HÁZ, VÍZ, FÖLD, ...
Összeállította: Várnai János
Napjainkban az információáramlás felgyorsulása minden eddiginél jobb lehetőségeket
biztosítana a nyelvészet számára a valós nyelvkapcsolatok feltárására. Száz éve még
elfogadható volt arra hivatkozni, hogy valaki azért nem tudja kikutatni egy szó eredetét,
mert saját anyanyelvén kívül csak egy nyelvet, nyelvcsoportot ismer megfelelően, így a
germanista, szlavista, uralista, turkista, iranista, stb. mind csak a saját szakterületére
figyelve érhetett el eredményeket, hiszen a többi terület megállapításaihoz nem volt esélye
(észszerű határokon belül) hozzájutni, vagy mondjuk 20-30 nyelv szótárából kikeresni a szó
megfelelőjét.
Ma már az internetnek köszönhetően szinte bármely nyelv szókincse bárki számára
elérhető, ezért a fenti hivatkozási alap idejét múlta.
Néhány hete meg is jelent 9 térkép, amely kölcsönszavak elterjedését mutatta be Európa
nyelveiben:
http://www.businessinsider.com/european-maps-showing-origins-of-common-words-2013-11

Én most 10, az alapszókincsbe tartozó, vagy ahhoz közel álló szót vizsgálok meg (ház,
víz, folyó, kút, zöld, fű, fa, bokor, levél, föld). Adatként a wiktionary.org-ot és más internetes
oldalakat használtam.
Megjegyzések
Mivel forrásaim többsége angol nyelvű volt, minden szót az angol megfelelő alapján
tárgyalok. Nem latin ábécét használó nyelvek szavait az angol nyelvre való szokásos
átírásban közlöm, nem pedig a valódi kiejtésük szerint. (Tehát az orosz: дерево szó angolra
átírva: derevo, magyar átírásban viszont: gyéreva lenne.) Latin ábécére átírva:
általánosságban a c = c (türk nyelvekben = dzs), č = cs, j = zs, dzs (szláv nyelvekben: j), s
= sz, š = s, w = u és v közötti hang, x = kh, y = j (szláv nyelvekben és görögben:
magánhangzó).
A továbbiakban használom a PIE = Proto-Indo-Európai, és a vö. = vesd össze rövidítéseket, a *-gal jelzettek pedig kikövetkeztetett, nem adatolható szavak.
Az Óír nyelv az Ír, Skót és Manx nyelv őse, az Óészaki pedig a Dán, Svéd, Norvég, Izlandi
nyelveké.
Az alábbi térképen a vizsgálatba bevont nyelvek szerepelnek:

A barna színekkel jelölt nyelvek besorolása:
Baszk:
Arab, Máltai:
Kurd:
Albán, Görög, Örmény:
Grúz:
Kalmük:

rokontalan
Sémi
Iráni (Árja)
Indo-Európai (önálló ágak)
Kaukázusi
Mongol

A térképen ejtettem 3 kisebb csalást: az ír, skót és krími tatár nyelvterületet
megnagyobbítottam, hogy láthatóak legyenek.
Néhány kisebb vagy jelentéktelenebb nyelvet (pl. breton, okcitán, fríz, rétoromán,
gagauz, kisebb kaukázusi nyelvek) nem tüntettem fel; szintén nem foglalkoztam Bosznia
nyelvi helyzetével.
Ezek után térjünk a lényegre!

HÁZ

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Zöld színnel:
• Albán, Görög: < Latin: *hospitium < nincs adat
• Germán nyelvek és Szlovén: < Proto-Germán: *hūsą < talán PIE: *(s)keus- < *(s)keu(= elrejteni)
• Újlatin nyelvek: < Latin: casa < talán PIE: *kat- (= egybekötni, egybeszőni; lánc, háló;
kunyhó, pajta)
• Magyar: ház: < Proto-Finnugor: *kota
• Ukrán, belorusz: xáta: nincs adat; talán < Proto-Szláv: *kǫtja < talán PIE: *kat• Horvát, Szerb, Macedón, Bolgár: < Proto-Szláv: *kǫtja < talán PIE: *katIzlandi: híbýli: < Óészaki: híbýli < nincs adat
Kék szín:
• Kurd: xanî: nincs adat; vö. a Török: hane szónál írtakkal
• Török: hane: < Perzsa: khâne < talán az Arab: xān (= szállás), vagy a Közép-Perzsa:
xānag (= ház) szóból, < mindkettő: talán Sémi nyelvből
• Észt: hoone: nincs adat
Narancs szín:
• Türk nyelvek: ev: < Ótürk: ev < Proto-Türk: *eb (= lakhely, ház)
• Türk nyelvek: öy, üy: nincs adat

