
Tudománytalan 
 
http://leventevezer.extra.hu/Jaszna.pdf 
http://magyarostortenet.gportal.hu/gindex.php?pg=35317910 
 
Nézzük a következő állítást:  X pápa és egy veronai szerzetes szerint a vogulok magyarul 
beszéltek. 
 

A „nyelvészek” a mi helyünkben azzal érvelnének ez ellen, hogy sem a pápa, sem a veronai 
szerzetes nem volt nyelvész, így nem mérvadó a véleményük. Azonban ez nem érv. Attól, 
hogy valaki nem nyelvész, még lehetnek helyes megállapításai és következtetései,  s megfor-
dítva is, ha valaki nyelvész, még nem biztos, hogy minden állítása helyes.  
 

A helyes (logikus) ellenérv az, hogy ez csak egy kijelentés, egy állítás. Önmagában nem bizo-
nyít semmit. Tudnunk kéne, hogy mire alapozta a pápa vagy a veronai szerzetes ezen állítást. 
Azaz hiányoznak a tények, melyből következne ez a megállapítás, amelyből mi is vagy bár-
mely logikusan gondolkodó ezt vonná le. 
 

A Magyartanítás – de hogyan!? [és de mit?] szerzője (Tharan-Trieb Marianne) tiszteletremél-
tóan hadakozik ellenük, azonban bemegy az utcájukba. A kijelentés tényét (hogy leírták-e 
vagy sem) vitatja. Ezzel elismeri, hogy ez érv, holott – akár leírták, akár nem – nem az! 
 

Ettől függetlenül bizonyosan csak annyi állítható, hogy a vogul valamilyen mértékben hason-
líthatott a korabeli magyarhoz. S megint a logika: ebből nem következik, hogy a vogulból 
eredne a magyar, az meg pláne nem, hogy a finn vagy más rokon nyelvből. Hiszen lehet, hogy 
éppen fordítva. Ugyanis fordított irányú eredésből is rokonság áll elő. 
 

Erről jut eszembe egy másik „nyelvészi” hamisság, logikátlanság, mellyel tulajdonképpen 
hamis állítást adnak a szánkba. Ugyanis gyakran „vádolnak” azzal, hogy tagadjuk a finn, észt, 
lapp stb rokonságot. (megfogalmazásukban: „tagadják a finnugor rokonságot”) Logikusan 
gondolkodva: „a magyar a finnugor nyelvekből ered” állítás tagadása az, hogy nem ered 
onnan, s nem az, hogy nem rokon!  Kizárólag ilyes tagadásokat láttam különféle írásainkban:  
„a magyar nyelv nem ered a finnugor nyelvekből”. Sehol sem láttam olyan állítást, hogy  
valamelyikkel nem rokon vagy egyikkel sem rokon. 
 

Az is gyakori vád, hogy a finnugrizmussal nem áll szemben semmilyen elmélet. Nos, már a 
XIX. század közepe óta létezik a gyökrendszer-elmélet, amely a Czuczor-Fogarasi szótárban 
(a továbbiakban: CzF) testet is öltött. Más kérdés, hogy mai szemmel nézve találhatunk benne 
több hibát is. Továbbá hiányzik belőle a gyökök és képzők jelentéseinek megfejtése. Azonban 
alapvetően helytálló, erre alapozva kidolgozható, felrajzolható a magyar nyelv rendszere. 
Mellesleg, a benne lévő tévedések túlnyomó többsége a finnugrizmus hatásának következmé-
nyei. Tehát, ezek kijavítása csak megerősíti az elméletet.  

 
∗ ∗ ∗ 

 
Ragozhatnánk még a naphosszat (sőt évhosszat, mert oly sokasak) a „nyelvészet” hamisságait, 
és a logikát lépten-nyomon áthágó és megerőszakoló állításait. Azonban egy szó mint száz: 
 

A valós tudományok és a tudományos gondolkodás szemüvegén nézve a „finnugor nyelvé-
szet” csak egy elmélet. A valós tudományokban is gyakorta előfordult (sőt előfordul még ma 
is),  hogy adott jelenség magyarázatára két vagy akár több elmélet is létezett. Hogy ne lehet-
ne, volna két vagy több elmélet a sokkal kevésbé szabatos és bizonytalanságok, fehér foltok 



tömkelegét tartalmazó nyelvtudományban? Ezen elmélet nincs bizonyítva minden kétséget 
kizáróan, ugyanis  kétség van bőven.  
A magyar nyelv egyik fő jellemzője, hogy szövete van és szókincsének szinte teljes egésze 
szóképzésen alapul. Ez ilyen mértékben semmilyen más nyelvre nem áll fenn. Ehhez képest a 
szavak kis részét tartja képzett szónak a finnugor nyelvészet. Sőt, még az általa képzettnek 
tekintett szavakat is „származékszónak” nevezi. (Ezzel is azt sugallja, hogy szavaink „vala-
honnan származnak”, azaz nem eredetiek.) A képzett szavak gyökereit pedig – a logikát 
megerőszakolva – „elvonásnak” tartja a képzett alakokból. (Ennek hamisságát A világ nyelve 
c. tanulmányomban mutattam ki.) Az összes többi szóról pedig azt állítja, hogy valamilyen 
más nyelvből ered vagy ismeretlen eredetű. Ezzel lényegében olyan képtelenséget állít, hogy 
nincs egyetlen saját szava sem – a gyökökből való szóképzésen alapuló! – magyar nyelvnek. 
 Másik fő hibája a finnugor nyelvészetnek, hogy egy ilyen jellemzően gyökökből 
képződött nyelvnek egyáltalán nem vizsgálja a belső összefüggéseit. 
 Harmadik fő hibája, hogy alapjai, megalapozása hamis. Itt a „hangtörvényekre” kell 
gondolnunk. E hangtörvények nem a hangok tulajdonságait, nem az egymáshoz és a jelenté-
sekhez való viszonyát, szerepét tárgyalja – ahogy várná a logikusan és tudományosan gondol-
kodó ember – hanem egyes szavakban lévő némely hangnak a történelmi időbeni átalakulását 
próbálja megfejteni. Ez pedig lehetetlen vagy szinte lehetetlen feladat.  
 További hibája, hogy igen kevés figyelmet fordít a szavak különböző jelentései közötti 
összefüggésekre. Ezen elméletre alapozott, annak egy végeredményét jelentő szótárban (A 
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára; a továbbiakban TESZ, vagy TESZ szótár) hem-
zsegnek a logikai hibák, a hibás értelmezések és a hamis eredeztetések. A fentiekből követke-
zően, más elmélet(ek) létezése és létjogosultsága szükségszerű.  
Mellesleg, nem dőlt a kardjába egyetlen valós tudományú tudós sem azért, mert később nem 
az ő elmélete igazolódott, pedig lényegesen szabatosabb tudományokról beszéltünk. 
 

