
@ Krizsa Katalin: Hogy lehet az, hogy 129 állítólagos török jövevényszóból 102 a 
sokkal ősibb (4000 éves) héberből származtatható? 
Forrás: Barabássy M. A magyar alapszókincs értelmezése. 

 

Lovasnomád szavak 

kipa = kupola szarug=összekötött bilu=meghíúsít tarbut=kultúra? dajál=felszolgáló 

kapu sereg bilincs törvény gyula /djula, adja/ 

tavéra=tábortűz    kiná=megnevezte 

tábor    kündü, kende 

toen=állít, érvel     

tanu     

A nagy valószínűséggel rokonított magyar szavak kék színúek.  

Népnevek 

neenád=felcsatolt ?  biszroni=húsevő  

nándor /fegyver/ besenyő  böszörmény  

Hiedelemvilág 

bíja=közösülés  igel = kört ír le biszroni=húsevő 
bosz = tapos 

onen = varázsló 
onen = gyászol 

báj  ige /feltekert fonál/ boszorkány /bősz/ ünnep 

  iged = egybeköt daján = vallási bíró bucá = befejezett 

  /meg/igéz gyón  /djón/ búcsú 

Állattartás 

arszi = mérgező 
artanit = borbolya 

kace=hegye, 
a vége 

eruj = leöntés oker = kitépi  
akará = meddő  

uná=sanyargatott 
mondák szarvasa 

ártány /ártalmas/ kecske /szarv/ író /túróról/ ökör  ünő /nőstény/ 

muvlá=bemélyített 
* uvál = patak 

 bakár=marha 
bokéa = kitör 

olel = gondoz  
ole = bemegy 

ore = letép  
ár = kiürít 

vályú  bika /bök/ ól  ürü /herélt juh/ 

behemá, b’ir = barom dusán = hízott bríjá=teremtmény kevesz = bárány  

barom  disznó borjú kuvasz /-szőrű/ 

korem=felhalmoz  tiná=elsiratta kipa = cella tik = táska  
tíjah = vakolat 

karám  tinó /herélt/ köpü /kaptár/ tyúk /tojás, -héj/ 

   kimec=ö.gyűjtötte terud = kiűzés 

   komondor /terelő/ túró /tejből/ 

   kas=rúd, kosi=konokság 

*A mu-vlá szóban a mu- csak igei előrag. kos /szarv/  

Földművelés 

alma = leányzó, elem = legény 
olem = vígad, olám = a világ 

 otes = befed, 
betakar 

buzák = elszórt 

alma /kerek, piros/  ocsu /otsu/ búza 



arpel = esős, 
oref = lefejez 

okev = követi, 
akadályozza 

héber CsG nincs ore = kitakar, 
kiürít, átönt 

gomel = megérik 

árpa eke csiger /törkölybor/ őröl gyümölcs 

ore, ará = letépi, 
letépte 

cuf = elárasztott 
/kender áztatás/ 

d’jó = tinta areset = beszéd 
arisz=szőlőlugas 

 

arat csepü  dió /festőanyag/ orsó  

calá=megsütötte kanabusz=kender  boer = égő  

csalán kender  bor /vörös/  

sérás = kiirtotta sipur=javítás, sipulim=az alja b’- = benne, erász=felfuttat 

sarló /bor/ seprő  b-orsó  

turija=széles kapa hi-til=dobta, hajította*  kohel = kékítő  

tarló /letarolt/  tiló kökény  

   sum=semmi, valamicske  

   som /kicsi/  

   szlili=kanyargó  

*A hi-til szóban a hi- csak igei előrag. szöllő  

Halászat 

 ma-voj=sikátor *  toch = tartalom solel=zsákmányol 

 vejsze /halcsapda/ tok /hal: kaviár/ süllő /ragadozó/ 

 ?    

 gyertya /fáklya/    

*A ma-voj szóban a ma- csak igei előrag. 

Madarászat 

karev=közeledő kesel = bukás hivjá=ölyv, olev=megsért tóren = zászlórúd 

karvaly keselyű  ölyv turul 

   slilá=halászás, kihúzás 

   sólyom  

   toref=elrabol, teref=préda 

   tőr /háló, csapda/ 

Mesterségek 

bolet = kiálló gaf=kar gifuf=körbefogás   szut = öltözet 

balta /feje/ gyeplő   szűcs /szütes/ 

otes =’tüsszög’, befed    

ács /kopogás, forgácsok/    

Közlekedés 

silá = húz tnufá=lendület, tnudá=ingás   

szál /tutaj/ tengely    

Kereskedés 

bérás = kefél   boer = ég  

bársony /szőrös/   bors  

la-szét=vin-ni, horda-ni  gonen=óv, ganúz=rejtett 



szatócs   gyöngy  

taár...= /vminek/ hüvelye    

tár     

Természeti környezet 

sore = beáztat, 
s’ár=maradvány 

silá = kihúzta, 
előhúzta 

   

sár szél    

 tnudá = ingás    

 tenger    

Állatok 

   erász = gyúr, 
dagaszt 

oreg = kerti  
ágyást csinál 

  oroszlán /macskaféle/ ürge /üreg/ 

   bokéa = betör 
pigul = utálatos 

taznut = paráz-
nálkodás 

   bögöly /bök/ túzok /dürgés/ 

   bal’án = falánk  

   bölény  

   ma-v’is = bűzös, bor=verem 

   borz  

   gadá=edény szája, god=tömlő 

   gödény  

Növények 

 dajek = védőfal  ? ormá = turpisság 

 gyékény /gy: dj/  bojtorján üröm /pl. tárkony/ 

 d- =mint, jaár=erdő? gime = elnyelte  

 gyertyán /gy: dj/  gyom  

katón=csökkent   korá = tető  

katáng /-kóró, pótkávé/  kóró  

   kik=ricinusolaj  

   kökörcsin /öklendezés/ 

   keres = deszka  

   kőris /fa/  

Család 

 jeled=gyermek eker = ivadék kilúah=kiömlés  

 gyermek /gy: dj/ iker kölyök  

 
Testrészek 

 szeéb=bepiszkít cufá = befedett b’kijá = kettéhasítás 

 szeplő csipa boka  

 téréd = hajolj le!  gime=nyelte, goméa=kortyol 



 térd  gyomor  

tarut...=tar, taruf=lefosztott  koleh = áramlik  

tar  /pl. fej/   köldök  

Eszközök 

korah = gerenda kisze = szék  bolet = kiemelkedő 

karó szék /gyökfordulás?/ bölcső /böltső/  

sat = alap tochen=tartalom  kapará=áldozat  

sátor teknő  koporsó /bekaparják/ 

Ruházat 

tastit = alapzat?  kadmoni=régi, keleti sovech=galambdúc 

csat /tsat/   ködmön süveg /alak/ 

saruk = ’sarkos’ u betű   tachrich=tekercs? 

saru    tükör /megfordít/ 

Igék 

ará = letépte   dlí = vödör gál = hullám 

arat   dől gyűl 

cawár = nyak   siper=szépít, sifsef=súrol 

csavar /tekerik/   söpör  

   sze’ár=szétszór sz’ár = szőr 

   szór szűr 
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