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C 1   A finn-ugor és más eredet tanok, eredet elméletek  (etimológia…sicc!)  
cáfolata, helyre tétele (szöveges rész)                                                                            (2 oldal) 
C-1   Cáfolat szavanként                                                                                          (1+19 oldal) 
 



 
C 1  A finn-ugor és más eredet tanok, eredet elméletek               
        (etimológia…sicc!) cáfolata, helyre tétele 
 
A magyar nyelv 2-hangos / egyszerű  / alap ŐS ÉLŐ TŐ szavainak,  finn-ugor és egyéb 
fordításai-ferdítései-eredeztetései-„akadémiázatai” kisérleteinek helyszínei, a különböző 
„etimológi-jaj-i” szótárak. 

Ezek az irományok nem veszik figyelembe az alább leírtakat és ezért nem jók, hanem 
rosszak, érvénytelenek. 

Az azonos mássalhangzókkal, különböző magánhangzókkal képzett, 2 és több-hangos 
magyar szavak, többnyire egymással összefüggő jelentésű szó bokrokat, szó csoportokat 
alkotnak. 

Ahogy ez a magyar nyelvben létezik, úgy nem létezik semelyik más (vizsgált) nyelvben, így a 
finn-ugornak mondott nyelvekben sem. 

Ezek a szóbokrok még arra is alkalmasak, hogy kimunkálják magukból minden különböző 
mássalhangzó „ősjelentéseinek-ősjelentésének” magyar-magyarázatát. 

(Ez a hab a tortán, de csak a végén.) 

A magyar nyelv 2-hangos / egyszerű / alap ŐS ÉLŐ TŐ szavait többnyire három sőt még 
többhangos, más hangzású, más nyelvek szavaiból származtatni, eredeztetni nem lehet, 
hiába való, értelmetlen, felesleges fáradozás. 

A 2-hangos, nem magyar, alap ŐS ÉLŐ TŐ szavak magyarul többnyire értelmetlenek, 
érthetetlenek, merthogy nem magyar szavak.  

A 2-hangos magyar TŐ szavak nem szorulnak más nyelvek által történő megmagyarázásra, 
mert a magyar TŐ szavak önmaguk eredendő magyarázatai, alapfogalmak. 

A magyar nyelv összes 2-hangos ŐS ÉLŐ TŐ szavainak bármely más nyelv összes 2-hangos ŐS  
ÉLŐ TŐ  szavaival történő összevetése, összehasonlítása, azonban fényesen rávilágít a 
nyelvek közötti mennyiségi és minőségi kapcsolatra, azonosságra, különbözőségre. 

Jómagam arra a következtetésre jutottam, kb. 20 eléggé különböző nyelvvel való összevetés 
után, (angol, német, francia, ó-görög, latin, olasz, török, orosz és egyéb szláv, héber, svéd, 
japán, sumír, finn és ugor nyelvek), hogy a magyar nyelv alap TŐ szavainak jelentése 
többnyire úgy fogható fel mint ok, a többi vizsgált nyelvé pedig, mint ezen okok okozata. 

Aki az 2-hangos ŐS ÉLŐ TŐ szavak táblázatszerű összevetését nem végzi el, vagy nem tekinti 
át, továbbá nem gondolja végig az elkészített összehasonlító táblázatok szerinti, más nyelvek 
szavai és a magyar szavak mélyértelme közötti összefüggéseket, soha meg nem értheti az 
előzőeket, ezért jobb ha addig mélyen hallgat, főképp ha nem akar előbb utóbb nagyon 
megszégyenülni. 

 

 



 
 
Egyszerűen, más nyelvek ŐS ÉLŐ TŐ szavai nem szolgálnak semmiféle magyarázattal a 
magyar ŐS ÉLŐ TŐ szavakat illetően, fordítva annál inkább! 
(Lásd majd a mássalhangzók által kimunkált „ősjelentéseket”) 
Néhány egyezőség azért akad a mindenféle nyelvek és a magyar között is. 
 
Ismeritek a kabát lopásos történetet!? 
Nem úgy van, hanem fordítva! (Suttogom felétek, ordítva!) 
 
