Kelták és magyarok192
1. Európa vaskori népe: a kelták eredetéről, Európába való megérkezésükről és a Kárpát-medencében való letelepedésükről

A kelták
„Az első, e földön [Magyarországon] lakó nép, melynek neve megmaradt, a kelta nép volt,
mely Krisztus születése előtt öt-hatszáz esztendővel rajzott ki Ázsiából. Ez a nép már ismerte a
kőnél, bronznál tökéletesebb vasat. Ez már vasból kovácsolt fegyverrel foglalta el a földet, lett ura
ennek a hazának. Művelte a földet, foglalkozott állattenyésztéssel, űzte a kereskedést...“ - írja Benedek Elek a ‘Hazánk története’ című könyvében.193
Ha a keltákról szó esik, mindenkinek eszébe jut Asterix rajzfilm figura, de eszünkbe jut az is,
hogy az, aki Első Szentkirályunk fejére tette a koronát ugyancsak egy „kelta“ volt ? – Asterik. A
turistát, aki Budapestre látogat, természetesen felviszik a Gellérthegyre (KELEN-hegyre). Itt menhírek őrzik a kelták emlékét. Vajon hány magyar tudja, hogy Budapesten a 3-ik kerületben van egy
‘Kelta utca’ is, vagy hogy maga Budapest is egy ősi kelta település helyén épült: Aquincum. E római
kori név nyilván a település ősi kelta nevének fordítása (vagy latinosítása), amely feltehetően
AUBHWN [ejtsd: AVÚN] „Vízhon” volt („Ofen” a koraközépkorban a város neve, aminek semmi
köze német – ahogyan „Pest”-nek sem szláv – kemencékhez). Tőle északra emelkedett hajdan a
SICAMBRIA híres kelta vára, aminek neve SICAN194-BHARR lehetett ellatinosítása előtt, azaz
‘Szék-bérces’ (magas dombon álló ‘Szék’) – ilyen (is) volt hajdan a magyar nyelv szerkezete, lásd
még: ‘Hegy-magas’ a Balatonnál vagy ‘Becs-kerek’ a Bánságban. Írül SUÍOCHAN [szíkán] azt
jelenti, hogy: szék, ülés, pad; szék > székhely, lakhely; ülés, gyűlés, törvényszéki ülés(-szak) [ vö.
ótörök SÄKU szék, tatár SEKE pad, japán SEKI ülés, ülőhely] + BARR csúcs, bérc.
A hunok megostromolják az itteni, a Duna vonalát (limes-t) védő római őrséget, és talán, a
helybeli kelták segítségével is, fényesen győznek. A (pannon-)kelták állandó ádáz harcot folytattak
a római megszállók ellen, a lázadások sora arra késztette a megszállókat, hogy egyre nagyobb számban telepítsenek hadsereget a kelta vidékekre, és egyre kíméletlenebbül rombolják a kelta civilizációt. Még az emléküket is ki akarták törölni a tudatból és a történelemből, mint ahogyan az etruszkokkal is ezt tették. Ezért teljesen kézenfekvő a hun-kelta együttműködés, ami még Attila korában
is működött (Eudoxius – AUDAX az „Ádáz” – gall druida, Attila orvosa és tanácsadója volt. Ő az,
aki elkíséri nagykirályunkat a galliai hadjáratban is, és aki a helyi kelta vezérekkel tárgyal). Győzelem keltául BOUDA. Lehet, hogy még „bouda” örömkiáltásokkal is fogadták a bevonuló hun se-

Első mejelenés a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület „Magyar történelem. Tízezer év – ezer oldalról. (Zürich–
Budapest, 2002. 243-264. oldal)” című, a KJF-ZMTE közös történelemtanár továbbképzése Oktatási segédkönyvében:
ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA XVIII. évfolyam 1. szám,
http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf.
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„Ezt a paradicsomi vidéket ő [Páris] azonnal megkedvelte, és megparancsolta, hogy a Szikan hegy tetejére egy
hatalmas várat építsenek.” (‘Tárih-i Üngürüsz’ avagy a Magyarok Története).
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reget. A győztes hunok már azért is felszabadítóan hatottak, mert társadalmuk nem ismerte a ‘civilizált’ római kegyetlen rabszolgatartást. A „Győzelem” után felépült BUDA, az ‘Ős-Buda’, amelyet
„Attila-várá“-nak (Etzilburg) ismerünk a történelemből.
Előfordulhat ugyan, hogy a kelta-pannonok és a hun-magyarok megértették egymást, egy pohár
finom kelta MEDU = hun MEDOS (magyar "MÉZES") mellett bizonyára igen. Diodor görög krónikástól tudjuk, hogy a kelták imádtak mulatozni, szórakozni, lakomázni, de ezt rendkívül szertartásosan tették: urak és szolgák együtt ettek, a nagy húsos üstöt körbeülték. A kelták is, akárcsak a
hunok, többnyire óriási üstökben főzték pörköltszerű ételeiket. A druida (torda) az ételeket megáldotta (ír ALTA-igh áldani), hálát adott Istennek (ír ALTÚ hálaadás) segítségéért. Ezután elkezdődődhetett a lakoma. A harcban vitézkedők kapták a legfinomabb falatokat. A nagy csülköket lerágták, a le nem harapható részeket, pedig az oldalukon, külön hüvelyben tartott tőrrel vágták le. Evéskor mindig ételmaradékok akadtak fenn a hosszú, lombos bajszaikon. Az impozáns bajusz, íváskor
mint egy „szűrő” engedte át az édes nedűt. A kelták sört (CÚRÚ) s mézes bort (MEDU) ittak. A
medu előállításához mézet használtak (> vö. breton MEZ = magyar MÉZ). A lakomákon gyakran
lerészegedtek, majd összevesztek és össze is verekedtek, mert állítólag nagyon lobbanékonyak voltak. A kelták szórakozni is szerettek (lásd: ír SCOR szór > SORCHA vidám, derűs > SCORAIOCHT mulatság). A lakomákon a zenészek mindig jelen voltak, ami egy Sopronban felfedezett
edényen is látható. A kelták kedveltek mindent agyonbeszélni, verselni (danósok, regösök), erejüket
versenyekben195 megmérni, birkózni196, lóversenyeket rendezni, csapatmérkőzéseken részt venni,
egy futballszerű labdamérkőzést197 (ezt Írországban ma is kedvelik, és ír vagy kelta labdarúgásnak
hívják) vagy FIDCHELL-t játszani, ami annyit jelent, hogy – olvasom a német fordításban: „hölzerne Weisheit” („fa-okosság“).198 Diodor elmeséli, hogy egy táblán, fabábukkal játszott háborúról
van szó, egy FA-CSEL-ről ! Lásd: írül FID fa + CHELL furfang, csel, játék, CALAOIS csalás,
CEALG csal, becsap; horgászik, CEALA-igh eltüntet, elrejt199  magyar CSAL, CSEL, CSALI
(> vö. török ÇAL-mak lop, ÇAL-dir-mak játszik, becsap).

Kik voltak és honnan jöttek a kelták?
Myles Dillon és Nora Chadwick szerint a Brit-szigeteken az első kelta települések a korai
bronzkorban (Kr. e. 1180 körül) jelentek meg, ők Anglia kőkorszakvégi őslakóit is proto-keltáknak
minősítik. Leon E. Stover és Bruce Kraig angol régészek Wessex és Magyarország egyes történelem
előtti korból származó leleteiből arra következtetett, hogy a kelták talán már a Kr. e. harmadik évezredben is jelen voltak Európában. Régen meghaladta az idő azoknak a 19. századi nyelvészeknek
és néprajz-kutatóknak az elképzeléseit, akik indoeurópai eredetűnek vélték a keltákat.200
A mai kutatások eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy a keltáknak nagyon kevés kapcsolódási pontjuk van az (indo-)európai népekhez, akiket az újkőkor vége felé beállott masszív belsőázsiai bevándorlási hullám itt talált Európa peremein, az északi és a déli tengermellékeken. Ekkor
még Európa középső részét, az Alpok északi lejtőitől a németföldi Középhegységig, azaz a DunaMajna-Rajna vidékét sűrű és kiterjedt erdők borították. Itt számottevő lakossággal nem lehet számolni.
Háromezer évvel ezelőtt az égetéses erdőirtások mennyisége Közép-Európában ismét ugrásszerűen megnő, amire a talajrétegekben talált elégett fa és faszén mennyisége után lehet következtetni. Ez azzal függ össze, hogy belső-ázsiai lovasnépek fokozatosan Közép-Európába nyomultak.
Vö. ír BÁIRE [ejtsd ‘bárzs’] verseny > BÁIREOIR versenyző.
Írül BARRÓG birok, birkózás neve
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Lásd még: ír LUBÁN labda, IMIR méközés, LUTH fut, szalad
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‘Die Kelten – Europas Volk der Eisenzeit‘ (A kelták – Európa vaskori népe, 1995, 104. old.).
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Az ír CEALA-igh ige egyéb jelentései: el-KEL elfogy / KÖLT költeketik, elpazarol; vm-it hirtelen felfüggeszt,
beszüntet (például egy alvást, egy álmot vagy egyszerűen egy nyugalmi állapotot, ilyenkor: fel-KEL / KÖLT).
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Matthews, Caitlín: Kelta hagyományok, 13-14. old.
195
196

173

Arra a kérdésre, hogy miért indultak el Nyugat felé, egyértelmű választ nem adhatunk: talán bajok
voltak a túlnépesedéssel, de lehet, hogy klimaváltozások okolhatók. A terjeszkedést, illetve elvándorlást azt tette lehetővé, hogy a lovasnépeknek sikerült szállításra alkalmas szekereket gyártani és
olyan izmos lovakat kitenyészteni, amelyek elég erősek voltak ahhoz, hogy ezeket a szekereket
hosszú távolságokra elhúzzák. Ehhez a terjeszkedéshez tartozik egyébként a szkíták és a történelmileg nehezen megfogható kimmerek (hon)foglaló és portyázó hadjáratai is, az utóbbiak, amikor a
Duna-medencébe benyomultak, magukkal rángatták a trákokat is a Balkán északi tájaira. 201
Már sokan rájöttek arra, hogy Európában (és ennek nyugati részein) sok az olyan földrajzi elnevezés, amely a ma ott élő lakosság nyelvén az ég-világon semmit nem jelent, és sem a latinból,
sem a germánból nem értelmezhető, ellenben élőfogalmak a magyar nyelvben, mint például a helységnevekben ’nyakatekerten’ jelentkező kő, mező, falu stb.
Kik is alkották meg (Nyugat-)Európa legelső „civilizációját”? – A KELTÁK!
A keltákat Ephorosz, a Kr. e. 4. században élő görög krónikás, a szkítákkal, a perzsákkal és a
libyaiakkal együtt a világ legnagyobb népei közé sorolja. A kelták népesítették be Európát a Britszigetektől az Al-Dunáig és még azon is túl, Scythia és Kis-Ázsia felé. Kr. e. 500 körül egész Európa
„kelta kézen” volt.
A kelták krónikásaink előtt sem voltak ismeretlenek. A Képes Krónika, első részében a „Teremtés könyvé”-ben, Josephus Flaviusra és Ieronimusra hivatkozva Noé három fiáról ad rövid tájékoztatót: „szétszéledtek három részébe a világnak, Sam Ázsiát, Cam Afrikát, Japhet Európát kapta
osztályrészül.”202 Josephus Flavius-nak ‘A zsidók történeté’-ből tudjuk, hogy ennek a Japhetnek hét
fia volt (> hettiták?), „akiknek országai az ázsiai Taurus és Amanus hegyeitől a Tanais (Don) folyóig
és Gadiráig terjedtek Európában”. Ezek a területek addig lakatlanok voltak, így az ott letelepedő
népek saját neveiket adták. A zsidó történész Japhet fiainak nevét is ismerteti: Gomár, Magóg, Madai, Javán, Tubál, Mosoch és Thyras. Népük tőlük kapta nevét: „Így hívták egykor a mostani galatákat gomároknak és a mostani Scythákat magoroknak ősapjuk Magóg után” –mondja Flavius. A
Képes Krónika a galatákat GALLOK-nak nevezi, és azt írja, hogy Trója eleste után Pannóniába
menekültek. Összegezve, tehát, Japhet fiától, GOMÁR-tól származtak a kelták (gallok, galaták) és
testvérétől, MAGÓG-tól a magyarok (magorok, szittyák).
Az ír hagyomány szerint az első ír honfoglalók: Partholón és Nemed, Magóg utódai voltak.203
A legkorábbinak tekintett kelta régészeti leletek Kr. e. 1000-ből származnak (a felső-ausztriai
hallstatti leletek). Ezek képezik a bronz- és a vas-kultúra közti átmenetet. Ugyanitt egy bronzkori
szkíta kurgánt is felfedeztek. A település Kr. e. 4. században, egy „földindulás” következtében megszűnt létezni. Ennek egyenes folytatása az ún. „La-Têne” kultúra, ami Kr. e. 450 körül alakulhatott.
Ez már tipikus vaskori kelta település. Friedrich Schwab, a La-Têne-civilizáció felfedezőjétől tudjuk, hogy a svájci Neuenburger-tó környékén végzett ásatásai közben bukkant, a ma már vízzel
fedett ősi település nyomaira. Ez a kelta „falu” olyan helyen került napvilágra, a tó keleti partjánál,
ahol a vízállása nagyon alacsony. Ezt a helyet a helybeliek, a velsek (francia-svájciak) úgy hívják,
hogy „LA-TÊNE”, amit a tudós ‘Untiefe’ – vagyis „zátony”-nak fordít204  ZÁTONY, írül ATÓIN
[atóny]  „La-TÊNE”.205
A keltákra gyakorolt szkíta „hatás” nem csak a régészet által világra hozott fém (arany és vas)
tárgyakban, de a „kurgános” temetkezési szokásban is kimutatható. Számtalan hasonló sírhalmokkal
(kunhalmokkal)206 találkozunk úton-útfélén úgy a Brit-szigeteken – Stonehenge vagy a híres ‘búzakörök’ vidékén álló Marlborough megyei Óriás-kurgán –, mint a Bretagne-ban, Karnakban, a híres
Förster, O., Spielvogel, G., Nägele, G.: Auf der Suche nach dem Gold der Kelten, 52. old.
Berenik Anna: A félre-magyarázott Anonymus: 1. rész 'Magurától Lebediáig, 62. old.
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Ellis P.B.: Die Druiden (A Druidák), 127. old.
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Timaru-Kast Sándor: Kelta magyarok, magyar kelták, 23. old. [ 'Die Kelten – Europas Volk der Eisenzeit’].
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Lásd még: BALA két kanyarulat között kiöblösödött folyószakasz + TANAÍ sekély víz.
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Németül „HÜNEN- (régiesen) HIUNEN-gräber” – szó szerint: HUN-sírok (> Kluge, F: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 388. old.). A 13. századtól a HÜNE „óriás” értelmet is kap. A HUNNE hun fogalom csak
a humanizmus korában született. Lásd még: HÜNENHAFT óriási, hatalmas.
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kelta ‘kőtenger’-telepen, álló „Szent-Mihály tumulusz”. Karnak neve a breton-kelta kurgán-ból
származik, amelynek az ír CARNÁN dombocska, sírhalom207 a megfelelője. A hatalmas „kunhalmok”-kal egyidőben megjelennek az első jelentősebb aranyleletek is Közép-Európában, a korábbiak
általában a kereskedelemmel kerültek ide. Ezek a sírhalmok azonosak a Káspi- és a Fekete-tenger
feletti részeken élő lovasnépek kurgánjaival, népek, amelyeket az arany imádata és a fémfeldolgozás
tudása tett híressé. Jellemző rájuk még az állattenyésztés, a vadló megszelídítése és az áru szállítására alkalmas nagy szekerek gyártása. Társadalmuk egy tiszta (áttekinthető, világos) felépítés mutatott, keménykezű fejedelmek (kánok) uralkodtak a törzsek felett.208
A keltákat már Caesar mint kimondottan „lovasnépet” ábrázolja a ’De bello Gallico’ című írásában. A lovak központi szerepet játszottak a kelták életében. A „lovak bolondjai” voltak, egy jó
lóért, amit „Keletről” szereztek be, összes vagyonukat képesek voltak odaadni. A kelta vitézeket
szeretett lovaikkal temették el (> bronzkori lovastemetkezés Ribemont-sur-Ancre, Galliában). Még
teljes ügetésben is megtartották lovaik felett az ellenőrzést, irányítást, vagy a lovak vágtában a harckocsi rúdján állva vívtak a hírhedt kétélű „kelta karddal”. Az ellenség fejét, a lovakon rohamozva,
egy csapásra levágták és kantárjukra akasztották. Mint minden lovasnép számára a lélek óriási szerepet játszott hitvilágukban. Az ellenség fejének (ahol a lélek "kapu"-ja van) levágása, nem csak a
vitézség igazolását szolgálta, hanem a legyőzött lelkének birtokbavételét is, így a lélek bosszúállását
megakadályozván. A vezérek sisakot hordtak, rajta a SOLYOM madárral (mert a "sólyom" volt az
(Had-)Isten képe, jelképe, "aki a harcban megsegít"). A harcba indulás előtt "óriási lármát" csaptak
– írja Livius, egy római krónikás Kr.e. 1 században, "szörnyű dalokkal és ordításokkal" bátorították
magukat (és riogatták a rómaiakat), "csatakiáltásaik és csataénekeik, valamint a szörnyű zaj, amit a
pajzsok döngetésével csaptak, egyetlen célt követett, éspedig az ellenség megfélemlítését" – fejezi
be a krónikás. Ugyancsak a megfélemlítést szolgálta a hajuk mészkővel és egy növényi eredetű
„sapo”-nak nevezett vörös festékkel209 való megkeményítése, hátrafésült állapotban (így a lovak
sörényét utánozva) valamint a hosszú, lelógó, dús és lombos bajusz, ami Diodor szerint a riasztó
képet még fokozta. Egyébként a kelta férfiak és nők egyaránt a hosszura növesztett hajukat copfokba
(ír CIAB) fonták; kettő, három vagy négy ilyen hajfonat is díszítette fejüket. A kelták viselete rendkívül színes és tarka volt: a férfiak bőgatyát (BOLAG „zsák- vagy hólyagszerű széles nadrág”) viseltek, amihez – a rómaiak szerint rikító színű – inget és sötétkék vagy fekete mellényt (MAELLAN), gyapjúköpenyt (SEAC zeke) vagy rövid, testhezálló kabátot (CABHAIL) hordtak, ruhájukat
(GÚNA) összefogó széles derékszíjon (CRIOS) díszes tarsoly lógott, a lábukon meg rövidszárú
csizmát (BRÓG) viseltek.
A kelták a harcban rendkívül bátrak voltak, vakmerőek, önfeláldozóak és a vitézség számított
a legnagyobb dicsőségnek. Caesar a Galliáról szóló leírásában közli, hogy neki azt mesélték a kelták, hogy az ég-világon semmitől sem félnek csak attól, hogy "a fejükre esik az ég"! 210 Melyik nép
tud magának vallani még ilyen kitekert észjárást ? Csak a magyar ! Nekünk is fejünkre "szakadhat
(és szakadt már egy jó néhányszor) az ég". Égszakadás-földindulás, fejemen egy koppanás, szaladj
te is pajtás… – olvashatjuk népmeséinkben. Véletlen párhuzam lenne ez csupán ?
Mint említettem, a Képes Krónika is megemlékezik a keltákról, mint Magóg testvére, Gomár
népéről, aki a vesztes trójai háborút követően elmenekül Kis-Ázsiából és letelepedik Pannóniába.