Tatár: yort: < Proto-Türk: *jūrt (= lakhely, otthon)
Rózsaszín: maja: < Proto-Finnugor: *mā (= föld) > jelentés módosulással = (tanya)ház >
kölcsönzés: > Lett: maja > visszakölcsönzés: Észt: maja
Vörös szín: bayt, bejt: < Proto-Sémi: *baytArab: manzil: nincs adat
Francia: maison: < Latin: mansiō < maneō < PIE: *men- (= állni, fennállni)
Barna szín:
• Arab: dār: < lakással kapcsolatos Sémi: (d-w-r) gyökből
• Finn, Lapp: talu, dállu: < Balti nyelvből
Lapp: viessu: nincs adat
Sárga szín:
Fakóbb sárga szín:
• Örmény: tun: < Óörmény: tun < PIE: *dṓm < *demh₂- (= építeni)
• Szláv: dom, dim, dům: < Proto-Szláv: *domъ < PIE: *dṓm < *demh₂- (= építeni)
• Szárd: domo: < PIE: *dṓm < *demh₂- (= építeni)
Sötétebb sárga szín: nams, namas: < Proto-Balti: *namas < *damas < PIE: *dṓm, *dómos
Lila szín: Kelta: teach, taigh, tŷ: < Proto-Kelta: *tegos < PIE: *tegos (= fedél, tető)
Walesi: annedd: nincs adat
Baszk: etxe: nincs adat
Grúz: saxli: < talán a Grúz: saxuravi (= ácsolat) szóból
Kalmük: ger: nincs adat; a Mongolban ez a szó sátor jelentésű
Saját meglátásaim:
A Türk nyelvekben az öy, üy talán azonos eredetű az ev szóval.
A Lapp: viessu talán azonos a Svéd és Norvég: hus, vagy a Magyar: viskó szóval.
A kék színnel jelzett: xaní, honi, hoone szavak a Magyar: hon, (otthon) szóval lehetnek
közelebbi rokonságban. A zölddel jelzett szavakkal együtt a ho- tőre vezethetők vissza,
aminek jelentése: hely, menedék, fedél.
A zöld szín különböző árnyalataival jelzett szavak azonos eredetűek. Közéjük
tartoznak olyan nemzetközi szavak is, mint a hotel, az ispotály, vagy a kastély.

VÍZ

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Türkiz szín: < Proto-Finnugor: *wete < Proto-Uráli: *weti szóból ered és talán
kapcsolatban áll a PIE: *wódrC szóval (v.ö.: Ír: uisce (= víz), Orosz: vodá (= víz), Angol:
wet (= nedves)).
Megjegyzés: A PIE: *wódrC szót az indo-európai nyelvészet a Proto-Uráli: *wet- tőből
eredezteti. Ezt a finnugor nyelvészet nem ismeri el.
A zöld különböző árnyalatai:
• Ír, Skót, Manx: < Óír: uisce < Proto-Kelta: *udskiom < PIE: *ud- < PIE: *wódrC
• Szláv nyelvek: < Proto-Szláv: *voda < Proto-Balto-Szláv: *wondōr < PIE: *wódrC
• Balti nyelvek: < Proto-Balti: *wandō, *ūden- < PIE: *wódrC
• Dán, Svéd, Norvég, Izlandi: < Óészaki: vatn < Proto-Germán: *watōr < PIE: *wódrC
• Germán nyelvek együtt: < Proto-Germán: *watōr < PIE: *wódrC
• Görög: ýdor < Ógörög: hudōr < PIE: *wódrC
• Albán: ujë < Proto-Albán: *udrijā < PIE: *ṷed
• Kalmük: usn: nincs adat; viszont a Klasszikus mongol: usun (= víz) szóval láthatóan
rokon, így bizonyára a Mongol: us (= víz) szóval is.
Narancs szín: < Latin: aqua < PIE: *h₂ekʷeh₂
Sárga szín:
• Román, Szárd: < Latin aqua< PIE: *h₂ekʷeh₂

• Kurd, Török: av, ab < Proto-Indo-Iráni: *Hap- <PIE: *h₂epBíbor szín: < Sémi: (m-w-h) < Proto-Sémi: *maʾ-; (a Máltai: ilma < Arab: al-māʾ; az alnévelő)
Kék szín: < Ótürk: suv / sub < Proto-Türk nyelvből
Örmény: < Óörmény: ǰur < PIE: *yuHrBaszk: ur < Óeurázsiai szó
Grúz: cqali: nincs adat
Lapp: čáhci: nincs adat
Walesi: dŵr < Proto-Kelta: *dubroGörög: neró < a Bizánci korszakban a nearós (= friss, új) szó rövidítéséből friss víz
értelemmel
Saját meglátásaim:
A Török nyelvbe az iszlám terjeszkedés folytán került be a víz szó Arab és Perzsa
megfelelője is. A Román: apă és Szárd: aba származtatása a Latin: aqua szóból nem
lehetetlen, de valószínűtlen. Ez a két szó inkább az iszlám terjeszkedéssel együtt terjedő
Perzsa: ab szó hatásának látszik.
A Francia: eau szó származtatása szintén kétséges. Az Ófrancia: egua (= víz) < Latin:
aqua (= víz) elfogadható, de a Francia: eau < Közép-Francia: eau, eaue < Ófrancia: ewe,
euwe, iaue, yaue, eve, eaue nem a Latin: aqua utódjának tűnik. Jó lenne ismerni a római
hódítás előtti kelta szót.
A Görög: neró és az Etruszk: neri (= víz) szó talán azonos eredetű.
A Lapp nyelvben nyelvjárásonként eltérő, de egymással rokon szót használnak: Északi
számi: čahci, Inari Számi: čääci, Kildin Számi: čādzə, Skolt Számi: čää´čč.
A türkíz és zöld színnel jelölt szavak azonos eredetűek. A kék színnel jelölt szavak
valószínűleg ezzel rokon eredetűek.
A hivatalos nyelvészet abból indul ki, hogy egy hosszabb szóból lekopással, rövidüléssel
keletkeznek rövidebb szavak. Sokkal észszerűbb viszont hozzáillesztéssel, ragozással
képezni új szavakat, ez esetben a Magyar: víz rokonsága az alábbiak szerint alakul:
(A vastag betűs szavak jelentése: víz.)