A 2-hangos ŐS ÉLŐ TŐ magyar szavak a kezdetektől fogva (akár több százezer, vagy ki tudja 
hány éve) a maival megegyező magyar szavak voltak, és ma is azok.  
(Ha nem azok, hát nem magyarok!) 

Ezt a 2-hangos szavainkra épülő 3-hangos szavaink (IS) bizonyítják, mert a 2-hangos 
„testvér” szavainkra és „unokatestvéreikre” épülnek rá és nem akárhogy, a magyar nyelv 
3-hangos szavai. 

Ez nyilvánvalóvá akkor válik, ha rátekint bárki arra a táblázatra, amely azt mutatja be, hogy a 
2-hangos magyar szavakra hogyan épülnek rá, azokkal miként fonódnak össze a 3-hangos 
magyar szavak. 

Testvér szavak:    pl. (R)  ÁR ÉR ÍR ORR ŐR ÚR ŰR RÍ RÓ/RÚ   
Unokatestvéreik:  pl.        AR ER IR OR ÖR UR ÜR    RA RÁ RE RÉ RI RO RÖ RŐ RU 
Testvér szavak:    pl. (K)  ÉK/ ÍK OK ŐK/ŰK ÜK KI KŐ/KŰ    
Unokatestvéreik: pl.       AK ÁK EK IK ÖK UK ÚK  ÖK  KA KÁ KE KÉ KÍ KO KÓ KÖ KÜ      
 
Az eredendő 2 és 3-hangos szavak további egymásba fonódásából pedig, tovább épül a 
csodálatos magyar nyelv és még mindig csak ragozatlan ŐS ÉLŐ TŐ szavak szintjén. 

A két és háromhangos szavak további boncolgatásának eredménye pedig magyarázatul 
szolgál, rávilágít, a ragok, jelek, képzők értelmére és az alap ŐS ÉLŐTŐ szavakhoz való 
kapcsolódás mikéntjére. 
Mert kezdetben vala az IGE, a FŐNÉV, a MELLÉKNÉV, a SZÁMNÉV, a „SZENTCSALÁD” és a 
TÖBBIEK! 
 
(TUDÁS-VALLÁS)-unk üzenetét régi-mai magyar nyelvünk(2-3)-hangos ŐS ÉLŐ TŐ szavai 
hordozzák, és az üzenet azokból kihámozhatÓ, kibogozhatÓ, kideríthetŐ, kikövtkeztethetŐ! 
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ! 
Az „ub.” mintájú Rátki Zoltán féle ŐS ÉLŐ TŐ szavak összehasonlító nyelvészete nem 
törekszik a teljességre, megelégszik a lényeg megragadásával és bemutatásával. 
(A pletykák szerint 3-10 ezer nyelv él a földön) 
Aki többre vágyik, valósítsa meg, maga magának! 
2-hangos, (egyfajta-azonos) mássalhangzós, legegyszerűbb magyar ŐS ÉLŐ  TŐ szavak nem 
eredhetnek  és nem is erednek, bonyolultabb, összetettebb, több különböző mássalhangzós, 
más jelentésű (idegen), de még „rokon” szavakból sem! 
Fordítva annál inkább!!! 
Az egész magyar nyelv az eredeti 2-hangos magyar ŐS-szavakra épül! 
Bizton akadnak a tanulmányban kisebb formai és egyéb hibucik, kérem javítsátok ki azokat! 



