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MÁSSALHANGZÓVAL KEZDŐDŐ SZAVAK
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Mássalhangzóval kezdődő szavak
W és B/V
A héberben kétféle v betű van: vav illetve bét / vét a nevük. Mivel a
változékony b/v hang a szavak elején kizárólag b lehet, w-vel csak
néhány kárpátnyelvi maradványszavuk kezdődik.
A kárpátnyelvi w eleinte nem is mássalhangzó volt, hanem o/u. S a
héber nyelv a mai napig hűségesen őrzi e betűtriász egész történelmét –
a vav betűvel egyszerre jelölik mind a három (o/u/w) hangot. Így már
világos, hogy a v-vel kezdődő magyar szavakat nem lesz egyszerű
összehasonlítani a héberrel. Legtöbbször az vezet célhoz, ha a magyar
szó elejéről lehagyjuk a v-t s a megmaradó, torok-, vagy lágy
magánhangzóval kezdődő részhez keresünk hasonló értelmű héber szót.
Példák: a magyar von a héber on = bűn, vétek, és az on = erő -vel – a vés
az es = tűz -zel – a vás az as = moly szóval rokon. Bebizonyosodott,
hogy a v-vel kezdődő magyar szavak valójában w-vel kezdődnek, csak a
magyarban nincs w betű. Az eredeti kiejtést mégis őrzi pl. a vas-zalai
nyelvjárás, ahol a von: uon, a vés: ués, a vás: uȧs.
Innentől, az egész könyvben, kék V fogja jelölni a W-t.

A VX gyök, héber
A héber vx- egybeírt előljáró jelentése: ve- = és, majd. Ókori funkciója
az volt, hogy jövő idejű és egyben felszólító igét múlt idejűbe fordította át.
Például: És-szedi / szedje!  szedte. És-mondja / mondd!  mondta.

VX gyök, magyar
Egy magyar VX gyökszó van: vő (bejövő, vivő).
Héber rokonszavai: bo (alef) = benne, bo! (alef) = gyere!

B/V-X gyök, héber
A b kárpátnyelvű őse p volt. A magyar ba-, be- / -ba, -be, -ban, -ben
azonos a héber ’bx’ előraggal – elődük a finn paa = fej és héber pe = száj.
Megjegyzések: 1. a héberben nemcsak a bx-, hanem többféle (mx-, hx-,
nx-, sx-, lx-) előrag van. Az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat mindig a
megfelelő gyöknél ismertetjük. 2. A sötétlila betű torokmagánhangzó.
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BX gyökszavak: bá ( = )אjön, bé (arám,  = )אház, család, bi = bennem,
kérlek, bía ( = )אbejövés (szex is), bó = gyere! vele, benne.
BX: búa = buborék, hólyag (üreges). A közös értelem: bejövetel.
A héber bx- általánosan használt előrag. Jelentése a magyar ba-, be- / -ba,
-be, -ban, -ben igekötő és utóraggal egyező, de több annál. Ez az előrag
bi- (kettősség), -val, -vel, -kor, által, szerint értelmeket is hordoz.

B/V-X és B/V-X, héber táblázat
bx- = ba-, be-, -ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel, -kor, által, szerint
bi- = váltakozó
bé (arám szó,  = )יház, család

BX

bó, ba (hn nn) = vele, benne
bó! = gyere!

bá ( = )אjön, érkezik, bekövetkezik bi = bennem, kérlek!
ha-bá ( = )אkövetkező, a jövő

bia ( = )אהbe-, jövés, nemi érintkezés
BX

búa ( = )הbuborék, hólyag

A két B/VX gyök néhány mx- és nx- előraggal képzett szavát is bemutatjuk:
mavó ( = )ואbejárat, bevezetés (pl könyv)
meví ( = )יאmeg-, vivő visz

mová ( = )אbejárat be-visz

muvá ()וא, mu-vaá = hozott, idézet vont

ma v'e = tilosban legeltet bele-visz

moáví ( = )ואmoabita (bibliai nép)

mabá = szem-, arckifejezés bámul

m'uve = kívánt, áhított vonzó

mabúa = forrás, kútfő (búa = buborék)

muáv = felhős sűrű-s

nav'á = folyik, ered, következik

novéa = ered

B/V-X gyök, magyar
Egy magyar BX gyökszó van: bő (sok benne).
A magyar bx- igekötőt és utóragokat: be-, -ba, -be, -ban, -ben a héber
mind a bx- előljáróval fejezi ki. A magyar -va, -ve ragoknak is a bx- felel
meg – de a -vá, -vé (azzá válik) ragnak a héber lx- előljáró.

B/V-X, összehasonlító táblázat
b- = -ba, -be, bé (arám,  = )יház
-ba, -ban

bia ( = )יאהbejövés, mabúa = forrás
bő

be- / -be, -ben

muv’á (=)ואhozva nav'á = ered

bo = benne, bos = csalódik
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-va, -vá

-ve, -vé (válik)

bú (bú-s)

mabá = szem-, arckifejezés
bá!

VV gyök, héber
A héber VV gyökszava: vav = horog, kampó. Az ősi értelem: karom.
Látni fogjuk, hogy a kárpátnyelvi VV-nek tényleg nincs köze a B/V-hez.
vav = horog, kampósszeg váj

VV

vavit = kishorog

VV-T

VV gyök, magyar
A VV gyökszavai: vív, vevő, vivő (karom). Értelme azonos a héberrel.
A magyar VV gyökszavai csak m, t, r hangot vesznek fel.
Előfordul, hogy v-vel kezdődő magyar szóhoz a héberben a b/v -vel írt
rokonszót találunk. Keveredhetett idővel a kétféle héber V a
helyesírásban? Természetesen, hiszen a kiejtésük nem különbözik. Még
annyi különbség sem maradt köztük, mint a kétféle T és Sz között – ahol
az újabb betűk kissé keményebb T és Sz hangot jelentenek.
meví ( = )אviszi

vav = horog

(el-)vevő, vivő

vív, vivő
vav = horog
vivát, vívmány
ivrúr = szellőztetés
vibrál

B/V-B/V gyök, héber
A héber BV gyökszava: biv = csatorna (üreges).
BB gyökszavak: baba (arám) = kapu, pupilla, buba = báb, baba.
BBX: babúa = hólyag, buborék, képmás, bibéa = buborékol.
A héber B/V-B/V gyökök közös értelme: üreges.

B/V-B/V, héber táblázat
baba (arám,  = )הkapu, pupilla

BB
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buba = baba, báb

navúv = üreges, üresfejű vájt

biv = kanális, csatorna búvik

babúa = tükörkép, hólyag, buborék

BV
BBX

bibéa = bugyborékol
bavli = babiloni csatornázott

BVL

babún = majom bábu

BB-N

babong = kamilla bóbitás
bébȧr = hód, állatkert benn-vad

BB-R

A B/V-B/V gyökszavak bővülése
A héber B-B/V gyökszavak csak l, n, r hangot vesznek fel.
bb bv bbx

bv-l

bb-n

bb-r

B/V-B/V gyök, magyar
A magyar BB gyökszavak: bab, báb, baba, bábu, bába, bibe, bubó.
Elvont értelem: üreges. A VV és BB gyökök értelme a magyarban is
különböző, de a két nyelvben pontosan megfelel egymásnak.
A B/V-B/V gyök kétszótagúvá válása
Csak az l, r igeképzők és az n hang "dolgozik együtt" a két nyelvben.
bb bbx bv bb
bb-n bb-n

bb-c

bb-j

bv-k

bb-r bb-r bv-r vb-r

bv-l bv-l bv-ly
bb-s

bb-t

B/V-B/V, összehasonlító táblázat
babúa = buborék

vav = kampó

bab, báb, bábu

bibe

buba = baba
baba, bába

babúa = tükörkép / hólyag
bobó majom búb, bubó (pestis)

biv = csatorna
bébi

bibi (seb)
vavit = kishorog
bibic

baba = pupilla

babong = kamilla

buba = baba

Babits (nagyszemű?)

bóbita

bűbáj

bavli = babiloni, biv=csatorna

bi- = kettős, bia = közösülés

biv = csatorna
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bábel, Babilon (csatornázott)

bivaly (ketté-váli: szarv)

babúa = hólyag

biabéa = buborékol

Biblia (papirusz)

bíbelődik

búvik

mabúa=forrás babúa=hólyag
bővül

búbol (fejen csíp)

babúa = tükörkép, babún=majom

baba=pupilla

(meg)babonáz

bűvöl

bébar = hód

bébar = hód

babrál

búvár

or = bőr, or = fény

babúa = hólyag

babúa = buborék

babér (bűrbérfa)

bíbor, bibircsók

buborék

babúa = hólyag

vavit = kishorog babúa = buborék

babos (pöttyös)

bóbiskol

búbos

A bibic feltűnő, fekete-fehér színű, bóbítás madár.
A Biblia szó az ógörög "biblion" többesszáma: könyvek. A biblion
pedig a büblosz szóból származik, s az egyiptomi papiruszt jelentette.
Bivaly, bihaj, bihal a szarvasmarha rokona. Őshazája Ceylon és HátsóIndia mocsarai, ahol ma is vadon él. Háziasítását is itt kezdték, főleg
teherhordásra. Erdélyben és a Dunántúlon igavonó állatként tartották.
Wikipedia: "a babona valószínűleg a babvetés-ből ered..." (a bab miből?)
Bíbor Bár a medvetalp-kaktusz s a rajta élő bíbortetű Amerikából
származik, a babúa = hólyag (vérhólyag) szót is rokoníthatjuk a bíborral.
Babér Örökzöld cserje, Kis-Ázsiában, s a Földközi-tenger vidékén
vadon nő. Nagyon régi fűszernövény. Bőrszerű, fényes levelei vannak 
népies neve bűrbérfa (bűr: bőr).
Héber VC gyök és gyökszármazék nincs

VC és VCs gyök, magyar
Emlékeztető: a c = tsz önmagában is gyökszó: a héber t'asze = csináld!
Magyar VC gyökszavak: Vác (mocsár), vice (kivitelez).
VCs gyökszó nincs, csak származék.

VC, összehasonlító táblázat
boc=sár, iszap, m’vucac=sáros

bicá = kivitelezte
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Vác (mocsár)

vice

mirvác = vacok (búvóhely)

jichák = nevetséges

vacog, vacak, vackor (vadkörte)

vicc

bicrá = akol, mirvác = vacok

bucina = fényforrás

(be-)vackol, vacakol

vicinális (két lámpája van)

Magyar VC és VCs gyökszármazékok
A VC származékok c, g, k hangot kapcsolnak, a VCs csak r-et.
vc

vc-c

vc-g

vc-n

vcs-r

VCs, összehasonlító táblázat
bicer = megerősít, bicur = erődítés
vacsora (esti)

vecsernye (esti) vicsorít

bacak = duzzadt
vöcsök (nyaka)

A búbosvöcsök eurázsiai madár. A fejdísze duzzadt.
Vecsernye: alkonyati istentisztelet.

B/V-C gyök, héber
Héber BC gyökszavak: béca = tojás, pete, bicá = mocsár, boc = sár,
buc = lenvászon. Közös jelentés: sárszerű.
BCX: bacá = szeletelte, bicúa = végrehajtás, béca = pénz, haszonlesés.
A közös értelem: kivitelezés.

B/V-C gyök, héber
béca = tojás, pete
béci = tojásdad
bacá = felvágta, szeletelte

boc = sár, iszap

bicá = mocsár, tócsa

BC

áztatás buc = lenvászon

bicá = kivitelezte

BCX

beci'á = kenyér megszegés

bucá = végrehajtott

bicúa = végrehajtás
béca = pénz, haszonlesés
m'-vacéa = kivitelez
BC-BC

bocéa = haszonleső

mi-vcá = had-, művelet

bicbec = kiütött, felbukkant, sarjadt

m'-vucac = sáros
biccen

BCT
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bucit = ladik

becijá = tükörtojás

BCJ

bacak = kövér föld, megduzzadt

BCK

bacik = tésztás, dagasztható
baceket = vízkór becek = tészta
bacál = hagyma

bicel = kicsírázott, hagymát tett bele BCL
becalcul = dughagyma

bucina = fényforrás

BCN

bucin = ökörfarkkóró
bacár = leigázta, leszüretelte

bicer = megerősítette

bacirá = szüret, szüretelés

bicur = erődítés bocer = szüretel

BCR

bacur=megerősített, leszüretelt bicrá ( = )הakol
becer = erő, aranyérc

bucár = megerősített fal

mi-vcár = vár, erőd

m-'vucár = megerősített

ma-vcéra = ágolló
bicarón = aszály, erődítmény

bacóret = aszály

Buc A len- vagy fodorvászon készítése: májusban verték a patakban,
amitől apró ráncok, fodrok képződtek rajta. Boc = sár: be-osze.
A héber B/V-C gyök kétszótagúvá válása
A héber BC gyökszavak csak b, j, k, l, n, r, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak v, d, p/f, g, h, m, s, sz, z hangot.
bc bcx

bc-bc

bc-j

bc-k

bc-l

bc-n

bc-r

bc-t

BC és BCs gyök, magyar
Emlékeztető: a c = tsz önmagában is gyökszó: a héber t'asze = csináld!
BC gyökszavak: bece, boci, buci, bucó (kerekded), bice (kettőzve-tesz).
BCs: bács, bácsi, becs, bocs, búcsú. Közös értelem: kikerekít, elvégez.
A BC gyökszavak bővülése
A magyar BC gyökszavak c, g, k, z -t vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, d, p/f, h, j, l, n, m, r, s, sz, t hangot.
bc bcx bc
bc-k bc-k

bc-bc
bc-l

bc-c
bc-n
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bc-g
bc-r

bc-t

bc-j
bc-z

BC, összehasonlító táblázat
béci=tojásdad

bi = felváltva, osze = teszi

bece(név)

bice-bóca

béci = tojás alakú
buci (tojáscipó)

béci = tojásalakú
boci (jóltáplált) bucó (orsósügér)
bucit = ladik, boc = sár
biceg, biccen
bi = kettős, kikár=körönd

bacák = duzzadt

bicikli CK

bucka (betuszka)

béci= tojásdad
becéz ’kistojás’

