó)

emlő emlet

omlik ömlik

ul-ám = ámbár

omel = dolgozik im = ha, amel = szorgos

ámul

emel

ímel Imola (új név)

ma-ale = felemel, ilit = emelet

omel = szorgoskodik

emelkedik emelet

ömleng

é’mál = zománc, amil = közvetítő
emál Emil
ma-se = amely

ma-ale = felemel (ami emel)

amely

emlék említ émelyeg

umlál = szerencsétlenség

im = ha, ulám = ámbár

a-mulett

immel-ámmal (ha vele, ha nem)

em = anya, amá = szolgáló
Emma (szoptat)
ámen = úgy legyen!

himhem = hümmög

im = ha, kvár = már
immár

im = egyidejű, oná = időszak

omen = bizalom

ámen

imént

(jó) ómen

amír = falomb

imur = kéve kötés

Amúr (zúgó)

Imre

amraȧ= felszállás em = anya, emes = tegnap (az előző)
Ámor

emse Emese

amtalȧ= ürügy

omesz = megterhel

ámít, ámul

emészt

otet = jelez

im = egyidejűleg, itet = jelez

amott

imitt

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

mat’e = megtéveszt, toe = téved

amaz

imitál (mímel)

emez

mazon = élelem
A-mazon

Hivatalos etimológiák
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h-ümmög

H-imbál lóbál, hintáz. Hangfestő eredetű lehet, akkor rokona az imbolyog,
tájnyelvi himbolyog, a hinta és hintó is. A himba (kiegyensúlyozó alkatrész)
elvonás a himbál-ból – nyelvjárásokban hinta. (Ez a „hangfestés”…)
H-ombár magtár. Oszmán-török vendégszó: oszmán ambar (mag-, hajóraktár).
Forrása a perzsa ambár az ambárdan (megtölt) igéből. A szókezdő h arra vall,
hogy a szó a szerb-horvát hambar változat közvetítésével jutott nyelvünkbe.
Ember Finnugor elemekből: em- nőstény (lásd emse), -ber utótagja férj, férfi,
ősi p-jük az m-től zöngésült. Más finnugor nyelvekben is található nő-férfi
összetétel, mint ember. (Tudományosan…)
Embrió A görög embrüon (magzat) az en- (benne) és brüó (duzzad, csírázik)
elemekből áll. (Em = anya, bríja = teremtés.)
Imád istent. Régen imádkozik, könyörög. (Az ima = anyá-nak.)
Omega a görög ábécé utolsó betűje, az ó – a vég. Az ó-mega (nagy o) a rövid o
(omikron)-nal szemben: a kisbetű az o kettőzése. (A héber ómek = mélység.)
Emik: szoptat, emlő(s). Uráli korból: osztják emte, finn imea, észt imema,
szamojéd nimme (szopik). Az emik elavult, az emlő és az Emőke maradtak.
Emel felfelé mozgat, fokoz. Bizonytalan eredetű. Ha elfogadható, hogy elmtöve volt, ami hangátvetéssel eml-, végül emel, akkor ugor kori: osztják álem,
vogul elm (emel). Írásos, vagy akár közvetett bizonyíték nincs.
Imola a búzavirághoz hasonló gyomnövény. Ismeretlen eredetű.
Ömlik helyett önt / ont: folyadékot, szemcsés anyagot. Ismeretlen eredetű. A
korai adatok szerint öt volt, ez maradt meg az ötvös és Öttevény község
nevében (vízzel elöntött terület). Az öt / önt inetimologikus n-nel keletkezett.
Ámul csodálkozik, bámul. Származék: ámít. Hangfestő eredetű, az á hang a
kitátott száj, a csodálkozás kísérője. Az ámít úgy értendő, hogy csodálatra
bírünk valakit, aki mindent elhisz.
Émelyeg, émelyít: hányingere van, undorodik. Ismeretlen eredetű.
Omlik meglazul, leroskad, régen ömlik. Ont: áraszt, sokat termel. Ismeretlen
eredetűek. Az ont-önt jelentése közt átfedés van.
Emlékezik, említ, emleget, emlék, emlény (nefelejcs). Ismeretlen eredetű.
Feltehető eml- tövéhez kül. képzők járulnak. Az emlék nyelvújítási elvonás.
Amulett nyakban hordott búvös erejű, védő hatású tárgy, pl. ékkő. A magyarba
németből került (a francia amulette-ből).
Ímmel-ámmal: kelletlenül. Az ím és ám ragos alakjaiból lett szóösszetétel.
Ámen ima befejezése, jóváhagyás. A héber ámén (bizonyosan) szóból a Biblia
görög, latin fordításai nyomán terjedt el: úgy legyen! jelentéssel.
Ómen előjel – ominózus: baljóslatú, kellemetlen emlékezetű. A latin omen,
ominis (előjel, intő jel) nyomán – de az ókorban kedvező jel is volt.
Imént nemrég. Bizonytalan eredetű, talán az ím mutatószó (lásd íme)
módhatározó ragos alakja.

56

Emse anyakoca. Az em- gyermeknyelvi szó az uráli korból: finn emä (anya,
nőstény), észt ema (anya, anyaméh), szelkup eme (anya). Az s- kicsinyítő
képző. (Mi az, hogy „gyermeknyelvi szó”?)
Emészt táplálékot feldolgoz, elpusztít, sorvaszt. Bizonytalan eredetű. Lehet,
hogy az eszik e- tövéből mozzanatos -m és gyakorító / műveltető -szt képzővel.
Imitál: utánoz. A latin imitari (utánoz) alapján, ami gyakorító alak egy *imare
(hasonlít?) („kikövetkeztetett”, tehát sose létező) igéből, amelyet írott forrásból
ugyan nem ismerünk, de valószínűleg belőle ered az imago (kép, hasonmás).
(És a latin szó, ami csak csinálmány, honnan van?)
Amazon A legendás ókori népből csak a nők hadakoztak, a férfiakat
szolgasorban tartották. A görög a-madzón ókori magyarázata kebeltelen
(madzosz: emlő), mert a jobb mellüket levágták, hogy az íjjal és dárdával bánni
tudjanak. (A héber mazón = élelem.)
XR, valódi gyökszavak
A nyelvfejlődés elkülönülő rétegeinek kutatásához egyik legalkalmasabb
eszköz a valódi és rejtett gyökszavak vizsgálata. Mivel ebből a szempontból az
XR gyökcsoport a leggazdagabb, ráadásul a héber (ez a fiatalabb nyelv) XR
gyökének 4 rétege a magyarban elkülönül – itt mutatjuk be a felosztást.
Az ARA ÁR ERŐ ÉR ÍR1 (gyógy)ÍR2 ÓRA ŐR ÚR ŰR – valódi gyökszavak.
Az ÁR1 ÁR2-3 ERŐ ÉR1(elfolyás) ÚR ŐR közös értelme: erős, éber.
Az ÁR2 (szúr) ÍR1(vés) ŰR(hely): megszerez.
Az (el-)ÉR2 ÉR(ik)3 ÓRA közös értelme: időfaktor.
Az ARA ÁR2 ÁR3(ter.egység) ÍR2 közös értelme: értékes.
A felosztás azonban csak jelentésbeli és nem nyelvtörténeti. Nyelvtörténeti
kutatásokhoz az ősi, csak a héberből nyomonkövethető gyökkezdő torokhangok
lelágyulási folyamatait és a viszonylag későn megjelenő R hang előéletét kell
tanulmányozni. (De ezzel, szisztematikus módon még nem foglalkoztunk.)
ará = átöntött

órek = vér-ér

ár (árad)

ér (folyik, odaér) (gyógy) ír író

avír = levegő

eruj = leöntés

ari = oroszlán, eruj = átöntés

ária

ír (körmöl és befest)

ér = éber, or=bőr ore = kiürít
őr (b-)őr

űr

orlogin=falióra ore = kitép
óra

ürü herélt juh

ari = oroszlán

ér = élénk

i = sziget, ir = város

úr = fény, tűz

ár (szúr)

erő

ír (nép) ír (ékírás ’szigetecskék’)

úr

arai = ideiglenes or = fényes

ér = élénk (élő, érvényes)

ara (menyasszony) ér(-ik)

ír(-mag: fajtáját őrző mag)