Ami a finnugor-elmélet eltörlésére eszközölt beadványokat illeti, hibás és hiábavaló dolog. 
Ezzel a beadók elismerik, hogy a kérdés eldönthető hatalmi eszközzel. Holott a tudományok-
ban nem létezik ilyen érv. S nem is létezhet. Ha valamely tudományban elfogadnák ezt az 
„érvet”, az abban a pillanatban megszűnne tudomány lenni. Magyarán, az állam nem foglalhat 
állást sem amellett, hogy nem finnugor eredetű, de amellett sem, hogy finnugor eredetű a 
magyar nyelv. S nem is dönthet a kérdésben. 
 

Mit kell, mit lehet tenni tehát?  Két módszert is bemutatunk a finnugor elmélet cáfolására. 
 

1) A matematikában elegendő egyetlen ellenpélda egy felállított elmélet vagy hipotézis 
megdőltéhez. Lévén a nyelvészet nem szabatos tudomány, itt néhány vagy több ellenpélda 
sem elég. Egyik perdöntő bizonyítás az lehet, hogy a TESZ szótárban lévő szavak több mint a 
feléről igazoljuk, hogy magyar eredetű vagy kimutatjuk származtatásának hamisságát, hibáját.  
Ezt milyen módon tehetjük? 
 

Bizonyító erejű és hiteles következtetéseket a szavak értelmének összevetésével, valamint a 
jelenleg ismert hangok közötti összefüggések pontos felderítésével és felhasználásával nyer-
hetünk. Legtöbbször a merőben eltérő (pontosabban annak látszó) jelentés, jelentések segítsé-
gével és az egynevüeknek („homonímáknak”) kikiáltott szavakból deríthető ki valamely szó 
gyökere. S nemcsak a magyarban, de minden más nyelvben is. Továbbá a különböző magyar 
gyökök, képzők és szavak jelentései közötti temérdek mennyiségű összefüggésből, melyek 
feltárását a nyelvtudomány teljességgel mellőzte. Ehhez a szavak minden jelentését ki kell 
hámozni és össze kell gyüjteni  (kifejezésekből, különleges kifejezésekből, mondásokból, 
mondókákból, közmondásokból, dalokból, mesékből, tájszótárakból, stb).  
 



A bizonyításban legcélravezetőbb számbavenni a gyököket és megállapítani a hozzájuk tarto-
zó bokrokat. Ez egyértelműen igazolja ezen szavak magyar eredetét. Ugyanis ha egy szónak 
vagy gyöknek nincs bokra az idegen nyelvben az biztosan nem onnan ered. Ezt az eljárást és 
érvelést – bár igen ritkán –  a TESZ szótárban is alkalmazták. 
 

A magyar szókincs felének tételes, egyenkénti tárgyalása és a magyarból való eredésének 
bizonyítása (vagy finnugor eredetének cáfolása) hatalmas munka lenne. Ez akár egy évtizedig 
is eltartana. Ha alakulna erre valamely összefogott szervezet 4-5 emberrel,  akkor is legalább 
2-3 évbe telne. Azonban a tudományban léteznek más módszerek is.  
A következőkben itt és most bizonyítjuk, hogy a magyar nem eredhet a finnugor nyelvekből, 
de semmilyen más nyelvből, nyelvekből sem. 
 

A tételes tárgyalást és elemzést pedig majd el kell végezni azért, hogy végre előálljon egy 
olyan szótár, mely egységes valódi értelmező és gyökfejtő szótár. Ebben a képzők jelentéseit 
is tárgyalni kell. Ugyanis a képzők is valamikor értelmes szavak voltak és ezek is gyökei 
nyelvünknek. A szótár állításunk megerősítésére is szolgál majd. 
 
2) Most lássuk medvét! 
 

I.  Valamikor minden gyök jelentéssel bíró, érthető szó volt. Ugyanis a gyökökből való képzés 
során ismerni kellett a gyökök jelentését, hiszen ellenkező esetben az előálló képzett szók 
jelentését sem tudták volna. Például a tanít, tanul, stb szavak létrejöttekor nemcsak léteznie 
kellett a tan gyökszónak, de még a jelentését is tudni kellett, hiszen ellenkező esetben az 
előálló képzett szók jelentését sem ismerték volna! Azaz tudni kellett pl, hogy mit tesz, mit 
„ít”, aki tanít. 
Ebből következik, hogy a magyar nyelv gyökei valamikor minden kétséget kizáróan értelmes 
szavak voltak!  
 

Mj: Ennek nyoma is van, hiszen sok olyan gyököt ismerünk ma is, melyeknek tudjuk a 
jelentését. Ezek valamennyivel kevesebb mint a felét teszik ki az összes gyöknek. Továbbá a 
tájszótárakból és a Czuczor–Fogarasi féle szótárból kiderül, hogy régebben ennél is több gyök 
jelentését ismertük.   
 

II.  A magyar szókincs döntő többsége kb 1800 gyökből ered. (CzF) Az előző tétel szerint 
ezek mindegyike valamikor értelmes szó volt. 
Ezért ha bizonyítani akarnánk, hogy ez a szókincs honnan ered, akkor éppen ezen 1800 gyök-
szót (vagy legalább a felét és még 1-et) kéne tudni származtatni az adott nyelvből vagy nyel-
vekből!  
 

III. Nos, a finnugrizmus nem származtat magyar gyököket a finnugor nyelvekből, hanem csak 
egyes – már képzett – szavakat! (Sőt, még a gyökök létezést is tagadja. Analógiáról, vmilyen 
mintára történt szóalkotásról, stb beszél) Egész pontosan, ezen 1800 gyökből csak olyanokat 
származtat, melyeknek ismert a jelentése. Azonban ezen ismert jelentésű gyökszavak keve-
sebb mint a felét teszik ki az összesnek. De még ennek is csak mintegy harmadát származtatja 
finnugor nyelvekből. Ez az összes gyöknek mindössze 16–17 %-a! Azonban ez a szókincs 
nem képzett szavakból ered, hanem gyökökből. Márpedig a finnugrizmus túlnyomólag kép-
zett szavakból eredeztet, ezért ezek javarészt szükségképpen hibásak. 
 

Következőleg, az 1800 gyökből eredő szókincs nem származhat a finnugor nyelvekből! 
 
De más nyelvekből sem! Hiszen semelyik nyelvből nem lehet kimutatni legalább 900 szót, 
amely jelentéseiben lényegileg egyező és alakilag hasonló lenne a magyar gyökökhöz, gyök-
szavakhoz. (q. e. d.) 



Mellesleg, a TESZ igen sok esetben az egyes szó bokrához tartozó szavakat egész más 
bokrokból, sőt igen gyakran teljesen más nyelvből származtatja! 
 
