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NYELVÉSZET 

Bérczi Szaniszló : 

 

Fogalomfejlődési irányok és rétegtani modell a 

Czuczor-Fogarasi gyökrendszer alapján 
 

Néhány jelentős szóbokor nyomozása az orosz nyelvben 
 

 

Bevezetés: A szervesen összetartozó négy hierarchiaszintes magyar nyelv: időkút 
 

Tavalyi Czuczor-Fogarasi (CzF) konferencia előadásunkban két alapvető rendező elvet mutattunk be a Magyar 

Nyelvkémiát elemezve. Ez a két rendező elv: a szerkezeti hierarchia, és a fogalomfejlődési modell. A magyar nyelv 

szerkezeti hierarchia szintjeit, azoknak szerves belső egységét és egymásra-épülését a Czuczor-Fogarasi szótár mutatta ki. 

Nyelvkémiai modellünk fölépítése során azt is fölhasználtuk, hogy a szerkezeti hierarchia és a fogalomfejlődésben 

megnyilvánuló evolúció szoros kapcsolatban áll: az evolúciós jelenségek jól tagolhatók az egymásra épülő szerveződési szintek 

kiépülésével. Ezt a természettudományos építkezési elvet a nyelvi belső hierarchiára alkalmazva a nyelv belső 

fejlődéstörténetének néhány epizódját az ősi hangképletektől elindulva, a hangérteménnyel is rendelkező hangoktól és a velük 

párhuzamosan kifejlődött gyököktől, a gyökökből fölépülő szavakig a szerkezeti szintek alapján rekonstruáltuk. Mivel e 

szintek kiépülése hatalmas időkereteket kíván meg, ezért a szervesen összetartozó négy hierarchiaszintes magyar nyelvet 

időkúthoz hasonlítottuk.  

A hangutánzó szavak alapján egy lehetséges elindulási folyamatot is bemutattunk a nyelv korai fejlődési szakaszáról, amely 

a természeti jelenségekben gyökerezik. A hangutánzással történő „eseménysor elbeszélés” (az eseménysor hangokkal 

visszaadott folyamatábrája) hosszú ideig párhuzamosan haladt a mimikával kifejezett elbeszéléssel, azaz eseménysor mozgásos 

bemutatásával. (Ezt az igen ősi kort mintegy 25 000 - 35 000 évre tehetjük.) Bemutattuk azt is, hogy a gondolattársítás alapján 

hogyan tevődhetett át a hangutánzó jelenségekről a velük társult jelenségekre is a hangokkal történő, gyökszerű, egy szótagos 

jelenség-visszaadás. A későbbi nyelvfejlődési szakaszokban egyre nagyobb teret nyert a fogalomfejlődés. A fogalomfejlődés 

visszacsatolásos módszerével újabb nyelvfejlődési szakaszokat rekonstruáltunk. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszott a 

jelenségben és a róla visszaadott hangokban már fölismerhető társítás, ami a gondolattársítást egyre jelentősebb fejlesztő 

szerephez juttatta.  

A gondolatok összehasonlítása, az analógiák alapján történő társítása idővel a gyökök bokrokká szélesedését eredményezte. 

A gyökbokrokkal már őseink korai beszéde hatalmas jelenségvilágot kapcsolt össze, elemzett és válogatott. De egy ponton túl 

a szerves fejlődés egyes közösségeknél megszakadt. A magyar nyelvben tovább folytatódott a szerves nyelvi rendszert tovább 

építő belső fejlődés. 

Más, elvándorló, keveredő közösségekben a szerves nyelvi rendszert tovább építő belső fejlődés megtört. A szétszóródó 

közösségek idegen környezetben másféle nyelvi építkezéssel találkoztak. Ilyenkor a nyelvi közösségek közötti kölcsönhatásnak 

számos esete jöhetett létre. Egyes közösségek a magukkal vitt rendszert fokozatosan beépítették az új nyelvi közösségbe, ha 

nem is tudták tovább vinni töretlenül a korábbi belső építkezését. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a szerves, négy-

hierarchiaszintes nyelvi rendszer (magyar nyelv) jelenléte alapján olyan fejlődési fokozatokra is bukkanhatunk egy-egy idegen 

nyelvben, ahol ma még fölismerhetők az átvitt korábbi fogalmi elemek (orosz nyelv, vizsgálatunk tárgya). A korábbi 

gyökrendszer részbeni fönnmaradására a legfontosabb értelmező ok: a belső nyelvi rendszer épülése (ahogy korábbi írásunkban 

erre rámutattunk), fogalomfejlődési rendszer. A mai magyar nyelv változatlanságát éppen ez biztosítja: változáskor az egész 

addig kiépült rendszernek, a gyökbokrok rendszerének, egyszerre kellene változnia, ami lehetetlen.  

A nyelvükben keveredő közösségek térhetnek rá arra az útra, amit a mai nyelvtudományi rendszer kiépülése idején 

meghatározónak véltek: ez a fogalmi alapon, tárgyakhoz és jelenségekhez kapcsolva nyelvet használó beszéd. Ezeknek az 

elvontabb nyelveknek és a hangutánzókban, gondolattársításban és képiségben gazdag 3 FU nyelvnek (Magyar, észt, finn) az 

elemzése során egy fontos összehasonlításra mutatott rá J. Kaplinski (2010) és K. E. Turunen (2011). Ez pedig az, hogy az idők 

során egyre szaporodik az elvont szavak száma, és csökken az ősi hangképletek alapján még szervesen kapcsolódóké. Ennek 

fényében különös fénnyel világít a magyar nyelv kútmély vizében megcsillanó napsugár. 
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„A észt, a finn, és a magyar beszédben egy a meglévő szókincsnél gazdagabb jelentésvilág létrehozásának lehetősége van 

jelen a gondolatok számára. Ez a gazdagabb jelentésvilág a szóképzés lehetőségéből fakad. A szóképzés még őrzi azt a 

korszakot, amikor a dolgokat, a jelenségeket, az eseményeket most fedezik föl. Ha a gazdagabb jelentésű meghatározás 

lehetősége abból fakad, hogy pontosabb kifejezések már nagy számban rendelkezésre állnak, ilyen képesség nem marad fenn. 