FOLYÓ

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
A zöld különböző árnyalatai:
• fiume, ciumi: < Latin: flumen < fluere < PIE: *plōw• xmara: < Dél-Olasz: sciumara, ciumara < Latin: flūmen < fluere < PIE: *plōw∎ fleuve, fluviu: < Középkori Latin: fluvius < fluo < PIE: *plōw∘ flod, fljót: < Óészaki: flóð < Proto-Germán: *flōduz < PIE: *plōtus < PIE: *plō∘ Fluss: < Ófelnémet: fluz < Proto-Germán: *flōduz < PIE: *plōtus < PIE: *plō‣ Magyar: folyó, folyam: < a folyni igéből < folyA sárga árnyalatai a PIE: *h₂ep- tőből erednek:
• Ír, Skót, Manx: < Óír: aub < Proto-Kelta: *abū < PIE: *h₂ep- (= víz)
• Walesi: < Proto-Kelta: *abonā < Proto-Kelta: *abū < PIE: *h₂ep- (= víz)
• Balti nyelvek: < Proto-Balti: *apē- < PIE: *h₂ep-, *h₂op-, *h₂op (= (folyó) víz, folyó)
Barna szín: < Proto-Germán: *straumaz < PIE: *srowmos < *srew- (= folyni)
Vörös szín: nincs adat; a Sémi nyelvekben: (n-h-r)
Világoskék szín: < Ófrancia: riviere < Vulgáris Latin: *rīpāria (= folyópart, tengerpart,
folyó) < Latin: rīpārius (= folyóparti) < rīpa (= folyópart < PIE: *rei- (= hasítani)
Sötétebb kék szín: < Latin: rivus (= ér, csermely) < PIE: *re- (= mozogni, mozdítani)
Fényes lila: < Proto-Szláv: *rěka
Sötét lila: < Proto-Uráli: *joke

Narancs szín (á, å): < Óészaki: á (= folyó) < Proto-Germán: *ahwō < PIE: *h₂ekʷeh₂ (=
víz)
Rózsaszín (elv, älv, elfur): < Óészaki: elfr < Proto-Germán: *albijō
Tatár: elğa: nincs adat
Tatár: därya: nincs adat; a Perzsában: < Közép-Perzsa: drayā(b) (= tenger) szóból
Albán: lumi: nincs adat
Örmény: get < Óörmény: get < PIE: *wed-os- (= víz)
Azeri: çay: < Proto-Türk: *čāj
Baszk: ibai: korábbi formája: bai; az i- az: ibar (= völgy), ibi (= gázló) szó befolyására
került a szó elejére
Grúz: mdinare: nincs adat
Görög: potámi: < Ógörög: potamos < bizonytalan eredetű
Kalmük: hol: nincs adat
Kazah: özen: nincs adat
Kurd: çem: nincs adat
Török: ırmak: nincs adat
Saját meglátásaim:
Nem csak a Latin: rivus, hanem a rīpa szó is a mozogni, mozdítani jelentésű re- tőre
vezethető vissza (talán a Török: ırmak is), ahogy a Szláv: *rěka, a Finnugor: *joke, a Tatár:
elğa is, utóbbi három szó egymásnak hangalaki változatai. A kék és lila színek árnyalatai
tehát azonos eredetű szavakat jelölnek.
A zöld szín különböző árnyalatai más, szintén egymással azonos eredetű
szavakat jelölnek: a PIE: *plō-, *plōw- és a Magyar: foly- szemmel láthatóan
ugyanaz a szó!
A Török: ırmak és Szláv: *rěka szavakról eszembe jutott a hun Attila király családja. Attila
feleségének neve Réka, fiai közül Ellák, Dengizik és Ernák a legismertebbek.
• Attila, Atilla, Atila, Etele király nevét a Türk nyelvek: Etil, Itil, Idil, Adil szavaiból
eredeztetik, amelyek jelentése: nagy folyó, a Volga folyó.
• Réka neve ‒ amint feljebb láttuk ‒ a Szláv nyelvekben: folyó. Bizánci forrás ezt a nevet
Kreka alakban említi, görög nő jelentéssel. Tudjuk, hogy a görögök szeretik az idegen
neveket eltorzítani, viszont érthetetlen, hogy itt miért nem a helyes Latin: Graeca,
vagy görög betűkkel: Γρηκα (Gréka) alakot használták?
• Ellák, Elek, Ilek nevét a Jelek és Üllő nevekkel rokonítják, a Tatár: elğa jelentése folyó;
az Elek, Ilek viszont az Ural egyik mellékfolyójának neve Kazahsztán és Oroszország
határvidékén.
• Dengizik, Dengizich, Dengizikh, Dikkiz neve feltűnően hasonlít a Türk nyelvek: deniz,
dengiz = tenger szavára.
• Ernák, Ernakh, Ernac, Irnik, Irnek neve azonos a Török: ırmak: folyó és a Grönlandi
Eszkimó nyelv: irmaq = fiú szavával (megj.: irmaq = írmag?).
A hagyomány szerint Atila királyt egy folyó medrében temették el. Lehet mindez az adat
a véletlen műve?

KÚT

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Világosabb narancs szín (kivéve Magyar: kút): < Ótürk: kuyug, kudıg < Proto-Türk: *KudMagyar: kút: ismeretlen eredetű
Sötétebb narancs szín: < Proto-Uráli: *kojwa
Bíbor szín: nincs adat; talán a Szláv: koloda (= fatönk, vályú, csomag) szóból kicsinyítővel
Kék szín (zdénac, studénac, stb.): < Proto-Szláv: *stъdenьcь < Proto-Szláv: *studъ (=
hideg)
A zöld különböző árnyalatai:
• Világos zöld: < Latin: puteus szóból
• bir, biʾr: < Proto-Sémi: *biʾr• Germán nyelvekben: < Proto-Germán: *brunnô
• Skót, Walesi: nincs adat
• Sötétzöld: < Ottomán Török: punar, pınar (= szökőkút, forrás, kútfej)
Görög: pigádi: nincs adat
Görög: fréar: nincs adat
Izlandi: borhola: nincs adat
Angol: well: < Óangol: well < Proto-Germán: *wallÖrmény: ǰrhor: szóösszetétel: < Óörmény: ǰur (= víz) + hor (= kút, bizonytalan eredetű)
Baszk: ondo: nincs adat