ar’ȧ (arám) = föld, világ
ár áru ár (ter.egység) (meg-)ér

Hivatalos etimológiák
Ár áramló víztömeg. Ugor: vogul tor (tó), osztják lar, jar (árterület).
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Ér vízfolyás, keskeny patak. Valószínűleg a vér-ér szóval azonos, de az is
lehet, hogy finnugor eredete egy másik ágról vezethető le: zürjén sor, votják
sur (folyó, patak). Vér-ér vékony, érc-, aranyér. Finnugor: osztják ler
(gyökérrost), votják szer, cseremisz ser (vérér). (A sor a héberben is: sor.)
Ár szúr, lyukasztó. Finnugor: finn ora, mordvin ura, lapp viorre (ár). Végső
eredete talán indoeurópai, az óind ará. (A héber ari = oroszlán.)
Oda-ér érkezik, hozzáér. Származékok: érték, érvény. Vitatott eredetű.
Valószínűbben ótörök: türk, csagatáj ir-, oszmán er- (elér). Lehet finnugor:
vogul szartit, cseremisz szüran (érint) – de megoldatlan a hangfejlődés. Az
’érték’ másodlagos fejlemény.
Le-ír régebben fest, rajzol. Ótörök: csuvas sir (innen a mongol jiru (fest, ír).
Származékainak nagy része nyelvújítási szó. (Az ír eredetileg: bevés.)
Gyógy-ír. Vitatott eredetű. Valószínűleg ugor: vogul tér (orvosság). Lehet,
hogy az ér változata egy régi ‘gyökér’ jelentés alapján. Ezt támogatja az írmag.
Ír-mag-ja se maradt – Eredete az ír korai, „gyökér” jelentése (ami vitatott).
Író köpüléskor visszamaradó savó. Török szavakból (pl. baskír jadma) fel
lehet tenni egy, már nyomaiban sem lelhető ócsuvas *irag (író) szót.
Ír nép Német irisch, angol Irish az ír eriu-ból. (A héber i = sziget, ir = város.)
Őr A szócsalád alapja alighanem az őriz ige, amelynek őr- töve az őröl,
örvény, őrül szavak ótörök eredetű, forog jelentésű tövével azonos. Eredeti
értelme tehát kering, alighanem ebből vonódott el az őr. Csak az őriz i hangját
nem tudjuk magyarázni. (Nem örül és nem őrül meg… A héber ér = éber.)
B-őr Ősi uráli örökség: osztják per, szamojéd pir (nyírfakéreg). A szóeleji p
az r hatására zöngésedett. (A héber or = bőr, irha. Se p, se b.)
Úr Bizonytalan eredetű szó. Talán finnugor: finn uros, urhoon (férfi, hős),
lapp varesz (hím állat). Mivel az egyeztetés csak távoli rokon nyelveket érint,
a megfelelés nem meggyőző. („A fény az úr”: a héber úr = fény, tűz.)
Ürü herélt kos. Ótörök: oszmán irk, kirgiz irik (ürü). A magyarba ótörök *irig
kerülhetett. (A héber ore = kitép, kiürít – az ürü herélt.)
Űr helyett üreg, régen barlang. Ismeretlen eredetű, feltehetően ür- az
alapszava. Az űr elvonás az ürü vagy az üres alakból. (A héber ore = kiürít.)
Óra időegység, időmérő eszköz. A görög / latin hóra (évszak, hó, óra).
átvétele. A szókezdő h a kpkori és a hazai latinban elmaradt.
Ár pénz, érték – áru, árul, áruló. Finnugor: finn arvo (érték), zürjén artalni
(kiszámít). Az (el)árul arra utal, hogy fizetségért szolgáltatnak ki személyt
vagy titkot. (Az arám ar’ȧ = föld, világ – ez minden érték.)
Ár-terület mértékegysége: 100 m2. Francia eredetű, a mértékreform alatt
(méter) vezették be, a latin area (terület, telek) alapján. (A latin area honnan?)
Ara menyasszony. Ugorkori lehet, de vitásak a rokonnyelvi megfelelők: vogul
oar (anyai rokon), osztják arseh (nővér gyermeke), és uorti (az anya öccse). A
magyarban mindenképp ar volt a kezdet, nőági férfirokont jelentett…birtokos
személyjellel: vkinek az ara. Menyasszony jelentése nyelvújítás kori.
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Az
Az
Az
Az

XR-B/V és XRC bővített szavak
IR rejtett gyökszó. Közös hangulat: nekilódulva...
OR rejtett gyökszó. Közös jelentés: a részei, szakaszonként.
ÖR is, közös értelem: vminek az idejében, keretében.
ÜR is rejtett, jelentése: hiány, helyett.
Eddig 33 rejtett gyökszó van

aravȧ = fűzfa

arev = jótálló, eravón = zálog

orvani = szarka, orev = jótáll

árva (szomorú)

érv Ervin

orv örv-e

aravá = sivatag eráv = kevert aravi = arab

urbál = örvénylő

Arábia arab

örvény

ȧrba = bárka, tosz = repül
árbóc (árba tosz: repít)

arubá = világító ablak urbál=összekevert
orbánc (fényes duzzadt bőr)

urbán (idegen)

erec = föld

arev = jótálló, arbáz = ezerjófű

érc

orvos

arac = rettegett

aruc = vízmosás

aric = zsarnok, arci = országos

arc

Ercsi

orca orcátlan Orczy

Hivatalos etimológiák
Árva gyermek, magányos. Származék: árvácska. Finnugor: mordvin urus, finn
orpo, lapp oarbesz. Indoeurópai nyelvekből: örmény orb, latin orbus, görög
orphanosz (árva). (Honnan tudjuk, hogy a fűzfa is szomorú? Lehajlik.)
Érv megokolás. Nyelvújítási, a -v a nyelv szóból következtetett képző, de a
képzés alapszava bizonytalan. Valószínűbb az ér ige: érvénye van.
Orv, orvul. Alighanem ótörök: ujgur, üzbég ogri, kun ogur (tolvaj), ezek egy
magyar or (tolvaj) előzményei. Régi adatok szerint ez volt az eredeti alak: or-,
oroz, s a -v másodlagos fejlemény. (Ez egészen más. A héber ogér = ürge,
hörcsög. Megfelelője a magyar egér, az is „gyűjtöget”: lop.)
Örv-ös állatbunda, madártoll: nyaknál világos csík fut körbe: örvös medve,
nyakörv. Ismeretlen eredetű. V-toldalékos alakban vonódhatott el az örü-ből
örüe / örve (mint a nedü-nedv). Örv-én, ürügyén: színlelt okkal.
Arab Az arabból terjedt el, alighanem nomádot jelentett. (Sivatagi-t jelentett.)
Árboc vitorlát tartó, vagy zászlórúd. Valószínűleg latin: arbor (fa), a hazai
latinban ismert arbos nyomán, kezdetben árbocfa. Talán ebből elvonással lett
az árbóc. (Arbotsz: a héber ȧrba = bárka, tosz = repül.)
Örvény forgatag áramló közegben. Az ótörök, forgást jelentő ör- igető
származéka, amely az őröl-ben is szerepel, képzője a -vény. Lásd még őr,
öröm, őrül. (Az örvény az, ami orvul elkap.)
Orvos Vitatott eredetű. Az urvu-, urvo- kétféle előzményből magyarázható:
finnugor varpa (varázslat, bűvölés), vagy ótörök oru (betegség). Az előbbi
példái: finn arpa, arvan (sors, varázsvessző), észt varp (rontás) – az utóbbié:
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kun agrah, kirgiz oru. Lehet, hogy ótörök: ujgur arviscsi (varázsló), mert a
varázslás és gyógyítás a nomádoknál rokon ténykedés.
Arc: a fej elülső oldala. Finnugor, legalábbis az elemei: az arc: orr + száj. Sok
rokonnyelv nevezi az arcot hasonló szerkezettel. Az összetétel már az ugor
korban kialakulhatott: vogul nol-tusz (orr-száj), osztják nol-szam (orr-szem),
észt suu-silmad (száj-szemek). Az orr eredetileg a or, a száj szá volt, egy korai
orszá alak lehetett. (Az ari=oroszán, a szóvégi c=tesz. A hirtelen előbukkanó
„arc”: megfélemlít. A héber arac = rettegett tőle.)
Érc fém, fémtartalmú kőzet, bronz. Ércpénz: a német Erz = érc-ből.
XRT bővített szavak
arszi = mérgező irtel = kitakar

irtel = lemeztelenít

ore = kiürít

árt

ért értelem

irt irtás irtány

üreg ürít

ará = letépte

erech = érték

artilai = valószínűtlen, meztelen

arat

érték

irtó (nagy) irtózik

ará = letépte

orot = fények

orot = fények (visszaverődés)

ártány (hím sertés) érett (gyüm)

orto- (merőleges, idegen szó)

Hivatalos etimológiák
Árt rosszat tesz, kárt okoz. Az ár- tő finnugor: osztják árita (eltörik), zürjén
orni (szétszakad), votják ur- (leszakít). A t műveltető képző.
Arat Valószínűleg az irt ige változata (ort / orat / arat), s az irt (erdőt vág)
korán elkülönült. Finnugor előzményük: osztják jorta, vogul sir, zürjén sirni
(vág). Más vélemény szerint a szótő ótörök: csagatáj or-, oszmán ora- (vág,
sarlóz), de nehéz magyarázni a magyar szó t-jét. (A „sir” biztosan sor-ban vág.)
Ártány herélt hím disznó. Valószínűleg ótörök: ujgur, oszmán arit (kiherél),
de a szó kialakulása tisztázatlan. (Ártuáni: aminek ártani szoktak.)
Ért Az ér1 ige mozzanatos képzős alakja. Eredeti értelme megérint lehetett,
ebből alakult ki a felfogja jelentés. Több más nyelvben is ugyanaz a szó jelenti,
hogy megfog és megért.
Irt növényt, állatot, embert tömegével. Az arat ige elkülönült jelentésű
változata. A -t műveltető képző. Legrégibb az ort alak, amiből mindkettő
levezethető. Lásd még irdal, irtózik.
Irtó ‘nagyon’. Az irtóztató (irtózik) rövidült formája.
Üreg régen barlang. Az ürít is a származéka. Ismeretlen eredetű szócsalád,
Feltehető alapszava: ür-. Az űr elvonás az üreg vagy üres alakokból.
XRD bővített szavak
ará = átömleszt
árad
arad = bronz

ered

irtel = felfed

ore = feltár, leszed

irdal (irt)

orda (túró)
arod = vadszamár (bronz színű)

arad = bronz
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(őszi) erdő Erdély Érd (bronz)

Arad

ardichal = építész
erőd

ördög (ordít)

irijá = városháza
iroda

or = bőr, arad = bronz

or = bőr, irha

érdes

ordas

erech = érték (távoli rokonszó)
érdek érdem
ará = átömleszt

erúa = esemény ari=oroszlán

arod = vadszamár

áradat

eredet

ordít

irdatlan

Hivatalos etimológiák
Erdő Az ered – eredőből, magánhangzó kiesésével az alapige jelentése sarjad.
Ered útnak ered, származik, keletkezik. Az er- tő ugor: vogul teret (ereszt),
osztják jeremte (tereget). (A héber erúa = esemény.)
Ördög Ismeretlen eredetű. Azt sem tudjuk, hogy ürdüng, ördöng(ös) alakja-e
az eredeti, mert a régiségben ugyan gyakrabban szerepel, mint az ördög, de n
eleme utólagos járulékhang is lehet. (A héber arod = vadszamár: ordít.)
Orda édes juhtúró. A román urdă átvétele az erdélyi köznyelvben.
Érdek-el figyelmet kelt, rá tartozik. Az ér ige származéka, annak érint
jelentése alapján – a gyakorító -dekel képzővel. Eredeti jelentése érintget,
bökdös. Az érdek nyelvújítási, elvonás a vélt igéből. (A héber erech = érték.)
Érdem Ótörök: ujgur, kipcsak erdem (férfiasság, erény). A török er- (férfi) tő
származéka. (A héber erech = érték.)
Érdes durva felület, kellemetlen modor. A nyelvjárásokban keletkezett, az
érdekel (eredetileg érintget) és az érdez-ből (ez ige volt). Ebből érd- tövet
vontak el, ehhez illesztettek az -s képzőt.
Ordas farkas / fekete / barna szőrrel tarkított. Ismeretlen származású. Eredeti
jelentése csíkozott, tarkás lehetett. (A héber or = bőr, irha.)
Ordít, üvölt. Hangutánzó, a torok mélyéről jövő kiáltást érzékelteti. (Ennyi?)
Ordibál, kiáltozik. Az ordít és kiabál igék keveredése.
Irdatlan: roppant nagy. Talán összevont alak egy irdomtalan szóvegyülékből,
amely az idomtalan és irtózatos szavakból keveredett.
XRP és XRG – XRGy bővített szavak
*Árpádot, az ókori források Rapadnak is nevezték. És régen az alom emberi
leszármazottakat is jelentett. Így érthetőbbé válna az anyai „álom” legendája –
amit fordítási hibának vélek. Árpádot pedig egy X ős alomjából származónak.
De a környező népek a rettegett vezért inkább félelmetes híréről ismerhették…
arpel = esős, ködös
árpa (vetésidő)