A észt, a finn, és a magyar beszédben megőrzött képesség éppen abból fakad, hogy a beszélőnek magának kell kitalálni a 

folytatást. Az eseményeket föl kell fedezni, mert azok még nincsenek megragadva, visszaadva, meghatározva. Azokat még el 

kell nevezni előbb, vagy valahogy másképpen visszaadni. Ebben a képességben tehát döntő különbség van egyrészt az észt, a 

finn, és a magyar, másrészt a nyugat-európai nyelvek használatában. Az utóbbiak számára a világ már előre meghatározott 

fogalmakból áll össze. a nyugat-európai nyelvekben mindennek megvan a maga neve, ezért a nyugat polgára megél a nyelvi 

fogalomkészlettel, a nyelv segítségével kialakított világban. (Kaplinski, J. 2010) 

„A finn, észt és magyar nyelvek hangutánzó szavakban való gazdagsága köztudott, mert e nyelvek bővelkednek a leíró, 

megjelenítő jellegű szavakban. Hangutánzó szavak általában minden nyelvben találhatók, de a finn, észt és magyar nyelvektől 

eltérő mennyiségben. Azon nyelvekben, melyek bővelkednek ilyenekben, (mint például az finn, észt és magyar nyelvek), a 

„hangtani logika” lehet egymástól eltérő. Miként a különböző népek vagy kultúrák zenéje is, melyet az adott kultúrába 

belenőtt emberek már elsajátítottak, és amihez a fülük már hozzászokott, úgy a nyelv hangutánzása is sajátos, azaz minden 

nyelvben más és más. Ez azt jelenti, hogy (hangfestésben és -) utánzásban az egyes nyelvek nem teljesen egyformák, hanem 

mindegyik a maga „nyelvének fülére” hallgatva alkot hangutánzó szavakat. A nyelvnek más, - például a nyelvtani - 

szerkezete is kihat a hangutánzó, „megjelenítő” szavak milyenségére. 

A nyelvben az „egyezményes” vagy megszokott hangzás adta keretek között folyamatosan új és új szavakat lehet kitalálni. 

(Ezzel is, ikerszavasítással is.) Ezek a szavak a nyelvet ismerő hallgatók számára azonnal megnyílnak. Ily módon tehát a 

deskriptív szavakban hangzóssági jelentés (is) van, mely egyrészt az ismertségénél fogva, másrészt az észlelt jelenségnek a - 

nyelvben megszokott hangzó- és hangzásvilág szerinti - utánzásával szólítja meg a hallgatót. 

Az észlelt jelenséget utánzó szó hajlamos arra, hogy megkövüljön a nyelvben, de úgy, hogy annak kifejező erejét azért 

megőrzi. Ezek a szavak a szókincs viszonylagosan állandó részeivé válnak. Az állandósulás pedig már egy lépés a 

fogalommá válás felé. (Itt a fogalomfejlődés.) 

Így tehát azt lehetne gondolnunk, hogy ha a szókincs egyik végében a megjelenítő (deskriptiv) szavakat találjuk, akkor a 

másik felében ott lesznek a nem-deskriptiv szavak, azok, melyeknek jelentése egyáltalában nem függ a szónak a 

hangzósságában rejlő jelentésétől. Ez utóbbiak esetében a szó (hangalakja) pusztán mint önkényes jel működik, mely jelet 

elvileg közmegegyezéssel kicserélhetnénk mégpedig anélkül, hogy az a maga ábrázoló erejéből - mely abban igazából nem is 

igen létezik - bármit elveszítene. Ebben az esetben olyan szóval állunk szemben, mely már teljes mértékben fogalmiasult, azaz 

absztrahálódott. Elvileg tehát kétféle szó létezik a szókincsben: deskriptív és nem deskriptív, azaz ábrázoló és nem-ábrázoló. 

Ezek képezik a két végletet, s ezek között, az átmenetek különböző pontjain helyezkedik el az összes általunk használt szó. 

Vagyis a szavakban több-kevesebb hangutánzó, „megjelenítő” erő lehet.” (Turunen K. E. 2011) 

Cikkünk második részében példákat mutatunk arra, hogy él tovább az ősi gyökrendszer az orosz nyelvben. Néhány, a 

gyökrendszeren fölépülő fogalombokornak, azaz gyökbokornak és szóbokornak meglétét az orosz-magyar és magyar orosz 

szótárban végeztük. Bevezető jellegű munkánknak ez a része további részletes elemzésre, egy orosz nyelvű CzF megalkotására 

buzdít. 
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1. ábra. A gyökszint vizsgálatától visszalépő XIX. század közepi indoeurópai nyelvtudomány a jobb szélen látható szerkezeti 

vizsgálatot használta föl a nyelvi rendszer vizsgálatára akkor, amikor a nyelveket „külhasonlította”. A Czuczor-Fogarasi 

nagyszótár azonban belhasonlítást végzett (jobbról második oszlop). A CzF módszert újra fölfedezte az „olasz neolingvisztikai 

iskola belső rekonstrukció” néven (Horváth Katalin előadása, 1. CzF. Konferencia, 2010) és a vizsgált nyelv szinkron 

relációinak nevezte el. A CzF oszlopra helyezhetjük el például Czakó Gábor: Eredeti magyar nyelvtan (2011) c. könyvét is. 

Ebben a munkában egyenszilárdságúan szerepel mind a négy – mondat, szó, gyök, hang – szerkezeti hierarchia-szint (sőt, a 

szerző egy további hierarchiaszinteket is megjelöl: a gyökelem szintet). (Az ábra bal szélén a nyelv kiépülésének korai 

szakaszára mutatott be modellt a szerző a 2010-es 1. CzF Konferencián Magyar nyelvkémia címmel). 

 

 

I. Fogalomfejlődési irányok és rétegtani modell a CzF gyökrendszer alapján 
 

A 2010-ben fölvázolt nyelvfejlődési és fogalomfejlesztési irányok alapján először rétegsort mutatunk be a magyar nyelv 

néhány rekonstruálható fejlődési epizódjáról. Hangutánzó szavainknak a természeti jelenségekhez kapcsolódása jelzi, hogy 

nyelvünk őrzi azt a korszakot, amikor a hangutánzó kapcsolatokat fölismerték, és alkalmazták az eseményleírás hangokkal 

történő utánzására. Tudnunk kell azonban, hogy ezt a korszakot megelőzte a testbeszéddel, a mimikával, mozgásokkal történő 

esemény-közlési forma.  

A korai hangutánzó módszerrel hangképletek formálódtak, a hangképletekből pedig később fokozatosan ismerték föl az 

invariánsokat. A kiválasztott hangcsoportokból lettek a gyökök és gyökelemek. Másrészt a hangokat állandósították a 

kapcsoltan szereplő hangcsoportokból, s később ezek lettek a rögzített hangok. 

A beszédfejlődés korai szakaszában ez a jelenség-leírás és elmondási stratégia sikeres volt. Azért elkezdték a 

hangvisszaadásos eseményjellemzést másra is alkalmazni. Először azokra a jelenségekre, amelyek más jelenségekkel együtt 

fordulnak elő. Például a parázs pirr hangzásával együtt a parázs színe is megfigyelhető. A parazsat jellemző pir gyököt akkor is 

alkalmazták, amikor a parázs piros színét akarták érzékeltetni. Tehát a már ismert hangképletet a társjelenségre is alkalmazták. 