Írül TUAIM a sírhely (TEM-et-ő) egyik másik neve; velsül SÍR sírhalom, tündérdomb.
Förster, O., Spielvogel, G., Nägele, G: Auf der Suche nach dem Gold der Kelten (A kelták aranya nyomában), 51.
old.
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Innen származik az a hiedelem (klisé) miszerint a kelták vörös hajúak. A mai ír lakosságnak is csak elenyésző 3-4%a vörös hajú [ Susanne Tschirner: Irland, 19. old.]. Bretagnéban vagy Walesben ez az arány 1% alatti. A kelták (írek,
skótok, velsek, bretonok) döntő többsége (95% felett) barna hajú. Ebből a kelta „sapo“-ból származott a koraközépkori
francia „sabún“ (szappan) is.
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Timaru-Kast Sándor: Kelta magyarok, magyar kelták, 30. old. [ 'Die Kelten – Europas Volk der Eisenzeit' [A
kelták – Európa vaskori népe], 64-65. old. nyomán].
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Innen, 400 éves tartózkodás után, továbbköltözik Galliába. Itt nem az a lényeg, hogy krónikásunknak igaza van-e vagy sem a két nép (magyar-szittya és kelta) ősének bibliai személyekkel való azonosításában, hanem az, hogy tulajdonképpen leírja a hallstatti kultúra emelkedését és bukását, 5
évszázaddal ennek felfedezése előtt !
Több bizonyíték is arról tanúskodik, hogy itt a Kárpát-medencében egy „új“ nép született. Első
sorban a „főistennő“ DANU (DEA-ANU, szó szerint: JÓ-ANYA ~ ÉD-es-ANYA), az ANU „Ősanya“ egyik másik neve, itt született meg. DANU isten-anyáról nevezték el a DUNÁ-t is, felcserélve
ennek régebbi ISZTER nevét. Az Iszter nevet a görögök hagyták ránk, de, feltehetően, ez egy
szumir-szabir-szittya eredetű szó, ISTÁR istennő nevével kapcsolatos. DANU ennek a pontos mása.
A Kárpát-medencéből „elköltöző“ – véleményem szerint, innen, Európát a szélrózsa minden irányában, gyarmatosító – kelta telepesek, habár az Ősanyát, DANU-t, „nem tudták magukkal vinni“
(írják az ír krónikák), nevét továbbéltették folyóikban: az angliai és skóciai DON-ok-tól a franciaországi DON-ig, hisz ők a „DANU-fiai“ (Tuatha Dé Dannan ‘Danu’ törzse) voltak. A DUNA lett a
druidák „szentfolyója“ mivel benne élt az Ősanya, DANU. Azt a vidéket, ahol kénytelenek voltak
az Ősanyát, vagyis Istent! – hisz Anya vala az Isten – hátrahagyni „Anyahonnak“ vagyis ANNWNnak [ejtsd: ANNÚN] nevezték. Az ANNWN lett a „Másvilág“ neve is, ahová szeretetteik vissza/megtértek. Ez volt másik nevén az „Asszony országa“ – a BANNWN [ejtsd: BANNÚN], szó szerint: NÉNE-/ BANYA-HON).211 BANNWN nevében könnyen felismerhetjük a későbbi latin „Pannóniá“-t, a DANU/DUNA (és férje BÁL/BÉL) országát, a „Jóanya“ (ÉD-es-ANYA), a későbbi
„Szűzanya“ (Boldogasszony) országát.
Ezt az országot még úgy is hívták, hogy MAGH MÁR, magyarul: „Mező-széles”, amely „édes
langyvizű folyók országa“ hol „bő választéka mézsernek és bornak“ és ahol „fedhetetlen szép emberek“ élnek; ebben az országban „nincs sem ‘enyém’ sem ‘tiéd’ [...] vendéglátóink pompás öltözete
kész gyönyörűsége a szemnek; gyűszűvirág-színű árnyalatokban tündökölnek az orcák“ és „bár
szép elnézni Fál Síkságát (írországi „alföld“), Magh Már után kopár vidéknek tetszik...“212
Európában csak egy „Széles Mező“ (Magh Már) van, ahol még ma is elevenen él az „Ősanya“
emléke: Magyarország a „Boldogasszony országa“ – Európában egyedülállóan !...
Figyelemre méltó, hogy Írország is az „Isten anyjának országa”: Az a tisztelet, amely a pogány
Írországban az istennők (ANU, DANU) számos megjelenési fórmáját övezte, részben átszállt a
Szűzanyára. A kelta társadalomban az anya központi szerepéről egy szájhagyományban fennmaradt,
a Hebridákról származó mondás szól: „Isten szívében egy anya szíve van”.213 Érthető tehát, hogy
az íreknek is egy „Anyaországuk” van.
Attila halála és a Hun Birodalom kárpát-medencei részének elvesztése után is a pannóniai kelták (a szittya-hun-székelyekkel együtt) továbbra is itt kellett, hogy maradjanak a DANU-DUNA
földjén, azaz az „Anyaországukban“ hisz majd az avar hadseregben keltákkal is találkozunk. A kelták „megélték a római uralom évszázadait, és a baranyai háromszögben átvészelték a népvándorlás
viharait.[...] Az avarok oldalán tehát nem csak szkíták, azaz alánok, hanem kelta utódok [...] is részt
vettek a harcokban.“214
A kelták emléke nem csak a Magyarország területén megszületett kelta eredetű „európai rangú
magyar kardstílusban“ vagy művészetünkben általában (szarvas, griffes-indás ábrázolások stb.), hanem mai élő nyelvünkben és egyes települések nevében is fennmaradt.
A kelták ismertető jele a nyakék, az ún. torques (TORC) nyakperec volt (vö. ótörök TARYQmag szorossá válni). Európa egyik népére sem volt ez jellemző, egy kivétellel: „A hun vezetőréteg
keletről nyugatra vándorlását Belső-Ázsiából, a nyugat-szibériai Léna folyó egyik mellékfolyójának

Írül BAN férjes asszony, öregasszony – vö. BÉ fiatal (férjetlen) asszony, CAILÍN menyecske (> török GELIN).
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vidékétől egészen a Rajnáig a férfisírokban talált, igen súlyos arany torquesek / nyakperecek előfordulásain keresztül követi a régészet. Igen jellemző, hogy e nyakperecek majdnem egyharmada, s
tegyük hozzá, a legsúlyosabbak, a Kárpát- és a Bécsi-medencéből került elő.“215
Csomor Lajos ‘Őfelsége, a Magyar Szent Korona’ című könyvében megállapítja, hogy: „Nyugat-Európa ötvösművészetének a kora középkor tekintetében a legfőbb alapja a sumér és egyiptomi
eredetű kelta ötvösség.“ [57. old.], majd maga a Magyar Szent Koronával kapcsolatban hozzáfűzi,
hogy: „Az ilyen jellegű csüngőket először Mezopotámiában készítették. Innen a technika - módosult
fórmában - eljutott a keltákhoz. [...] Ez a művészet – később a hunokkal és a magyarokkal együtt –
Urartun és Iránon át, jut el Baktriába a Kr.e. II. század és a Kr.u. II. század között, és jelen van a
Turáni-alföldön a hunoknál – egészen az V. századig. Feltehetően ugyanitt sajátítják el az avarok,
akik alkalmazzák mind kelet-európai szálláshelyükön mind a Kárpát-medencében (Darufalvi lelet).“216
A szkíta-kelta viszonyról szűkszavúak a régi írások, akár csak a modern történelmi könyvek,
de ma már tudjuk, hogy, ha nem is volt ez mindig békés, sokkal intenzívebb volt, mint ahogyan ezt
eddig hittük. Erről a kapcsolatról így vélekednek Kinder és Hilgemann német történészek: A (szkíta)kimmerek, tauricai217 (meotiszi) kulturelemek átvételével, erős hatást gyakorolnak a Hallstatt-i kultúrára, és így elő-ázsiai kulturelemek közvetítői lesznek, a szkíták a fiatal (késői) Hallstatt-kultúrára
és a La Têne-kultúrára hatnak.[...] A holtakat sírhalmokba temetik egy szekérre fektetve (jóllehet
szkíta hatásra).218 A szerzőpáros a (tipikusan kelta) La Têne kultúráról így folytatják: A kisugárzó
területeken az őshonos lakóság erős keltásítása megy végbe. Ezt a folyamatot Christiane Éluêre,
francia történésznő is, a ‘Die Kelten’ (1994) című könyvében: Keltisierung Europas – Európa keltásításának nevezi. A Kr.e.-i első századig, a görögök és a rómaiak, minden észak-európait, határozattan keltáknak és szkítáknak tekintenek.219
O.F. Meinander Helsinki-i történész, aki, miután leszögezi, hogy a tipikus fésűs-kerámia kultúráját hordozó ős-finnek letelepedése a Kelet-Baltikumban lezárult Kr.e. 3. évezredben, megállapítja, hogy: A fonaldíszes-kerámia, csatabárd-kultúra hordozóinak [értsd szkíták] megérkezése
(Kr.e. 2400-1900), akiket habár nyelvileg gyakran indogermánnak tekintenek, mégis egy fontos
szerepet játszott a finn nép kialakulásában.220 Más szóval, az ős-finnek és az (ős)szittyák, a Baltikumban lezajlott, keveredéséből megalakult a finn nép és nyelv. Ezzel az elmélettel Meinander kellőképpen meg is magyarázza a magyar-finn „rokonságot“!
A ‘csatabárd’ (fokos)-népének indogermánságát megcáfolja Kinder és Hilgemann, akik rámutatnak, hogy: A fonaldíszes-kerámia (csatabárd) népe habár nem indogermán, Európa indogermánosodásában kivette részét.221 Mára már ezt az „indogermanódásban” betöltött szerepet is kétségbe
vonják: Az akkori közép-európai és a kurgán-kultúra között észlelt egyes hasonló vonások miatt azt
képzelték egyes történészek, hogy nyelvi párhuzamokat is rekonstruálhatnak. Így jött létre az az
elmélet miszerint „dél-orosz” félnomádok célzottan nyugatra vándoroltak és ott beindították Európa
indogermánosítását. Ennek az elméletnek a leghíresebb képviselője az 1994-ben elhunyt, balti (litván) származású Marija Gimbutas, aki Los Angeles-i egyetem régész-tanáraként szerzett magának
hírnevet; elméletét sokan elfogadták és így közismerté is vált. Csak hogy nem minden kutató értett
ezzel egyet, és meg is cáfolták. Rieckhoff a „Faszination Archeologie” (1990, 52. old.) című könyvében írja, hogy: Sok jel arra mutat, hogy Európa az Újkőkor végére az indoeurópai nyelvcsaládba
tartozott. De semmi nem bizonyítja, hogy ez az eredménye lenne egy dél-orosz sztyeppei harcos-
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nomádok beözönlésének, egy olyan időben mikor még sem harckocsi, sem lovas-harcosok nem léteztek. A pusztáról valami más jött: gazdasági és technikai újítások, amelyek meghatározóan befolyásolták Közép-Európa kultúráit. A kurgános temetkezés (kunhalmok) valamint az arany kultikus
és ékszerként való használata bizonyára alkotórészei voltak ennek az (kultur-) importnak.222
A szittya-magyar viszonyról már bővebb bizonyítékokkal rendelkezünk. Erről Barry Cunliffe,
angol történész így ír: A Kaukázustól északra [...] Egy végtelen Puszta, amely, Kínától Európáig
terjed s az állandó vándorlásnak szükséges feltételeket biztosítja. Hatalmas folyok: Volga, Dón,
Dnyeper, Búg, Dnyeszter és az Al-Duna szabdalják ezt a vidéket, amely délen puszta és északon
meg tundra. Ebben a „végtelenben“ kóboroltak még névtelen lovas és állattenyésztő népek, akiket
majd később, a különböző történelmi írásokban kimmereknek, szkítáknak, szarmatáknak, alánoknak, hunoknak, magyaroknak, bolgároknak és mongoloknak neveztek. Ők is befolyásolták
Európa kultúráját, amikor a Duna-folyóson átjutottak vagy, a Kárpátokat megkerülve, Észak-Európa
sík területeire terelődtek. […] a Puszta népei fontos szerepet játszottak az európai kultúra kialakulásában.223
A lovas-nomád kelták Közép-Európába érkezve, letelepedtek. A már eddig is többször idézett
'A kelták aranya nyomában' című könyvben, a kelták eredetéről és megtelepedéséről (Die Kelten:
Herkunft und Sesshaftwerdung) szóló fejezetben magyarázatot kapunk a letelepedés okairól és körülményeiről is: Azt, hogy milyen módszer szerint keresték ki maguknak az új hazát, csak feltételezni tudjuk. Bizonyára az arany szerepet játszott ebben a kiválasztásban, hisz aranyat birtokolni,
annyit jelentett, mint részesedni az örökkévalóságban, és így kapcsolatban lenni halhatatlan istenségekkel. A nemesfémnek csak másodsorban volt anyagi értéke. A kelták magukkal hozták az őshazából, a Káspi- és a Fekete-tenger feletti területekről nem csak az arany imádatát, de az arany
kitermelésének és megmunkálásának tudását is. A bevándorló nomádok óriási mennyiségű aranyat
találhattak itt háromezer évvel ezelőtt – a későbbi évszázadokhoz képest – mivel ők voltak az elsők,
akik képesek voltak ezt az aranyat rendszeresen kibányászni (> ír BAIN bányászni, kiásni). Keleti
bevándorlók révén, a Duna völgyét, mint természetes utat, használták a közlekedésre. A folyót követni többet is jelentett, mint egy természetes utat választani, hisz a Dunában még ma is lehet aranyat
mosni, mint például Magyarországon. A lovas-nomádok követték az arany nyomvonalát.224 A német kutatócsoport így folytatja: A letelepedés választásánál, a megtelepedett életforma előnyeinek
túlsúlya, az ebből származó hátrányokkal szemben, döntő lehetett. Mert a letelepedés nehézségekkel
is járt. Mint minden lovas-nomád nép, a kelták számára is a legnagyobb gondot a megváltozott
lótartás jelentette. Lovakat nem lehet olyan könnyen tartani, mint a kutyákat, mivel a végtelen puszta
életteréhez szokott állatnak szüksége van megfelelő környezetre. Aki a lovait kihozza a megszokott
világból és egy teljesen megváltozott környezetben tenyészti, ahol nincs természetes száraz legelő
(aszó), legelőket és mozgásteret kell nekik biztosítson. A Kelet végtelen pusztájával szemben Nyugat-Európa, különösen az Alpok előterében, hatalmas és sűrű lomberdőkben, lápokban és vizes rétekben bővelkedett. Ezért a megérkező lovas-nomádok magaslatokon telepedtek meg – távol a folyóktól – mert csak így tudták lovaikat megfelelő környezetbe hozni és megvédeni a nedves rét
okozta patagyulladástól.225