Európa (esős)
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arpad = vámpír, oref = lefejez

oreg = sző, takács

Árpád* Rapad = alom: leszármazottak

öreg (ráncokkal szövött)

argaȧ = lenyugvás
irgalom

arȧg = epekedett
árgus Argírus

ereg = orsó

irgen = elrendezi

ereget

irgum-burgum

arg’vȧn=bíbor, urgán=szervezett
orgona

arg’vȧn = bíbor, eregon = vágyódás
irígy(-ség lila)

oreg = kerti ágyást csinál
ürge üreg
urgán = megrendezett
ürügy (üres ügy)

Hivatalos etimológiák
Árpa főleg sörkészítésre használták. Ótörök: ujgur, oszmán arpa, csuvas orpa.
Árpád vezér nevében az árpa kicsinyítő képzős alakja áll. (Mese.)
Öreg, idős, régen „nagy”: öregujj, öreg hiba. Vitatott eredetű. Alighanem
ótörök: türk irik (durva, vastag), kipcsak, oszmán, kirgiz iri (vastag, nagy). Az
átvett alak *erik vagy *irik (nagy) lehetett. Az öregbít (növel, gyarapít) is a
korai jelentést tükrözi – az idős értelem másodlagos. Finnugorból esetleg a
mordvin szire (öreg) – s a -g névszóképző volna. Csak mivel a rokonnyelvi
példa magában áll, ez kevéssé meggyőző.
Üreg üreges, üres, ürít, ürül, ürülék, űr. Ismeretlen eredetű. Feltehető az üralapszó. Az űr elvonás az üreg, vagy üresből(?). (A héber ore = kiürít.)
Ürge: üregi rágcsáló, szlengben pasas. Bizonytalan eredetű. Talán az ótörök
altaji csoportból örke, örge (ürge) – de ez nem magyarázza a régi irge
változatot. (A héber oreg = kerti ágyást csinál.)
Ürügy hamis ok, hamis jogcím. Az örv eredetibb, örü alakjából származik, a
kicsinyítő -d képző gy változatával. Az örvén és ürügyén máig azonos
jelentésű. (A héber urgán = megrendezett.)
Irígy saját tulajdonát féltő, más sikereit elkívánja. Merész vélekedés, amely az
irigykedik ritka irelkedik változatára alapoz egy ír- alapszót, az érik tövének íző változatával. A jelentésbeli szakadékot a sárgára érik és „sárgul az
irígységtől” összefüggés hidalná át. (Az irígység másik színe a lila. Lásd a
táblázatban az irígy, orgona rokonszavait.)
Irgalom, könyörület. Mivel a H. Beszédben még jorgat (irgalmaz), joralapszót kell feltételeznünk. Talán ugor korból: vogul jorkol, osztják joreglem
(elfelejt). A g valószínűleg magyar gyakorító képző, a -lom névszóképző. A
jelentésfejlődés: elfelejt / bűnt felejt / megbocsát / irgalmaz. (Gyerekmese.)
Orgona1 fehér / lila virágú díszcserje. A növény neve azonos a hangszer
nevével, talán azért, mert az ágaiból sípot lehet faragni. Erre utal a görög
szürinx, szüringosz (pásztorsíp). A névadásra hatott a növény tájnyelvi
orgovány neve is. (A héber arg’ván = bíbor.)
Orgovány: orgonabokor. A szerb-horvát jorgovan (orgonafa) átvétele, ez az
oszmán-török ergovan közvetítésével a perzsa erdzsuván (orgona, lilás szín)
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szóból ered. Nyelvjárási szó. (Szóval a héber arg’ván = lila egyezik a magyar
orgovány és a perzsa erdzsuvánnal.)
Orgona2 sok sípú, nagy fúvós hangszer. Forrása a görög organon (szerszám),
az organosz (tevékeny) származéka, végső soron az ergon (munka) szóból
származik. (A héber urgán = megszervezett, arig = szövet.)
Árgus szemekkel figyel. A görög monda Argosz-áról, akinek a száz szeme
volt. Őrá bízta Héra a tehénné változtatott vetélytársnőjének, Iónak az őrizetét.
XRH XRJ XRK bővített szavak
ȧrje = oroszlán

eruj = átömlés

or=irha, oreh=letép orján=(vallási) Tan

árja (átömleszt)

erjed

irha

or = fény

órek = ér (erek)

orech = hossz (amíg tart)

(meg-)érik

irka

örök (időben)

erech = érték

ir = város

Erik ereklye

Irak

orja (a legjobb rész)

orhá = karavánút
Uruk (város)

arach = meghosszabbodott
árok árkád

erkély

arak = elfutott

erech = érték, készlet

arká = ostor

árkon-bokron

erkölcs

orkán

Hivatalos etimológiák
Irha prémes bőr / hám alatti kötőszövet – irhabunda. Kpfelnémet, bajorosztrák irch (timsóval cserzett szarvasbőr). Lehet, hogy a szerb-horvát irha
közvetítésével került nyelvünkbe. (A héber oreh = letép.)
Árja indoeurópai, indoiráni (rassz, nyelv). A két világháború között: nemzsidó.
Az óperzsa, óind arya (jogszerű, nemes) előkelőt is jelentett. (Arje = oroszlán.)
Orja húsos sertésgerinc. Birt. személyjeles alak (a disznó orja) az orr szó or
előzményéből, amely dombot, magaslatot jelentett: lásd orom. (Az oror =
szagot érez, ellenséget sejt. Az orrnak nem „előzménye” az or, s az nem orom.)
Erjed: cukor szeszre és széndioxidra. Nyelvújítási szó, az erő-ből. Előbb
erejedzik volt, majd erjedzik, végül az erjed lett. (A héber erúj = átömlés.)
Árok pl. vízelvezető csatorna. Legrégibb példa Tihanyi Alapítólevélben (1055)
az aruk tüe (árok töve). Ótörök: ujgur arik (patak, csatorna), kirgiz arik
(árok). Az ősi magyar alak aruk volt. (A héber arach = meghosszabbodik.)
Érik: termés, gyümölcs. A szó az ér ikes változata: elér vhová / érettre
fejlődik. (A héber or = fény  megszínesedik a gyümölcs.)
Örök, örökké, örököl. Lehet ótörök: ujgur ür, jakut ör (hosszú). A törökös
*ürük magyarázná, de megfelelőjét nem találni. (Az orech = vmeddig tart.)
Irka-firka ákombákom, ikerszó. (A héber órek = ér erek – priká = szétesés.)
Árkád boltívekkel összekapcsolt oszlopsor. Latin arcus (bolt-, ív) származéka.
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Erkély falból kiemelkedő, belülről nyíló tér. Bajor-osztrák erker. A magyar
szóvég r / l elhasonulással és lágyulással alakult ki.
Erkölcs: megkívánt magatartás, szokás. Ismeretlen eredetű. (Erech = érték.)
Orkán hatalmas vihar, lárma, tapsorkán – műszálas, vízhatlan textil, abból
kabát. A német Orkan átvétele, ez a holland orkaan révén a spanyol huracán
(pusztító forgószél) szóra megy vissza – a Haiti szigeti tainó nyelvből.
XRL és XRM bővített szavak
ár = kiürít

ȧrje = oroszlán

m’urám = emelt or = fény

Aral tó

erély

örül öröm

ar’ȧ = föld

ore = felfed

árul

érlel

orlȧ = első termés

arur = átkozott
őrül (fel-)őröl

irul-pirul

arum = ravasz, halmozott

ural Urál

ma-rom = csúcspont ormá= turpisság

arám (nép)

orom

üröm (gyógynöv)

arám, erúm = halmozta, halmozás zerem = áram
áram

érme érem

orek = ér (folyik)

iram iramodik
aróm = meztelen

m’urám = emelt, aremá = halom

áramlik

Irma

ormány Ormánság

armumi = ravasz

ironi = városi

ormá = ravaszság

ármány Ármin

iromány

örmény

armón = gesztenye

erani = élénk

aremá = halom

aroma

iromba

ormótlan (nincs alakja)

