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T
Az n, az öntudatra ébredés hangja, ősibb, mint az m. Magánhangzó
szokta megelőzni őket, pl. ani = én, em = Emő  az anya: "emlet".
A magyar főnévi igenév képző eredete megtalálható a héber nyelvben:
Néhány héber ige esetén még ma is használatos ez az archaikus igealak:
jachol-ni = képes én / domá-ni = ’hasonló-én’ (úgy gondolom) / tová-ni =
elmerül én / timhá-ni = csodálom-én (kételkedek). Ma már kb. egy tucat
igét szokás csak ilymódon ragozni. Ugyanezeket az igéket "modernül" is
képezik: ani jachol = én képes (vagyok), ani tovéa = én elmerül, stb. A
héber igék régies -ni végződése a cselekvés ősemberi felfogásának
emlékét őrzi. Ebből származik a magyar főnévi igenév képzője.
Előfordul, hogy -ni végződésű szó már nem igét, hanem tulajdonságot
jelent, pl. timho-ni = különc (nem én, hanem mások csodálkoznak rajta).
Hogyan bővítették a TX gyököt az egymásután megjelenő igeképzők?
A TX magyar gyökszavai: te, ti, tó, tő, tű. Az "ős-igeszerű" TX gyök kb.
azt jelentette, hogy a megfigyelő (az "én") idegen ágenst ("te") vesz
észre, ami aktiválódik / terjeszkedik. Az ős-igeszerűek első igeképzője a
J volt: tá-j (kinyit). A később megjelenő L-lel tá-l (nyitott), a még
későbbi R-igeképzővel tá-r (szétnyit) lett az értelem.
A t hang valószínűleg előbb volt használatban, mint a j.
A w eredetije torokmagánhangzó, majd az o/u (vagy hasonló) diftongus
volt. Tó – hova megyek? tóuá: tová (a tóhoz). Mivé lett a sok csapadék?
touá: tó-vá. A héberben a tov = jó, jól, jól van – a tová = jótett.
Kisgyerek símogatásakor mondjuk héberül: továá-továá – mintha azt
mondanánk: "kedvesem-kedvesem".
Melléknév fokozás A középfoknak a héberben nincs ragja, csak
segédszóval tudják kifejezni: jotér = "jobb". Pl. jotér tov = jobb jó. A
felsőfokot viszont nagyon egyszerűen képzik: ha-tov = a jó.
Miután az ősi t "te" értelmű előljáró volt, a valóban t-vel kezdődő
kétszótagúakat a héber általában az új t betűjével írta.
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A személyes névmások használata óta az ősi t'- előljáró elvesztette a "te"
funkcióját. Vagy leesett a szavak elejéről, vagy végleg egybeolvadt
velük, és akkor t-vel és anélkül ugyanolyan értelmű szavakat találunk.
Példa: a héber jaár = erdő  tajár = turista (te-jár).
Egy másik példa a régi és az új héber t hang eltérő szerepét világítja
meg. Tafah = megdagad, felfúvódik (te-fúh). Az új t-vel "keményebb"
értelmet kap a szó: tafah = ráüt, vereget. Itt már nincs ősi te értelem, de
fúvás sem – de szinte halljuk, hogy ez a szó: "üt".
Hogyan cserélődött le a régies magyar múlt idő (1. sz. 3. személy) -á, -é
végződése (szórá, kéré) a mostani tx-re (szórta, kérte)? Úgy, hogy a sémi
szókezdő tx- a ragozó nyelvekben már a szóvégre került át. Pl. a héber
ti-jev = jav-ít (talajt) / ta-buri = narancsféle  burí-ta (borított) / ta-bát =
gyűrű batta. Szászhalmot gyűrűsen veszi körül „Szászhalom-batta”.
(S az angol bottom = gomb.) Bizony, az ú.n. indoeurópai nyelveknek is a
kárpátnyelv az ősi rétege:-).

TX gyökök, héber
TX gyökszavak: tá (arám) = jöjj! tá = cella, teá = kijelöl, t'o = bivaly.
A héber TX gyökszavak: toe = tévelyeg.

TX gyökök, héber táblázat
tá (arám,  = )אjőjj!

TX

tá ( = )אpáholy, fülke, kabin, cella, rekesz, sejt
tȧi ( = )אsejtes, rekeszes

t'o ()או, t'ovim = bivaly tavi

teá ( = )אהhatárokat jelöl ki
té ( = )הtea

Tx

taá = tévelygett, el-, megtévedt

tév-

toe = tévelygő, megtévedt TX

t = a kemény t betű

TX, összehasonlító tábázat
at, ata = te, ita = tegez

atém, atén = ti

te

ti

tá'(j)il=szögesdrót
tű, tyű!
tov = jó, t'o ( = )אוbivaly
tó (tavi)
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téva = állvány
tő, töve

TW (V) és T-B/V, héber
Megjegyzés: A héber W betűt mindenhol kék V-vel írjuk.
Eléggé átláthatatlan gyökcsoportnak látszik, mert a TV eredetileg csak
TX volt, de a T-B/V mássalhangzót, a b/v változó hangot tartalmazza.
Ennek ellenére TV és T-B/V gyökszavak értelmei egyaránt a TX
gyökszavaira (te, tó, tő, tű) vezethetők vissza.

TV gyökcsoport, héber
Héber TV: tav = jel, arcvonás, és a régi t betű neve, tivá = bejelöl,
tav (arám) = tovább, még. Egy TV gyökszó: tove = sző (pók), fon.
TXV gyökszó: taavá = kéjvágy, szenvedély.

TV gyökcsoport, héber
tav = t betű

t've = meg-, jelölés

TV
rávetett

tav = jel, jegy, arcvonás, hangjegy tivá = felvázolta, bejelölte
táv (arám) = tovább, még

táv, tova

tavá = fonalat fon

tove = sző (pók)

taavá ( =)אkéjvágy, szenvedély

ivá = vágyott rá

TV
TXV

taavtáni ( = )אérzéki, kéjes, mohó, szenvedélyes

TXVT

taavatán /-ut ( = )אkéjenc, élvezethajhász / szenvedélyesség, mohóság
tváh = lő-táv

TVH

taváj ( = )אfonómester
tavech= közép

-táv-

tivuj = megjelölés, vázlatkészítés

TVJ

tvíja = fonás

TVJ

tivech = közvetít, kettéoszt
tivuch = közvetítés

tavȧsz = páva

TVCh

tuvach = kettéosztott

fonott: színes

TVSz

A héber TV és TV gyökszavak bővülése
A héber TV és TV gyökszavak csak h, j, ch, sz, t hangot vesznek fel.
tv tv txv

tv-h

tv-j tv-j
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tv-ch

tv-sz

txv-t

TV gyökszavak, magyar
A magyar TV gyökszavakat is a TX gyökre lehet visszavezetni.
A tav-á / táv-á = elmerült / eltávolodott – ma is megvan a tájnyelvben.
Aki tova megy, az nem tóba merül bele, hanem a "messzeségbe".
TE: tevő, teve – TÓ: táv, tova, tavi, tév(es) – TŐ: töve – TŰ: tűvé (tesz).
A TV gyökszavak bővülése
A TV gyökszavak cs, d, k, l, ly, r, s, sz, t, z -t vesznek fel.
Nem kapcsol v, p/f, g, h, j, n, m hangot.
tv tv txv tv

tv-b

tv-l tv-ly

tv-cs

tv-r

tv-d

tv-s

tv-h

tv-j tv-j

tv-sz tv-sz

tv-ch tv-k

txv-t

tv-z

TV, összehasonlító táblázat
táv = tovább

toe = téved

táv = tovább

táv

tév(-es)

tova (tauá)

t'ó = bivaly

téva = teveülés

téva = állvány

tavi

teve

töve, tő

téva = természet

taev = vágyik

tevő, téve

tűvé (teszi)

tav'á = bemerül toe = téved, tovéa = vízbefúl

táv = még, tovább

tavacska (mélyül) téved

tovább, több

tevel = világ

téva = természet

távol, távlat

tevékeny

tavál = elmerült toe = téved
tavaly (távoli)

tévelyeg (távolog)

tavȧsz = páva, tove = fon
tavasz (színes)

tavéra = tábortűz
tivornya

tovéa = bemerül
tövis

taavurá = forgalom
távozik táv-ít

A táv = vonal, de betűszám is, 15 az értéke. A tizes számrendszer
valójában 2x5-ös volt. Négy pont után vonal beütés következett – ez volt
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az ötös szám. Fölötte, vagy alatta egy újabb pont: a 6-os. Ennek emléke a
szólás: "ötöl-hatol": elbizonytalanodik, hol is tart a számolásban?
A távol szó eredetileg ("vazsmegyeiesen" ma is) taoul-nak hangzik. A
távolság agyi reprezentációja egy tó víztükre, a túlsó part látványa.
A héber tevel = világ – mind a magyar "távol", mind pedig a "tavaly"
rokonszava. A héberben a tevel = világ jelentést vette fel (azóta a
világegyetemét is). Meglepetésünkre azonban a „tevel” fűszert és
fajtalanságot is jelent – a héber taavá = szenvedély.
Az öntudatra ébredt ember szemében a világ elsősorban azt jelentette,
hogy jó. Ha fellelkesedünk valamitől, mi is azt mondjuk: világi! Hisz
minden élőlény élvezőképesnek, boldognak születik. A világ
tevékenységet is jelent, amely térben, időben, és érzelemben – végtelen.

T-B/V gyökcsoport, héber
1. TV gyökszavak: tov = jó, tiv = minőség, tabu = vallási tiltás.
A gyök ősi képe: te. Közös értelem: beazonosítás.
2. TB/VX: téva = természet, tviá = fulladás, tovéa = elmerül, pénzt ver.
A gyöknek tó az ősképe. Értelem: elmerül benne.
3. TXV: taavá = vágy, téev = kíván, megutál, toev = vágyakozik.
TXV gyökszavai: tiev = megvet, to'evá = aljasság, undor.
TVX gyökszó: tvi'á = követelés, vád.
E három ősképe: te, tű (bánt, tűvé tesz). Közös értelem: vágyik, követel.
4. A TVX gyökszó: t'vuá = gabona, termés.
A TV gyökszó: téva = bárka, láda, állvány, szó(kép).
Az őskép a teve. A gyök értelme: tova: hordoz.

T-B/V, héber táblázat
tiv = minőség, jellem
tav táva (arám,  = )אjó

jitev = jól tevé

tová = szívesség

TV

tov = jó, jobb, színe-java

tabu = vallási tiltás (érvénytelenség), telekkönyvi hivatal
téva = természet
tó-vá

tiv'i / tiv'iut = természetes /-esség
tviá = fulladás

tav'á = elmerült, vízbe fúlt, érmét vert

TB
TVX
TB/VX

tovéa = elmerül, vízbe

tavúa = elmerült, pénz vert, rányomta bélyegét
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tubus

tib'á = elsüllyesztette, meggyűrűzte (madarat)
tub'á = elsüllyesztett, meggyűrűzött (madár)
tibúa = elsüllyesztés, elmerülés, pénzverés

taavá = vágy

téev ( = )אmeg-, utál, kívánja

taev ( = )אvágyik, vágyakozik, kíván
távolít

táv-ol

TXV

toev = kíván, vágyakozik

tiev = utálta, megvetette

TXV

ti'uv = utálat, megvetés
toev / toáv = utál, utálatos / megutált
to'evá = aljasság, undor, utálat
tvi'á = követelés, vád

TVX

vet, vita, vétó tovéa = követel, felperes, ügyész

tavá = felszólít, követel

tvi'á = követelés, felszólítás, vád, beperelés

téva = bárka, láda, szó, állvány (ülés tevén)

TV

t'vuá ( = )אgabona, termés TVX
tab'át, taba'ti = gyűrű

-batta

angol: bottom

tevét = dec-jan, a 'régi' tizedik hónap

TVT

tavah / tavúah = levágta, lemészárolta / lemészárolt vág-ta
tevah = mészárlás

TBXT

vág-at

TB/V-H

H→G

tivhá, tibúah = mészárlás, a levágott húsa
tabah = lemészárolta, hóhér, szakács, mészáros

vág-at

tabahit, tabáhat = szakácsnő
tuvijá = Tóbiás TVJ
tabak, tabakáj ( = )אdohány, trafikos

TBK

tavul = bemártott tevel = a dézsmálatlan termés

TB/V-L

tavál = bemártotta, elmerült

tibel / tibul = mártogatta / bemártás

tavla = tábla, táblázat táv-la

tvilá = bemártás, rituál alámerülés, keresztelés

tavlán = búvármadár
tavlit = táblácska, tabletta
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táv-ol

tevel = világ, univerzum

táv-oli

tevel = fajtalanság, fűszer

TB/V-L

t'valúl = hályog

tubál = fűszerezett
tovalá = szállítás, fuvarozás

tavlin = fűszer, gyarmatárú

tibel / tibul = fűszerezte /-és

tavlit = dombormű
tov'áni = süppedős TV-XN
tiv'oni = nyerskoszton él
tov'ani = követelőző TV-XN

tav'án, tavanut = követelőző /-és

ét-vóná

teavón ( = )אétvágy
teven = törek, szalma

TB/V-N

tubán = szalmával kevert

tiben = szalmával keverte
tavnit = minta, forma

tvuná / tvunati = ész, értelem / ésszerű

tabur = köldök, középpont

TBR

taburi = narancsfaj

buríta: borított

tav'erá = égés, tűz

tábori

taȧvurá = járműforgalom

TVXR

avará: elmenés

tavruá ( = )אegészségügy

TVXR
tvir = bibliai hangjel

bóreg = csavar

TVR

tivreg / tivrug = csavarmenetet vág /- vágás

tavrig /-rog = csavarmenet /- vágó tivróget / tuvrág = csavarmenet /-es
tavsil = főtt étel bisel = főzte

TVS

TV-Sz

veszt-á

tvuszá = bukás, vereség

veszt-án

tvuszán = kishitű

A héber tévét hónapnév a "régi" 10. hónapot – decembert jelenti.
A héber T-B/V gyökszavak bővülése
A héber T-B/V gyökszavak nem kapcsolnak b/v, c, d, p/f, g, m, z -t.
tv tb/vx txv txv tvx tvx tv
tv-xn tv-xn txv-n tb/v-n

tb/v-h

tv-j

tb-r tv-xr txv-r tv-r

T-B/V gyök, magyar
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tb-k
tv-s

tv-sz

tb/v-l tb/v-l
tb-xt tv-t

TB gyökszavak: tabu (tiltott), téb-lábol (ügyetlen, téved), tuba (rózsa).