Gyökeink, gyökszavaink közül legtöbbet – kissé megváltozva – a kínaiban és az angolban 
találunk, azaz Eurázsia két ellenkező végén. E két nyelv őrizte meg leginkább az ősi gyöksza-
vakat. Ennek oka mindkét nyelv viszonylagos elszigeteltsége. Az angol esetében a tenger, a 
kínai esetében nagy hegyek és tenger miatt. (Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a ma-
gyarból eredne az egész angol vagy a teljes kínai nyelv) 
 
Most érdekességként nézzük az említett ismert gyökszavak megoszlását. Ezeket a finnugor 
elmélet is önálló, értelemmel bíró szavaknak tartja. (A TESZ szótárból gyüjtöttem ki őket.  
A kigyüjtött gyökszavakat megtaláljuk az írás végén.) Nem vettem bele 46 hangutánzó erede-
tű gyököt és 24 önkéntelen hangkitörésből eredő gyököt. A szótár ezek egyikét sem 
minősítette finnugornak, ugornak vagy urálinak, s más idegen nyelvűnek sem. 
 
Összesen 805 gyökszót találtam. Ezek megoszlása (a szótár szerinti minősítésekkel): 
 
Finnugor, uráli, ugor: 301 
Más idegen nyelv: 177 
Magyar fejlemény, magyar:  327 
 
Ezeken belül: 
Finnugor, uráli, ugor (301)   
 Finnugor  128 
 Uráli    71 
 Ugor    57 
 Vitatott, bizonytalan   45   (Finnugor v. uráli v. ugor – v. más nyelv) 
Más idegen nyelv (177) 
 Ótörök    54 
 Szláv    44 
 Német   28 
 Bajor-osztrák, középnémet        8 
 Perzsa, iráni      5 
 Latin      5 
 Ófrancia, francia      5 
 Szerb-horvát      4 
 Román      4 
 Alán      2 
 Cigány      2 
 Olasz      2 
 Oszmán török      1 
 Nemzetközi szó, vándorszó      13 
Magyar fejlemény, magyar (327) 
 Magyar fejlemény                    112 
 Ismeretlen                                129 (Nem merült fel fgr, uráli, ugor v más lehetősége) 
 Bizonytalan, vitatott                  58 
 Rövidülés, elvonás                    15 
 Szóhasadás, szóvegyülés        9 
 Gyermeknyelvi      4 
 



Tehát az 1800 gyökszónak legfeljebb (301/1800=) 16,7 %-a finnugor, uráli, ugor eredetű 
(Persze csak ha a „vitatott és bizonytalan” minősítésű finnugor uráli, ugor szavakat is bele-
vesszük, s csak ha helytállóak az eredeztetések. Azaz biztosan ennél kevesebb.) 
 
Szólni kell a szótárban igen gyakran alkalmazott „Ismeretlen eredetű” megállapításról. A he-
lyes (és tudományos) alapállás e szavakra, hogy Eredeti magyar vagy Eredeti szó vagy Erede-
ti szónak látszik. (Amíg nem derül ki az ellenkezője.)  Mivel minden ilyen esetben ezt írják, 
így ez pontosan azt jelenti, hogy minden magyar szónak „erednie kellett valahonnan”. Más-
képp: „egy sem eredeti magyar.” Azonban ez bizonyítatlan előfeltevés. Következőleg, az 
ebből levonható következtetés sem tekinthető bizonyítottnak. (Ez nemcsak bizonyítatlan, de 
bizonyíthatatlan is.) Helyesen legfeljebb annyit állapíthatnak meg, hogy nem tudjuk származ-
tatni vagy nem lehet származtatni sehonnan (azaz eredeti magyar).  
Ennek megfelelően nincs is a szótárban olyan minősítés, hogy magyar szó, vagy eredeti 
magyar, csak olyan, hogy „magyar fejlemény”. Ami abszurd. Legjobb esetben – néhány 
szónál: „Ez a szó a nyelv legrégibb korából való” (vagy „eredhet”).   
 
A magyarban lévő összefüggések felderítésének módjaira érdekes dolgokat láthatunk a követ-
kező írásban.    

Letöri a derekát 
 
Nemcsak a szavak, de a szólások, mondások eredetét és jelentését is a gyökerek megfejtésé-
vel nyerhetjük. A mondások segítenek a gyökök jelentéseinek megfejtésében és megfordítva 
is, a gyökök megfejtése elvezet a mondások helyes, eredeti értelméhez. Példánkban kölcsönös 
hatások vezettek a  tör gyök és a belőle eredő kifejezések jelentésének megfejtéséhez. 
 

A törés ősértelme forgatás, fordítás, hajlítás, mely faág, gally letöréséből ered. Az ágat 
hajlítással, fordítással törjük. Le-, fel- vagy más irányban történő hajlítással, fordítással, 
forgatással. A tör ezen jelentései másképp a CzF-ból: (tövéből, helyéből) kiteker, kicsavar, 
kifordít. Így feltehetjük, hogy a tör eredeti alapjelentései: hajlít, hajlik; fordít, forgat, 
fordul; kerekít , kanyarít, stb. Ebből kiindulva: 
 

 Letörték a derekát – meghajlították, azaz meghajlásra kényszerítették; vagyis engedel- 
           mességre, szófogadásra, esetleg megalázkodásra; 
 Majd letöröm a derekad! – Majd meghajlítalak, majd engedelmességre  kényszerítlek, 
            majd meghajolsz az akaratom előtt. 
 A makacs embert is meg lehet törni – meghajlítani, engedésre kényszeríteni; 
 Megtört a gerince – meghajlott a gerince; (pl engedett a rosszra való csábításnak) 
 
Számos más kifejezés és mondás is igazolja a tör ezen alapjelentéseit. 
 
 dárdát, lándzsát törni – forgatni; fordítani vki ellen; 
 A papirívet nyolcz rét törni – hajlítani, hajtogatni, egymásra fordítgatni; 
 Kezét lábát töri vmi után/vmiért  – Kezét és lábát hajlítgatja, azaz tesz-vesz, dolgozik és  
            jár, fut valami után. Másképp: hajt vmiért; 
 valaki ellen törni – vki ellen fordulni;  ellenem tör – ellenem fordul;  
 békét, barátságot, házasságot, törvényt tör – elfordul, elhajlik ezektől; 
 Töri a fejét/eszét – vmit forgat a fejében, forgatja az eszét, forgatja esze kerekét;  
 
Egy régi ige, mely szintén a tör gyökszóból ered – a törlejt, törlít (CzF) – ugyancsak ezt 
igazolja. 



 A fazekas edényeket törlejt – kerekít, formál; 
 Mj: A forma, a formál is forgatást, fordítást jelentő gyökből (for) ered. 
 Szép verseket törlít – kerekít, formál; 
 „S ő az császárt megmeveté, 
 Mert ő beszédét igyen törlité.“ – fordítá, kerekíté 
  „Nagy édös beszédöt törlíte előttök.“ – kanyaríta, kerekíte 
 
A kínaiban is a hajlításból, fordításból ered a törés:  
 zhé  (cse’, cseö) 1. meghajlít, összehajt; hajlik, kanyarog; elfordul, visszafordul; 
  2. eltörik, megtörik; eltör, letör; törés;  
  3. átvált, bevált; [tkp. átfordít, beforgat, cserél]  
  4. enged, engedményez; veszít; 
  5. (összehajtott) irattartó. 
 