Hivatalos etimológiák
Őröl forgó szerkezet apróra zúz / bánat emészti. Az őr- tő ótörök: ujgur evir,
türk evür (forgat), csuvas aver (őröl). Lásd még őr, őrül, örvény. (A korai,
raccsolt r-t w-vel is lejegyezték – de a szóvégiek már valódi, későbbi r-ek.)
Őrül eszét veszti. Ótörök: az ujgur, csagatáj evril (forgolódik), türk evrül
(visszatér). Szótövük a forgat (lásd őröl). Tébolyodottak keringése / sámánok
révülő forgása lehetett az alap. Az őrjöng j-je van a terül-terjed szópárban is.
Lásd még őr, öröm, örvény. (A j ősi igeképző, ami archaikus felszólító igéket is
hozott létre: őrjé! De ezt ma már nem értjük, ezért duplázunk: őrjöngj!)
Erély tetterő, határozottság. Nyelvújítási szó, az erő vélt er- tövéből.
Aroma jellegzetes zamat. A görög aróma (fűszer), eleinte magyarban is ez volt
a jelentése. (A héber armón = gesztenye, órem = felhalmoz.)
Érme érem, domborművel díszített fémpénz. Nyelvújítás: az ér értékes
jelentéséből, a birtokos személyjelnek érzett -me képzővel. (Erúm= halmozás.)
Orom hegycsúcs, építmény csúcsos része. Alakváltozat: ormány, származék:
oromzat. Az orr eredetibb, magaslat jelentésű or alakjából való, -m képzővel.
Az ormány (hegyhát, domb) független az elefánt ormányától, pl: Ormánság.
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Öröm A ör- alapszó vitatott eredetű, talán finnugor. Az egyetlen, távoli
rokonnyelvi példa, a lapp arvu(k) (vidám) kevéssé bizonyít. Lehet, hogy ez is
az őröl, őrül, örvény őr- tövéből való, a túláradó öröm heves mozdulataira.
Üröm kesernyés fűszer. Származéka az ürmös. Bizonytalan eredetű. Talán
ótörök: csuvas, tatár, baskír erem (üröm). Itt is az a gond, hogy nem
magyarázza a régiségben felbukkanó irem, irmes alakokat.
Iromba tarka, pettyegetett tyúk, sávos macska. Szlovák: jarabý (tarka). A
nazális alapján régi változat került hozzánk a 10. sz.-ban: feltehetőleg a
jaremba kura (tarka tyúk). (A szóeleji, közti – teljesen mindegy – i j változás
természetes, mert az i/j félmássalhangzó.)
Áramlik folyadék, gáz, elektromos töltés. Az ár főnévből alkották meg. Az
áram későbbi elvonás (1858). (A héber zerem (sz’erem) = áram.)
Iramodik, iram: könnyen, gyorsan fut. A szócsalád ir- alapszava talán
finnugor: zürjén yrsalni (siet), mordvin arnams (fut). Az iram nyelvújítási.
Ormány az elefánt orr és a felső ajak megnyúlásával keletkezett. Nyelvújítási,
az orr rövidített or alakjából -mány képzővel.
Örmény Kaukázusi, indoeurópai nyelvű nép. Az ermén forma török, a perzsa
ermeni-ből jött létre. Ermén / örmén / örmény. Más nyelvekben Armenian, ami
a görög Armenioszra megy vissza, de az is perzsa eredetű. Saját nevük hajkh.
Ármányos furfangos, cselszövő. Töve német arm-mann (paraszt, jobbágy): „
szegény ember”. A magyarban is így honosodott meg (talán törökkori német
zsoldosok révén). Mai értelme a 18. sz.-ban fejlődött ki. (Ahhoz, hogy a
paraszt ’kéz-ember’, az ármánynak nincs köze. A héber armumi = ravasz.)
Ormótlan idomtalanul nagy. Az orom fosztóképzős származéka. Ez lehet az
alapja annak, oromzat és kiszögellések híján az épület esetlennek hat.
XRN és XRNy bővített szavak
óren = fenyőfa

erani = éber

erani = élénk, ir = város

arón =koporsó

Áron

Ernő

Irén Irán

urna urán

óren = fenyőfa, aloni = lombos
árny árnyék

ernyő ernyed (lehajló)

erani = élénk

erech = érték

ironi = városi

arnón = palota

arany aranka

erény

irón írnok

ornament

erech = érték

or = bőr

órech = hosszabbodik

arány

érint

irány (arra nyúlik)

Hivatalos etimológiák
Irón ceruza. Nyelvújítási szó, az író-ón összevonása. (Igen, ez helyes.)
Urna hamvakat tartó/szavazatgyűjtő edény. Latin vizeskorsó, majd hamvveder.
Arány két mennyiség viszonya. Sokáig az irány alakváltozata volt: az arányoz
pl. azt jelentette: gondol, gyanít, céloz. A feltehető ar / ir alapszavuk (veláris:
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mély i) talán az ugor korból: vogul jar, jer (hely), osztják ur, jir (szegély,
széle). A mai jelentéskör nyelvújítás kori. (Egymáshoz viszonyított érték.)
Irány Az irány és irányoz lényegében azonos az arány és arányoz-zal,
jelentésben elkülönült változatok. Az irány és arány csak a 18. sz.-ban jelent
meg, addig csak irányoz, irányít (céloz, vél, gyanít) és irányú (nagyságú,
arányú) származékok voltak. Lásd még iránt. (Az irány és arány nem azonos.)
Arany Finnugor: vogul tareny (réz), osztják lornye, jornyi (réz), votják,
zürjén zarnyi (arany). Mindez óiráni: perzsa zarin, zerin (arany). Az ugor réz
korában még nem volt különbség közöttük. Lásd még aranka, arzén. (A héber
zaháv = arany, zarnik = arzén – aminek sárgafényű ásványai vannak.)
Erény jóra törekvés, női ártatlanság. Nyelvújítási, az erő vélt er- tövéből, -ény
képzővel. (A héber erech = érték, erani = éber.)
Ernyő nap, eső, fény elleni összecsukható felület, vetítőernyő. Ismeretlen szó.
Ernyed lankad, fárad. Ismeretlen eredetű.
Érint hozzáér, mellékesen említ, vkit illet. Az ér1 ige származéka, annak
hozzáér jelentése alapján, -int képzővel. (A héber or = bőr orer = felébreszt.)
Árnyék lombsátor. Ismeretlen eredetű, az árny-hoz k főnévképző járul. Az
árny nyelvújítási elvonás. (A héber orani = fenyőfa.)
Aranka élősködő kúszónövény. Eredetileg aranyka. (Héber erani = élénk.)
Iránt feléje. Az irány -t ragos alakja. Eredetileg hol? értelmű határozószó volt:
irányában, oldalán, csak később lett felé, irányába.
XRR XRS XRSz XRZ bővített szavak
arirut = magányosság

orer = felébreszt

Ararát (hegy)

orr (meg-)orrol orront (szimat)

ariszá = tészta, bölcső, teknő

ér = éber, areset = beszéd

arasz

őrs orsó (monoton zaj)

eresz
erȧsz=eljegyez

írusz = irisz

ari = oroszlán

Erosz

írisz Írisz (név)

óriás

erasz = gyúr

orot = fények

erőszak

Orosháza

orez = csomagol

oresz = földbérlő, erec = ország

erszény

orosz ország

ariszá = teknő

m’ruszák = áttört

orász = dagasztott

áraszt

ereszt

oroszlán (szoptató)

erez = cédrus

or = irha, orvani = szarka (lop)

erezett (faanyag)

(el-)oroz

ar’á (arám)= föld reges=érzés

ér = éber

áraz (értékel)

őriz

érez
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Hivatalos etimológiák
Orr tájnyelven: csőr – gólyaorr (növ), cipő-, hajóorr. Származékai: orrol,
orront. Eredetibb or alakja finnugor: osztják uor (parti hegyvonulat), votják
vir (domb), finn vuori (hegy). A magyar szó korábbi jelentése is kiemelkedés
volt: az arcon. Az r toldalékos alakokban kettőzött: orotok / orrotok / orr.
(Zavaros etimológia. Az or = fény. Orr: or-er = felébreszt: dupla igeképzés.)
Őrs rendőr-, határőr egység. Nyelvújítás Örs- helységekből (Budaörs, stb). Az
őr szót éreztek bele az Örs névbe… (Örs vezér neve or-os = fény-es lehetett.)
Orsó szálak feltekerése hengerre. Ótörök: tatár orcsik, kazár ursik, ujgur
urcsuk (orsó). A magyarba *urcsug kerülhetett. (A héber araeset = beszéd:
monoton áradó zaj, mint orsó pörgéskor.)
Óriás hatalmas termetű / rendkívüli pl. tehetség. Ismeretlen eredetű.
Arasz a hüvelykujj és kisujj hegye között a szétterpesztett tenyéren. Finnugor:
vogul torasz, osztják szorasz, mordvin szur (arasz).
Eresz a háztető alsó, falsíkból kinyúló része. Az ered ige ere- tövéből -sz
képzővel, voltaképp: kieresztett rész.
Írisz: nőszirom / szivárványhártya. Görög irisz: nőszirom, szivárvány. (A
héber irusz = írisz – nőszirom.)
Orosz Oroszországban élő szláv nép. Török eredet: kazah orusz, oszmán-török
urus. A szláv Rusz (Oroszország)-ból, ami finnugor eredetű, vikinget, északi
germánt jelent (pl. a finn ruotsi svéd). Az első orosz államot, a kievi Ruszt a
varég Oleg (Helgi) alapította. De török szókezdeten nem állhat r, mert akkor a
magánhangzót vesz fel. (A héber oresz = földbérlő.)
Ország Az úr régebbi uru alakja a -ság képző -szág változatával: uraság.
Halotti Beszéd: „oggyun néki münyi uruszágbele utot”. A mai alak: uruszág /
urszág / ország. (A héber erec = föld, ország.)
Oroszlán: Afrikában és Dél-Ázsiában él. Ótörök: oszmán-török arslan, baskír,
karakalpak ariszlan, csuvas araszlan – talán egy arsil (vöröses sárga) szóval
kapcsolatos. (A héber ari=oroszlán, orász = dagasztott (szoptató macskaféle.)
Erszény pénztárca régen zacskó. Erszényes hasi bőrzsákja. Ismeretlen eredetű.
Erezet helyett ér: véredény, levél erezet, ásványi erek. Származékai: eres,
erezett. Finnugor: osztják ler (gyökérrost), votják szer, cseremisz ser (vérér).
Érez Alapja az ér ige hozzáér értelmében. A gyakorító -z képzővel eredetileg
azt jelentette: ismételten érint, tapintással érzékel. (A z nem gyakorító, hanem
igeképző. Az „érzés” alapja, érintésen kívül elsősorban a szaglás.)
Oroz lop orozva támad. Az orv eredeti or alakjának -z igeképzős származéka.
XS valódi gyökszavak
Az ősi T első hangváltozása S volt. A W eredetileg csak diftongus (ált. O/U).
Az ÁS ÁSÓ ESŐ ÉS - IS - ŐS valódi gyökszavak.
A VÁS VÉS is valódiak, de nem ide tartoznak.
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at=lecsapott rá

et = és, -vel

is = ember

is = ember

ut = rátámad

ás

és (azzal is)

is (másik, többi)

