5 x 5 gyök beszédhang mozzanat-értéke (keresés)
Motto:
„Cél: a szokatlanul meghitt közlésmódunk fölismerése!“
Fabó László Pál
2019 március 18-ra Bérczi Szaniszló ajánlata szerinti (Matematikai Múzeum (ELTE) helységében)
egyeztető beszélgetéshez néhány gyök beszédhangjai mozzanat-értékének összeállítását készítettem
el.
Az éppen vizsgált gyököt alkotó beszédhangok mozzanat-értékeit az általam összeállított, és
márc. 5-től márc. 13-ig elküldött „mozzanatérték“ lapokon megadottakból sorolom föl a márc. 14én küldött „Közlés elve“ szempontjai szerint!
Az egyes gököket Gáll Péter kigyűjtésére hivatkozással egészítem ki.
http://bitmiller.hu/magyar_nyelv/CzF/HTML_onallo_teljesgyokok/onallo_teljesgyokok.html
------------------------------------------------------------------------------------------------1.) CSÁB
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/cs-59B38/csab-1-59B40/

CS-Á-B = (rá)szűkülésnek fölismerésének bősége
------------------------------------------------2.) CSAJ
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/cs-59B38/csaj-4-59B91/

CS-A-J = szűkülésnek(kicsiségnek) az-ságának hajlása
------------------------------------------------3.) CSAK
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/cs-59B38/csak-59BA6/

CS-A-K = (rá)szűkülésnek az-ságának keménysége
------------------------------------------------4.) CSÁK
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/cs-59B38/csak-59BA7/

CS-Á-K = (rá)szűkülésnek ráismerésének keménysége
------------------------------------------------5.) CSEL
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/cs-59B38/csel-2-59E86/

CS-E-L = szűkülésnek közelségének megszakítatlansága(folyamata)
------------------------------------------------------------------------------------------------6.) KACS
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kacs-1-624E1/

K-A-CS = keménységnek az-ságának rászűkülése
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------------------------------------------------7.) KÁN
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kan-627A7/

K-Á-N = határosságnak ráismerésének tiltása (azaz védelme)
------------------------------------------------8.) KAR
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kar-2-62991/

K-A-R = keménységnek az-ságának forgása
------------------------------------------------9.) KECS
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kecs-62CDE/

K-E-CS = határosságnak(körvonalának) közelségének szűkülése
------------------------------------------------10.) KÉJ
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kej-62E2F/

K-É-J = keménységnek jóságának hajlása (feszültsége)
------------------------------------------------------------------------------------------------11.) KÉT
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/ket-634D9/

K-É-T = határosságnak fontosságának érintkezése
------------------------------------------------12.) KÖB
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kob-64960/

K-Ö-B = határosságnak azonosítatlanságának bővülése
------------------------------------------------13.) KÖR
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kor-64B9A/

K-Ö-R = határosságnak azonosítatalanságának forgása
------------------------------------------------14.) KÖZ
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/koz-1-64E08/

K-Ö-Z = határosságnak azonosítatalanságának változása
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15.) KÚT
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kut-2-6514C/

K-Ú-T = keménységnek kellemetlenségének érintése
------------------------------------------------------------------------------------------------16.) GYÁR
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/gy-5F596/gyar-5F700/

GY-Á-R = egyesülésnek ráismerésének pörgése
------------------------------------------------17.) GYÖP
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/gy-5F596/gyop-5FA6F/

GY-Ö-P = összekerülésnek határtalanságának puhasága
------------------------------------------------18.) GYÚL
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/gy-5F596/gyul-5FAED/

GY-Ú-L = összecsavarodásnak kellemetlenségének folytonossága
------------------------------------------------19.) GYÚR
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/gy-5F596/gyur-5FB14/

GY-Ú-R = összekerülésnek kellemetlenségének forgása
------------------------------------------------20.) GYŰL
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/gy-5F596/gyul-5FB4C/

GY-Ű-L = összejövésnek rosszaságának folyamata
------------------------------------------------------------------------------------------------21.) NYAK
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/ny-687C9/nyak-1-687E9/

NY-A-K = nyúlásnak az-ságának határa
------------------------------------------------22.) NYAL
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/ny-687C9/nyal-6884E/

NY-A-L = nyúlásnak az-ságának folytonossága
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23.) NYEL
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/ny-687C9/nyel-1-6892D/

NY-E-L = nyúlásnak beségének folyamata
------------------------------------------------24.) NYER
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/ny-687C9/nyer-2-689C7/

NY-E-R = erölködésnek közelségének forgása
------------------------------------------------25.) NYOM
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/ny-687C9/nyom-1-68B9D/

NY-O-M = erölködésnek teljességének belsősége
-------------------------------------------------
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