Itt is látható az engedésnek a meghajlással való kifejezése és rokonsága.  
Mellesleg, e kínai szó rokon a tör szóval: cse’–tör, a T–Cs rokonság miatt. (A T az anyja, az S 
az apja a Cs hangnak.) Továbbá rokon a hajlást, fordulást, forgást, pergést, periodikus (forgó, 
pergő) hangokat, zajokat, stb jelentő Cs♣R bokorral. (Pl. cse’–cser). Mj: A ♣ jel tetszőleges 
önhangot és bokrot jelöl, s az Ö középönhanggal ejtjük. Pl  K♣R = kör-bokor. 
 
A tör-ből ered a történik, a történés. A magyarban, de több más nyelvben is a történés eséssel 
és fordulással fejeződik ki.  
 

 úgy fordult, úgy esett – úgy történt; 
 előfordulhat, megeshet – megtörténhet;   
 fordulat, esemény, eset – történés; 
 

Tehát: tör (fordul; fordulás) → történ → történik; történés, történet; történelem, stb;  
 

A történik azért is kifejező, mert ami megtörténik az ugyanúgy megváltozhatlan mint a törés, 
az eltört tárgy eredeti ép formáját már nem nyerheti vissza. Ha össze is rakjuk, az már nem 
ugyanaz. Ami megtörtént, megtörtént, azon már nem tudunk változtatni. Másképp, nem lehet 
visszamenni a múltba. (Vagyis az időutazás lehetlen.) Göcsejben történetes hely, ahol vesze-
delmes az utazás, hol könnyen fölfordul a szekér, hol szerencsétlenség történhet. 
 

A kínaiban is forgással, fordulással fejezik ki a történést, a történelmet: 
 

 zhuàn  (csuan)  történés; történet, történelem; életrajz; 

 zhuàn        fordulat; forog, pörög, forgolódik; 

 zhuăn   változik; fordul; 
 

Figyeljük meg, hogy az első és második szó kiejtésben azonos, eső tónusú, csak a képjelben 
különböznek némileg. A második és harmadik szó pedig éppen képjelben azonos, kiejtésben 
pedig különbözik, az (à) eső kiejtésű, az (ă) pedig eső-emelkedő. Az első kettő felfogható 
egyetlen szónak, melynek jelentéseit csak írásban különböztetik meg. A második és harmadik 
pedig felfogható bokor-képzésűnek, bokorból (CSU♣N ) eredőnek. Pontosabban az első kettő 
(lévén egy szó) és a harmadik együtt bokor-képzésű.  
 
Megjegyzendő a T♣R bokor elemeinek közös alapjelentése is a forgás, fordulás, fordítás, haj-
lítás, stb: 
  



 tar letört, lefordított, lehajtott, ledöntött; 
 tarol  lehajt, lefordít, ledönt, letör;  (Ezek gyakorítva is. Az -L képző gyakorító 
   jellegű is, azaz letöröget, ledöntöget, lefordítgat. (pl gabonaszárakat, 
   fűszálakat; tekebábukat;) 
 tár széthajt, kifordít, szétfordít; (kitár) 
 ter széthajt (terít), kihajlít, szétforgat/-fordít; széthajlik (terül), stb 
 tér fordul, visszajön; 
 tör hajlít, meghajlít, fordít; kanyarít, kerekít, stb  
 tor felhajt, felhajlít, visszahajt, visszafordít, kifordít, felfordít (felállít); 
  torz kifordult, elhajlott, vetemült; 
 torol visszafordít; megbosszul; 
 Mj: for forgásgyökből is ered ilyen jelentésű szó:  
 forbát (”for-ütés” – visszafordított ütés, „visszabántás”) – visszaütés, bosszú; 
 forbátol – visszaüt, „visszabánt”; megbosszul; 
 túr feltör; felhajlít(gat), felfordít(gat); 
 túrja a földet – feltöri; hantokat felfordítgat, felhajlítgat; 
 túró – feltúrt kinézetű; készítésekor feltúródik a megsavanyodott tejből; megtö- 
   rik, darabosodik az addig folytonos folyadék; 
 Közös lónak túros a háta. – feltört, feltúrt; sebes, sebhelyes, varos;  
 TESZ:  túr 1 (feltör, felforgat; „talán finnugor”);  
   túr 2 (sebhely, var; „szlovén”);  
 
  Az előbbiekből nemcsak az következik, hogy csak egyetlen túr szó 
   létezik, hanem az is, hogy a TESZ-származtatás egyike sem lehet  
  helyes. 
 Mj: Az ősi gyökszavas időkben  még nem volt szófaji elkülönülés. Ez 
  leginkább a kínaiban és az angolban maradt fenn. De a magyarban is 
  nyoma van. Ld. bak, csavar, halász, les, nyit, nyom, vadász, zár, stb),  
 s régebben még sokkal több volt. 
 tűr 1) felhajt, felhajlít, felteker; (pl ingujjat) 
  2) meghajlik, meghajlítja/aláveti magát (vminek); elvisel vmit; 
 TESZ:  tűr 1, 2; melyek egyike csuvas (töz, türe). másika csagatáj (tür-mek, 
   dür-mek) eredetű. Nyilván egyik sem igaz. Sokkal inkább fordítva, a  
  magyar tűr-ból ered a csuvas is és a csagatáj szó is. A csuvasban in- 
  kább csak az első jelentését használták, a csagatájban pedig inkább a  
  második jelentését. 
 
A T♣R bokor gyökeiből erednek többek között: 
 
szanszkrit  
 tar, dar 1) tör, eltör; összetör; megtör; kitör; megszeg;  
  2) összeroskad; lerogy:  
 Mj: A rogyó, roskadó és hanyatló lefelé hajlik, megtörik, meghajol. 
görög  
 A görög indoeurópai nyelv és a szanszkritból ered. Így az alábbi görög szavak gyöke a  
 szanszkrit tar (tör). Mellesleg ez is bizonyítja, hogy az indoeurópai nyelvek magánhang- 
 zók kihagyásával torlasztottak (vsz. tömörítési célból). A két mássalhangzóval kezdődő  
 szavakban a mássalhangzók között eredetileg magánhangzók voltak. Ez a felismerés na- 
 gyon megkönnyíti mind a görög, mind a latin valódi gyökeinek megállapítását.  



