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A K-R, G-R gyök előfordulása a görög nyelvben 
Záhonyi András vitaindító összeállítása 
 
ángáría   közmunka, nyűg 
ánguráki  csemegeuborka   
ángúri , -já  uborka 
ághárboszíni  esetlenség, idétlenség   
ághorápoliszíá  adásvétel   
ághórevszi  beszéd, felszólalás 
ághurosz  éretlen     
ághorámátosz  írástudatlan 
ághriádhá  vadság     
ághriosz:   vad   
ághrími  vadállat 
ághrieljá  olajfa     
ághorá   megvétel, piac, agóra 
ághoráki  fiúcska     
ághóri   fiú 
ághrikó  megért, –hallgat   
ághriokitázo  dühösen néz ?    
ághrikíá  tanya     
ághronomíá  mezőgazdaság   
ághrótisz  paraszt     
ághrósz  szántóföld 
ághrípniá  éberség, virrasztás (álmatlanság) 
ákerosz  időszerűtlen    
ákárposz  meddő 
ádhieretosz  oszt(hat)atlan    
ádhiákriszíá  indiszkréció 
ádhiáhóritosz  zsúfolt 
ádhiáhórisztosz elválaszt(hat)atlan, megkülönböztetés nélküli 
ádhiefkrínisztosz tisztázatlan 
ádhrósz  érdes, elnagyolt, vaskos 
ághurídha  éretlen szőlő   
ághoritísz  szónok 
ángirá   horgony   
Ángira   Ankara 
ághríkosz  vad, civilizálatlan  
ághrósz  mező, szántóföld 
ádhiákrisztíá  indiszkréció   
ádhierevnitosz  feltáratlan 
áeráki   szellő    
áerghosz  munkanélküli 
ákerosz  időszerűtlen   
ákárdhá  szívtelenül 
ákárposz  meddő    
ákátákritosz  el nem ítélt 
ákáterghásztosz megmunkálatlan  
ákátighóritosz  vádolatlan 
ákerásztosz  akit nem hívtak / vendégeltek meg 
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ákerdhísz  nyereség nélküli   
ákírihtosz  hadüzenet nélküli 
ákordeón harmonika 
ákóresztosz mohó, telhetetlen   
ákuárelá akvarell 
ákúrasztosz fáradhatatlan    
ákúrdhisztosz felhúzatlan 
ákúreftosz (meg)nyíratlan 
ákrá  végletek, végtagok   
ákrádhándá rendületlenül 
ákreosz szélső(séges)    
ákrátiá  féktelenség, gátlástalanság 
ákrátosz vegyítetlen    
ákremásztosz fel nem akasztott 
ákri  vég, széle    
ákriveno (meg)drágít / drágul 
ákrivísz pontos     
ákrivológhosz szabatos, precíz 
ákrivodhíkeosz méltányos 
ákrídhá sáska     
ákrinósz szélső 
ákrítisz  bizánci határőr, határmenti lakos 
ákritomithíá fecsegés, indiszkréció   
ákritosz könnyelmű 
ákroázome meghallgat    
ákroátísz   hallgató 
ákrovaszíá akrobatika    
ákrovolizmósz   csatározás 
ákrojáljá, ákrothálászjá tengerpart (akrogialjá) 
ákroghoneosz líthosz  sarokkő 
ákrothijísz érintőleges 
ákrópoli akropolisz    
ákrosztihídhá akrosztichon 
ákroteleftiosz legvégső    
ákrótitá szélsőség 
ákróriá  hegycsúcs    
ákrotiriázo amputál, megcsonkít 
ákrotírio hegyfok, földnyelv 
ákirolexíá pontatlan kifejezés   
ákirosz  érvénytelen 
álighoríá allegória    
áliloghráfíá levelezés 
áloghárjásztosz  megszámol(hat)atlan 
ámbelurghósz   szőlőtermelő 
ámbelohóráfá   szántóföld és szőlőskert 
ámfíkirtosz   bikonvex 
ánághórefszi   avatás, kikiáltás  
ánághráfí   kiírás 
ánádhimiurghó  újjáteremt 
ánádgromikósz (dr vagy gr) visszamenőleges 
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ánákírixi   kikiáltás   
ánákúrkudhá   guggolva 
ánákrátó  visszatart   
ánákríviá  pontatlanság 
ánákríno  kihallgat, vallat  
ánákruszi  hátramenet, eljátszás 
ánáhronizmósz anakronizmus 
ánáhromatízo  újraszínez   
ánáhóriszi  indulás, elutazás 
ánáhoritírio  remetelak   
ánáhoritísz  remete 
ánilikríniá  őszintétlenség 
ánexeretosz  kivétel nélküli   
ánexákrívotosz ellenőriz(het)etlen 
ánepíghráfosz  cím nélküli   
áníxerosz  tudatlan 
ánthrákápothíki szenesláda   
ánthrákikósz  szén-, karbonát    
ánthrákázvesztio kalcium 
ánthrákítisz  antracit   
ánthrákopíszi  elszenesítés 
ánorthoghráfíá  helyesírási hiba  
ándápexerhome megállja a helyét 
ándápokrínome megfelel   
ándápókriszi  válasz, viszonzás, tudósítás 
ándighráeász  másoló 
ándidhimokrátiká antidemokratikusan (népszerűtlenül) 