Grúz: ča < Közép-Perzsa: châh
Ír: tobar < Óír: topar
Lett: aka: nincs adat
Litván: šulinys: nincs adat
Román: fântână < Latin: fontana < fons (= forrás) < PIE tőből, talán: *dʰen- (= folyni)
Szlovén: vodnjak: nincs adat; voda (= víz) szóból
Spanyol: aljibe: Andalúziai Arab: alǧúbb < Klasszikus Arab: jubb
Saját meglátásaim:
A kaloda nevű régi büntetőeszköz egy fakeret volt, a Szláv nyelvek: koloda szava szintén
ilyen értelemben szolgált alapul a kút megfelelőjének.
A zöld szín árnyalataival jelzett szavak és az Angol: well, Görög: pigádi és fréar, Román:
fântână, Szlovén: vodnjak úgy tűnik egy közös: víz jelentésű we-, bi-, bu-, pi-, pu-, fi- tőre
vezethetők vissza.
A Magyar: kút szót ismeretlen eredetűnek tartják, holott azonos vele a ProtoTürk: *Kud-!
Hogy az egyezés nem lehet véletlen, azt a Proto-Uráli: *kojwa és az Ótürk:
kuyug, kudıg szavak láthatóan azonos eredete cáfolja, ennyi véletlen ugyanis a
valós világban nem lehetséges!
Ezen szó valós eredete szög a finnugorizmus koporsójában!
Pár oldallal ezelőtt már bemutattam a víz jelentésű: hud és a kút szavak lehetséges
kapcsolatát, a Szláv nyelvek: zdénac, studénac, studnja, stb. szavainak a Proto-Szláv:
*studъ (= hideg) szóra való visszavezetése felveti a lehetőséget, hogy a Magyar: kút a
hűt, hűvös, hűs, hideg szóból származhat. Ez esetben érthető az Ótürk: kuyug, kudıg
< Proto-Türk: *Kud- kapcsolat is. (Megjegyzés: Finn: kylmä, Észt: külm = hideg.)

ZÖLD (melléknév)

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Fakókék szín:
• Germán nyelvekben: < Proto-Germán: *grōniz < PIE: *gʰrōni- < PIE: *gʰreh₁ (=
növekedni)
• Lapp: < Proto-Számi < Proto-Germán: *grōniz < PIE: *gʰrōni- < PIE: *gʰreh₁
• Észt: roheline: nincs adat; vö.: Észt: rohi (= fű); talán a Lapp: ruoná, ruonas (= zöld) szó
rokona
Sötétebb kék szín: Kelta: glas, glass: < Óír: glas < Proto-Kelta: *glastoFakózöld szín:
• Balti nyelvekben: < Proto-Balti: *zel-, *zal- < PIE: *ǵʰel (= ragyogni)
• Magyar: zöld: < Iráni nyelvből, vö. Kurd: zer (= sárga)
• Albán: gjelbër: < Latin: galbinus < PIE: *ǵʰelHwos (= sárga)
Sötétebb zöld szín: Szláv nyelvekben: < Proto-Szláv: *zelenъ < PIE: *ǵʰel (= ragyogni)
Lila szín: < Ótürk: yaşıl < Proto-Türk: *jāĺ-ɨl
Sárga szín:
• Újlatin nyelvekben: < Latin: viridis: nincs adat
• Baszk: berde: < Óspanyol: verde < Latin: viridis: nincs adat
• Walesi: gwyrdd: nincs adat

Finn: vihreä: hangcserével a régebbi: viherä, vihertää, viher- szavakból, -eä melléknévi
végződéssel; a viherä gyöke Indo-Iráni kölcsönszó; viha (= düh, utálat), számos rokon
nyelvben méreg jelentésű, innen eredhet a szó zöld jelentése
Narancs szín: uaine: < Óír: úanne < talán Proto-Kelta: *utnio- < PIE: *wed- (= nedves)
Fakóvörös szín: < Sémi: (ḵ-ḍ-r) gyökből
Görög: prásinos: nincs adat
Kurd: kesk: nincs adat
Kazah: kök: < Ótürk: kök < Proto-Türk: *kök
Örmény: kanačʿ: nincs adat
Grúz: mcvane: nincs adat
Saját meglátásaim:
A Magyar: zöld szó Iráni (Árja) nyelvből (pl. Kurd: zer, valójában: zerd) származtatása a
valós eredet elfedését szolgálja! A Magyar nyelv ugyanis a finnugoristák által feltételezett
helyeken és időben nem kerülhetett kapcsolatba olyan mértékig sem a Kurd, sem a Perzsa
nyelvvel, hogy azok a szomszédos nyelveknél erősebb hatást gyakorolhattak volna rá. Más,
Irániként (azaz Árja, Indo-Európai) besorolt és közelebbi területen beszélt nyelvekkel (Méd,
Pártus, Kvarezmi, Szkíta) való rokonításnak viszont a finnugorista nyelvtudomány még a
lehetőségét is kizárja.
Tehát saját állításuk a sajátmaguk szabta határokon belül elfogadhatatlan!
Nézzük a valóságot!
A zöld és sárga színek megnevezését számos nyelv vagy egyetlen közös szóval illeti
[Hanti (Osztják): wastǝ, Komi (Zürjén): viž, Hettita: hahlawanz, Luvi: hahhaluwantis, Sumér:
sa(g), se(g), sig, Akkád: warqu, warāqu, arāqu]; vagy pedig egymáshoz hasonló szópárral
[Magyar: zöl-d ‒ sár-ga, Mari (Cseremisz): u-žar-ge ‒ sar-e, Bolgár: зел-ен (zel-én) ‒
жъл-т (žăl-t), Lett: zaļ-š ‒ dzel-tens, Német: gr-ün ‒ gel-b, Svéd: gr-ön ‒ gul, Angol:
gr-een ‒ yell-ow, Török: yeş-il ‒ sar-ı, stb.].
Az utóbbi szópárok mindegyikében a vastag betűs tő visszavezethető egy
közös: csillogás, ragyogás értelmű szóra!
Ezek szerint a térképen sárga, zöld, kék, lila színekkel jelölt szavak eredete
azonos!
Innen való számos méltóságnév is, ragyogó, fényes jelentéssel: Akkád: šarru (= király),
Magyar: Szár László és a személynévként is használt: solt, zsolt, zolta, zoltán, szultán.