Más területen is a bevált gyök képzési szerkezetet egyre több fogalmi területre terjesztették ki. Ilyen a tár, tér szavakkal képzett 

fogalmak bokra. Ilyen a jól ismert nyál, nyel, nyúl stb. szóbokor is. A gyök megőrzése mellett, őseink, az alapképlet kis 

módosításaival érzékeltették a társsajátosságokat is. A nyelv gyöktartományi részének ilyen formájú korai kialakulása igen 

hosszú történelmi szakaszt vett igénybe.  

A bemutatott korai korszak megvilágított egy olyan életdarabot, amit már nyelvi fejlesztésekkel tudott gazdagítani. A 

bemutatott beszéd-vívmányokkal ismeretrendszerbe szervezett ősünk egy tértartományt. A leírt életdarabot hangokkal, és 

gyökökkel ismeretrendszerbe szervezve, e módszer azt a lehetőséget biztosította őseink számára, hogy hatékonyabban éljen, s 

fokozatosan másként lássa át a gyökökkel már megszervezett világdarabot, majd később fokozatosan halmozza föl az új 
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ismereteket, melyek lendületet adnak egy következő lépcsősor megmászására. Egy ilyen lépcsősor lehetett a képzett szavak 

világa. (2. ábra.) 

 
 

2. ábra. A magyar nyelv lépcsőzetes nyelvfejlődési rétegtani modellje. A hangutánzó, majd hangmintázatokat fölismerő és 

hangképleteket alkalmazó beszéd – a testmozgásokkal, gesztikulációval végzett eseményleíráshoz képest újszerű módot 

jelentett. Előnyeit fokozta egy újabb epizód, amikor a hangképleteket nemcsak a hangokhoz, hanem a hangképlettel jellemzett 

jelenséghez társuló eseményre, jellemzőre is alkalmazni kezdték. (Hangképletnek neveztük azt a benyomást, amit egy zörej 

esetén észlelünk.) Egyik ágon a gyökök fejlődtek így, jelentésük a fogalomfejlődéssel bővült és tisztult. Másik ágon a pontos 

ismétlésre szolgáló hangi világ is rögzült. A gyökök világában a hangi és képi mintázatok együttesen foglaltak már helyet. 

További fejlődési epizód lehetett az, amikor a gyökök összekapcsolására került sor a hosszabb és több viszonylatot bemutató 

szavak kialakítása céljából. Ez az agglutináló nyelv módszere. Eközben drámai bokrok jöttek létre. (Részletesebb kifejtése a 

Bérczi, 2011-es irodalomban.) 

 

 

II. A Czuczor-Fogarasiben nem szereplő iz-szóbokor nyomozása a magyar és az orosz szavak körében 
 

1. A magyar IZ alapfogalom 

 

Van egy különleges szóbokor a magyar nyelvben, amely igen nagy ősiségre megy vissza. Ez az IZ és a hozzá kapcsolódó 

fogalmak szóbokra.  

 

Ma az íz jelentést önmagában állva leginkább a nyelvünkkel ízlelt étel kapcsán emlegetjük. Például az étel íze kifejezésben. 

Jelen van azonban más, szintén a testünkön észlelhető jelenséggel kapcsolatban is szavak gyökeként. Ilyen szavaink az izzad, 

az izom, az izgul is. Az ízig-vérig (=testestől-lelkestől), az izé, izél (=”lelket csinál”), izgága (=nem bír magával), izeg-mozog, 

az ágaskodik benne az íz (=nem bír magával) kifejezések azonban arra utalnak, hogy az alapjelenség szélesebb körű volt 

egykor. Ha pedig az esz, isz, ész szavainkat is ide kapcsoljuk, akkor kibontakozik egy olyan ősi jelenségcsoport képe, amely a 

testből ki-be áramló dolgokat jelöli összességében. Ezt a kiáramló valamit a tűz esetén találjuk meg e jelenségkörben. 

Néhányat ábránkon is bemutatunk.  
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1. ábra. A magyar nyelv, fogalomfejlődése során, az ősi képből, a testből kilépő IZ alapgondolatából, igen kiterjedt 

fogalombokrot fejlesztett. A szerző néhány vázlatos rajzon bemutat ezekből hatot: az izzik, az izzad, az izom, az izgul, az ízlel és 

az izé (talán gondolati keresőszónak mondhatjuk) képét. Számos más lélekkel kapcsolatos kifejezés él még a magyar nyelvben 

olyan, ami ehhez a szó- és fogalombokorhoz tartozik. 

 

Az 1. ábra hat képéből öt azt jelzi, hogy az alapfogalom a testhez kapcsolódik. Korábban bemutattuk azt, hogy a kezdeti 

alapfogalmak a test közeli életjelenségek közül, vagy a közeli természeti folyamatok jelenségvilágából, az azokat kísérő 

hangjelenségek közül választódtak ki. Ebben a hangutánzó alapképlet körbe most nem tudjuk biztosan beleilleszteni az IZ 

fogalomkör hangképletét, de azt látjuk, hogy az embernél megfigyelhető legalapvetőbb életjelenségek világának az alapszavai, 

azoknak gyökei kerülnek ki az IZ ősbokrából.  

Van egy különleges terület, ahol az IZ szó máig széles körben használatos rokon nyelvekben is. Ez az íz lélek gondolata, 

amely megtalálható finnugor nyelvekben is. Kiindulva e szavaknak a belsőből való kilépés, az eltávozás, valaminek a 

kibocsátása jelentésére azt láthatjuk, hogy egy ősi megfigyelés fogalomfejlődésének állomásait, a fogalom 

differenciálódásának mozzanatait őrzik a különféle ma használt IZ alakok. 

 

Izzik =    fényt bocsát ki (és hőt is kibocsát) 

Izzad =   cseppeket bocsát ki 

Izom =    kidomborodásokat „bocsát ki” 

Izgul =    remegést mutat ki (ki be jár az ütőere pl.) 