A T-B/V gyökszavak bővülése
A magyar TB gyökszavak b, c, k, l, ly, r, s, z hangot vesz fel.
Nem kapcsol v, d, p/f, g, h, j, n, m, sz, t hangot.
tv tb/vx txv txv tvx tvx tv tb
tb/v-l tb/v-l tb-l tb-ly
tb-s

tb-b

tb-c

tb/v-h

tv-xn tv-xn txv-n tb/v-n
tv-s tv-sz

tv-j

tb-k tb-k

tb-r tv-xr txv-r tv-r tb-r

tb-xt tv-t

tb-z

T-B/V, összehasonlító táblázat
tabu = tiltás

tavlán = búvármadár

tub'á = süllyesztett

tabu (buta)

téb(-lábol)

tuba (-rózsa: liliom)

tavla = tábla

tavál = alámerül

tábla, tabló

téboly

tavah=vágott, tabák = dohány
tubák

tavéra = tábor-, tűz

tavéra = tábortűz

tábor, tábornok

Tibor, toboroz

téva=doboz tub'á = süllyeszt
toboz

tubus

tvuszá = bukás

taavá = szenvedély

tábesz (nemibaj)

tobzódik

A tavlán = búvármadár nehezen jár, valójában csak téblábol a földön.
Magyar TB azonban nincs. Ez példa lehet arra, hogy a kárpátnyelv
"magyaros" és "héberes" szektora az ismételt együttélések során nem
mindig értette egymást. A közös gyökrendszer azonban ekkor is eligazít.
A héber "tavlán" tavi búvárt jelent – magyar nyelvű a madár ügyetlen
járására figyelt fel, és azt "hallotta ki" a tavlán szóból, hogy tév-lábol:-).

TC gyök, héber
A héber TC származékai a t leválasztása után is ugyanazt jelentik.
Ez természetes, hiszen a C már önmagában is összetett hang: TSz.
A héber TXC gyökszó: t'ucá = gyorsulás. TCX: tocaá = következmény.

TC, héber táblázat
TXC

uccu

TCX

cé = menj ki!

oc = siet

t'ucá ( = )אgyorsítás, gyorsulás

tocaá ( = )אeredmény, következmény
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cedek = igazság

tacdaká = kifogás, mentség önigazolás
codek = igaza van

TC-D

mictadek = bizonygat visszaható ige
szug = fajta

TC-G

t'cugá = bemutató

tacpit = megfigyelés, tanulmányozás cofe = figyel

TC-P

taclum = fénykép

cilum = fénykép

TC-L

taacumá = erő, hatalom

acum = hatalmas

TXCM

t'curá = alakulat, képződmény

curá = forma

TC-R
córech = szükség

ticróhet = szükséglet, fogyasztás

ocár = gyűjtemény, kincs

tocár / toceret = termék / gyártmány, árucikk

TC és TCs gyök, magyar
Mai magyar gyökszavak: tócsa, (gólya)töcs.
A TC és TCs származékok bővülése
txc tcx tc tcs

tc-d

tc-p

tc-g tcs-g

tcs-k

tc-l

txc-m

tc-r

tc-t

TC és TCs, összehasonlító táblázat
ticé = menj ki!
Tác

Técső (tócsa)

ote = betakar
bicá = sár

tócsa, (gólya-)töcs
hangutánzás

t'ucá = gyorsulás

otes = tüsszent

taccs (vízbeesés)

toccs, tocsog (fröcsköl)

tocár = 'gyártmány'

t'curá = formázat, carcár = tücsök

tacskó (furcsa)

tücsök (furcsa)
hitíz = lenyes
tucat (dózis)

A gólyatöcs Európa és Ázsia déli részén honos. Sekély édes- és
brakkvizek, lagunák lakója. Hosszú lábaival a vízben lépeget.
A házi tücsök a meleget szereti, kazánházakban, szemétlerakó helyeken,
üvegházakban fordul elő. Szabadban csak nyáron tartózkodik. Meleg
estéken a hímek órákon át cirpelnek, hogy nőstényt csalogassanak vele.
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Tacskó Az ókori Egyiptomban is megtalálható volt ez a rövid lábú,
hosszú hátú kutya. A tacskó remekül ás, zsákmányát a föld alá is követi.
Közkedvelt elnevezése a dakszli  a német dachshund = borzkutya.
Tác A Balaton és Bp. között, a Sárvíz közelében – "tócsás" helyen van.
Técső 1919-ben Csehszlovákiához, egy részét Romániához csatolták.
Magyar többségű részét 1938-ban Magyarországhoz. 1944-ben 2500
lakosát deportáltak Auschwitzba. 1945-től Técső a Szovjetunióhoz,
1991-től Ukrajnához tartozik.
Tucat A darabáruból tizenkettő egy tucat. A tucatember nem tűnik ki
semmiben. A tucat a latin duodecim szóból származik – bár mégse
abból, mert az indiai nyelvekben ősibb eredetre bukkanunk: a tamilban
ta-dzsan (tucat), és szanszkritül dvá-dazan (kettő-tizen).
A tucat története az i. e. 3. évezredben Mezopotámiában és Egyiptomban
kezdődött. Az elárasztott földterület kimérésére csomókkal 12 egyenlő
részre osztott kötél volt alkalmas. Segítségével kitűzhető a 3+4+5
oldalú derékszögű háromszög. A földmérőket kötélhúzónak hívták. Az
órát is 12 osztású kötéllel mérték, a napjárás ívét 12 nappali és 12
éjszakai részre osztva. Ez kényelmes, mert 12 = 3x2x2, és 360 = 30x12.
A tucat alapja is az emberi anatómia volt, akár a tízes számrendszeré.
Csak nem a kéz 10 ujját használták, hanem 4 ujj: mutató- középsőgyűrűs- és kisujj ujjperceit (4×3=12). Számolás közben ezeket a
hüvelykujjal megérintve követték a műveletet. A fizetéssel kapcsolatos
gesztus – az ujjhegyek összedörzsölése – is erre vezethető vissza.

TT gyökcsoport, héber
TT gyökszavak: tat = alatti, la-tét = ad-ni, tut = eper (porban nő).
TT gyökszavak: la-táat = ültet-ni, tit = sár, agyag.
TXT gyökszó: táit = növényi rost. TXT gyökszó: tite = söpör (alul).
TXT gyökszó: taut = tévedés. TXTX gyökszó: ti'atá = becsapta (alantas).
A TT gyökcsoport közös értelme: alul levő, alantas.

TT, héber táblázat
tat = alatti

la-tét = ad-ni

tut = eper

tété, teté lo (arám,  = )ייáldás reá

rá-téte

tit = agyag, sár, malter
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TT
TT

táit ( = )אnövényi rost, cellulóz

TXT

teut, tit'u ( = )אseprés

tu'ta = kisepert

TXT

tite, ti'ete ( = )אki-, seper
taát / la-taát = ültette / ültetni

TXT

taut = tévedés
ti'atá = megtéveszt, becsap

TXTX

ta'túa = megtévesztés, szemfényvesztés, ámítás
TT-V

totáv (arám) = beillesztett

TT-F

totefet = homlokdísz, jelvény

TT-H

totah, tothán = ágyu, tüzér

tatrán / tatranut = érzéketlen a szagra /-ség
tatári = tatár

TTR

titóra = karima, perem

TTR

otek = másolat

tȧ'tik = átírás

TXTK

teatráli = szinpadias, teátrális

TXTR

téatrón ( )יא/-i = szinház /-i

A héber TT gyökszavak bővülése
A héber TT gyök csak v, f, h, k, r hangot vesz fel.
txt txt txtx txt tt tt

tt-v

tt-f

tt-h

txt-k

txt-r tt-r tt-r

T-T/Ty gyök, magyar
TT gyökszavak: tat, tata, tát, tetű, tető, tét, tőt (tölt), tutyi(-mutyi).
Az elvont értelem ugyanaz, mint a héberben: alul levő, alantas.
A T-T/Ty gyökszavak bővülése
A magyar TT gyökszavak v, g, j, k, l, m, n, r, sz, t, z hangot – a TTy
gyökszavak g és k -t kapcsolnak. Egyik sem kapcsol b, c, d, p/f, h, s -et.
txt txt txtx txt tt tt tt tty
txt-k tt-k tty-k

tt-l

tt-m

tt-v tt-v
tt-n

tt-f

tt-g tty-g

txt-r tt-r tt-r tt-r

tt-sz

TT és TTy, összehasonlító táblázat
taát = beültet

latét = adni
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tt-h

tt-j

tt-t

tt-z

tát

tét (ráadás)

tat = alatti

tat = alatta

totah = ágyu

tat

tető

tő-lt (tőt)

tit = agyag

taát = beültet

tit= agyag, sár

tata (vén, ráncos) tetű

tutyi(-mutyi)

taut = tévedés
tétova (tév-út)
latét = adni

téza = tétel

tit = agyag, sár

tátog

tett, tetéz (rátesz)

totyog

titóra = perem

latét = adni

ta'túa=becsapás tit = agyag

tat = alatt

tátika

tétel

titok, titkár

totyakos

tutaj

totah = ágyu

totah = ágyu

teté lo=legyen úgy!
titulus

tutul

totah = ágyu

latét = adni*

tothán = tüzér

totefet = jelvény

tátong

tetem

titán

totem

tatrán = érzéketlen
tatár
tat = alatti

tsuát hen = tetszés

tataroz

tetszik

A tat a hajó hátsó része, a keresztárboctól a hajó faráig.
*A tetem a régi magyarban csontkinövést (rá-tétet) is jelentett.
(A héber ote = beburkol, véd.) A totem tulajdonképpen ote – birtokraggal
otem. A kanadai indus törzsfőnökök kézjegye volt, melyet aláirás helyett
használtak. A szó tágabb értelemmel vált közkeletűvé: törzsjelet értenek
alatta. Ilyenekből fejlődtek ki családi és ország címerek is.

TD gyök, héber
A gyök származékainak szókezdő T-jét leválasztva hasonló értelmű szó
kapunk – tehát a szókezdő T csak a felragadt „te” előrag.
Az új t-vel nincs TD szó, csak a régivel.
Héber TDX gyökszó: todaá = tudat. TXD gyökszó: t'udá = igazolás.
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A TD gyökszó: todá = köszönet.
A héber TD származékok bővülése
A héber TD származékok csak p, g, h, r, t hangot vesznek fel.
txd tdx td

td-p

td-g

td-h td-h

td-r

TD, héber táblázat
TD

todá = köszönet, hála, bűn bevallása

ode = megköszöni

daát = tudat, vallás tudá: tudta

TDX
TXD

todaá = tudat

t'udá = bizonyítvány, diploma, igazolvány, okmány
tapasz d'fusz = nyomda

tadpisz = nyomtatott szöveg
tadgim = bemutató

TDP
TDG

degem = modell

tadhemá = megdöbbenés

t’home = szakadék t zöngésedés

tadhit = moratórium (fizetési haladék)

TDH
TDH

dohe = elhalaszt

tadir = gyakori, gyakran, állandó

TDR

teder = frekvencia

eder = nyáj

tadirut = gyakoriság, állandóság, frekvencia
derech = út

tadrich = utasítás, tájékoztató

todot l' = (annak) köszönhetően... TDT

TD gyök, magyar
A magyar TD gyökszó: tud. (A héber todaá = tudat).
A TD származékok bővülése
A héber TD p, g, h, r, t -t, a magyar TD r, s, t hangot vesz fel.
txd tdx td td

td-p

td-g

td-h td-h

td-r td-r

td-s

td-t

TD, összehasonlító táblázat
oded = buzdít

todaá = tudat

tiéd (édj, egyél)

tud, tudat
ud = túlélő
tüdő (üdít)
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oded = buzdít

finn: tieto = tudás

tid'á = tudd!

tedd (tedj, tégy)

tiede = tudomány

tudd, tudj

tadír = rendszeres

todaá = tudat

Tódor

tudor

od = többet

daát = tudás

tódít (lódít)

tudás, tudós

Tudd: tudj (tuggy) – a második d valójában j igeképző.
Tőgy – ’ő’ hang nincs a héberben (eredetileg a kárpátnyelvben sem volt).
A tőgy tehát todj volt. Ha levesszük a t -t, odj marad. Adj? Olyasmi. Aki
/ ami eleget tesz a felszólításnak, az volt az agy. Az edj egyé! s az idj:
igyá'. Ennek eredete az „ügy”, ami régen vízerecskét jelentett. Ilyen,
még ma is Fekete-ügy, egy kis folyóvíz neve Erdélyben.
Az agy az volt, ami gondoskodni képes. Az agy – adjon. Az egy egyél!
az ogy az, amiből "folyik az utánpótlás": tőgy. Tehát a mai héber szó,
todá = hála, köszönet – te-odj! – valószínűleg a tőgy-nek szólt:-).
Ezekután feltesszük, hogy az 1 számnév az evés-ivás fogalmából vált ki.

T-P/F gyök, héber
Korábban is megfigyelhettünk, hogy a héber szó – szótag-fordulással
vagy anélkül – gyakran hasonlít egy hasonló értelmű magyar szóra.
Például: t'fucá = szétszóratás → futasz-at / tapil = élősködő → tapló.
A héber T-P/F gyök ősi, mentális reprezentációi:
1. szárnyakkal keltett hanghatás. 2. kicsinyek felnevelése.
A héber TXF gyökszó: t'ufá = repülés.
A TFX gyökszó: tofaá = jelenség.
T-P/F: tipá = nevelte, gondozta, tif, tipá = csepp, tofe = vereget, nedvesít.
TP-TP gyökszó: tip-tipá = ici-pici, TF gyökszó: tof = dob (hangszer).
A héber T/T-P/F gyökszavak bővülése
A héber T-P/F gyökszavak c, f, h, k, l, n, r, sz, t, z hangot vesznek fel.
A T-P/F gyökszavak f, h, j, l, n, r, sz, t, t hangot.
Egyik sem kapcsol b/v, d, g, m hangot.
txf tfx tp/f tp/f

tf-c

tf-f tf-f

tp/f-h tp/f-h
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tf-j

tf-k

tf-l tp/f-l

tf-n tp-n

tp/f-r tf-r

tp/f-s

tp/f-sz tp/f-sz

tp/f-t tp/f-t tf-t

tp-z

T-P/F, héber táblázat
t'ufá = repülés

af = repül

tofaá = jelenség
taf = apró gyerekek

tif, tipá = csepp

páty-ol

tupá = ápolt, gondozott

tipá = nevelte, ápolta, gondozta, veregette, nedvességet szívott

t'fé (arám) = jobban, több
tipeg-topog

t'fi = olajozó
tip-tipá = ici-pici

tof = dob tof-tof
putty!

futasz-at

t'fucá = szétszórás /-atás, kelendőség TFC

tapad

tapit = tapéta

TPT
tfut-tfut = nagyon jó!

taftefet = csepegtető
pitpet = fecsegett
topog

tafaf = tipegett, libegett
tafuf = pontosan megmért
tefáh = daganat
püf-et

TF-TF

tiftef / tiftuf = csepegtette /-tet, csepegés /-tetés
tfifá = dobolás tofef = dobol