Természetesen az eszmecsere lehetősége, alapvető emberi szabadságjog! 
C-1  Cáfolat szavanként 
Rövidítések itt, ott 

ug     ugor        (kori)  előzmény… lehetett?! 

fu      finnugor (kori)  előzmény… lehetett?! 

ur      uráli        (korú) előzmény… lehetett?! 

tör    török (jöv) szó 

szl     szláv  (jöv) szó 

el      előzmény                                 

hu    hangutánzó (szó) 

hf     hangulatfestő (szó)  

bf     belső fejlemény 

be    bizonytalan eredetű (szó) 

ve    vitatott eredetű (szó) 

ie     ismeretlen eredetű (szó) 

szfv  szófajváltás 

jöv   jövevény (szó) 

nsz  nincs a szótárban  

szárm-sz   származék (szó) 

 
 
 
 



B 

EB            ug.el.    (lehetett?!)      EMPE 
ÖB           nsz 
BŐ           tör                                 BEJ, BEG-úr 
BÚ                 tör.                                BÚN-bánat 
           

     

BAB             szláv-nak mondott?       BAB (egyezés)                                               
BÁB             hu                                

BÚB              hf     

   

BABA     hangutánzó szó   
 
BÁBA         szlávnak mondott       BABA (dajka, nagymama)  

BÁBU          hf 

BIBE            bf                   

BIBI             bf   

                 



C 
CICI        hu 

CIC-A        szárm  

COC-A      hu 

CUCC        be 

CS 

ÁCS           tör.       AGACSI 
ÖCS           fu.el.     ECSE 
ÖCSI 

CSŐ           szláv     CSEV 

CSECS         nsz                    

CSÖCS          nsz          

CSÚCS          fu.el.     CSUCSA     

CSECSE     szárm 

CSICSA      szárm 

 



D 

AD/ÁD    fu.el                                           AMTA 
ADA              nsz   

ÁDA        nsz 
ADÓ             szfv   egyébként  latin jöv. szó DARE                                                                                       

ADU        német-bajor-osztrák  jöv. szó ADUTT ATOUT  
IDŐ        csuv-tör                                 ÖD 
ÓDA       lat                           ODE dal, ének 
ODU        oszt                        ONET üreg                                                                              
ÜDE        nsz 
DED             nsz     

DADA     nsz                                         
DÁDÁ     hu- hf 

DEDÓ     szárm 

DIDI        nsz          
 

 

 



F 
FA     uráli el.                PUSZE      
                           magyar el.          FAYA 
FI            nsz 
FI-ú        fu.el.                     POJKA 
FŐ ige      ur.el.                     PAJA 
FŐ lényeg       szófaj vált.   

FŐ fej                szófaj vált.       
FÚ -  
(FÚJ)        ur.el.                     PUVE 
FŰ          ug. el                    PIME 
 

 
 
 



G 
AGG             fu.el.                  SONKE 
ÁG / ÓG     ug. el.                TANE 

ÉG / ÍG ige    fu.el                   ENE 
ÉGbolt                          fu.el.                  SENE 
IGA             szl                       IGO IHO UGO 
IGE  be tör-mongol                ÜGE-szó, beszéd 
 

GY 
AGY           fu.el                         ONCA elülső rész 
ÁGY           fu.el.                        ODE 
EGY           belső fejl. 

ÍGY                    belső fejl. 

ÚGY                  belső fejl. 

ÜGY          vitatott       fu.el.   SIDE 
GYÓGY    nsz 

GYAGYA  be 



H 
ÉH/ÍH        belső fejl.     
HÍ               nsz             
HÍ(V) gyere         biz. er.            ur.el.    KANE 
HÓ csapadék     ur.el.                            KAME 
HÓ -nap         ur.el                             KUNE 
HŐ             ismeretlen eredetű  
HŰ-séges        szárm 
HŰ-vös                szárm 

J  

ÉJ      fu.el.                      EJE/ÜJE 
UJJ    ur.el.                      SUDE 
ÚJ      fu.el.                      VUDE 
JÓ      ug.el                     JOME 
JŐ      nsz 
JÖ(N) ug.el.                   JENE 



K 
ÉK / ÍK   bizonytalan       ug.el             TÖNE 
EKE        tör. - csu-vas  jövevényszó   AGA-vet     
OK          belső fejlemény 
ŐK / ŰK  nincs a szótárban 

ÜK           fu.el.                                     IVKKE öregasszony 
KŐ / KŰ  fu.el.                                     KIVE 
KAKA     nincs a szótárban pedig lényeges 

                             van viszont tatár                KAKI- 

                                                                         hosszúkás mocsári növény fujjjjj 

 