ős

üss! (üts) T/S

et = ásó

esed = vízesés

ásó (üt)

eső

ȧs = moly

es = tűz

vás (uás)

vés (ués)

uȧ, ue → w

Hivatalos etimológiák
Ás, ásó, áskálódik. Bizonytalan eredetű. A régiségből kimutatható egy ás
értelmű áj ige. De az áj is vitatott, az aj főnévhez (ajtó, ajz) lehet köze. (?)
Vás-ik simára kopik, pl. vásott fog. A finnugor korból: vogul ask- (levakar),
votják vust- (vakar, kapar, reszel). Vés, véső: lyukat fúr, falat vés, eszébe vés.
És Eredete ismeretlen. Az is alakváltozata, amelynek es formája is megvan a
régiségben és nyelvjárásokban: evett es, ivott es  evett és ivott.
Is, szintén. Az és kötőszó jelentésben elkülönült változata. A közös es-ből vált
zártabbá. Nyomatékosító szerepét őrzi az igenis, ugyanis, nagyon is.
(Az is-és fennmaradt a finn isä = apa, a héber is-isá = ember-asszony, a
magyar ős szavakban – vagyis az IS = EMBER.)
Ős: leszármaztató előd. Halotti Beszéd: „Isemüküt, Adamut” Az ugor korból:
vogul as (anyai nagyapa), mordvin otjse (nagybácsi), finn isä, szamojéd jasze
(apa). A régi magyar is, es alakokból ös lett, amelyben a magánhangzó csak a
18. század vége felé nyúlt meg. Lásd még isten, ős- (összetételekben). (Aha,
mégiscsak tudtátok! – de akkor miért hallgattok a héberről?)
Ős- eredeti: őslény, ősember, ősbemutató, őserdő. Az ős ezekben jórészt a
német Ur- megfelelője, pl. Uraufführung (ősbemutató). (U-ból nem lesz ö.)
Eső Az esik ige folyamatos melléknévi igeneve.
XS bővített szavak
Rejtett magyar gyökszót nem találtunk.
et = ásó

m’sadel = kérlel

ha = az, svil = ösvény

ásvány (ásuáni)

esdel esedezik

ösvény (a-suéni)

svuá = eskü

is = ember, pone = odafordul

eskü (essek, ha...) ispán
k → g k’=mint ami gesem = eső

esik

ispez = kórházba vitte

hus = siet

ispotály

usgyi

konesz=gyűjtő

aszkóla = iskola (a görögből)

Askenáz*

iskola
esel = szálloda

ha = a, senit = másodszor

esély (be-eséli)

ismét
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isón =emberke

isim = egyének

isón = pupilla

esendő

ismer ismert

oson (szeme villan, eltűnik)

mutȧs=elgyengült
á-sít

is = ember, taun = feltöltött
tevékeny

esed = vízesés
este (leeső nap) estély (estéli)

István (Is-tuán)

asisá = lepény
ostya

is=ember ten=ad sote = ostoba

asut=rögzített

Isten

üst üstök haj

ostoba

is = embert m’tapel=ápol
istápol (tápol)

tavla = tábla
ostábla

ȧsut = rögzített, ole = bemegy ??
istálló
oset = rögzít

ha = az, sot = ostor

istráng

ostor

eset is = a felesége, is = ember

es = tűz, trom = előtte

(meg-) esett (lány)

ostrom

Hivatalos etimológiák
Ásvány Az ás származéka. Legkorábbi nyelvemlékekben kiásott árok, kút,
meder. Ösvény: keskeny gyalogút. Ismeretlen eredetű szó.
Esd, könyörög. Az alapszó az esik es- töve, amely gyakorító -d képzőt kapott.
A könyörög azt szokást őrzi, hogy akitől kegyelmet kértek, a lábához borultak.
Ispán: a vármegye főtisztviselője, nagybirtokon munkafelügyelő. Szerb-horvát,
szlovén, szlovák župan (megyefőnök). Egy *span vagy *zspan szó átvételét
feltételezi mássalhangzó-torlódás feloldásával. Ilyen szláv szóalak igazolható.
Ispotály, kórház. A régi német Spital átvétele (kórház, aggok menhelye). A
msslh. torlódást szókezdő hang oldja. A Spital forrása a latin hospitis (vendég).
(A héber ispez = kórházba vitte.)
Esik, hull, történik, jut rá. Finnugor: vogul esz- (madár leereszkedik), zürjén
usní, votják us (esik). (A héber gesem = esik – az eső.)
Iskola: oktatás, nevelés, tudományos / művészeti irányzat. Forrás a görög
szkholé (szünet, szabadidő, tud. beszélgetés, oktatás, -helye).
Askenáz(i) a kpkorban német területeken élt, onnan Közép- és Kelet-Európába
elszármazott, jiddis nyelvűek. A Teremtés könyve 10.3 szerint Askenáz Noé
dédunokája volt. A név valószínűleg arra vezethető vissza, hogy eredetileg a
Rajna-menti ÉK-Fr.oszágban, franciául Ascusionban telepedtek meg. (?)
Esküszik Istent hívja tanúnak, fogad meg valamit. Az esik ige származéka. Az
esk- tő az ősibb es tőből lett -k mozzanatos képzővel. A puszta es alak is
előfordult esküszik jelentésben. A jelentésfejlődés hasonló esd igéhez: az esküt
tevő leborul, földre esik. Az eskü nyelvújítási elvonás.
Esély, eshetőség. Nyelvújítási szó az esik igéből.
Ismer személyt / jártas. Alakváltozatok: ösmer, ismér. Eredetét nem tudjuk.
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(A héber isim = egyének.)
Ismét újra, megint / ismétel. Korai és tájnyelvekben esmég, ismég alakjai
jelzik, hogy az is és meg összetételéről van szó. (A héber senit = másodszor.)
Oson nesztelenül lopakodik. Valószínűleg hangutánzó, hangfestő – a magyar
nyelv külön (mi az, hogy külön?) életében keletkezett. Ha felteszünk egy osalapszót, lehet finnugor: vogul uosl (lépés), cseremisz asked, mordvin eskila,
finn askele (lép), de ez jelentésbeli és hangtörténeti nehézségekkel jár.
Est, este – nappal és éjszaka között. Alap a le-esés. Az este a korábbi estvel
alakból jött létre. Előbb az l kopott le – az estve sokáig élt – majd a v esett ki.
Üst, nagy bogrács / (kis)üsti. Ismeretlen eredetű. (A héber asut = rögzített. )
Üstök dús férfihaj, homlok feletti tincs, üstökös csóvája. Ismeretlen eredetű.
Ostya vékony, kovásztalan sült tészta. A latin hostia (áldozati állat) h-ja
lemaradt. Jelentés fejlődés: áldozati állat / Kr. áldozati bárány / Kr.-t jelképező
kenyér / ostya. (Lehet a héber asisá = lepény.)
Ostoba, buta, értelmetlen. Ismeretlen eredetű. (A héber sote = ostoba.)
Ostábla sakktáblán játszották fehér-fekete kövekkel. Az os- előtag régi
adatainkban ocsk és okcs: ‘játékkocka’. Talán ótörök: türkmén asik, ujgur osuk
(bokacsont), oszmán aşik (dobókocka bokacsontból). (A héber tavla = tábla.)
Istáp, -ol segít / gyámolít – régen bot, mankó. Eredete a német Stab (bot)
– a torlódást i oldotta fel. Jelentés fejlődés: bot / támasz / támasz a bajban.
(A héber is = ember-embert m’tapel = ápol.)
Estély Az est szó estve alakjából. Talán az estvélig, estvélyig-ből vonódott el.
Istálló Olaszból: stalla, stallo (istálló), ott meg germán jövevény: Stall. Végső
soron az áll jelentésű indoeurópai sta- tőre megy vissza.
Isten vmilyen jelenséget megszemélyesítő emberfeletti lény: tűz-, esőisten.
Egyistenhívő vallásban a világ teremtője, fenntartója. Bizonytalan eredetű.
Talán az ős szó régi is alakjából ered (Halotti Beszéd: isemüküt Adamut). A
jelentése atyácska lehetett. (A héber is = ember, ten = adj!)
Ostor: botra kötött szíj, zsineg – fenyítésre. Ugor korból: vogul aster (ostor),
talán cseremisz vaster (vessző). A lótartás emléke lehet. (A héber sot = ostor.)
Ostrom erődítés bevétele. A német Sturm (támadás, roham) kpnémet stormból ered. a torlódást ejtéskönnyítő, a szóvégi -rm torlódást hangcsere oldotta:
storm / ostorm / ostrom. (A héber es = tűz, trom = előtte.)
Istráng hámot a hámfával köti össze. Német Strang, angol string (zsineg, húr).
XSz valódi gyökszavak
A w eredetileg nem mássalhangzó, hanem diftongus (általában O/U) volt – a
w-vel kezdődő szavak tehát, a múltban, magánhangzóval kezdődtek.
Elmélet: Mikor az őskori szemlélő olyan történést látott, amit nem ő maga
okozott, akkor az „igeszerű” elé a t = te (nem „én”, hanem más) értelmű
szócskát tette. Pl. t-asz(ít), t-esz, t-osz (taszigál), t-usz(-kol).
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Az előragozás jelensége ma is megvan az afrikai-sémi és a fenti-sémi
nyelvekben. Azt azonban, hogy ez Afrikából származik-e, vagy oda is az ősEurópából jutott le, nem tudjuk. Csak annyit, hogy a magyarban és finnben is,
egész szócsaládokra jellemző, hogy „felragadt” té-jük van. De nem tartják fenn
következetesen a szóeleji ’t’-t – mert t nélküli, ugyanazt jelentő szavaik is
vannak. Ezzel a jelenséggel ismerkedünk meg a táblázat első két sorában – és
alatta a t nélküliekkel. (A ferde szavak távolabbi rokonszavak.)
Az ASzU ESz(ik) ÉSz ISz(ik) ŐSz1 ŐSz2 ÚSz valódi gyökszavak.
Az OSz azonban (osz-t) rejtett gyökszó.
Eddig 34 rejtett gyökszó van.
aszá = tette

osze = tesz

iszá = késztet

osze = tesz

uszá = késztetett

t-aszít

t-esz (v-esz)

T-isza (v-isz)

t-osz

aszusz=kipréselt loesz =megrág

s’ivá = szívás

oszer = részt ad szohe = úszik

aszu (bor)

esz-ik (evő)

isz-ik (ivó)

osz-t (a t utórag)

aszif = ősz

széchel = ész

ász (évszak)

ész

ősz (évszak)

aszón = vész

széva = öregség, ősz haj

(el)v-ész

ősz (haj)

t-uszkol t-úsz

aszif, sztáv = ősz

úszó
uszá=késztetett

üsző (ellésre szánt)