 (Mj: Ebből következik pl, hogy fol (foly) → lat fluo; ang flow; stb és nem fordítva)
  
 thrauma [„taróma”, „töréma”]; töredék; megtörés, pusztulás; 
 thrauszisz [„tarózás”, „törézés”]; széttörés, szétmorzsolás; pusztulás; 
 thrauszmosz törés; 
 thrauó 1) (össze-, meg)tör, (össze)zúz, tép;  
  2) elgyengít, megtör; 
latin 
 toral, -alis [terülő]; terítő; kerevet(szőnyeg) 
 torqueo 2 torsi, tortus  
  1) (el)torzít, elcsavar, félrehúz (száját), kificamít, kínpadra von; 
    kínoz, gyötör 
  2) csavar, teker, (meg)fordít, forgat, felkavar; elhengerít, elgördít; 
    forgat, csóvál, lóbál, lendít, hajít; 
 torsio torzítás, csavarás; kínzás;    
 tortilis csavart, sodrott; 
 torto 1 gyötör, kínoz 
 tortor kínzó; bakó; 
 tortuosus tekervényes, tekergős, kanyargó; csavaros, bonyolult; kuszált; 
 tortura csavarás; csikarás (hasé) 
 tortus 1) kanyargós, csavart, tekert, sodrott; csavaros(eszű), agyafurt; 
  2) kanyarodás, csavarodás, görbülés, gyűrüzés; 
 torus [tor]; 
   1) (halotti) tor; ravatal [a gyászolók körülveszik az elhunytat, s a halott 
     kiterítve] 
   2)  kerevet; fekvőhely; párna, vánkos; ágy, nászágy; hitvestárs, feleség; 
     Mj: kör, ker → kerevet → gör krabbatosz; orosz kravaty; 
     sacra tori szent tor (mennyegző)  
   3)  gúzs, huzal [mindkettő csavarással, sodrással jön létre; továbbá; 
     alkalmazása (körültekerés) során körülveszi a megkötött, össze- 
    kötött dolgot] 
   4)  csokor, bog, izom(csomó); [körülfogottak, körülvettek és körülvevők]  

 
A tör gyökkel rokon a dar. Ebből ered a darab („töreb” = tör-ki, törék, töredék), a dara és a 
derék (régen: darék), stb. Az emberi test derékban tud meghajolni, azaz megtörni, letörni. 
 
Megjegyzések: 
 
A TESZ ismeretlen eredetűnek mondja a TÖR-t, s a  
– „több részre különít, részeire választ”; 
– „összezúz”;  
jelentéseket veszi a szó eredeti jelentésének, azaz mai jelentéseket tekint annak. E jelentések-
ből nem következnek a kifejezésekben, szólásokban, mondásokban, közmondásokban látható 
jelentések. 
 
Aztán a TESZ a törköly-t a bajorból, s nem a tör-ből származtatja. Holott a törkő, törköü nem 
más, mint a szőlő és gyümölcsök összetört, összezúzott héja, hártyája, szára, rostja, másképp 
törekje, töredéke. 
A törlejt-et pedig a „töröl”-ből származtatja, ami képtelenség, hiszen sem agyagedényt, sem 
verset, sem beszédet nem „törlünk”, hanem kerekítünk, formálunk, kanyarítunk.   



A „történik” pedig ismeretlen eredetű, méghozzá annyira, hogy valószínű eredést sem közöl-
nek. Még sokáig sorolhatnánk. 
 
Érdekessége miatt nézzük még a következőt: 

 
Alaptalanságok 

(I. rész) 
 

A legtöbb tudománytalanság alaptalanságokból ered. Abból, hogy hibás alapokra épí-
tenek, hamis gyökerekből indulnak ki. Egy manapság többször is hangoztatott alapta-
lanság, hogy majd nyelvek halnak ki a számítógépek és az „angol térhódítása” miatt. 
 

http://index.hu/tudomany/2012/11/19/wtf_lesz_a_magyar_nyelvvel_irl/ 
http://index.hu/tudomany/2009/10/20/szaz_even_belul_kihal_a_nyelvek_90_szazaleka/ 
 
Nos, az emberi tevékenységeknek csak igen kis töredékét képezi a számítógép. Nem lehet 
számítógéppel szántani-vetni, gyümölcsfát metszeni, szőlőt kötözni és nem lehet vele vízcsa-
pot javítani, villanyt szerelni és sütni-főzni sem. De még a számítógépvezérelte berendezések 
összeszerelése, működtetése, javítása, karbantartása is csak emberi kézzel végezhető. A szá-
mítógép nem tud a gyerekekre vigyázni és nem tudja nevelni őket iskolákban. Sorolhatnánk 
még napestig. Mindezek végzése közben minden nép a saját nyelvén beszél, s nem a számító-
gép nyelvén. 
Továbbá, az emberi kommunikációnak csak kis töredékét képezi a számítógépes közölködés 
S ezt is mindenki a saját nyelvén űzi. Valamint,  az emberi kommunikáció mennyiségének 
messze túlnyomó többsége szóban  zajlik, méghozzá mindenkinek a saját nyelvén. Ez így van 
még a számítógéppel hivatásszerűen foglalkozók és az „állandóan a számgépnél ülők” köré-
ben is.  
Következőleg, emiatt egyetlen nyelv sem fog kihalni. Ha némely mégis, annak oka egészen 
más (népirtás, háború, üldözés, elnyomás, erőszakos asszimiláció)  
(*További alaptalanságok külön folytatásokban*) 
 

A gyökszavak kigyüjtése a TESZ szótárból 
 
Finnugor, uráli, ugor (301) 
 
*Finnugor (128 db) 
AD; AGY; ÁGY; ÁR (érték); ÁR (hegyes eszköz); ÁZ (ázik); BÉL; CSAP (üt); CSÍP; 
CSÚCS; DUG; ED (gabona); ÉG (lángol); ÉG (égbolt, menny); ÉJ; ÉR (forrás, patak); ESZ 
(eszik); ÉV; FAGY; FÁGY; FÁJ; FAL (perem, keréktalp, hordódonga, burok); FAN; FED; 
FEJ (fő); FEN; FÉR (elfér); FI; FOG (rágószerv); FOGY; FON; FOS; FŰL; FÚL (fullad); 
FŰZ (aklál; átdug, tűzdel; hozzá/összeláncol, hozzátűz); FŰZ (fa); HAD; HÁJ; HÁL; HÁNY 
(hajigál, dobál, vet); HAT (szám); HÁZ; HÓN (hónalj); HÚSZ; ÍNY; IP (ipa); ISZ (iszik); ÍV 
(ívik (hal)); JÉG; JEL; KÉJ; KÉR (kíván); KÉS; KÉT; KÉZ; KI (kicsoda); KŐ; KÖT; KÖZ; 
LÁGY; LAK (ház; lakik); LÁP; LÉ; LÉGY; LEL; LEP; LÉP (splen); LESZ; LOM (csatak, 
latyak; lam Cz-F); LŐ; LÚD; LYUK; MAG; MÁL; MÁS; MÉH (rovar); MÉN (kútgém); 
MÉZ; MÖG (mögött lévő; kanca, tehén, koca, stb nemi szerve); MÚL (múlik); NEM 
(tagadás); NÉGY; NYÁL; NYUG (nyugosz, nyugszik); NYÚ (nyúl, nyúlik, nyújt (nyuít), 
nyúvad, nyúvaszt, nyúz; rok: nyű); NYŰ (kukac, féreg, lárva); ÓN;  Ő; ÖCS; ÖL (szúr, bök); 
ÖL (beszúrás, bemélyedés); ŐN (hal); ÖT; ÖV; RÁCS; RÉS; RÉSZ; RÉV (révül, révedez); 
RÓ; SEGG; SÉR (sért); SIR (-halom, -hely); SÓ; SOK; SÜN; SZÁL;  SZAR; SZÉN; SZIL 