FŰ

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Zöld szín árnyalatai:
• Ír, Skót, Manx: < Óír: fér < Proto-Kelta: *wegro- (= fű)
• Walesi: glaswellt: összetétel: glas (= kék) + gwellt (= fű) < Proto-Kelta: *gʷeltā (= fű)
∎ Germán nyelvek: < Proto-Germán: Proto-Germán: *grasą (= fű) < PIE: *gʰreH₁-,
*ǵʰreh₁- (= növekedni)
∎ Görög: grasídi: nincs adat; de a fenti Germán szóval azonos hangalakú
∎ Észt, Finn: rohi, ruoho: nincs adat; vö.: Észt: roheline (= zöld); a Lapp nyelvben: ruoná,
ruonas (= zöld) < Proto-Számi < Proto-Germán: *grōniz < PIE: *gʰrōni- < PIE: *gʰreh₁
∘ Újlatin nyelvek: < Latin: herba < PIE: *gʰreH₁- (= növekedni, zöldülni), *g(')herəKék szín: < Proto-Szláv: *trava
Sárga szín: rokon a: žalia (= zöld) szóval; žalia < Proto-Balti: *zel-, *zal- < PIE: *ǵʰel (=
ragyogni)
Narancs szín:
• Türk nyelvek: < Ótürk: ot < Proto-Türk: *ot
• Örmény: < PIE: *ḱóyno-; vagy esetleg kaukázusi nyelvből kölcsönözve (különböző
nyelvekben, különböző: fű; fa jelentésű szavakból)

Vörös szín:
• Máltai: ħaxix < Arab: ḥašīš: nincs adat
• ʿušb: nincs adat
Albán: bar: < Proto-Albán: *bara < PIE: *bʰerHÉszt: muru: nincs adat
Finn: heinä: kölcsönszó, Balti nyelvből: *šiena < nincs adat
Grúz: balaxi: nincs adat
Baszk: belar: talán a Baszk: berar (= lágyszárú növény) szóból
Görög: chlói: < Ógörög: khloē = zöld sarjadék
Magyar: fű: nincs adat
Kazah: şöp: nincs adat
Kurd: giya: nincs adat
Spanyol, Portugál: grama: < Latin: gramen < nincs adat
Spanyol: pasto: < Latin: pastus < PIE: *peh₂- (= védeni)
Portugál: relva: a Portugál: relvar (= gyep) szóból elvonással képezve < nincs adat
Tatár: ülän: < Ótürk: öläη < Proto-Türk: *ölöη (= fű)
Tatár: çiräm: nincs adat
Török: çimen, çim: < Ótürk: çimgen < Proto-Türk: *čɨm
Saját meglátásaim:
Az Örmény: xot szót szinte minden szomszédos nyelv: fű, fa jelentésű szavával
összevetették már a Türk nyelvek: ot szava kivételével, holott a két szó rokonítása
kézenfekvőnek tűnik.
A Magyar: gyep szóval azonos a Kazah: şöp; talán szintén rokona a Latin: caespes (=
gyep).
A Magyar: fű ‒ fa szavak egymás hangtani változatai, ugyanez az összefüggés az Orosz:
travá ‒ dérevo esetében is, más nyelveken pedig a zöld és fű szó azonos eredetű, ezért az
alábbi felsorolásban bemutatom nyelvenként a zöld, fű, fa szavak közötti összefüggéseket.
Folyamatos vonallal a bizonyos, szaggatottal a lehetséges kapcsolatokat jelöltem.
Nyelvcsoportok esetében nyelvenként eltérő magánhangzót az alsó vonal: _ jelöli.
Az Újlatin nyelvek: verde szava úgy függ össze a Latin: arbor szóval, hogy azt a PIE:
*er(ə)dʰ- szóból származtatják.

FA (= növény)
Megj.: a fára, mint anyagra több nyelvben is más szót használnak, mint a növényre.

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Bíbor szín: < Proto-Uráli: *puwe
Rózsaszín:
• pom, pemë: < Latin: pomum
• Baum, boom: < Proto-Germán: *baumaz
A zöld árnyalatai:
• Germán nyelvekben: < PIE: *druh₂o
• Albán: dru: < PIE: *druh₂o
• Kurd: dar: < Proto-Indo-Iráni: *dāru- < PIE: *dóru
• Tatár: dor: nincs adat
• Szláv nyelvekben: < Proto-Szláv: *dervo < PIE: *dóru
• Kazah, Krími Tatár: < Proto-Türk: *dẹrek
Narancs szín: < Ótürk: yıgaç, ıgaç < Proto-Türk: *agaç
Sárga szín: < Proto-Szláv: *stromъ < *strьmъ, talán: < PIE: *ter-, *ster- (= kemény)
Kék szín: < Latin: arbor < PIE: *er(ə)dʰ- (= magas, növekedni)
Vörös szín: Máltai: siġra < Arab: šájara < nincs adat
Ír: crann: < Óír: crann
Skót: craobh: < Korai Ír: cráeb, cróeb
Manx: billey: < Óír: bile < Proto-Kelta: *belyo- (= fa) < PIE: *bholyo- (= levél)