Förster, O., Spielvogel, G., Nägele,G.: Auf der Suche nach dem Gold der Kelten, 51. old.
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Ki is tehát a kelta ?
Egy belső-ázsiai (szkíta) eredetű lovasnép, mely Európába érkezve letelepedett. A keltákat a
középtermet, zömök testalkat, kerekfejűség, ovális arc kiálló járomcsontokkal, barna haj copfokba
fonva valamint hosszú, lelógó, dús és lombos bajusz (FÉSS) jellemez.
Társadalmuk ugyanazt a hármas felosztást mutatja, mint a magyar honfoglalóké: Nagyfejedelem
(ír CEAN fej, fő, fejedelem) és kísérete (táltos, tárnok, tolmács stb.), a harcosok (ír FLATHA lófő)
és a bő-nemzetségfők, ill. nagyállattartók (ír BÓ-AIRIGH).
Orvosaik (druidáik, tordáik) ismerték az Eurázsiában egyedülálló, és csak a „magyar” (turáni) népeknél használt koponyalékelést, mint gyógyítási módszert.
A kelták zenéje ma is pentatonikus, és a magyarra nagyon hasonlít, egyik legszebb táncuk a
COR (fordulni, forogni, pörögni a táncban), amely a DEAS szép, díszes értelmű szavukkal a magyar „CSÁR-DÁS“-t eredményezi. A rómaiak egy „transalpinus“ (alpokontúli, idegen) nép táncát
úgy hívták, hogy CORDAX – a szótár szerint: „díszes, pompás tánc“ (üppiger tanz)! Vajon milyen
nép, kelta vagy szittya-hun-magyar volt-e az, amelynek tánca annyira megtetszett a rómaiaknak?
Az ír zene „ein uns fremd anmutender, beinahe orientalisch klingender Klagegesang“ (egy
reánk idegenen ható, majdnem keletiesen hangzó sirató) – írja Lars Kabel ‘Irisch-Gälisch Wort für
Wort’ zsebkönyvében.
„Az írek és a moldvai magyarok zenei világa nemcsak lelkületben, az azonos hőfokban találkozik, de pentatóniában, a táncok tagozódásában, felépítésében és fajtáiban is megegyezik. A jig,226 a
legrégebbi ír legényesek egyike erősen hasonlít keleti párjához, az összekapaszkodó férfi és nő forgást és megtorpanást váltakoztató lépései mindék vidéken megtalálhatók.“ – áll a Magyar Nemzet
1998. november 5. számában: Tiszán innen Dublin túl (Ír és moldvai csángó népzene a Fonóban)
cím alatt.
A máig élő kelta (breton) népviselet, akár a zene gyökereit is, maguk a bretonok a Turánban
keresik. A breton népművészet, a breton népviselet, népszokások, „botostáncok” vagy lovas felvonulások a magyar párjukhoz közel állnak.
Írország ma Nyugat-Európa legnagyobb ló tenyésztője. A felnőttkort elért ifjú, akár csak a breton
legény egy lovat kapott ajándékba, hogy azzal vigye babáját (ír BÁB menyecske, szerető), a nyeregbe ültetve, a templomi menyegzőre (ír MIONN párta, óír NAS-adh nász).
Az ősi kelta írás a rovásírás volt. A kelta rovásírás egyik legszebb példánya a spanyol-országi
Saragosa-vidéki bronz lemezen található. Az írek botokra róttak, amiről már Sebestyén Gyula is
beszámol a ‘Rovás és Rovásírás’ cikksorozatában, az „Ethnographia“ folyóiratban (1903 - 1904):
„Írország őslakói között az öregebb írek az imádságaikat nem ún. rózsafüzérről, hanem rovásbotról
olvassák le.“ A skóciai, írországi és észak-angliai óriás-köveken fennmaradt írásjeleket OGHAMírásnak nevezzük (vö. óír OG bevés, bevág) ~ magyarul ÉK-írásnak [> magyar ‘ÁKOM-bákom’
ormótlan, gyerekes írás]. Ez az írás a kövekbe vésett vagy fába vágott egyenes, vonalszerű ékekből,
rovátkákból álló jelrendszer, amit csak a különböző szertartásos eseményekre, ünnepélyekre való
megemlékezés céljából használtak.227
Manapság a latinnak nevezett betűsírást használják, és kínlódnak vele, akár csak mi is. A „rovás“ fogalmát nem vehettük át semmilyen más néptől, hisz a „rovás“ csak magyarul és írül érthető
(magyar ROV-ás  ír RIABH csík, sáv, nyom), és a RÓNI (bevésni) igéből származik (vö. ír
RIONN bevésni, róni). Az írás a kezdetben még minden nép saját „titka“ volt: írül RÚN titkot jelent.
Ezt a „titkot“ vette át a korai germán, és így a más néptől átvett írását "Runenschrift" vagyis ‘titkos
írásnak’ nevezte – a rovás német neve „gravieren, stechen, einmeißeln“ (> gót ‘gameleins’ írás). Ki
kinek „kölcsönzött“, mikor és meg minek?
Az angol ‘jig’ kapaszkodó, fogodzó tánc ír neve: PORT (> vö. PORTA-igh merül, márt).
Timaru-Kast Sándor: Kelta magyarok, magyar kelták, 46. old. [ ‘Die Kelten – Europas Volk der Eisenzeit’ (A
Kelták – Európa vaskori népe), 17. old. nyomán].
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Ha most befejezésül a magyar-ír lelki azonosságot akarjuk megvizsgálni, elég lenne idézni Margaret Mac Curtain ír történésznőt, aki így fogalmaz: Agresszív-imperialista országoknak van egy
„Apaország”-uk (pátriájuk), míg, az évszázadokig idegen uralmat megszenvedő országoknak, mint
amilyen Írország is, egy Anyaországuk van.228
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2. Kezdetben vala az ige... A kelta nyelv és magyar párhuzamai
Mai nyelvünk annyira hozzánk nőtt, hogy senkiben sem merül fel az a kérdés, hogy milyért is
használunk a mindennapi beszédben olyan fogalmakat, mint: SRÁC, CSITRI, BAKA, GÓBÉ,
BALHÉ vagy BAKI. Ebben semmi különös nem volna, ha ez nem keltául is így lenne. A fenti
szavak értelme a mai ír nyelvben: SRAC derék, élénk, izgága, csintalan (legény), CAITHRE serdülő
(leány), BUACHA fiatal közkatona (BACÁIN katonai kiképzés), GOBÁN tréfás, furfangos, ‘minden lében kanál’, BUALLEY [bahlé] viszály, veszekedés, vita és BACAÍ botlás; nyelvbotlás (BAC
akadály, korlát)!
Ezen szavaink, sok más fogalommal egyetemben a múlt század iparosodásával (> ír OBAIR
munka) elterjedt zsargon "szüleménye", amely az ősi szavakat, fogalmakat a fővárosba magával
hozó proletáriátus, falusi származású közösségének, nyelve volt. Gondolom, egyik nyelvészünknek
sem jutna eszébe azt állítani, hogy valamelyik kubikos Írországból hozta magával, mint „kölcsön“
slang...
Sir John Bowring (1792-1872), angol nyelvész, aki sok magyar költeményt fordított angolra,
az 1830-ban kiadott ‘Poetry of Magyar’s’ verseskötet előszavában a következőket írta: „A magyar
nyelv messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezetének kialakulása olyan időkre
nyúlik vissza, amikor a legtöbb ma beszélt európai nyelv még nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika és matematika van, az erő és a hangok minden
hajlékonyságával és alakíthatóságával. [...] a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, nem ad és nem vesz senkitől. E nyelv a nemzeti önállóság, a
„Aggressiv-imperialistische Länder, so sagt die irische Historikerin Margaret Mac Curtain, haben ein Vaterland,
jahrhundertelang von fremden Herren besetzte Länder wie Irland dagegen ein Mutterland.” (Susanne Tschirner: Irland,
20. old.).
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szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt
mellőzik. Ez a nyelvészetben is így van, éppen úgy, mint a régészetben. Az egyiptomi régi templomok
egyetlen köböl készült padolatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki
e csodálatos tömegeket. A magyar nyelv eredetisége, még ennél is csodálatosabb tünemény. Aki
megfejti, az isteni titkokat boncoland, annak is az első tételét: Kezdetben vala az Ige és az Ige vala
az Isten, s Isten vala az Ige.“
 kezdetben vala az IGE: ír GÚ-th megszólalás, hangadás, szó ( magyar IGE,
HANG),
 és az IGE vala az Isten: ír GUÍ ima (magyar IGE),
 s ISTEN vala az Ige: magyar AGA <> finn UKKO <> hun, ótörök OGAN ‘Égisten’
 ír OGHMA „nagy erejű ékesen szóló védőisten, a halál, de ugyanakkor az öröm,
gazdagság és bölcsesség istene is, aki olyan, mint a Nap“ (grianainech like the sun) >
‘Napisten’.
Az említettek fényében jogosnak látszik a kérdés, hogy: Milyen nyelvet beszélnek a kelták ?
Rokona-e a magyar nyelv a keltának, rokona-e a kelta a magyarnak ?
Az ős-kelták kilétéről sajnálatosan keveset tudunk, ránk maradt ellenben egy hatalmas nép óriási tárgyi és szellemi hagyatéka. Mára az is kiderült, hogy nem csak egyes fegyverek neve (pl. ‘gladius’ – keltául CALAD kard), hanem mindenféle technikai fejlődéssel kapcsolatos szavak kerültek
át a keltából a latinba (mint átvétel !). Így, a latin „sagi“ (zsák) szó is a keltából származott, és
eredetileg „köpenyt“ (ír SEAC zeke) jelentett. A mai kutatások fényében (> Ellis: ‘Die Druiden’)
kiderült továbbá az is, hogy az Európát átszövő római kori úthálózatot nem a rómaiak, hanem a
kelták építették, még a római megszállás előtti időkben, az általuk széles körben használt
CARBANTU-k, az (ökör-)vontatott szeker-ek részére: CAR szekér, BAINT hozzácsatolás, kapcsolás, egybevonás (vonat).
A kelta nyelvről azt állítják a „hivatalosított“ nyelvészek, hogy indogermán, holott a csak egynéhány földrajzi, valamint „istenek“ vagy fontosabb személyek nevéről, ami ránk maradt – ez is
ellatinosított alakban – Írországtól Magyarországig alig állítható, hogy indogermán jellegű lenne.
Ilyen ANU az „Ősanya“, „az ír istenek Anyja“ (‘Mater deorum Hibernensium’ – Cormac Glossariuma > Mac Cana:. 'Kelta mitológia'), vagy ESUS (az „ÖS“), a gallok ősi istene (> vels OES idős,
ős), vagy az ír DAGHDHA, a „Jóisten“ (Jó Atya) – akit még úgy is hívtak, hogy NUADHU a „Nagy
Atya“ vagy EUCHAIDH az „Ük-atya“ és még úgy is, hogy RUADH ROFESSA azaz „Rőt(hajú)
Ravasz” –, aki DANU (Jó Anya) anyaistennő és BÁL (BÉL) apaisten fia volt és így az összes írek
„Ősatyja“. Gondolhatok akár az ír ULAID [ejtsd „ÖLED“] vezérre, aki az első volt az ő földjén (>
vö. „ELÖD“ !), a mai ír „Cúige Ulaidh“ – ‘Ulaid (Előd) Vidéke’ – az angol Ulster (Észak-Írország)
tartományban, vagy a gall szabadságharc hősére VERCINGETORIX-ra229 és várára AVARICUMra is, nehéz lenne ezekből minden kétséget kizáróan indogermán eredetű szavakat, neveket kihámozni. Érdekes, hogy a Galliába beköltöző frankok, még nem álmodoztak közös indogermán alapokról, hisz a szétvert „Avaricum“ romjaira a mai francia „Bourges“ (német Burg-ból, értelme vár)
város épült. Véletlen egybeesés vagy egyszerűen fordítás?

Létezhet, tehát, valamilyen ’titkos’ kapcsolat – rokoni viszony – a kelta és a magyar nyelv között?
Hogy a kérdésre válaszolni tudjunk, vizsgáljuk meg a kelta nyelv(ek) jellemző vonásait:
 A szó jelentése szempontjából a hangsúlynak nincs meghatározó szerepe.
 A beszédben a hangsúly mindig a szavak első szótagára esik, azaz a szó első szótagja a főhangsúlyos.
Az arvern királyfi és a gall szabadságharc (‘szentháború’) vezérének neve elemeire bontva: ‘Ver-cin-getor-ix’
> vö. ír URRA-CÍONA (~ CEANN) fővezér, élharcos, bajnok + GEATAIRE hajtóvadászat, ostrom, roham : magyarul ‘Várkony’ a rohamozó (gyötrő ?) > lásd még : VÁRKONY, VALKÁNY, VALKONYA, VALKÓ-vár.
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 Az egyszerű (nem összetett) szavak általában vagy magas vagy mély hangrendűek, a szótőhöz
illesztet toldalék, az indogermán nyelveknél ismeretlen, hangharmóniát követ:
URRA úr > URR-AIM tisztelet / GAOIS [gís] okosság > GAOIS-EACH [gíseh] okos
 Hangrendi okok miatt az ír nyelv alkalmaz olykor toldalék hangokat ragilleszkedésnél:
FUIL vér  FUIL-T-EACH vér-es, ACAOIN- fájdalmas sírás  ACAOIN-T-EACH kín-os
 Az ír nyelv nyomatékosan megkülönböztet, úgy írásában, mint beszédében, rövid és hosszú
magánhangzókat: A – Á, E – É, I – Í, O – Ó, U – Ú: ALTÁN szurdok, patak, BEITHÉ gúny,
csúfolódás, CIPÍN pálca, vessző, virgács, ORÓ óly, URRÚS erősség.
 Továbbá, az ír használja beszédében a nagyon lágy mássalhangzókat is: Gy (> GÉARÚ gyorsulás, ROGILE ragyogó; DIÚNAS önfejűség, ÉIDE egyenruha); Ty (> TIMIRE küldönc,
AINTIN ángy, néne); Ny (> NÍOCHÁN mosás, BAIN bánya); Ly (> LEANNÁN szerető,
SÁIBLE [száblya] szablya); lágy R (> BÁIRE-oir [bárzsór] = VERS(eny)-ző  ellentétben a
‘kemény R’-rel > BÁIR-se-oir [bársor] = BIR-ás(-kod)-ó játékvezető, bíró).
 A kelta nyelv kerüli a mássalhangzó-torlódást, még „átvett“ (kölcsön-)szavak esetében is:
vels YSGOL (iskola), YSBATA (kórház > ISPOTÁLY), stb.
 Névelő (csak határozott), ugyanaz mint a magyarban: Velsben Y [a] és YR [ar]: Y GWR [a gúr]= A
FÉR-fi, FÉR-j és YR YFANC [ar ifank]= AZ IFJÚ, IFJONC. Ugyanez írben A, AN, N’ (manninban Y [a], YN [an]): A CUACH (az ölelés) = A CSÓK és AN OS = AZ ÖZ.
 Névmások:
személyes névmás: ír FUIR-IM (vár-OM), CEANGALANN TÚ (göngyöl-ÖD), BEIR SÉ (el-bír
ő); vels MAE E (van Ö), MAEN NHW (van-NAK).
birtokos névmás: ír M-ATHAIR (apá-M), D-ATHAIR (apá-D), A ATHAIR (ap-jA), ATHAIRNA (apá-N-k); mannini CHASS AYM (láb-AM), CHASS AYD (láb-AD), CHASS E (láb-A).
visszaható névmás: ír FÉIN [hény], mannin HENE (ÖN-) > „SÍNN FÉIN“ („mimagunk”).
mutató névmások: ír SIN, SEO / óír SA, SE = magyar AZ, EZ (> japán SONO ez, az); ír ÚD =
magyar AZ A, AZ OTT (> AN TULÁN ÚD THALL az a dűlő A DŰLŐ OTT TÚL).
 Kötőszavak, ragok, képzők:
kötőszó: ír ES, IS, S, óír OS, mannin AS = magyar ÉS, IS, S (> vö. japán SHI és)
kopula (kötőszó, amely a névszói-igei állítmány igei része): ír IS (magyar IS > vö. török ISE de, és,
is, még) > IS MAITH LIOM TAE (igenis) teát kérek ~ IS MÉLTÓ VELEM TEA230
tagadó mondatokban: NI nem, CHA se, sem / kérdő mondatokban: AN [e’] > AN TÁ van-e
tagadószó: ír NÍ, NEAMH, breton NE, NAM, magyar NE, NEM; ír NÁ ! magyar NE !
ír AIN-, AN-, MI-, mannin NEU-, MEE- igei előrag (magyar NEM- > vö. török MA, ME)
ír, skót CHA se, sem = magyar SE > CHA BHÍ se lesz, CHA BHIODH se lehet, CHA CHUALA se
hall, CHAN ANN sem van (nincs), CHAN FHAIGH sem fog / ír NACH (NE- + CHA) = magyar
NE-SE  SE-NEM > NACH MÓR, NACH BEAG se-nem nagy, se-nem kicsi
ír NIL (NÍ-BHFUIL) [NÍ=NEM +(BH)FUIL=VALA] = magyar NINCS [NEM-IS]
 egyéb kötőszavak:
ír ACH (magyar CSAK) > NÍL AGAM ACH É ez mindenem NINCS NEKEM CSAK Ő
ír ÁMH (magyar ÁM, ÁM-de > vö. török AMA, japán DE MO de, ámde)
ír DÁ ha / DÁ [DE+A] de (magyar DE, HA > vö. török DE de, mégis)
> ír DE BHARR habár (magyar DEBÁR ~ HABÁR > vö. török BARI habár)
ír GO (magyar HOGY) > DEIR SÉ GO BHFUIL DEIFIR AIR mondja, hogy siet
MONDJA, HOGY VALA SIETSÉG REÁ mondja, hogy sietnéke van
ír FARA olyan mint, aféle (magyar FÉLE)231
ír MAR mert, mint, hamár > magyar MER (MERT), MÁR (MINT), ha-MÁR
> MAR ATÁ, MAR A BHÍ éspedig MÁR VAN, MINT (A) VOLT úgy van, amint volt
230
231