Izel vagy ízlel =   az ételből kijövő szagot, ízt érzékeli 

Izeg-mozog =   mozgolódik, mozgás révén feszültséget sugároz  

Ízzé-porrá zúz (tör) =  annyira összetöri, hogy a lélek is elmegy belőle 

Ízig-vérig =   testestől-lelkeestől 

 

Isz-ik =    táplálékot befogad 

Esz-ik =   italt befogad 

Isz-kol =   eltávozik 

Űz =    eltávozásra bíztat 

Ész =    valami történik belül, ami láthatatlan, de a lélekkel lehet kapcsolatban 

Eszme =   az a valami, ami a halottal van még 40 napig a csángóknál 
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„száradjon beléd az iz”  átkozódó kifejezés 

„rágja meg a májad az iz”  átkozódó kifejezés 

 

 

E szavak mind azt mutatják, hogy a magyar nyelv az íz gyökben alapjelenséget őriz, alapmegfigyelést rögzít. Azt 

mondhatjuk, hogy a gyökbelisége révén a magyar nyelvben az íz az elsődleges képet (fogalmi képletet) őrzi. (Néhányat ezek 

közül szintén megemlít Varsa Mátyás a Tiszatáj 2003, augusztusi számában megjelent cikkében, melynek címe: A legrégibb 

magyar mítosz.) 

Ha a kettős lélekhitben a néprajz által megnevezett árnyék-lélek nevét tekintjük az IZ egyik mai továbbélő ősi, szinte 

elfeledett jelentésének, akkor a sámánhittel kapcsolatos, az ős-sel, s talán még az istennel is kapcsolatba hozható ősi fogalom 

szóalakját is láthatjuk benne. Az ős különösen fontos szókapcsolódási kör, mert az ősben egykor az ősök lelkét nevezték meg. 

Számos, az eurázsiai nyelvekben iz-zel kapcsolatos szó is megjelenik a gondolati társulás szintéjén, pl. Izisz. Az Izraeli 

törzsszövetségnek (és az Ószövetségi Bibliának), valamint az iszlám szónak e körbe tartozását most nem vizsgáljuk.  

Indoeurópai nyelvek közül ezen ősi fogalomnak a jelenlétére először az orosz nyelvben bukkantam. Mivel a kettős lélekhit 

egykor igen elterjedt volt Eurázsiában, a néprajzkutatók a FU nyelvekben is megtalálták a hasonmás kifejezéseket. (Például is, 

jis a vogulban=manysiban, is, ishor az osztyákban=hantiban, itse a finnban, ise az észtben.) A FU népekkel érintkező szláv 

nyelvek, közülük legfőképpen az orosz nyelv, logikusan tartalmazhatja ennek az ősi fogalomnak (és műveltségrétegnek) a 

maradványait. Az orosz nyelvben a legismertebb eltávozást jelölő IZ szó a ból-, ből- jelentésű előljárószó. Az találtam, hogy az 

orosz nyelvben, a ból-ből elöljáró szón túlmenően is, megtalálható az íz szó, de kissé más szerepkörben. Ha egyszerűen kellene 

megnevezni, akkor az iz szó az oroszban egy olyan igekötő, ami ugyan viszi tovább a KI (kijutás, kimenés, eltávozás) jelentést, 

de nem a jelenséget hordozó alapszavakban. Az orosz nyelvben tehát az IZ szó egy másodlagos fogalmi képlet. Ezt a magyar 

IZ fogalomkör alapszavainak orosz szavaival és az oroszban igekötősen megjelenő szavak sokaságával lehet bemutatni. 

 

2. A magyar IZ alapfogalom orosz szavai 

 

Első lépésként tekintsük át azt, hogy az eredeti IZ magyar gyök összetartozó szavai hogyan mutatkoznak az orosz szótárban: 

 

Izzani =    fényt kibocsátani (és hőt is)  накáляться, накáливаться 

Izzadni =  cseppeket kibocsátani   потéть 

Izom =    kidomborodásokat „bocsát ki”  мускул 

Izgulni =   remegést kimutatni (pl.)   волновáться 

Izelni, vagy ízlelni =  az ételből kijövő szagot, ízt érzékelni ошушáть вкус 

Izegni-mozogni =       ёрзать 

Ízzé-porrá zúzni (törni)       разбить в пух и прах 

 

Láthatjuk, hogy az eredeti gyöknek a magyarban összetartozó szavai mind különbözőek az orosz szótárban. Az iz 

fogalombokor ősi jelenségképlete nem őrződött meg eredeti sokszínűségében a szavakban. A magyar IZ fogalomkört tükröző 

jelenségvilág elvont (a jelenségbokortól eltávolodott) – új szavakkal van megjelölve. Ez tehát mérési eredményként jelzi, hogy 

az orosz nyelv már eltávolodott attól az ősi állapottól, amikor még egymáshoz közeli szavakkal fejezték ki az egymással 

gondolati-jelenségbeli kapcsoltságban lévő fogalmakat.  

Mégis, van a szavaknak egy olyan köre az orosz nyelvben, ahol megmutatkozik az iz ősi jelentésének egyfajta megőrzése. 

Ezekben a szavakban az iz igekötő szerepű, és a szó jelentésében a ki, kifelé, kiáradó értelmet adja a szavaknak. Mást jelent a 

húzni, és mást a kihúzni. Orosz nyelvi középszótáramban 10 oldalt, azaz 20 hasábot tesznek ki az iz-zel kezdődő orosz szavak. 

(Az из –zel kezdődő szavak között előfordulnak nem ebbe a jelentéskörbe illő szavak is, mivel a mai orosz nyelv egy nagy 

kevert rendszer.)  

 

Néhány fontosabb из kezdetű szót bemutatunk. Maga az из szó azt jelenti, ból, ből (valamiből kifelé). 
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IZ kezdetű szavak az orosz szótárban, (valamint az ISZ-szel és az SZ-szel kezdődő ki jelentésűek is) 

 

избавить   (ki)szabadítani 

избегать   (ki)kerülni 

избирать   kiválasztani 

извéдывать   kitapasztalni 

извергать   kihány, kivet, kidob, kilövell 

извёртываться   kivágni magát 

извéстие   kibocsátás, hír, hírkibocsátás 

извлечéние   kihúzni 

издать    kiadni 

изливаться   kiáramlani (изливать сердце - kiönteni a szívét) 

изощряться   kifinomulni 

износысться     kilyukadni 

измерять   kimérni 

измучиться      kimerülni 

излучать   kisugározni 

извне    kivülről 

 

искaжать   kiforgatni (искажать смысл слов – kitekerni a szó értelmét) 

испaрение   kigőzölgés, kipárolgás 

использовать   kihasználni, használni 

исходить   kiindulni 

истреблять   kiírtani, kiölni, kipusztítani 

истираться   kikopni 

исключaть   kirekeszteni, kizárni, kiközösíteni 

исход    kimenetel, eredmény 

исчерпывающий   kimerítő, részletes 

истощение   kimerültség 

испаряться   kipárolog, párolog 

испытывать   kipróbálni 

исключение   kivétel 

исследовать   kivizsgálni, kikutatni, tanulmányozni 

 

сходить    kiszállni, menni valahová 

стирать    kimosni, kitörölni,  

сдвигать   kimozdítani 

скончаться   kimúlni, kiszenvedni, meghalni 

сводка    kimutatás 

смотреть   kinézni (az ablakon) 

сохнуть    kiszáradni 

сыпной тиф   kiütéses tifusz 

светлеть   kivilágosodni 

 

 

Az IZ-zel (ISZ-szel, SZ-szel) kezdődő igekötős igék és szavak sorából azt látjuk, hogy az orosz из (és az ис, a с) azt a 

jelentést viszi tovább, ami az ősi gyökből kikristályosodott, és ez a ki-, a kifelé jövő (valami) értelemmel összefüggő jelentésű.  