Walesi: coeden: < Ówalesi: coit < Proto-Kelta: *kayto- (= fa, erdő)
Walesi: pren: nincs adat
Walesi: colfen: nincs adat
Baszk: zuhaitz: összetétel: zur (= fa(anyag)) + gaitz (= nagy)
Lapp: muorra: nincs adat
Lett: koks: < Proto-Balti: *kuok- < PIE: *kowk-, *kewk-, *kūk- < *kew- (= görbíteni,
hajlítani)
Litván: medis: nincs adat
Horvát, Szerb: stablo: < Proto-Szláv: *stьblo < nincs adat
Örmény: caṙ: < Óörmény: caṙ < vitatott eredetű
Grúz: xe: vö.: Mingrél (kaukázusi nyelv): ǰa (= fa) és Örmény: xot (= fű)
Görög: déntro, déndro: < Ógörög: dendron < nincs adat
Román: copac: régebbi formája: copaci; vitatott eredetű; talán: < Albán: kopaç (= fatönk)
< talán: szláv: kopati (= ásni)
Kalmük: modn: nincs adat
Saját meglátásaim:
A Türk nyelvek: ağaç, ağač, ağac, ağaş szavait v.ö.: Magyar: ágas; akác.
A Kazah: daraq, Krími Tatár: tereq, Tatár: dor szavak származtatása a Proto-Türk: *dẹrek
szóból azért furcsa, mert ugyanez a három szó a Perzsa nyelvben is megvan: dâr; deraxt,
daraxt alakban.
Valójában a zöld szín árnyalataival jelzett szavak mindegyike (tree, dérevo, dru, dar,
daraq, tereq, stb. és feltehetően a Görög: dén-tro, dén-dro, Örmény: caṙ úgyszintén) egy
közös: ter-, dar- tőre vezethető vissza.
A rózsaszín és bíbor színekkel jelölt szavak eredete azonos; a Proto-Uráli:
*puw-e, Latin: pom-um, Proto-Germán: *baum-az szemmel láthatóan ugyanazon
szó változatai! Szerintem egyetlen: fa-, pu-, bo-, woo- (Angol: wood = fa(anyag), erdő), bi(Manx: billey) tőből származnak.
A Latin: arbor < PIE: *er(ə)dʰ- származtatás egy szokatlan: dʰ > b hangfejlődést
feltételez. Az *er(ə)dʰ- (= magas, növekedni) szó viszont összefüggésben áll az
ismeretlen eredetűnek tartott Magyar: erdő szóval; ezt hangalakjának és
jelentésének együttese bizonyossá és megkérdőjelezhetetlenné teszi! Az erdő
tehát olyan helyet jelent, ahol erednek, magasodnak, növekednek a növények,
fák.

BOKOR

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Zöld szín:
• Germán nyelvekben: < Proto-Germán: *buskaz (= bokor, bozót) < talán PIE: *bʰuH- (=
növekedni)
• Francia: buisson < Ófrancia: buison, boissun (= vadcserje állomány) az Ófrancia: bois,
bosc (= fásított terület) szó kicsinyítése < Frank: *bosk, *busk (= bokor) < ProtoGermá: *buskaz (= bokor, bozót)
• Grúz: buč’k’i: legvalószínűbb eredeztetés szerint kölcsönszó egy Indo-Európai nyelvből,
talán a PIE: *bhū- (= növekedni) szóból. Rokonai a Latin: boscus, Angol: bush és Svéd:
buske
Észt, Finn: põõsas, pensas: nincs adat; a két szó láthatóan egymással rokon
Sárga szín:
• Újlatin nyelvekben: arbust, arbusto: < Latin: arbustum < arbustus (= fásított) < arbor
(= fa) < PIE: *er(ə)dʰ- (= magas, növekedni)
• Francia: arbrisseau: a Latin: arbor (= fa) kicsinyítő képzős alakja
• Máltai: arbuxxell: nincs adat; viszont a Latin: arbor (= fa) kicsinyítő képzős alakjának
tűnik
Világoskék szín:
• Német: Strauch: Középfelnémet eredetű

• Holland: struik: nincs adat; viszont a fenti szóval azonosnak látszik; talán a PIE: *ter-,
*ster- (= kemény) szóból ered
Sötétkék szín: Szláv: žbun, džbun: nincs adat
Rózsaszín: ker, keř, krík, krzak, krzew: nincs adat
Bolgár: hrast: < Proto-Szláv: *xvorstъ
Bíbor szín:
• grm, grmúška: < Proto-Szláv: *grъmъ
• krūms, krūmas: talán: < *kurms (urˆ > rū) < Proto-Balti: *kurmas < PIE: *krC-mo-s < *krC< *ker-, *sker- (= fordulni, görbülni)
Lila szín: kust, kušč: nincs adat
Holland: heester: nincs adat
Barna szín:
• Örmény: tʿupʿ: < Óörmény: tʿupʿ < PIE: *tūpʰo-; rokona az Ógörög: tuphē (= nádpálca),
Latin: tufa, Angol: tuft (= csomó, bojt, cserjés)
• Román: tufă: < Latin: tufa < bizonytalan eredetű
Vörös szín: çali: nincs adat
Arab: šajīra: nincs adat; v.ö.: šájara (= fa)
Albán: shkurre: nincs adat
Albán: ferrëkuqe: nincs adat
Azeri: bürmə: nincs adat
Azeri: kol: nincs adat; a Törökben ez a szó kar, ág jelentésű, eredete: Ótürk: kol < ProtoTürk: *Kol
Baszk: zuhaixka: < Baszk: zuhaitz (= fa)
Görög: thámnos: nincs adat
Magyar: bokor: ismeretlen eredetű
Izlandi: runni: nincs adat
Ír: tor: < Óír: tor < nincs adat; < talán PIE: *dóru
Ír: tom: < Óír: tom (= bokor, cserjés; dombocska, domb) < nincs adat
Olasz: cespuglio: < Latin: caespuculum < caespes (= gyep) + -culum (= kicsinyítő
képző)
Walesi: llwyn: nincs adat
Saját meglátásaim:
A Török és Krími Tatár: çali szót v.ö.: Magyar: csalit.
A Bolgár: hrast szó azonosa a Magyar: haraszt.
A Délszláv nyelvek: grm és a Balti nyelvek: krūm(a)s szava valószínűleg azonos eredetű
és rokonságban állhat a Nyugati Szláv nyelvek rózsaszínnel jelölt szavaival (ker, krzak,
stb.).
Az Arab, Máltai, Baszk és az Újlatin nyelvekben a bokor szó jelentése: fácska.
A zöld színnel jelölt szavak feltételezett eredetije, a: *buskaz elemezve ugyanezt adja:
bu-ska-az = fá-cska-az.
A Finn: pensas és Észt: põõsas talán ugyanennek a szónak az orrhangos változatai.
A Magyar: bokor szót ismeretlen eredetűnek tartják. Szerintem két lehetséges eredete is
van, összetételként: bo- (= fa) + -kor (= kar, ág, v.ö.: Azeri: kol) tehát bokor = ág-fa; vagy:
bok- (= bog) + -or tehát bokor = ágas-bogas.