Lásd még: török METIN méltó, jó, megbecsült
Lásd még: FARAS-barr excess, surplus = FELES-leg (> ír BARR csúcs)
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ír NÍ (magyar MI, AMI, vala-MI)232
 határozó szavak (ragok):
- alanyeset és tárgyeset - az ír nyelvnek nincs tárgyas eset-ragja, a régi magyar nyelv sem ismerhette, egyes mai kifejezések ezt igazolják: széna kaszálni, adó-szedő, szőlő-szedő stb.
- vokatívusz (megszólító eset):
ír A DHUINE UASAIL Ó Felség, A CHAILÍN Ó leány (> török GELIN menyecske)
- birtokos eset ragja
ír AG, NA (magyar -NAK, -NEK) vagy ír –N, -A, -E (magyar -É) mint birtokos utóragok:
SIN AG-AT É tied AZ NEK-ED Ő (AZ NEK-ED-É)
MAITHE NA TÍR-E a vidék, terület (földes)ura MÉLTÓ(ság)A A TÉR-É
CÚ-N kutyá-NAK, CEAN-A szerelem-É, CÉIR-E feketeség-É (> török KARA fekete)
- részeseset ragja - van igekötő funkciója is, akárcsak a magyarban:
ír AR (magyar -ON / -RA, -RE) > AR GHRÁ DÉ (az) Isten szerelmé-RE
ír AG (magyar -NAK, -NEK / -NÁL, -NÉL) > TÁ BEIRT MHAC AIGE van két fia NEKI
- helyhatározó:
ír DO (magyar -BA, -BE / -RA, -RE > török -yA, -yE) > DUL (indul) DO BÚDAIPEIST
 lásd még: ír ÁIT hely (magyar ITT, OTT)  óvó-DA, csár-DA, szálló-DA, jár-DA
> ír ÚD (magyar az-OTT, am-OTT) > vö. török -DA (EV-DE házban)
ír SA, SAN (magyar –BA(N), -BE(N) > vö. finn -SSA, -SSÄ -ban, -ben)
> GO MALL SAN OICHE későéjjel KÉSŐ-IG ÉJ(szaká)-BAN
ír INNIU (magyar INNEN), ír UAINN (magyar ONNAN)
ír THALL (magyar TÚL) > THALL TOINN tengeren túl
- távolító eset:
ír DÁ, DE, DEN (magyar -TÓL,-TÖL / -BÓL, -BŐL /-RÓL,-RÖL > török -DAN,-TAN)
ír Ó ból-, ből (magyar -I) > családnevekben: Ó NIALL  Magyar-I, Gyula-I, Miklós-I
- közelítő eset:
ír GO, mannin GYS (magyar -HOZ,-HEZ)  vels AGOS (magyar KÖZ-el)
> DUL MÉ GO MO MNÁ indul-ok asszony-om-HOZ
- eszközhatározó
ír LE (magyar -VAL, -VEL > török ILE,-LE)
> ír MAILLE (magyar MELLÉ, MELLETT)
- határvető
ír GO (magyar -IG) > GO GLÚINE SAN UÍSCE térd-IG víz-BEN
ír NÓ GO (magyar AM-ÚGY, EM-ÍGY) > ír NÓ (magyar ÁM, NOHA)
- időhatározó
ír Ó (magyar Ó-ta) > Ó BREACHAD reggel óta PIRKADAT-ÓTA
ír GO (magyar -IG) > GO AN T’EARRACH tavasz-IG / ír NUIGE (magyar MÍG)
ír HUAIR (magyar -KOR > vö. régi török QUR kor, idő, rang)
- számhatározó: ír CUAIRT (magyar -SZER, -SZOR > vö. török KERE -szer, -szor)233
- egyéb határozó szavak
ír ATH- (magyar ÁT- / UTÓ- / ÓD-on régi, elavult / OD-ébb > vö. török ÖTE messzébb)
ír AIS hátra, vissza, ismét (magyar IS-MÉT > japán MADA ismét)
> AIS- = VISSZA- (> vö. türkmén IZ hát > IZA vissza; ótörök ISRÄ mögött, hátul)234
 képzők:
-L igeképző (gyakorító > vö. koreai IL tesz): ír ADHARC-ÁIL szúr, döf (agancs-OL), GUAILLEÁIL vállal [denom.]; SÁBH-ÁIL vág, fűrészel (‘szab-d-AL’), TÓCH-AIL gyökerezik (tőked),
COM-ÁIL összeköt, befon (hám-OL), CEANG-AIL megköt [deverb.]
(magyar SZÉP-ŰL, JAV-ÚL, VÁLL-AL, KIAB-ÁL, UGR-ÁL, DOB-ÁL, REP-ŰL. ASZ-AL)
Ugyanakkor az ír NÍ ‘csodálkozást’ is kifejez (> NÍ MÉ csodálkozom): magyar NÉ, Na-hát!
Lásd még: ír SRA-ith sor, sorozat, vonal, rend <> magyar SOR <> török SIRA sor, vonal, rend.
234
Ír AIS-CHOTU feed-back = VISSZA-HATÁS (ír COTHA-igh hatni, ráhatni vm- / vk-re).
232
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-L névszóképző: ír SÁIBH-ÁIL szabadítás [denominális]; TOG-ÁIL növekedés (dagály), GABHÁIL elkapás, megkaparintás [deverbiális] (magyar SZEM-ÉLY, KÖT-ÉL, FED-ÉL)
-D / -T igeképző (cselekedtető): ír SCAIR-T csörget, SCAIR-D csurgat, SAIGH-ID átszeg (magyar ET-ET, IT-AT, NÉZ-ET, KÉR-ET, VÁR-AT, SZAGG-AT)
-D / -T névszóképző: ír MAG-ADH [maga] móka, ROIS-EADH [rosë] rés
(magyar SZÓ-z-AT, TERÜL-ET, SZIG-ET, DOLGOZ-AT, FOGÁSZ-AT)
-G / -K igeképző: ír SLO-G sereget gyűjt, TOL-G tolakszik, CEAL-G csal(-og)
(magyar MOZ-OG, FORR-OG, CSILL-OG, VILL-OG, IN-OG, CSOSZ-OG)
-G / -K névszóképző: ír BÁIST-EACH eső, BEAL-ACH út, szoros, nyílás, TATH -AG test
(magyar GYER-EK, ŐR-EG, HOR-OG, ÜR-EG, VIL-ÁG, ÜV-EG)
Az ír nyelv mai nap is egy ragozott nyelv, ami ismét csak elkülöníti az indogermán nyelvektől - a
szlávban található „utórag-halmozással“ való szóalkotást Julius Pokorny finnugor hatásnak (!) nevez. Íme egy ír agglutináció, azaz utóragokkal való szóképzés:
ír TE meleg, forró [> régi ír AED tűz, tűzhely, ír DÓ-igh izzik, ég / vels DE = magyar DÉL];
TE-AS forró-ság, hő-ség (> TŰZ) > TE-AS-AI forró, égő, tüzes (> TÜZ-I),
TE-OL melegít, hevít > TE-OL-AI meleg (DE-L-I ~ TULI-piros) > TE-ALL-ACH kályha,
TE-NE tűz („IZZ-ÁNY“ > TŰZ) [> vö. szumir UDUN tűzhely]
Szóképzés
Melléknév képzése főnévből:
 az -EACH, -ACH rag/képző segítségével (> magyar -AS, -ES, -OS):
BÁ-CH (BÁJ-OS), DIAIL-ACH (DALI-ÁS, TÁL-t-OS), MEIRG-EACH dühös (MÉRGES)
 az -ÚIL, -OIL [ejtsd: úly/oly] (> magyar -I): AITHRI-ÚIL (ATYA-I), NEAMH-OIL
(MENNY-EI)
Főnevek képzése:
 az -ADH, -EADH (> magyar -AT, -ET) képzővel: adh-MHOL-ADH dicséret (> adhMHOL meg-emel), SILL-EADH csillogás (CSILL-AT) > szumir ZAL ragyogó;
ZIL fény, fényes, FILL-EAD (vissza-)fordulás (FOR-dul-AT)
 -ACH, -AGH (> magyar -aK, -aG : CSILL-AG, SZALL-AG, GYER-EK):
BAR-ACH reggel (VIRR-ÉK virradás), DIÚLT-ACH tiltás (TILT-ÉK) > ír DIÚLT-igh megtilt,
BISH-AGH bőség (BUSA-SÁG), CEARD-AÍ-OCHT kézművesség (GYÁRT-Ó-SÁG), FIRRINAGH valóság > ír FIOR való (vö. magyar FIR-tat vallat)
 -aS (> magyar -ÁS): CAL-AOIS (CSAL-ÁS), SOIL-SE (CSILL-ÁS > jakut SÜLÜS csillag)
 -ÁIL (> magyar –ÉLY, -ÉL : SZEM-ÉLY, SZENT-ÉLY, KÖT-ÉL): TOG-ÁIL növekedés, GABH-ÁIL megkap(arint)ás (> GABHÁILA Honfoglalás)
 -AÍ [í] (> magyar -Ó): ASARL-AÍ (VARÁZSL-Ó), ROBÁL-AÍ (RABL-Ó), CEARD-ÁÍ kézműves, kisiparos (GYÁRT-Ó), TÓGÁL-AÍ (ház)építő (TÁKOL-Ó)
 -AINN (> magyar -ANY): ABH-AINN folyó, ACH(AR)-AIN-Í (KÉR-v-ÉNY)
 -AM (> magyar -aM : SZELL-EM > ír SCÁIL, TIL(t)-AL-OM > ír DIÚLT-Ú):
URR-AIM tisztelet, DÉAN-AMH tevékenység, ténykedés („TÉNY-ÉNY”)
 ír -OIR (> magyar -OR): BUAITE-OIR győző (> BÁT-OR), FUAID-IRE utazó (>
FUT-ÁR), BÓITHRE-OIR útonálló, bujdosó (> BETY-ÁR)  vö. ír BÓITHREOIR-EACHT koborlás, csavargás, bujdosás;
Foglakozást jelző főnevek alkotása:
ír AOS [ejtsd: ísz, ész]  magyar IZÉ (> -ÁSZ, -ÉSZ, -ÁCS, ÁS, -OS)
AOS DÁNA (költő, regös)= DAN-ÁSZ > DAN-OS (> DÁN „egy fajta költészet”)
AOS CEIRD (kézműves)= GYÁRT-ÁSZ (> CEARDAÍOCHT kézművesség)
 ilyen még a magyar: vad-ÁSZ, hal-ÁSZ, lo(v)-ÁSZ, gyógy-ÁSZ, méh-ÉSZ, cip-ÉSZ, zen-ÉSZ,
szín-ÉSZ, kert-ÉSZ, kov-ÁCS, szak-ÁCS, tak-ÁCS, munk-ÁS, or(v)-OS stb.
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[> vö. török -ÇI, -CI > ari-ÇI méhész, sati-CI eladó, duvar-CI kőműves stb.]235
Igeképzés
 a főnévi igenév képzője az ír -IGH (breton –IN): BORR-IGH forr(-ik), FÁLA-IGH
falaz, FUIR-IGH megvár ( FAIR elvár), TANA-IGH (el-)tűnik / SERR-IN zárni,
TERR-IN törni
Igeragozás:
 Az ír nyelvben különvált az alanyi (independent kötetlen) és a tárgyas (dependent kötött) ragozás: óir ÍCC-U ügyel-ek ÍCC-IM ügyel-em; D’ÍCC ügyel-t  D’ÍCC-IS ügyel-t-e.
 A lenni igének két alakja van: BÍ és TÁ (> ír BÍM vagyok  TÁIM van nekem).
Megjegyzendő, hogy a régi ír nyelvben létezett még egy ún. „személytelen“ (impersonal) alakja is
a ‘lenni’ igének, amit FAIL, FEIL, FUIL, FILE alakban írtak  magyar VALA.
Ezt az ige fórmát ma is használják, de csak kérdő mondatokban: AN BHFUIL vala-e.
 Az ír nyelv nem ismeri a „to have“ (van neki) igét, hanem ezt a lenni ige TÁ (van) formájával
fejezi ki, akárcsak a magyar nyelv (az indogermán nyelvektől eltérően !): 236
TÁ SÉ AGAM van az nekem/ AGAT neked/ AIGE neki/ AGAINN nekünk stb.
NÍL SÉ AGAM nincs az nekem/ AGAT neked/ AIGE neki/ AGAINN nekünk stb.
 Még három lényeges magyar - ír közös vonás fedezhető fel az igeragozás kapcsán:
1. Az egyik igeragozási típusnál a D’ (régi ír DE, DO) a múlt idő jele [> vö. magyar -T].
2. A jövő idő jele a „FIDH” rag, a FAIGH (fog, képes lesz) igéből képezve  a mai
magyar „FOG“: LÉI-FIDH MÉ (szó szerint: OLvas-FOG-OM) ~ el-FOG-OM olvasni.
3. Érdemes még megfigyelni a magyar - ír - török feltételes mód hasonló kialakítását is:
 magyar OLVAS-NÁ-M <> ír LÉA-IF-INN <> török OKU-SA-M.
Ezek olyan alapvető jellemvonások, amelyek lényegileg elkülönítik az ír nyelvet az ‘indogermán’
nyelvek struktúrájától.
Egyéb nyelvtani egyezések:
A melléknév egyes számban marad akkor is, ha a főnév többes számban van (!):
DOS UAINE bokor zöld (> zöld bokor), DOSANNA UAINE bokrok zöld (> zöld bokrok).
A számnevek után a főnév egyes számban marad:
(AON) DUINE (egy) személy, DHÁ DUINE két személy, CÉAD DUINE száz, sok személy;
Az ír nyelv, akár a magyar is, előragokkal és utóragokkal rendelkezik. A magyar az egyedüli urálaltáji nyelv, amely előragozó (!). A modern ír nyelv többnyire elvesztette régi utóragjait.
- előragok: Az ír nyelvben az AR előrag (skót AIR) mindig egy teljes, lezárt cselekményt jelöl.
ír AR = magyar EL- (> AR SIÚL = EL-SZAL-ad / AR-FOG = EL-kezd ~ neki-FOG)
ír AG (régi ír AD-) = magyar MEG- (> AG ITHE = MEG-ESZI / AD-BAIL = MEG-HAL)
ír FOR- = magyar FÖL- (> FOR-MHÉADA-igh = FÖL-NAGY-ít)
ír AS el, ki = magyar OSZ-, ISZ- (> AS-LUI = OSZ-OLY, ISZ-kiri elinnen, eliszkolj) stb.
- utóragok (csak egynéhány, amit a régi írások megörökítettek az utókor számára),237 például:
-AR (-ÉR-t), -CO (-HOZ, -HEZ), -LA, -LE (-VAL, -VEL), -ÚI (-I > pl. marosvásárhely-i)
Az elő- vagy utóragoknak személyes névmással történő ragozása a magyarral azonos, pl.:
LE-M (VEL-EM) CU-C-UM (HOZ-Z-ÁM) FOR-UM (FÖL-ÉM)
LE-AT (VEL-ED) CU-C-UT (HOZ-Z-ÁD)
FOR-UT (FÖL-ÉD)
LE-IS (VEL-E)
CU-C-Í (HOZ-Z-Á)
FOR-Í (FÖL-É)
Többes szám: az ír nyelv három képzőt használ (-aCHA, -aNNA, -TA)
 INÍON-ACHA leány-ok, GAEL-ACHA ír-ek, TANAÍ-OCHA tav-ak stb.
 LEAID-EANNA legények stb. (a magyarban is többesjel > hoz-N-ak)
 GÁR-THA kiáltások, DÚN-TA tanyák stb. (> finn TALO-T házak, POJ-AT ifjak,
fiúk).
Lásd még: török ASI bevétel, haszon  ír ÚS haszon, kamat, részesedés  magyar HASZ-on.
Vö. japán DA hasonlóan a ‘lenni’ ige egyik alakja és ugyancsak ‘van’ értelemmel használják.
237
Julius Pokorny: „Altirische Gramatik” című könyve nyomán.
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Fokozás jele: vels, breton -AFF (magyar -ABB): TEC-AFF szebb, HYN-AFF vénebb stb.
Az ír nyelv egy másik „magyaros“ vonása az, hogy amikor páros szervek egyikéről szól, azt a
„fél“ (LEATH) szavával fejezik ki: LEATHLÁMHACH félkezű, LEATAOBHACH féloldali
stb.;
Lásd még: LEATHEÁN „fél-madár” a madár párja (→ feleség), LEATHFHOCAL „félszó” (jelszó).
Kicsinyítő képző: ír -ÓG (óír -AC, -IC, -OC, -ÓC, -UC) és breton -IK (magyar -KA, -KE):
óír OSS-OC = ÖZ(I)-KE (ír OIS-ÍN őzgida), FÉSS-ÓC = BAJSZ-KA, ír INÍON-ÓG = JÁNYKA, breton YAR-IK = JÉR-CE (tyúkocska)  breton YAR (vels IÂR) tyúk.
Névrag, a női nevek megkülönböztetésére: ír NÍ = magyar -NÉ (> Máire Ní Ógáin)
Továbbá, az ír nyelv nem ismer modális konstrukciókat, azaz nem használ – akár a magyar – parancsoló jellegű igéket. Úgy az írben, mint a magyarban a KELL (ír CEAL) értelme "belső indítatásból szükségeltetik, igényeltetik’’. A parancsoló szavakat csak körülírással tudja kifejezni, noha
az indogermán nyelvekben (pl. német) különálló igék.
Kérdő szavak: ír CÉ (magyar KI) > ír CÁ HUAIR (magyar MI-KOR); ír CÉN (magyar HÁNY) >
CÉN UAIR (HÁNY-SZÓR); óír CUN hol (régi magyar, székely HUN);
CAD hogy > CAD É MAR TÁ TU [kagyémartátú] hogy vagy (köszönés) HOGY MÁR VAGY
TE
Kérdőszócska: AN [e’] > AN TÁ T’ARRAN AR AN MBORD VAN-E KENYÉR AZ ASZTALON
A keltának nincs szavuk az „igen”-re: jellemző a kérdésre maga a kérdésben foglaltatott igével
való válaszadás, a kérdéssel azonos nyelvtani módban (időben):
 AN TÁ TEACH TABHAIRNE ANN (van-e csárda errefelé) ?  TÁ (van) / NÍL
(nincs),
 AN TUIGEANN TÚ GAEILGE (tudsz-e írül) ?  TUIGIM tudok / NÍ THUIGIM
nem tudok.
Mondattan: Az ír mondatszerkesztés lényegre törő, mint a magyar, az ige mindig bevezeti a mondanivalót, és így a közlés mindig a lényegestől a kevésbé lényeges elem felé halad:
NÍ BAINEANN SÉ DUIT
GEOBHAIDH TÚ É ACH ÍOC AS
NEM BÁNT AZ TÉGED
KAP(HAT)OD TE ŐT CSAK FIZESS
NÍL ORM OBAIR A DHÉANAMH
TAR AR AIS
NINCS RÁM MUNKA, AMIT TENNEM
TÉRJ (RÁ) VISSZA („VISZ-RA”)238
A kelta mondatszerkesztésről Sir John Morris-Jones a ‘Pre-Aryan Syntax in Insular Celtic’ írásában, azt véli, hogy „annak ellenére, hogy a szigeti-kelta nyelveket ‘árjának’ könyvelik el, mondatszerkesztésük szempontjából még sem azok“.239 Nemhiába nevezi az Ír saját magát a „Nyugat Magyarjá“-nak!
Ha megvizsgáljuk az ír nyelv szókincsét, ismerős szóbokrokkal találkozunk, így például: KÖR
MAGYAR
KÖR
KEREK
KERÉK
KARIKA
KORON-g
KER-ing
KAR-éj, KÉR-eg
238
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KELTA
CUR
CORR
CAR
CAOR
CEIRN-ín
CUIR
CARR

ANGOL
CIRCLE
ROUND
WHEEL
HOOP
DISC
ROTATE
CROUST

FRANCIA
CERCLE
ROND
ROUE
CERCLE
DISQUE
TORN-er
CROŰTE

NÉMET
KREIS
RUND
RAD
REIFEN, RING
SCHEIBE
KREIS-en
KRUSTE

OROSZ
KRUG
KRUGLEJ
KOLJESZA
OGRUCS
KROG
OKRUZSAT
?

AR AIS értelme „VISSZA”, pontosabban: AIS = HÁT, vm-nek VISSZÁ-ja; AR = RÁ-, -RA/-RE, -ON
Ellis, P.B.: Die Druiden (A druidák), 46. old.
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GYÜRÜ
GYÜRÜS göndör
KEvER
KER-ül megy12
GÖRGÖ
PÖR-ög,CSÖR-öl
FOR-og, GUR-ul
FOR-dul-at
GÖR-be
GÖR-be (KANY-ar)
GÖR-b-ít-ett
KOR-csoly-a
HOR-og
SAR-ló
KORSÓ
KOR-L-át
KER-ít-és
KERT
KAR-ám
GÖRÖN-gy
KER-es, KÖR-öz
SZER
KORONA
VÁR
VÁR-os

CRÓ
CRYCH
CORRA
CORRA-igh
CARR
COR
CAR
COR-adh
CUAR
CUAR (CUAN)
CORR
CARR-sleamh-na
CORR
CORR-án
CRÚSCA
C-LÍ-ath
CLAÍ, CLA-wdd
GORT, GARTH
CRÓ
GREAN
CUAR-d-ach
CÓRE
CORÓIN
CAER, KER
VRAS

RING
CURLY
STIR
MOVE
ROLLER
REEL
TURN
TURN
BENT
CURVE
CURV-ed
SKATE
ANGLE
SICKEL
JUG, JAR
HURDLE
FENCE
GARDEN
FOLD
GRAVEL
SEARCH
TREATY
CROWN
FORT
TOWN

BAGUE
BOUCLÉ
REMU-er
MOUVO-ir
ROULE-ment
en-ROUL-er
TOURN-er
TOUR
CROCHU
VIRAGE
COURBÉ
PATIN
CROC
FAUCILLE
POT
CLAIE
ENCLOS
JARDIN
PARC
MOTTE
RECHERCHES
TRAITÉ
COURONNE
FORT
VILLE

RING
KOLCA
LOCK-ig
KUDRAVEJ
RÜHR-en
MJEZSAT
BEWEG-en
DVIGAT
ROLLE
KATUSKA
WICKEL-n
MOTAT
WEND-en
POVORJACIVAT
WENDE
POVOROT
KRUMM
KRIVOJ
KURVE
KRIVOJ
ge-KRÜMM-t
KRIVOJ
SCHLIT(schuh)
?
HAKEN
KRJUG
SICHEL
SZERP
KRUG
KRUSKA
HÜRDE
?
ZAUN
ZABOK
GARTEN
SZAD
SCHAFHÜRDE
ZAGON
(Erd-)KLUMPEN GLEJBA
SUCH-en
ISZKAT
VERTRAG
DOGOVOR
KRONE
KARUNA
BURG
GOROD
STADT
MESTO

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy valódi szóbokra ‘KÖR’ szavunknak csak a magyar és a kelta
nyelvben fordul elő, a többi ún. indoeurópai nyelvekben itt-ott előfordulnak a ‘kör’-rel kapcsolatos
szavak, de távolról sem olyan gyakran. Gondolom, hogy egy épeszű ember sem képzelné, hogy a
magyar és a kelta szóbokor egyessége csak amolyan ‘véletlenek’ szüleménye (ennyi véletlen egy
kicsit túl sok lenne!) vagy, hogy – a megszokott normáknak megfelelően – a magyar ‘átvette’ a
keltából a ‘kör’ szóbokrot, amúgy egészében, vagy netán külön-külön forrásból merítve és különkülön utakon járva ugyan arra a szavakra ‘fejlődtek’. Nyilvánvaló, hogy sok angol, francia vagy
német szónak kelta eredete van, mint pl. a francia CLAIE korlát szónak is. További, a gol szónak
‘KÖR’ szóbokorral kapcsolatos szavak: magyar KAR-ima (ír CUAR abroncs, CRUINN kerekség);
KER-get (óír GRENNAT kergetnek, GUAREN kering, köröz, környez), KER-ülő (ír COR kerülő >
COR bealaig kerülő út); KÖR-ít (ír CÓIR-igh köríteni > CÓIRIÚ körítés), KÖR-nyék (ír má-GUAIRD környék), KÖR-őz (ír GUAIRDEALL körözés, GUAIRE keringés), KÖR-ül (ír CUIR thart
körbe jár, körbe tart, CHUR ort körös-körül), KÖR-zet (ír CRÍOCH terület, vidék); KUR-ta (ír
GEARR, GAIRID rövid; CIORRA- ~ GIORRA- megkurtít); CSAVAR (ír COR csavar, csőről),
FORGAT ( ír FIAR ferdít, ferdül), FORGÓ csípő (ír CORR-óg csípő), GÖNDÖR (ír COIRNIN
göndör), GÖRCS (ír CRANRA görcs, bog a fában), GÖRDÜL (ír COR gurul), GÖRNYED (ír
CORADH görnyedés, görbület, CUAR görnyedt, görbe), PERDÜL (ír COR fordul, gurul, perdül;
és az ír „csárdás“ neve), PERGET (ír CORRA-igh kavar, forgat, kering, COIRE forgás, pörgés),
TEKER (ír TOCHRAS tekerés, mannini TOGHYR teker, felcsavar), HER-g-el (ír CORR-aíl hergelés) stb.240