Elvégezve a vizsgálat próbáját, megnéztem a magyar-orosz szótár ki-vel kezdődő szavait. Ebből a vizsgálatból érdekes kép 

tárult elém. A ki-vel kezdődő szavak orosz megfelelői közül mintegy 60 százaléknyi a вы szóval kezdődött. Ez nem meglepő, 

hiszen a kijárat például выход. Ugyanakkor a ki-vel kezdődő szavak orosz megfelelői közül mintegy 15 százaléknyit tesz ki az 

из–zel kezdődő szavak aránya. Az orosz nyelvben tehát a ki igekötőt ma már nagyobb súllyal képviseli a вы igekötő, mint az 

из igekötő.  

Mindezek alapján a következő, sajátos rétegződési helyzet áll fönn. Nyilvánvaló, hogy az iz gyökképlet a magyarban 

teljesebb, mert a magyarban képez rendszert és illik a testből történő eltávozás, valamilyen kibújás, kilépés képhez. A 
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magyarban az IZ őrzi az eltávozó íz-lélek képét (képletét) is, de az ősi fogalomkör eredeti jelentésköre is föltárható belőle. De a 

jelentése ennek a rövid gyök alaknak jelen van egy másik nyelvben is, ahol azonban az eredeti jelentése már elveszett és csak a 

lényege, a kijutás, kitérést, kilépést őrző értelme van jelen. Ez az egyszerű megfigyelés és mérés a gyökrendszerben rejlő 

lehetőségeket támasztja alá abban, hogy segítségével nyelvfejlődési rétegeket tudunk föltárni. 

 

III. Néhány jelentős CzF szóbokor nyomozása az orosz nyelvben 

 
3. Az egy jelenléte az orosz nyelvben 

 

További alapvető szavak nyomozására indulunk az orosz nyelvben. Talán az egy szó az, amelyik a legmarkánsabban van 

jelen az orosz nyelvben. A jelentése is megfelel a magyar jelentésnek. Kétféle hangalakkal is szerepel a szótárban. 

 

 

один    egy 

одинáковий   egyforma, egyenlő 

одинóкий   egyedülálló, magányos 

однáжды   egyszer, egy alkalommal 

одноврéменний   egyidejű 

однообрáзность   egyformaság 

однорукий   félkarú (egykarú i.e. észjárással) 

односторóнний   egyoldalú 

одинóкий   egyedülálló (ember) 

единовлáстие   egyeduralom 

единственний   egyetlen, egyedüli, példátlan 

единица    egyes (oszt.), mértékegys. 

единичный   egyes(en) előforduló 

единобрачие   egynejűség 

единоврéменный  egyidejű 

единство   egység (egységesség) 

 

 

Láthatjuk, hogy az eredeti gyök magyarban összetartozó szavai párhuzamosan, azonos értelemmel jelennek meg az orosz 

szóban és a vele kapcsolatos összetett szavakban. Ennek a szónak a jelenléte egy ősi közös örökség mindkét nyelvben. 

 

 

4. A kör, ker, kar, gyökbokor, valamint a vele kapcsolatos gör, gur, gyökbokor jelenléte az orosz szavak körében 

 

A körfogalomhoz tartozó szóbokornak és fogalomkörnek a nyomozása az orosz nyelvben szintén eredményes. Azonban az 

előfordulása a k és az r közé ékelt magánhangzó nélküli. (Kivéve a рук = kar szót, ahol a két mássalhangzó fölcserélődött). 

Ahogyan a magyarban, úgy az oroszban is fogalmi bokrot alkot a kr kezdetű szavak csoportja, és a vele kapcsolatos gr kezdetű 

szavak csoportja is.  

 

 

рук     kar 

круг    kör 

крона    korona 

кромка    karima, szél, perem, 

крутить    csavar, sodor 

кружить   kering 

кругозор   látóhatár 

крепость   vár, erőd 

крюк    horog, kampó 
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крошка    morzsa 

крупинка   szem, (termény, pl. mák) 

крот    vakond 

кружок    korong, tárcsa (klub,kis társaság, kör) 

кривой    görbe, ferde 

кривить    görbíteni, ferdíteni 

кресло    karszék 

кроме    kívül (t. i. a körön), nélkül 

кружка    korsó 

крякать    krákogni, 

крест    kereszt 

округлять   kikerekíteni 

вокруг    körül 

 

 

A gör, gur, gyökbokor kapcsolódása 

 

 

город    város 

горбится   görbülni 

горошек   borsó, pöttyös (ruha) 

груша    körte 

грабли    gereblye 

гравий    kavics 

груда    garmada, halom 

грудь    mell, kicsi halom 

грань    határ 

гриб    gomba 

грибок    kis gomba 

 

Mind a kör, ker, mind a gör, gur, stb. gyökbokor nyoma kiterjedten van jelen az orosz nyelvben is, de dentően kr és gr 

formában. A közös fogalmi kör, amely a néhány konkrét képhez kötődő ősi gyök jelenlétét igazolja. 

 

 

5. A ter, tér, tár gyökbokor 

 

A térfogalomhoz tartozó szóbokornak és fogalomkörnek a nyomozása is eredményes volt az orosz nyelvben, de itt már 

nagyobb átalakuláson ment át a gyök. A térrel, területtel kapcsolatos szavak előfordulása itt is a t és az r közé ékelt 

magánhangzó nélküli. De a tr elé került még a sz-hang is. Ahogyan a magyarban a ter, tér, tár, úgy az oroszban is fogalmi 

bokrot alkot az sztr kezdetű szavak csoportja is, de már sokkal kevésbé terjed ki a térfogalom területére. Inkább csak néhány 

helyen maradt meg a térrel kapcsolatos jelenségek (pl. építés, struktúra) világában. 