Bice-bóca: váltakozva-tesze-tosza. Bi-ccen: felváltva-tesz-teszen.
Bi-ceg: kettőzve tesz-eg. A vicinálisnak két "szeme" van.
Bicikli: dupla-teszi-klí (klí = eszköz).
A bucóhal más elnevezései: furkó, bunkó, orsóhal.
BCs gyökszavak bővülése
A magyar BCs gyökszavak k, l, m, n, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, d, p/f, h, j, r, s, sz hangot.
bc bcx bcs

bc-bc

bcs-m

bc-j

bc-n bcs-n

bc-k bcs-k

bc-l bcs-l

bc-r

bc-t bcs-t

BCs, összehasonlító táblázat
bicá=kivitelezte béca = pénz

béci = tojásdad

bács

bocs (mackó)

bocéa = megszeg

becs(-es)
bicur = erődítés

bucá = befejezett

bácsi (kenyérszegő) Bécs

búcsú
bacá = szeletelte
bicska

bucit = ladik
(le-)bocsát

bacak = dagasztható

bacak = kövér föld

Bácska

Bicske
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bucá = befejezett
bucska (bukfenc)

béca = pénz

becik = tésztás bacak = duzzadt

becsül

bicsaklik

bocskor

bucina = fénylő

bocéa = haszonleső

bicúa = végrehajtás

Bacsányi

becsmérel

bocsánat (becsület megvédés)

Bács Az esztena ideiglenes szállás és munkahely. Élén a bács vagy major
áll. Esztenázás idején a pásztorok nem tértek haza naponta a nyájjal.
A búcsú vallásos jelentése: a katolikus egyház által előírt cselekedetek
elvégzése után elengedik a bocsánatos bűnöket.
Bocskor: sarkatlan, felköthető, a talp és felsőrésze egy darabból való.

VT gyök, héber
Az arám VT gyökszó: ve-tu = és még, satöbbi.
Héber VT: vatik = régi, öreg, vetek = gyakorlat, viter = lemondott róla.

VT és VT gyök, héber
ve-tu / ve-tu lo (arám) = és még / és semmi más
vatik = régi, kipróbált
atik = régi

v'tikin = hitbuzgó

VT
VTK

vetek = gyakorlat, szolgálati idő
v'tikut = tapasztalat, megbízhatóság

vatrán, -ut = nagylelkű, engedékeny, -ség

VTR

viter / vitur = büntetést elenged, lemond /-ás, engedmény
veterinár = állatorvos

VTR

VT gyök, magyar
A magyar VT gyökszavak: (el-)vet, vét, vita, vót (volt).
A VT gyökszavak bővülése
A magyar VT gyökszavak k, l/ly, r, s, t, z hangot vesznek fel.
vt vt

vt-k vt-k

vt-l vty-l

vt-r vt-r vt-r

vt-s

vt-t

vt-z

VT és VTy (ál)gyök, összehasonlító táblázat
Megjegyzés: az ősrégi T és az O/U diftongusból csak az újkorban formálódott a
W. Párosodásuk már nem hozott létre valódi gyököt. E „származékok„
rokonítása kétes. A dőlt betűvel szedett héber szavak biztosan nem rokonok.
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vatik = régi, avot = ősök

hevet = ütés, lever
Vata

(el-)vét, (le-)vet

vót (észt nyelvjárás)

ne-vet = csíra

vikúah = vita

(ki-)vet

vita (vakkan)

vetu lo (arám) = és más nem!
vétó
m'vatén = bélel atid = jövő

atak = pimasz beszéd

vatta

vitat

vetít

bitek = felkoncolta
vétek, vétkezik
vatik = régi

bituk=hasítás

Vatikán

(ki-, le-)vetkőztet

bitán = kerti ház betulá = szűz

bitel = megszüntette

vityilló

(el-)vitel

(el-)vetél

m'vaten = bélel atalef=denevér bitur=feldarabolás
vatelin

vetül

vitorla

vatik = veterán

iter = díszít

veterán

vitrin

m'vate=kifejez vatik=kipróbált

batis = döngölő, ivut = eltorzítás

vátesz (látnok)

vitus(-tánc)

vitéz

Vitustánc, népiesen nyavalyatörés (epilepszia). A napforduló ünnepen
járt pogány tűztánc alkalmával tömegesen szedte „áldozatait".
*Vátesz – látnoki erejű ihletett költő, író.

A B/V-T/T leánygyökei, héber
1. A héber BXT gyökszava: boet = belerúg (a bot rokonszava).
2. BXT gyökszó: biet = megijesztette, megrémítette.
3. BT gyökszó: bote = élesnyelvű, durva.
4. BTX gyökszó: butá = kiejtette (betűt), kifejezte (mondanivalót).
5. BTX gyökszó: batá = ugar, bozót.
6. BT gyökszavak: bat = lánya, része, kora, bé(j)ti = házi – bá(j)it = ház.
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A kivételesen sok, 6 héber gyök arra a 4 különböző nyelvi rétegre utal,
melyekből a mai héber nyelv felépül. Magyarral rokonítható
leánygyökök száma 4.
A két nyelv észak-déleurópai őstörténelme valószínűleg az utolsó
Özönvíz előttig, a késői kárpátnyelv megjelenéséig lehetett közös.

B/V-T és BV/T gyök, héber
baát = bele-, rúgott

biet = rugdosta

beitá = rúgás

boet = bele-, rúg

BXT

biet = ijesztette, rémítette

b'atá = rémület

niv'át = megijed, megrémül

BXT

batá ( = )אkiejtette, kifejezte

mivtá, m'vutá = kiejtés, kiejtett

BTX

ma-bát = tekintet, pillantás

nibát = tekint, néz, kikandikál

BT

na-vát = csírázik, nevet = csíra

kivet

m'vate = kiejt (szót) vátesz*

bite / butá = kiejtette /-ett, kifejezte /-ett bit

bote ( = )הdurva, élesnyelvű

bat = leány, -a, ...korú, ...részű, ókori űrmérték

BT

béti / bétiut = házi, házias /-ság
BTX

batá ()ה, batá ( = )אugar, bozót, puszta
bitbet = megdagadt, meggyűlt

BT-BT

batáta = édesburgonya

BT-T

batah = bízott

bithá, mivtah = biztonság
bitah = biztosította

batuhá = biztosíték, bizonság
tok-ban

bétah = biztos

BTH

butah, m'vutah = bebiztosított

bitúah = biztosítás
bitahón = köz-, biztonság, bizalom, hit

**b'tuháni = meg vagyok róla győződve

batúah = megbízható, magabiztos

b'tihut / b'tuhot = megbízhatóság /magabiztosan
bájit = ház vájt

BTJ
bituj = kiejtés, kifejezés

m'vatek = agyonszúr, felkoncol

bituk = hasítás, vágás

BTJ
B/VT-K

bitek = szétvagdalta, felkoncolta
batul, betulá (hn, nn) = szűz

b'tulim = szűzesség, szűzhártya BTL
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batel = tétlen, szünetel, megszűnik, semmis

BTL

butál = érvénytelenített, megszüntetett, kimarad
batalá = semmittevés, hiábavalóság

m'vutál = elmarad, érvény-, jelentéktelen

bitel = érvénytelenítette, megszüntette, semmibe vette
bitul = érvénytelenítés, megszűntetés, semmibe vevés
nivtál = munkanélkülivé válik, szünetel
batlán /-ut = naplopó, félszeg, ügyefogyott /-ság
bitán = pavilon, kerti ház

BTN

bit'ón ( = )אszócső (újság)

BTXN

béten = has, belseje ten = ad
baatán = rugdalózó

BXT-N

bóten = földimogyoró

m'vatén = kibélel vatta

biten = kibélel ruhát

batnún /-it = nagybőgő / cselló

bitná = bélés

vatelin

m'vután = kibélelt

batár /m'vater = felvágta /-darabol biter = darabokra vágta
batur = felszabdalt

BTN

BTR

bitur = feldarabolás

beter = rész, levágott darab
batrá (arám,  = )אutolsó

butár = darabokra vágott

bitron = hegyhasadék, szurdok

batás = taposta, rúgta, felrázta, köpülte
batis = döngölő patás

BT-S

b'tisá = rúgás, kiporolás

**B'tuhá-ni = meg vagyok róla győződve (biztos-éni: biztos lenni  ez
is a magyar főnévi igenév archaikus változata)
Batás = taposta – "tapás"  patás (szótagfordulás p/b hangváltozással).
A héber B/V-T/T gyökszavak bővülése
A héber B/V-T/T gyökszavak bt (gyökismétlés), h, j, k, l, n, r, s, t hangot
vesznek fel. Nem kapcsolnak v, c, d, p/f, m, sz, z hangot.
bxt bxt btx bt bt btx
bt-l bt-l

bt-bt

bxt-n bt-n bt-xn

bt-h
bt-r

B/V-T gyök, magyar
A magyar BT gyökszavak: bot, betű (be-ütött), buta.
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bt-j
bt-s

bt-k
bt-t új szó

Ez a gyök a héber BXT-nek: boet = belerúg,
a BTX-nek: butá = kiejtette, kifejezte – felel meg.
A magyar BTy gyökszavak: báty, batyu.
Ez a héber BT-vel: bat = lánya, része, életkora – van rokonságban.
A B/V-T gyökszavak bővülése
A magyar BT gyökszavak g, k, l, n, r, t, z hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, d, p/f, h, j, m, s, sz hangot.
bxt bxt btx bt bt btx bt bty
bt-k bty-k

bt-bt

bt-g

bt-l bt-l bt-l

bt-r bt-r bty-r

bt-s

bt-h

bt-j

bxt-n bt-n bt-xn bt-n
bt-t új szó bt-t

bt-z

B/V-T, összehasonlító táblázat
bat = lány, ...korú, éves
báty
bat = a része

bite = kiejtette (szót, betűt)

pote = buta

batyu

betű

buta

boter =darabol

bitel=érvénytelenít

batáta

butít
bituk = vágás

butak = vagdalt

beteg

bütyök
bituk=elvágás
butykos lapos

batel = tétlen

batlán = ügyetlen, ügyefogyott

Bethlen

botlik
biten = kibélelte
beton

butul

bitek = felkoncolta

béten = has

bitang

butélia

boter = vág

vatik = kipróbált

viter = lemondott

bátor, Báthori

betyár

botor

batur = felszabdalt

boet = belerúg butár = felvagdalt

batár (szekér, rekeszes)

botrány
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bútor (készítés)

béten = has, a belseje

batá = bozót

betét

botor, -kál

b'atá=rémület

bite = (betűt, szót) kiejtette

biet = rugdosta

Battyányi

betűz

botoz

Butykos: szűknyakú, lapos pálinkás üveg vagy mázas agyagedény.
Batár 1. magasított, nagy terjedelmű társzekér 2. zárt hintó.
Batár falu Ukrajnában, Batár-patak mellett van. A török batár = nyugat.

VD gyök, héber
A héber VD gyökszavai: vádi = völgy, vadai = biztos.
A VXD gyökszavai: vaed = örökké, vied = összehív.
E két gyök értelme: biztonság. A gyökszavak csak j, t hangot csatolnak.
vádi = völgy, időszakos vízmosás

voda = víz

vadai ( = )אbiztos

vide = bizonyosságot szerzett

vaed = örökké

vied = összehívta

veidá = értekezlet

VD
VXD

viud = összehívás

vaád, -á = bizottság, tanács

v'idá = értekezlet, konferencia

vadáj ( = )אbiztos, biztosan

viduj ( = )אbűn-, vallomás

vadaut ( = )אbizonyosság

VDJ
VDT

VD és ’VDJ’ (ál)gyök, magyar (a Gy legtöbbször DJ)
Magyar VD gyökszavak: vad, vád, véd.
A magyar VD gyökszavak k, l, n, t hangot vesznek fel.
A magyar VD értelme megfelel a héber VD és VXD-nek: biztosított.
A VGy álgyök: (te) vagy, vagy (vagy nem), vágy.
Megjegyzés: A VGy származékok a G/Gy gyöknél is megtalálhatók.
vádi = völgy

vadai = biztos

vad (növ, állat)

véd

badá = ráfogta
vád
ad =zsákmány

ad = zsákmány
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vágy (adj!)

végy! (vedjél)

vigy! (vidjél)

vadáj = biztos
vagy (te vadj), vagy (van, vagy nincs?)
vadáj = biztosan

bider = szórakoztatta

védett

vidít
vádi = völgy

buded = elkülönült

vidék

vodka voda = víz

badá = ráfogta badál=elkülönítette m'vudá = vidám
vádol

vedel

vidul, vidám

badál=elkülönült bedek= repedés
vádli

vedlik

ad =zsákmány

vied = összehívta

viud = összehívás

vadul, vadít

vegyül (vedjül)

viadal

vádi = völgy
vadon
vadáj = biztos

bicer=megerősítette

vagyon (vadjon, van)

vigyor → vicsorít

bodel = elkülönít bidur = tréfa
veder, vödör

vidor, vidra

ad = zsákmány, -xsz = olyat tesz

vadáj = biztos

vadász

vigyáz (vidj)

B/V-D gyök, héber
BD gyökszavak: bad = olajprés, vászon, ág, rúd,
bidá = meghazudtol (szövevény). A gyök értelme: elkülönít.