240

Lásd még: ír CORRAIGH ort = magyar GYERE, GYERÜNK
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Természetesen ezek nem ‘véletlenek’, hanem az ilyen párhuzamokban közös múltunk visszaköszön. A magyar és az ír (kelta) nyelv hasonló szógyökökből hasonló ragokkal, képzőkkel alkotja
szavait, a különbséget csak az adja, hogy egy-egy szógyökhöz nem mindig ugyanaz a rag vagy
képző társul. „A finnugor elmélet aluldeterminált. Nem lehet olyan szókészleti párhuzamokat elkülöníteni, amelyek csak a finnugor nyelvekre érvényesek és más eurázsiai nyelvekre nem, mint például az altáji nyelvekre, törökre, mongolra, sumérra stb. [...]. Ez vonatkozik a szókészlet eredeti
alaprétegére is, melyet a nyelvrokonság kutatásában, így a finnugor nyelvek rokonságára nézve is,
döntő jelentőségűeknek tartanak. Ide tartoznak a szókészletnek olyan osztályai (kategóriái), mint a
névmások, a testrészek nevei, néhány rokonság név, a természet tárgyai vagy jelenségei, az elemi
cselekvést jelölő szók és számnevek....“ - írja Marácz László ‘A finnugor-elmélet tarthatatlansága
nyelvészeti szempontból’ című tanulmányában.241 Amikor két nyelv rokonságáról igyekszünk véleményt alkotni három fő témakörrel kell foglalkoznunk. A magyar-kelta viszonylatban az első kettőről, a nyelvtani szerkezetek és a mondatszerkesztés hasonlóságáról már szó esett. Itt most az ősi
szókincsről szeretnék szólni. Ez alatt, ahogy Zsuffa Zoltánné, a ‘Gyakorlati Magyar Nyelvtan’ című
könyvében írja: „Kétségtelen azokat a szavakat értjük, amelyek az egyszerű életforma, együttélés,
az embert körülvevő világ növényei, állatai, a vele való foglalkozás jelölésére szolgálnak.“ [379
old.]; majd hozzáfűzi, hogy: „Szókincsünk megőrizte eredeti hovatartozásának bizonyítékait...“
Több mint 1800 alapszót találtam azonosnak vagy hasonlónak, és ezek közeli rokonságra utalnak. Ilyenek például:
- testrészek neve: TATH-ag test (> tetem), BIANN bőr, bőnye, FIONN-adh [fona] szőr, fan, FÉSS
bajusz, CEANN (PENN) fej, ÉICSE ész, AIGNE elme (> agy), COND értelem (gond), SÚIL szem,
SÚIL [szúly] száj, FIACAL fog (és ‘foka vm-nek’), COUGAS gége, SCÓG szegy, CHÍCH csecse,
CLIABH mellkas (kebel), PUTÓG has (pocak), BALL bel, belső (BOL has, BOLG gyomor, begy,
hólyag), CRÓ vér (> CRUA vörös), FUIL vér (> FUILEADÁN véredény), DEIREOIM gerinc
(DEIR-eadh hát  vö. török GERI hát), FÓIR vég (far), BUN fenék, MÉAR ujj (MÁM marék),
DÉARNA tenyér (terenye), LAPA láb, SEIR sarok stb.
- rokonságot jelölő szavak: GAOL család, nemzetség, ANU anya, AITE (nevelő)atya, BEAN aszszony, öregasszony (banya), FEAR férfi, férj, DAIDEO nagyapa, MAMÓ nagyanya, GARMHAC
gyermek, unoka, GARLACH gyerek, kölyök, MAC fiú (mag), LEIAN leány, CÚILEANN szépleány, szőkeleány (vö. török GELIN menyecske), BÁB menyecske, szerető, ÓG ifjú, öcskös >
ÓGLAG, HOGYN legény; LAID legény; ÉIGIN egy, egyik > egyén stb.
- számok: SUIM szám (> SUIM-igh számol; SUIM-lú számla), AIT egy (vö. osztják IT egy, az 
ír UD az), CÉAD sok, száz (vö. kabard KOD sok), SÁR- felülmúlhatatlan (szer-) stb.
- természetbeli tárgyak, jelenségek: DÚIL dolog, tárgy (> DÚILEAMH Teremtő), NEAMH Menny,
GRIAN (GER+AN óriás (gar) fény) Nap, LLEUAD [hloud] Hold, ROGILE ragyogó (RÉGAL kivilágosodik ~ REGGEL) > RÉALTA csillag, SILL-eadh csillogás, BREACADH virrad (pirkad),
FIONN fehér, fényes (FÉNY), GOLAU fény (VIL-ág)  GWLAD [gúlad] Világ, SNUA szín,
CIAR sötét, komor (vö. török KARA fekete), OIE éj, TOIRNEACH dörgés (dörranás), TENE tűz
(> TEAS tüzesség), ÇHE hő, BRUITH-ean pára, CEO köd, DUREO dér, IÂ jég, EAS vízesés
(ESŐ), UÍSCE víz, BOR pezsgő víz (BOR-víz), TUILE folyó, hatalmas ár (ETEL), TONN tenger
(óír DÔN), BÉAL folyótorkolat (ÖBÖL), TANAÍ sekély vizű tó, ATÓIN zátony, LOG lyuk,
BEARNA verem, BED (FÓD) föld, THALLOO talaj, GREAN göröngy, CLOCH kő, SCEILG
szikla, CARRAIG kéreg, hegyhát, ARD-án fennsík (vö. francia / belga ‘ARD-ennes’  magyar
‘ERD-ély’), MAIG máglya, TULÁN dűlő, PORT folyópart, MÚR magas part (mart), FRAOCH
berek, RIT (vizes)rét, ÁTH gázló (asz), LÁIB láp, SAIL sár stb.
- növényzet: FID fa, FÉAR fű, TÓCH gyökeret ereszt, töked ( vö. ír TOICE vagyon, töke, TOICI
kapitalista, tökés), GEÁG ág, FÁS vessző, LUIBH növény, gyom (> LAPU), SIOL sarj, csira,
GENAU fenyő (török ÇAM), ULL alma, MÁ (ír), MAGH (óír), MAEZ (breton) mező stb.
241
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- állatvilág: LOEN lény, ALLAID állat, FIAD vad, AG szarvas (ADH-arc agancs), OSS őz,
MARCA ló, LÓTH ló, EACH ló (asza) > EACH-AIRE lovász (huszár), MAIRT szarvasmarha,
BOOAG tehén (buga), DAMH ökör (vö. török TANA ökör) > tinó, CÚ kutya, ABACH eb, FAOLCHÚ farkas [FIADH-MHIOL vad-állat + CHÚ kutya = vadkutya], BROC borz (vö. mongol
BORKI), LEON oroszlán, ADAR madár (vö. japán TORI), SEABHAC [sauk] sólyom, IOLAR
[ilër] sas (ülü), CARÓG, FRAO varjú, CÁG csóka, GÓIC kakas, YAR tyúk > YARIC jérce, CIRCE
csirke, LACHA kacsa (réce), GÉIS hattyú (vö. török KAZ lúd), COLÚR gerle, FILIMÉALA fülemüle, FÉILECAN pillangó (vö. ír FÉIL pilla, pólya, fátyol), BÓÍN (BUG) bogár, FÍOGACH fogas
(hal), EOCHRAÍ (hal)ikra, UBH, WY, VI tojás (> ív, ívik, ivar) stb.
- ház, háztartás: TEACH, TY [ta] ház, CÓNAITHE kunyhó ( CÓNAÍ hon), BALLA fal, FÁL
palánk, CAB nyílás (KAPU), CLO kilincs (vö. török KOLU), TÉAGAR takaró, PUIC pokróc,
PALLENN takaró (pelenka), RUGA rongy, ABHRAS abrosz, SUÍOCHÁN szék, JYST üst,
TÚLÁN tál, MEADAR (fejő)veder, CRÚSCA korsó, CÁS kas, kosár, SÍOTHLÁN szűrő, szita,
MAOS áztat (> mos), GÚNA ruha (gúnya), SEAC zeke, CABH-áil kabát, CÓITIN kötény, köpeny,
CRIOS öv, szíjú, MAELLAN mellény, BRÓG cipő, CEANGAL kantár / kengyel stb.
- mezőgazdaság, állattenyésztés: GORT kert, VETU vet, ÁR feldúl, elpusztít (> arat), CÉACHTA
eke (vö. ír GÉAG ág), ÁITH aszó; CRÓ karám, GÍOLLA gulyás, AOIRE [íre] őr, CÍOBAR juhász
(vö. török ÇOBAN) stb.
- étkezés, mulatozás: ITH eszik (EE- ev-), YFED iszik (IU- iv-), FIUCH fő, BEIR főz, forral, BRUITH párol (vö. BRUITH-ean pára), LÉ-acht folyadék, lé, OL ital, CWRW [kúrú] sör, ARBHAR
gabona, árpa, CÍOCH kása, TAÓS, TEISEN tészta, COIP-eadh (> köpül), HUF-en hab, MEZ méz,
GOIR só (géra), SA-lann (lemez-/kristály-)só, SAILL szalonna; CÉILÍ táncos összejövetel (> kaláka), SEINM zene, SEINN zenél, DEILÍN dal, COR forgás-pörgés táncban (> csárdás), SCORAIOCHT szórakozás, mulatság, SOITH szajha, MAGADH móka stb.
- sport: LÚBÁN labda, LÚITH futás, lótás, RÚID rajt, IMIR mérkőzés, CHELL játék (csel), BARRÓG birok, birkózás stb.
- fegyverek: BATA bot, BUN bunkó, BUAL-t-éan ütőszeg (vö. ír BUAIL pall) > BWYELL balta,
SÁIL szál(-fa), GA kopja, COLG kard (óír CALAD), SÁIBLE szablya (vö. ír SÁBH vág, szab),
SÁIGH-ead nyíl (szeg) > SAIGHDIÚIR nyilas, ÁIGE íjász, TÁBALL parittya („dobálló”) stb.
- bányászat, ipar, kereskedelem, közlekedés: BAIN [bany] bányászik, BONN (fém-)pénz, GABHA
kovács, TÁIRGE-óir tárkány, OBAIR munka (ipar), TU út, CAR kerék (CARBANTU szekér),
CWCH csónak (vö. török KAYIK, jakut XAJIK), HWYL [húal] hajó > HWYLIO hajós, EARRA
árú, ÚS haszon, kamat (vö. török ASI), TOICE tőke (TOICÍ tőkés) stb.
- társadalom, hadsereg, országlás: URRA úr, vezér / őr, CEANN fejedelem (kán), BODACH egy
vidék katonai parancsnoka (vajda), FLAITH [FIÚ fő + LÁ- ló + -ITH fn-képző] lovas-vezér, nemzetségfő (lófő), LÁEACH lovas(-harcos), BUACHA fiatal katona (baka) > BACÁN katonai kiképzés, SEKELL ‘fokossal harcoló’ (SUCELLUS a ‘csákányos’ isten), GAISCE hős, BUAITEOIR
győző (bátor), GÍOLLA fiatal vezér (> gyula), NUADHA vezér, fejedelem (nádor), MIDHIR főbíró, felhatalmazott (‘megyer’-törsz ?)  török MÜDÜR vezérigazgató, COIMHÉADI követ, kém,
BARN, BREUT, BRIW bíró, BRIOD birtok (vö. ír BEIR bír, tart), BARDA őrhely (börtön), CÓIP
csapat, CAD had, CATH csata, CABHAIR háború; ÚIR föld, terület, ország (OR-szág), DÚN tanya, BAILE, PLU falu, CATHAIR (nagy)város, kerek vár (> régi magyar KÁTA), CAER, KER
vár, RIATH erőd stb.
- vallás: ANU Anya(istennő) ~ DANU Jó-Anya, DON (Is-)Ten, DAGHDHA ‘Jóisten’ (Jó-Atya),
NEAMH Menny, NAOMH nemes, szent (vö. török NIMET áldás) > NEMED szentély, TUAR isteni
jel (> TUARÚIL megjósoló, isteni sugallatú, csodálatos, kísérteties), HUD csoda, DRAOTA druida (torda), ALTA-igh megáld (> ALTÚ áldás), CEALL templom (igal), GUÍ ima (ige), DIAIL
táltos (dalia), RÁMHAILLE révülés, REIC rege, RIONN róni (> RIABH rovás), OGH-am ékírás,
CÍN könyv, IRIS hírlap, ASARLAÍ varázsló, ÍOC gyógyít (javít)  IACH jó, CÓGAS gyógyszer,

189

VIJIL böjt, BÁ báj, BAI baj, CUR betegség, kór (COIR hiba, CEARR kár), TACAR utánzat, képmás, hamisítvány (> tükör), SÍÚIL tündér (sellő), NAS-adh nász, MIONN női korona, párta; eskü
(> menyecske; menyegző), TÚARE étkezés, lakoma, halotti tor, BÁS halál (vész), SÍ (SIDH), SÍR
sírhalom, ‘tündérdomb’ stb.
- idő, helyzet: RÉ rég, ARIUC örök, ANOIS most, MEANDAR mindjárt; AGOS közel, YMAITH
messze, NOON innen, UAINN onnan, THALL túl, RAON irány stb.
- tulajdonság, mennyiség: OES, UZ ős, előd, HEN vén, OET idős, ÁR-sa öreg ( RÉ rég), ATH
ó, ódon, ÚR új, DEA- jó (> ED-es), IAWN, IACH jó, jól, REZEUDIG rossz, rozoga, COIGIL
kegyelmez, CUNÚS gonosz, SAONTA őszinte, SADB [szajb] szép ( SAIBHIR vagyonos ember),
DEAS díszes, GRÁNNA csúnya, fránya, GER óriás, gar, MÉAD nagy, CÉAD sok, BAIL bő, BIS
bős(éges), BACH kicsi (pici), BRAON parány, MION, MAN apró (> manó), GAIRID rövid
(kurta), URRA erő (> URRÚS-ach erős), BOG puha, LAG lágy, GWAN gyenge, KUNV könnyű,
TUIL tele, UIREAS-ach üres, GEIR kövér, SEANG sovány, MÉITH gazdag, módos, ANÁS ínség,
SÍOGAI gyenge, nyápic (szegény), OLC rossz, szegény, nyomorult (> olcsó, ócska, ocsmány), FUADAR gyors (fudri), LEASC lassú (LEISCIÚIL, LHIASTEY lusta)  LOICEACH munkakerülő,
‘lógós’ ( LOIC meglóg vm elöl), MALL lassú, buta, gyenge (málé), BAOTH buta, BUILE hülye,
DAILLE dilis, SAOI bölcs (eszes), ÉIGEAS ügyes, GAOIS okos, EOLACH jeles ( EOL jel),
DIAIL deli, dalia stb.
- a lét és a cselekvés igéi: LUÍ teljes mozdulatlansági állapot (áll, ül), HUN, SUAN alszik, FUIR
megvár, FAIR elvár (> FAIRE virrasztás, őrködés  vö. török BÜRE-mek őrizni), NEADA-igh
nyugszik, ÉIR-igh kel, ered (> EFFRO ébren, éber), ÉIR-igh ér, elér, megér, megérik, AIR-igh
érez, LÚTH futás (lótás) > LÚT-áil meglódít, IMIGH ~ MYND megy, TÉANA jön, TANA csökken,
elfogy, eltűnik, TAR tér, visszatér, megtér, CORRA-igh kering, kerül (CORRAIGH ORT gyere),
SAT-ail gyalogol, sétál, SIÚIL szalad, SITHEAD rohanás, hajsza, FUADA-igh megszöktet (FUADAR fürgeség), ACHAIR kér, AGAIR akar, IARR kér, követel; keres, valamerre tart, CEAL kell,
ÉIGEAN igény, SANN kijelöl, kioszt, kiutal, felajánl (> szán), CEAD hagy, engedélyez (-hat, -het),
DÉAN tenni, FAIGH indít, ösztönöz (> ar FOGNI nekifog), FUAIGH megfog, összefog, GABH
elkap, megragad, URRA-igh őriz (> URRA őr, URRÚS őrs, őrség), FAICH- figyel, ügyel, oltalmaz,
ÍOC ügyel, ápol, TUIG tud, ért, ismer, DIÚLTA- megtagad, megtilt, TACA-igh alátámaszt (dúcol),
TEANN támasz, TÓG épít (tákol); emelkedik (dagad), LAGHDA csökken, zsugorodik (lohad),
TOLL összerak, tol > TOLG lökdös, tolakszik, TYWALLT tölt (> TUIL tele), URA-igh árnyékol,
SÉIMH-igh enyhít, lágyít, símít, simogat, BÁN-aid ver, bánt, OIDHE csapás, ütés; hirtelen halál,
BUAIL megüt, fejbe kólint, pall, CAITH dob, hajít, SÍ sí (sirít), RIOS lenget, riszál, SÉID felfúj,
fokoz, szít, SEAD csattint / csődít, SCOITH letép (szakít), TORRI tör, TÁIR lealacsonyít, megrongál (tarol), SÁBH vág, szab, CEALG csal, becsap, CEALA-igh elrejt, elcsel ( CALAOIS csalás,
CHELL játék, csel), SEÁP csapás, REAB széttép, széttör, szétzúz, repeszt (> robban), ROB-áil
rabol, KOLL elvész, elvesztődik (elkallódik), (ad-) BAIL (meg-)hal, SCOL szól, szólít, BÉIC ordít,
bőg, FEAD-ail fütyöl, SEINN zenél, CUACH ölel, csókol (> CUACH csók, csokor), BÍS-igh baszik,
szaporodik / szaporít, bősít ( BÍS-iúil szapora, termékeny), TOIRCH-igh megtermékenyít (>
TORCHEAS terhesség), IDU vajúdás, SAOLA-igh születik stb.
„A tudományban nincsenek örök igazságok, dogmák. A tudományban elméletek léteznek, amelyeket új tények felbukkanásakor ezekkel a tényekkel szembesíteni kell.“ (Marácz L.).
A kelta szókincs ősi rétegének java része a magyarra hasonlít. Ezen szavak többsége nem található meg egyik másik ‘indoeurópai’-nak nevezett nyelvben sem. Továbbá, a kelta nyelv is ugyanazzal a rag- és képzőrendszerrel építi szavait mint a magyar. A ragok, képzők és jelzők ugyanazok.
Én nem származtatom a magyar nyelvet a keltából, ugyan úgy, ahogyan véleményem szerint a magyar nem származott sem a finnugor, sem a török nyelv(ek)ből. A finnugor eredetelmélet és ebből
fakadó ‘békeszerető népecske’ vándorolgatása le is, fel is a szittya pusztákon, akárcsak a török
népektől való származtatás, és a ‘harcias’, meg nem alkuvó, világuralomra törő fejedelmi osztály
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vezette seregek elmélete, csak egyszerűen elképzelések, a múlt századok relikviáiból összeállított,
ilyen vagy olyan indíttatású álomkép.
Mi Magyarok mindig is Szittyák voltunk, a nagy szittya ‘faj’ leszármazottai, a ‘sabartoi asphaloi’-k. Ez, természetesen, nem jelenti azt, hogy a törökök, vagy akár a finnek nem lennének
rokonaink. De ugyan olyan rokonaink a kelták is. Még sem értjük egymás nyelvét, sem a finnel,
sem a törökkel, sem a keltával nem tudunk szót váltani. Ez a ragozó nyelvek ‘átka’ vagy helyesebben
‘isteni ajándéka’, hogy teljesen szabadon fejlődnek. Nincs szükségük nyelvtörvényekre, hogy létrejöhessenek, mert nyelvében él a nemzet, és a nemzetet nyelve tartja életben. Ez a szabad emberek
szabadon fejlődött beszéde eredményeként megszületett szabad nyelv: a Magasságos Isten ajándéka
vagy talán maga Isten nyelve („the language of Heaven“).242
Felhasznált irodalom:
„An Gúm“: Foclóir Póca English-Irish • Irish-English Dictinary (Dublin, 1993)
Goodwin, Edmund: First Lesson in Manx (Douglas, Isle of Man, 1987)
Jones, W.J.: Welsh with Easy (Denbigh, Wales/UK)
Pokorny, J.: Altirische Gramatik (Berlin, 1969)
Timaru-Kast Sándor: Kelta magyarok, magyar kelták (Budapest, 1999)
Egyéb forrásmunkák:
Ellis, P.B.: Die Druiden (München, 1996)
Kinder, H./Hilgemann, W.: Atlas zur Weltgeschichte (Köln, 1987)
Mac Cana, P.: Kelta mitológia (Budapest, 1993)