LEVÉL (= növény része)

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Zöld szín árnyalatai:
• Germán nyelvek: lauf, leaf, löv, løv: < Proto-Germán: *laubą < PIE: *leup• Balti nyelvek: lapa, lapas: rokona a közös Szláv: *lopъ; rokona a Szláv: lópeta (= lapát)
• Magyar: levél: nincs adat
• Türk nyelvek: < Ótürk: yapurgak, yapırgak, yalbırgak < Proto-Türk: *japur-gak (= levél)
Türkiz szín:
• Észt, Finn: leht, lehti: nincs adat
• Lapp: luotni: nincs adat
Kék szín árnyalatai:
• Kurd: pel: nincs adat; < talán PIE: *bʰel
• Görög: fýllo < Ógörög: phullon < PIE: *bʰel
• Újlatin nyelvek: < Latin: folia < folium < PIE: *bhulyom < *bʰel• Ír: bileog: < Óír: bileóc < bile (= fa) + -óg (= kicsinyítő-, vagy főnévképző)
∎ Germán nyelvek: blad, Blatt: < Proto-Germán: *bladą < PIE: *bʰlhC₃oto < *bʰleh₃∘ Arab, Máltai: < Arab: wárraqa < Proto-Sémi: *waraq- < Proto-Afroázsiai: *wVraqGrúz: p’ot’oli: nincs adat
Rózsaszín:
• Szláv nyelvekben: < Proto-Szláv: *listъ (= levél)

• Lapp: lasta: nincs adat
Narancs szín:
• Ír, Skót, Manx: duille, duillag, duilleag, duilleog: nincs adat; az Ír nyelvben: duille (=
röplap; lomb; szemhéj) + -óg (= kicsinyítő, vagy főnévképző)
• Walesi: deilen: nincs adat; viszont rokonnak tűnik a duille szóval
Albán: gjethe: összetétel: gjeth + -e (= többes szám jele); gjeth: < gath (= barka; eredeti
jelentése: levél) < Proto-Albán: *gazda < *gʷozdo < PIE: *gʷésdos
Örmény: terew: < Óörmény: terew < Klasszikus Szír: ṭarpā (= levél)
Baszk: hosto: nincs adat
Baszk: orri: nincs adat
Román: frunză: < Latin: frondia vagy: frondea < frondeus (= leveles) < frons (= homlok),
frondem
Saját meglátásaim:
A türkíz színnel jelölt Finnugor: leht, lehti, luotni szavak vagy v ‒ h hangváltozással a
Magyar: levél rokonai (vö.: Hanti (Osztják): lȳwǝt, lȳpǝt, lipǝt = levél), vagy s ‒ h
hangváltozással a Szláv nyelvek: list szavával rokonok. Ez egyben azt is felveti, hogy a
Magyar és Szláv szavak talán azonos eredetűek. Ez esetben a rózsaszín, türkíz és zöld
színek azonos eredetű szavakat jelölnek.
A zöld szín árnyalataival jelölt szavak mindegyike egy közös: lap-, lep- tőre
vezethető vissza.
A kék szín árnyalataival jelölt szavak mindegyike ennek fordítottjából, egy
közös: pal-, pel- tőből eredhet.
A Magyar: levél szó legközelebbi rokonának a Proto-Türk: *japur- tő tűnik.
A Grúz: p’ot’oli és a Germán nyelvek: Blatt, blad szavai egymás változatának látszanak.