B/V-D, héber táblázat
bad = olajprés, vászon, ág, rúd

bidá = koholta, meghazudtolta

badá = ráfogta, kiagyalta

budá = hazugságon fogta

BD

navád = vándor, nomád vad
badud = egyedülálló

bidud = elkülönítés, elszigetelés
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BDD

buded = elkülönítette, elszigetelte
budád = elkülönített, elszigetelt
m'vaded = elkülönít, elszigetel

boded = magányos

badúah = élces, jókedvű

bdihá = vicc, élc

BDH
bduhá= hazugság, koholmány

badáj / baduj = koholt / hazudós

BDJ

beduj = beduin (vándor)
badák = megvizsgálta

bdiká = vizsgálat

bedek = falrepedés, vizsgálat
badkán = fürkésző

BDK
bodek = vizsgál

mivdák / mivdok = vizsgált anyag / dokk (hajójavító)

badál = elkülönült, széle, cimpa nivdál = különálló, különböző
badlán= elzárkózó, -különülő

bdil = ón

B/V-DL

bdólet, bdollah = kristály

badon = sátorház bad = vászon

BDN

badim = hazugság, koholmány

BDM
bider / bidur = szórakoztatta / tréfa

BDR

m'vudár = derűs, jókedvű, zilált

m'vader = szórakoztat

A BD gyökszavak bővülése
A héber BD gyökszavak d, h, j, k, l, m, n, r hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, p/f, g, s, sz, t, z hangot.
bd

bd-d

bd-h

bd-j

bd-k

bd-l

bd-m

bd-n

bd-r

BD gyök, magyar
A BD gyökszavak: bide, bódé, budi, Buda. Közös értelem: elkülönülő.
A magyar BD gyök értelme megfelel a hébernek.
A BD gyökszavak bővülése
A magyar BD gyökszavak g, l, n, r, s, sz, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, h, j, m, z hangot.
bd bd vd
bd-m

bd-d

bd-g

bd-n bd-n

bd-h

bd-j

bd-r bd-r
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bd-k
bd-s

bd-l bd-l
bd-t

BD, összehasonlító táblázat
boded = magányos
bide, budi

budád = elkülönült

bódé

Buda

badál = elkülönült

bone = felépít

Bada-csony

bodobács (népies: bot-bona)

badád = elszigetelte

boded = magányos

bádog

bodega
bduhá = koholmány
bódul, bődületes
badúah = jókedvű
(el-)bődül

navád = vándor, beduj= beduin

badon = sátorház

beduin

bödön (méhészet)

badá = kiagyalta

m'vudár=zilált b'ás ( = )אbűz

badar

bodor

büdös

bag = élelem (bogyó)
bodza (bogyza)

A bodobács népiesen: botbona, boda, bodabácsi. Ezek közül a botbona
lebbenti fel a fátylat a szó héber eredetről: bone = felépít (a
bodobács, párosodáskor "botot épít". – A "bács" pedig arra utal, hogy
egy-egy felnőtt bogár vezetésében több lárva szokott haladni láncban.
Bödön, köpü – fatörzsből kivájt, henger alakú méhlakás. A méhes fák
odvait a méhvadászok alul és felül elfűrészelték és (vagy a méhekkel
együtt, vagy az elpusztításuk után), hazavitték és a kertben állították fel.

B/V-P/F héber és magyar gyök nincs
Az egyetlen szócsalád közös eredetű
vapor = gőz

por

piapá = terjengett
vipera (eltűnik)
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piapéa = pöfögés
böfög, böffen, büfög

Héber VG gyök és gyökszármazék nincs
Magyar VG gyök, összehasonlító táblázat
tavah = levágta pag = vége

piká = felfakadt

vág

víg

vég

kavá = kivágott nyílás
(ki-)vág

paká=hasította begin = végett
vágta (szélvész) végett
baká = felhasította

piká = felfakadt

vagdal

vígad
pag = vége

jagor = fél, manosz =menekvés

végül

vogul jugri, mansi: fogoly nép

karon=vagon

agavá = bujálkodás

vagon (vág-on: egy-egy kocsi)

vígalom (ágál)

pagán = pogány
vagány
bak’á = kettéhasította

pugá = megnyugvás

vágány (vág-áni)

vigasz
boger = felnőtt, pagáz = lövedék
végez, végzet

Vág(ás): irtás. Vég 1. országhatár, gyepűvonal. 2. faluvég. 3. vég vászon.
A magyar VG gyökszavak bővülése
A magyar VG gyökszavai c, d, l, n, ny, r, sz, t, z hangot,
Nem vesznek fel b/v, p/f, h, j, k, m, s hangot.
vg
bg-r vg-r

vg-c

vg-d
vg-sz

vg-l
vg-t

vg-n vg-ny
vg-z

Magyar VGy (ál)gyök
Magyar VGy: vagy, (te) vagy, vágy, vegy- (bekevert), végy! vígy! (vigyél!)
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A VGy kétszótagúvá válása
A magyar VGy gyökszavai l, r, z hangot (3 igeképzőt) kapcsolnak.
vgy

bg-d

vgy-l

vgy-r

vgy-z

VGy gyök, összehasonlító táblázat
ad = zsákmány
vágy (adj!)

meví = viszi
végy! (vedj)

vigy! (vidjél)

vadai, vadáj = biztos
te vagy (vadj: külső ágens)
vied=összehívta
vegyül vegyít
vadáj = biztos

bicer=megerősítette

vagyon (vadjon, van)

vigyor → vicsorít
vadáj = biztos
vigyáz (vidjáz)

A vagyon, jószág (latin bona) a gazdasági javak összessége.

BG gyök, héber
VG meg azért nincs, mert az nem lehet szókezdő. A nagyon kevés BG
származék vitán felül a magyar bog, bogár szavakból fejlődött ki.
A gyök ősképe a lárva és a báb (csomó), amelyek érett alakja bogár.
A héber BG gyökszava: bag = élelem – magyarban a bog: csomó.
A héber BGR két jelentése: "álruhás" és "felnőtt".

BG, héber táblázat
bag = élelem

BG

big = nagy

bagád = hűtlen volt, elárulta

bgida = árulás, hűtlenség

(álruha) bigud = ruházat

beged = ruha, hűtlenség
begin = miatt, -ért
bagrut = serdülőkor, érettségi

BGD

boged = áruló, megcsal

bogdani = csalfa, megbízhatatlan
BGN

bgirá = serdülés boger = érett, felnőtt BGR
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A héber BG gyök csak d, n, r hangot csatol.

BG gyök, magyar
A héberben nincs VG gyök és a BG is szegényes. A szó-hasonlítások
nehézségét elsősorban a fiatal G hang okozza. Mivel a zöngés B és G a
zöngétlen P, K utódai, héber rokonszavakat főleg PG / PK-val keresünk.
A magyar VG gyökszavak: vág, vég, víg. Közös értelem: szétnyitják.
Magyar BG gyökszavak: bagó, bog, buga, bőg-búg (hang-csomagok).
A BG gyökszavak bővülése
A magyar BG gyökszavai c, l, ly, n, r , t, z hangot kapcsolnak.
Nem vesznek fel b/v, p/f, h, j, k, m, s hangot.
bg vg bg

bg-c

bg-n bg-n

bg-d

bg-r bg-r

bg-l bg-ly

bg-t

bg-z

BG, összehasonlító táblázat

pigul = utálatos

boche = sír

baká = áttörte

bőg

búg (üzekedik)

p’kaát=gombolyag paká=felrepedt

bagó

bog, bög

buga
biká = széttép
Bugac (bika-tesz)

bag = élelem
boglya (bog: csomó)
pigul = utálatos

bokéa = betör

bagoly

bögöly (csíp)
poe, goe = béget

bokéa = betör

béget

bogáncs
aglán = bognár
bognár (kerékgyártó)
boger = felnőtt
bogár (kifejlett)
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boger = felnőtt

boger = nagy

bagaria (bogárfekete)

bögre
bag = élelem poger=elmaradott
bogrács

bugris

poges = összetalálkozik

pokéa = felfakad

bagzik

bogoz

Bag = élelem – a szó a magyar bog és bögy származéka.
Bagó: megperzselt, félig égett pipadohány csomó, amit rágni szoktak.
Bagóhit, bagolyhit: vadházasság. Bagoly – kuvik, halálmadár.
Bugac: A kun kódex szerint buga=bika és a bugac bikával foglalkozik.
Boglya – szénacsomó, amelyet két személy két rúdon el tud szállítani.
Bögöly Eredetmagyarázó mesék: Krisztus és Szent Péter vándoroltak.
Egy gulyástól vizet / tejet kértek és megkérdezték az utat. A gulyás
éppen delelt, lusta volt felkelni, csak a lábával mutatta az utat.
Továbbmenve egy juhászt találtak, akinek a birkái szanaszét futottak.
Sok dolga mellett mégis adott nekik inni. A gulyás büntetésére Krisztus
megteremtette a bögölyt. Azóta bogárzik a marha. A juhász viszont
terelőkutyát kapott jutalmul, hogy pihenhessen. Rokon mesék ismertek a
légy, a szúnyog, a bolha, a tetű teremtéséről is. A nyugalmat zavaró
férgeket tehát Istena lustaság megbüntetésére teremtette.
Bognár, kerékgyártó: szekér, kocsi, szán faalkatrészeit készítő kisiparos.
Bögre, pohár, csupor: max.15 cm, fazékszerű, ólommázas cserépedény.
Bogrács: üst, katlan. Vasból, rézből készült kerek, domború fenekű,
füles főzőedény, amit a nyílt tűzön használnak.

BGy gyök, magyar
Héber rokonszavakat főleg PG / PK gyökkel, de VD-vel is találunk.
Magyar BGy gyökszavak: bigyó (szleng), bogyó, bögy, bugyi (csomag).
Összegezés: a magyar B-G/Gy gyökszavak (bogyó, bögy) értelme
részben a héber BG-nek (bag = élelem) felel meg.
A BGy gyökszavainak bővülése
A magyar BGy gyökszavai d, g, gy, l, n, r, z hangot vesznek fel.
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bg bgy

bg-d bgy-d

bg-n bgy-n

bgy-g bgy-gy

bgy-l

bg-r bgy-r

bgy-z

BGy, összehasonlító táblázat
pag = lankad

pagúa = ütődött

piká = bugyog

bágyad

biggyed

bugyog

pkiá = göngyöleg

beged = ruha

bugyor

bugyolál
bag = élelem

piká = fakadt

bogyóz

buggyan

Bugyi község eredeti neve talán Budi (elkülönülő) volt.

Héber VH gyök és gyökszármazék nincs
Magyar VH gyök
A magyar VH gyökszavak bővülése
A magyar VH gyökszavak g, m, n, r hangot vesznek fel.
bh

vh-g

bh-k

bh-l

vh-n

bh-m vh-m

vh-r

VH gyök, magyar
bóhál=bakfis
vihog, viháncol
b’hemá = barom
vehemens

bóhak = villogás
vihar

B/V-H és B/V-H gyök, héber
A magyarban csak egyféle h van, ezért a két héber gyököt egybevettük.
A táblázatokban a lágy H kék színű – a normál H a megszokott piros.
A héber BH gyökszavai: bah = benne, bohe = bámészkodik.
Egy héber BH gyökszó van: bohu = kietlenség.

B/V-H és B/V-H gyök, héber
bah = benne

BH
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bahá (2 = )הbámészkodott

bohe (2 = )הbámészkodik
bohu = kietlenség

bahát = alabástrom

BH
BHT

bóhak = villogás, bőrbetegség
mavhik = fénylő, ragyog

hivhik = ragyogott /-tatott

bahakán = albínó

BHK

muvhák = kiváló, jellegzetes

bahul = rettegő, kapkodó, mohó bihel = ijesztette, sürgette
behalá = pánik, sietség

BHL

m'vohál = ijedt, elhamarkodott

b'hilut = mohóság, kapkodás
bóhál = érő füge, serdülőkor, bakfis
bahál = megutálta, undorodott

BHL

b'hilá = undor, hányinger romló füge

bahén (nn) = bennük, velük

bóhen = hüvelykujj BHN
bóhen = vizsgáztat, -ó

BHN

b'hiná / mivhán = vizsga / szempont
bahán = vizsgálta, vizsgáztatta, bástya, őrtorony
ba-hém (hn) = bennük, velük

bóhán = próba, vizsgálat

bihém = el-állatiasította

BHM

bahami = állati b'hemá = barom, jószág, marha
b'hemot = viziló, behemót
bahir = világos, tiszta, derült

hivhir = tisztázta, kiderült az ég

BHR

baheret = vitiligó, fehér bőrfolt b'hirut = világosság, áttekinthetőség
bahár = ki-, meg-, választotta
bahir = kiválasztott

boher = választ, -ó

BHR

mivhár / muvhár = java, választék / kiváló, válogatott

bahár = bástya, őrtorony

b'hira = választás, válogatás

bahur = ifjú, nőtlen, kiváló
bahurá = lány, fiatal nő
bahurón /-et = bakfis, legényke / leányka

b'hurim = ifjúság

baharut, b'hirut = ifjúkor
bahás = keverte
bahus = megkevert

bohes = kever
b'hisá = kavarás
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BHS

bahasá, mavhes = főző-, keverőkanál

A héber BH és BH gyökszavak bővülése
A héber BH gyök k, l, m, n, r, t -t kapcsol – b/v, c, d, g, h, j, sz, z -t nem.
A BH l, n, r, s hangot kapcsol – b/v, c, d, g, h, j, k, m, sz, t, z -t nem.
bh bh

bh-k

bh-l bh-l

bh-m

bh-n bh-n

bh-r bh-r

bh-s

bh-t

BH gyök, magyar
Egy magyar BH gyökszó van: bohó.
A BH gyökszavak bővülése
A magyar BH c, m, r hangot vesznek fel.
bh bh bh

bh-c

bh-m bh-m

bh-k

bh-l bh-l

bh-r bh-r bh-r

bh-s

bh-n bh-n
bh-t

BH, összehasonlító táblázat
bahur, bahurá = nőtlen / bakfis
bohó
boche = sír
bohóc
behemot = viziló
behemót

bahár=őrtorony

bahul=mohó

Bihar

bohém

Bohó A komikum, a furcsaság fő alkotórésze a bohóság. Értelmi vagy
erkölcsi visszásság, amely a józan ésszel, a bevett szokásokkal ellenkezik,
de nem bűnös. Megfér az ártatlansággal és jószívűséggel is.