ánditheátrikósz színházellenes   
ándikátighoríá  ellenvád 
ándiker  régiségkereskedő (antikvárius) 
ándikrinósz  szemközti   
ándíkri   szemben 
ándíkruszi  visszaverés, el/visszautasítás 
ándíkrizmá  megpillantás, szembenézés 
ándipríki  jegyajándék   
ándiszkorvutikósz skorbut elleni 
ándiszkorikósz molyirtó   
ándíhirász  hüvelykujj 
ándihrisztiánikósz keresztényellenes 
ánipóghráfosz  aláíratlan    
áxiodhákritosz  siralmas 
áxiokátákritosz elítélendő 
áxioperíerghosz kíváncsiságot ébresztő 
ápághorevmenosz tilos     
ápárághráptosz elévül(het)etlen 
ápáráháráktosz eredeti, hamisítatlan 
ápárighóritosz  vigasztalan    
ápíráktosz  érintetlen, ép 
áperíghráptosz  leírhatatlan 
ápoghráfí  nyilvántartás, leltár (összeírás) 
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ápothikáriosz  raktáros 
ápikiokrátá  kolonializmus    
ápokírixi  kiközösítés 
ápokorífomá  betetőzés, tetőpont 
ápokrevo  utóljára húst eszik a böjt előtt 
ápókrimnosz  meredek    
ápokrínome  válaszol, felel 
ápókruszi  visszautasítás, -verés (-taszítás) 
ápokriptoghráfiszi desiffrírozás 
ápokrisztálóno  kikristályosít 
ápokrifizmósz  okkultizmus    
ápókrifosz  rejtett, titkolt (apokrif: titkos, névtelen, kétséges eredetű),, okkult  
ápomákrinszi  eltávolítás   
ápocígháro  csikk 
ápohromátízo  elszínez/-színtelenít 
ápóhroszi  árnyalat 
ápohóriszi  távozás (~ elválaszt) 
áprókoposz  lusta, tunya   
árjiróhromosz  ezüstszínű (g+y: ji) 
árisztokrátisz  arisztokrata   
árhángjelosz  arkangyal 
árháikósz  archaikus   
árheosz  antik, ókori, régi 
árheolojíá  archeológia   
árháriosz  kezdő    
árhí   kezdet, elv, hatóság  
árhijío    főparancsnokság (vezetés) 
árhío   irattár, levéltár 
ászkúrjásztosz (koyria) rozsdamentes 
ásztorghosz  szívtelen   
ászingrátitosz  féktelen 
ászíngritosz  összehasonlíthatatlan 
ászinghrónisztosz összehangolatlan (aszinkron) 
ászinghóritosz  megbocsáthatatlan 
átráktosz  orsó, tengely 
áftovioghráfíá  önéletrajz   
áftóghráfo  eredeti kézirat, autogram 
áftokrátorász  császár (birodalomirányító) 
áfturghósz  tettes    
áfilokerdhísz  önzetlen 
áfungrázome  figyel, les, hallgatózik 
áhórtághosz  mohó    
áhúri   istálló 
áhrándosz  szeplőtelen  
Vulgháríá  Bulgária 
ghárghálimá  csiklandozás 
ghárghárá  gargalizálás    
ghárghárosz  csörgedező 
ghárdhényá  gardénia    
Ghárídhá  garnélarák 
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Ghárníro  körít      
ghárnitúra   körítés 
ghárifáljá / -fálo szegfű 
gelioghráfíá  karikatúra  (inkább geloio...!) 
geneo / jeneókárdhosz bátor    
jeneosz  bátor, nemes 
jerondokóri  vénkisasszony  (inkább geron...!)   
jeoghráfíá  földrajz   (inkább geo...!) 
jeorghósz  földműves   (inkább geo...!) 
jirokomío  idősek otthona  (inkább giro...!) 
játrikó   orvosság 
gáráz   garázs 
gárízo   ordít, óbégat    
gárszóni  pincér 
gárszonyérá  garzonlakás 
gremízo  ledönt, lerombol   
gremósz  szakadék 
grízosz   szürke     
ghlikeríni  glicerin 
géraki, gérakasz  sólyom, héja  ( szótárhiba: jeráki?)   
jeránósz  daru 
Germáníá Germánia  (szótárhiba: Jermániá)    
gerátjá öregség  (szótárhiba:  jerátjá) 
geráni  geránium, gólyaorr  (szótárhiba: jeráni)   
pelargósz gólya 
ghlikerósz édeskés (ghlikósz: glükóz!)  
ghlikórizá édesgyökér 
ghlikohárázi pirkad     
ghoerósz panaszos 
ghorghósz gyors, fürge    
ghríghorá gyorsan 
ghrighoró éber     
ghorílász gorilla 
ghurghuritó gurgulázás    
ghúri  szerencse 
ghurlomátisz dülledt szemű    
ghúrná  vályu 
ghurúná koca     
ghurunáki (kis)malac 
ghurúni disznó     
ghrámá betű, levél 
ghrámário gramm 
ghrámáteász /titkár/nő    
ghrámátikí nyelvtan 
ghrámátio kötelezvény    
ghrámátothíki  levélszekrény 
ghrámátószimo bélyeg 
ghrámenosz  leírt, írott   
ghráptósz  írott, írásbeli 