3. A kelta nyelv(ek) jellemző vonásai
 A szó jelentése szempontjából a hangsúlynak nincs meghatározó szerepe.
 A beszédben a hangsúly mindig a szavak első szótagára esik.
 Az egyszerű (nem összetett) szavak általában vagy magas, vagy mély hangrendűek, a szótőhöz
illesztet toldalék, az indogermán nyelveknél ismeretlen hangharmóniát követi:
URRA úr > URR-AIM [urram] tisztelet
GAOIS [gís] okosság > GAOIS-EACH [gíseh] okos
 Hangrendi okok miatt az ír nyelv alkalmaz olykor toldalék hangokat ragilleszkedésnél:
FUIL vér  FUIL-T-EACH vér-es
ACAOIN-eadh fájdalmas sírás (KÖNNY ? <> KÍN ?)
 ACAOIN-T-EACH szomorú, panaszos, fájdalmas (KÍN-OS)
 Az ír nyelv nyomatékosan megkülönböztet, úgy írásában, mint beszédében, rövid és hosszú
magánhangzókat:
A – Á  ALTÁN szurdok, patak
E – É  BEITHÉ gúny, csúfolódás
I – Í  CIPÍN pálca, vessző, virgács
242
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O – Ó  ORÓ óly
U – Ú  URRÚS erősség
 Továbbá, az ír használja beszédében a nagyon lágy mássalhangzókat is:
Gy  GÉARÚ élesítés, ROGILE ragyogó
 DIÚNAS önfejűség, ÉIDE egyenruha
Ty  TIMIRE küldönc, AINTIN ángy, néne
Ny  NÍOCHÁN mosás, BAIN bányászni
Ly  SÁIBLE [száblya] szablya
LEANNÁN [lyannán] szerető, feleség > LEANBÁN [lyanabán]
R-hangnak két alakja van:
‘lágy’ R [ŕ]  BÁIRE-oir [báŕóŕ] = VERS(eny)-ző
( ‘kemény’ R  BÁIR-se-oir [bársor] = BIR-ás(-kod)-ó játékvezető, bíró
 A kelta nyelv kerüli a mássalhangzó-torlódást, még „átvett“ (kölcsön) szavak esetében is:
vels YSGOL (iskola), YSBATA (kórház > ISPOTÁLY)
 Névelő (csak határozott) – ugyanúgy használják mint a magyarban:
vels Y [a] és YR [ar]
 Y GWR [a gúr]= A FÉR-fi, FÉR-j és YR YFANC [ar ifank]= AZ IFJONC
ír A, AN, N’ (maninni Y [a], YN [an])
 A CUACH (ölelés / csokor) = A CSÓK / CSOKOR és AN OSS = AZ ÖZ
 Névmások:
személyes névmás:
ír FUIR-IM (vár-OM), CEANGALANN TÚ (göngyöl-ÖD), BEIR SÉ (el-bír ő); vels MAE E
(van Ö), MAEN NHW (van-NAK).
birtokos névmás:
ír M-ATHAIR (apá-M), D-ATHAIR (apá-D), A ATHAIR (ap-jA), ATHAIR-NA
(apá-N-k);
man. CHASS AYM (láb-AM), CHASS AYD (láb-AD), CHASS E (láb-A).
visszaható névmás:
ír FÉIN [hény], man. HENE (ÖN-) > „SÍNN FÉIN“ („önmagunk”).
mutató névmások:
ír SIN, SEO / óír SA, SE = magyar AZ, EZ
ír ÚD = magyar (AM)OTT 
(az a dűlő amott)

AN TULÁN ÚD THALL az a dűlő A(Z) DŰLŐ OTT TÚL
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A(Z) DŰLŐ OTT TÚL
 Kötőszavak, ragok, képzők:
kötőszó: ír ES, IS, S, óír OS, man. AS = magyar ÉS, IS, S (> japán SHI)
„kopula” (kötőszó, amely a névszói-igei állítmány igei része = igekötő): ír
IS (magyar IS > vö. török ISE de, és, is, még)
IS MAITH LIOM TAE (igenis) teát kérek
IS MÉLTÓ VELEM TEA
(tagadó mondatban: CHA se / kérdő mondatban: AN [e’] > AN TÁ van-e
tagadószó: ír NÍ, NEAMH, breton NE, NAM, magyar NE, NEM
ír NÁ ! magyar NE !
ír AIN-, AN-, MI-, man. NEU-, MEE- igei előrag  magyar NEM(> török MA, ME)
ír, skót CHA, CHAN se, sem  magyar SE, SEM
CHA BHÍ se lesz > CHA BHIODH se lehet, CHA CHUALA se hall
CHAN ANN sem van (sincs), CHAN FHAIG sem fog (neki)
ír NACH (AN- + CHA)  magyar NE-SE  SE-NEM
NACH MÓR, NACH BEAG se-nem nagy, se-nem kicsi
ír NÍL (NÍ-BHFUIL) [NÍ=NEM +(BH)FUIL=VALA]  magyar NINCS [NEM-IS]
 egyéb kötőszavak:
ír ACH  magyar CSAK
NÍL AGAM ACH É ez mindenem
NINCS NEKEM CSAK Ő
ír ÁMH  magyar ÁM, ÁM-de (> vö. török AMA, japán DE MO de, ámde)
ír DÁ ha / DÁ [DE+A] de  magyar DE, HA (> vö. török DE de, mégis)
ír GO  magyar HOGY
DEIR SÉ GO BHFUIL DEIFIR AIR mondja, hogy siet
MOND-JA, HOGY VALA SIETSÉG REÁ mondja, hogy sietnéke van
ír FARA olyan mint, afféle  magyar FÉLE
 lásd még: FARAS-barr = FELES-leg (> BARR csúcs)
ír MAR mert, mint, hamár  magyar MER (MERT), MÁR (MINT), ha-MÁR
ír NÍ  magyar MI, AMI (> vala-MI)
IS MÓR AN NÍ É jelentősebb, fontosabb IS TÖBB AZ AMI Ő
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 határozó szavak (ragok):
- alanyeset és tárgyas eset - az ír nyelvnek nincs tárgyas eset-ragja, talán a régi magyar nyelv sem
ismerte, lásd: széna kaszálni, adó-szedő, szőlő-szedő stb.
- vokatívusz (megszólító eset):
ír A DHUINE UASAIL  Ó Felség, A CHAILÍN Ó leány (> török GELIN)
- birtokos eset ragja
ír AG, NA (magyar -NAK, -NEK) vagy ír –N, -A, -E (magyar -É):
SIN AG-AT É tied AZ NEK-ED Ő (AZ NEK-ED-É)
MAITHE NA TÍR-E a vidék, terület (földes)ura MÉLTÓ(ság)A A TÉR-É
CÚ-N kutyáé ~ kutyá-NAK ( vö. török EV-IN házé)
CEAN-A szerelem-É, CÉIR-E sötétség-É (> török KARA fekete)
- részeseset ragja - van igekötő funkciója is, akárcsak a magyarban:
ír AR (magyar -ON / -RA, -RE) > AR GHRÁ DÉ Isten szerelmé-RE
ír AG (magyar -NAK, -NEK) > TÁ BEIRT MHAC AIGE van két fia NEKI
- eszközhatározó
ír LE  magyar -VAL, -VEL (> török ILE,-LE)
> ír MAILLE  magyar MELLÉ, MELLETT
- számhatározó: ír CUAIRT  magyar -SZER, -SZOR (> török KERE)
→ lásd még: ír SRA-ith <> magyar SÓR <> török SIRA
- helyhatározó:
ír DO (magyar -BA, -BE / -RA, -RE) > DUL DO BÚDAIPEIST
INDULÁS BUDAPEST-RE
ír ÚD  magyar OTT ( vö. török -DA ba-, be- > EV-DE házban)
 lásd még: ír ÁIT hely  magyar óvó-DA, zár-DA, csár-DA, jár-DA
ír SA, SAN (magyar –BA(N), -BE(N) > vö. finn -SSA, -SSÄ -ban, -ben)
> GO MALL SAN OICHE későéjjel KÉSŐ-IG ÉJ(szaká)-BAN
ír INNIU (magyar INNEN), ír UAINN (magyar ONNAN)
ír THALL (magyar TÚL) > THALL TOINN tengeren túl
- távolító eset:
ír DÁ, DE, DEN (magyar -TÓL,-TÖL)  török -DAN,-TAN
ír Ó, UÍ [í] ból-, ből- / ról-, ről- ( magyar -I)
> családnevekben: Ó NIALL  (Magyar-I, Miklós-I, Vásárhely-I)
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ír Ó (irányt jelöl) > Ó DHEAS dél felé ( magyar I-DE, O-DA)
- közelítő eset:
ír GO, man. GYS (magyar -HOZ,-HEZ)  vels AGOS (magyar KÖZ-el)
> DUL MÉ GO MO MNÁ indul-ok (megy-ek) asszony-om-HOZ
- határvető
ír GO (magyar -IG) > GO GLÚINE SAN UÍSCE térd-IG víz-BEN
- időhatározó
ír Ó (magyar Ó-ta) > Ó BREACHAD reggel óta PIRKADAT-ÓTA
ír GO (magyar -IG) > GO AN T’EARRACH tavasz-IG
 ír NUIGE (magyar MÍG)
ír HUAIR (magyar -KOR > vö. régi török QUR kor, idő, rang)
- egyéb határozó szavak
ír GO (magyar ÚGY)
 ír NÓ GO (magyar AM-ÚGY, EM-ÍGY) > ír NÓ (magyar ÁM, NOHA)
ír ATH- (magyar ÁT- / UTÓ- / ÓD-on / OD-ébb > vö. török ÖTE messzébb)
ír AIS hátra, vissza, ismét  magyar VISSZA, IS-mét
> AIS- = VISSZA- (> türkmén IZ hát > IZA vissza, ótörök ISRÄ hátul)
AIS-CHOTU = VISSZA-HATÁS
KÉPZŐK (produktív szuffixumok)
 képzők:
-L igeképző: (gyakorító > vö. koreai IL tesz)
ír ADHARC-ÁIL szúr, döf (agancs-OL), GUAILL-EÁIL vállal [denom.];
SÁBH-ÁIL vág, fűrészel (‘szab-d-AL’), TÓCH-AIL gyökerezik (tőked),
COM-ÁIL összeköt, befon (hám-OL), CEANG-AIL megköt [deverb.]
(magyar SZÉP-ŰL, JAV-ÚL, KIAB-ÁL / UGR-ÁL, DOB-ÁL, REP-ŰL)

-L névszóképző:
ír SÁIBH-ÁIL szabadítás [denominális]; TOG-ÁIL növekedés (dagály),
GABH-ÁIL elkapás, megkaparintás [deverb.]
(magyar SZEM-ÉLY / KÖT-ÉL, FED-ÉL)
-D / -T igeképző: (cselekedtető)
ír SCAIR-T csörget, SCAIR-D csurgat, SAIGH-ID átszeg, átszaggat
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(magyar ET-ET, IT-AT, KÉR-ET, VÁR-AT, SZAGG-AT)
-D / -T névszóképző:
ír MAG-ADH [maga] móka, ROIS-EADH [rosë] rés
(magyar SZÓ-z-AT, TERÜL-ET, SZIG-ET, DOLGOZ-AT, FOGÁSZ-AT)
-G / -K igeképző:
ír SLO-G sereget gyűjt, TOL-G tolakszik, CEAL-G csal(-og)
(magyar MOZ-OG, FORR-OG, CSILL-OG, VILL-OG, IN-OG, CSOSZ-OG)
-G / -K névszóképző:
ír BÁIST-EACH eső, BEAL-ACH út, szoros, nyílás, TATH -AG test
(magyar GYER-EK, ŐR-EG, HOR-OG, ÜR-EG, VIL-ÁG, ÜV-EG)
Az ír nyelv mai napig is egy ragozott nyelv, ami ismét csak elkülöníti az indogermán nyelvektől íme egy ír agglutináció, azaz utóragokkal való szóképzés:
ír TE meleg, forró
[> óír AED tűz, tűzhely, ír DÓ-igh izzik, ég / vels DE = magyar DÉL];
TE-AS forró-ság, hő-ség (> TŰZ) > TE-AS-AI forró, égő, tüzes (> TÜZ-I),
TE-OL melegít, hevít > TE-OL-AI meleg (DE-L-I ~ TULI-piros)
> TE-ALL-ACH kályha,
TE-NE tűz (BELTENE Világítótűz ünnepe)
Szóképzés
Melléknév képzése főnévből:
 az -EACH, -ACH rag/képző segítségével (> magyar -AS, -ES, -OS):

BÁ (BÁJ) > BÁ-CH (BÁJ-OS)
DIAIL (DALI, DELI) > DIAIL-ACH (DALI-ÁS, TÁL-t-OS)
MEIRG düh (MÉREG) > MEIRG-EACH dühös (MÉRG-ES)
 az -ÚIL, -OIL [úly / oly] (> magyar -I):

AITHRI-ÚIL (ATYA-I), NEAMH-OIL (MENNY-EI)
Főnevek képzése:
 az -ADH, -EADH (> magyar -AT, -ET) képzővel:

adh-MHOL-ADH dicséret (> adh-MHOL meg-emel)
SILL-EADH csillogás (CSILL-AT) > vö. szumir ZAL ragyogó; ZIL fény
FILL-EAD (vissza-)fordulás (FOR-dul-AT)
 -ACH, -AGH (> magyar -aK, -aG : CSILL-AG, SZALL-AG, GYER-EK):
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BAR-ACH reggel (VIRR-ÉK virradás)
DIÚLT-ACH tiltás (TILT-ÉK)  DIÚLT-igh megtilt
FIRRIN-AGH valóság  ír FIOR való (vö. magyar FIR-tat vallat)
BISH-AGH bőség (BUSA-SÁG)  BIS-igh növel, szaporít; gyarapodik
CEARD-AÍ-OCHT kézművesség (GYÁRT-Ó-SÁG)  CEARD-ÁI kézműves
 -aS (> magyar -ÁS):

CAL-AOIS (CSAL-ÁS)
SOIL-SE (CSILL-(ám)-ÁS > jakut SÜLÜS csillag)
 -ÁIL (> magyar –ÉLY, -ÉL : SZEM-ÉLY, SZENT-ÉLY, KÖT-ÉL):

TOG-ÁIL növekedés (DAG-ÁLY)
GABH-ÁIL megkap(arint)ás, foglalás (> GABHÁLA Honfoglalás)
 -AÍ [í] (> magyar -Ó):

ASARL-AÍ (VARÁZSL-Ó)
ROBÁL-AÍ (RABL-Ó)
CEARD-ÁÍ kézműves, kisiparos (GYÁRT-Ó)
TÓGÁL-AÍ (ház)építő (TÁKOL-Ó)
 -AINN (> magyar -ANY): ABH-AINN folyó, ACH(AR)-AIN-Í (KÉR-v-ÉNY)
 -AM (> magyar -aM : SZELL-EM > ír SCÁIL, TIL(t)-AL-OM > ír DIÚLT-Ú):

URR-AIM tisztelet, DÉAN-AMH tevékenység, ténykedés („TÉNY-ÉNY”)
 ír -OIR (> magyar -OR):

BUAITE-OIR győző ( BÁT-OR ?)  óír BOUDA győzelem
FUAID-IRE utazó ( FUT-ÁR ?)  FUADAR fürgeség ( FUDRI)
BÓITHRE-OIR útonálló, bujdosó ( BETY-ÁR ?)
 BÓITHRE-OIR-EACHT koborlás, csavargás, bujdosás
Foglakozást jelző főnevek alkotása:
ír AOS [ísz, ész]  magyar IZÉ (> -ÁSZ, -ÉSZ, -ÁCS, ÁS, -OS)
AOS DÁNA (költő, regös)= DAN-ÁSZ ~ DAN-OS (> DÁN „költészet”)
AOS CEIRD (kézműves)= GYÁRT-ÁSZ (> CEARDAÍOCHT kézművesség)

 ilyen még a magyar:
vad-ÁSZ, hal-ÁSZ, lo(v)-ÁSZ, gyógy-ÁSZ, méh-ÉSZ, cip-ÉSZ, zen-ÉSZ, szín-ÉSZ, kert-ÉSZ,
kov-ÁCS, szak-ÁCS, tak-ÁCS, munk-ÁS, or(v)-OS stb.
[> vö. török –ÇI, -CI > ari-ÇI méhész, sati-CI eladó, duvar-CI kőműves stb.]
→ lásd még: török ASI <> ír ÚS <> magyar HASZ-on
197

Igeképzés
 a főnévi igenév képzője az ír -IGH (breton –IN):

BORR-IGH forr(-ik), FÁLA-IGH falaz, FUIR-IGH megvár ( FAIR elvár); SERR-IN zárni,
TERR-IN törni
Igeragozás:
 Az ír nyelvben van alanyi (independent kötetlen) és egy tárgyas (dependent kötött) ragozás:

ír FÍM fonok  FÍ MÉ fonom; D’FHIÓDH fona  D’FHIGH SÉ fon-t-a
óír ÍCC-U ápol-ok  ÍCC-IM ápol-om; D’ÍCC ápol-t  D’ÍCC-IS ápol-t-a
 A BÍ (lenni) igének két alakja van: BÍ és TÁ

ír BÍM létezem  TÁIM vagyok
Az óír ismer egy ún. „személytelen“ (impersonal) alakját is a ‘lenni’ igének:
FAIL, FEIL, FUIL, FILE alakban írtak  magyar VALA
> ma csak kérdő mondatokban: AN BHFUIL [e’ vílj] vala-e ~ van-e
 Az ír nyelv nem ismeri a „to have“ (van neki) igét, hanem ezt a lenni ige „van” formájával

(TÁ) fejezi ki, akárcsak a magyar:
TÁ SÉ AGAM van az nekem/ AGAT neked/ AIGE neki/ AGAINN nekünk stb.
NÍL SÉ AGAM nincs az nekem/ AGAT neked/ AIGE neki/ AGAINN nekünk
 Még három magyar - ír közös vonás:

1. A múlt idő jele a D’ (> óír DE, DO).
2. A jövő idő jele a „FIDH” rag (a FAIGH fog, képes lesz igéből)  a mai
magyar „FOG“: LÉI-FIDH MÉ (OLvas-FOG-OM) ~ el-FOG-OM olvasni.
3. A magyar - ír - török feltételes mód hasonló alakítása:
magyar OLVAS-NÁ-M <> ír LÉA-IF-INN <> török OKU-SA-M.
Ezek olyan alapvető jellemvonások, amelyek lényegileg elkülönítik az ír nyelvet az ‘indogermán’
nyelvek struktúrájától.