Hivatalos etimológiák (A szerző megjegyzései, véleménye.)
Tesz, cselekszik. Származékai: tét, tett, tétet, tehetős, tevékeny. Finnugor:
mordvin tejs (cselekszik), finn tehdä (teen), lapp tahdet (tesz, csinál).
Taszít lök, (el-)tól, ellenszenves / taszigál, tuszkol. A tosz ige tasz- tővéből
ered műveltető, illetve gyakorító képzőkkel.
Vesz: megfog, tart (pl. hogy megegye) – értelmez, felfog. Származékai: vétel,
vevő. A visz ige szóhasadással elkülönült alakpárja. (Az a „szóhasadás”
valójában flektálás. A vétel nem származéka, hanem hangváltozás-elődje a
vesz-nek. A vevő pedig más, a VV gyök származéka (vivő: horoggal húzza).
Vész elpusztul, eltűnik, katasztrófa. Bizonytalan, a finnugor eredet egyetlen
bizonyítéka a zürjén vez- (elhordja magát) volna.
Visz hordoz, szállít, vezet, eltávolít, sodor, viszi a víz. Finnugor: vogul vij,
osztják vejem (vesz), votják vaj-, mordvin vije- (hoz), észt viima (hoz), a
feltehető *víke talán rokonítható indoeurópai szavakkal: óind váhati (vezet,
visz), latin vehere (húz, visz). (A J igeképző?)
Tisza-fa puha tűlevelű fenyőféle. Horvát, szlovén tisa, szlovák tis. (A héber
tisza = járat, ma repülő-járat. Szóval a Tisza a viziút a délfelé „leutazáshoz”.)
Tosz lök, taszít, közösül. Ismeretlen eredetű, régies / nyelvjárási szó. Lehet,
hogy a tol igével közös a töve. (A tól rokonértelmű szó – de nem rokonszó!)
Tuszkol nógatva, lökdösve menni késztet. A tusz- tő a tosz változata, gyakorító
-kol képzővel. Túsz: kezes, zsarolásból fogva tartott. Ismeretlen eredetű. (?)
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Üsző: még nem borjazott tehén. Lehet ugorkori: osztják asz (anyaállat, jávor
tehén). A feltehető ugor *isze -ő kicsinyítő képzővel alakult ki. Mások szerint
az üzekedik felételezett régi *üzik, üszik (üzekedő) alakjaiból önállósult az
üsző Az utóbbi, szó- és jelentéstörténetileg ingatag nézet.
Tüsző övre erősített tok, erszény / gennyes góc. Feltehetően egy ősi lelágyult
tyüsző forma. Az oszmán kese, szerb-horvát kesa, román chiesa – perzsán és
arámin át az asszír kiszú (erszény) szóig vezet vissza. A magyar olyan
nyelvből vehette át, amelyben a ke-, kje szókezdet cs és ty közötti hangként élt
(pl. a szerb-horvátban a ć). (A hivatalos nyelvészet magyarázatai, ami a sémi
nyelveket csökönyösen kihagyja, csakis zavarosak lehetnek. A „tüsző”
jelentésbeli rokonszava a héberben is kisz = zseb. A ke- azonban nem „élt” cs,
ty hangként. Hanem: a ’t’ (te) helyett egy másik, szintén elterjedt sémi előrag
is felragadt a kelet-európai szavakra. Ez a ’k’ = olyan, mint... mint egy iszák.)
***
Ász a legerősebb kártyalap. A francia (as) / angol (ace) nyomán elterjedt
nemzetközi szó a görög eisz (egy)-ből származik. Bizonyos kockajátékokban az
egyes volt a nyerő szám. (A héber aszif = ősz. A begyűjtő.)
Aszu  aszik: szárad, hervad. Ugor korból: vogul tószasz (száradt), osztják
szaszem (apad, szárad). (A héber aszusz = kipréselt.)
Ész, értelem. Ótörök: ujgur, csagatáj, kun, kirgiz esz (ész, értelem). Az e a
magyarban lett é – mert a származékokban rövid tő van.
Ősz1 Finnugor: osztják szogesz, mordvin szoks, finn syksy (ősz). A finnugor
*szükse szókezdő sz-je eltűnt. (A sémi, általános viszonyító előrag, az s/sz
esett le. Jelentése: olyan, ami /aki / amikor, stb.)
Ősz2 fehér haj, szőrzet. Ismeretlen eredetű szó.
Úszó - úszik a víz felszínén halad. Az ú- alapszó gyakorító -sz képzőt visel. Az
uráli korból: vogul, votják uj-, zürjén üj-, mordvin ujemsz, észt ujuma
(úszik). (A hivatalos nyelvészet nem tud mit kezdeni az (eszik, iszik, úszik)
szavak T / D / S-Sz / Z kronológikus hangváltozásaival. Így azt hiszik, hogy az
eszik e, az iszik i, az úszik meg ú is lehetett valamikor. Nem ismerik az O / U /
W szerepét, s a J / L / R igeképzőket sem.)
XSzT bővített szavak
Az ASzU ESz(ik) ÉSz ISz(ik) ŐSz1 ŐSz2 U-ÚSz valódi gyökszavak.
OSz (osz-t) már volt, de abból ÖSz ÜSz rejtett gyökszavak. Eddig 36 van.
oszer = részt adó uszá= ’uszított’

la-szét = vin-ni oszer = részt ad
aszat (ráragadt)

észt (eesti)

oszt oszét osztják

uszít

la-szét=emel-ni

esztro, ösztörű: ágaskaró

asztag (rakás)

ösztövér

osze = tesz, la-szét=emel-ni

oszer = tizedet vesz (tesz-er)

asztal (elosztó)

osztag osztály osztalék
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szotem =eltöm

osze = tesz, teiná = rakodás

iszá= késztette

asztma

esztena (teszena) isztina

ösztöke (teszőke)

?

oszer = részt adó

esztendő (tesz-endő)

osztály

oszer = részt ad (megosztott)
esztró (ágaskaró)
oszer = részt ad (megosztott)
(gólya egy lábon) eszterág

Isztria

oszer = részt adó
osztrák (keleti birodalom)

eszter = Eszter

szatár = megdönt

Eszter (csillag)

Isztár Iztár (harc istennő)

szeter = rejtekhely

osze= cselekvő, ten =adj

esztrenga

ösztön (teszön)

Hivatalos etimológiák
Aszat szúrós gyom. Szerb-horvát, szlovén, bolgár oszat.
Észt Tacitus Aestinek nevezett egy balti népet. A német Este / Estland az
ősgermánig vezethető vissza. Az észtek a múlt század óta használják eesti
nevüket, korábban maamees-nek, parasztnak (földi ember) nevezték magukat.
Oszét Kaukázusban élő, iráni nyelvű nép. A szó grúz eredetű. Végső, iráni
forrása azonos jász szóval. (A héber oszer = részt adó.)
Uszít támadásra biztat, izgat, lázít. A vadászkutyák biztatására használt uszu,
huszu, ucu, uccu kiáltásból eredhet, korábban huszít is volt. (Uszá=késztetett.)
Ösztövér sovány, magas. Ismeretlen eredetű szó. (A héber oszer = részt ad.)
Asztag gabonakévékből felrakott halom. Bolgár, horvát, szlovén sztog.
Osztag kisebb katonai egység. Nyelvújítási szó, az oszt igéből -g képzővel.
Osztják finnugor nép. Az orosz osztjak nyomán, talán az osztják nyelvű aszjah (Asz mellékiek). Az Asz az Ob folyó osztják neve. Saját nevük: hauri.
Ösztöke: vashegyű bot, ekét tisztogattak és a jószágot nógatták vele. A szlovák
styk (eke tisztogató) a régebbi istyk átvétele. A szóvégi -e magyar fejlemény,
talán birtokos személyjel. (A héber iszá = késztette.)
Asztal Szerb, horvát, szlovén, szlovák sztol. A szóeleji ’a’ a torlódást oldja.
Osztály egybetartozó személyek, dolgok. Az oszt származéka -ály képzővel.
Asztma allergikus légzési nehézség. Orvosi szakszó, forrás a görög aszthma
(lihegés), az aadzó (nehezen lélegzik). (A héber szotem = eltöm.)
Ösztön veleszületett késztetés, nem tudatos megérzés. Szerb-horvát ostan,
szlovén osten, szlovák osteň (hajtóbot, ösztöke).
Esztena havasi juhkarám, juhászkunyhó. A román stînă származéka. Talán
szláv: bulgár, szerb sztan (tábor, szállás, tanya). A székely nyelvjárás szava.
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Esztendő, év. Valószínűleg egy *ezten idő szókapcsolatból. Az ezten mint
előtag, az „ez” ragos, képzett alakja. Régen más kifejezésekben is: ezten nap
(egy hét múlva), ezten szerdától (a köv. szerdától).
Eszterág: gólya. Horvát štrok, szlovén štrk. A magyar torlódást három
ejtéskönnyítő magánhangzó oldotta fel. Elavult szó.
Ösztörű szénaszárító ágas, régen kivégző karó. Szerb-horvát ostrva, cseh
ostrev, szlovák ostrv (karó, ágas). A magyarba osztrev kerülthetett  osztrev /
esztrev / eszterv / eszterü / ösztörű. (Az eszterág testvérszava.)
Osztrák Az Austria névből: Ausztria / Ósztria / Osztria. A többes osztriákból
népnév lett, de később egyes számúnak érződött: osztrák-osztrákok. Austria a
régi német Ostarrichi (keleti tartomány)-ból alakult ki.
Esztrenga juhfejő rekesz a karámban. A román strungă származéka. A keleti
nyelvjárások szava. (Talán rokonszó a héber szeter = rejtekhely.)
XSz-P/F XSzD XSzG XSzK bővített szavak
oszer = részt adó
ösz-vér
iszuf = összegyűlés

iszuf = összegyűlt

aszpik aszfalt

iszap

aszda = tutaj
uszadék

eszek = kapcsolat, üzlet

szagi = óriási

észak

üszög (gomba)

aszuk = elfoglalt

(fekete) szig = fémsalak

ászok ászka(-rák)

üszök (égett)
eszev = fűféle

sote= iszik, soev= szív

szohe = úszik

eszik

iszik (szívja)

úszik

aszuk = elfoglalt osze = készítő

szá = vidd!

oszek = foglalkozik vmivel

aszkéta

iszák (visz-ák)