ghrámí   vonal, sor   
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ghrámófono  gramofon 
ghránázi  fogaskerék   
ghránítisz  gránit 
ghrápóno  megragad 
ghrászádhórosz zsírozó    
ghrászídhi  pázsit 
ghrácunyá  karcolás, karmolás 
ghráfeász  írnok    
ghráfío   iroda, íróasztal 
ghráfiokrátisz  bürokrata   
ghráfí   írás 
ghráfídhá  toll    
ghráfikósz  írásbeli, grafikai, festői 
ghráfítisz  grafit    
ghráfologíá  grafológia (inkább: ghráfologíá) 
ghráfomihání  írógép    
ghráftó   írás, iromány  
ghriá   öregasszony 
ghríljá   zsalugáter   
ghrípi   influenza 
ghrífosz  rejtvény, talány  
ghrothjá  ököl(csapás) 
ghrószi   piaszter 
ghrilízo  röfög, dörmög, búg  
ghrílosz  tücsök  
dhákri   könny(csepp) 
dhekárá  tízcentes    
dhekárolojíá  fillérezés 
dhimiurghó  alkot, teremt    
dhimoghráfíá  demográfia 
dhimokrátisz  demokrácia 
dhiághrámá  diagram, vázlat, grafikon 
dhiághráfí  törlés     
dhiákekrimenosz különálló, kiváló 
dhiákírixi  nyilatkozat, deklaráció 
dhiákríno  megkülönböztet, felismer, kivesz (diszkriminál) 
dhiákriteosz  felismerhető, látható 
dhiákritiká  diszkréten, tapintatosan 
dhiárkiá  (élet)tartam     
dhiárkó  tart(ós) 
dhiárpázo  kifoszt 
dhiáreo  keresztülfolyik, kiszivárog  
dhiáríthmízó  rendez, intéz 
dhiárhíá  dualizmus    
dhiászkórpiszi  szétszó(ród)ás !!! 
dhiáfrághmá  válaszfal, rekeszizom, pesszárium (diafragma) 
dhiáhorízo  szétválaszt 
dhiektrághodhó tragikusan ábrázol, drámai színekkel 
dhienerghó  foganatosít, végez   
dhiefkrinízo  tisztáz, elmagyaráz 
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dhikighórosz  ügyvéd     
dhikoghráfíá  vádirat 
dhokári  gerenda, kapufa   
dhiszdhiákritosz nehezen kivehető 
dhiszheriá  nehézség 
engrámátosz  iskolázott 
engráfí   bejegyzés, beiratkozás  
engráfo  okmány, dokumentum 
engerosz  korai     
enkárdhiosz  szívbeli, szívélyes  
engársziosz  kereszt- 
engárteró  tűr     
engrátiá  mérséklet 
engríno  jóváhagy, engedélyez, helyesel 
engirótitá  hitelesség    
eghríghorszi  ébrenlét 
enghárászo  bevés 
enghjírimá  vállalkozás, kezdeményezés 
enhjíriszi  műtét, opreáció   
enghjirídhio  tőr, kézikönyv 
enghordhosz  húros, vonós    
enghromosz  színes 
enghóriosz  hazai 
ikonoghráfosz  illusztrátor („képíró”, eiko-) 
ilikríniá  őszinteség 
íszpráxi  behajtás, beszedés   
iszhóriszi  behatolás 
ekdhorá  nyúzás     
ekdhromí  kirándulás, túra 
ekehiríá  fegyvernyugvás 
ekethárízo  (meg)tisztít, tisztogat 
ekremesz  inga     
ekremísz  függő, megoldatlan 
ekríno   kiválaszt 
ekpirszokrótiszi elsülés     
ekriktikósz  robbanó- 
ekrixi   robbanás 
ekrizóno  kitép/-szakít, kiirt   
ekrithmosz  rendellenes 
eleoghráfíá  olajfestmény (elaio...) 
embirikósz  tapasztalati    
embirosz  tapasztalt 
emberieho  tartalmaz 
endhokrinísz  belső elválasztású 
enorhjísztroszi  hangszerelés 
exákrivóno  ellenőriz, megállapít   
epághrípniszi  éberség 
epíghrámá  epigramma    
eiíghráfi  felirat 
epíkerosz  aktuális, időszerű 
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epikerdhísz  nyereséges    
epikiríszo  vérdíjat tűz ki 
epikurikósz  segéd-, kisegítő-   
epíkurosz  segéd 
epikrátiá  állam 
epikrátiszi  győzelem    
epikrátó  győz, dominál 
epikríno  bírál     
epikiróno  érvényesít 
epihoríjiszi  juttatás 
epíhrizmá  bevonat, fedőréteg   
epíhriszosz  aranyozott 
epihóriosz  helyi     
etimighoríá  ítélet 
efthíghrámosz, efthísz egyenes 
efthimoghráfimá humoreszk    
efthimosz  vidám 
efkeríá   alkalom, lehetőség 
efkeró   ráér     
evríhorosz  tág 
efhárisztimenosz elégedett 
efhárisztíriosz  hála-, köszönő-   
efhárísztiszi  élvezet, öröm 
zághári   kopó 
záhári   cukor    
záháromá  cukrozás 
zevghári  pár 
zitokrávjí  éljenzés   
zighárjá  mérleg 
zoghráfjá  festmény, rajz   
zoghráfosz  festő 
 