 

 

 
 
 



L 
AL                  ur.el.                   ALA- alsó 

ÁL nem igazi       ujgúr                   AL-eszköz, mód, csel, ravasz 

                                       tör. jöv.               AL-rászedés 

ÁLL ige           fu.el                     SALKE 

ÁLL főnév         fu.el                     ONLE 
ELL nincs a szótárban           
ELLIK           fu.el                     SENTE 
ÉL / ÍLige        ur.el                    ELE 
ÉL / ÍL fn         ur.el                    ELE 
ÓL török-újgúr-oszmán-tatár            AYIL  AGIL AVIL -  

                                                                    karám, istálló, falu 

ÖL ige              fu.el.                   VEDE 
ÖL fn              ur.el.                     SÜLE 
ÜL                 ismeretlen eredet  
 
LE                 bizonyt. eredet                                     
LEÁNY        ug. el.                    LEJE 



LÉ/LÍ           fu.el                       LEME 
LÓ                ug.el                      LUVE LUGSZ 
LŐ/LŰ         fu.el                       LEVE 
LEL          be- fu.el.             LEVDA 
OLLÓ    ve-tör-üzb             ORLAG 
 

M 
MA                  belső fejlemény      
MI                   ur.el                                     ME 
MŰ főnév            bizonyt. eredet     ur.el . MEKE 
MŰ mn. nem igazi    nincs a szótárban  
MAMA           vitatott eredetű belső fejlemény 

 

 
 



N 
ÉN   bf   ur.el.            ME 
ÍN         ur.el              SENE SÖNE 
ÓN        fu.el.             VOLNE 
UN        ie 
NE        nincs a szótárban 
NŐl   ige     ismeretlen 

NŐ fn      fu.el.           NINE 
ANA így nincs a szótárban,  

mint ANYA széleskörű nemzetközi, de  szerintük nincs köze a magyarhoz 

NY 

ÍNY                 fu. el.               IKENE 
NYŰ-(l) ige      úr.el.              NIKE / NYÜKE 
NYŰ fn          ur.el               NINE NIVNE 
NYŰ fn-mn   

NYŰ(G)  ismeretlen        
ANYA   ur. el.             ANI  több helyütt előfordul, de    
semmiképp sem magyar rokonság  



Ó régi      úr.el.                           OMA 

Ő     fu.el         SENE 
P  
ÉP/ÍP     ismeretlen 

ÉPP 
PÁ                         német (BA, PA) - BABA, intés        
PÚ         nincs a szótárban, tán szégyenlősségből vagy szaga miatt 

APA       nsz  
PAPA    vitatott               német, francia APA 
EPE      fu.el.                              SEPPE 

PAP                        szl   POP ófelnémet PFAFFO 
PÉP       hu latin-német-cseh  PAPPA PAPPE PAPU  
                                                              étel-püré-étel 
PÚP      hu  
PÁPA                         latin PAPA görög PÁPPA 
PIPA                          olasz PIPA cső, hordócska 

                                                                 fr  PIPE 



R 
ÁR-amlás, áradat, áradás    ug.el.                  TARE-tó 
ÁR valaminek az ára         fu.el.                  ARVA 
ÁR fn - hegyes szerszám       fu.el.                    ORA 

ÉR (elér) ige  bizonytalan      török-újgur        ÉR                                                                                                                                       
ÉR vér                      fu.el.                    SÁR VIR vonal, vér 
ÉR víz                      vitatatott eredetű    
ÉR sokat, valamit           jelentéstapadással elkülönült  
ÍR ige                        török-csuvas      SÍR (ír, fest)  
                                                      oszmán-török     YAZ - (ír, fest)     
ÍR gyógy                                 ismeretlen eredet 
ORR                      fu.el.                     VERE VÖRE 
ŐR                         talán szóelvonás 
ÚR   vitatott eredetű       török                     URI-ifjú    
                               ujgur                    URUG-mag   
ŰR                         nincs a szótárban 
RÍ                          hangutánzó 