VJ gyök, héber
Egy héber VJ indulatszó van: váj = jaj!

VJ gyök, magyar
A magyar VJ gyökszavai: vaj, váj, vej (vő).
A váj később vás, vés is lett, a vájat pl. vájdling.
Az elvont értelem mindkét gyökre közös: bemélyed.
A VJ gyökszavak bővülése
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A magyar VJ gyök d, j, k, r, sz, t hangot vesz fel.
Nem kapcsol b/v, c, p/f, g, h, m, s hangot.
Csak az r, t bővítmények "dolgoznak együtt" a héber gyökkel.
vj bj vj

bj-v

vj-d

vj-j

vj-k

bj-r vj-r

vj-sz

bj-t vj-t

VJ, összehasonlító táblázat
váj = jaj! vav = karom
(ki-)váj, vájkál

m'vujár = gödrös bo = jön, benne
vaj
bájit = ház

vej, vő
földbe-vájt

vájat (lyuk)
ajen = megfontol

aja ( = )אragadozó madár

vajda

vijjog

valád = újszülött
vajúdik
váj = jaj!
vajákos (baj-os)
bajár = kútásó
vájár
váj = jaj! vav = karom
vájsz (csontváz)

Vaj, váj – puhán bemélyedő.
Vajda A szláv, bolgár előkelők, fejedelmek címe. Országos méltóság is
lehet, pl. erdélyi vajda. Nagyobb cigány csoportoknak is vajda a vezetője.
A vajákos (bajos, javas, kuruzsló, látó, néző) a néphit szerint misztikus
erőkkel van kapcsolatban és használni is tudja azokat.

B/V-J gyök, héber
A j sok nyelvben g-re is változhatott, lásd: bej / bég.
A BJ gyökszó: bíja = közösülés. Egy BXJ gyökszó: baajá = baj.
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B/V-J, héber táblázat
bíja = közösülés

BJ

boy = fiú

baajá = probléma, kérdés baj
mavój = sikátor

BXJ
bijúv = csatorna bújó-búvó

BJV

bijec = tojással habarta

BJC

m'vujác = tojásos, tojásdad
bájit = ház, otthon, család
földbe vájt ↑

bijet = háziasította, megszelidítette

béjti = házi, házias

m'vajem = megrendez

BJT

m'vuját = megszelidített

bijem = szinpadra rendezte

BJM

bujám = megrendezett
bajár =kútásó

m'vujár = gödrös

bajsȧn = szégyenlős

bijes = megszégyenítette

bajsanut = szégyenlősség

BJR
BJS

bujás = megszégyenített bújó

A BJ gyökszavak bővülése
A héber BJ gyökszavak v, c, m, r, s, t hangot vesznek fel.
bj

bj-v

bj-c

bj-m

bj-r

bj-s

bj-t

B/V-J gyök, magyar
Értelme szerint a boly szó ide is tartozik, de a szóalak a BL gyökhöz.
A magyar BJ gyökszavai: baj, báj, bója, boly, buja, búj-ik.
Az elvont értelem mindkét gyökre közös: bemélyed.
A B/V-J gyökszavak bővülése
A magyar gyök nem vesz fel b, c, p/f, g, h, m, s hangot.
Csak az r, t bővítmények "dolgoznak együtt" a héber gyökkel.
vj bj vj bj bly
bj-m

bj-n

bj-v

bj-r vj-r bj-r

bj-c
bj-s

vj-d

vj-j

vj-sz bj-sz

vj-k

bj-l

bj-t vj-t bj-t

B/V-J, összehasonlító táblázat
bíja = közösülés

bíja = közösülés

báj, bájol

buja
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váj = jaj!

boléa = elnyelő

baj

bója (figyelmeztet)

bijuv=kanális

béjti = házi

boléa = elnyel, bujác=tojásos

Baja (oldalág)

bej (bég, fia)

(hangya) boly

pija = szájacska
böjt, bojt (bajusz)
mavój = sikátor
bojtár (behajt) bújtat (palánta)
boléa = elnyel

baj

bijuv = kanális

bajnok, bajor

bújik, bujkál

pija = szopóka száj

bíja = közösülés

bajusz

bujálkodik

A héber bájit = ház (földbevájt).
A magyar ház szó értelme egészen más: hó-z (betakaró).
Bajor A népcsoport eredeti önmegnevezése, a bajuwár népvándorlás
idején összekovácsolódott germán törzs, i. u. 400 körül telepedtek le.
Bojár A szláv boj = harc szóból származik. Így hívták Oroszországban,
Bulgáriában, stb. a földesurakat és a nemeseket is.
A bojtár az őrzéséért felelős számadó segédje. Fiatal, nőtlen ember – a
legeltetési idényre fogadják fel. A bujt-bojt a be-hajt igéből származik.
A bujtás, bojtás: szőlőtőke pótló és szaporító munka. A bujtatás egyben
továbbhajtás értelmű is, éppúgy mint a héber bijúv = csatorna esetén.

VK/Ch gyök, héber
A héber VK/Ch egyetlen ál-gyökszava: v'chi = vajon?
A héber VK/Ch gyök csak h és l hangot vett fel.
vakhán = vitatkozó vakkan

v'chi = vajon?

VCh

vikéah = perbe száll

VKH

vikúah = vita

v'chulé = satöbbi VChL

VK gyök, magyar
Magyar VK gyökszavak: vak, véka. Értelem: kivájt.
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A magyar VK gyökszavak bővülése
A VK gyök csak k, l, n, r hangot vesz fel.
v-ch bk vk

vk-ch vk-k

vch-l vk-l

vk-n

bk-r vk-r

VK gyök, összehasonlító táblázat
bakȧk=kiürítette beká = mértékegység
vak (világtalan)

véka (kosárka)

vakhán = vitatkozó
vakkan

vekker

navak = kiürül
vakul, vakít
m'vuká = sivár
vakol
pakuk=dugaszolt beká = hasadék
vakond (pakolt) vekni, vékony
m'vaker = kritizál

biker = ellenőrizte

(meg-)vakar (ellenőriz)

vikárius

mavkirá = először szülő nő
vakarcs

Véka – fületlen, fonatos, gabonamérő kosárka Vas megyében.
Vikárius (latin) – helyettes, helytartó, rendszerint püspöki helynök.

B/V-K gyök, héber (a „régi” K-val)
A héber BKX gyökszavaik: biká = völgy, hegyszoros, b'kiá = repedés,
bekȧ = mértékegység, bokéa = hasad. Értelem: kivájt, alábukó, hasadó.
A héber BK gyökszava: baki = jártas, hozzáértő.
Elvont értelem: „alábukó”.

B/V-K gyök, héber
baká = kettéhasította, fel-, áttört

bokéa=hasad

bakúa = hasadt

BKX

buká = kettéhasított

222

bökő

biká = völgy, hegyszoros, széttép, kettéhasít
b'kiá = repesztés, repedés, kettéhasítás bak, bök

beká = ókori pénz és mértékegység véka
baki ( = )יאjártas, hozzáértő bukkan, rábök
navák = kiürül

BKX
m'vuká = sivárság, kietlenség

kibökött, megvakult

bakbuk = palack

bikbuk = bugyborékolás

BK-BK

bukicá = szilfa BKCX
biktá = kunyhó

BKT

bkiut ( = )יאhozzáértés

BK-XT

b'kaát = szilánk, forgács böket

BK-XT
bikjá = bükköny pukkan

bakȧk = kiüritette, elpusztította
bakár = marha, csordás

BKJ

bokek = sivár, pusztít

BKK

bikur = látogatás, vizsgálat

bakará = szemle, felülvizsgálat

boker = reggel, marhatenyésztő
bikóret = bírálat

bakasá = kérés, kérelem

BKR

bukár = ellenőrzött, látogatott

bikes = kereste, kérte, kívánta, akarta BKS
bukás = kívánt, keresett, kért

bukás = 'bebukott' bikus = kereslet

A héber B/V-K gyökszavak bővülése
A héber BKX és BKX csak t hangot, a BK b, c, j, k, r, s -t vesz fel.
bkx bkx bk

bk-bk

bk-c

bk-j

bk-k

bk-r

bk-s

bkx-t bkx-t bk-t

B/V-K/Ch gyök, héber
A héber BK/Ch gyökszava: boche = sír (bőg).
A B/V-K/Ch gyökszavak bővülése
A B/V-K/Ch magyar rokonszavai d, k, l, r hangot kapcsolnak.
bk/ch bk vk

bk-d

bch-j

bk-k

bk-l

bch-n

bk/ch-r vk-r

bch-t

B/V-K/Ch, héber táblázat
b'chá, bach = tebenned

b'chi = sírás
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boche = sír

BK/Ch

bachá = sírt

bechi = sírás

bike = megsirat bőg

navoch = zavart, tévelygő bukdácsol

m'vuchá = zavar, zavarodottság

bachá = 'siralom', szomorúfűz

BK/ChX

bachján = sírós

bchijá = sírás

BCh-J

b'chen = nos? tehát...
bakir = koránérő

buchjár = orsó

BCh-N buchná = dugattyú

biker = előnyben részesítette

BK/Ch-R

bikur = első érés, előnyben részesítés előbukkan
bachir = idős, idősebb

bukár = előnyben részesített

becher = tevecsikó

b'chor /-á = elsőszülött, - jog / elsőbbség

mavkirá = először szülő kerȧ = hasadás

b'chorá /-im = első termés, zsengék

bachut = sírás, gyász

BK/Ch-T

A héber B/V-K/Ch gyökszavak bővülése
A héber BK/Ch gyökszavak csak j, n, r, t hangot vesznek fel.
bk/ch

bch-j

bch-n

bk/ch-r

bch-t

BK gyök, magyar
Magyar BK: bak, (favágó)bak, bakó, béka, bika, bók, bök, bukó.
A közös értelem: hasadó, alábukó.
A B/V-K gyökszavak bővülése
A magyar BK gyökszavak c, cs, f, k, r, s, sz, t hangot vesznek fel.
A magyar VK gyökszavak csak r hangot kapcsolnak.
Nem vesznek fel b/v, d, p, h, j, l, m, n, z hangot.
bkx bkx bk bk vk
bk-k bk-k

bk-bk

bk-r bk-r vk-r

bk-c bk-c bk-cs
bk-s bk-s

bk-sz

bk-f

bk-j

bkx-t bkx-t bk-t bk-t

BK gyök, összehasonlító táblázat
baká = kitört

bakár =marha

baká = áttört

biká = völgy

bak

bika

bök

bukó

biká = kettéhasította

b'kiá = kettéhasítás

(favágó) bak, bakó, Baku

boka (csuklik)
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baká = kitört

beká = hasadék

baka (katona)

béka (száj)
paká = megszűnt, bike = megsirat (K/Ch)
béke (nyugalom, béke (poraira), bók (lehajlás)
bokéá = hasítja

baká =feltört

bekecs (hasított bőr)

bukica szilfa

bikta= kunyhó

bakbuk = palack

bakter, baktat

buktat, bukta
becher = tevecsikó
bököd, bökdös (szopik)

baká = feltört

bakbuk = palack

bakfis

bukfenc
bakuk = lepusztított
bükk

bakak = kiüritette

nem rokonszó nofel=le-, elesik

Bakkhosz

(el-)bukik

bokek= sivár

piká = fakadt

(ki-)bekkel (szleng)

(ki-)bukik, bukkan

bakará=vizsgálat bikja=bükköny
bökken

bükköny

bachá = fűzfa
bókol
bukár = ellenőrzött

bokek = kiürít

béklyó

bokály (korsó)

bik'á = völgy

baká = áttört, bóker = reggel

Bakony

bokor (bök, előbukkan)

b'kiá = kettéhasítás

baká = áttörte bukár=előnyös

bakancs (bakancsbőr)

bokréta

Bukarest
beká = pénz
buksza
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m'vakes = kér

bakbuk = palack

baksis

buxus (bokor)

Baku – két részből álló város.
Béke – boche = sír. A sír-nál mondják: "nyugodjék békében".
Bukica: szilfa. Fája, ágai, háncsa mind értékes. Mint közbenőtt fa, emeli
az erdő értékét. Magról és dugással is szaporodik – még az öreg fa is
átültethető. De miért bukica? Mert a hajtásai a gyökérről is kibukkannak.
Bükk A héber bokek = sivár, elpusztít. A bükk levele ehető, le is rágják.
A béklyó, békó mozgásgátló (nyűgölés). A ló két első lábára teszik,
hogy ne tudjon elcsatangolni. A béklyó láncból és bilincsből áll.
Bakancs A lexikon szerint a boka szóból származik. A csizmánál
szerényebb lábbeli. (A varga is kevésbé tekintélyes a csizmadiánál.)