FÖLD (= szilárd felszín a lábunk alatt)

A szavak származtatásai a nyelvészet szerint:
Vörös szín:
• Dán, Svéd, Norvég, Izlandi: < Óészaki: jǫrð < Proto-Germán: *erþō (= föld, talaj) < PIE:
*h₁er- (= föld)
• Germán nyelvek együtt: < Proto-Germán: *erþō (= föld, alap, talaj) < PIE: *h₁er- (=
föld)
• Arab: 'arD: nincs adat
Holland: grond: < Proto-Germán: *grunduz < PIE: *gʰrCmtuA zöld árnyalatai:
• Balti nyelvek: < Proto-Balto-Szláv: *źemē < PIE: *dʰéǵʰōm
• Szláv: < Proto-Szláv: *zemlja < Proto-Balto-Szláv: *źemē < PIE: *dʰéǵʰōm
Albán: dhe: < Proto-Albán: *dzō < *dʰǵʰōm < PIE: *dʰéǵʰōm
Albán: tokë: vitatott: tok (= érinteni) szóból, szárazföld értelemben; vagy a Hettita:
tēkan, tagnās (= föld) szóhoz közeli ókori balkáni forrásból
Cseh: hlína: < Proto-Szláv: *glina < PIE: *gleh₁i-nSzlovén: pŕst: < Proto-Szláv: *pьrstъ
Halványkék szín:
• a Walesi kivételével: < Latin: terra < PIE: *ters- (= száraz)
• Walesi: daear: nincs adat

Sötétebb kék szín: < Óír: talam < Proto-Kelta: *talamū < PIE: *tḷ-mon < gyöke: *tel (vö.:
Latin: tellus (= föld))
Barna szín:
• Türk nyelvek: < Ótürk: toprak < Proto-Türk: *topra-k
• Arab: turba, turāb: nincs adat
Sárga szín:
• Kurd: xoll: nincs adat
• Örmény: hoł: < Óörmény: hoł < PIE: *polo- vagy: *pólnos vagy: *pólh₂os < *pelh₂Lila szín: < Proto-Uráli: *maγe
Lapp: eana: nincs adat
Magyar: föld: összetétel: föl (= fölfelé) + -d (= kicsinyítő képző)
Baszk: lur: nincs adat
Román: pământ: < Latin: pavimentum (= levert kövecskékből álló padló) < Latin: paviō
< nincs adat
Román: sol: < Latin: solum (= alap, talaj) < PIE: *swol- (= a láb talpa)
Máltai: ħamrija: nincs adat
Görög: gi: < Ógörög: gē / gaia < nincs adat
Grúz: mica: nincs adat
Grúz: niadagi: nincs adat
Tatár: cir: nincs adat
Saját meglátásaim:
A Türk nyelvek: topra-k, tufra-k, stb. szavai és az Arab: turba, turāb egymás hangcserés
változatainak tűnnek. A Latin: terra, Walesi: daear, Óír: talam szavakkal együtt egy közös:
ter-, tar-, tur- tőre vezethetők vissza, valószínűleg a Tatár: cir szóval együtt.
Az Örmény: hoł: és Kurd: xoll szintén egymás változatai.
A vörös színnel jelölt Arab: 'arD és a Germán szavak azonosak.
A Proto-Uráli: *maγe és a Grúz: mica talán összefüggenek egymással.
Az Albán: dhe rokona lehet a zöld szín árnyalataival jelölt Szláv és Balti szavaknak, a
Hettita: tēkan, tagnās (= föld) és a PIE: *dʰéǵʰōm összefüggése miatt az Albán: tokë
úgyszintén.
A Magyar: föld szó fent bemutatott föl (= fölfelé) + -d (= kicsinyítő képző)
származtatását neves hazai nyelvészek munkájában láttam. Ha ők egy alattuk fekvő és
nagy dolgot akarnak megnevezni, akkor azt fölfelé + kicsinyítő képző összetétellel teszik?
Ameddig ezeket az embereket nem közösíti ki és nem tekinti sarlatánnak a hazai és
nemzetközi nyelvész szakma, addig nem csodálkozhatunk azon, hogy ott tart a mai
nyelvészet, ahol tart.
A föld szóban szereplő föl- szerintem valójában a fel-szín, fel-ület, Szláv: pol-je
(= mező), Német: fel-d (= mező) stb. szavak közös tövéből ered, ami a pár
oldallal feljebb, a levél szónál tárgyalt: lap-, lep- fordítottja és így a fel-: lapos,
nagy, széles területet jelöl; a -d pedig helynévképző, ahogyan a Bors-o-d, Kövesd, Mogyoró-d, Aszó-d, Sark-a-d, Szeg-e-d, moso-d-a, varr-o-d-a, étkez-d-e, stb.
szavakban is.
A Finnugor nyelvek: maa, mua, stb. szava a Magyarból teljesen hiányzik. Mivel
a finnugorizmus hiába erőltette a magyar népnévnek a Manysi (Vogul): mańśi (=
ember) szóból való, szemmel láthatóan téves eredeztetését; a magyar népnevet
most a Finnugor: ma- és a Magyar: gyerek szóban lévő gyer- összetételéből
magyaráznák, földet művelő ember, földműves értelemmel; miközben népünket
nomád állattartó, de földet nem művelő embereknek igyekeznek láttatni.
Állításuk tehát ebben az esetben is a sajátmaguk szabta határokon belül
tudománytalannak minősül!

Végszó
A fenti oldalakon bemutattam 10 szó eredetéről és összefüggéseiről a nyelvészet
megállapításait és a saját meglátásaimat. Elég csak ránézni a mellékelt térképekre, hogy
észrevegyük, a valóság sokszor mást mutat, mint amit a nyelvcsaládokra és a nyelvek
közötti alá-fölé rendeltségi viszonyokra és eszerinti szókölcsönzésekre alapozó hivatalos
nyelvtudomány sugall.
Az információs társadalom korában eddig szándékosan elhallgatott, vagy esetleg észre
sem vett tények, megállapítások kerülnek napfényre és még a szakmán kívüli érdeklődők is
téves adatok tömkelegére mutatnak rá.
Mindez új utat ad a nyelvek valós összefüggéseinek feltárására.
Adott tehát a lehetőség a nyelvészek számára, hogy az eddigieknél pontosabb képet
kapjanak és adjanak saját tudományterületükről. Rajtuk múlik, élnek-e vele, vagy sem, de
utóbbi esetben a közvélemény előtt hiteltelenné válnak. Remélhetőleg nem az utóbbit
választják.