ithoghráfíá  korrajz   éta=i!   
imikráníá  migrén 
therokrászíá  hőmérséklet   
therosz   nyár 
thikári   tartó, tok 
 
idheóghrámá  ideogram   jota=j!  
idhioszingrászíá alkat (idioszygkraszía) 
ierokírikász  prédikátor 
iszóhronosz  ugyanannyi ideig tartó 
isztorioghráfíá  történetírás 
kánguró  kenguru 
káráváki  kis hajó   
páno   vászon 
kárávi   hajó    ~ orosz: korávlj 
kárávána  csajka    
kárávánász  hadfi 
káráváni  karaván   



 9 

kárávvídhá  homár 
kárákáxá  szarka 
kárámelá  cukorka    
karamell  karamell 
kárámúza  pikula 
kárábíná  karabély   
káráti   karát 
kárátomó  lenyakaz   
káráfá   asztali üveg 
kárveli   cipó 
kárvuno  szén, carbon 
kárdhámo  zsázsa    
kardamo  kardamo(mum) 
kárdhámóno  erőt önt   
kárdheríná  tengelice 
kárdhjá  szív    
kardio   kardio- 
kárdhioghráfimá kardiográf    
kardiogram  kardiogram 
kárdhináliosz  bíboros   
káreklá   szék 
káríkómá  (meg)stoppolás 
káríná   hajógerinc 
kárkínosz, -omá rák, -os daganat 
kármányólá  nyaktiló 
karbón   indigó     
kárbiráter  karburátor    
kárnáváli  karnevál    
kárnájo  hajójavító telep   
káro   kocsi, szekér    
károtó   sárgarépa    
kárócá   hintó     
károcerisz  kocsis     
kárúli   emelőcsiga, görgő 
kárperosz  termékeny    
kárpízo  terem 
kárposz  termés, gyümölcs (csukló) 
kárpúzi  görögdinnye    
kárpoforosz  gyümölcsöző 
kártá   kártya, lap, betét   
kárteri   les 
kárteríá  kitartás (-ó: vár, tűr) 
kárídhá  kókuszdió    
kárídhi  dió (~ „kettős”, duó) 
káríkevmá  fűszer, mártás 
kárfí   szög     
kárfícá   gombostű 
kárficóno  (rá)tűz szögez, nyársal  
kárháríász  cápa 
kátákórifo  tetőpont    
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kátákórifosz  függőleges 
kátákrátó  visszatart    
kátákrávjí  felháborodás, -zúdulás 
kátákreúrjiszi  lemészárlás, felkoncolás    
kreurghó   felkoncol 
kátákrímniszi  letaszítás    
kátákríno  elítél (vádol) 
kátákriosz  jéghideg    
kátáktiszi  hódítás, megszerzés 
kereá   csáp, antenna (keraía!)  
keráki   kis gyertya 
kerámeász  keramikus, fazekas 

kerámeftik  fazekasság     
kerámeftikósz  keramikus  
kerámídhi  cserép     
kerámopiíó  cserépgyár 
kerámopólisz  cserépárus 

kerászi   cseresznye     
kerászjá  cseresznyefa 

kerázmá  megvendégelés    
kerátinosz  szaru- 
keráto   szarv, szaru 
kerávnovólosz  villámokat szóró; villámgyors  
kerávnósz  villám 
kerí   viasz, gyertya 
kerkídhá  lelátó, orsócsont 
kermá   pénzérme    
kermátízo  darabokra tör 
kernó   meghív, megvendégel 
keromá  beviaszozás    
keróno   beviaszoz 
kiríthrá   lép 
kiropíjnio  gyertyatartó 
 kiropjósz  gyertyakészítő 
 kiropolío  gyertyaüzlet 
 kiropólisz  gyertyaárus 
kírighmá prédikáció 
kírikász hírnök     
kiríto  hirdet 
kiróno  beviaszoz 
kirszósz visszér     
kórá  kenyérhéj 
kórákász holló 
korálenyosz korall-     
koráli  korall 
kordhelá szalag     
kordhóni zsinór, (cipő)fűző 
kordhónome kihúzza magát    
korezmósz telít(őd)és 
kóri  leány, pupilla    
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koríci  kislány 
korjósz  poloska 
kormí  test     
kormósz (fa)törzs 
kormosztászjá termet     
kornáro dudál 
kornízá (kép)keret 
koroidheftikósz gúnyos    
koroidhíá csúfolódás 
koróidho balek     
korómilo ringló(szilva) 
korszesz fűző     
koridhálósz pacsirta 
korifeosz csúcs, kimagasló   
korifí  csúcs 
korífomá tetőpont    
korfovúni hegytető 
kórfosz kebel 
koróná  korona, címer    
koronídhá oromzat 
kúrá  kúra     
kurájio  bátorság (kurázsi) 
kurádhá szar 
kúrászi  fáradtság    
kuráfexálá zagyvaság 
kurdhízo felhangol, felhúz 
kureász borbély    
kúremá nyírás 
kureli  rongy    
kúrkosz pulyka     
kurkúti  kása 
kurnyázo gubbaszt    
kurnyáhtósz por 
kurúná  varjú 
kúrszá  verseny    
kurszárosz kalóz 
kurtíná  függöny (ang. curtain!) 
kuszúri  hiba, fogyatékosság   
kutávi  (kutya)kölyök 
kofíni  kosár, kas    
kofterósz éles 
krájón  rúzs     
krádhászmósz rázkódás 
krázo  károg     
kráximo károgás 
krepáli  dáridó, kicsapongás   
krámá  elegy, ötvözet 
krányjá som 
kránío  koponya    
kránosz sisak 
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krászi  fizikum     
krászí  bor     
krászovárelo boroshordó 