Egyéb nyelvtani egyezések:
A melléknév egyes számban marad akkor is, ha a főnév többes számban van: DOS UAINE bokor
zöld, DOSANNA UAINE bokrok zöld
A számnevek után a főnév egyes számban marad:
(AON) DUINE (egy) személy, DHÁ DUINE két személy, CÉAD DUINE száz, sok személy
Az ír nyelv egy másik „magyaros“ vonása az, hogy amikor páros szervek egyikéről szól, azt a
„fél“ (LEATH) szavával fejezik ki:
LEATHLÁMHACH félkezű, LEATAOBHACH féloldali stb.;
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Lásd még:  LEATHEÁN „fél-madár” (→ feleség), LEATHFHOCAL „félszó” ~ jelszó
Az ír nyelv, akár a magyar is, előragokkal és utóragokkal rendelkezik. A magyar az egyedüli urálaltáji nyelv, amely előragozó (!):
- előragok:
az ír nyelvben az AR előrag (skót AIR) egy teljes, lezárt cselekményt jelöl
ír AR = magyar EL> AR SIÚL = EL-SZAL-ad / AR-FOG = EL-kezd ~ neki-FOG
ír AG (óír AD-) = magyar MEG> AG ITHE = MEG-ESZI / AD-BAIL = MEG-HAL
ír FOR- = magyar FÖL> FOR-MHÉADA-igh = FÖL-NAGY-ít
ír AS el, ki = magyar OSZ-, ISZ> AS-LUI = OSZ-OLY, ISZ-kiri el innen, eliszkolj
- utóragok (csak egynéhány, amit a régi írások megörökítettek), például:
-AR (-ÉR-t), -CO (-HOZ, -HEZ), -LA, -LE (-VAL, -VEL), -ÚI (-I)
Az elő- vagy utóragoknak személyes névmással történő ragozása:
LE-M (VEL-EM)

CU-C-UM (HOZ-Z-ÁM)

FOR-UM (FÖL-ÉM)

LE-AT (VEL-ED)

CU-C-UT (HOZ-Z-ÁD)

FOR-UT (FÖL-ÉD)

LE-IS (VEL-E)

CU-C-Í (HOZ-Z-Á)

FOR-Í (FÖL-É)

Többes szám: az ír nyelv három képzőt használ (-aCHA, -aNNA, -TA)
INÍON-ACHA leány-ok, GAEL-ACHA ír-ek, TANAÍ-OCHA tav-ak
LEAID-EANNA legények (a magyarban is többesjel > hoz-N-ak, visz-üN-k)
GÁR-THA kiáltások, DÚN-TA tanyák (> finn TALO-T házak, POJ-AT fiúk)
Fokozás jele:
vels, breton -AFF (magyar -ABB): TEC-AFF szebb, HYN-AFF vénebb stb.
Kicsinyítő képző:
ír -ÓG (óír -AC, -IC, -OC, -ÓC, -UC) és breton -IK ( magyar -KA, -KE):
óír OSS-OC = ÖZ(I)-KE (ír OIS-ÍN őzgida), FÉSS-ÓC = BAJSZ-KA,
ír INÍON-ÓG = JÁNY-KA, breton YAR-IK = JÉR-CE  br. YAR, vels IÂR tyúk
Névrag, a női nevek megkülönböztetésére:
ír NÍ  magyar -NÉ (> Máire Ní Ógáin)
MONDATTAN
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Kérdő szavak:
ír CÉ ki, kicsoda  magyar KI
ír CÁ mi  ír CÁ HUAIR ( magyar MI-KOR)
ír CAD mit > CAD FAOI A BHFUIL TÚ AG CAINT mit beszélsz
ír CAD É / CONAS hogy, miként
 CAD É MAR TÁ TU [kagyémartátú] hogy vagy (köszönés)
HOGY MÁR VAGY TE
ír CÉN ( magyar HÁNY)  CÉN UAIR (HÁNY-SZÓR)
óír CUN hol ( régi magyar, székely HUN)
Kérdőszócska:
AN [e’] > AN TÁ T’ARRAN AR AN MBORD VAN-E KENYÉR AZ ASZTAL-ON
Az ír nyelv nem ismer modális konstrukciókat, azaz nem használ – akár a magyar – parancsoló
jellegű igéket.
ír CEAL ~ magyar KELL "belső indítatásból szükségeltetik, igényeltetik’’.
A parancsoló szavakat csak körülírással tudja kifejezni, noha az indogermán nyelvekben (pl. német) különálló igék:
TÁ CEAD AG …

van engedély neki (szabad neki) ~ megengedett (dürfen)

VAN „HAD” NEKI … (hagyják)
TÁ AR … kötelező ~ „muszáj” (müssen)  VAN RÁ …
IS FÉIDIR LE … tud valamit/valamihez ért (können)  IS lehetséges VELE …
BA MAITH LE …

jó volna (möchten, wollen)  VOLNA MÉLTÓ VELE …

IS CEARD DO …

kell ~ kívánalom vele szemben (soll)  IS IGÉNY TŐLE …

A kelta nyelvekre jellemző az ige nélküli mondatalkotás:
NI MEBUL LEM

nem szégyellem

NEM szégyen VELEM (NÁLAM)

A keltának nincs szavuk az „igen”-re:
ír FÍR való  magyar FIR-tat kérdez (keresi a valóságot) > vö. török BAR van
jellemző: a kérdésre maga a kérdésben foglaltatott igével való válaszadás:
AN TÁ TEACH TABHAIRNE ANN van-e csárda errefelé ?
 TÁ van / NÍL nincs
AN TUIGEANN TÚ GAEILGE tudsz-e írül ?
 TUIGIM tudok / NÍ THUIGIM nem tudok
Mondattan: Az ír mondatszerkesztés lényegre törő, mint a magyar, az ige mindig bevezeti a mondanivalót, és így a közlés mindig a lényegestől a kevésbé lényeges elem felé halad.
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SZÓKINCS
Testrészek neve:
TATH-ag test  TET-em (> TATH tömeg, rakás, halom)
TARR törzs  TÖRZS
BIANN (óír) bőr, bőnye  BŐNYE (> BIANNA feszes burok, borító, huzat)
SEITHE bőr, héj ( SZÜTYŐ hártyás burok, bőrzacskó, tarisnya)
FIONN-adh [fona] szőr, fan  FAN
FÉSS (óír), FÉASÓG (ír) bajusz  BAJSZ(KA)
CEANN (ír), PENN (vels, breton) fej  FENN ~ FEJ (FENN)
ÉICSE ész  ÉSZ
AIGNE [agynë] elme  AGY
COND értelem  GOND (gondolkodó képesség)
SRÓN (ír), FROAN (breton) orr ( török BURUN)  EARR (ír) végrész
SÚIL szem
SÚIL [szúly] száj  SZÁJ
FIAC-ail fog (és ‘foka valaminek’)  FOG (FOK)  FIAC- l-oir fogász
COGUAS garat, gége  GÉGE ( CÓCACH gőgös)
SCÓIG [szkógy] szegy  SZEGY
CHÍCH (óír), CÍOCH (ír) csecse  CSECSE ( „DÁ CHÍCH ANANN”)
PUTÓG pocak  POCAK
BOL has (> BALL bel, belső)  BÉL
BOLG [bolag] gyomor, begy; hólyag  HÓLYAG
CRÓ vér (> CRUA vörös)  VÉR (VERES)
DEIR-eadh [gyerë] hát ( vö. török GERI hát)  DROMLACH gerinc
GUAL-ainn [gualanny] váll  VÁLL (> GUALL-eáil vállal)
FÓIR vég  FAR (> FERT a szekér fátsó rúdja)
BUN fenék  FEN-ék ( vö. GEADÁN segg)
MÉAR ujj (MÁM marék)  MAR-ék
DÉARNA tenyér (terenye)  TERENYE
LAPA állati láb, mancs  LÁB (> LAPADÁN botorkálás, ügyetlen járás)
SEIR (SÁIL) sarok  SAR-ok
Rokonságot jelölő szavak:
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GAOL család, nemzetség  CSAL-ád
ANU anya (Anyaisten)  ANYA ( MÁTHAIR)
AITE [atyë] (nevelő)atya  ATYA ( ATHAIR)
DAIDEO nagyapa  DADA, DEDE
MAMÓ nagyanya  MAMA, NANÓ
BEAN asszony, öregasszony (banya)  BANYA ( BÉ fiatalasszony)
NÍ női névképző  NŐ
FEAR férfi, férj  FÉR-fi
GARMHAC gyermek, (fiú)unoka  GYERMEK
GARLACH gyerek, kölyök  GYEREK ( vö. szaka SIRKA- gyerek)
 lásd még: GEARR- kicsi, fiatal > GEARRCACH kicsiny, kölyök, fióka
MAC fiú (mag)  MAG
BUACH-aill (ír), BACHGEN (vels), BUGEL (breton) fiú (> vö. finn POIKA)
 FIÚ
LEIAN (óír) leány  LEÁNY (> ír INÍON [jinyín] leány  JÁNY)
 ír LEANBÁN, LEANNÁN szerető, „feleség”
 ír CÚI-LEANN szép leány, szőke leány (> ír CUÍ, breton C’HOAO csínos)
BÁB menyecske, szerető > BÁBAM szeretőm, babám  „BABÁM”
(vö. BABAÍ baba, BÁBÓG játék baba, BABHDÁN madárijesztő)
 BÁDHBH [bájb] az ír Anyaistennő egyik neve, aki karvalyként jelenik meg
( „BABBA” ?)
ÓG ifjú, öcs  ŐCS (> vö. török OGHLAN gyermek, ifjú, OGLAN fiatal)
 ÓGLAG (ír), HOGYN (vels) legény, ÓGÁNACH öcskös
 ÓGH szűz > Murie Ógh = Szűz Mária ( HÚG ?)
LEAID legény  LEG-ény
IFANC (vels) ifjú  IFJONC (> vö. török GENÇ)
ÉIGIN egy, egyik ( DUINE ÉIGIN (egy)valaki)  EGYÉN
Égi tárgyak, jelenségek:
DÚIL dolog, tárgy  DOL-og (> DÚILEAMH Teremtő)
NEAMH Menny(bolt)  MENNY (vö. SPÉIR égbolt)
 lásd még: breton UCHEL magas  ÁK (> ÁK-hegyek) ~ ÉG
GRIAN (GER+AN óriás (gar) fény) Nap
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LLEUAD [hloud] (vels) Hold  HOLD (?)
 GEALACH „fehéren csillogó ~ fehérlő” (ír) Hold (> GEAL fehér, csillogó)
ROGILE ragyogó ( RÉGAL kivilágosodik ~ REGGEL) > RÉALTA csillag
 RAGY-og
SILL-eadh [sillë] csillogás  CSILL-og
OIE [íje] (maninni), OICHE [íjhe] (ír) éj  ÉJ (éjszaka, éjjel)
BREACADH virradat (pirkadat)  PIRKAD (> BREAC kivilágosodik, pirkad)
FIONN (ír), GWYN (vels) fehér, fényes  FÉNY
GOLAU (vels) fény  VIL-ág világosság
 GWLAD [gúlad] (vels) Világ  VILÁG a környező valóság
GEALÁN (ír) villám  VILLÁM (> GEAL világít, világossá tesz)
TOIRN-each (TARAN) dörgés (dörrenés)  DÖRREN-és (~ DÖRG-és)
SNUA szín  SZÍN
BAN fehér ( vö. BÁN nő, asszony)
BUÍ sárga, pej  PEJ
CRUA vörös (> CRÓ vér)  VÖR-ös

( vö. DEARG piros)