TFF

tfifá, tefef = tipegés

TFF

libeg a mérleg

tfihá = ütés, veregetés

tafah = dagadt, felfúvódott, fel-, duzzadt
tapúah = alma

TFT
TPT

taput = gyermekkor

fúh-at

TP/F

tupi = forgópisztoly

fűt-et tófet / tofte = pokol / máglya

tafaf = dobolt

TFX
TP/F

piti

tafá = veregette, ráütött, nedvesítette

TXF

TFH

tofeh= dagad, felfúvódik, duzzad

tfihá = duzzadás, fel-, dagadás, felfúvódás

tafúah = dagadt, felfújt

t’fihut = daganat, duzzadás

fúh-ati

tefáh = tenyérnyi (kb. 9 cm)

tiphá = szelemen gerenda

TP/F-H

puh-at

tupáh = ápolt, gondozott, kultivált

tafah = ráütött, veregette, nedvesítette
tipah = gondozta, ápolta, nevelte, veregette, kultiválta, nedvességet szívott
tipúah = gondozás, ápolás, kultiválás

314

tafuj = rovar pete

fúj-at

tiphá ( = )אbibliai hangjel

tafkid = feladat, munkakör, tisztség, szerep, ügyelet

TFJ
TFK

fakad-at

tifked / tifkud = működött /-és, feladatot teljesített /- teljesítése
fakat tfuká = termelékenység

tapil / tfilut = parazita / élősködés

TFL

tap-ló

tofel /tapul = hozzácsatolta /-t, ráfogta, rákente /-t tupál = elfoglalt, megterhelt
tápol, pátyol

tipel = gondozta, kezelte, foglalkozott (vmivel)
tipul = gondozás, kezelés, foglalkozás (vmivel)
fel-te

tefel = gitt
tafel = sótlan, mellékes, lényegtelen
taflajá ( = )אapróságok (gyerekek)

tafel, tafel = ízetlen, sótlan, mellékes, tartalmatlan

TFL

mindkét t-vel

tifla = ízetlenség, balgaság
tiflut = balgaság, oktalanság
tafál = tapasztotta, ráfogta fal-at
fél-tesz-et

tfila / tfilin = ima / imaszíj

fel-te(n)

tiflecet = rettegés, borzalom
tipin-tipin = cseppenként

TPN

tufin = aprósütemény TFN
’fonák’

tfuná = kétség

tófer = karom

TFR

tafnuk = kényeztetés, élvezet pinuk = kényeztetés
tafnit = fél-, fordulat

fon-ta
fúr-at

tafár = varrt

tfirá = varrás, öltés

tefer = öltés, varrás, varrat

fúr-ati

TP/F-R

tiper /tipur = varrta, cipőfelsőrészt készített /-és

tapár = cipőfelsőrész készítő
tafurá = díszlet, pompa

tifráhat = virágzat
tif'eret ( = )אdísz, díszére válik, pompa

tafrit = étlap

firtat

tafás = elbutul, elhájasodik
pasut = egyszerű

toferet = varrónő
tipsón / tipsut = butus / butaság
tipes, tipsi = buta, balga, esztelen
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TFS

k’pesztet

TP/F-Sz

feszít

tófesz = formula, űrlap, példány, zsaluzás

passzít

tipusz / tipuszi = típus / tipikus

foszt

tafszán = ács

tipesz = fel-, lemászott

pusztít

tifusz = tífusz
tapasz-án

tapszán = kúszónövény

tafszár = írnok, hivatalnok, parancsnok, angyal (poet)
tafasz / tafusz = meg-, el, felfogta, elfoglalta / meg-, elfogott, elfoglalt

TFSz

tafasz = meg-, fel-, elfogta /-foglalta tfiszá = meg-, fel-, elfogás
ki-feszít

tfuszá = birtok, tulajdon, térfogat
tap-usz: lehámozni való

tapuz = narancs

TP/F-Z

tafóz = narancsszínű

Tipha, szelemen Középen az oszlop, gerenda tartja a tetőszerkezetet.
Tiper = cipőt varr → ebből lehet a cipőpertli szavunk.
(Tótfalusi etimológia: ”A bajor-osztrák pertl átvétele”.)
Tófesz = zsaluzás → a betonelem vázának deszkákból való előkészítése.

T-P/F gyök, magyar
A magyar TP gyök ősképe: ragadozó madár ellátja a kicsinyeit.
Magyar TP gyökszavak: táp, tép, top. TF gyökszavak: töf-töf, tufa.
A T-P/F gyökszavak bővülése
A magyar TP gyökszavak d, p, g, l, ly, n, r, s, sz, t, z hangot,
a TF csak sz hangot. Egyik sem kapcsol b, c, f, h, j, k, m -et.
txf tfx tp/f tp/f tp tf
tf-j

tf-k

tp/f-s tp-s

tf-c

tp-d

tf-f tf-f tp-p

tf-l tp/f-l tp-l tp-ly

tp-g

tf-n tp-n tp-n

tp/f-sz tp/f-sz tp-sz tf-sz

tp/f-h tp/f-h
tp/f-r tf-r tp-r

tp/f-t tp/f-t tf-t tp-t

tp-z tp-z

T-P/F, összehasonlító táblázat
taf = apróságok tofer = karom
táp

tipá = nedvességet szív tofeh=felfúvódik

tép

top(-rongy)
tofef = dobol
töf-töf
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(bazalt) tufa

t'fi = olajozó, tip = baksis

tofef = tipegő

tapad (puja)

tipp

toppan, töpped

tipah = vereget

tfifá = tipegés

tfifá = dobolás

tapogat

tipeg

topog, toporog

tapuj = rovarpete

tapil = parazita, taful = csatolt

taful = csatolt, tupál=megterhelt

tapló, Tapolca

topolya

tafláj = apróságok, m'tapel=ápol
táplál
tafnuk = élvezet

tefáh = tenyérnyi, tofef = tipeg

tapint

topánka (csipőcske)
tófer = karom

tapil = parazita

tfuná = kétség tafurá=pompa

teper

tipor

töpreng

tafurá = pompa

tofef = dobol

tefer = varrat

tapír (ormány)*

toporzékol

töpörödik, töpörtyű

tupíroz

tofef = dobol

tófer = karom

tipusz = típus

tofef = tipeg

taps

tépés

típus

toporog

tofef = tipeg

tofesz = felfog

poret = részletez

tapos

tepsi

toportyán (portyázik)

tofesz = megfog

tafȧsz = elfogta, tifusz = tífusz

tapaszt (passzít)

tífusz

foszt, pusztít

metapesz = felmászik
tápászkodik
t'ufá = repülés, tipesz = felmászik
taft, tapéta
tipah = vereget

tapuz = narancs

tapiz (szleng)

tépáz (a héjat)

lehámozzák

pusz-ta

A topolya vagy csomoros nyár nagy termetű, 30 méteres fa. Vastag,
seprűszerű koronája a szétterülő ágakkal olyan, mintha meg lenne tépve.
*Tapír Dél-Amerikában él. Ormányszerűen előreugró az orra. Braziliában
anta, Guyanában tapirete a neve. Tapolca mocsaras hely volt.
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A toportyán, aranysakál, nádi farkas már eltűnt Magyarországról, de a
kilencvenes években jelentős állomány érkezett. Óvatos, okos ragadozó.
Emberre nem veszélyes, kárt sem sokat okoz – pocokra, egerekre vadászik.
Aki töpreng, az "topogva gondolkozik." Ami töpped, az kicsi lesz.
A tepsi tésztasütő neve Szlavóniában szahán. Eredeti formája kerek.

TG gyök, héber
Gyökfordítás akkor jöhet létre, ha a szó első mássalhangzója sémi
előrag volt, ami a ragozó nyelvekben gyakran utóragra változott.
A TG gyök elvont értelme: tág – gyökfordítással gát.
TG gyökszavak: tag (arám) = ékezet, tagá (arám) = korona, tugá = bánat.

TG, héber táblázat
tagá /-in (arám) = korona
tag (arám) = ékezet, hiányjel
gever = férfi
gibor = hős

taglif = metszet

TG
gátu: gát

tugá = bánat, szomorúság

tguvá = válasz, ellen-, visszahatás TG-B/V
tigbóret = erősítés, utánpótlás
TGL

golef = farag
giluj = felfedés

tigláhat = borotválás, borotválkozás

taglit = felfedezés, feltalálás, találmány
tagmul = jutalom, fizetség, jutalmazás, viszonzás

TGM

tigun = kisütés, kirántás (húst)

TGN

tigen = kisütötte, kirántotta (húst)
tugán = kisütött, kirántott hús
t'gár = kihívás, kardcsörtetés

tigúr = veszekedés, alkudozás

TGR

tigris, garat tigrá = verekedés, veszekedés, összetűzés, csatározás

tiger = alkudozott, kereskedett
tagár = árus, kereskedő

garon = torok

kikiáltó

tagrán /-it = piaci árus / kofa
tagranut = kereskedés, alkudozás

TG és TGy gyök, magyar
318

Magyar TG gyökszavak: tag, tág, teg(-nap), tóga.
TGy gyökszó: tőgy. A gyök elvont értelme: tágul.
A TG és TGy gyökszavak bővülése
A héber TG gyökszavak b/v, l, m, n, r hangot,
a magyar gyökszavak d, l/ly, n, r, z -t vesznek fel.
tg tgx tg tgy

tg-b/v

tg-d

tg-l tg-l/ly

tg-m

tg-n tg-n

tg-r tg-r

tg-z

T-G/Gy, összehasonlító táblázat
téah = behatárol get = szétválás
tág

német Tag = nap

teg(-nap)

tag = ékezet, get = szétválás

todot = -nak köszönhető

tag (rész)

tőgy (todj)

tguvá = válasz, ellenhatás
tagad (gát-ad)
get = szétválás

taglif = metszet

tágul

tégla
tigen = megsütötte
tégely
toch = tartalom tigur = veszekedés

tokoz

tegez, tegzes

tigris gires = elzavarta

A tág ellentéte a gát tükörszó. "Nem tágít" az, aki nem hagyja abba...
Tegez, puzdra A honfoglalók vasnyilaikat hordták benne, övre akasztva.
A tegzesek hártyásszárnyú, molylepkéhez hasonló rovarok. Érzékeny
potrohuk köré nyálból készítenek tegezt.

TH – TH és TH – TH gyökszármazékok, héber
A héber TH gyökszavak szótag-fordításakor rokonértelmű magyar
szavakat – a t levétele után hasonló héber szavakat kaphatunk. Ez utóbbi
akkor fordul elő, ha a t csak előrag volt („te”, egy külső ágens), ami
végleg feltapadt az eredeti gyökszóra.
TH gyökszavak: tahá = csodálkozott, meggondolta,
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tohu = kietlenség, üresség. TXH gyökszó: téah = határokat jelöl ki.
TH gyökszavak: tah = bevont, túah = vakol, ráken.

TH és TH gyökcsoport, héber
tahá = csodálkozott, álmélkodott, meggondolta, megbánta ahá!

TH

tohu = pusztaság, kietlenség üresség, semmiség
tok

téah ( = )אhatárokat jelöl ki
tahȧv = bedugta, beszúrta

thivá = bedugás, beszúrás

TXH
TH-B/V

tahbulá = trükk, fortély, cselfogás tihbel = cselt szövött, fortélyoskodott
tahb'lán = fondorkodó, cselszövő, találékony ember

hablán = rongáló

tahbir = mondattan

hiber = összekapcsol

tahburá = közlekedés

hibur = összeköttetés

tahbóset = kötszer, sebkötés

havus = bekötözött

tahut ( = )אmeg-, gondolás, megbánás

THT

táhat = ülep, alatt, helyett, végett*

THT

tahti / tahton = alsó, lenti / alvilág
tahtonim = alsónadrág, 'földi lények'
hed = visszhang

t'hudá = akusztika, rezonancia

THD

hafuch = fordított

THP

hupász = akit keresnek

THP

tahpuchá = hamisság, állhatatlanság
tahpószet = jemez, álruha, maszk
hag = ünnep

thigá = ünnepély, fesztivál

THG

tuhah = porhanyított THH
tahúah = porhanyós

tiháh / tihúah = lazította /-ás, porhanyította /-ás (földet)
thihá /thuhut = porhanyítás, föld porhanyósság
híjj!

thijá = álmélkodás, meggondolás, megbánás

THJ

thijá = feltámadás, újjáéledés

THJ

háj = él, tihje = lesz

hok = törvény thiká, thuká = törvényhozás

tahkemóni = tudás, tanház, tudomány
tahalich = folyamat

hachám = okos

halichá = menés

hilá = dicsfény

thilá = dícsőség /-ítés, dícséret
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THK
THK
THL

tahaluchá = fel-,vonulás, menet

thilim = zsoltárok holech=megy
thilá = kezdet, előbb, előzőleg
hithil = elkezdte

tahaliv = emulzió

THL

thulá =hatálybalépés (időpont)

haláv = tej
halifá = csere, pótlás

tahalif = pótlék, helyettesítő

tahaluim / tahaluá ( = )אbetegségek / megbetegedések száma holim = betegek
tahlit = élet-, cél, haszon, teljesség, vég, határ
thilit = előrag
tahaná = állomás

hál = rávonatkozik

tohelet = remény
THN

mahane = tábor

tahanun = ima, könyörgés

honen = megkegyelmez

thiná = könyörgés, fohász, imagyűjtemény hint
t'hóm = mélység, szakadék

THM

t'homi /-ut = mélységes / feneketlen mélység
homá = védőfal

tahám = elhatárolta, határt vont

thum = határ, kör, tér
thimá = határvonás

hamuc = savanyú

tahmic =savanyított, takarmány
tahmóset = lőszer

hamus = felfegyverezett
homesz = rabol

tiher = versenyezett hrrr morgás
tahrim = csipke

THM

thum = határ, érdeklődési kör, szakmai tér

tahmócet = oxigén hómec = sav

tahmász = sólyom

hám

TH-R

horim = lyukak

tahrit = karc metszet
taharut = verseny, mérkőzés
tahȧs = bibliai állat
tahsiv = számítás, kalkuláció

thusá = érzés, érzékelés, érzet
hus = érzékeli, hisúv = számítás
ahúz = százalék

taahúz ( = )אszázalék arány

húz-ati

taahizá ( = )אösszetartó erő, kohézió

húz-ata ahizá = megfogás
hazit = az eleje

tahazit = jóslat, prognózis
tahazóret = rekonstruált mű

THS

hazará = visszafelé
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TXH-Z
THZ

*Az alsó és hátul levő fogalmak értelme a héberben gyakran keveredik.