krászopolío borozó 
krászpedho szegély, perem 
krátimá tartás     
krátiszi  foglalás, fogva tartás 
krátírász kráter     
krátídhio törpeállam 
krátikósz állami     
krátosz  állam 
krátó  fog, tart 
krávgházo kiált(ozik)    
krávjí  kiáltás, sikoly 
kráhtisz kikiáltó 
kreász  hús     
kreátoeljá szemölcs 
kreváti  ágy     
kámárá  szoba 
krevátíná szőlőlugas    
kremá  krém 
kremálá akasztófa    
kremázmá akasztás 
kremásztósz lógó, függő    
kremome lóg, függ 
kremásztrá fogas     
kremó  (fel)akaszt, lógat 
kremátório krematórium 
kremídhi (vörös)hagyma 
kreopolíó húsbolt    

kreopólisz hentes 
kríni  forrás     
kripídhomá talapzat 
kriszfíjeto menedékhely    
kriári  kos 
krithári  árpa     
kríkosz  karika, láncszem, gyűrű 
krímá  bűn, kár!    
kríno  liliom 
kríno   ítél     
kríszi  ítélet 
kríszimosz kritikus, válságos   
kritírio  kritérium 
kritísz  bíró, zsűritag    
kritikí  kritika    
kritikósz kritikai, bíráló 
Kroátíá Horvátország 
krokódhilosz krokodil    
krókosz sáfrány, tojássárgája 
Krónosz Kronosz, Szaturnusz 
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krotálíász csörgőkígyó    
krotálízo csörget, csörög 
krótáfosz halánték 
krotídhá petárda     
krótosz  csattanás, kattogás 
kruázierá tengeri körutazás 
krúszi  ütődés     
krúzmá eset 
krúsztá  tortalap, kenyérhéj   
krúsztálo jég, kristály 
krusztósz csengő, ütő, ütős   
krúo  üt 
kriádhá hideg(ség), fázás   
krío  hideg 
kríosz  hideg     
kríomá  lehűtés, -hűlés, megfázás 
krípti  kripta 
kriptoghráfíá titkosírás    
krísztálo kristály, jég 
krifákúo hallgatózik    
krifósz  titkos (kripto-) 
kriftó  bújócska    
krípszimo elrejtés 
kripszónász rejtekhely 
krózo  károg, rikácsol   
kiríá  asszony 
kiriákátikosz vasárnapi    
kiriákí  vasárnap 
kiriárhjíá uralom (hierarchia: szent arché / ősiség)   
kiriárhosz valami ura 
kiriolektikósz  szó szerinti 
kíriosz   úr, fő, legfontosabb  
kiriótitá  tulajdonjog   
kírosz   tekintély 
kirtósz   görbe 
kiróno   megerősít, hitelesít  
kíroszi   rendszabály 
kátákermátízo  szétforgácsol 
kongreszo  kongresszus    
kátághráfí  fel/bejegyzés, leltár 
láringisz  torok, gége    
likiárhjisz  líceumigazgató 
májirikósz  konyha-  (gamma átírása = j?)   
májirosz  szakács 
mákávriosz  gyászos, halál- 
mákári   bárcsak 
mákárízo  magasztal    
mákáriosz  boldog 
mákáronádhá  makaróni    
mákreno  (meg)hosszabbít 
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mákriá   távol, messze    
mákrósz, mákrísz hosszú 
mákrovúti  víz alatti úszás 
mákrozoíá  hosszú élet    
mákrókozmosz makrokozmosz 
mákroszkopikósz makroszkópikus 
márgháríni  margarin    
márghárítá  margaréta, százszorszép 
márghárítári  gyöngy 
márídhá  apróhal    
marionetá  marionett 
márká, márko  márka      
márkísziosz  márki 
megháro  palota 
mikreno  kisebbít, csökkent/csökken = mikríno 
mikrósz  kis, fiatal 
mikroásztosz  kispolgár    
mikróvio  mikróba 
mikroghráfíá  miniatűr    
mikrókozmosz mikrokozmosz 
monáhokóri  egyke (egyetlen lánya) 
monográfíá  monográfia    
monoghráfo  szignál 
bákíri   sárgaréz    
bekrísz   iszákos 
blighúri  gríz, dara    
blokáro  elzár 
bukáro   beözönlik, -nyomul   
miokárdhio  szívizom 
neghrosz  néger 
nekrá   némaság 
nekrikósz  halotti     
nekrokefálí  halálfej 
nekrósz  halott, holt    
nekrótáfío  temető 
nekróno  ki-/megöl, elhal   
nekrologhíá  nekrológ 
nekromándíá  szellemidézés 
nektár   nektár     
nemeszi  nemezis 
neokórosz  sekrestyés 
nikárisz  bérlő 
nikokirá  háziasszony    
nikokírisz  házigazda 
nikokirjó  háztartás    
nikokiroszíni  takarosság 
xágrípnyá  virrasztás 
xeghráfo  töröl, lemond 
xekárdhízome  halálra kacagja magát   
xekárfóno  ki-/meglazít 