GWYRRD [gúarrd] (vels) zöld  ZÖLD (?)
GORM (ír) sötétkék ( vö. GLAS világoskék)
(> GWRM [gúram] (vels) korom, GOURM (breton) komor  KOROM, KOMOR
CIAR sötét, fekete ( vö. török KARA fekete)
 DUBH fekete > „Y FAGDDU” [afagddu] (vels mesehős) „A Mélyfekete”
BROCACH tarka  tarka-BARKA
TENE tűz (> TEAS tüzesség, forróság, hőség)  TŰZ
ÇHE [khé] (maninni) hő  HÉ ~ HŐ (> ÇHIASS hőség)
BRUITH-ean pára  PÁRA (> vö. BEIR főz, forral, BRUITH párol)
CEO köd  KÖD
DUREO dér  DÉR
IÂ (vels) jég  JÉG
EAS vízesés  ESŐ ( vö. SIL csepeg, csurog, ISL-igh leesik, leszáll)
A természetes (földi) környezet:
FÓD (ír), BED (vels, breton) föld  FŐ(L)D (> FÓDA-igh földelni)
 FÓDLA az ír Anyaistennő egyik neve („megnyilvánulása”)
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TALAMH [talav] (ír) THALLOO (man.) talaj  TALAJ (> TALMH-igh talajoz)
CARRAIG kéreg, hegyhát  KÉREG
SCEILG [skelëg] szikla  SZIKLA
GREAN göröngy  GÖRÖNY
CLOCH kő  KŐ ( PÚR kavics, GAINEAMH homok)
ARD-án (ARD-chlár) fennsík (vö. francia / belga ‘ARD-ennes’  magyar ‘ERD-ély’)
 ARD-igh emelkedik, növekszik  ERDŐ
DUMHA domb, dombsír  DOMB
TUL-ach (TUL-án) dülő  DÜLŐ
MAIG máglya, buglya, rakás  MÁG-lya
LOG lyuk  LYUK ( vő. ROISEADH rés  RÉS)
BEARNA verem  VEREM
UÍSCE [íske] víz  VÍZ
BOR zúgó, pezsgő víz  BOR-víz (> FOIRUISCE forrásvíz)
AUBHAINN [auany] folyó ( vö. „OFEN” Buda)
TUILE folyó, hatalmas ár  ETEL ( „ETELKÖZ” folyamköz)
TONN tenger (óír DÔN)  TEN-ger (> GER nagy, hatalmas, óriás, gar)
AIFE apály  AP-ály ( vö. TÓGÁIL növekedés, dagadás  DAG-ály)
BÉAL folyótorkolat  ÖBÖL
TANAÍ sekély vizű tó, ATÓIN zátony  ZÁTONY ( „BALATON”)
PORT (tenger-/ folyó-)part  PART
MÚR magas part (mart)  MART
FRAOCH berek  BEREK
RIT (vizes)rét  RÉT ( vö. FÉARACH legelő („ füves”)
ÁTH [á] gázló (asz)  ASZ
LÁIB láp  LÁP
SAIL sár, salak  SÁR (SAL-ak)
Növényzet:
FID (óír) fa  FA (> FIDCHELL fabábus játék  „FACSEL”)
FÉAR fű  FŰ ( vö. FÉARACH legelő)
TÓCH gyökeret ereszt, tőked  TŐKE
( vö. ír TOICE vagyon, töke, TOICI vagyonos, tőkés  TŐKE, TŐK-és)
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GEÁG ág  ÁG (> CÉACHTA eke)
FÁS vessző  VESSZŐ
LUIBH növény, gyom  LAPU
SIOL sarj, csira  SARJ
CAORÓG virág  VIRÁG ( vö. CAER vár)
DAOIR tölgy  TÖLGY ( vö. TURU „sámásnfa”)
GENAU fenyő  FENYŐ (török ÇAM)
ULL alma  ALMA
Mezőgazdaság, állattenyésztés:
MÁ (óír MAGH), MAES (vels), MAEZ (breton) mező  MEZŐ
( PLUARMAEZ falu Bretagnéban = MEZŐFALVA)
GORT kert  KERT
VETU (ókelta, gall) vet  VET
ÁR feldúl, elpusztít (> arat)  AR-at
CÉACHTA eke  EKE (vö. GÉAG ág)
 csuvas AGA eke  török AGAÇ fa, bot
CRÓ karám  KAR-ám ( vö. CUR kör, CORR kerek)
AOIRE [íre] pásztor, juhász  ŐR ( vö. mongol YRYZY tevehajcsár)
CÍOBAR (skót) juhász  CSOBÁN ( vö. török ÇOBAN)
Állatvilág:
LOEN (breton) lény  LÉNY
LEON oroszlán  (OROSZ)LÁN ( török ARSLAN > ARS-il vöröses-sárga)
ALLAID állat, vad  ÁLLAT
FIAD vad  VAD (> FIÁIN vadon)  FIDD (skót) szarvas; vad
AG (óír) szarvas ( ADH-arc agancs)  ÁG-as (AG-ancs)
OSS (óír, skót) őz  ŐZ (> ír OIS-ín őzike)
MARCA (óír) ló, paripa  MARHA (> ír MARCA-igh lovagolni, MARC-ach lovag)
LÓTH (óír) ló, kanca  LÓ (> ír LÁIR, vels LLWAN kanca)  LAOCH lovas
EACH ló (asza)  ASZA (> EACH-AIRE lovász  HUSZ-ÁR)
MAIRT szarvasmarha  MARHA
BOOAG tehén (buga)  BUGA, BIKA
GWŶS (vels) disznó  DISZ-nó
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CÚ (ír) kutya  KUTYA ( óvels ABACH kutya  EB)
FAOLCHÚ farkas [FIADH-MHIOL vad-állat + CHÚ kutya = vadkutya]
 FEARGACH vad, bősz, dühös, kegyetlen  FARKAS (?)
BROC borz  BORZ ( vö. csagatáj BURSUQ, mongol BORKI)
ADAR (vels) madár  MADÁR (vö. japán TORI)
SEABHAC („süvítő, suhogó”) sólyom  SÓLYOM (török ÇAVLI)
IOLAR [ilër] sas (ülü)  ÜLÜ (ölyv)
CARÓG (ír), FRAO (breton) varjú  VARJÚ (vö. török KARGA)
CÁG csóka  CSÓKA (vö. tatár ÇAWKA)
GÓIC kakas  KAK-as
YAR (vels, breton) tyúk > YARIC jérce  JÉRCE (vö. török YARKA csibe)
CIRCE csirke, csibe  CSIRKE
COLÚR gerle  GERLE ( COLM [kolam] galamb)
FILIMÉALA fülemüle  FÜLEMÜLE
FÉILECAN pillangó  PILLANGÓ (> vö. FÉIL pilla, pólya, fátyol)
BÓÍN (óír BÓGÍN) bogár („tehénke”)  BOGÁR ( amerikai-angol BUG)
BREAC pisztráng, pér  PÉR pisztránggal rokon folyami hal
FÍOGACH fogas(hal)  FOGAS (> vö. FIAC-ail fog)
EOCHRAÍ [okhrí] (hal)ikra  IKRA ( ír UBH, breton VI tojás  IV-ar)
Ház, háztartás (mesterséges környezet):
TEACH ház (> TÓG épít, emel  TÁK-ol)
CÓNAITHE [kónëha] kunyhó  KUNYHÓ ( CÓNAÍ [kóní] hon  HON)
BALLA fal  FAL ( BAILE falu)
FÁL fal, palánk, kerítés  PAL-ánk (> FÁLA-igy bekerít, bezár)
CAB nyílás  KAPU
CLO kilincs (vö. török KOLU)  KIL-incs
GÚNA ruha (gúnya)  GÚNYA
SEAC zeke  ZEKE
CABH-áil kabát  KAB-át
CÓITIN kötény, köpeny  KÖTÉNY
MAELLAN mellény, mellvédő  MELLÉNY
ABHRAS kézimunka  ABROSZ (?)  ír ABHRAIS-each szövő
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MANDÁIL [mandály] inda  INDA <> MINTA (?)
 DÉARDAOIN MANDÁLA Nagycsütörtök (> DEARDAN zordon idő)
TÉAGAR takaró  TAKARÓ
PUIC pokróc  POK-róc ( ír RUGA rongy  RONGY)
PALLENN (breton) takaró (pelenka)  PELEN-ka
SUÍOCH-án [szíëkhán] szék  SZÉK
JYST (maninni) üst  ÜST
TÚLÁN (nagy)tál, edény, kondér  TÁL
SÍOTHLÁN szita  SZITA
ÁITH aszaló, szárító  ASZ-al-ó
CAM horgas végű eszköz  GAMÓ horgas végű eszköz (> KAM-pó)
CÁS kas, kosár  KAS, KOSÁR
CRÚSCA korsó  KORSÓ
MEADAR (fejő)veder  VEDER
MAOS áztat (> mos)  MOS ( ír NÍGH mosni, NÍOCH-án mosás)
Étkezés, mulatozás:
ITH eszik (EE- ev-)  ESZ-ik
YFED iszik (IU- iv-)  ISZ-ik
TÚARE étkezés, lakoma, halotti tor  TÓR
FIUCH fő  FŐ ( vö. ír FIÚ fő, lényeg > FIÚNTACH fontos)
BEIR forral > BRU-ith párol  PÁR-ol ( vö. ír BRUITH-ean pára)
LÉ-acht folyadék, lé  LÉ ( ír OL ital)
CWRW [kúrú] sör  SŐR
ARBHAR gabona, árpa  ÁRPA
CÍOCH kása  KÁSA
TAÓS, TEISEN tészta  TÉSZTA
COIP köpül, HUF-en hab  KÖP-ül / HAB
MEZ méz  MÉZ
GOIR só (géra)  GÉRA
SA-lann (lemez-/ kristály-)só  SÓ (> LANN lemez)
SAILL szalonna  SZAL-onna
CÓIRIÚ körítés  KÖR-ít-és ( CORR kerek, CÓIR-igh kör-ít)
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CÉILÍ táncos összejövetel (> kaláka)  KAL-áka
SEINM zene, SEINN zenél  ZENE, ZEN-él ( vels SWN [szún] zaj)
DEIL-ín éneklés, dúdolás; éneklő beszéd  DAL (> DAL-ol, DAL-lam)
COR forgó-pörgő tánc (> csárdás)  „CORDAX””
SCORAIOCHT szórakozás, mulatság  SZORAKOZÁS ( ír SORCHA vidám)
SOITH szajha  SZAJHA
MAGADH [maga] móka  MÓKA
Sport:
BARRÓG birok, birkózás  BIROK, BIRK-oz-ás
LÚITH futás, lótás  LÓT-ás ( FUADAR fürgeség  FUDRI)
RÚID rajt  RAJT
LÚBÁN labda  LABDA
IMIR mérkőzés  MÉR-köz-és ( vö. ír MEÁ-igh mérni, MEÁ mérő)
CHELL játék (csel)  CSEL (FICHEALL sakk ~ „FACSELL”)
 CEALA-igh eltesz, elrejt  el-CSEL > CLEAS csel, trükk  CSEL
 CEALG csal, becsap  CSAL > CALAOIS csalás  CSALÁS
(> vö. török ÇAL-ik ferde, ÇAL-mak lop, ÇAL-dir-mak játszik, becsap)
Vallás:
ANU Anya(istennő) ~ DANU (DEA-ANU) Jó-Anya  ANYA, JÓANYA
DON(N) (Is-)Ten  TEN
DAGHDHA ‘Jóisten’ > DEA-AGHDHA  JÓATYA
NEAMH Menny  MENNY (> csángó MEM)
> NAOMH nemes, szent ( vö. török NIMET áldás)
> NEMED az Ír Honfoglalás egyik fővezére: „Nemes” vagy „Áldott”
TUAR isteni jel, sors (ómen)
> TUARÚIL megjósoló, isteni sugallatú, csodálatos, kísérteties  TURUL (?)
DIAGA isteni, szent  DICSŐ
HUD (vels) csoda, SEOIGH (ír) csodás  CSODA (> iráni CHODA Isten)
DRAOTA druida (torda)  TORDA ( DIAIL táltos (dalia)  TÁL-t-os)
ALTA-igh megáld (> ALTÚ hálaadás, áldomás)  ÁLD-ás
CEALL templom (igal)  IGAL
GUÍ ima (ige)  IGE
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RÁMHAILLE [rávëlyë] révülés  RÉVÜL-és ( RÁMHAÍ [ráví] révész)
REIC rege, nyilvános előadás, mese; pletyka  REGE
RIONN róni (> RIABH [riëv] rovás)  RÓNI, ROV-ás
OGH-am  ÉK-írás (> óír OG bevés, bevág)  „ÁKOM-bákom”
SUIM szám (> SUIM-igh számol; SUIM-lú számla)  SZÁM
CÍN könyv  KÖNYV
IRIS hírlap  HÍR ( ír IRIS-eoír hírszerző, hírlapíró)
ASARLAÍ varázsló  VARÁZSLÓ
ÍOC ápol, ügyel, gyógyít  ÜGY-el ( vö. IACH, IAWN (vels) jó, jól)
CÓG-as gyógyszer  GYÓGY-szer (> ír COGAS-lann gyógyszertár)
VIJIL (breton) böjt  BÖJT (> -IL nap)
BÁ (ír) báj  BÁJ
BAI (vels) baj  BAJ
CUR betegség, kór  KÓR (> ír COIR hiba, CEARR kár)
TACAR utánzat, képmás, hamisítvány (> tükör)  TÜKÖR (?)
SÍÚIL tündér (sellő)  SELLŐ
NAS-adh [násza] (óír) nász  NÁSZ
MIONN női korona, párta; eskü  MENY-ecs-ke, MENY-eg-ző
BÁS halál (vész)  VÉSZ (> PUSZ-t-ul)
SÍ (SIDH), SÍR sírhalom, ‘tündérdomb’  SÍR (> vö. török SIN)
Társadalom, hadsereg, országlás:
URRA úr, vezér / őr  ÚR / ŐR ( URRÚS őrség, URRA-igh őrizni)
 URRA erő
ÚIR föld, terület, ország  URU-szág ~ OR-szág
DÚN tanya; körülkerített település; vár  TANYA
BAILE (ír), PLU (breton) falu, város, helység  FALU
CATHAIR (nagy)város; kerek vár  régi magyar KÁTA (> vö. inka QATU)
CAER (vels), KER (breton) vár  VÁR
RIATH erőd  ERŐD
CEANN fejedelem (kán)  KÁN ( CEANN fej / ír CÍONA bajnok, vezér)
BODACH egy vidék katonai parancsnoka (vajda)  VAJDA (?)
FLAITH [FIÚ fő + LÁ- ló + -ITH fn-képző] lovas-vezér, nemzetségfő  LÓFŐ
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LÁEACH (LAOCH) lovas(-harcos)  LOVAS
BUACHA fiatal katona (baka)  BAKA (> BACÁN katonai kiképzés)
SEKELL (gall) ‘kiváló, kemény harcos’ (aki jól odavág)  SÁIGH szúr, döf ( SZEG)
 SUCELLUS a kelta „csákányos isten”
ír DIAIL dalia  DALIA
GAISCE hős  HŐS
BUAITEOIR győző (bátor)  BÁTOR
GÍOLLA fiatal vezér (> gyula)  GYULA (?)
NUADHA vezér, fejedelem (> nádor)  NÁDOR (?)  ókelta NANT nagy
MIDHIR főbíró, felhatalmazott ( török MÜDÜR vezérigazgató)
COIMHÉADI (meg)figyelő (> COIMHEAD figyel, megfigyel)  KÉM (?)
BARN (ír), BREUT (man.), BRIW (vels) bíró  BÍRÓ ( ír BREITH bírálat)
BRIOD birtok  BIRT-ok, BIROD-al-om ( vö. ír BEIR bír, tart)
BARDA őrhely (börtön)  BÖRTÖN
CÓIP csapat  CSAP-at
CAD had  HAD (> KAT-ona)
CATH csata  CSATA
CABHAIR háború  HÁBORÚ
Fegyverek:
BATA bot  BOT
BUN bunkó  BUN-kó
BUAL-t-éan ütőszeg (vö. ír BUAIL pall)  vels BWYELL balta  BAL-ta
SÁIL szál(-fa)  SZÁL-fa
GA kopja, gerely  KOP-ja
 GÉAR hegyes, éles ( GER-ely)
COLG [kolag] (> óír CALAD) kard  CARD (> vö. török KILIÇ)
SÁIBLE [szablyë] szablya  SZABLYA (> vö. ír SÁBH vág, szab),
SAIGH-ead nyíl (szeg)  SZEG (> SAIGHDIÚIR nyilas)  ír SÁIGH átszeg
ÁIGE (óír) íjász  IJ-ász
TÁBALL (óír) parittya  DOBÁLÓ ( vels TAFLU dob, röpít)
CEANGAL kantár / kengyel  KENGYEL
Bányászat, ipar, kereskedelem, közlekedés:
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BAIN [bany] bányászik  BÁNYA
BONN (óír) fémpénz, érme  PÉNZ ( vels PRÊS, PWYS pénz)
GABHA [gava] kovács  KOV-ács (> KOVA-kő)
TÁIRGE-óir tárkány  TÁRK-ány ( TÁIRGE termék, tárgy)
OBAIR munka (ipar)  IPAR
TU (breton) út  ÚT
CAR kerék  KER-ék (> óír CARBANTU (ökör)vontatta szekér)
CWCH [kúh] csónak  CSONAK (> vö. török KAYIK, jakut XAJIK),
HWYL [húal] hajó > HWYLIO hajós  HAJÓ, HAJÓS
EARRA árú  ÁRÚ
ÚS haszon, kamat  HASZ-on (> vö. török ASI)
TOICÍ gazdag ember, vagyonos  TŐK-és (> TOICE vagyon  TŐKE)
Tulajdonság, mennyiség:
OES (vels), UZ (ker.) ős, előd  ŐS (> ír AOS öregedni, AOIS öregkor)
ATH ó, ódon  Ó, ÓD-on
> OET (breton) idős  IDŐS ( vö. portugál IDADE kor > IDOSO koros)
ÁR-sa öreg  ÖR-eg (> vö. RÉ rég) ( lásd még: ír SEAN, vels HEN vén)
ÚR új  ÚJ
DEA- [ja] (ír) jó (> „édi”), IAWN, IACH (vels) jó, jól  ÉD-es / JÓ
REZEUDIG (breton) rossz, rozoga  ROSSZ, ROZOGA
CUNÚS kosz, szemét; gonosz  GANÉ / GONOSZ
SAONTA őszinte, szende  ŐSZINTE / SZENDE
SADB [szajb] (óír) szép  SZÉB ( ír SAIBHIR vagyonos ember)
DEAS díszes  DÍSZ-es
GER (breton), CAUR (óír), HIR (vels) óriás  GAR / ÓRI-ás
( ír ARR-acht az „Óriás”)
MÉAD nagy  NAGY ( ókelta, gall NANT)
CÉAD sok  SOK (> vö. török ÇOK, kabard KOD sok)
BAIL bő  BŐ (> vö. török BOL bőséges, gazdag)
BIS bős(éges)  BŐS
BACH kicsi (pici)  PICI
MION (ír), MAN (vels) kicsi, apró, ici-pici  MANÓ
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BRAON parány  PARÁNY
GAIRID rövid (kurta)  KURTA
URRÚS-ach erős  ERŐS (> URRA erő  ERŐ)
BOG puha  PUHA
LAG lágy  LÁGY
GWAN gyenge  GYENGE
KUNV (breton) könnyű  KÖNNYÜ
TUIL tele  TELE
UIREAS-ach üres  ÜRES
GEIR kövér  KövÉR
SEANG sovány  SOvÁNY
Tulajdonság, mennyiség (folyt.):
MÉITH gazdag, módos  MÓD-os
ANÁS ínség  IN-ség
SÍOGAI gyenge, nyápic ember (szegény)  SZEG-ény (?)
OLC rossz, szegény, nyomorult (> olcsó, ócska, ocsmány)  OLCSÓ
FUADAR gyors (fudri)  FUDRI (> FUTÁR)
EFFRO (vels) éber  ÉBER
LEASC lassú (> ír LEISCIÚIL, man. LHIASTEY lusta)  LASSÚ, LUSTA
LOICEACH munkakerülő, ‘lógós’  LÓGOS (> LOIC meglóg valami elöl)
MALL lassú, buta, gyenge (málé)  MÁLÉ
BAOTH buta  BUTA
BUILE [bulyë] hülye  HÜLYE
DAILLE dilis  DIL-is
ÉIGEAS [égyes] ügyes  ÜGYES
GAOIS okos  OKOS
SAOI bölcs (eszes)  ESZ-es
EOLACH jeles  JELES (> ír EOL jel, EOLAS jelző)
DIAIL deli, dalia  DALI, DELI > TÁL-t-os
Idő, helyzet:
RÉ rég  RÉG
ARIUC (óír) örök  ÖRÖK (> vö. újgur ÜRÜK hosszantartó, állandó)
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SUTH-ain örökké tartó, folyamatos  SOHA (?)
ANOIS most  MOST
MEANDAR mindjárt  MINDJÁR
AGOS (vels) közel  KÖZ-el
YMAITH (vels) messze  MESSZE
NOON innen, UAINN onnan  INNEN, ONNAN
THALL túl  TÚL (> ír THALL TOIN túl tengeren ~ tengerentúl)
RAON [rín] irány  IRÁNY
A lét és a cselekvés igéi:
LUÍ teljes mozdulatlansági állapot (áll, ül)  ÁLL, ÜL
HUN (vels), SUAN (ír) alszik  HUNY, SZUNY
NEADA-igh lenyugszik, nyugovóra tér  NYUG-al-om, NYUG-sz-ik
ÉIR-igh kel, ered  ER-ed (> ER-edj)
ÉIR-igh ér, elér, megér, megérik  ÉR(-ik)
AIR-igh érez  ÉR-ez
URRA-igh őriz  ŐR-iz (> ír URRA őr, URRÚS őrs, őrség)
ACHAIR kér  KÉR
AGAIR akar  AKAR
IARR kér, követel; keres, kutat  JÁR (neki)  JÁR (?)
CEAL kell  KELL (ragozatlan, „nekem kell” nem mondják soha ki)
ÉIGEAN igény  IGÉNY
SANN kijelöl, kioszt, kiutal, felajánl (> szán)  SZÁN
CEAD hagy, engedélyez (-hat, -het)  HAGY (> HAT-, HET-)
TAR tér, visszatér, megtér, betér  TÉR
CORRA-igh kering, kerül  KER-ing, KER-ül (> ír CORR-ach nyugtalan)
 CARRAIGH ORT gyere  GYERE / COR BEALAIG kerülő (terelő) út
COR csőről  CSÖR-öl ( ír CAOR karika)
COR forog, pörög a táncban  CSÁR-dás ( ír DEAS szép, pompás, díszes)
CAR gurul  GUR-ul (> ír CUAR görbe  GÖR-be  vö. ír CUAN kanyar)
FIAR forog, fordul  FOR-og / FOR-d-ul (> ír FIARLÁN die-oda cikázás)
SÍ sí (sirít)  SÍ, SIR-ít (> SÍ GAOITHE forgószél)
RIOS lenget, riszál  RISZ-ál
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SAT-ail gyalogol, sétál  SÉT-ál
SIÚIL szalad  SZAL-ad
SITH-ead rohanás, hajsza  SIET-ség
LÚT-áil meglódít  LÓD-ít (> ír LÚTH futás, lótás)
FUADA-igh megszöktet  FUT(-at) (> ír FUADAR fürgeség  FUDRI)
IMIGH (ír) ~ MYND (vels) megy  MEGY, MEND-eg-él
TÉANA jön, megy  „DJÜN” (> TEN-g-őd-ik ?)
TANA-igh csökken, elfogy, feloldódik, eltűnik  TÜN-ik
A lét és a cselekvés igéi (folyt.):
SAOLA-igh [szílí] születik  SZÜL-et-ik (> SAOL [szíl] élet)
SIOLP szopik  SZOP-ik
SÚ-igh szív  SZÍ
DÉAN tenni  TEN-ni ( ír DUINE személy, ember)
GABH elkap, megragad  KAP ( ír GABÁLA Honfoglalás)
FAIGH indít, ösztönöz (> ar FOGNI nekifog)  neki-FOG (+ jövő képzője)
FUAIGH megfog, összefog  FOG
FAICH-ill figyel, ügyel, oltalmaz  FIGY-el
ÍOC ügyel, ápol, gyógyít  ÜGY-el
FUIR megvár, FAIR elvár  VÁR
 FAIRE virrasztás, őrködés  VIRR-aszt (> vö. török BÜRE-mek őrizni)
TUIG tud, ért, ismer  TUD
DIÚLTA-igh megtagad, megtilt  TILT (> ír DIÚLTÚ tiltás)
TACA-igh alátámaszt (dúcol)  DÚC-ol (> ír TACA dúc)
TÓG épít (tákol)  TÁK-ol (> TÓGÁLAÍ építő  TÁKOLÓ)
TÓG emelkedik, megnő  DAG-ad (> TÓGÁIL megemelkedés  DAGÁLY)
LAGHDA-igh csökken, zsugorodik (lohad)  LOHAD ( LAG lágy)
TOLL összerak, tol  TOL, TOL-at (> TOLG lökdös, tolakszik  TOLONG)
TYWALLT (vels) tölt  TÖLT (> ír TUIL tele, TUILE árvíz)
DILE ömlik, özönlik ( DÚL ?)  DILE özönvíz
URA-igh árnyékol  ÁRNYÉK-ol
SÉIMH-igh enyhít, lágyít, simít, simogat  SIM-ít, SIM-og-at
BÁNAÍ [bání] (el)bánás  BÁN-ni (< BÁNAÍ LE PÁISTE gyerek gondozása)
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BÁN-aid ver, bánt  BÁN-t
SÉID felfúj, fokoz, szít  SZÍT
OIDHE csapás, ütés; hirtelen halál  ÜT-és (> HŰD-és)
BUAIL megüt, fejbe kólint, megpall  PALL
SEÁP csapás  CSAP-ás
SEAD csattint (csap) / csődít (terjeszt)  CSATT-int / CSŐD-ít
A lét és a cselekvés igéi (folyt.):
CAITH dob, hajít  HAJÍT (> ír CÁITH szemét)
SCOITH letép, leszakít  SZAKÍT
TORRI tör  (le-/össze-)TÖR ( breton CROAS TORRED Törött Kereszt)
TÁIR lealacsonyít, letarol, megrongál  TAR-ol
SÁBH vág, szab  SZAB (> SÁIBLE [száblyë]  SZABJA)
ROINN [ronny] felvág, szétdaraból  RONT > RONCS-ol
REAB széttép, széttör, szétzúz; reped  ROMB-ol / REP-ed, ROBB-an
ROB-áil rabol  RAB-ol (> ír ROBÁLAÍ  RABLÓ)
CEALG csal, becsap  CSAL (> ír CALAOIS csalás)
CEALA-igh elrejt, elcsel  CSEL (> ír CLEAS csel, trükk CHEAL játék, csel)
KOLL (breton) elvész, elvesztődik (elkallódik)  KALL-od-ik
SCAR szétszór, szóródik  SZÓR
SCOILT hasít, szel  SZEL
SCOL szól, szólít  SZÓL
( SCIÚCH hang, szó(zat)  SZÓ > vö. török SES hang, SÖZ szó)
GÁIR kiált, vidáman felkiált  KURJ-ant (> ír GÁIRE kacag)
BÉIC ordít, bőg  BŐG (> vö. török BÖGÜR-mek)
FEAD-ail fütyöl  FUTY-öl (> ír FEAD fütty)
SEINN zenél  ZEN-él (vö. vels SWN [szún] zaj)
CUACH kötegel, csokrot köt  CSOK-or
CUACH ölel, csókol (> CUACH ölelés, csók)  CSÓK, CSÓK-ol
 MÓ CHUCH THÚ szeretlek
BÍS-igh baszik, szaporodik  BASZ-ik (> BÍS-iúil szapora, termékeny)
TOIRCH-igh megtermékenyít (> TORCHEAS terhesség)  TERHES
IDU (ókelta, gall) vajúdás  VAJUD-ás
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BÁSA-igh meghal, vész, pusztul  VÉSZ (> PUSZT-ul)
A tudományban nincsenek örök igazságok, dogmák. A tudományban elméletek léteznek, amelyeket
új tények felbukkanásakor ezekkel a tényekkel szembesíteni kell. (Marácz L.).

Dá Chích Anann (Anu Csece) „szent” hegy – ősi (pogány) búcsúhely, Írország közepén.
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