Oszkár

eszköz
aszkalá = rostély
eszkábál

iszá = késztette

uszá=’úszított’

iszkol iszkiri

uszkár (úszik)

Hivatalos etimológiák
Öszvér: ló + szamár, felemás. Ismeretlen eredetű.
Iszap finom szemcséjű, tapadó üledék. Szlovén isopen (homokos), cseh jesep
(homokzátony). Nem tudjuk megállapítani az átadó nyelvet. (Tudnák, ha nem
rekesztenék ki a sémi nyelveket.)
Aszpik hús nélküli kocsonya. Francia szó (aspic), német közvetítéssel (Aspik).
Nincs rá magyarázat, hogy miért mérges kígyó az étel neve. (Nem az a neve.)
Aszfalt szurokszerű anyag, útburkolásra. A görög aszphaltosz nyomán. Talán
sémi eredetű, de lehet, hogy az ellentét görög a- előtagjából és a szphalló
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(leesik) igéből való, hogy a sűrű aszfalt ragasztóként is használatos. (Nem
talán, hanem sémi. Műlatin szavak a mű-görögből… és az honnan?)
Üszög / üszök gomba okozta fekete duzzanat / hamvadó parázs. Ismeretlen
származású(ak). Eredetileg parázs lehetett, majd elszenesedett maradvány,
amelyből a gabonaüszög, és az elhaló sebszövet is érthető. Valószínűleg az
üszög az eredeti, és zöngétlenedéssel lett az üszök. A két alak és a jelentések
elég szabadon kombinálódtak. (Nem kombinálódtak. Csak minden üszög /
üszök fekete. Mivel a G nagyon késői hangváltozás, az üszök az eredeti. Az
pedig, hogy oda-vissza trükkösködnek a zöngéskedéssel, a nemértés jele.)
Ászok hordók gerenda talapzata. Ászoksör fahordóban, szűretlenül. Ismeretlen
eredetű. (A talapzat elfoglalt: hordók rajta állnak, s a közökben ászkák élnek.)
Észak (éjszak) Az éj és a darab / rész jelentésű szak elhomályosult összetétele,
az éjszaka párhuzama. Mai jelentése bizonyára azzal kapcsolatos, hogy az égtáj
is ellentéte a délnek, ahogy a dél az éjszakának. A németben a régi Mitternacht,
az orosz népies poljnocs, lengyel północ szintén jelent északot és éjfélt is.
(Mindegy, hogy más szó is volt – most észak. S annak nem ez az eredete.)
Eszik étkezik, táplálkozik / eszi a méreg. Származékok: etet, étet, étel, evő,
eddegél, ehető. (A szerző: ez utóbbi nem, csak -hat, -het képzős – de: éh-ség.)
A magyarban (csak a magyarban) megjelenő változatok: étel / ital – eddegél /
iddogál – eszik / iszik – éhes – ewés / iwás. Kérdés: ha a jelentés (evés, ivás)
ugyanaz a T, D, Sz, H, W hangokkal, akkor ezek a szavak azonosak? A válasz:
nem. Csakhogy a hivatalos nyelvészet felvagdalta és teljesen elködösítette a
szó fogalmát. Tehát törölte azt, hogy a szót hangalakhoz járuló jelentésként
definiáljuk. Mi nem töröltük. Azért nem, mert a más nyelvekkel való
összehasonlításnak a szó hangalakja nélkül, semmi értelme nincs.
Miért maradt fenn magyarban (a legalapvetőbb szavaknál) a nyelvtörténet
minden hangváltozása (itt T, D, Sz-t) – sőt az eredetileg csak közeli értelmű
szóalakok is (itt H-val, W-vel, J-vel (ejend) – ugyanarra a jelentésre?
Válasz: azért, mert a magyar a nyelvtörténet legtávolabbi múltjáig
visszatekintő ősnyelv. Vannak még hasonló nyelvek? Hasonlóak vannak, de
más, ennyire kompakt nyelvet nem ismerünk.
Iszik Származékai: ivó, ivás, ital, itat, ittas, iddogál. Finnugor: vogul ai, votják
ju, finn juoda (iszik). A finnugor ju- a magyarban i- lett.
Úszik vagy a vizen lebeg. Származékai: úszkál, uszony, uszadék, uszoda. A
szócsalád ú- alapszava gyakorító -sz képzőt visel. Az alapszó: ú- az uráli
korból: vogul, votják uj-, zürjén üj-, mordvin ujemsz, észt ujuma (úszik).
Iszák átalvető, tarisznya. Vándorszó a késői latin bisacchium (kettős zsák)
nyomán: bis (kétszer) és saccum (zsák), az utóbbi eredetéről lásd zsák. A
magyarba egy bizánci görög viszakki került, a szóeleji v elmaradására példa az
imád. Lásd még iszákos. (A héber szȧk = zsák – de valszeg nem ez az eredet.)
Iszkol kotródik, takarodik. Az isz- tő hangutánzó (?), mint az iszamós szóban.
Uszkár hosszú szőrű pudli. Nyelvújítás az úszkál-ból – vízi vadászatra való.
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Aszkéta megtagadja a testi élvezeteket. Görög aszkétész (foglalkozást űző,
atléta), aszkeó (gyakorol). (A héber asziká = foglalkozás.)
Eszköz munkavégzéshez használt dolog. Ismeretlen eredetű.
XSzL XSz-N/Ny XSzM XSzR XSzSz bővített szavak
aszasz=kiprésel

iszá = cselekvésre késztet

aszal aszály

asír = gazdag

aszda= tutaj, aszuj= készített

iszalag (viszeleg)

uszály

széchel= ész salom = békesség

eszel = hordozó rúd (súly-elosztó)

észlel

iszlám

oszlik oszlop

iszáni= püffedt

jasár=egyenes, őszinte

iszony

őszinte

iszem = elraktároz

ószem = bőség

uszá=’uszított’

eszme eszmény

oszmán (török)

uszony

iszúr = tiltás, ozer = segít, el=isten

asszír

Iszráel (Izrael)

oszer = résztvevő
oszró ösztörű (szénaosztó ágasfa)

isá = asszony, iszáni=püffedt

oszesz = összeprésel

asszony (ha állapotos)

össze összeg összes

Hivatalos etimológiák
Aszály helyett aszik szárad, hervad. Származékai: aszal, aszott, aszály. Ugor
korból: vogul tószasz (száradt), osztják szaszem (apad, szárad). Lásd aszó,
aszú. Aszó vízmosás, völgy, száraz meder: Aszófő, Szárszó (száraz aszó) és
Aszód (kis aszó). Lehet, hogy az aszik: száradó, kiszáradt. Mások szerint
finnugor: zürjén adzs, észt aas. (A héber aszasz = kipréselte.)
Uszály ruha elnyúló alja, üstökös csóvája, vontatott vízijármű. Nyelvújítási
szó, az úszó alj összevonása. Az úszik itt ’lebeg’ értelmű.
Iszalag erdei kúszónövény. Szerb-horvát, szlovén slak (szulák). A torlódás
kétféleképpen oldódik iszlak / iszalak / iszalag – szlak / szulak / szulák (gyom).
(Nem. Ez két különböző szó! Az iszalag ’továbbvivő’, a szulák, ami a szelektál
rokonszava – eltávolítandó.)
Észlel (ész-el) – ész, értelem. Származékai: eszes, (ki)eszel, ésszerű, esztelen,
eszelős. Ótörök: ujgur, csagatáj, kun, kirgiz esz (ész, értelem). Az ’e’ a
magyarban nyúlt meg. Lásd még eszmél, eszmény.
Oszlop: kör / sokszög metszetű, függőleges tartóelem. Szlovák stl’p, bolgár,
orosz sztolp (oszlop). Kialakulása: sztolp / osztolp / osztlop / oszlop.
Oszlik, oszol, szétszéled, bomlik. Származékok: oszlat, oszt, osztó, osztalék. A
szócsalád osz- alapszava bizonytalan eredetű. Lehet finnugor: cseremisz uzsas,
finn osa (rész). Ez talán rész / részekre oszt jelentésű volt. (Mi más?)
Iszlám: mohamedán vallás. Az arab iszlám (önátadás), ez kapcs. a szálám
(béke, megnyugvás) szóval, távolabbról (? pont ugyanaz) a héber salóm (béke).
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Eszmél ocsúdik, rádöbben. Származékok: eszmény, eszme. Az ész esz
tőalakjának származéka -mél igeképzővel. Az eszme nyelvújítási szó.
Oszmán – a török osmanli. A törökség jelentős ága a birodalom alapító
Oszmán szultánról (14. sz.) nevezte el magát. (Elnevezte… A szó mit jelent!?)
Eszmény példakép, ideál. Nyelvújítás az esz tőből -mény képzővel.
Őszinte az igazságot mondja, nem színlel. Az ön és szín (felület, külső, arc)
összetétele -t raggal. Az önszint tehát azt jelentette: valódi arcát mutatva. Még
-e birt. személyjelet kapott, s a szó elején nyúlás következett be. (Az összetétel
valószínű, de nem ön-, hanem ő-színe.)
Iszonyodik irtózik, elrémül. Az iszamodik (elcsúszik) változata. A ‘rémülettől
elcsúszik’ értelemből alakult. Az iszonyat és iszony késői elvonások. (Fantázia.
A bomló hullától szoktak iszonyodni: a héber iszáni = püffedt.)
Össze, összes, összeg: egybe. Az alapszó uráli: zürjén vats (teljesen), votják
vocs, mordvin vjese (egész, mind), szamojéd buissa (ép, egész). A magyar
szókezdet az öl, öt szavakhoz hasonlóan jött létre (mi jött létre, az ö hang?), az
-é lativusrag megrövidült, az sz / ssz intervokális jellegű. (Nem lesz dupla sz
„csak úgy”, hanem: a héber oszesz = összeprésel.)
Asszony nő, férjes nő, eredetileg királyné. „V-imággyuk szent ahszin máriát”
(Halotti Beszéd). Iráni, alán eredetű: ahszín (nagyasszony). A hangfejlődés
ahszin / ajszun / asszun / asszony lehetett.
Asszír – a birodalom görög Asszüria alakját tükrözi. Saját neve Assur volt, az
akkád a-suar (vízben gazdag) származéka. (A héber asír = gazdag.)
XZ valódi gyökszavak
ÁZ AZ EZ ÍZ1 ÍZ2 ÖZ ŰZ valódi gyökszavak.
áz = menedéket keresett