VL gyökszármazékok, héber
A héberben nincs VL gyökszó. Más, V-vel kezdődő szó is csak 15 van –
mind az európai szubsztrátnyelv jövevényei.
VL származékok: valád = megszülető, vilón = függöny.
bild = kép

valád = gyerek, újszülött, kölyök jeled=gyerek
valdanit = termékeny nő, állat
vilón = függöny
movil = húzza

VL-D

bold = kerek

VL-N

vilen = elfüggönyöz

VL gyök, magyar
Bár a magyarban a V betűvel kezdődő tőszavak mind V hangot
tartalmaznak, a szavak írásában megtartjuk a magyar írásmódot, V-vel.
A magyar VL gyökszavak: való, vál(-ik), velő, vél / -val, -vel.
A közös értelem: vele, benne.
A VL gyökszavak bővülése
A magyar VL gyökszavak d, g, gy, k, l, n, m, sz, t hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, p/f, h, j, r, s, z hangot.
bl vl vly
bl-l vl-l

vl-d vl-d
bl-n vl-n vl-n

vl-g vly-g vl-gy
bl-m vl-m
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vl-sz

vl-k
vl-t

VL gyök, összehasonlító táblázat
b'- = -val, -vel
-val

-vel

valád=újszülött m’vujár=gödrös
való

velő (vaj)

n'velá = hulla

movil = vezet

vala

vél, vélekedik

muvlá = bemélyített

vav = kampó

vályú

viola (nektárcsúcs)
levál-at

valád = újszülött
váladék (elváló)

n'velá = hulla, novelet = avar
volt (valá)

muvlá = bemélyült

movil = húz, vezet

valag, vályog

világ, Volga

muvlá = mélyített
völgy (válog)

uvál = patak
(szét-)válik

navál = elfonnyad, elaljasodik
(vmivé) válik

movil = szállít, tekintélyes
villa, villa (evőeszköz, épület)
blil = zűrzavar
villő (fűzfaág), villog
movil = szállít

vilón = függöny

váll, vállal

villan

movil = vezet

blil = zűrzavar

vall, vallás

villám

balán=fürdőmester muvlá = mélyül
Bálint

Velence

hevel=semmiség balum=lezárt b'alim (tsz alakú) = tulajdonos
valami

vélemény

Vilma, Vilmos

227

b'alán=vállalkozó bolem = fékez
Valéria

Velemér hegy

muvlá = beékelt
válasz, Wales

Velő: vogul velam, osztják velem, zürjén-votják vijem.
*Tótfalusi etimológia: „A magyar létige valódi töve a val-, ahogy a vala,
való, volt alakok tanúsítják, és ez a tő ősi örökség a finnugor korból:
vogul alam (leszek), osztják olda, zürjén vol-, votják vel-, finn olle
(van).” Tehát a finnugor nyelvészet is visszaigazolja a gyöknyelvészt,
hogy a magyar szókezdő a W, ami korábban még csak O/U volt!
Velence olasz város: Venezia.
Velemér az Őrség szélső falva Ausztriánál.
Valér Latin eredetű férfinév: erős, egészséges. Női párja a Valéria.
Wales neve a germán walha szóból ered: idegen. Feltehetően a volcae,
egy galliai nép nevéből ered. Amikor romanizálódtak, a szó a római
ember jelentést vette fel. Még ma is vannak vallonok, vlachok (oláhok).

B/V-L gyök, héber
A héber BLX gyökszavak: bale = elnyű, elkopik,
béla = falat, rágalom, bilá = elpusztította, lenyelte.
BXL gyökszó: baál = közösül, férj, tulajdonos (elnyel).
BL: bal = ne, nincs, bli = nélkül, pusztulás, bul = pont középre, bélyeg.
A három héber BL gyök közös értelme: elnyel, bekebelez, elpusztít.

B/V-L, héber táblázat
balá = lenyelte béla = falat, rágalom
mavlía = elnyel (szót)

boléa = elnyel

BLX

bilá = elpusztította, elnyelte, meghiúsította
bli'á = nyelés, falás

bale / balá = elnyű /-tte, elkopott

muvlá = bemélyített, beleszőtt, beékelt
nivlá = lenyelt, felszívódott, elkopott, -hervadt

baál = közösült, feleségül vette

BXL

baál / baalá = férj, tulajdonos / úrnő
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Baál = főisten elnyelő

niv'alá = férfivel hál, férjhezmegy

bal = ne, nem, nincs

bli = nélkül, pusztulás

BL

Bel = Babilon

b'lo ( )א/ blo = nélkül / jövedelemadó

n'velá = dög, hulla

bul = termés, tömb, bélyeg, pont a közepébe

mabul = özönvíz, szóáradat

m'valbel = összezavar

bilvád = csupán

BLV

bilbul = rágalom, fejetlenség, zavar

BL-BL

bilbel = összekeverte, -zavarta
bulbál = összezavarodott
szakadozott ének bulbul = pacsirta

BL-B

bulbusz = burgonya

baȧlut = birtoklás, tulajdonjog

BXLT
bilti = nélkül, nem, kivéve

balát ( = )אtitkon, csendesen

BLT
BLT

balát = kiállt, szembetűnt

bolet = kiálló, szembeötlő

balut = makk

blita = ki-, emelkedés

baluta = mirigy
biladi = nélkül, azon kívül

BL-XD

baldár = futár (diplomata)

BLD

balagán = rendetlenség

BLG

mavlíg = türtőzteti magát

muvlág = fékentartott

balahá = rémület
baluj = kopott, elnyűtt alul-i

BLH
biluj = kopás, szórakozás

BLJ

buláj = bélyeggyűjtemény
b'lijaál = gonosz, gonoszság
b'láj ( = )איkopás, értékcsökkenés 'lenyelt'
balák = kitört, rombolt

BLK

balál = keverte, összezavarta balkezű
balul = kevert

BLXJ
m'vulȧk = sivár, kietlen

bolel = beolvaszt, összekever

blil = abrak, keverék, zűrzavar
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BL-JX

BLL

baalán = igénylő, vállakozik

BXL-N

bal'án = torkos, falánk

BL-XN

balán = fürdőmester

blincsesz = palacsinta

BLN

blimá = fékezés, semmi, űr

BLM

balnit = fürdőlepedő
balám = fékezte, fék, gát
balum = elzárt, csukott, teli, dús

bloim, bláim = rongyok lom

b'alim (tsz alakú) = tulajdonos

bulmusz = mohóság, kiéhezettség

blurit = frizura

BLR

balás = nyomozta, kémlelte, átkutatta, detektív

boles = kutató

balsán = nyelvész

bilus, blisá = nyomozás

balusz = kevert, szitálatlan

balisztra = kőhajító gép

BLS
BLSz

balszam = balzsam szȧm = kábítószer

A héber B/V-L gyökszavak bővülése
A B/V-L gyökszavak: b/v, d, g, h, j, k, l, m, n, r, s, sz, t, t -t kapcsolnak.
Nem vesznek fel c, p/f, z hangot.
blx bxl bl
bl-l

bl-bl bl-v

bl-m

blx-d bl-d

bxl-n bl-n

bl-r

bl-g

bl-h

bl-s

bl-sz

bl-j bl-jx

bl-k

bxl-t bl-t bl-t

B/V-L/Ly gyök, magyar
Magyar BL gyökszavak: bal, bál, bel-, bél, bili, biló, -ból, -ből.
A magyar BLy gyökszava: boly.
Közös értelem mindkét nyelvben: benne van, elnyelt.
BL és BLy gyökszavak bővülése
A magyar BL gyök b, v, c, cs, d, g, h, k, l, m, n, ny, t, z hangot kapcsol.
A BLy származékok g, h, zs -t vesznek fel.
Egyik magyar gyök sem kapcsol j, r hangot.
blx bxl bl bl bly vl
bl-g bl-g bly-g
bl-l bl-l vl-l

bl-v bl-bl bl-bl
bl-h bl-h bly-h

bl-m bl-m vl-m
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blc bl-cs
bl-j

blx-d bl-d bl-d
bl-k bl-k

bxl-n bl-n bl-n bl-ny vl-n

bl-r vl-r

bl-s

bl-sz

bxl-t bl-t bl-t bl-t vl-t

bl-z bl-zs

BL és BLy, összehasonlító táblázat
bal = ne!

bilá = elnyelte

muv'ál = elvitt

bal

bel, bél

-ból, -ből

balál = összekeverte
bál
bul = tömb

boléa = elnyel

bála

Béla

bli = nélkül, muvlá = bemélyített
biló, bili (pelenka nélkül)

baál = tulajdonos, férj

boléa = elnyel, bujác = tojásos

Baál (főisten)

boly

bilbel = összezavarta
blabla

bli = nélkül
bliccel (nélkül-tesz)

ariszá=bölcső
bölcső (bele-tesző)

Baál = isten

bolet = kitűnő, feltűnő

bálvány

bölcs

Bulcsu

waldanit (nn) = termékeny
boldog
belgi = belga

bul = bélyeg

bolek = kitör, rombol

belga vegyes

bilog (jel)

bolgár, bulgár

balagán = rendetlenség

mavlig = türtőzteti magát

balga, balek, Balog (balkezes)

bólogat (fejet lógat)

bul = bélyeg

bulbál = elkeveredett

bélyeg

bolygó
pole = bolház
bolha, bolház
puha

puh = dunyha

(boholy) bolyh, bolyhos

bolek = kitör
vulkán

m'vulak = kietlen

bul = tömb, balák = kitört

Balkán

blokk, blokád

balul = beolvasztott, kevert

bul = pont oda
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ballada

belül, bélel

bulla (irat, pecsét)

holech = járkál

ileg = sántított

ballag

billeg, billen

balul=beolvasztott
ballon
balul = belekevert

bilá = elpusztította

ballaszt

böllér

balám = fék, gát

balum = teli, dús

blamál

bölöm(-bika, nagyhangú)

bulmusz = mohóság

balul = zavart

bálmos (étel)

bolond

balán = fürdőmester
Bálint

bilá = meghiúsít
bilincs

bal'án = nyelő

bilá = elpusztította

bal'án = falánk

bálna

beléndek

bölény
bulbál = elkeveredett
bolyong

boles=kémlel

boles = átkutat

Balassa

bélés, belső

bolet = szembeötlő
Balti-tenger
bolet = kiálló

baalut = birtoklás

balta (feje)

biléta

bolet = kitűnő

bolet = feltűnő

Balaton

bolt

boles = nyomozó
Balázs
balszam = balzsam

blita = kiemelkedés

balzsam

blúz
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A magyar bál és héber balagán = felfordulás valószínűleg rokonszavak.
Bulcsu régi magyar személynév, a lexikon szerint ismeretlen eredetű.
Belga Az i. e. 1. században Gallia északi részén élő kelta törzsek egyike.
Nevüket Belgium őrzi. A rómaiak, a lakosság ellenállásának dacára
meghódították és szinte a teljes népességet kiirtották.
Bolgár, bulgár. Ural-altáji nép volt, mely a hun birodalom felbomlása után
kezd feltűnni. Az egykorú írók (ezért?) hunoknak nevezik őket. Az V.
században a dunai fejedelemségekbe törtek be, végül ott le is telepedtek.
Bulla (latin). Lexikon: "lapos, kerek vagy szívalakú tok, melyet a római
gyermekek hordtak a nyakukon, hogy a benne rejlő talizmán óvja őket".
Később fontos iratok pecsétje lett – majd az iratot is bullának nevezték.
A bölöm-bika, dobosgém, ökörbika – egy gázlómadár. Európa és Ázsia
nagy részén él és Afrikában költ. Ha veszélyt észlel, nyakát kinyújtja és
csőrét felfelé tartva, 'cövekel'. Költéskor búgó, kéttagú bömbölést hallat.
A bálmos a juhsajt készítéshez kapcsolódó két erdélyi étel neve. A vlach
juhászat szava, de balkáni, kárpáti nyelvekben is megtalálható.
Blúz (francia, blouse), derékig érő ujjas női ruha, könnyű szövetből.

Héber VN gyök és gyökszármazék nincs
VN és VNy gyök, magyar
A szókezdő v a magyarban w(=v). Ez nem őshang, mint az n. A
héberben mindkettő előrag. A v-vel kezdődő magyar szavakat általában
csak a v leválasztása után lehet rokonítani a héberrel.
Magyar VN gyökszavak: vén, véna, von. Értelem: elhúzódó, vonó-erő.
A gyök származékai a héber on = erő rokonságába tartoznak.
A V-N/Ny gyökszavak bővülése
A magyar VN gyökszavak c, d, k, l, ny, s, sz, t, z hangot vesznek fel,
a VNy pedig d, g, l hangot. Nem kapcsolnak b/v, p/f, h, j, m, r -t.
bn vn

vn-c

bl-l vn-l/ly

vn-d vny-d
bn-n vn-ny

vny-g
bn-m

vn-s

bn-j bn-jx
vn-sz

V-N/Ny összehasonlító táblázat
ani = én

movil = húz

ve- = és, majd
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on = erő

bn-kx vn-k
bn-t vn-t

vn-z

van

véna (főér)

von (húz)

nivén = elsorvadt

bone = épít, hód

vén

von (falat húz)

anád = felcsatolt
Vanda

-ván, -vén

vend, Vendel*

vind = szél

mevin = hozzáértő
Vince, vincellér

nivén = sorvadt

oned = felcsatol

ványadt

vindikál (magának)

noded=vándorol anud = csatolt, nidag = gondoskodik
vándor

vendég
on = erő, igud = köteg
venyige (von-köteg)

onek = ráakaszt

onek = nyög

vánkos

vinkó (nyögvenyelő)

nád=hajladoz

bén =...éves, nivén = sorvad

meví = visz, nav'á = folyik

ványol

vénül

vonul, vonal

naszáv = elfordul

inuj = kínzás

meví = visz

vinnyog

vonás

on = erő, niszer = fűrészelt

meví = visz

onesz = erőszakol

vánszorog

visz

vonszol, vonz

Vénusz (ve-naszáv)

on = erő, meví = visz
vonat, vontat (von-ta)

A héber ani = én (lágy a). Az énfogalom eredete a kárpátnyelvi ná =
mozog, vándorol. A magyar anya azonban nem ezzel, hanem a héber
ani = szegény szóval (torokhangú a) van értelmi kapcsolatban.
A vincellér a szőlők kezelését és a szőlőmunkák felügyeletét végzi.
Wikipedia: "A vend szlovén nyelvjárás, ami az ős-szlávig jut vissza.
Jellemző a vasi o/u-zás és az orrhangok használata. A m.o.-i vend
központ Szentgotthárd. Nevük valószínűleg végeken élőt jelentett."
*A vendel fejőedény. A vendég és vándor szavak kapcsolatban vannak.
Ványolás 1. a bőrcsizma szárát a láb formájára nyújtás, hajlítás.
2. a gyapjúszövet sűrítő, tömörítő eljárása vízben gyúrással, taposással.
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B/V-N gyök, héber
Az n igazi őshang, de a b nem az. Mindkettő ismert előrag, így nem
várunk sokat (sok szót) a BN gyöktől. Ennek az oka az „előjáró effektus”:
mivel az első két mássalhangzó nagyon gyakran előrag – a nyelvhasználó
ritkán fogja beazonosítani és továbbképezni a valódi BN gyököt.
BN gyökszavak: bén = fia, része, bin = azonnal és megérti, bone = épít.

