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B e v e z e t ő

A finnugoros nyelvészet szerint a magyarság nyelve 
egy szedett-vedett nép primitív nyelve, amelynek hiányosságát 
igyekezett, történelme folymán más nyelvekből elkölcsönzött 
fogalmakkal és szavakkal pótolni,

Akarva, nem akarva, betolakodva a Kárpát-Medencébe, 
ittélésie' évszázadai folyamán, a finnugor őshazában össze
szedett, elkölcsönzött török, iráni, árja és egyébb szavak 
mellé, fűtői-fától, a németektől, az olaszoktól, a franci
áktól, legtöbb esetben a szlávoktól, szavak tömegét vette 
át, - a finnugoros nyelvészet megállapítása szerint,

E sorok Írója, e tanulmánya keretében bemutatja az 
érdeklődő 01ve^sónak azt a szókincset, amelyet a magyarság 
állítólag a szláv nyelvekből vett át. Az alapul vett szak
munkából kiválogattam egyszáz szót. Megadom a szláv, - ál
lítólagos megfelelést is, és bemutatom az altáji, - mongol- 
tunguz, török-tatár, sőt az állítólagos "finnugor" megfele- 
lésket Is, hozzáadva, természetesen, ahol szükségesnek lát
szik,a sumér egyezéseket.

Látjuk majd, hogy a szlávnak nyilvánított magyar 
szókincs, biz megvan az altáji nyelvekben is, még a távo
li koreai nyelvben is. Ezzel kapcsolatban egy finnugoros 
egyezést mutatok be az Olvasónak, hogy meggyőződhessünk 
arról, hogy mennyire tudománytalan munkát végzett a finn
ugor nyelvészet, mert még a finnugoros kereten belől sem 
végzett finnugor nyelvészetünk, alapos és tudományos mun
kát.



A magyarság állítólagos finnugor származását, a 
többek között az is bizonyltja, hogy pl, a - fej - szavunk 
egyezik a vogul nyelv megfelelő szavával.
Pl, vogul par^k, puijQ = fej
dél-koreai porj = ua,
észak-koreai porjori = ua..

Hogyan lehetséges az, hogy a magyar nyelv e szó a- 
lapján a voguloktól származik, - akik ettől függetlenül - 
embertanilag mongol származásúak, a koreai nyelvvel pedig 
nem? Hogyan lehetséges az, hogy pl, egy ^finnugor” cseremisz, 
ha szóbaáll egy kazáni tatárral, nagyjából megértik egymást. 
Például Így, cseremisz; a 5 a m ^  kapkaSe = atyámnak kapuja 

török: atamin kapisl = ua,,
A finnben már Így: isan ovi = atyának kapu/ja/.

Azzal érvelni, hogy a két ''finnugor” nyelv oly régen 
levált az alapnyelvről, ma már nem meggyőző ,,,

Az Olvasó láthatja a nyelvészet egy csöppet sem tár
gyilagos és tudományos munkáját, tehát mit várhatunk tőle az 
állítólagos jövevényszavaink kérdésében?

Ezen a területen biz nem csak tudománytalan munkát 
végzett, hanem nemzetellenes, kártevő munkát is!

Szláv eredetűnek nyilvánított szókincsünket minden 
lelkiismeretfurdalás nélkül odaajándékozták a szlávoknak 
annélkül, hogy erre meglenne a legcsekélyebb történelmi, 
nyelvészeti és egyébb jogosultság!

Vizsgáljuk meg tehát ezt a szláv eredetűnek mondott 
szókincsünket. Alapul vegyük Kniezsa István, A magyar nyelv 
szláv jövevényszavai, című dolgozatát, éspedig annak második 
kiadását. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert az első kiadás 
óta eltelt időben alkalma lett volna a finnugoros nyelvészet
nek felülvizsgálni ebben a munkában közzétett kérdést. Mivel 
ezt nem tette meg, íigy véljük, hogy finnugor nyelvészetünk 
továbbra is a totális elszlávosltás tételét képviseli .., 