A héber TH – TH (régi T) gyökszavak bővülése
TH gyökszavak b/v, p, g, h, j, k, k, l, m, n, r, s, t, z hangot kapcsolnak.
A TH gyökszavak d, p, j, l, m, t hangot. Egyik sem c, f, sz -et.
th txh th

th-b/v

th-d

th-p th-p

th-g

th-h

th-j th-j

th-k th-k

th-l th-l

th-m th-m

th-n

th-r

th-s

th-t th-t

txh-z th-z

A héber TH és TH gyökszavak bővülése
A TH gyökszavak v, l, n, r hangot. A TH gyök csak r hangot.
th txh th

th-v

th-l

th-n

th-r th-r

TH gyökcsoport, héber
tah = vakolta, rákente

takk

tíah = vakolat, habarcs

tah = bevont, betakart

TH

túah = vakol, ráken, bevakolt, bevont
tihá = vakolás

taháv / tahúv = nyirkosság / nyirkos

THV

tháv = moha
tchol = kékség

thol = lép (testrész)

THL

tahaná = malom tohen = őröl

tehén

tohen = molnár

THN

tahán, tahun = őrölte, megdarált

hánt

thon =malomkő

tohonya

thiná = őrlés, darálás, őrölt, szezám (mag)
tohenet = őrlőfog, molnárnő
tihur = tisztogatás, megtisztulás
tahár = megtisztul

THR

tiher = tisztogatta /-ás, megtisztította /-tisztulás

tahor = tiszta, nem kevert (gyapjú)

tohár = megtisztított hárít
tohorá = tisztaság, halottmosás

tahur = aranyeres húr, hurok
tahár = székrekedése van

thorim = aranyér
teher
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THR

TH gyök, magyar
Egy magyar gyökszó van: tahó.
A TH származékok bővülése
A négyféle héber TH gyökvariáns csak f, sz hangot nem vesz fel.
A magyar származékból csak l, n, ny, r, t -vel képzettek maradtak fenn.
th txh th

th-v th-b/v

th-j th-j

th-k th-k

th-n th-n th-n/ny

th-d

th-p th-p

th-g

th-l th-l th-l th-l

th-r th-r th-r th-r

th-s

th-h

th-m th-m

th-t th-t th-t

txh-z th-z

TH, összehasonlító táblázat
tohe = álmélkodik
tahó
tachol = égszínkék
Téhöli családnév, kékfestő*
tohen = őröl

tohen = őröl, tahaná = malomkő

tehén (kérődzik)

tohonya (nehézkes)

toreh = fáradozik, tahár = székrekedés
teher (tájnyelv: tereh)
tahut = meggondolás
tehát
tahlit = haszon

tahaná = malomkő

tehet, tehetős

Töhötöm (tehetetlen)

A szerző egyik magyar felmenője (Vas megye) Téhöli családnevű volt.

TJ gyökök, héber
Héber TJ gyökszó: tuja (tűs). TXJ gyökszó: t'ijá = eltévedés (táj).
A közös értelem talán: "bozótos".
A héber TJ származékok bővülése
A héber TJ származkékok nem vesznek fel c, p/f, j, m, n, z hangot.
txj tj

tj-v

tj-g

tj-h

tj-k

tj-l
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tj-r tj-r

tj-s

tj-sz tj-sz

tj-t

TJ, héber táblázat
tűs
toe = téved

tuja = tujafa TJ

t'ijá = tévelygés, eltévedés, hibázás

TXJ

tíjev / tijúv = talajt javított / talaj javítás

TJV

tijeg / tijug = díszítette /-és, ékesítette / betű ékesítés

TJG

tov = jó

jav-ít

tujág = díszített, ékesített betű

tagá (arám) = korona

tajáh = vakoló munkás

TJH

tujah = vakolt

tijah = tapasztás, vakolás
mint a tojáshéj

tijúah = habarcs, tapasztotta, vakolta

rak-ít

tijek = aktáz

tuják = irattárba tett TJK

tijuk = aktázás, irattárba helyezés

rak-ti

tájil = drót

TJL

tájlan = kiránduló

tájol-án

tijel = sétált, kirándult

tajelet =sétány

táj-elet

tijul = séta, kirándulás
tá-jár

tajará = játéksárkány
tajár /-ut = turista / turisztika

TJR

tijer = bejárta, beutazta

jár-ta

tájis = bakkecske

TJL

TJR

tijur = kirándulás, körutazás, turisztika

’tojásos’

TJS

tajȧsz = pilóta

tȧsz = repül

tájisz = légi közlekedés, repülés

Tisza: úszató

táj-ász

TJSz

tajeszet = pilótanő, repülőegység
tjúta / tijet = piszkozat /-ot írt

TJT

TJ gyök, magyar
A TJ magyar gyökszavai: táj, tej, tojó, tuja(fa).
A TJ származékok bővülése
A magyar TJ származékok csak k, l, r, s, sz, t hangot vesznek fel.
txj tj

tj

tj-r tj-r

tj-v
tj-r

tj-g
tj-s

tj-h

tj-s

tj-k tj-k

tj-sz tj-sz
324

tj-sz

tj-l tj-l tj-l
tj-t

tj-t

TJ, összehasonlító táblázat
tajelet = sétány tujah = vakolt

tijah = vakol

tuja = tujafa

táj

tojó (fehér-ít)

tuja (tűs)

tej (fehér)

tijel = kirándult

metil = tojik, kivet

tájék, tájékozódik

tojik (tól-ik)

tijah = vakolat

tájis = bakkecske

tajték (fehér)

tojás

A tujafa egy kis fenyő. Rómában az i. e.-i első században jöttek divatba
a tujafa asztalok. A ciprusillatú fa az ebédlőasztal-őrület kiváltója lett.
Gallus consul egymillió sestertiust fizetett egy ilyen asztalért.

TK gyökcsoport, héber
TK gyök ősképek: tőgy ütögetés és tyúk kotkodácsolás (mikor megtojt).
TKX gyökszavak: takúa = elakadt, tokéa = beüt, beszúr, bever, kürtöl.
A T-K/Ch gyökszavak: takim = öltések, toch = cselszövés,
toch = közép, tartalom, folyamán, tuki = papagáj.
A TXK gyök: t'uká = nehezedés, nyomás.
A TK gyök: tik = táska, aktacsomó, téku (arám) = döntetlen.

TK és TK, héber táblázat
taká = szöget bevert, fújta a hangszert, megütötte

TKX

tokéa = szöget bever, beszúr, kürtöl, sofárt fúj
téka = kürtfúvás
takúa = elakadt téka = konnektor dugó
t'uká = nyomás, nehezedés
tyúk

TXK

tik = akta, -táska, -csomó, iratborító, miniszteri tárca TK
téku (arám) = döntetlen, eldöntetlen kérdés
káv = vonal

tikva = remény, zsinór

takcív = költségvetés, előirányzott összeg
takcír = szöveg kivonat

kacár = rövid
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kecev = ritmus

TKV
TKC

tiktek / tiktuk = tiktakkolt, ketyegett /-és, kattogott /-ás TK-TK
takt = taktus, tapintat

TKT

takaf = meg-, támadta, elfogta (érzés) tkifá = meg-, támadás

TKF

takif = erős, erélyes

kopp

tokef = támad, erő, erély, érvényben kap-at
tkufá = korszak, évszak, keringés, körforgás
tokfán, -i = támadó, erőszakos, agresszív
tokfánut = erőszakosság, agresszív, agresszió
tkifut = erély

tkufati = időszaki

tkijá = kürtszó, -fúvás, szög beverés, kés bedöfés
takalá = akadály, fennakadás, baj, nehézség, kellemetlenség

TKJ
TKL

nitkál = beleakad, belebotlik, beleütközik
l’hitkaléah = lezuhanyozni

tikláhat = zuhanyozás

taklit = hanglemez kolet = felfog
teken = szabvány
takin = szabályszerű, rendes

nitkán = helyrejön

TKN

tikun = ki-, meg-, javítás, újítás

tákol

tukán = ki-, javított, elrendelt
tiken = ki-, meg-, javította, jóvátette, elrendelte, bevezette /módszert/
takaná = rendelet, szabály, helyrehozás, baj orvoslása, viselkedés javulása
tanulékony bogár

takanón = alap-, szabály /-zat
kum = felkel

tikán = svábbogár
tiknen /tuknán = szabályoz /-ott

tkumá = feltámadás, újjáéledés, fennállás, -maradás TKM
teker = gumidefekt

korát gag = tetőgerenda

TKR

tikrá = mennyezet
tikróvet = áldozat, étel-ital vendégnek
kisut = dísz

taksit = dísztárgy, színpadi kellék
kész-ít

tekesz = szertartás

tikesz = ceremóniát rendez

tekszt = szöveg

kész-et

A héber TK és TK gyökszavak bővülése
A TK gyökszavak v, c, f, l, m, n, r, s és tk hangot vesznek fel.
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TKS
TKSz

A TK származékok csak sz és t hangot.
Nem kapcsolnak b, g, h, j, ch, z hangot.
tkx txk tk

tk-v

tk-n

tk-c

tk-r

tk-f

tk-s

tk-l

tk-m

tk-sz

tk-t tk-tk

A héber TK/Ch gyökszavak bővülése
A TK/Ch gyökszavak b, f, g, h, ch, l, n, r, s, sz hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak c, j, m, t, z hangot.
tk/ch
tch-ch

tch-b

tk/ch-f

tch-l

tk/ch-n

tch-g
tch-r

tch-h

tch-s

tch-sz

A négyféle héber TK gyökcsoport együtt csak j, z hangot nem vesz fel.

TK/Ch, héber táblázat
toch = közép, belseje, tartalom, folyamán...
tach, takim = öltés

TK/Ch

toch, tochachim = cselszövés

köt, katt

tuki= papagáj

tachtiv = diktálás, tollbamondás

tichbószet = mosás

TChB

tichtóvet = levelezés kotev = ír

TChT

tachaf = egymásután csinálta

TK/Ch-F
tikef = gyakorít, egymásután csinált vmit

tachuf = gyakori, egymásután

tchufot = gyakran, gyorsan egymásután

techef = frekvencia, rögtön, azonnal, gyakoriság
tochahá = fenyítés, büntetés, átokfejezet

TChH

tochehá = feddés, erkölcs prédikáció
t'chachim = fondorlatok, cselszövések

TChCh

tachol, tchelet = égszínkék
tchalkál = kékes

kék: halott
kilá = elpusztít

tchol = kékség

TK/Ch-L

t'chulá = vég, -cél, befejezés, tartalma
tichlá = a vég, -cél, befejezés

tachlit = élet-, vég-, cél, célszerűség, vég, haszon, teljesség, határ
tachliti = céltudatos, célszerű, célirányos
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tachlitiut = céltudatosság, célszerűség
tichón /-i = közép, középső / középfokú TK/Ch-N
tóchen = tartalom, csillagász
tchuná = tulajdonság, jelleg, előkészület, csillagászat
tachán = tervezte, rendezte

tiken = tervez

tukán = tervezett
tochnijá = nyomtatott műsor
tuchnán = meg-, tervezett

tichnen / tichnún = meg-, tervezte, kitervelte / tervezés
tochnit /-i = terv, műsor, program / tervszerű
techni / technáj = technikai / technikus

TK/Ch-N

technión = technikum, műegyetem
körök

tachrich = tekercs, köteg, burkolat, lepel

TChR

tachrichim = halotti ruha
kasár = alkalmas

tachsir = készítmény

TChS

tachsit = ékszer, dísz, 'jómadár'
tachszisz = fogás, fortély, taktika

TChSz

tachsziszi = fortélyos, taktikai
ksziszá = rágcsálás

tichszesz = fortélyoskodott, taktikázott

tachsziszán /-ut = taktikus, fortélyosság / taktikázás

TK és TyK gyök, magyar
Közös, elvont értelem: ismételődő jelenség.
A TK gyökszavak: teke, téka (sublót), tik-tak, tok, toka, tóka, tök, tőke.
Magyar TyK gyökszó: tyúk (tojuk).
A TK és TyK gyökszavak bővülése
Magyar TK gyökszavak cs, k, l, ly, m, n, ny, r, s, t, z hangot kapcsolnak.
TyK gyökszó csak egy van: tyúk. Egyik sem vesz fel b/v, d, g, h, sz -et.
tkx txk tk/ch tk tk tyk
tch-g

tch-h

tk-j

tk-v

tch-b

tch-ch tk-k
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tk-c tk-cs

tk-f tk/ch-f

tch-l tk-l tk-l tk-ly

tk-m tk-m

tk/ch-n tk-n tk-n tk-ny

tch-s tk-s tk-s

tk-sz tch-sz

tk-r tch-r tk-r

tk-t tk-tk tk-t

tk-z

TK és TyK, összehasonlító táblázat
toch = tartalom

téah = behatárol, toch = tartalom

téka (sublót)

tok, tök

tokéa = megüt

tokéa = beveri

teke

tőke (fa, pénz)
tiktuk= tik-tak
tik-tak

t'uká = nehezedés
toka
tokéa= kürtöl
tóka (hangot ad)
tik = táska, tíjah = vakolat
tik, tyúk (tojuk)

tach = öltés

takúa = beakadt

takács

Tokaj
tahúah = porhanyós
tikkadt

takalá = fennakadás
tököl (szleng)

taká = beverte, tiken = javította

tachlit = teljesség

tákol

tökély, toklyó (felnőtt juh)
nitkál = beakadt
toklász
tachrich = burkolt

tóchen = tartalom t'uká = nyomás

teknő, teknőc

tokmány

tukmál

tóchen=tartalom teken = szabvány
takony

tekint, tekintély

tikrá = mennyezet, tachrich = lepel
(be-)takar

tachrich = tekercs

tachrich = tekercs

teker, tekercs, tekereg

tükör (képfordító)
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tachrich = köteg
takarék, takarmány
tachrichim = halotti ruha
takarodik
tachrich = lepel
takarít (leplez)
takcív = előirányzott összeg

tachsit = dísz, tokéa = leüti
'tőkére' való

taksa (kóstál)
takt = tapintat

tekszt =szöveg

taktika

text

tőkés (réce) díszes

tachszisz = fortély
teketória

textil

takt = taktus

tokéa = megüti

taktus

tekézik
taksit = ékszer
tékozol

Teke: játék golyókkal és bábukkal – addig gurítanak, amíg minden bábu
le nem dől. A toka bőrlebernyeg a nyakon, ami úgy leng, mint a tóka.
Tóka 1. dóka, faharang, kolomp – faállványra függesztett deszka,
vaslemez, amit két tókáló-val ütnek. Hangja 2-3 km-re is elhallatszik. Ez
ad jelet meghatározott tevékenységre. Bányában, szőlőhegyen,
építkezésen, templomtoronyban használták. 2. Ásott vízgyűjtő gödör.
Toklyó – a növendék juh neve egy éves korig bárány, afelett toklyó.
Tokaj nemcsak bortermelésben híres város, közlekedési csomópont is
volt – a Felvidék és az Alföld közötti szekérforgalom kapuja.
A tachrichim mindkét értelemben halotti ruha: betakar és eltakarít. Ez
nem véletlen, mert feltehető, hogy a "kárpátnyelvűség" Egyiptomban is
jelen volt – hisz a demotikus írás is a KM rovásíráshoz hasonló.
A tokmány, tok, tokolyó – a szarvasmarha szarvából készült. Kaszálás
alatt nadrágszíjra akasztották. A fenőkő volt benne, amire vizet öntöttek.
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TL gyökcsoport, héber
Mi lehet a TL gyök ősi képe / hangja? Feltehetően a kisbárány hullámos,
gyenge gyapja és bégetése – meg a vízcsöpögés. A héber TL
származékok néha magyarul is érthetők.
Közös értelem: ráfüggeszt, beletelepszik.
A TL gyökszavak: talá = felakasztotta, függőben hagyta, ráhárította,
tel = domb, romhalmaz. TXL: taalá = átok. TLX: t'laá = viszontagság.
A TLX gyökszavak: tolá = féreg, tilá = pirosra fest.
A TXL gyökszó: t'alá = csatorna, árok, gyógyulás.
TXLX gyökszó: taalá (arám) = róka.
TL gyökszavak: tale = bárány, tál = harmat, tile = foltoz, til = rakéta.