 

 

пространство   tér, térség terület 

странствовать   vándorolni 

страна    ország 

страна света   égtáj 

строение   épület 

строить    építeni 

строй    alakzat, rendszer 

строка    sor 

структура   szerkezet 

струиться   áradni, teret kitölteni 
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6. A fog szóbokor 

 

Az a kép, ahogy a fogával ragadja meg és fogja már az állat is a zsákmányt, igen ősi kép. A szervesen összetartozó négy 

hierarchiaszintes magyar nyelvben ez a képlet terjedt ki a kézzel megfogott, majd a fogóval megfogott tárgyi jelenségekre, 

majd képletesen is, a szemléletével, az agyával, eszével fölfogott dolgokra is az ősi gyöknyelvben. Érdekes látni, hogy ezt a 

rendszert már nem őrzi az orosz nyelv. A belőle leágazó szinte minden fogalomra külön szót használ.  

 

 

зуб     fog  

зубчатый, судак    fogas (foggal ellátott) 

ловить     megfogni, elkapni 

схватывать    fölfogni 

принимать    fogadni 

понятие    fogalom 

щипцы     fogó (harapófogó) 

держаться    fogódzkodni 

ручка, рукоятка    fogantyú 

составлять    fogalmazni 

 

 

Láthatjuk, hogy az eredeti gyök magyarban összetartozó szavai szétesnek az orosz szótárban. Azt mondhatjuk tehát, hogy az 

absztrakcióval pontosító nyelvekben ez az ősi egység már szétesett, esemény-darabokra törött. Az ősi kép a magyarban 

megőrződött a fog kettős jelentésében. A szánkban lévő testrészünkkel harapunk, vagy fogjuk meg néha az ételt. Másrészt a 

hasonlóan elrendeződő a kézhasználat is, melynek fog igéje őrzi az ősi képet a fölülről négy és alul egy újjal történő fogásban.  

 

 

IV. Következtetések 

 

A szavaknál mélyebb szintet képviselő, a gyök szinten fölismert szerkezetek megléte alapján lehetséges az, hogy a magyar 

nyelvhez korai nyelvfejlődési korszakokat kapcsolhassunk. A gyök szint hatalmas egységeit képezik azok a szóbokrok, 

melyeket egy vagy több rokon gyök kapcsol össze. A szóbokrok körébe tartozó szavakat, fogalmakat a közös képi eredet ma is 

élteti a magyar nyelvben. A fogalomfejlődés mára már elhomályosult, de néprajzi segítséggel megvilágítható nyomai ezek a 

szóbokrok. (érdekes kutatást mutatott be erről a konferencián Juhász Zoltán.) 

A szerves nyelvi rendszert a belső fejlődés útján tovább építő közösségek mellett olyan nyelvközösségek is kialakulhattak, 

amelyeknek részét képezték a szerves nyelvi közösségek. Az ilyen szétszóródó közösség, az idegen környezetben, már másféle 

nyelvi építkezéssel találkozott. Ilyenkor a magával vitt rendszert fokozatosan beépítette az új nyelvi közösségbe, de nem tudta 

tovább vinni annak belső építkezését. Ezért a szerves, négy-hierarchiaszintes nyelvi rendszer jelenléte alapján olyan nyelvi 

fejlődési fokozatokra is bukkanhatunk egy-egy idegen nyelvben, ahol ma még fölismerhetők a közös eredetű vagy átvitt 

korábbi fogalmi elemek, de csak részlegesen és töredékesen. A belső nyelvi rendszer épülése ugyanis, mint korábbi írásunkban 

rámutattunk, fogalomfejlődési rendszer. Egy fogalombokornak a kiépülése a fogalmat egykor kialakító közösségben túlél. 

Ilyen fogalombokorra leltünk az IZ gyökben. (Biológiai hasonlat: a sejtek energetikáját meghatározó mitokondriumnak saját 

DNS szála van. Ez azt mutatja, hogy eredetileg önálló egység volt, hosszú ideig önállóan fejlődött, s csak később kebelezték be 

a sejtmagvas sejtek és léptek vele szimbiózisra.)  

A fogalomfejlődés eredményeként kiépült szóbokrok idővel arra is alkalmassá válnak majd, hogy fokozatos 

szétbomlásukkal és szétszóródásukkal az időt mérjük. Olyasmi módszer lesz ez, kifejlett állapotában, mint a radioaktív 

elemekkel történő időmérés. Hasonlóan működik, elvben, a genetikai óra is: a DNS szálban lecserélődő genetikai egységek 

fokozatosan alakulnak át, s ezzel az átalakulással genetikai távolságot határoznak meg a biológiai szereplők között. (E 

gondolatkörhöz is kapcsolódott Németh Endre előadása a konferencián.) 
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4. ábra. Néhány nyelv rétegződési modellje a magyar nyelv mélybe nyúló hierarchiaszintjeivel, a magyar nyelvkúttal. A 

fogalomfejlődése során, az ősi rétegeket a finnugor nyelvek őrzik. Wiik modellje ezt a nyelvtudomány eddigi, klasszikus 

módszereivel ismerte föl. A CzF alapján azonban a szerkezeti hierarchia is megerősíti Wiik megállapítását. Mérési 

eredményünk az orosz nyelvben megtalálható gyökökkel a további rétegződés egyik szakaszára mutat rá. A nyelvi keveredések 

az absztrakció kifejlődésének indokául szolgálnak 

 

 

Az idő mérése a geológiában is az egymásra települt rétegek sorozatával indult. Csak később vált lehetővé az atommagok 

radioaktív bomlásán alapuló abszolút kormeghatározás. Az egyes nyelvek fejlődése esetén a relatív idő mérésének már ma is 

egy lehetséges módja a CzF szóbokrok különböző mértékű jelenléte (vagy fragmentációja) az egyes nyelvekben. Az orosz 

nyelvet vizsgálva három fokozatot figyelhettünk meg: 

1. Van néhány olyan CzF gyök, amelyből származó szavak szinte teljes egészükben, rendszerként élnek tovább az 

oroszban. Ilyen az egy = egyin, (ágyin, mindkét alak él), Ilyen még a „top” gyök is. 

2. Vannak olyan CzF gyökök, amelyek a közös ősi képre mennek vissza és ez tükröződik is a belőle eredő szóbokorban, de 

az oroszban meglévő szóalak már csak az elvontabb értelem szerinti fogalombokorhoz tartozást őrzi. Ilyen az iz igekötő 

szerepben, és a tár, tér, valamint a kör, ker, gör, tap, ... stb. CzF gyökök köre. Ebből a típusból találtam a legtöbbet. 
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3. Vannak olyan ősi CzF gyökök, amelyek már nincsenek jelen az oroszban, mert a vele kapcsolatos szavak egészen mások. 