 15 

xekurázo  pihentet     
xekúrászi  pihenés 
xekurdhízo  elhangol 
xekremázmá  ki-/leakasztás 
xemákrá  távol, messze    
xemákreno  eltávolít 
xenokrátíá  idegen uralom 
xeszkurjázo  rozsdátlanít 
xehárválomenosz rozoga, roskatag (szétrázott) 
xehreóno  kifizet, letörleszt   
xehorízo  elkülönít, megkülönböztet 
xirá   száraz(föld) 
xiloghráfosz  fametsző    
xilokárvuno  faszén 
olighárithmosz csekély (számú)   
olighárkísz  igénytelen 
olighárhjíá  oligarchia    
olighoríá  nemtörődömség 
onirokrítisz  álmoskönyv 
orthográfíá  ortográfia (helyesírás)      
orthokriszíá  helyes megítélés 
orioghrámí  határvonal 
ormóni   hormon    
ortánszíá  hortenzia 
Ungáríá  Magyaro. („ouggaría”)  
ungrikósz  magyar 
ungrósz  magyar férfi 
pángreász  hasnyálmirigy    
pághúri  kulacs 
pélikárász  fenegyerek    
pálikári  vitéz, legény 
párághráfí  elévülés (eltörlés) 
párághráfosz  paragrafus, bekezdés   
párádhighmá  példa 
párákrátiszi  visszatartás    
párákruszi  hallucináció  
páráktiosz  parti 
páráháráktisz  hamisító    
páráhóriszi  átengedés 
párerghosz  mellékes    
párighoríá  vigasztalás 
pátriárhjikósz  pátriárkiai 
páhjiszárkíá  elhízás, kövérség 
pezoghráfíá  próza     
penihrósz  szegényes 
pendághrámo  ötágú csillag    
pendághrono  ötszög 
perivráhjónio  karszalag 
períghrámá  kontúr     
príghráfí  le-/körülírás 
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perífrághmá  be-/elkerítés (~fráxi = kerítés is) 
perihárísz  örvendező 
períhorá  környék   
petroghráfíá  kőzettan 
pikreno  (meg)keserít   
pikríá   keserűség 
pikrodháfni  oleander   
pikrohólosz  epés 
pládhárótitá  petyhüdtség 
plásztoghráfiszi hamisítás 
plászturghósz  teremtő, formáló   
plighúri  dara, gríz 
plíárhosz  hajóskapitány 
politoghráfiszi  honosítás   
políghráfosz  termékeny tollú (sokat író) 
polikerízo  sokáig tart 
políxerosz  mindentudó   
políhromosz  sokszínű, színes 
pornoghráfíá  pornográfia 
proánákriszi  előzetes kihallgatás  
próghrámá  program, műsor 
proghráfí  proskripció (előírás)   
prodhiághráfo  előír, meghatároz 
proerhome  ered, származik 
prokírixi  kiírás, felhívás (meghirdetés)   
prokrimátikósz     előzetes, elő- 
prokríno  kiválaszt, selejtez 
proszerhome  megjelenik, jelentkezik 
prószkruszi  ütközés   
proszhóriszi  csatlakozás 
proszopárhjisz  személyzeti vezető   
proszipoghráfo ellenjegyez 
protárhjikósz  elsődleges   
protohronyá  újév 
podhári  láb 
párkáro  parkol    
párke   parkett   
rádhiurghó  intrikál. ármánykodik   
rákór   csőtörés   
rekór   rekord 
ríxi   repedés, törés   
rixikelefthosz  úttörő 
rinókerosz  orrszarvú (rinocérosz) 
riszkáro  reszkíroz   
ríszko   rizikó 
 