(gyalul, kapál); SZIL (fa); SZÍ (szív); SZÚ; SZÚR; SZÜGY; TÉL; TEL (telik); TÉR (fér); 
TŐ; TÖM; TŐR; ÚJ; VAJ; VÁL (válik); VAN; VÁS (vásik); VÉR; VÉS; VISZ; ZAJ (zajlás, 
zajlik); 
 
*Uráli (71) 
AJ (nyílás); AL; BŐR; ÉL (létezik); EM (emik – szop; emlő, emse, stb); ES (esik); EV (eves 
– nedves, nedvező); EZ; FA; FAL (zabál, burkol); FAR; FÉL (tisztel; aggódik, retteg); FÉL 
(társ; vminek a fele; oldal; pár közül az egyik (ügyfél, ellenfél); páros dolgok közül az egyik 
(feles); feleség; vidék; az egésznek a felét kitevő); FŐ (főz, fől); FUT; HAB; HAGY; HAL 
(meghal); HÁM (hámcs, háncs); HAT (hatás); HÁT (tető, fonák (oldal); támla); HÍM (nem); 
HÓ (havas, havaz); HÓ (hónap; bolondság, szeszély); HÚGY (vizelet); HÚGY (csillag, 
csillagzat); HUNY; HOSSZ (elvonás az uráli hosszú-ból); ÍN (ideg, íjideg, kötél, inda; 
izomhúr/szalag; izom; vérér); ÍZ (zamat; ízlés, szépérzék; lekvár; szag); JÓ (folyó); KÖD; 
KÖNY (könny); LÁT; MÁJ; MAR (morzsol, dörzsöl, sért, sebez); MEGY; MENY; MI 
(mink); MI (mily); MONY; MOS; NŐ (asszony); NYAL; NYEL; NYÉL; NYÍL; NYÍR 
(nyirfaerdő; vékonytörzsű fehérkérgű fa; vessző, fiatal hajtás; nád nyirja (levágott vesszeje; 
seprő nyirja – a seprő vesszői); NYÍR (vizenyős rét, mocsár; nyír → nyirok, nyirkos); NYÚL 
(nyuszi); NYŰ (húz, kitép, szaggat; rongyol, koptat; lesoványodik, megnyúlik); ŐS; ŐSZ 
(évszak); ÖSZ (össz);  RÁG; SÜLY (betegség); SZÁJ; SZEM; SZER; SZÍV (szerv); TAN; 
TE; TI; TÓ; TUD; UJJ; ÚSZ (úszik); ÚT; VAS; VÍZ; VŐ; 
 
*Ugor (57) 
ASZ (aszik); ÁR (emelkedés, nagy mennyiség, áradás); ÁT; CSÓK (elvonás a csókol-ból, 
mely ugor); CSŰN (csűnik); DOB (hajít, lök, taszít); ÉL (csúcs, hegy, szeglet, szegély, 
perem; eleje vminek); FÁZ (fázik, fázás); FÉK (visszafogás, megfogás); FOG (megkap, 
megragad, stb); FOK; FÖL (felső; a tej föle); FÚ; FÚL 2 (fúr); FŰ (fi); FŰL (fől); GYAK; 
GYÖK (elvonás a gyökér-ből, mely ugor: iekör = gyökerestül kidőlt fa); HÁG; HAJ (szőrzet); 
HÉT (szám); HÉT („jelentéselkülönüléssel”); HÍZ; HÓD (hód, vidra); HÚZ; JÓ (rendes, 
derék, becsületes; helyes (cselekedet); jelentősebb rész [java];  haszon, előny; kedvező, 
hasznos; megfelelő; jókora; vagyon, jobb oldal/irány);  JÖ (jön); JUT; KEL (felhajlik, kihajt, 
sarjad, keletkezik, stb); LES; LÓ; MÉLY; MER (szed); MER (elszánt, bátor); NYÉK (kerítés, 
sövény; cserény; erdei kert; vadaskert; környék, táj, vidék; (folyó melletti) erdő, berek); 
NYER; NYOM; RÁ (ra alapszóból); SÜL; SÜT; SZAK (szakasz); SZÁR (szál); SZÉL 
(szegély);  SZÓ; SZÖG (szőke; barna); SZŐR; SZÜL; TÁL; TÉR (hely, terület); TŰZ (égés); 
ÜK; VAD; VÁG; VÁR (várakozik); VÉD; ZAJ (zörej, lárma); ZUG; 
 
*Vitatott, bizonytalan;  (uráli v. ugor v. finnugor – v más); (45) 
ÁG; ÉN; FASZ; FEJ (kinyom; szed, kicsikar); FOLY; FÚR; HEGY; HÉJ (burok); HÍ (nevez, 
szólít, hív); ÍR (gyógyír); ÍZ (izület, tag, rész, cikkely; fok, fokozat; rokonsági fok; 
alkalom(mal); hüvelyk); IZZ (izzik; hevül, lassan ég; izzad); JÁR; KÉNY; KÚSZ (kúszik); 
LEG; LÉK; LÉP (megy); MAR (marja); MŰ; NAGY; NYÁR (évszak); POR; RÚG; RÚT; 
SZAG; SZÉP; SZIK; SZÖSZ; SZŰZ; TÁJ; TÉP; TOJ (tojik); TŐGY; TÚR (feltör, felforgat, 
széttol); ÚR; ÜGY (folyás, patak); ÜT; ŰZ; VÁGY; VÉG; VÉL; VÉN; VÉSZ; VET; 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Más idegen nyelv (177) 
 