Ilyen a széles jelenségkört átfogó iz lélekfogalom, vagy a fog gyök vagy a nyeléssel kapcsolatos, nyál, nyelni, nyelv, nyúl(ik) 

fogalombokor gyökeinek esete. 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy egyes CzF gyökök különböző mélységig visszanyúlóan őrzik az ősi 

fogalombokor (fogalomfejlődés) jegyeit. Ez az összetett jelenlét azonban azt is mutatja, hogy az orosz nyelv, a vizsgált 

szempontok alapján, összehasonlítási kincsestár a CzF rendszer és a nyelvfejlődés számára. 

 

 

V. Összegzés 

 

A magyar nyelvben föltárt, szervesen egymásra épülő, és máig összekapcsolódó, négy hierarchiaszintes szerkezet lehetővé 

teszi azt, hogy korai nyelvfejlődési korszakokat ismerhessünk föl a segítségével. A szavaknál mélyebb szintet képviselő, a 

gyök szinten fölismert szerkezetek megléte, elterjedtsége, vagy jelen nem léte teszi ezt lehetővé.  

A gyök szint hatalmas egységeit képezik a gyökbokrok, melyeket egy vagy több rokon gyök kapcsol össze. A belőlük 

sarjadó hatalmas szóbokrok körébe tartozó szavakat, fogalmakat a közös képi és fogalmi háttér is egybekapcsoltan, 

fogalomtársított állapotban tartja. Ezért a szóbokrok (gyökbokrok, fogalombokrok) segítségével, fokozatos szétszóródásuk 

alapján javaslatot teszünk arra, hogy vele egyfajta relatív időt mérjünk. Olyasmi módszer lesz ez kifejlett állapotában, mint a 

radioaktív elemekkel történő időmérés. Egy korai változata azonban az, amikor a gyökrendszer „fossziliái” alapján még csak 

relatív skálába, geológiai kifejezéssel rétegsorokba rendezzük a nyelveket (Balázs Béla és munkatársai, 1980). 

Mivel a magyar nyelvben, a CzF szótár 150 éve fönnálló elemzései alapján is, a szóbokrok (gyökbokrok, fogalombokrok) 

jelentősen nagyobb méretűek (szószámosságúak), mint a többi nyelvben megtalálhatók, ezért alkalmasak lehetnek arra, hogy 

segítségükkel a szóbokrok „túlélését”, ill. „elsorvadását”, szétesését” vizsgálhassuk meg más, a magyarral egykor minden 

bizonnyal kapcsolatban állt nyelvekben. Czakó Gábor már fölfigyelt arra, hogy a magyar nyelvészek az egységes magyar 

szóbokrok tagjait különböző FU népek beszédében találták meg. De fölfigyelt arra a nem logikus következtetésre is, hogy nem 

a mélyebb belső szerkezettel (hatalmas fogalombokor-világgal) bíró magyar nyelvből értelmezték e FU rokonnépi szavak 

eredetét, hanem mesterségesen konstruáltak egy közös PFU ősnyelvet, (minek a meglétét sehol sem lehet fölismerni), és ebből 

próbálták értelmezni az összes FU nyelvi szót. A FU modell nyelvi következtetése az, hogy egy ősnép egy közös őshazában 

alakította ki azt a nyelvet, melynek a FU nyelvek és a magyar is a leány-nyelve lenne. De a szóbokrok (gyökbokrok, 

fogalombokrok) mérete és korábbi megléte, egységes szemlélete, szerves egymásrautaltsága, és mindmáig élő használata 

összeférhetetlen ezzel a szavak szintjén létrehozott modellel és következtetéseivel.  

Ha egy problémát nem lehet megoldani egy addig vizsgált hierarchiaszinten, egy másik, mélyebb, szervesen kapcsolódó 

hierarchiaszintre kell nyúlni a megoldásért. A grammatika az ókori görög világban született tudományág s benne a szó volt a 

beszéd legkisebb eleme, és később vezették be a gyök (radix) fogalmát. (C. Vladár Zsuzsanna előadása a konferencián.) A 

modern nyelvszerkezettani kutatások előrelépését a gyök szintek föltárása jelenti a nyelvekben, mert ott könnyen adódik a ma 

még nem tisztázott problémák megoldása. A szavak szintjén szétszórtságnak tűnő nyelvi állapot ugyanis a gyökszinten közös 

gyökereket talál. Ezt a megoldást, a gyökrendszer alapú belső nyelvi összetartozást, ma még egyedül csak a Czuczor-

Fogarasi szótár alapján fölismert magyar gyökrendszer tudja nyújtani. A mélyebb belső szerkezettel bíró nyelvben máig 

meglévő, hatalmas szó-, gyök-, fogalom-tömbökből történő szószétszóródás logikailag természetesebb, egyenesebb, rövidebb 

út, mint a művileg konstruált ősnyelvből a töredékértelmű szavak szóbokorrá történő összeállítása. Mégis, - mint Czakó 

Gábor megállapítja, - „a szavak etimológiáját kutató szakemberek inkább szétdúlták, „szétszerkesztették” a gyökrenden nyugvó 

szócsaládokat az értelmező szótárakban és különféle eredetűvé sorolták be”. A fogalomfejlődés fölhasználásával tehát nagy 

előrelépések várhatók a nyelvi kapcsolatok föltárásában.  

 

 

VI. Nyelvfejlődési rétegsor modell 
 

A nyelvfejlődési emeleteket a hangutánzó hangképletektől indíthatjuk a nyelvfejlődési modellben. A hangképletek ősi 

szintjére rétegződik a hangjelenségeket a velük társuló más jelenségekkel társító gyökvilág kialakulása (Bérczi, 2010). Hosszú 

idő alatt kifejlődik és ma is él a CzF szótárban föltárt, gyökrendszeren alapuló fejlődési fok. Erre rétegződik a gyökrendszer 

szétszóródásával előálló, de a gyökrendszert még tartalmazó réteg (ilyen a vizsgált orosz nyelv). Még átalakultabb 

(hangalakban fragmentáltabb), a gyökrendszert már csak foszlányaiban és szétszórtan tartalmazó nyelvek világa figyelhető 
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meg az angol, a német, stb. nyelvekben (5. ábra). Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a rétegtani elrendezésben megjelenő 

egymásrarétegződés egy relatív idővel jellemezhető. 

 

 
 

5. ábra. A magyar nyelv lépcsőzetes nyelvfejlődési rétegtani modelljére épülő olyan modell, amelyben már az eredeti 

rétegződésre ráépülő újabb, idegen nyelvi környezetből származó epizódok is szerepelnek. E modellben, a más nyelvben is 

megtalált gyökrendszeri maradék után, már az absztraktabb fejlődés irányába épül tovább a nyelvi rétegsor. A gyökrendszer 

szerepe ott elhalványul, de a maradványokból a jelenléte még rekonstruálható, mint ahogy azt jelen munkánkban az orosz 

nyelvből vett példákkal kimutattuk. 
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Függelék 

 

Néhány a CzF-ben szintén jelentős szóbokrot alkotó gyökelemhez kapcsolódó fogalombokor meglétét az orosz nyelvben a 

függelékben mutatjuk be. 