íz = kecske óz=menedéket keres

áz(-ik)

íz (az íze)

őz

óz = bátorság, menedéket keres

zo, zu = az

ze = ez

ezer = támasz

az

ez

íz (izület)

aszía=tevékenység, áz=erősödött

azóv = elhagyott

Ázsia ázsió

Izsó Ézsau

m’íz=merészel
űz

kun nép

úz Uzs Uzsa

Hivatalos etimológiák
Az Egyfelől távolra mutató névmás: ki nopun emdül oz gyimilcstül… (H.B.
1195). Nyomatékosító képzővel bővült alakja: azon (azon emberek…). A
hasonló szerepű am- amaz még távolabbra mutat. Vonatkozó névmások
előtagjai is: aki, amely, ahol, amikor, mert az-ki, az-mely -ből vonódtak össze.
Az Másfelől határozott névelő. Mássalhangzós kezdetű szavak előtt a z elemét
elvesztette, sokáig hiányjel állt a helyén: a’ haza, a’ szabadság. Ez a szerepe a
csak 15. sz.-ban fejlődött ki. Uráli: az „az”-ban mély a magánhangzója.
Eredetileg nálunk is o vagy u lehetett, erre vallanak mutatószó-rokonai: ott,
oda, úgy. (1. Az ott, oda, úgy egyáltalán nem az ’az’ származékai. 2. A magyar
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s a héber határozott névelő közös ősre megy vissza: ’ha’ – a lágy h-val. S az
leesett. A ejtéskönnyítő z csak sokkal k.ésőbb került a magánhangzóval
kezdődő szavak elé (mert későn is jelent meg).
Ez közelre mutató névmás. Jelzőként névelő módjára viselkedett: ez ember, e
ház. Ma a határozott névelőt veszi maga után (ez az ember, ez a ház). Ragos
főnév előtt maga jelet és ragot vesz fel: ettől a perctől, ezekben az időkben.
Ragos alakokban z a rag első magánhangzójával olvad össze és megnyújtja:
ebben, erről, ennek stb. Magánhangzós töve az uráli korból: osztják i, zürjén,
mordvin e (ez), votják e (ilyen), szamojéd e-ke (ez itt). (Mindez szóról-szóra
ugyanígy van a távolabbra mutató „az” esetében is.)
Íz1 a nyelvben keletkező érzet, étel, ital aromája. Uráli: vogul et, osztják evel,
zürjén isz, szelkup apt (szag, bűz)  Az íz felismerésében a szag is fontos. Az
ízlelés és a tetszés között értelmi átvitel van.
Íz2 izület, porcika / első ízben. Származékai: íziben, ízesül, izület. Ősi szó, de
vitatott az eredete. Ha ugor: votják jót (izület, ághely), ha finnugor: zürjén jez,
votják joz (izület), finn jäsen, észt jäse (láncszem, tag).
Őz a szarvassal rokon, de kisebb. Ismeretlen eredetű szó.
Űz kerget, üldöz, siettet / foglalkozást űz. Ismeretlen eredetű. A német treiben
(űz, hajt, gyakorol) hatását is tükrözheti. (?)
Izé (szleng): hogyishívják / izél. A szótő finnugor: vogul ut, votják ot (holmi),
finn asia, észt asi (dolog, izé). Régebben izej volt. (Mióta használják??)
Áz-ik nedves lesz, folyadékban áll. Származékai: áztat, ázalék (eredetileg
leves, főzelék) – ázalékállat. Finnugor: vogul tot-, osztják jolta, zürjén sözny
(nedves). (A héber áz = felbátorodott, menedéket keresett.)
Ázsió: érték, árfolyam növekedés. Nagy az ázsiója: értékelik, keresik, kapós.
Az olasz aggio-ból a francián át terjedt, mint pénzügyi szakkifejezés. (Az
Ázsia, az meg a héber aszía = tevékenység szóval kapcsolatos.)
XZ-B/V XZP XZG XZK XZL bővített szavak
Rejtett magyar gyökszó nincs.
azóv = elhagyott

ozev, azóv = otthagy, elhagyott

Azovi (tenger)

izibe

özvegy

ezov = izsóp

ozev = elhagy

izsóp

Ózd (úz település)

azaká = riadó

ozev = menekül

izgul izgat izgága
zu = azok

ézu = amelyek

azok

ezek

uzsgyi (kígyó)

uzȧk = körülásott
Uzsok

jichȧk = nevetséges
Izsák Jichák
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ozev= menekül izuk=körülásás
ó(d)zkodik üzekedik (’felkapál’)

azál =elfogyott

ez, iza (hn, nn) = kecske

ázalék

ízlik

uzál = elfogyott
üzlet

Hivatalos etimológiák
Özvegy Ismeretlen eredetű szó. (A héber azóv = elhagyott.)
Azbeszt éghetetlen ásványi anyag, tűzálló szövet. Görög (aszbesztosz)
olthatatlan. Az a- tagadó képző, szbennümi (elolt). (Idegen szó.)
Izsóp sötétkék virágú félcserje. A görög hüsszoposz származéka. Zs hangja a
magyarországi latin ejtést tükrözi. (A héber ezov = izsóp.)
Izgága akadékoskodó, nyugtalan. Bolgár, orosz izgaga (gyomorégés), szlovén
izgaga (bosszúság). Az ősszláv jezgaga (kiégés) származéka. Izgat aggaszt,
ellene uszít. Az izg- tő ismeretlen eredetű. (A héber azaká = riadó.)
Üzekedik Az űz visszaható, kölcsönösséget kifejező -kedik képzőegyüttessel.
Párzás előtt az állatok gyakran kergetőznek – a hím űzi a nőstényt.
Üzlet bolthelyiség, kereskedelmi ügylet. Nyelvújítási szó, az űz igéből:
’valamit folytat’. Azzal a -let képzővel, amelyet tévesen vontak el az ámulat,
indulat-ból (ahol az l tőhöz tartozik) – ezért igéhez, névszóhoz is alkalmazták.
(A magyar nyelvészet arra se figyel, hogy az l igeképző: űzel-et.)
XZM XZN XZR XZT XZZ bővített szavak
képzett és ragozott ’az’

ez, izá = kecske, -xm = tömeges

izmel = véső

az-on-ban az-on-val

izom (hús)

üzem

ozer = segít

ózen = fül
özön (erős hanggal) üzen (izen)

ezer ezred
azár = övező

ezrá = segély

uzán = kiegyensúlyozás

azúr Azori (szig) ezért

uzsonna
Iszrȧ-el = segít-Isten, izréah = meghonosította
Izrael

asír = gazdag, aszur = kötözött

Ozora

ézor = övezet
Uzor

asír = gazdag, azár = nekibátorodott

azsúr

üzér uzsora

zot = az, azt

ze = ez, ezt

izuz = bátor, felülkerekedett

azt

ezt

Ízisz

az = akkor, úgy

izut = elferdítés

zeá = izzadság, me-zía = izzad

azaz

ezüst (hajlékony) izzó izzad

Hivatalos etimológiák
Izom összehúzódásra képes, rostos. Az eredetibb izmos szó az íz (izület)
származéka, a tisztázatlan funkciójú -m, és az -s melléknév képzővel. Első
jelentése ‘erős, tagbaszakadt’ lehetett. Az izom nyelvújítási elvonás. (Az -xm se
nem tisztázatlan, se nem divatos. Kozmopolita képző, jelentése: „tömeges”.)

79

Üzem: gyár, ami üzemel. Az űz származéka. Nyelvújítási alkotás a divatos -m
képzővel, mint állam, áram, jelentése: ‘tevékenységet folytat’.
Özön áradat, özönlik. Talán ótörök: kipcsak, kun, karakalpak özan (folyó).
Üzen közvetítő átal tudat vmit. Ismeretlen eredetű. (A héber ózen = fül.)
Azonban, de. Az „az” mutató névmás azon alakjából. Eredeti jelentése: azalatt.
A ’de azonban’ kapcsolatból jött létre a ‘mégis’ jelentés.
Azonnal rögtön. Az „az” mutató névmás nyomatékos azon alakjából.
Jelentésfejlődés: azzal együtt / egyidőben / rögtön.
Uzsonna könnyű délutáni étkezés. Szerb-horvát užina (uzsonna), szlovén
južina (ebéd), lengyel juzyna (uzsonna). A jug (dél) juzs- tőből származnak,
eredetileg ebéd. Az uzsonna jelentés másodlagos: a szlovén mala južina tkp.
kis ebéd). A magyar szó talán a horvátból ered.
Azúr: élénk kék, az ég kékje. A kpkori latin lapis lazuli (lazúrkő)-ból. A
szókezdő mássalhangzót névelőnek érezték és elhagyták. Lásd lazúr.
Azsúr áttört hímzés, kézimunka. A francia broderie ŕ jour (lyukacsos hímzés)
kifejezésből. A jour szó itt a ritkább ‘lyuk’ jelentést hordozza.
Ezer: tízszer száz. Iráni nyelvek: alán azari, oszét erze, perzsa hazár, hezár.
Üzér tiltott árukkal kereskedik, nyerészkedő. Nyelvújítás az űz igéből az -ár, ér képzővel – az alapige ‘vmivel foglalkozik’ jelentése alapján.
Uzsora jogtalanul magas kamat – uzsorás. A latin usura (a kölcsöntőke
haszna) – az uti, usus (használ) igéből. Magyar alakját a latin sz / magyar zs
hangmegfelelés alakította. (Ez a „hangmegfelelés” a későn érkező zöngés Z/Zs
páros – értelem differenciáló – használatba vétele.)
Ezüst fehér nemesfém. Finnugor: zürjén ezis, votják azves. A t másodlagos,
valószínűleg magyar fejlemény. (A termésezüst hajlékony. Hogy jön ide a
votják azves, talán azbeszt? Habár az azbeszt is ezüstszálas-fényes…)
Izzad, izzaszt. Az izzik igéből: láng nélkül fénylik, régen hevül, izzad.
Bizonytalan eredetű. Lehet finnugor: osztják at- (befűt), zürjén ezjini
(meggyullad), votják äst (fűt). Az egyeztetésnek hangtani és szótörténeti
nehézségei vannak. (A héber zeá = izzadság, verejték, me-zí = izzad.)
Copyright: Krizsa Katalin, 2017. 03. 31.
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