szávátokírjáko  hétvége   
szákáráká  tragacs 
szákoráfá  zsákvarró tű   
szákháro  (vér)cukor 
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szánszkritikósz szanszkrit   
száríki   turbán 
szárká   hús    
szárkázo  kigúnyol 
szárkikósz  testi    
szárkofághosz  szarkofág 
zghureno  göndörít   
zgurósz  göndör 
szizmoghráfikósz szeizmografikus  
szimioghráfíá  hangjegyírás 
szkinoghráfó  díszletet tervez  
szkiághráfimá  vázlat 
szkicighráfosz  rajzoló    
sztenoghráfíá  gyorsírás 
sztihoghráfosz  versíró    
sztihurjikí  verstan 
szíghurosz  biztos(an) 
szkárá   rost(ély)   
szkáráveosz  skarabeusz 
szkárí   váz 
szkárpeko  véső    
szkártosz  selejtes 
szkárfálomá  felmászás, -kúszás  
szkárfízome  kieszel, -talál 
szkáromá  ácsolás 
szkásziárhjío  lógás    
szkerco  kényeskedés 
szkierósz  árnyas 
szkíurosz  mókus    
szkírtimá  szökkenés 
szklirókárdhosz keményszívű   
szkorvúto  skorbut 
szkordháljá  fokhagymamártás, -krém 
szkorofághomenosz szúette    
szkorpízo  el-/szétszór 
szkorpiósz  skorpió 
szkureno  megsötétít/-edik  
szkúrosz  sötét 
szkurjá   rozsda    
szkoríászi  rozsdásodás 
szkrófá   koca 
szkiródhemá  beton    
zmárághdhi  smaragd 
zmíkrinszi  kicsinyítés 
szokárizmá  sokkolás   
szpáráxikárdhiosz szívszaggató 
szpitonikokirá  háziasszony/-néni (-kírisz háziúr) 
sztenóhorá  szűkösen (~zavar, nyomaszt, elszomorít) 
sztenohorimenosz szomorú (bánatos) 
sztokárizmá  stukkózás, glettelés 
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sztrátokrátisz  militarista 
sztipóhárto  itatóspapír   
színghrámá  értekezés 
színghráfeász  író    
szighráfikósz  írói 
szingekrimenosz konkrét, adott   
szingendróno  összegyűjt, összpontosít 
szingrátiszi  megtartás, -fékezés 
szingríno  összehasonlít 
singrótimá  együttes, csoport (szerveződés, alakulás) 
szingrúome  összeütközik, -csap 
színgrio  hidegrázás   
szingiríá  véletlenek összejátszása 
szingháritíriá  gratuláció 
szinkhronízo  összehangol (~ egykorú, egyidejű, modern, korszerű) 
szinghóriszi  bocsánat 
szinághrídhá  fogas, tengeri keszeg 
sztrátolojíá  sorozás 
színáxi   gyűlés    
szómá   testület (~ szövetség) 
sziníghorosz  védőügyvéd 
szindághmátárhjisz ezredes   
szferikósz  gömb-, globális 
szfungárász  szivacshalász   
szfungári  szivacs 
szfungárízo  meg-, letöröl. felmos 
tághári   tarisznya   
tábákerá  cigarettatárca 
táftóhronosz  egyidejű 
táhjikárdhíá  szapora szívverés (tachikardia) 
teleszíghráfo  ultimátum   
tileghráfimá  távirat, telegram 
tetrághonikósz  négyzet 
technokrátíá  technokrácia   
tíghri   tigris 
timí    becsület, ár 
trákárizmá  karambol, beleszalad valamibe 
trákter   traktor    
trák   lámpaláz 
trághodhíá  tragédia   
trághúdhi  ének, dal 
trághosz  bakkecske   
trághánósz  ropogós 
triakósziá  300    
triákosztosz  30. 
triándá   30 
tromokrátisz  terrorista   
trómosz  rémület, félelem 
cángárisz  cipész, varga   
cárosz (tsz.!)  cár 
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cekúri   fejsze    
cígháro  cigaretta 
cirízo   visít    
círko   cirkusz 
cicirízo  serceg    
cókáro   klumpa, fapapucs 
cugrízo  (össze)koccint 
cureki   kalács    
tihjerósz  szerencsés 
 
ighreno  megnedvesít (Y)   
ighró   nedv 
idhroghonánthrákász szénhidrogén   
idhroghónó  hidrogén 
idhrodhinámiki hidrodinamika 
ipághórefszi  diktálás 
ipánáhóriszi  visszakozás   
ipokorisztikósz becéző 
ipokrínome  színlel, képmutat  
ipókruszi  kísérlet 
ipohondriákósz hipochondriás   
ipóhreosz  köteles, kötelező 
ipohóriszi  meghátrálás, visszavonulás  
ipohóró  meghátrál, visszavonul (engedékeny) 
fonoghráfosz  fonográf   
fotoghráfío  fényképészet 
fágrí   tengeri keszeg 
fághúrá  viszketés   
fálákroósz  kopasz 
fávlokrátíá  közéleti korrupció 
fengári   hold    
fengo   világít 
fighúrá   figura, alak   
filokerdhiá  nyereségvágy 
fugháro  kemény   
fukárász  szerencsétlen 
freszkárizmá  frissítés   
folikárdhiá  szív mélye (?) 
vathúsz, vathosz  mély 
 
háviári     kaviár (X)  