 

Az l lebegést, könnyűséget jelölő hang jelenléte: 

 

A lebegést, könnyűséget jelző la, le, lé, li, lo lu gyökelemmel kezdődő szóbokornak és fogalomkörnek a nyomozása szintén  

eredményes volt az orosz nyelvben. Lényegében az l hang jelenléte utal arra, hogy ezek a szavak kapcsolódhatnak a l korábbi 

és testesebb magyarbani l szóbokrához.  

 

 

лебедь     hattyú 

легко     könnyen 

лёгкое     tüdő 

лёгкость    könnyűség 

лёгочний    tüdő 

летéть     repülni 

листвá     lomb 

льн     len 

полёт     repülés 

летáть     repülni, szállni (többször) 

летéть     repül, múlik, telik 

летучка     röpgyűlés 

лже     ál, hamis 

лжец     hazug 

листовой    lap, leveles 

листок     kis levél 

лопух     lapu (levél) 

лопáта     lapát 
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A tap, top szóbokor 

 

tapad     прилипать, 

tapaszt     лепить, 

tapasztal    испытывать, 

tapasztalat    опыт,  

tapint     ощупывать, 

tapintás     осязание, 

tapló     трут, 

tapogat     щупать, 

tapos     попирать, 

taps     аплодисменты, 

tapsol     аплодировать, 

 

topog     топтаться, 

toporzékol    топать ногами, 

toppant     топнуть ногой, 

toprongyos    оборванный, 

 

 

A tap és a top gyök is jelen van az oroszban. Az előbbi mellett annak invertáltja (mássalhangzócserés változata ) is jelen 

van, пать (és a пить) (ahogy a pata és pattog is a magyarban, Györgyi Géza kiegészítése) és így már egy szélesebb körű 

jelenlétét találjuk ennek a CzF gyökpárnak is az orosz nyelvben. A p hang a fenti hangutánzó hangképleteknek a 

legerőteljesebb hangja.  

 

 

A lap, lep szóbokor 

 

lapály     низина, 

lap     пластина, плоская 

lapos     плоский, 

lapít     сплющивать, 

lapul     прижиматься, 

lappangó    латентный, 

lapát     лопата, 

 

talp     лапа 

 

lep     покрывать, 

lepedő     простыня, 

lepény     лепешка, 

ellepni (árvízkor)   наводнить, 

 

 

Igen töredékesen, de találni olyan szavakat, amik még az ősi gyökrendszerre emlékeznek. A lep gyök is jelen van, a lap is 

(лап = talp), de az utóbbi, főleg az invertált változatban, a пл képletben, (pl. плошадь=tér) van jelen töredékes, mert számos 

helyen az alapképletet más szó helyettesíti. Például a lapul = прижиматься, vagy a lappangó = латентный. Ennél a gyöknél is 

jól látható a jelenlét is, de a szétszóródás is.  

 

 

  



XIV. évfolyam, 1. szám Mikes International Volume XIV., Issue 1. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2014 38 
 

A kap szóbokor 

 

kap-ni     получать 

kapa     мотыга 

kapálni    копать (de ásni is, pl. выкопать = kiásni, закопать = elásni) 

kaparni     выскабливать, расцарапывать,  

kapaszkodni    карабкаться, 

kapkodni   хвататься (за) 

kapkodás    суматоха 

elkapni     поймать 

 

A kap gyök is jelen van, de már csak töredékesen, mert számos helyen az alapképletet más szó helyettesíti. A копать ige is, 

bár jelenti a kapálást is, de főleg ásást jelent. Magára a kapálásra a kapa eszközből származó мотыжить igét használják. 

Fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a kapát az etimológiai szótár szláv eredetűnek jelöli, de vegyük észre, hogy éppen a kapálás 

hangalakja az oroszban drámaian különbözik. Tehát ennél a gyöknél is jól látható, hogy a CzF fogalombokor 

fragmentálódásának az az oka, hogy eltérő hangalakok is bekerülnek a fogalomkör szavai közé. 

 

A nyel, nyal, nyál, nyelv szóbokor 

 

Ugyancsak ősi kapcsoltságú az a kép, ahogyan a szájban található nyelvvel, a belőle kiáradó nyúlós nyállal, a megrágott 

táplálék lenyelésével állat is, ember is táplálkozik. A szervesen összetartozó négy hierarchiaszintes magyar nyelvben ez a 

képlet egységes hangalakú a nyel, nyal, nyál, nyelv szóbokorban. Láthatjuk azonban, hogy a magyarban összetartozó szavak 

különböző hangalakúak, tehát már fogalmilag szétváltak az orosz szótárban. 

 

nyelni    глотать,  

nyalni     лизать,  

nyál     слюни,  

nyelv     язык, 

 

Azt a műveletsort, amikor az egyik nyelvi rendszerben fölismert szerkezetre egy másik nyelv elemeit vetítjük, általánosabb 

értelemben vett „koordináta-transzformációnak” nevezhetjük. Ha elkészül az orosz nyelv gyökök és hangérteménnyel bíró 

hangokig lenyúló, négy hierarchiaszintes rendszere, - ezt az olasz neolingvisztikai iskola belső rekonstrukció”-nak és a vizsgált 

nyelv szinkron relációinak nevezi - akkor elképzelhető, hogy annak a rendszerére vetítjük a magyar szavakat. Ezt a nyelvek 

közötti kölcsönös egyenlőség akkor majd természetessé teszi. Ma azonban ilyen orosz nyelvi CzF rendszer még nem létezik. 

De talán ez a gondolatkísérlet is, amit itt bemutattunk, arra sarkallja a kutatókat, hogy végezzék el ezt a belső nyelvi 

vizsgálatot. 

 

Ezt a munkámat Szása Bazilevszki (Александр Базилевский) orosz űrkutató kollégámnak ajánlom, 

33 éve történt első, varsói konferencia-találkozásunk emlékére. 

 

Az előadás elhangzott a II. Czuczor-Fogarasi konferencián, 2012, január 6-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
 

 

BÉRCZI, Szaniszló: Concept-Development Directions and Stratigraphy Model Based on the 

Czuczor-Fogarasi Root-System 

Present article was presented on January 6, 2012 in the Petőfi Literary Musem in Budapest and it presents the basic 

concepts of the author’s language theory. A further developed version can be found in the most recent coloring booklet entitled 

’Ascension to Heaven, Descent to Earth in the Ancient Eurasian Decorative Arts’. http://www.federatio.org/tkte.html 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 