B/V-N, héber táblázat
bá-nu = bennünk bén = között, fiú, fia ...éves ...részből áll
bán = meg-, értette be-én

BN

bon = jó

bin = azonnal

bén kó = úgyis
navón = eszes, értelmes
baná = építette

vin = győz

biná = értelem

mevin = megérti, hozzáértő

bone = hód, épít

benatáim = időközben
bat, banot = lányok

ata = most

BNT

vind = szél

VND-L

binit = pontyféle
idegen szó

vandaliut = vandalizmus
banuj = fel-, épített band=köteg

binuj = építkezés, újjáépítés

banáj ( = )אköműves

b'níjȧ / binján = építés / épület, igeragozás

BN-JX

BNJ

bankai ( = )אbankár

BNKX

banáliut = köznapiság

bin'um = nemzetközivé tétel

BNL

benoni / -ut = középes / középszerű

BNN

benáim = közép, közepes

BNM

A BN gyökszavak bővülése
A héber BN gyökszavak csak j, k, l, m, n, t hangot vesznek fel.
bn

bn-j bn-jx

bn-kx

bl-l

bn-m

bn-n

B-N/Ny gyök, magyar
Magyar BN gyökszavak: bán(ik), (meg-) bán, béna, bűn.
Magyar BNy gyökszavak: banya, bánya, bunyó.
A bűn és megbánás a héber bin = értelem fogalomkörbe tartozik.
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bn-t

A B-N/Ny gyökszavak bővülése
A magyar BN gyökszavak c, d, g, k, l, n, s, t, z hangot vesz fel.
Nem kapcsol v/b, p/f, h, j, m, r hangot.
bn bn bny
bn-l bn-l

bn-c
bn-m

bn-d

bn-g

bn-n bn-n

bn-jx bn-j
bn-s

bn-kx bn-k

bn-t bn-t

bn-z

B/V-N/Ny, összehasonlító táblázat
mevin=hozzáértő m'aben = megkövesedik
bán(-ik)

béna

on = bűn, pen = nehogy!

on = bűn

(meg-)bán

bűn

b' = be-, anijá = sírás

on = bűn

banya (anya)

bunyó

banuj = épített
bánya
mevin = hozzáértő

on = bűn

Bence

boncol

oned = felcsatol anud = felrakott and, und = és
banda

bendő

banáj = köműves
bunyevác
anud = felcsatolt
bunda

bind = köt

noded=vándorol oned = felcsatol
bandukol

Benedek

anád = feltűzte
bandzsa, bandázs (védőkötés)
injen= érdekelte

n'gíá= tapintás banuj = épített

bánja

böngész

niká = leszámítol

bungaló

nuká=megvert, onek=feljajdul

bank, bankó

bunkó

muván = érthető m'ubán = megkövesedett

bone = épít

banuj = épített

banális

bénul

bonyolít

bunker

baná = épített

b- = benn, bén =...része
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benn, benső

bányász (váj)

énut= szenvedés b- = -ban, -ben

bone = épít, hód

bánt, bánat

bent

bont (be-ont)

bén = fiú, fia

nazá = fröccsent

bantu (fia-te)

benzin (műszó)

onesz = erőszak
bűnöző

A bunyevác délszláv népcsoport, Baja környékén és a Vajdaságban
élnek. Szerb-horvát, í-ző nyelvjárásuk van. Lobogójuk kék-fehér.
A bantu szó jelentése: nép.

Héber VM és BM gyök nincs
A héberben a b és az m is előrag – a BM már nem is vált gyökké.

VM gyök, magyar
Egy újkori magyar VM gyökszó van: vám. A héber ám = tömeg, nép.
A magyar VM csak h hangot vesz fel.

B/V-M gyök, összehasonlító táblázat
behema = állat, imahut = anyaság
vemhe, vemhes

BM, héber táblázat
b’ám = bennük

b’mo = benne

ba-me = mivel?
bámia = zöldség (paprika fajta)

idegen szó

bambuk = bambusznád

bimá ( = )הemelvény, színpad

bamáj = színpadi rendező

bimati ( = )אszinpadi

BM
új szó

BMJ

BM gyök, magyar
A magyar BM gyök: bim-bam, bumm – hangutánzó. Értelem: hangadó.
Az értelmező szótár dravida eredetűnek tekinti a bámul = emárú, bomol
= umirl, bömböl = pulambal szavakat. (A dravida nyelvben nincs is b).
A kevés magyar származék nem közös eredetű a héberrel.
A B/V-M gyök kétszótagúvá válása
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A magyar BM b, f, h, l hangot vesz fel.
bm vm bm

bm-b

bm-f

vm-h

bm-j

bm-l

bm-t

B/V-M gyök, összehasonlító táblázat
pum (arám) = száj

pum = száj

bim-bam (pim-pam)

bumm!

mabát = nézés

pum, pe = száj

pima = tok

bamba, bambul

bimbó (csücsör)

b-omba (be-tömb)

bambuk = bambusz

balum = teli

bambusz

bömböl (puma)

mabit = bámul

omel = fáradozik

bámul

be-omol, omlik

mufár=felborított
bumfordi

A puma eredeti élettere Amerika volt. Bár nem szokott bőgni, ha
fogságba esik, hátborzongató, emberszerű sikolyokat hallat. Jóval
közelebbi rokona a házimacskának, mint az afrikai oroszlánnak.
A bambuszok a pázsitfűfélék családjába tartozó évelő, örökzöld
növények. Ázsiától Ausztráliáig előfordulnak, több mint 1000 faj.
Egészen különleges növények, fejlődésük és esetleges virágzásuk is az.

VR szavak, héber
A héber VR-nek nincs gyökszava, csak származékai vannakvaród, vardi = rózsaszín

vrid, vridi = ér, eres (vérdi)

VRD

vered = rózsa, rózsaszínre fest
vardína, vardínon = rózsabokor, rózsaolaj
vradrad = halvány rózsaszín
verkó = ingatlanadó erech = érték

VRK

VR gyök, magyar
A kárpátnyelvi w a héberben csak néhány jövevényszónál szókezdő.
Ezért a v-vel kezdődő szavainkat annak leválasztása után rokonítjuk.
VR gyökszavak: var, vár, vár(ja), ver, vér. Értelem: harc, védekezés.
A VR gyökszavak bővülése
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A magyar VR gyökszavak b, cs, d, g, gy, j, k, l, m, n, r, s, t, ty, zs hangot
kapcsolnak. Nem vesznek fel v, p/f, h, z sz hangot.
vr

vr-b

vr-l

vr-cs

vr-m

vr-n

vr-d vr-d
vr-r

vr-g vr-gy
vr-s

vr-j

vr-t vr-ty

vr-k vr-k
vr-zs

VR gyök, összehasonlító táblázat
er = éber

gever = férfi, gover = legyőz

vár(-ja)

ver vir = férfi

ará = kitakar

vrid = vér-ér

var (seb)

vér (ver, lüktet)

ir = város, biranit = várkastély
vár (épület)
beruc= ráadás
varacskos

orev ( = )אleshely
veréb

Verebély

vrid = vér-ér
verdes (lüktet), vergődik
borgi=spirális
virgács
ereg = orsó
vargánya

bore = kiválaszt
verejték

avir = levegő
virgonc (fürge)

gover = felülkerekedik
verekedik
arká = ostorszíj arkubá ( = )אkurbli
varkocs

verkli

ará = kever

b'ér ( = )אgödör pore = viruló

variál

verem

virul

bore = teremt, ará = éber
várandós
vered = rózsaszínűre fest
varangy (varánus folt)
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K/G hangvált: k’= olyan, ami

or = bőr, irha

barur = világos, vered = rózsaszín

varr, varrat (seb)

virrad

ir = város

sirá = vers

berás = kefél

város

vers (sírató)

birs (szőrös)

ariszá = teknő

erász = felfuttat boer = ég

varsa, Varsó

verseny

virsli (’vörös árú’)

taawá = vágy

biranit = vár

írusz = írisz

várta (a vártán)

Vértes, vért

virít

m'karker =brekeg érut = éberség
vartyog (karattyol) virtus
arusz=eljegyzett
varázs

Verebély szlovákul Vráble) a Nyitrai járásban, a Zsitva folyónál van.
Határában őskori földvárat, réz-, vas-, római, népvándorlási leleteket tártak
fel. A törökök által elpusztított Verebélyt szlovákok és morvák
népesítették újra. Címerében 3 lándzsa: az ellenség elverése.
A varga (korábban tímár) bőrkikészítő és lábbeli varró foglalkozás volt.
A vargánya, úrigomba, medveorrú gomba spóratartói csövesek.
Varjú, varnyú, vartyú, vargyú – mordvin nyelven vartsi, finnül varis.
Mindez a vár-vár utánzása. Magyarul ugyan kár-kárnak mondjuk...
Verejték, veríték Aki kimelegszik, el is vörös-ödik és "a víz is kiveri".
Varkocs: hajfonat. A verkli – kíntorna. Kurblival tekerik.
A varangy és a varánus gyík – a nevük hasonló – biztosan hasonlítanak is
valamiben. Szemölcsös, "varas" bőrük és sárgás-rózsaszín foltjaik vannak.
Varsa, verse: vesszőből készült szerszám, a halak betévedésére
számítanak vele.
Vartyog, károg – a varjú. A béka brekeg, a tyúk és az ember karattyol.
Vértes hegység A Wikipediában eldobált vértekkel magyarázzák a
nevét. Érdekes – de én inkább a dolomitfalak miatt érzem "vértes"-nek.

B/V-R gyökök, héber
A héber BR gyökcsoport közös értelme: megteremtés, mezőgazdaság
(ami előzőleg a terület felégetését jelentette).
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BXR gyökszavak: baár = megbutult, b'érá = égés, b'ír = barom,
bier = lelegelte, kitakarította, kiirtotta, boer = sürgős.
B'R gyök: birá = főváros (fortyog), sör.
BRX gyökszavak: bar'i = egészséges, béré = erdőt irt, bore = teremt.
BR: bar = fia, vad, vadon, mező, gabona, bari = bizonyos, bár = külső,
bor = gödör, bore = eszik, kiválaszt, bór = tisztaság, bori = tökéletesség,
bur = ugar, műveletlen.
BXR gyökszó: beér = megmagyaráz.
A héber B/V-R gyökszavak bővülése
A héber BR gyök csak a p/f, l hangokat nem veszi fel.
bxr br b’r bxr brx
br-k br-ch

br-v br-br

br-r

br-s

br-c
br-m

br-d
br-n

br-g
br-sz

br-h
br-t

br-j
br-z

B/V-R, héber táblázat
baír = gyúlékony

boer = ég, sürgős

holland boer = paraszt

baár = égett, megbutult, ostoba, tudatlan
b'érá = égés, tűzeset

BXR

boár = elégetett, kiirtott

b'ír = barom

bur = ’paraszt’ (ostoba)

bier / biur = meggyújtotta, kitakarította, kiirtotta, lelegelte /-és
bará ( = )הette, kiválasztotta

BR

bore ( = )הeszi, kiválasztja

bar = fiú, fia, vad, vadon, mezei, nyílt mező, gabona vir = férfi
bari = bizonyos

bor = gödör, verem, börtön, ciszterna

bár = kül, külső, tiszta

bori = egészség, tökéletesség

navár = túr, turkál, tiszta szív, egyeneslelkű

bór = tisztaság, tisztítószer, bór
bur = ugar, műveletlen, tudatlan

bair (arám,  = )יkút, gödör

birá / bíra ( = )יהfőváros, fellegvár, sör

b'er ( = )אkút, gödör

BXR

beér ( = )אmagyaráz
b'rá (arám) = fia

boár = megmagyarázott

béré ( = )אerdőt irtott

BRX

bará, baru ( = )אteremtette, teremtmény
bar'i ( = )איegészséges

B'R

bore ( = )אteremt, teremtő

bri'á ( = )איteremtés, világmindenség
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barvaz, barvazán = kacsa, kacsacsőrű emlős

BRV

barbur = hattyú vad-buta
be-rá-tesz

BR-BR

bérac / beruc = megtetéz / ráadás
barát: brát

briot = emberek, teremtmények

briut = egészség
barut = eledel

Brot = kenyér

borác = megtetézett

BRC
BRT

borit, burit ( = )אszappan, -gyökér
brit = szövetség
birit = harisnyakötő bír-it: tartó
burut = műveletlenség, tudatlanság bur = gödör

barád = jégeső, égiháború

ver-ed

BRD

barod = tarka-foltos, pettyes
bardak = rendetlenség
bardlasz = párduc loesz = rág
bardasz = csuklya
barág = becsavarta

foltos-rágcsál

bor-dám = vérhas bor = üreg

barad = égiháború
rag-be

rág-be bóreg, bórág = csavar, kicsavart BRG

bérág = kicsavarta

Berg = hegy
'kis csavar'

barah = elfut, el-, szökik

borgi = spirális burgol = gríz
urgani /-ut = polgár / burzsoázia

brihá = szökés, menekülés por-á

BRH

briah = kulccsont, tolózár, zárnyelv
brijá ( =)הteremtés, teremtmény, ember BRJ
birjá ( = )הétel
bar-jom = tiszavirág 1 napos

bírja, van neki

birjon /-ut = erőszak, terrorista /-izmus bírján

barak = villámlott, villámlás, csillogás, bibliai hős be-rak

BRK

barkáj ( = )אhajnalfény, hajnalcsillag
barkán / bareket = bogáncsfajta / agátkő csillogó
beerech = térd
bor = gödör

brécha, bréchia = vízmedence, vadkacsa

barach = letérdelt, áldotta, elmenekült
brachá = áldás, üdvözlés
baruch= áldott

BRCh

perek = izület

borach = megáldott

brichá = térdelés, dugványozás, fészekalj

bérach = üdvözölte, megáldotta, szidalmazta
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ráborult

brám = ámbár, azonban

BRM

szótagfordulás

bar-nas = pasas, ember bȧr = teremtette
navrán = vakond vár-as

anasim = emberek

biranit = várkastély

Beronika = dísznövény
barár = ki-, válogatta

BRR

bérár /berúr = tisztáz, kiválogat /-ás
brára = selejt

BRN

Veronika

borer = válogat, választott bíró
borár = tisztázott

brérȧ = választás / a mást választás lehetősége

barur / bar'rán = világos, tiszta, kiválasztott / válogatós
m'vares, berás = ki-, kefél /-te

mivreset = kefe m'vorás = kikefélt

kefeszerű fény nivreset = csillár

bros = ciprus

bőr-észi

B/V-RS
k'-piros

burszi = tímár

BRSz

burszki = bőrcserző műhely
bursza = tőzsde
berez = csap
barzel = vas

b’-ereszt

birzel = megvasal

bír-eszel

BRZ

*A héber bóreg = csavar – berak. Ha berozsdásodott, akkor ’be-rág’.