TL és TL gyök, héber táblázat
tel = domb, halom, romhalmaz

TL

tele van

talá = fel-, rá-, akasztotta, függőben hagyta, függővé tette, ráhárította tőle
lat-ba vet

tilá = felakasztotta, felfüggesztette az ítéletet

t'lá ( = )אakasztó (kabáton)

tőle

tole = felakasztott

tli = ruhafogas, puzdra (felkötött tok)
taalá ( =)אátok

alá-ta

TXL

t'laá ( = )אviszontagság

TLX
tolat

tol'á /-t = féreg, karmazsin TLX

til'á = féregtelenített, pirosra festette
tilúa / tul'á = féreg-, hernyóirtás / féregtelenített
t'alá= csatorna, árok, gyógyulás

TXL
tiel / tiul / tuál = csatornázta /-ás /-ott

taalá (arám,  = )אróka
tal, tlalim = harmat

ála-ta, ravasz
tá-l

hitil = dobta, hajította

TXLX
túl

TL

til = rakéta
tale ()ה, tla’im ( = )אkisbárány, Kos csillagkép
talu ( = )אfoltos, foltozott

tile / tulá ( = )אfoltozta /-ott tölt
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TLX

alúv = siralmas

tal'uvá ( = )אtikkadtság, szárazság
loves = felölti

TLV

tilbóset = öltözet, jelmez

TLB

tiltul = hányódás, tárgy áthelyezése
taltelá = dobás, lendítés

TL-TL

tiltel = ide-oda vitte, dobálta, áthelyezte tél-től

taltál = dugattyúrúd

tultál = ide-oda vitt / dobált

taltál = hajhullám

tiltul = szemölcs, haj hullámosítás

TL-TL

tultál = hullámos /-ított
tilt-án: felfúvaszt

tiltán = lóhere
tól-et

TLT
toelet = haszon

TXL-T

toalti = hasznos, célszerű, gyakorlati
toaltiut = hasznosság, célszerűség, gyakorlatiasság
toaltán = haszonleső
adat-ol

toladá = következmény, származék, természeti törvény TLD
toldot = története, történelem, leszármazottak
telef = pata
telefonit = telefonon

talpiot = vár, erőd

TLF

telep, lép-et, belep-et

tilfen = telefonált hang telepítés
TLP

telepített

telegráfit = táviratilag
taljá (arám,  = )אgyerek
taláj ( = )אvarga

til'gref = táviratoz írás telepítés

TLG
TLJ

aláj-ta

til'ja, til'jot = hársfa tilinkó

tláj ( = )אfolt, foltozó szabó

aláj

taluj = fel-, akasztott, függő /-ben levő, attól függ
tláj = ruhaakasztó

tlíjȧ = fel-, akasztás

tájil = szögesdrót

talján = hóhér
üllet

TLJ

lu = ha

láj-at, lógat

tloj /-iim = akasztó

tilél = harmatot hullatott, befedte

talul / tlalim = harmatos / harmat

TLL

tulál= befedett, beharmatozott
tlulá ( = )אröhej
tilel = földdel feltöltötte
tilul = lejtés, fel van töltve (földdel)
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TLL

talul = meredek

t'lilut = meredekség tulál = meredekké vált, feltöltött
tolál = elnyomó tól-al

talelet = tuberkulózis gümőkór

üll-eti

tlulit = dombocska, bucka, földhányás

táalul /-án = csíny / csínytevő, suhanc

alul-ta

luná = Hold
féregmintás fa

talám = szántó

tluná = panasz

TLN

tol'ȧná = mahagóni TLXN

telem = barázda tilum = barázda, szántás

talmé = barázdái

TXL-L

TLM

tilem / tulám = barázdálta /-t
lomed = tanul

talmid = tanuló
talmud = tan, tanulás, Talmud

alum = rejtett

táalumá = rejtély

TXL-M

talás = le-, ki-, szakít, le-, kitép

TLS
tiles = tépdeste, kitépte től-és tlus = szelvény

talis = gyapotszedés

talus = le-, kiszakított, le-, kitépett, 'gyökértelen'
lisá = oroszlán

tlisá = ki-, letépés, ki-, leszakítás
tlisut = 'gyökértelenség'

tlat (arám) = három latba vet*
TLXT

tól-át

ráutalt

tlut = függés, függő viszony TLT

tolaát = féreg, kukac, giliszta, hernyó, karmazsin
tolaáti = hernyószerű

talit, talijot, talitot = imalepel

TLT

Lat*: régi súlymérték. Latba vet: függő, kétoldalt lógó kézimérlegen mér.
Til'ja = hársfa. A hársfafélék latin neve (az meg honnan van?): Tília.
Tilaá = féregtelenítés / pirosra festés. Több féregnek és tetűnek, ha
szétnyomják őket, piros a "leve". (A fertőtlenítőszerek is pirosak voltak.)
Tol'á = féreg, karmazsin. A karmazsin élénkpiros – kékes árnyalattal. A
gyapjú is, amely színét speciális festékben veszi fel, pirosra színeződik.
Talja (arám) = gyerek → alj-at, fészekalj.
Tluná = panasz → pl. a kutya panaszosan ugat a Holdra (te-Luna).
Taltál = hajhullám – de ugyanez a szó az új t-vel: dugattyúrúd.
Talelet = tuberkulózis (pirosat okozó féreg / dombocskás: gümőkór).
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A héber TL és TL gyökszavak bővülése
A héber TL gyökszavak b, v, d, p, j, l, m, n, s, t, tl hangot vesznek fel,
a TL gyökszavak f, j, l, tl hangot. Nem vesznek fel c, g, h, k, sz, z -t.
tl tlx txl tlx txl tl
tl-l tl-l

tl-xv tl-b

tl-m txl-m

tl-n tl-xn

tl-d

tl-f tl-p

tl-s

tl-j tl-j

tl-xt txl-t tl-t tl-tl tl-tl

TL és TLy gyök, magyar
A magyar -tól, -től rag eredete a héber tole = függ: attól van.
TL gyökszavak: tál, tél, tele, tiló, tól, tőle, túl. Értelem: rátelepszik.
A TL és TLy gyökszavak bővülése
A magyar TL gyökszavak v, c, cs, d, p, g, gy, j, k, l, m, n, r, s, t hangot
vesznek fel. A TLy csak g -t. Egyik sem vesz fel b, f, h, sz, z hangot.
tl tlx txl tlx txl tl tl
tl-d tl-d
tl-k

tl-f tl-p tl-p
tl-l tl-l tl-l

tl-c tl-cs

tl-g tly-g tl-gy

tl-j tl-j tl-j

tl-m txl-m tl-m

tl-s – tl-s

tl-r

tl-xv tl-b tl-v

tl-n tl-xn tl-n tl-ny

tl-xt txl-t tl-t tl-tl tl-tl

tl-t

TL és TLy, összehasonlító táblázat
tilél = befedte

metil = eldob

tol'á = féreg

tél (hóval)

tiló

tól (tolat)

talál=betöltötte tel = domb
tál (tálal)

hitil = hajította
túl(-jut)

toladá = származék tulál = feltöltött
tőle

tele, teli

taszit = kistálca tilel = feltöltötte

tloj = akasztó

tálca

tolvaj (leakaszt)

televény

túl (sok)

tilul = lejtés, feltöltés

tulál = feltöltött

talicska

tölcsér (töltes-er)

telef = pata

tile = foltoz

talp

told(-oz)

taláj = varga

talpiot = erőd

talpal

telep, telepít

tol'á = karmazsin, pe = száj
tuli-pán (vörös)
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taltalá = lendítés tole = függ, logem = szájüreg

tole = felfüggesztett

taliga

tölgy (makkja)

teológia

tel = domb

taluj = -tól függő

tályog

tulajdon

tilel / tulál = feltölt /-ött
talaj

teljes, teljesít

tláj = folt

tole = ráakasztott

talk (zsírkő)

telek*

tole= ráakaszt, t'alá = csatorna
tulok, tülök (szarv)
taltelá=lendítés tolál = elnyomó
tolakodik

talis = szedegetés

tulál = feltöltött

talló (tarló), tallóz

toll

tülekedés
tultál = hullámos
tüll

táalumá=rejtély, talál = betöltötte tolál = elnyomó
talál, tálal

tilol (kendert ver), tolul

t'alá = árok

tilel = befedte

tília = hársfa

tallér

telel

tillárom

taȧlumá = talány

tiltán = lóhere

tilum = szántás

talmi (hamis)

tilalom

tolmács (soronként fordít)

tole = függőben hagy

tilija = hársfa

tolál = elnyom

talán, talány, -talan

tilinkó

toloncol

tiles = kitép

tolaát = hernyó

tilos

tolat

tole = ráakaszt, attól függ
talon, talentum
tilel = feltöltötte
telt
tiltel = dobál

tilel=feltöltötte tlut = függés

talál = töltötte

táltos

telít

tölt, töltés

tilt

talus = kiszakított

tilul = feltöltés hitil = hajította

talizmán

töltény

túlzás, túlzott

Tiló: a kender, len kemény héjának széttörésére használt eszköz.
Tálió-elv (tloj=ráakaszt): a gyilkosságot azonos módon kell megtorolni.
A vérbosszú az ősközösség idejéből származik. Ismeretes volt Korzika,
Szardínia, a Balkán, Kaukázus népeinél, germánoknál, Szicíliában,
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Albániában. Egyes arab népeknél ma is előfordul. A vérbosszút
felválthatta a vérdíj: a pénzben, terményben való megváltás.
A teológia (görög szó) a theosz: isten és logosz: beszéd szavakból áll. A
teológia a vallások kinyilatkoztatáson alapuló tanításának vizsgálata,
amihez a logika és filozófia szabályait igyekeznek alkalmazni.
A talk, zsírkő leggyakrabban tömött, csillámszerű lemezes halmaz.
A telek másik magyar jelentése: nyélhez erősített szíj az ostoron (függő).
Tulok, ökör – a szarvasmarha is tülök szarvú.
A tallér nagyobb ezüstpénz, mely 1500 körül vált ismertté KözépEurópában. Eleinte Güldengroschen-nek nevezték, mert 1 aranyforintot
ért. Később a joachims-thali ezüstbányáiban verték – innen a Thaler
elnevezés, mely a magyarba tallér, az angolba dollár alakban ment át.
A talmi szó eredetileg aranyutánzatot jelentett. Később vált
melléknévvé: talmi az, ami csillogó, tetszetős, de értéktelen.
Talonba tesz. A zsidó Hanuka ünnepen szokás volt trenderlit játszani: az
első játékos megforgatja a hegyes végű kockát és utána attól függően,
hogy az melyik oldalára esett, vagy nyer egyet a talonból vagy ő
kénytelen betenni.
Talentum (talanton): az ókori népek változó nagyságú súlymértéke.
Azóta a talentum szellemi képességet jelent.
A tilinkó a nomád pásztorok primitiv szerkezetű ősmagyar
fúvóhangszere – leginkább a furulyához hasonlít.
Táltos A pogány magyar hitvilág szereplője. Jellel jön a világra: hatodik
ujjal, vagy táltos foggal. Már gyermekkorban eltér az átlagtól: sokáig
szopik, zárkózott, búskomor, de rendkívül erős. Néhol vizsgát kellett
tennie: fa "ágát-bogát", létrát mászni. A táltos jövendölt. Azt is
megmondta, hol van, amit nem találtak. Jégesőt okozott és oszlatott. A
táltosok vas és tüzes kerekek, kék és vörös lángok, ellentétes színű
csődörök és bikák alakjában viaskodtak.
Tiltán = lóhere. A zöld lóhere azért tiltott, mert ha sokat eszik belőle az
állat, felfúvódik, még meg is dögölhet.
A talizmán mágikus tárgy. Egyes talizmánok a mindennapi életben
betöltött fontosságuktól váltak mágikus tárggyá: pl. a kenyérsütés
eszközei, vagy a pénzérmék. Mások fizikai adottságok révén: pl. éles,
hegyes szerszámok. Talizmánok lehettek ünnepekről származó tárgyak is.
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A TN leánygyökei, héber
1. A héber TNX gyökszó: tnu'á = mozgás, forgalom.
2. TN gyökszavak: ten = adj! tiná = panaszol, tan = sakál.
TXN: taaná = párzásidő, t'éna = füge, t'uná = baleset, tnua = rágalom.
Ennek a két gyöknek a közös értelme: követel.
3. TXN: toen = megrak, követel, állít.
Az TN: tin = iszap, tiná = neheztelés, ton = tonna, hang.
TNX gyökszó: tene = vesszőkosár, gyümölcstermés.
E három gyök értelme: megtöltött.