*Ótörök (54) 
ÁCS; ÁL; BÁJ; BÉR (de bizonytalan, csak igei előzmény van); BOR; BOT (esetleg szláv); 
BŐ; BÚ (bús, búsul, stb); BÜK (tölgy); CSAT; CSÖK (kun-besenyő); CSÖK (csökik, 
csökött, csökken); CSŐSZ (kun-besenyő); DÉL; DŐL; ÉR (érik, elér); ÉSZ; GYÁR (elvonás 
az ötörök eredetű gyárt-ból); GYÁSZ; GYOM; GYÓN; GYÚR; GYŰ (gyűl; gyű → gyűl; 
mint fő–fől, nő–nől; mj: gyű → gyüít → gyüjt;); ÍR (írás); KAR (végtag); KÉK; KÉP (forma, 
szobor, stb); KÉS (késik); KÍN; KIS; KOR; KOS; OK; ÓL; ÖN (önik; emelkedik, 
magasztosul; kiemelkedik, előnyben részesül; sikerül, sikerrel jár; megered (növ), erőre kap, 
megerősödik); ŐR (őröl); SÁR (agyag, mocsár, stb);  SOM (növ); SÜV (sógor); SZAK (toka, 
nyelvcsap, stb); SZÁL (tutaj); SZÁN (sajnál, bán; gondol, tervez); SZÉL (légmozgás); 
SZESZ; SZÓR; SZÖK (szökik); SZŰCS; SZÜN; SZŰR (átbocsát); TAR (kopasz); TAR 
(tarka); TŰR (elvisel); TŰR (felteker, felhajtogat, göngyöl); TYÚK; 
 
*Szláv (44) 
BAB; CSÉP; CSER; CSÍN; CSIR (csira (meddő)); CSÍZ; CSŐ; DÉD; DOH; GÁT; GÚZS; 
KÁD; KÁR; KÓC; KÓR; KÖB (a szláv eredetű köböl-ből elvonással); LÁZ (tisztás); LEN; 
LÉP (ragacs); LOK (vagy szóhasadás a luk-ból); LOM (vacak, kacat; töredék, törmelék, 
potyadék); LÚG; MÁK; MÁZ; MÉH; MÉR (de vitatott); MOH; MOLY; PAD; PAP; PÁR 
(pára); PER (perel); PÓK; RAB; RAG (szarufa; falak pereme (ahol a tető a falat éri; oldalvá-
jat kútban); RAJ; RÁK; ROZS; SZÁK; SZÍN (-hely); TÖK; VÁD; ZAB; ZÁR; 
 
*Német (28) 
BÁL; CÉG (elvonás a cégér-ből); CÉL; CIKK (elvonás a cikkely-ből); CIN; CSAP (dugó) 
CSÚZ; FIK (FÉK; fikik, fékom, fikkom); GÉP (gépely-ből elvonással; a gépely pedig a 
göppel, gepel, göpel-ből); GÁZ (géz, kötözőpólya; fátyol; finom szitaszövet); GOB (gobhal); 
HÁM (lószerszám); LAT;  LÉC; PAKK (pakol); PÁR (kettő együtt; másolat; illő, hasonló; 
néhány); PÁT; PÓR; PÓZ; PÖC (pöccen, pöcköl, pöcög, -tet, pöcfoci, stb); RŐF; SÁF; SÁP; 
SÍN; SUT; SZÓSZ; ZSÁK; ZSÚP; 
 
*Bajor-osztrák; középnémet; (8) 
BAK; CAKK; CÉH; CSŰR (pajta); KEL (káposzta); PÁC; PÉK; RŐT;  
 
*Iráni, perzsa (5) 
TEJ; SZÁZ (?); TÍZ; VÁR (erőd, kastély; udvar (holdé)); VÁM;  
 
*Latin (5) 
CET; JUSS; KAR (chorus); MÓD; PER (6 per 2 = 3); 
 
*Ófrancia, francia (5) 
MÉCS; MÍM (mímel); RÍM; RÚZS; ZSÚR; 
 
*Szerb-horvát (4) 
BAJ; BÁN (úr); KÚP; LUC (fenyő); 
 
*Román (4) 
CÁP; LÁK; MÓC; NYÁM (nemzetség, rokonság; inkább: ← nem (nemzetség, stb)); 
 
*Cigány (2) 
CSAJ; CSÓR;  
 



*Olasz (2) 
RÉV; RIZS 
 
*Alán (1) 
HÍD;  
 
*Oszmán török (1) 
ZSEB; 
 
*Nemzetközi; vándor (13) 
ÁR (terület); CÍM (elvonás a címer-ből); GÁZ; GÉZ; LÖSZ; RUM; SÁL (ruha stb); 
SAKK; SÁV (sah (sakk)-ból); SÍ (sikló, csúszó eszk.); SÖR; SZÁN (szánkó); TŐR (kelepce); 
 
Magyar fejlemény, magyar (327) 
 
*Magyar fejlemény (112) 
ÁM (ámít, ámul, ámélkodik);  BE; BÍZ; BOG; BÓK (bókol); BŐG;  BÚB; BÚG; CUCC; 
CSÁB; CSEPP;  CSÉR (halászmadár); CSESZ; CSÖPP; CSÚSZ (csúszik, csuszka, stb); 
CSÜG (csüng, csügg); CSŰR (csavar); DAC; DAL; DÚC (domc, kis domó; duci = domci, 
dumci, azaz dunci); DÚS; DÜH; DŰL; ÉD (édes, édeleg; íz-ből); EL; FECS; FEGY; FEL; 
FŐ (fej-ből szófaji átcsapással); GÉG (gége, giga, gőg); GÖB (Mj: göb → göbe 1, 2; göböly); 
GÖCS; GŐG; GÖM (gönc, göncöl; göndör; stb); HA (kötszó); HÁNY (mennyi); HÁT 
(akkor, „tárgyi jelentés nélküli toldalékszó” ??); HOGY (vonatkozás, amikor, miután, mily 
módon/mértékben, mennyire!, miért?, mennyiért, milyen állapotban/körülmények között); 
HOGY (kötszó, „a hogy1-ből fukcióbeli elkülönülés-sel”; egy frászt, annak egyik jelentése); 
HOL; HON (honn); HŰ (hűséges; a hisz-ből?); ÍGY; ILY; ÍM; ITT; JEGY; KACS; KED 
(kend); KI (kifelé); KÖP; KÜL; LA; LAP; LÉP (méhviasz); LOCS; LOH (lohad, lohol); 
LÖTTY; MA; MEG; MÉG; MELY; MÓG (nyög vagy morg; móg–morg, mint csók–csolk, 
gönye–görnye); NÁJ (leg-); NE; NÉ (nő; -né); NI (nézd); NYÁK (nyálk–nyák); ÓG (óg-
móg); OLY; OR (orv; pl orgazda, ormadár, orgyilkos);  PALL; PÍR (pirít, pirul, pirong, -at, 
piros,  pirkad, pirók, stb); POF (pofa, pofon); PÖCS; PÖK; PÖTTY; PÚP; RÁZ; RÉG; RÉM 
(reng, rendül, rendít, remeg, rémít, rémül); REP; RÉT; RÍ (ordít, üvölt, bőg; nyikorog, 
csikorog; nyüszít, nyöszörög; sír); ROGY; ROP; RÖP; SE; SÍ (sir; sí-rí); SÍP; SOR (serít, 
sodor); SÚG; SZED; SZEG;  SZÉK; SZIP; SZISZ; SZOP; SZÖG (szöglet, szeglet); SZŰR 
(ruha, posztó); SZUSZ; TÁM; TÁR (nyit); TÁT; TOP; TÁV (távol, távoz); TŰ (szúr, tűz, 
tövik (tüik). tövis, stb); UN (megun, unatkozik); ÜL; ZÖM; ZÚG; ZŰR; 
 