A barbur = hattyú, Apollón jelképe volt. Zeusz hattyú képében
csábította el Lédát, aki hattyútojásban hozta világra szép Helénát. Ugor
nyelvekben: a hantiban koden, a manysiban hotan.
(A szavaknak azonban értelmük is van, nemcsak betűik. A héber hután =
megházasított – a hattyú hűséges párkapcsolatban él. Ez az értelem.)
A barad = jégeső "bordázott" esőnek látszik.
Birjon = terrorista – aki bírja:-).

B/V-R gyök, magyar
Magyar BR gyökszavak: bár, báró, bér, (ki-)bír,
bír (van neki), bíró, bor, bőr, búra, bürü (birka).
Közös értelem: mezőgazdasággal kapcsolatos.
A B/V-R gyökszavak bővülése
A magyar gyökszavak nem csatolnak p/f, r, sz hangot.
A héber B/V-R gyökszavak csak p/f, l hangot nem vesz fel.
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bxr br bxr brx br
br-g br-g/gy

br-v

br-h br-h

br-n br-n br-ny

br-r

br-br br-b br-v

br-j vr-j
br-s brs

br-c br-c br-cs

br-k br-ch br-k
br-sz

br-l

br-d br-d
br-m br-m

br-t br-t br-ty

br-z br-z/zs

BR, összehasonlító táblázat
barón = báró

bar = fia, része b'ír = barom

or = bőr

báró

bér (férfi, sógor) (el-, ki-)bír

bőr (bűr borít) búra (bürü birka)

bírja = étel, birá = főváros

baru=teremtmény

boer = ég

bere = erdőt irt

bír (van neki)

bor (vörös)

búr boer=paraszt

brám = ámbár

bore = teremtő

ore = kiürít

(ám-)bár

bíró (igaz bíró)

bóra (adriai szél)

bri'á = teremtés

bor / bori = tisztaság, egészség

brávó, bravúr

borbély (orvos is) barba=szakáll

bier = kiirtotta

barbur = hattyú

artanit = borbolya (ártó)

barbár

berber (világos bőrű)

Borbála, borbolya (szakállas)

barak = villám, fényes
barack (sárga)
beruc = ráadás

borac = tetézett

bárca

bérc (hegycsúcs)

borac = megtetézett

bérac = megtetéz

Barcaság (Kárpátok)

bricska, bricsesz (nadrág)

beruc= ráadás
Bercsény (két részből áll)
briot = emberek, brit = szövetség

urtál = kitakart, bár = külső

barát, bratyiz

borít, boríték

Berta
biranit=kastély

urtál = kitakart, borit=szappan

birtok

borotva

brit = szövetség
Bertalan breton

Británia
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bor = verem

biúr = kiirtás

börtön

brutális

barak = csillogó

brit=együttes

Berettyó

bruttó

barád = jégeső

varód = rózsaszín

bárd

bordó
birá= fellegvár

bardlasz = párduc, loesz = rág

birodalom

borda
bardak = rendetlenség
bordély

or = bőr, arag ( = )אsző

bérág = kicsavar

varga

virág

bur = műveletlen

oreg = ágyást csinál

erug = ágyás

bárgyú

(fel-)borogat

b’urgonya

arah ( = )אletépte

borách = áldott

barhent (flanell)

Borohov

orev = varjú

b'ír = barom

bríjȧ = teremtmény

varjú

bírja (van neki)

borjú

birjon = erőszakos
burjánzik
barak = csillogás, fénylő
barka, barkó

barak = csillogás

berek, berkenye

boróka

brécha = medence

b'ír = barom

or = bőr

bárka

birka

bőrke, bürke

bará = előteremtette

birjon = erőszakos

barkács

birkózik

barak = csillogás m'karker = brekeg
barokk

brekeg (vartyog)
béré = erdőt irt
bérel

ir'er = megfellebbezte
bírál

bár=vad, lán=hál b'ér = gödör

bor = gödör
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boer = ég
burját (vörös)
barak=villám
bürök méreg
bori = teljesség
burok, burkol

barlang

Berlin berl=mocsár

borul (pórul jár)

barnás = pasas

oreg = ágyást csinál

barna, Barnabás (sötétbőrű)

borona (borogat)

bier = lelegelte

barád = jégeső bor = verem

or = bőr, bor = börtön

barangol

berreg

börönd

b'ír = barom

bier = lelegelte

barzel = vas

berez = csap

bárány

Baranya (legelő)

bronz kemény

brunzol pisál

borong, borús

b'ír, behemá= barom (raccsolva)
barom, baromfi*
arȧsz = földbérlő

boer = ég, éget

béres

bors, vörös

berás = kefél

berás = kefél

erász= felfuttat

bársony

birs (szőrös)

borsó, Borsod
berás = kefél
borostyán (tapadószőr)

berez = csap

berez = csap

or = bőr

Brazilia

birizgál

bőröz

barzel = vas

bor = verem, mav'ís = bűzlik

barázda (ekevas)

borz, borzong, borzad
berez = csap
Börzsöny (sok forrás)

Dél-Dunántúlon a sógor bér, rév (tükörszó), Erdély és Dunántúl: süv, sü.
B'ér = kút, megértés  aki nagyon okos, az magyarul kútfő.
Bőr, bőrke, burok  bori = egészség, tökéletesség. "Van bőr a képén..."
azt jelenti, hogy aki jellemtelen, az nem lehet "teljes".
Boer = ég, sürgős  "körmére ég a dolog".
Búr Holland, flamand, fríz telepesek, akik a 17. századtól Dél-Afrikába
települtek át. Nyelvük a hollandból kialakult afrikaans: boer = paraszt.
Borbély (latin barba = szakáll) hajvágást, borotválást – de régen kisebb
műtéteket, sebvarrást, foghúzást is végzett.
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Sóskaborbolya: gyógynövény. Dél-Európában, Észak-Nyugat-Afrikában
őshonos. Bár mérgező, a termése ehető. Hajtásain elágazó tövisek ülnek,
ezért "szakállas".
A berberek, tuaregek Észak-Nyugat-Afrika őslakosai. Világos bőrű,
magas, ovális arcú, keskeny orrú, szikár emberek. Nomád állattenyésztők.
Genetikailag nem arab származásúak, őseik a felső-paleolitikumban
érkeztek a Közel-Keletről és Kelet-Afrikából.
Barbara, Borbála görögül idegen nő.
Bárca: pénzértékű jegy. Háborús időkben a váltópénz pótlására való.
Barcaság Termékeny hegyvidék és lapály Brassó vidékén, melyet az
erdélyi Kárpátok hatalmas láncolata övez.
Bricska Lengyel eredetű könnyű utazókocsi, amiben aludni is lehetett.
Bercsény Trencsénben a hegyek között van, a Vág folyó vágja ketté.
Bricsesz Csizma-, vagy térdnadrág, combnál bő, térdnél szűk.
Barhent, flanell: puha, fínom szövet.
Burját város Szibériában van. A saját nyelvükön Vörös folyót jelent.
Barka – tengelyen ülő fürtös virágzat.
A fűzfa barka (cicamaca) a magyar népi hitvilág mágikus tárgya.
Például a jégeső elűzésére tűzbe dobtak néhány szemet. A matyók felhőt
"kereszteznek" vele. Gyógyszer is lehetett: szemverés ellen, a fájós fejre
– de a beteg tehén moslékjába is beletették.
A bárka rövid, széles, fedeles hajó. Sószállításra is használták. A
haltároló-szállító lyuggatott oldalú, árboc nélküli evezős csónak is bárka.
A bürök a kaporhoz hasonló, de nagyobb, fehér virágú kétnyári ernyős.
A világon mindenütt előfordul. Hatóanyaga a koniin (ellentétes a
sztrichninnel). Mérgezéskor először az alsó végtagok bénulnak meg, ez
felfelé halad, végül teljes öntudat mellett légzésbénulástól áll be a halál.
Barkácsolás, becserkészés: kocsin igyekeztek megközelíteni a nagyvadat.
A barokk a reneszánsz utáni stílus. Bonyolult minták, gazdag díszítés,
monumentalitás jellemzi. Késői ágai a copf, rokokó. A szó az olasz
barocco-ból ered, ami nyakatekert okoskodást jelent.
Baromfi A héber barom b'ír, de az nagy állat. Az étel: birja. Bár = a fia.
A szárnyas is állat és szintén ehető, az is barom, csak kicsi: barom-fi.
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Következtetés: aki a "baromfi" szót kitalálta, biztosan ismerte a héber
BR gyök szerteágazó jelentéseit. Sok bizonyíték van arra, hogy a
kárpátnyelvűek többször is szétváltak, majd újra összekerültek.
Berlin a szláv berl = mocsár, láp szóból származik. Környéken már az
i. e. 3. évezredben is foglalkoztak földműveléssel és állattenyésztéssel.
A borona rögtörő, talajsimító és vetéstakaró eszköz.
A bronz és héber barzel = vas – hasonló szavak. A finn vaski = réz.
Barikád: az ellenség mozgását akadályozó utcai torlasz.
A bors Szingapúr és Malabar vidékéről származó fűszernövény. Karóra
futtatják. Sárguló, de éretten piros a bogyója. A bors kaparja a torkot.
A birs szőrös (kefebőrű) gyümölcs. A virsli „vörösárú”.
Borsod vármegye a folyóvölgyben van.
Bársony Alapszövetből és boholyképző fonalakból készül.
A héber bros = ciprus. Ciprus szigete úgy áll ki a tengerből – k'bros =
mint-ciprus. A sziget valódi neve azonban Kiprosz volt (k'piros). Az
idősebb mediterrán ciprusfajok törzse valóban vörös. Magyarországon
azonban, ahol a mocsári ciprus volt őshonos, annak fekete a törzse.
A borostyánkő, ámbra neve az égésekor felszálló illatra utal. Magyar
neve, a lexikon szerint a Bernstein = égő kő -ből származik ónémet:
börnen = égni. (Aha, de a ciprus szó sokkal idősebb a német nyelvnél.)
A falra futó borostyán rengeteg kapaszkodó lábacskája olyan, mint a
kefe – és a levelei is szépen megpirosodnak ősszel.
Bruttó. Összetételekben használják, pl. az áru súlya burkolattal együtt –
vagy a bevétel, a melyből le kell számítani a költségeket – ez a bruttó.
A Berettyó Romániában eredő, a Sebes-Körösbe torkolló, kanyargós,
nem bővízű folyó. Neve ősi magyar szó: fénylő, berekkel szegélyezett.
A Börzsöny vulkanikus eredetű. Kialakulása 15-18 millió évre tehető,
fiatal hegység. Csúcsait a kráterei alkotják. Több mint 330 forrása van.

VS héber gyök nincs
Csak egy származéka van: veset = nyelőcső (vés-et).

VS gyök, magyar
A magyar VS gyökszavai: vas, vás(ik), vese, vés.
A két nyelv gyökeinek értelmei megfelelnek egymásnak.
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A VS gyök kétszótagúvá válása
A magyar VS gyök csak g, k, l, n, r, t hangot vesz fel.
bs bs

vs-g

vs-k

vs-l

vs-n

bs-r

vs-t vs-t

VS gyök, összehasonlító táblázat
es = tűz, veset = nyelőcső véset
vas

vés, véső

as = moly

baás ( = )אbűz

vás(-ik)

vese

osztják vas = hasít / finn veistee, észt vestma = farag
zürjén vezs-ini = levág

b'us-im ( = )אéretlen gyümölcs tsz alakú szó
vásott (fog, büdös)
veset = nyelőcső hangutánzás
vésett

visít, visong
veset = nyelőcső, gar = lakik
Visegrád (szoros kanyarnál)

gorod = város

bis = rossz
viskó
osek = kirabol
viaskodik (vív)
es = tűz

lo-ves = ruhát ölt, vis-el
visel

(tüzesedik, neki-) veselkedik

es = tűz

asnáv = fülke

meví = visz

vasal (forró)

vésnök

viselkedik (magát viszi)

pizer = szétszórta, pas = pihen

P/V kereszt-hangváltozás

vásár (nagy telep), vasárnap

BS gyök, héber
Héber BXS gyökszavak: baás ( =)אmegbüdösödött, b'asá ( =)אbűz, gyom.
BS gyökszó: bos = szégyelli magát, csalódik.