TN és TN, héber táblázat
tnuá = mozgás, mozgalom, mozdulat, forgalom, magánhangzó

TNX

hitní'a = mozgásba hozta
tán = sakál
ten = adj!

tiná = elmondta, panaszolta, megsiratta TN
té = tea

téon ( = )יוteáskanna

taaná ( = )אpárzási időszak

toaná = ürügy

t'éna = füge

TXN
t'uná= baleset

tnuá ( =)אellenkezés, rágalom
ont

tin = iszap

tuna = tonhal

tiná ( = )הneheztelés

TN

ton = tonna, tónus, zenei hang

tene ( = )אvesszőkosár, gyümölcstermés
taán = megrakta, rakodott, követelte, érvelt
állította, kifogásolta, fegyvert töltött

TNX
TXN

taaná = érvelés, követelés, igény t'iná = rakodás, töltés
taún = megrakott, telített
szükséges, köteles

toen = megrak, felrakodik, követel, állít, érvel
kifogásol, fegyvert tölt, felperes, védőügyvéd

növ-et

tnuvá = termés, termék

tanbúr = kisdob, tambura
tandu = kettesben, párosan

TNV
TNB

andalog

TND

tender = kisteherautó
nidá = menstruál

tnudá = ingás, ingadozás, váltakozás, vándorlás TND
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taȧnit = böjt

ani = szegény

TXN-T

t'ȧnot = ellenvetések, kifogások, szócsata

TXN-T

tinef = bepiszkolta, bemocskolta

N-P/F

tinuf = piszok, mocskolás
tunáf =bepiszkolt, bemocskolt
tinófet = mocsok, pocsék, bélsár
tinpet = vacak, pocsék, bélsár
tnufá = lendület TN-F
óneg = élvezet

taȧnug = élvezet, gyönyör
tanhumim = vigasz, részvét /-nyilatkozat
tnáj /-im ( = )אfeltétel /-ek, körülmény /-ek
tnájim ( = )אeljegyzés

tnuhá = fekvés /-ő helyzet TNH
TNJ

inján = érdek

tinjani = másodlagos
tönk

tank = tank

TXN-G

tankáj ( = )אtankista

tinok /-et (hn, nn) = csecsemő

TNK

tinoki = gyerekes (viselkedés)

jonek= szopik

tnuch = fülcimpa
tunkol

tinen = beitatta, benedvesítette tunán = beitatott

TNCh
TNN

tanán = nedvességet szívó
tanin = krokodil, bálna, viziszörny
numi = aludj!

tanár = kályhás

TNN
tnumá = szunnyadás, szendergés TNM
TNR

aki felrak, megtölt

tanur = kályha, kemence
tinsemet = fülesbagoly
tunusz, tuna = tonhal

TNS
TNSz

A héber tanár = kályhás és a magyar tanár szó egyike a nagyon ritka
véletlen szóegyezésnek. Bár ez sem teljesen véletlen... mert a toen =
megrak, állít, érvel, megtölt. A tanár a tudást tölti fel, a kályhás a kályhát.
A héber TN és TN gyökszavak bővülése
A héber TN gyökszavak v, d, f, h, j, k, ch, n, m, s, t hangot kapcsolnak.
A TN gyökszavak b, d, p/f, n, sz, t -t. Egyik sem kapcsol c, g, z hangot.
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tnx txn tn tn txn
tn-ch tn-k

tn-b tn-v

tn-n tn-n

tn-d tn-d

tn-m

tn-r

tn-p/f tn-f
tn-s

tn-h

tn-sz

tn-j

txn-t txn-t

TN és TNy gyök, magyar
TN gyökszavak: tan, tán (talán), tanu, tinó, tűnő.
Közös értelem: megtölti, elveszi.
A TNy gyökszavak: tanya, tény, tunya. Közös értelem: befejezett.
A TN és TNy gyökszavak bővülése
A magyar TN gyökszavak b, c, d, f, g, k, m, n, r, s, sz, t, z hangot
vesznek fel. A TNy csak k, r, sz, z -t. Egyik sem kapcsol v, p, f, h, j -t.
tnx txn tn tn txn

tn tny

tn-d tn-d tn-d

tn-p/f tn-f tn-f

tn-ch tn-k tn-k tny-k
tn-s tn-s

tn-b tn-v tn-b

tn-m tn-m

tn-g
tn-n tn-n – tn-n

tn-sz tn-sz tny-sz

tn-c tn-cs
tn-h

tn-j

tn-r tn-r tny-r

txn-t txn-t tn-t

tn-z ny-z

TN és TNy, összehasonlító táblázat
toen = állít, érvel

tiná = elsirat

tan, tanú

tinó (herélt)

tnuá = mozgás, tamón = rejtett
(el-, fel-)tűnő

taȧlumá = talány

ton = tonna (ont)

tán (talán)

ton (hal)

taun = felrakott tȧaná = állítás

tiná= neheztelés, toaná=ürügy

tanya

tunya

tény (ten-i)

tanbur = kisdob
tambura
tandu = párosan
tánc
taȧná = érvelés

tnudá = ingás

tanács

tincs

taán = megrak

tnáj = feltétel

toen = feltölt

tanít

tényező

tinta
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taaná = párzásidő
tünet

t'ȧnot = ellenvetések

taȧná = követelés

tántorít

tüntetés
tnudá = ingás

t'ánot = ellenvetések
tűnődik

tendál (nád)
tnudá = ingás

tnuch = fülcimpa

teng(-leng)

tingli-tangli

neh'dár = pompás
tündöklő

taȧnit = böjt

tnudá = vándorlás

tenget, tengődik

tundra

taȧnug = gyönyör

nadír = ritka

tengelice (színes)

tündér

taun = megrakott, tnufá = lendület
tengely, tenger (lengő)
taun = telített

toen = megrak

tank = tank

tank, tankol

ténykedik

tönk

tamháni=kétlem tnáj = feltétel

tunán = beitatott

tanakodik

tinktúra

tényleg

tamón = rejtett
tűnik, tunika
tunán = átitatott
tunkol

ten = adj! ani = én

ton = tonna timarȧ=vízoszlop

tenni (ten-éni)

tonna

tünemény

taán = megrakta taun = telített, tán = sakál
tanár

tenor

taun = megrakott
tányér

ton = tónus

tenyér

tónus

tunusz=tonhal

ten = adj! osze = tesz

tenyészet

tenisz

A másodéves herélt szarvasmarha tinó – a betanított herélt az ökör.
Tendál: irányul, valami felé hajlik.
A tunika régi római ruhadarab, a mai ingnek felel meg.
A tenor a legmagasabb fekvésű férfihang.

TM gyökök, héber
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Az M hang az N utódja. Összehasonlításul idevesszük a magyar
gyökszavakat: tám(fal), téma, töm. Eredeti a magyar gyök lehetett – az
ötből négy héber gyök már külön fejlődött ki.
Héber TXM gyökszavak: toem = ízlel, toem = kóstol.
A TMX gyökszó: tmi'á = beolvadás. TXM: toem = egyezik, összeillik.
TXM: time = meggyalázta, tum'á = megfertőzött, tisztátalanság.
A TM gyökszó: tám = elfogy, kivész, befejeződik, hibátlan.

TM és TM gyökök, héber táblázat
taám = ízlelte, kóstolta, íz, ízlés, indok, hangsúly
tȧim = ízletes

em-ít: szopik

TXM

tiem= kóstolgat toem = ízlel, kóstol
t'imá = kóstolás, megízlelés

hitmí'a = beolvasztotta, asszimilálta

TMX

tmi'á / timúa = beolvadás, asszimiláció / beolvasztás
ám-at: néppé lett

taám ( = )אösszeillett, egyezett

TXM

toám ( = )אösszhang /-ba hozott, összeegyeztetett, részarányosság, szimmetria
taum ( = )אszimmetrikus, összhangba hozott
t'om, t’omá (( )ואhn, nn) = iker, -testvér
teém ( = )אösszegyeztet, összhangba hoz
teum ( = )אösszeillesztés, összehangolás
t'imá, t'umá ( = )אösszhang, összehangolás, harmónia
TMX

tum'á ( = )אtisztátalanság

tame ( = )אtisztátalan (vallásiag, erkölcsileg)

tumá ( = )אmegfertőzött

time ( = )אmeggyalázta, tisztátlanná tette / -nak nyilvánította
tom = ártatlanság, naivitás, becsületesség TM
tám = elfogy, kivész, befejeződik, jámbor, tisztalelkű, együgyű, hibátlan
tembel = hülye (szleng)
tamcit = kivonat, lényeg, veleje, tartalom
tamciti = kivonatos, 'magvas', tömör, velős
timcét = kivonatol
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TMB
TMC
tumcát = kivonatolt
macá = megtalálta

tamut = ép-,hibátlan-, jámborság, szelídség
met = holt

tmutá = halálozás TMT

tmutá = összeomlás /-dőlés

TMT

tumtum = hermafrodita

TM-TM

timtum = bárgyúság

timtem / tumtám = butította, eltompította, dagasztotta / megbutult, eltompult
tamid = mindig midá = mérték
temed = lőre, mézsör

tmidi / tmidut = állandó /-ság

TMD

timed = lőrét lészített, mézsört főzött

tamah / taméah = csodálkozik / csodálkozva

TMH

timhon / tmiháh = csodálkozás / csodálatot kelt
tamúah = különös, furcsa

timhoni = különc

temah = csoda, csodálat, bámulat
a főnévi igenév ősalakja

taméh-ni / timhá-ni = én kétlem / kételkedtem
töm-köj

tamhuj = tál, népkonyha

TMH

tmichá = segély, támogatás

tám-ka

TMCh

tomech = támogat, eltart, pártfogó
tamȧch = meg-, alátámasztotta, segélyezte, támogatta
tmól, etmól = tegnap, elmúlt idő TML

múlt

taámulá / taȧmlán = propaganda / agitátor

ámul-tat

tamun / tamán = elrejtett / elrejtette*

TXM-L
TMN

tmínȧ = elrejtés, rejtekhely
tim'ón = államkincstár
témán = dél (égtáj)

TMXN
TMN

jamin = jobb oldal

téman /-i = Jemen, jemenita
tmanun = polip

8 karú

tmanion = oktaéder
tamám = betömte

muná = számításba vett

tmuná = kép, jelenet

a polipról nevezték el
tömem

s-móne=nyolc

TMM

tamum = bamba, tömör
tamim = naív, jámbor, ártatlan, egyeneslelkű, ép (hibátlan) egész (nap)

TMM

hitamem = becsületesen viselkedett / adta az ártatlant
tmimut = naivitás, ártatlanság, egyenesség

342

tamír = rejtett, titkos

TMR
timer = (függőlegesen) felszállt, -emelkedett

mer-et

TMR

timúr = ’egyenesen’ felszállás

tamír = sudár
tamár / tmará = datolya / -pálma

tómer = datolyapálma

mered

timará = tűz-, vízoszlop
tmurá = csere, ellenérték, veszteség pótlás, változás
tamruk / tamrukijá = piperecikk / illatszertár

tmurát... = cserébe, ellenében

timron / timren = manőver / manővezett
timrun /timronim = manőverezés / hadgyakorlat
tamrur = keserűség, útjelző

timrúr = útjelzés már = keserű

temesz = olvadás

masz-at

'olvaszt'

tmiszá = oldat

TMSz

timszá = krokodil
timszóret = rádióadás, erőátvitel maszár = átadta

tamszir = közlemény

maszur = átadott

tamúz = jun-júl hónap támasz

TMZ

*Timna: felszíni rézbányák Izraelben, Sineai félszigeten (Éláthoz közel).

A héber TM és TM gyökszavak bővülése
A héber TM gyök nem vesz fel b/v, p/f, g, j, k, s hangot.
txm tmx tmx txm tm
tm-ch

tm-b

txm-l tm-l

tm-r tm-r

tm-c

tm-d

tm-m tm-m

tm-sz

tm-h tm-h
tm-xn tm-n tm-n

tm-t tm-t tm-tm

tm-z

TM gyök, magyar
A magyar TM gyökszavak: tám (fal), téma, töm.
A TM gyökszavak bővülése
A magyar TM gyökszavak nem vesznek fel v, c, f, h, n, z hangot.
txm tmx tmx txm tm tm
tm-g

tm-h tm-h

tm-m tm-m

tm-j

tm-b tm-b
tm-ch

tm-c
tm-k

tm-xn tm-n tm-n tm-ny

343

tm-d tm-d

tm-p

txm-l tm-l tm-l tm-ly
tm-r tm-r tm-r

tm-s

tm-sz tm-sz

tm-t tm-t tm-tm tm-t

tm-z tm-zs

TM, összehasonlító táblázat
tomech = támaszt toem = egyezik

tamum = tömör

tám(-fal)

töm

téma

tanbúr = kisdob

tamum = tömör, timúa = beolvasztás

tambura

tömb (töm-be)
timará = tűz-, vízoszlop, tembel = hülye
tombol

timtem = butít

tmutá = halálozás

tam-tam (dobol) temet
timúr=felszállás
támad
tamám=betömte teém = összhangba hoz

tumtám = eltompult

tampon

tompa

tempó, tempera
tám=jámbor, pilel=fohászkodott?
templom

tamum = tömör, pe = száj
tömpe

tomech = támogat

tamum = tömör, bamba

támogat

tömeg (tömegember)
tamruk = illatszer
tömjén (mézga)

timará = vízoszlop

tamum = tömör

támolyog

tömköd tömlő
tomem = betöm
tömlöc
tamum = tömör
tömény

taim = ízletes

tamár = datolya tmiszá = oldat

tamariszkusz

temérdek

tamháni = csodálkozom, kétlem

tímár (bőrös)
tmiszá = oldat
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tamám = betöm

tumultus

Tamás (tamáskodik)

timsó (oldat)

tömör, tömít

tamach=támaszt tamám = betöm

tamúz = jun-júl hónap

támasz

tömzsi (tömős)

Temesvár

Lexikon: "A Tamás férfinév arám eredetű, a Teomo-ból származik,
jelentése: iker. Mivel a görögben volt egy ilyen alakú szó, ők vették át
Thomasz formában – csodálatos jelentéssel." (A magyar tamáskodik s a
héber tamháni = kétlem szó "egymást igazolja" – a héber timhón =
csodálkozás és t'óm = ikertestvér. Szóval a görögnél, de arámnál is
régebbi héberben minden említett jelentés megvan. S a nyelvészek miért
nem még a korábbi, jól ismert nyelvekből származtatnak? Azért, hogy
hogy ne derüljön ki, miféle műtermék – kezdettől – a latin...)
A tömjén a balzsamfa-félék családjába tartozó, Északkelet-Afrikában és
Délnyugat-Ázsiában honos Boswellia-fák mézgája. Füstölőszer.
Wikipedia: Temesvár vagy Tömösvár neve valószínű, hogy magyar
eredetű: a töm gyökből képezve. A folyóvizek mentén épített gátat,
töltést ugyanis tömésnek, tömösnek, temesnek nevezik (héberül is).
Lexikon: A tímár bőrkikészítő és lábbelit varró mester. A szó ismeretlen
eredetű:-) talán a timsóval függ össze. A tímár később csak bőrkikészítő.
Tamariszkusz A fínoman tagolt levelű tamariszkusz a szteppén és a
sivatagban élő fa / bokor A tavaszi esőzések idején – a mannatetű
szúrására – sűrű, mézszerű massza csordul ki az ágain és a földre csepeg.
Ez a bibliai manna. A gömböcskék édesek, fehérek, de nappal nem
láthatók. Napközben ugyanis a hangyák hordják el. Így a mannát, bár
nem az égből hullik, napfényben nem lehet látni.