*Ismeretlen (129) 
BECS; BEGY; BÍR; BOCS (kicsi; kölyök, medvekölyök); BÖK; BŐSZ; BUG (galamb-bug, 
tkp bog; ld buga); BÜKK; BŰN; CÓK; CSAK; CSÁK; CSAL; CSÉCS (kiütés, kanyaró); 
CSEN;  CSÉR (sár); CSÍK; CSÍR (csira (sarj)); CSÚF; CSÜD; DE; DÉR; DICS; DÍV (dívik, 
divat, stb); DÖF; DÖG; DÚC (oszlop); DÚL; ÉP; ÉS; FÉNY; FESZ; FÜGG; GAL (galy, 
gally, gaj); GAR (nagy garral; garál); GAZ; GÉM; GÍM (nőstény szarvas; őz, dámvad); GÓC 
(góg, kemence; a betegség fészke, tűz fészke („gyujtópont”); középpont, csomópont; 
kiinduló/kezdőpont); GÓR (szór, széthány; széttúr, felborzol); GŐZ; GYÁM; GYEP; GYÉR; 
GYÍ; GYÍK; GYŐZ; GYÚ (→ gyúl, gyujt (gyuít), gyúlad v gyullad, stb); HAS; HEG; HELY; 
HÉ (hő); HÍG; HÜGY (higy, hüg; fülönfüggő); HÍM (cifraság; csin, fortély, disz, himzés, 
kivarrás); HÍR; HISZ; HŐ (meleg, forró, izzó, szenvedélyes; forróság, meleg); HÚG; HÚR; 
HÚS; HŰL; HŰS; HŰT; ÍN (szolga, rabszolga); JUH; KAN; KÁN; KAP; KÉM; KEN; KÉN; 
KÚT; LAK (lakol); LÁZ; LOP; MAKK; MÁSZ; MÉN (ló); M ÉSZ; MET (metél); NÁD; NŐ 



(kiterjed, nagyobbodik, magasodik); NYÁJ; NYAK; NYÍR (levág, metsz, megfoszt (szőrtől, 
bozonttól, hajtól); rokon: elnyer; ujabb kori (zsargon) megfoszt (pénztől, állásától, életétől)); 
NYIT; ŐSZ (szürke, fehér; asz–ösz rok; azaz kiszívott (hajú), fakó); ŐZ; PEJ (vörösesbarna, 
fekete sörényű ló); PÉR (hal); PÓT; REV; ROH (fekete ló; fekete, -és; vörös, rőt);  
RÖG; RÚD; RÜGY; RÜH; SÁM (-fa); SÁS; SEB (sér eredménye); SEB (gyors, sebes); SÉD; 
SÍK; SOM (üt, ver, lök); SÚLY; SZAB; SZID; SZÍN (színes, szinez) SZÍT; SZOK (szokik); 
SZŰK; TAG; TÁK (folt); TOK (burok); TOL; TOSZ 
(tesz, tol); TÖR; TÚSZ; TŰN (tűnik, tündököl, tündér, tűnődik, stb); VAK; VÁZ; VER; 
VÍG; VÍ (vív); VON; ZAGY (zagyva, zagyvál); ZÁP (megrekedt; megrekesztő; ilyen a 
záptojás, ilyen a kerékküllő, ilyen a szekéroldal foka, létrafoka; a gyámfa és a kapuzáp vagy 
zábé; Mindegyik két oldalsó dolog közé van befogva, beszorítva. Nincs záp 1 és 2); ZOK;  
 
*Bizonytalan, vitatott (58) 
ÁS; BAL; BÁN (szán); BÍZ (bízik); BÚ (bújik, búvik); BUK (bú (búvik)-ból); BŰZ; CSÉCS 
(csörgő; lim-lom);  CSUK; CSÚP (kúp); DAG; DÍJ; DÍSZ (talán dí, díj); DOB (doboz, 
ütöhangszer, stb); EGY; ÉH; ÉK;  GENY; GÚNY (gúnyol); GYŰR (hangrendi átcsapás a 
gyúr-ból); GYŰR (gyürke, domó, bucka, domb; karéj, szelet); HOZ (szóhasadás a húz-ból); 
ÍJ; ÍV (ívik; puhul, kásásodik, túlérik – tkp folyad (meg/szétfolyik), folyat (levet ereszt), 
lottyad, szottyad); JOH (szív, benső; jonh; hangfestő vagy képzés;) KÉP (dárdahegy; dárda, 
lándzsa); KÉSZ (hajlandó; készít, készül, stb); KOP (kopik); KOSZ; KÜSZ (hal; szélhajtó 
küsz); LÁB; LÁBB (úszik; lebeg, libeg); LE; MÁR; NAP; NÁSZ (mennyegző; 
násznép/kiséret; házastárs apja); NEM (nemzetség; faj(ta), válfaj (változat); nemi jelleg); 
NÉP; NESZ; NYÁR (fa); NYES; NYÍR (ló patájá alján domborodó, V alakú, a körömnél 
puhább érzékeny szaruképződmény); Ó (régi, öreg); ÓV; ŐR (óvó, védő); PIP (pupocska, 
pup; pipes); RÉZ (esetleg kaukázusi avar (rez = sárgaréz)); SAS; SOR;  SUNY (sunyik – 
húny; lapít, bújik); SZÁR (kopasz; világos); SZÍJ; TÉR (fordul); TOK (hal); TOR; VÁJ; 
VAR; ZÚZ; 
 
*Rövidülés, elvonás (15) 
BÁ (bácsi-ból); CSÁP (csápol-ból); CSŐD (csődül-ből); ÉT (étel-ből); FÉM (fémlik-ből, j: 
fénylik); KECS (a kecsegtet-ből); KÖR; LOB (elvonás a lobog-ból); MEZ („elvonás a 
meztelenből” ??); ÖB (az öböl-ből); RAG (a ragad-ból, ragaszt-ból); ROM; SAV; TÁR (tartó-
ból, tárol-ból); TÉV (téved-ből, téves-ből); 
 
*Szóhasadás vagy szóvegyülés (9) 
ÁJ; CSEL; CSÉL; CSINY (csín-ből); CSŐR (cső-orr); FAJ; IS; ÍV (az íj-ból); VESZ; 
  
*Gyermeknyelvi (4) 
BÁB; CSECS; CSÖCS; PÉP; 
 

♦♦♦  
 