BS, héber táblázat
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b'as ( = )אbűz, dögszag

BXS

b'asá ( )א/ baás ( = )אbűz, gyom / megbüdösödött
BXS-im

b'usim (( )אtsz alakú) = éretlen gyümölcs
busá = szégyen
bis / bisin = rossz

BS-im
B-SVL

BS

bos = szégyelli magát, csalódik

m'vusim (tsz alakú) = szeméremtest, nemiszerv
svil = ösvény

bisvil = neki, -ért, részére

bóset = szégyen, szemérem, -test, erkölcsi kártérítés
BSF

BST

bisof = püspök idegen szó

basil = gyümölcsérés ideje

b'sel = miatt

basel = főtt

bisel / bisul = érlelte, főzte / főzés

basál = megérett, megfőzte

mivsál / m'vusál = főzés / főtt

sel = övé, azé

BSL
busál = főtt

basas = késlekedett, szégyellte magát

BSS
boses = késlekedik, szégyenkezik

A BS gyök kétszótagúvá válása
A héber BS gyök csak l, s, t hangot vesz fel.
A magyar B/V-S gyök csak g, k, l, n, ny, r, t hangot kapcsol.
bxs bs bs

bs-l bs-l

bs-n bs-ny

bs-s

bs-t bs-t bs-ty

BS gyök, magyar
A BS gyökszavak: bús, busó, busa.
A két nyelv gyökeinek értelmei megfelelnek egymásnak.

BS, összehasonlító táblázat
bos = csalódik
bús
busál = megfőtt
busa (hal), busó (járás)
baszasz=támpont bóset = szeméremtest
bástya

beste, bestia

bijes = megszégyenít
búsít
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busál = főtt
búsul
csángó vándorló

boses = késlekedik

besenyő

búsong

Busá = szégyen, busál = főtt. A magyar abál szó a főz szinonímája. Az
abál azonban az evel = gyász fogalommal rokon, tehát a főzésnek a
gyászhoz és a búsuláshoz van köze... (kannibalizmus?)
Busójárás Farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően öltöznek.
A nagy mulatság farsang-vasárnap van: a túlparti "szigetről" eveznek át
ladikokon a busók. A jelmezes felvonulás a Kóló térről a főtérre vonul.
Vízre bocsátják a télbúcsúztató koporsót, sötétedéskor máglya gyújtással
égetik el a telet és körtáncot járnak. (Valószínúleg azért jönnek át a
"szigetről", mert az őskorban szokás volt a téli hideg elől délebbre
hajózni, de koratavasszal visszatérni. A hó-ra tánc a hó temetése lesz.)
A kóló, hóra balkáni tánc. Körben összekapaszkodva vagy sorbaállva
járják Horvátország, Szerbia, Bosznia, Macedoniában. Bulgáriában
horo, Romániában hora, Izraelben hóra, Görögországban hórea a neve.

VSz gyök, héber
VSz származékok: vaszál = vazallus (vezetve van), viszet = szabályoz.

VSz, héber táblázat
vezetett, később: vazír

vaszál = vazallus
vaszat = regulátor

VSzL

viszet, viszut = szabályozta /-ás

veszet = havibaj, rendszer

VSzT

vuszát = szabályozott

VSz gyök, magyar
Ha héber rokonszót keresünk, a VSz szavakról is le kell vennünk a V-t.
Magyar VSz gyökszavak: vesz, vész, visz. (Egy BSz gyökszó van: bősz.)
Nemcsak a VSz, hanem a B/VSz gyök értelme: visz, bősz is megfelel
egymásnak a két nyelvben.
Az "énes" VSz igék fejlődése a magyarban (a héber ani = én):
Vesz-ani, visz-ani, isz-ani  venni, vinni, inni  főnévi igenév.
Veszen, viszen, iszen  vesz-én, visz-én, isz-én  vesz, visz, isz-ik.
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Veszne, viszne, iszna / venne, vinne, inna  feltételes mód, alanyi ragozás.
Veszné, viszné, iszné / venné, vinné, inná  feltételes mód, tárgyas ragozás.

A VSz gyökszavak bővülése
A héber VSz l és t hangot – a magyar VSz d, k, ly, n, ny, t -t vesz fel.
vsz vsz

vsz-d

vsz-p

vsz-k

vsz-l vsz-ly

vsz-n vsz-ny

vsz-sz

vsz-t vsz-t

VSz, összhasonlító táblázat
vav = horog, szá! = vidd
vesz (elvevő)
basz = eltaposta
vész
m'vuszá = vereség
veszít, veszteg

iszá = késztette, sz'í (nn)= vidd!
visz (iszik, szív)
saavá = viasz
viasz
veszet = rendszer
Visztula

tvuszá = vereség
(el-)veszett western = nyugat

osze = tesz, időzik
vesződik
bosz = tapos, purám=felvagdalt

bosz = tapos, poresz = kitár

Veszprém (perem)

Boszporusz (átkelőhely)

boszesz = tapos

iszá = késztette, oszek=foglalkozik vele

baszik

viszket (tetvez)
bosz = eltapos

aszón = baj

veszély

viszály
veszet = havibaj
viszolyog

veszet = rendszer

viszet = szabályozta

vászon

viszony, viszont
vaszat = szabályozó
vessző

baszisz = támpont
vissza
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Wikipedia: Veszprém a Séd patakot övező hegy-völgyekben terül el.
Északról Bakony, délről Balaton-felvidék, keletről síkság a határa. Neve
a szláv bezprem szóból ered, ami Veszprém "egyenetlenségeire" utal.
Wikipedia: Boszporusz A török bouz = ökör, poroz = gázló összetétele.
A Visztulát már az ókorban is ismerték. A folyó nevét a weys (milyen
nyelv?) 'úszik' tőre probálták visszavezetni.

B/V-Sz/Sz gyök, héber
BSz gyökszó: bosz = megutál, tapos, basszus (hang). Értelme: bősz.
A héber B/V-Sz gyökszavak bővülése
A héber B/V-Sz gyökszavak csak m, r, sz, sz, t hangot vesznek fel.
bsz

bsz-m bsz-m

bsz-r bsz-r

bsz-sz

bsz-t

B/V-Sz és B/V-Sz, héber táblázat
basz = megutálta, taposta, basszus, nagybőgő
m'avusz = vályú, magtár, hízlaló

B/V-Sz
bosz = megutál, tapos, basszus

aváz = liba

elvesz-á m'vuszá = bukás, vereség

busztán = gyümölcsös

BSzT

busztani = kertész, ültetvényes
baszim = illatos

biszem = vidította

baszám / baszám = illatszerész

B/V-SzM

buszám = illatosított, becsípett
biszem / biszum = illatosította /-ás

m'vaszem = mámorít, illatosít

B/V-SzM

bószem / boszmi = illatos / illatszer
bószer = éretlen

baszár = hús, test

biszer = újságol, jó hírt hoz
biszroni = húsevő

BSzR
B/V-SzR

b'szorá = (jó) hír

baszráni= húsos, jó húsban levő

m'vuszár = (jó) hírről értesült

baszasz = taposta

boszesz = tapos

B/VSz-Sz

baszisz = alap, alapvető, támpont, lúg
basziszi = lúgos

biszesz /-usz = megalapoz /-ás

m'vaszesz = megalapozza

buszász, m'vuszasz = megalapozott
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A beszéd, baszod (basz = letapos) és héber baszár = hús lehetnek
rokonszavak? Pe-osze: száj-teszi, b’-osze: beteszi – tehát hangtanilag
(P/B) lehetnek. Nagyon távolról értelmileg is.

BSz gyök, magyar
Magyar gyökszavak: basz(-ik), bosz (szleng), bősz.
A BSz gyökszármazékok
A magyar BSz gyök k, l, r, sz, t hangot vesz fel.
bsz bsz bsz

bsz-k

bsz-r bsz-r

bsz-l

bsz-m

bsz-sz bsz-sz

bsz-t bsz-t

BSz, összehasonlító táblázat
bosz = tapos, megutál

bosz = letapos, megutál

basz(-ik)

bosz (szleng), bősz
bosz = megutál
bőszít

b’= benn, osze = tartózkodik

buszász = megalapozott

baszk

büszke
pe = száj, biszer = újságol

bosz = tapos, biszroni = húsevő

beszél (be-szél összetett szó)

boszorkány

basz = nagybőgő

boszesz = eltapos

basszus

bosszú

A hivatalos etimológiával most sem értünk egyet. A beszéd-et szláv
jövevényszónak tartják (horvát, szlovén, szlovák: beseda). Ebből
nyakatekert úton származtatják a beszél igét. Pedig a beszél SzL gyökből
képzett igekötős ige. (Részletes magyarázat a SzéL gyöknél lesz).
Wikipedia: „A baszk nyelv (euskara, üskara) ősi, de tisztázatlan eredetű
agglutináló nyelv.” A baszkokat csak a környezetük nevezte így,
önmagukat euskaldu-nak hívják. A (mű-)latinból való származtatás
pedig, ami visszajut az önelnevezésre, körkörös érvelésen alapul. A
baszk és az indián athabaszk is, az európai szubsztrátnyelv származéka.
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VZ gyök, héber
A héber VZ gyökszavai: váza = váza, víza = vízum (újkori szó).
Kb. 4 ezer éves VZ származék a sémi vazír = vezér (visz-er).
A héber VZ elvont értelme: tart, vezet.
váza = váza

víza = vízum újkori szó

vazír = vezér, miniszter

VZ
VZR

V-Z/Zs gyök, magyar
Magyar VZ gyökszavak: váz, váza, víz, viza (hal).
Elvont értelem: tart, vezet.

V-Z/Zs gyök, összehasonlító táblázat
áz = erős, veszet = rendszer

meví = visz

váz

víz

váza = váza

ez, iza = kecske hús

váza

viza latinul Huso  hús
azóv = elhagyott

bodek = vizsgál

Vezúv

vizsgál

azáv = elhagy

ozev= otthagy

vezekel

vizel

veszet = rendszer

baz = rabol

vázol

vizsla
m'vuze = lenézett
vézna
vazír = vezér
vezér, vezénylő
vaszál = vazallus
vezetett

víza = vízum
vizit

B/V-Z gyök, héber
BZ gyökszavak: baz = sólyom, bizá = zsákmány, lenézte, megszégyenítette.
A BXZ gyökszó: boáz = nagybirtokos.
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A héber B/V-Z gyökszavak bővülése
A héber B/V-Z gyökszavak b, j, k, l, r, z hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak v, c, d, p/f, g, h, m, n, s, sz, t hangot.
bxz bz

bz-bz

bz-j

bz-ch bz-k

bz-l

bz-r

bz-z

B/V-Z, héber táblázat
baz = zsákmány, sólyom, megvet
bazá = lenézte, megvette

BZ

buz = lenézés, megvetés

bizá = zsákmány, megvetette, megszégyenítette
boáz = nagybirtokos BXZ

bazbuz = kanári

bizbez = elpazarolta

BZ-BZ

bazb'zán = pazarló

bizbuz = pazarlás

bazuj = megvetett

bizuj = megvetés, megszégyenítés

bazjár = sólymár

bizajón = megszégyenítés, gyalázat

BZJ

bazak = szórta, hintette, villámlott, villám

BZK

bazich = tálka, csésze

BZCh

bazelet=bazalt

BZL

bazír = solymár

bizer, pizer = szétszórta

BZR

bazoz = rabló

bzizá = zsákmány, fosztogatás

BZZ

bazaz /nivzáz/ = zsákmányolta, fosztogatott
m'vazbez = elpazarol, elprédál

bozez = rabol
m'vuzbáz = elpazarolt, elprédált

B/V-Z/Zs gyök, magyar
Minthogy a B/V-Z/Zs gyökök jelentései a két nyelvben jól megfelelnek
egymásnak, ez azt jelenti, hogy a legkésőbb megjelenő mássalhangzók
után is volt még (nyilván a délvidéken) "közös életük".
A magyar BZ gyökszavak: búza, bűz.
A B/V-Z/Zs gyökszavak bővülése
A magyar B/V-Z/Zs gyökszavak g, k, l, ny, r, t, z hangot vesznek fel.
Nem kapcsolnak b/v, c, d, p/f, h, j, m, s, sz hangot.
bxz bz bz

bz-bz

bz-g
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bz-j

bz-ch bz-k bz-k

bz-l bz-l bz-ly

bz-ny

bz-r bz-r bzs-r

bz-t

bz-z bz-z

B/V-Z/Zs, összehasonlító táblázat
buzák = elszórt
búza
buz = megvetés
bűz
bozek = szór
buzog
bizá = zsákmány

bozek = szór, hint

bízik

Buzsák

bizajón = megszégyenítés

bizajon = szégyen

bazsalyog

bizony

bizer = szétszórta

bizer = szétszórta

bazár

bizarr, bizsereg

basel = (túl) érett
bűzlik
bizer = hintette
(festő) buzér

bozez = rabol bazjár=sólymár

busztán = gyümölcsös

bezzeg

bozót

biztat

Viza (latin Huso: hús) Mozgása nehézkes. Életének egy részét a
tengerben tölti, de folyókba vonul ívni. A Fekete-, és Kaszpi-tenger hala.
Buzsák (horvátul Budžak) község a Balaton alatt van.
Bazsalyog: ravaszul, megvetően mosolyog. Ősmagyar a pisoly=mosoly.
A festőbuzér már az ókorban is használt festőanyag volt.
@ Krizsa Katalin, 2016. dec. 31.
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