TR leánygyökök, héber
Mit tekintsünk a TR gyökcsoport ősképének? Tücsök, gerle, szarvasféle
hangját, ami „trr-trr” – tülköl. Fénysugarat, hang-nyalábot, bármit, ami
messzire terjed. A TR gyök legrégibb értelme nemzetközi: sor, sorozat.
TR gyökszavak: tor = sorrend, korszak, gerle, füzér, tóra = tan, elmélet.
TRX gyökszó: truá = ujjongás, harsogás.
TR gyökszavak: tor, tur = sor, raj, számoszlop, tíra = várkastély.
TXR gyökszavak: taár = borotva, kardhüvely, t'urá = felébredés.
TXR gyökszavak: teér = vázol, ábrázol, elképzel, t'urá = kivilágítás.
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TR gyök, héber táblázat
tor = sor, -rend, korszak, gerlice, füzér
tré (arám) = kettő

tir ve lo tir = félálomban

TR

éber-nem-éber

riogat

hitrá (végén  =)הfigyelmeztetette

ri-at

truá = ujjongás, rivalgás, harsogás, szaggatott sofárhang TRX

tóra = tan, elmélet terü-l

teér ( = )אvázol, ábrázol, leír, elképzel

tér-el

ur = fény, tűz

TXR

t'urá = ki-, világítás

toár ( = )אvázolt, elképzelt, alak, rang, beosztás, nyelvtani jelző
téur ( = )אábrázolás, részletes leírás réut = látás
taár = borotva-, kardhüvely

ér = éber

t'urá = felébredés

ved-er -et: kivevő

tarvad = merítőkanál

TRV

tér-be-tesz

tarbec = kert, talmudiskola

TXR

TRB

tarbich = ragu
tarbus = fez

piros sapka

tarbut = kultúra, műveltség, jómodor, tenyészet, tenyésztés

rabá = sokasodik

tirbet = kiművelte, szelidítette, nemesítette
turbát = kiművelt, nemesített, szelidített
tarbit = kamat, termesztés, tenyészet

ribit = kamat

tarbuti = kultúr-, kultúrált, termesztett
taȧrubá = túsz

rabá = nagyobbodik

arubá = kezes

taȧróvet = keverék, vegyület, egyveleg
rác = fut

TXR-V/B

teréc = kimagyarázkodott

torác = kimagyarázkodik TRC

teruc = kimagyarázkodás, kifogás (mentség)
tarté (arám) = kettő sor-ta
tered = spenót

rác = elszalad

TRT
tired = hajolj le!

TRD

radum = álmos

tardemá = mély álom, téli álom

turpá = szeméremtest, gyenge oldala TR-P/F
rupát = elnyűtt

toref = rubrika, gyenge oldala

teráf /-im = házi-, bálvány /-ok

rofe = orvos trufá = gyógyszer
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taȧrif = tarifa

TXR-F

tarog, trugá = citromsárga

TRG

targil = gyakorlat ragil=szokott

tirgem = nyelvet fordított
tirgum = lefordított írás

tirgel = be-, gyakorolta, gyakorlatozott
tirgul = gyakorlás, gyakorlatoztatás
targum = fordítás, lefordított arameus nyelv

turgemán = tolmács

rág-om-at

targimá ( = )אcsemege

terah = Ábrahám atya, vén

TRH

'tarjág' micvot = a 613 parancsolat** betűszám

TRJ

tarkiv = vakcina rochev = utazik

TRK

tirkóvet = vegyület, összetétel
aruch = megrendezett

taȧruchá = kiállítás
taárich ( = )אdátum
tar'elá= méreg

tiarech = keltez

toorách = keltezett TXR-Ch

raál = méreg

TRXL
rukáz = sürített

tarkíz = párlat, kondenzált

TRK

tóren = árbóc, zászlórúd
sor-áni

tarnegol /-et = kakas, tyúk
tár-ma

TXR-Ch

TRN

torán /-i = soros, ügyeletes, szolgálatos, Tórában jártas
toranut= ügyelet /-es, szolgálat

tárongat: zajong

torem = adakozó, adományoz, hozzájárul

tarám = hozzájárul, adományoz

TRM

trumá=adomány, hozzájárulás

aremá = rakás

trumi = kiváló, nemes

romi = magasztos

orem = felhalmoz

tarmil = tarsoly, tarisznya, hátizsák, hüvely
tirmel = hüvelyez
turmosz = csillagfürt
tarmit = csalás ramaut = csalás
tar'umán = zsörtölődő, elégedetlenkedő, méltatlankodó

rumlizik

TRXM

tar'ómet = neheztelés
soros

tarsim =vázlat

táros

tiros = must
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torasá = átöröklés

TRS

torasti = örökletes, öröklött

tarsis = ékkő, gyöngyház
trisz = redőny, zsalugáter, védőpajzs, védelem

ki-társz
kettő-tíz

trészár = tucat, tré = kettő* arám szavak
trészȧron = nyombél

TRSz
tor = sor

tirȧsz = kukorica

töresz: torzsa
rázott

tirzá = hársfa
tarzán = piperkőc, jampec (szleng)

TRZ

torzonborz

Tor = sor, rend, or = fény. Az ősember a fényt sornak, vagy hasábnak vélte.
**Tarjág: a 613 zsidó vallási szabály betűszáma.
Trészár = tucat. A tucat eredete a TC gyöknél olvasható. Megjegyzés:
szanszkritül dvá-dazan (kettő-tizen).
Trészaron = nyombél, patkóbél. Tizenkét ujjnyi, patkóalakú üreges szerv.
A héber TR gyökszavak bővülése
A héber TR v, b/v, c, d, p/f, g, h, j, k/ch, l, n, m, s, sz, t, z -t kapcsol.
R hangot nem vesznek fel.
txr trx txr tr
tr-g

tr-v txr-b/v tr-b
tr-h

tr-xm tr-m

tr-c

tr-j
tr-n

tr-d

txr-f tr-p

txr-ch tr-k/ch

tr-s

tr-sz

tr-xl

tr-t

tr-z

A héber TR gyökszavak bővülése
A TR gyökszavak d, p/f, g, h, j, k, n, m, s, tr, t, z hangot kapcsolnak.
R hangot nem vesznek fel.
tr

tr-d

tr-p/f

tr-g

tr-h

tr-j

tr-k

tr-m

tr-n

tr-s

tr-tr tr-t

tr-z

TR gyök, héber táblázat
tari = friss

tor = sor, raj, újsághasáb

TR

tur = sor, raj, számoszlop, újsághasáb
tírá ( = )הvár-, kastély
riadt

triut = frissesség

törtet

trit = szardínia
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TRT
trutá = pisztráng

triton = tarajos gőte

riton = hullámos

tarut enáim = beteg szem

tarut: kihullott pillájú

rotor
rád-at

tirter = berreg, zúg

TR-TR

tored = zavar, felver, zaklat, kiűz, eltaszít TRD

tarud = elfoglalt, agyonhajszolt

tirdá = fáradozás, zűr, elfoglaltság irda-irtó

terúd = zavarás, kiűzés, kellemetlenkedés
szüntelen énekel tered m'zamer = fülemüle

hutrád = zavart, idegesített
rodán = zsarnok

tardán = tolakodó, zavaró, kellemetlenkedő
tardánut = tolakodás, zavarás, kellemetlenkedés
teref = préda, eledel
aruf = lefejezett

toref, torfani = ragadozó

TRF

toref = szétmarcangol, elrabol, letép, megfoszt
megsebez, tiltott vallás, falevél széles része

taruf = kevert, szétmarcangolt
trefȧ / tréfli = szétmarcangolt / ehetetlen, eltiltott
rapli-s

teruf = őrület
tiltott étel

taref = tréfli

torȧf = megzavarodott, -zavart, szétmarcangolt
trifá = szétmarcangolás, keverés, tojás felverés
tirpá ( הés  = )אvégrehajtási végzés
torf, turf = turfa

tarfán = tréfli evő, ragadozó
trági = tragikus

tőzeg

tirped / turpád = megtorpedózta /-torpedózott
TRG

rágott

toreh, toráh = fáradozik, fáradozás TRH
tereh*

tirhá = teher, fáradozás

tarhán = zaklató, kellemetlenkedő

tarhál

taríjah = fáradságos

sorojó

turijȧ = széles kapa TRJ
turáj = közlegény

traklín = szalon, terem

TRK
trián = tálca

trunyá: rinyál

tiron = újonc

tarám = megelőz terem = mielőtt, még nem
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TRN
trunyá = panasz, kifogásolás
trom = előtte

TRM

tér-es, tör-ős, tőr-ös

teres = szikla, szirt
taruz = ékalakú

törősz

TRS

tríz = ék

TRZ

*Tereh → teher. Vas megyében ma is így mondják.

Trit = szardínia – A shardanák és shekelesek népe.
Előzetes: a héber szarád=túlélte, sokel = megmér, sakul= megmérettett.
A sekel ókori pénzérme és a mai, izraeli pénz neve. Wikipedia:
"Feltételezik, hogy a shardanák a Földközi-tenger keleti vidékéről
érkeztek. Csatlakoztak a shekelesh néphez és létrehozták a "tengeri
népek" szövetségét. A shardanák és shekelesek alkotta népcsoport az
Egyiptom elleni invázió idején már Szardínián élhetett – i. e. 1180-ban
III. Ramszesz legyőzte őket. Régészeti maradványok alapján jelentős
népesség lakhatta a szigetet. Nyelvészeti tanulmányok szerint a lüdiai
Sardis (Anatólia) lehetett a kiindulópontjuk, ahonnan egy részük
Szardíniára ment, más részük pedig az etruszkok népe lett. Szardínia
népessége genetikailag nem rokona a környező népeknek... (habár) ...a
neolitikus népekkel való kapcsolat hozzájárulhatott a genetikai
távolsághoz." És a neolitikus népek – azok kik voltak?
A rómaiakat megelőző etruszkokról sokan úgy vélik, hogy magyarajkúak
lehettek. Ez nem pontosan így van – kárpátnyelvűek voltak. Mivel a
kevés etruszk írásmaradványt nem a gyöknyelvészet módszerével
próbálták megfejteni, nem mentek sokra vele. Az etruszk elsémiesedett
kárpátnyelvű volt. Az etruszkok és szárdok minden bizonnyal az utolsó
Özönvíz szored = túlélő – menekültjeinek leszármazottai.
A héber TR és TR gyökszavak bővülése
A TR gyökszavak az R kivételével minden mássalhangzót felvesznek.
tr txr trx txr tr
tr-g tr-g
tr-xm tr-m tr-m

tr-v txr-b/v tr-b
tr-h tr-h

tr-c

tr-j tr-j

tr-n tr-n

tr-s tr-s

tr-d tr-d

txr-f tr-p/f tr-p

txr-ch tr-k/ch tr-k
tr-sz

tr-tr tr-t tr-t

tr-xl
tr-z tr-z

TR gyök, magyar
A magyar TR gyök közös értelme: el-, beterjed.
A TR gyök: tar, tár, tér, tor (gyász, bogár), tör, tőr, túr, túró, túra, tűr.
A TR gyökszavak bővülése
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A TR gyökszavak az R kivételével mindkét nyelven felvesznek mindent.
tr txr trx txr tr tr

tr-v txr-b/v tr-b tr-b tr-v

tr-d tr-d tr-d

txr-f tr-p/f tr-p tr-p tr-f

tr-h tr-h tr-h

tr-g tr-g tr-g tr-gy

tr-j tr-j tr-j

tr-xl tr-l

tr-c tr-c tr-cs

txr-ch tr-k/ch tr-k tr-k

tr-xm tr-m tr-m tr-m

tr-s tr-s tr-s

tr-sz tr-sz

tr-tr tr-t tr-t tr-t

tr-n tr-n tr-n
tr-z tr-z tr-z/zs

TR, összehasonlító táblázat
taár = hüvelye... tijer = bejárta, teér = elképzel

tor = sor

turijá = kapa

tár

tor (bogár)

túr (túrja)

t'urá = kivilágítás

tor = sor

tirhá = teher

(ki-)tár

tor (gyász)

tűr

tarut...= tar, taruf = fosztott

teres = szikla

tajár= turista

tar (csupasz)

tör, tőr

túra

tér

tóra = elmélet

tor = sorozat orosz tri = három

terúd=kiűzés

teória

trió, tricikli

túró

teér = elképzelte

tarbut = kultúra truá = harsogás

terv

törvény

turbó

taár = -hüvely

tarbit = tenyészet

truá = ujjongás

(pénz-)tárca

terebélyes

trubadúr

teréc = kimagyarázkodik
tárca (irás)

tarbus = fez

trécsel, traccsol

turbán

tarád = felverte, toresz = szembeszáll

tor = sor, gerlice

tarack (gyom, ágyú)

turbékol

trisz = pajzs
tárcsa
taár = -hüvely

tored = elzavar

triton = taraj

tart

térít (terel)

torta (fodros)

taár = -hüvely

tarté = kettő

triut = frissesség
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tartály, tartalom terítő (rá-tét)

történik

tur = sor, raj

tor = sorozat

tartalék, tartozék

tortúra

tor = sorozat

trutá = pisztráng

(bele-)tartozik

törtet

hutrá = óva intett

teres = szikla

tartózkodik (vmitől)

törött (törős)

tered = menj le! lehajolsz

teres = szikla

tradíció

térd, térdel

tördel, töredék

taȧrif = tarifa

tijer = bejárja

teref = préda

tarifa

terep

trófea

teráf = bálvány

teráf = bálvány

tréfa

törpe

taráf=megsebez trufá = gyógyszer
(el-)trafál

tirped = megtorpedózta

terápia

torpedó

toref=ragadozó toref = rubrika

tri = három

trappol

tripla

tér-fogat
teref =keverés
terefere

taraf = falevél széles része
trapéz

toref = ragadozó teráf = bálvány

terpeszt

trópus

turpis

téur = részletezés, tarud = elfoglalt
tárgy, tárgyal
turf = turfa, tardán = zavaró

turfa: tőzeg

trágya, trágár
tirgel = gyakorol

toráh = fáradozás

tragacs, targonca

tróger (szállító)

tragí = tragikus téur = részletezés
tragédia

tereget

truá = ujjongás
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tárogató (síp)
tarhán = zaklató toreh = fáradozik
tarhál

tarhán = kellemetlen

tereh (teher), terhel

turha (takony)

toráh=fáradozás terach = vén, tirhá = teher

tirhá = teher

tarhonya

terhes, trehány

tűrhető

tor = füzér

tor = sorozat, turijá=széles kapa

taréj, tarja (hús) terjed
taruf = kevert

tor = gerlice

tarka

torok

tor = füzér

tor = füzér

tarkó (kapcsol)

torkolat

tirkóvet = vegyület

tirkóvet = vegyület

thrák
tor = füzér

török
teér = elképzelte

trükk

toráh = fáradozás

tárkony (terjedő) tér-kép

törekszik

téur = részletezés

teres = szikla

turijá = kapa

trakta (rak-tat)

törik, törékeny

turkál

tardán = tolakodó, tor = sorozat

tirkóvet = vegyülés tarkiz=párlat

trak-tor

törköly

türkiz

traklin = nagy terem

toresz = szembeszáll

tárol, tárlat

torol, torlasz

turijá = kapa

t'urá=kivilágítás, tríán = tálca, tored = eltaszít, tóren = zászlórúd

tarol, tarló

(ki-)terül

töröl

trom = előtte

turul

taȧrif=tarifa tirmel=hüvelyez

terel, térül

törleszt

türelem

taraf = megfoszt traklin = terem

taróme = neheztelés

trauma

torma, tromf (visszavág)