herekákosz (khaire...)  káröröm 
heretízmátá    üdvözlet    
heretó     üdvözöl 

herome   örül    
hárá    öröm 
hárághmá   karcolás, vésés (bemetszés)  
háráktisz   vésnök 
háráxi    karcolás, kirajzolás   
hárádhrá   szakadék, szurdok 
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hárákász   vonalzó   
hárákíri   harakiri 
háráktírasz   jelleg, jellem, természet   
háráci    harács    
háremi    hárem 
hári    báj, kellem, szívesség 
hárízo    (oda)ajándékoz  
hárizmá   ajándék, adottság 
háritolojíá   tréfálkozás   
hárúmenosz   vidám 
hárosz    halál    
hárúpi    szentjánoskenyér 
hártáetósz   papírsárkány   
hárdzilíki   zsebpénz 
hártisz    térkép    
hártí    papír (karto-) 
hártomándíá   kártyavetés   
hártóni    karton 
hártonómizmá   papírpénz, bankjegy  
hártószimo   illetékbélyeg 
hártofílákász   aktatáska („a papír őrzője”) 
hirághógiszi   vezetés, irányítás  
hirámáxá   kézikocsi 
hjeró fetó   emancipál, nagykorúsít 
hirápszíá   kézfogás 
hirízome   kezel    
hirovomvídhá   kézigránát 
hirógráfo   kézirat 
hirodhikíá   ököljog 
hirokínitosz   kézzel hajtott   
hirokrótimá   taps 
hiroláví   fogódzó, fogantyú, nyél 
hiromándíá (c helyett d!) tenyérjóslás, kiromancia    
hironomíá   gesztus 
hiropítosz   kézimunka, kézzel készített  
hiroszferiszi   kézilabda (modern szó)    
hiróterá   rosszabbul 
hirotehníá   kézművesség 
hirotoníá   (fel)szentelés 
hirurjío   műtő (~ sebész, operál) 
hirofílimá   kézcsók    
hirófreno   kézifék 
hirónáktász   kétkezi munkás   
heri    kéz 
herjá    fogás, marék 
herszeosz   szárazföldi    
herszónisszosz  félsziget 
herszosz   megműveletlen 
hírá    özvegy(asszony), -ség  
hírosz    özvegyember 
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hjonodhrómosz  síelő 
khirinó (khioirinó)  disznóhús   
hirovoszkósz   kondás 
hiromeri   sódar    
hírosz    sertés 

girosz   kör 
hordhí   húr 
horeftísz  táncos    
horevo   táncol 
horíjiszi  nyújtás, adás   
horósz   tánc, bál 
horighósz  támogató, szponzor  
horoghráfosz  koreográfus 
horódhrámá  táncjáték   
horodhíá  kórus 
horopidhó  ugrándozik   
horteno  jóllakik 
hortári , hórto  fű    
hortofághosz  vegetáriánus 
hortárikó  zöldségféle 
hurmádhjá  datolyapálma   
hurmász  datolya 
hriázome  szüksége van   
hremetízo  nyerít 
hreóghráfo  értékpapír 
hreokopíá  csőd    
hreosz   adósság 
hreóno   számláz 
hrímá   pénz    
hrimátisztírio  tőzsde (~finanszíroz) 
hríszi   használat   
hrisziktiszíá  elbitorlás 
hriszimevo  hasznos, használható 
hrizmodhoszíá  jóslás 
hrisztiánikósz  keresztény   
Hrisztósz  Krisztus 
hrisztújená  karácsony 
hronyá   esztendő  
hronízo  elhúzódik 
hronikó  krónika, évkönyv  
hronikósz  idő-, időbeli 
hronográfimá  karcolat   
hronográfosz  krónikás 
hronolojíá  időszámítás, évszám (~keltez) 
hronometro  stopperóra (kronométer)   
hrónosz  év, idő (Kronos!) 
hronotrivó  késlekedik 
hriszálídhá  lepkebáb   
hriszánthemo  krizantém 
hriszáfi  arany    
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hriszí   sárgaság 
hriszósz  arany-    
hriszópszáro  aranyhal 
hriszohjerisz  fürge ujjú 
hrómá   szín, festék   
hrosztó   tartozik 
htikjárisz  tüdőbajos   
hórá   ország 
horátádzísz  mókamester (tréfa)  
horáfi   szántóföld 
horitikótitá  befogadóképesség, űrtartalom 
hórjá, horisztá  külön    
horízo   el-/szétválaszt, elválik 
horjánósz  falubeli   
horjátjá  parasztság 
horjó   falu 
horísz   nélkül    
horísztrá  választék 
hórosz   terület, tér, hely  
horofílákász  csendőr 
horó   befér  
pszárokókálo  halszálka   
pszevdhárjirosz cink 
pszevdhorkíá  hamis eskű   
pszichokóri  nevelt lány 
pszíchrá  hűvösség (~lehűl)  
pszihremíá  hidegvér 
pszihrósz  hűvös, hideg, frigid 
órá   idő, óra   
oreosz   szép 
óhrá   okker    
ohrió   elsápad 
iszteróghráfo  utóirat    
hálkoghráfíá  rézmetszés, -metszet 
hártoghráfíá  térképészet (kartográfia)   
hjiliosztóghrámo milligramm   
tihoghráfiá  falfestészet   
topoghráfiá  tájfestészet/-kép 
tipoghráfío  nyomda   
idhátoghráfiá  vízfestmény 
imnoghráfosz  himnuszköltő   
ipoghráfí  aláírás 
 