RÓ vés..anyagba           fu.el.                        ROKE 



RÓ rosszall                           nincs a szótárban  fu. előzmény            
ÁRU                      szárm 

ERŐ                      török jöv.          ÉRIK  
ÓRA                      latin               HORA idő 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



S  
ÁS           ismeretlen 
ES  az eső      nincs a szótárban    (ős eső..es) 

ES(IK)    ur.el.                   ECE 
ÉS           belső fejlemény 
IS            belső fejlemény 
ŐS/ŰS    fu.el.                      ES ÁS ISA ISÓ ICA 
SÍ            ónorvég               SKIDA fahasáb, hótalp 

                           nemzetközi          SKI 

SÍ rí         hangutánzó                                                                                                    

SÓ    latin-angol-német-orosz  SAL, SALT, SALZ,   
                                   SZAL  
 
ÁSÓ      ismeretlen er.szó 
ESŐ      szófajváltással keletkezett az ESIK igéből 
SAS      bizonytalan eredetű       fu.el. CACKE rag.madár 
SÁS      ismeretlen eredetű         szerb SAS szlovák SÁS  
                                                               átvétel a magyarból (Mija SZÖSZ?!) 



SZ 

ÁSZ         latin                    AS-nagy ütés    ACA  ACE                                                                                           
ESZ          
ESZ(IK) török-                  ÉS  csuvas-AS   

ÉSZ         török                  ES 
ISZ 

ISZ(IK)   fu.el.                   JUGE  JUKE 
ŐSZ/ŰSZ fn évszak   
                  fu.el.                  SIKSE SÜKSE 
ŐSZ mn-fehér hajú  ismeretlen eredetű 
SZÍ ige szopik  
SZÍ(V) ige       

SZÓ          ug.el.                      SAVA 
 

SZŐ          ug.el.                     SENE 
SZÚ          fu.el.                     CUKE CUGE 
SZŰ fn mint SZÍV – a szerv     
                  ur.el.                      SIDA 



SZESZ       be  oszmán-tör SZISZ-köd, pára 
SZISZ (kígyóhang-méreg)  hu  
SZÓSZ          német          SAUCE mártás 
SZÖSZ           be  fu.el            SECE rost 

SZUSZ       hu 
 

 
 
 
 
 
 
 



T  
ÁT     vitatott eredetű  (szórövidüléssel az  ÁLTAL-ból) 

ITT    megszilárdult ragos alakulat 
OTT  megszilárdult ragos alakulat 

ÖT     fu.el.                                                VITTE 
ÚT     ur-ug. el.                                         UTKA UKTA 
ÜT     bizonytalan eredetű        
          fu.el                                                    EKTE 
TE     ur.el.                                                  TE TO 
TI      ur.el.                                                  TE TO 
TÓ    ur.el.                                                   TOVE 

TŐ    fu.el.                                                   TINE TÜNE 
TŰ     szófajváltással keletkezett a           TÜVIK-ből  favég 
ATA     mordvin                                        ATA-nagyapa 
ATYA  úr.el.                                             ATTE 
 
TÁT         hu 

TETT       nincs a szótárban!!! 



TETTET származékszó a                     TETSZIK-ből 

TÉT         nsz 
TETŰ      fu.el.                        TEJE 
TETŐ      szófajváltással a                    TETSZIK-ből 

 
V 

ÉV          fu.el                      IKE JIKE 
ÍVnemz      nincs a szótárban 

Ívalakzat     szóhasadással keletkezett  (ÍJ)   

ÓV         ug.el.                     VEJE 
ÖV         ug.-ur.el.              VINA VÜNA 

VÍ -             
VÍV       vitatott eredet 
              fu.el.                        VOJE 
 

 



Z 
AZ              belső fejlődés 
ÁZ              nsz        
ÁZ(IK)       magyar 
EZ              belső fejlemény 
ÍZ ételé                nsz                                    
ÍZ izület, rész     magyar 
ŐZ              ismeretlen eredet 
ŰZ              ug.el.                              UTE 
 
ZÚZ           be-tán hangutánzó szó 

ZÚZA        megszilárdult ragos ala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