terem (helység)

taróme = neheztelés

teres = szikla

trampli

törmelék
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torem = adományoz
terem, termény, termék
trumi = kiváló, trumá = adomány
termet, teremt, természet
tijer = bejárta

tóren = árbóc

tárna (bánya táró)

torony

tríán = tálca

tirdá = fáradozás

tajár= turista

trancsíroz, tárnics (kiterítés)

torna

turné

truá = harsogás tiron= újonc, trunyá = kifogás

torán = soros

tárnok, Tárnok tréner

trón (a soros)

tirdá=fáradozás tored = eltaszít

tóren = árbóc

taránd (szarvas)* terror

tornác (oszlopsor)

tor = raj, taȧróvet = elvegyülés

teres = szikla

turf = turfa

társ, társul, társalog

törés

túrás

tarmil = tarsoly

tajár= turista

tarsoly (tárul)

turista
trisz = védelem

trészár = tucat

terasz

tröszt

tré + eszer

trészȧron = nyombél
tarisznya
tírasz = kukorica
törzs, torzsa (törős, soros)
tarzán = jampec

tirzá = hársfa

tríz = ék

tarzán

torzonborz

torz, torzul

Tré = kettő, tarté masmá = mindkét értelemben (arám) – de a szóból a
legtöbb nyelvben valahogy három lett, pl. tripla, trió, three, tri.
A tárcsa köralakú céltábla vagy lemez, a vasutasok jelző eszköze.
Tárcsának hívták a pajzsok egyik fajtáját is.
A tarack ágyúhoz hasonló, de rövidebb csövű löveg. Ettől a röppályája
íveltebb lesz, így a takarásban levő területek elérésére is alkalmas.
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A tarackbúza a pázsitfűfélék családjába tartozik. Európában, Ázsiában,
Észak-Afrikában, indiai szubkontinensen honos gyom-, és gyógynövény.
Targonca, tragacs, saroglya, bakszekér – leginkább a talicskához
hasonlít. Lécrácsos nyitott rakfelületének csak a kerék felé van oldala.
Tárkony, esztragon: évelő gyógy-, és fűszernövény. Az egyiptomiak,
görögök, rómaiak is termesztették. Európában a 16. században terjedt el.
Trakta: vendégel, minden jóval tart. Korábban azt is jelentette, hogy
tárgyal, kezel, bánik vele. Rosszalló értelemben: túlságosan elhalmoz.
Turul A magyar eredetmondák mitikus madara: valószínűleg sólyom.
A Tarna a Zagyva baloldali mellékfolyója. Tárna – táró.
Turné: színtársulat, zenekar, táncegyüttes, stb. előadó körútja.
Torna 1. hazánk egy vármegyéje volt 2. egy kisközség 3. gimnasztika.
A tornác oszlopsoros, fedett folyosó.
*A tarándszarvasnak óriási agancsa van, ami az állatnak is nagy teher.
Tárnok: régi magyar személynév, de a középkorban állami tisztség volt.
A (sárga) tárnics hegyi gyógynövény, virágja szálasan borzolt.
Türkiz: réz-aluminium szilikát. Kagylós törésű, kékeszöld, viaszfényű.
A thrák / frig nyelvi alcsoportba sorolhatóak a kimmerek – egy ókori
nép – az eurázsiai sztyeppe és a Kaukázus közötti részt uralták.

TS gyök, héber
Az új T, egy hangutánzó szó kivételével, nem képez TS származékokat.
A héber TS szinte minden származékáról levehetjük a te jelentésű
előragot (vagyis az első szótagot) – a maradéknak ugyanaz az értelme.
A héber tésa = 9 számnév (dézsa?) arról szól, hogy a 9. tisré hónapban
megérkezik az ősz a sok esővel.
A két héber gyöknek az a közös jelentése: segítség érkezik.
1. az őszi eső, 2. kilenc után még egy kell ahhoz, hogy tizen legyenek
(annyi volt az „akciós csoport” létszáma).
TS gyökszó: tas = elgyengül. TSX: tésa = kilenc, t'suá = segítség.
A TSX gyökszó: tsu'á = rivalgás.

TS és TS gyök, héber táblázat
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tas = elgyengül

TS
süvít

t'suá, t'suot ( = )אlárma, üdvrivalgás TSX
t'suá = segítség, megváltás

soá = katasztrófa

tésa, tis'á (hn, nn) = 9

tis'im (tsz alakú) = 90

TSX
TSX-im

t'sii, t'siit = kilencedik, kilenced rész
sáv = visszatérő
suv = újra

tsuvá = válasz, felelet, visszatérés, bűnbánat
sevet = ülés

tasbec = keresztrejtvény, kockás anyag
sevah = dicséret
sofech = kiönt
sahór = fekete hajú

tosevet = talp, talapzat, alváz

tisbahá = dícséret, dícsőítés
tispóchet = öntés

TS-P/F

tishóret = ifjúkor, uralom

sokéa = süllyed

TSH

tusijá = segítség, bölcs tanács
csuka t'suká = vágy, szenvedély

TSJ
TSK

tislóvet = fogaskerék áttétel, összekapcsolás TSL

taslich = víz melletti ima

soléah = elküld

sinek = megfojt

tasnik = fulladás

tasmis = használat, szer, nemi érintkezés
tsii = kilencedik

tasli: pofon

sulám = kifizetett

taslum = fizetés, fizetség

simus = használat

tisri, tisré = szept-okt hónap
csurog

tasas, tas = elgyengült

TSB

sibuc = beillesztés

sáj = ajándék

silev = összekapcsol

tosáv = lakos, rögzített TSV

t'sisut = gyengeség

TSN
TSM
TSR
t'surá = ajándék
TSS

tasus = gyenge, legyengült
tustás = elsimított, elkent, elmosódott TS-TS
tistes = elkente, elmosta, eltörölte, eltussolta
tistus = elkenés, elmosódás, eltörlés, eltussolás
tastit =alapzat

sit = alap

csat-ít

TST

Tishoret = ifjúkor, uralom → a héber kegyetlennek ismerte a fiatalságot.
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A héber TS származékok bővülése
A héber TS gyökök nem vesznek fel c, d, f, g, sz, z hangot.
tsx tsx ts
ts-l

ts-b ts-v
ts-m

ts-p

ts-n

ts-h
ts-r

ts-j
ts-s

ts-k
ts-ts ts-t

TS gyök, magyar
A magyar TS gyökszavak: tas-tas (kacsa hang), tusa, tus (tinta, fürdő).
A magyar TS gyök értelme eltér a hébertől: lárma, elmos.
A magyar TS származékok száma kevés. A csángók (finnek, görögök)
„szejpítése” is arra utal, hogy a kárpátnyelv előbb ismerkedett meg az Sz
hanggal, s csak később az S-sel. Miért fordítva a héberben? Nem tudjuk.
Csak azt, hogy a magyarok többsége is inkább „sejpít”.
A TS származékok bővülése
A magyar TS származékok csak p, k, l, s, ts, t hangot vesznek fel.
tsx tsx ts ts
ts-l ts-l

ts-b ts-v

ts-m

ts-n

ts-p ts-p
ts-r

ts-h

ts-s ts-s

ts-j

ts-k ts-k

ts-ts ts-t ts-ts ts-t

TS, összehasonlító táblázat
tasas = elgyengült

tosáv = rögzített t'suá=rivalgás

tás-tás (kacsa)

tő-s

tusa
tistes=elmos
tus (tinta, fürdés)

szák = zsák

tasus = legyengült

tastit =alapzat

táska, tasak

tesped

tuskó
tá(j)is = bakkecske
tüs-ke

tsuát hen = tetszés nyilvánítás

tistes=elmos

tessék, tessen

tusol (fürdik)

taslich = küldés, taslum = fizetség

tistes = eltussol

tasli (pofon)

(el-)tussol

tastit = alapzat

tsuá = segítség
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test, testál (csatolt)

tüstént

TSz és TSz gyökök, héber
A magyar tesz a héber osze = tesz -szónak te előraggal ellátott változata.
Ugyanazt látjuk, mint a TS-nél, hogy a T levétele után hasonló értelmű
héber / régiesen hangzó magyar szót kapunk. Tehát a kárpátnyelvben is
megvoltak a sémi előragok. (A kérdés az, hol volt ekkor a kárpátnyelv?)
Közös értelem: tevékenység.
Héber TSz gyökszó: tasz = repül (szánon, vizen is).
A héber TXSz gyökszó: taasze = tedd (teszed!), tiesz = iparosít.

TSz – TSz – TSz gyökök, héber táblázat
úsz-ta

tász = repül

tiszá = repülés, repülőjárat
úsz-te!

táisz = légiközlekedés, repülés
iszá = gyúr, dagaszt → iszap

taȧsze = csináld!

tesz!

túsz, tuszi (hn, nn) = repülj!

t'iszá = dagassz, maszírozz!
tiesz = iparosította
tiusz = iparosítás

t'aszev = gyomláld, gyepesítsd!

TSz

TXSz
tuász = iparosított

eszev = fű

TXSz-V
t'uszáv =gyomlált, gyepesített

szubáv = forgatott

taszbich = komplexus
taszit = kistálca

tszibá = tengelyforgás cibál-te

TSzB

tiszbóchet = bonyodalom szubách = elbonyolított
TSzT

taszít

tiszpóret = hajvágás

szapár = fodrász
szafut = tetézett

TSz-P/F

toszefet = függelék, melléklet, toldalék, pótlék
toszaftán = vakbélnyúlvány

TSzG

szag: hátrál

t'szugá = hátrálás, visszavonulás

taászijá / taászijati = ipar, gyártás / ipar
taȧsziján = gyáros

TXSz-J

teszi-án
aszuk = elfoglalt

taászuká = foglalkoztatás
taszkit = hangjáték

szochet = meghallhat
cunȧmi!

tszuná = hátrálás, visszavonulás
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TXSzK
TSzK
TSzN

tiszȧ = utazás

tiszán = repülőgép modell, játékrepülő

tasznin = szűredék

szinun = szűrés

'teszem-et szív'
szorek = fésű

TSzN

ciróka-maróka

tszumát lev = figyelem

TSzM

tiszróket = frizura, hajviselet

t'aszár = végy tizedet!

oszer = letilt, tízedet vesz

taszrit =vázlat

szoret = karcol

TSzR
TXSz-R
TSzR

taszasz = megerjedt, pezsgett, forrt (bor), forrongott

TSzSz

toszesz = pezseg, erjed, pezsgő élet, erjesztő anyag

szisz = örvend
sziszeg

tsziszá = lázadozás, forrong-, pezsgés, erjedés

taszisz = erjedő, pezsgő sssz!

A héber TSz – TSz – TSz gyökszavak bővülése
A héber TSz gyökszavak nem kapcsolnak c, d, h, l, s, z hangot.
tsz txsz

txsz-v tsz-b

txsz-k tsz-k

tsz-m

tsz-p/f

tsz-n tsz-n

tsz-g

tsz-r tsz-r

txsz-j
tsz-sz

tsz-t

TSz gyök, magyar
Az eredeti gyök az XSz volt – ami a magyarban a t'- előraggal bővült.
Így már közös az értelem a héber XSz -szel: tesz, cselekszik.
Magyar TSz gyökszavak: tesz, Tisza, tosz (tól), túsz, tüsző (tart, szór).
A TSz gyökszavak bővülése
A magyar TSz gyök csak g, sz, t hangot vesz fel.
tsz txsz tsz
tsz-m

txsz-v tsz-b
tsz-n tsz-n

tsz-p/f

tsz-g tsz-g

tsz-r tsz-r

txsz-j

tsz-sz tsz-sz

txsz-k tsz-k
tsz-t tsz-t

TSz, összehasonlító táblázat
taasze = tedd!

túsz = repülj t'iszá = dagassz!

tesz
tszuná=visszavonulás
tesze(-fosza)

taasze = tedd!

tosz (lök, közösül) túsz (kezes)
tiszȧ = járat

tusz = repül

Tisza (közlekedés)

tüsző (kiperdít)

359

tiszesz = erjesztette

sz'ét = emelkedés

taszigál

tiszt, tisztel

tisza = járat
toszogat

taasze = csináld!

toszesz = pezseg, forrong

teszt (tesz-et)

tószt (italozás), tüsszög, tüsszent

aszit = kistálca t'iszá= dagassz!

t'aszev = gyomláld!

taszít

tiszta, tisztít

tészta (tesz-ta)

TZ gyök, héber
A z hang kb. az utolsó, „az Özönvíz” idejétől van használatban.
Ugyanazt látjuk, mint a TS / TSz-nél, hogy a T levétele után hasonló
értelmű héber / régies magyar szót kapunk. Tehát a kárpátnyelvben is
megvoltak a sémi típusú előragok.
A héber TZ szavakat régi t-vel írják – kivétel az újkori tuzig = piknik szó.
Egy héber TXZ gyökszó van: taóz = falu (óz = menedéket keres).
Az elvont értelem: mentés.

TZ, héber táblázat
Ózd

taóz = falu

TXZ
tuzig = piknik

tazkik = finomított

TZK

zikek = finomít

tizkóret = emlékeztető, írásos felszólítás, feljegyzés, jelentés
tazkir = memorandum, beadvány, hatósági átirat

zemer = dal
zónapörkölt

TZM

tizmóret / tizmorti = zenekar /-i

tzuná / tzunati = táplálkozás, élelmezés /-i

taznut, znut = paráználkodás

TZK

zocher = emlékszik

tizmer /tizmur = hangszerel /-és

zimrá = zene

TZG

TZN

zoná = kurva

tazrik / zriká = oltóanyag / oltás
zúz = mozdulj!

tazaz = spriccel hétéz = lenyeste

zorek = dob

TZR

tzuzá = meg-, mozdulás, némi előrehaladás
tíz: vonal

TZ-Z

TZ gyök, magyar
A magyar TZ gyök: tíz, (meg-)tűz, tűz (ég). Az elvont értelem: mentés.
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A TZ származékok bővülése
A TZ gyök mindkét nyelvben g, k, n, r hangot vesz fel.
txz tz tz tzs

tz-g tz-g

tz-n tz-n

tz-r tz-r

tz-k tz-k tz-k

tz-m

tz-t

tz-z

tz-s

TZ gyök, összehasonlító táblázat
hetéz = lenyes

tozez = spriccel
tűz (ég), tűz (rávarr)

tíz (áthúzza)
hetéz = lenyes

tőzsde idegen szó

tized

taznut = paráználkodás
túzok (dürgés, tűzött bajusz)
turfa = tőzeg tozez = spriccel
tőzeg (tűzögetett)
tazkir = feljegyzés, hetéz = lenyes
tézis

tizes

tüzér, tűzött

taznut = paráználkodik
tüzes (tüzről pattant)

A túzok hosszú, "tűzött" bajuszáról kapta a nevét.
Copyright: Krizsa Katalin, 2015. 12. 22.
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