Kniezsa dolgozata két vaskos kötet, ezer oldallal,
A szókincs feldolgozása, tálalása jellemzően finnugoros: 
mindent felhasználunk arra, hogy a magyar szókincs elszlá- 
vosltása minél tökéletesebb legyen. Nem riadunk vissza az



elhallgatéstól, a tények elferdítésétől,a látszatkeltés
től, egyszóval felhasználiank arra minden lehetőséget, hogy 
meggyőzzük az Olvasót arról, hogy a magyar nyelv egy primi- 
tiv idioma. Megfigyelhetjük, hogy a bemutatott szókincs kb, 
ötven százaléka, - állítólag - a szlovákból(tótból) került 
volna a magyarba! A tendencia az, hogy ezzel a Nagy-Moráviai 
initoszt alátámasszuk. Figyeljük meg:ha a magyar nyelv ekkora 
százalékában - szlovák - eredetű lenne, a szlovákoknak Jogában 
állana a magyarságot kiűzetni Európából, - mert a valóságban 
erre megy a Játék: Nagy Morávia : a magyarság primitívsége ; 
az urálvidéki őshaza : a szlovák magasabbrendűség ; a betola
kodott finnugor magyarság menjen vissza őshazájába, hisz úgyis 
Jórészben szláv a szókincsünk, nyelvünk szerkezetének felépí
tése pedig finnugor, tehát alacsonyrendűek vagyxink, mars ki 
Közép-Európából! Aki ezt nem látja, az vak, vagy egyhúron 
pendül ellenségeinkkel!..,

A bevett szlovák szókincs legnagyobb része olyan elemek
ből áll, amelyek csak olyan szűk területen mutathatók ki, hogy 
e szavakat a nagy magyar nyelvterületen nem ismerjük, dehát 
ezzel is emeljük a magyar nyelv állítólagos szláv Jövevény
szavainak számát, ami az igazi cél, nem a tudományos bemutatás, 
hanem a látszatkeltés. Egy példa: mraucsog = nyávog

szlovák» mravSat = ua,. Hangutánzó 
szó, a macskanyávogást utánozza,E sorok Írójának eszébe Ju
tott, hogy gyerekkorában ugyanezt a hangutánzó szót Így 
hallotta: mrauncol ... Kniezsa és a finnugoros nyelvészet 
szerint ezt a szót a nagy-moráviai szlovák nyelvből vettük 
kölcsön! Ezt a hangutánzó szót! A magyarság még arra sem volt 
képes, hogy a macska - mrauncolását - szóba öntse, kölcsön 
kellett vennie! Nos a macska nem csak mrauncol, vagy mraucsog, 
hanem a többek között - miáukál - is! Németül: miauén! Ezek 
szerint ezt a hangutánzó szót a magyarság a németektől vette 
át!? E sorok Írójának őse olyan bamba volt, hogy nem volt 
képes felfogni egy macska nyávogást és szóba önteni, hanem 
be kellettvárnia, amíg egy szlovákkal vagy egy némettel 
találkozik, hogy tőle aztán elkölcsönözhesse ezt a szót!
Mindezt az első kötet 346-ik oldalán olvashatjuk, ahol még



a következőket is megfigyelhetjük: 
magyar mulár = kőműves
szlovák murár = ua,, A német Maurer-ből alakí
tották a szlovákok, tehát ők is kölcsönvették, aztán köl
csönadták a magyaroknak, de csak Nyitra vidékén,,,Az ilyen 
és hasonló szavak, kb harminc százalékát teszik ki a ma
gyar nyelv állítólagos szláv jövevényszavainak! Mindebben 
egy bizonyos tendencia észlelhető: a magyar nyelv lerontása!
Ám miért van erre szükség'ínk egy Magyar Tudományos Akadémiára? 
Azután egy Akadémiai Kiadóra, amely Kniezsának ezt a fércmunkáját 
másodszor is kiadta,

Kniezsa dolgozata tudománytalan és csak arra szolgál, 
hogy primitiwé nyilváníthassa a magyar nyelvet, merthisz a 
Kárpát-Medencébe betolakodó magyarság a Krisztus utáni 9-lk 
században egy ”magasabbrendű keresztény” Európába merészke
dett be! Ám idézzük Vámbéry véleményét erről a magasabbrendű- 
ségről, vö, op,cit,62-ik oldal!
"Amily bámulattal, csodálattal és félelemmel tekint a mai Á- 
zsia/Vámbéry idejében/Európa felé,ugyanoly bámulattal és cso
dálattal nézte akkor Kelet-Európának primitiv, barbár, közép
kori keresztény világa a szellemileg felette álló Ázsiát,
Mertha nem így lett volna, nem tarthatta volna fenn magát az 
avarok hatalma s nem hívhatta volna küzdelemre a nyugat egye
sült hatalmát" ,,,

A történelmi adatok azt vallják, hogy a szlávokat az 
avarok hozták a mai nyugat európai telephelyükre, nem saját 
elszántukból jöttek. Az avar-szláv együttélés minden bizony
nyal nyomokat hagyott a déli, a nyugati és az északi szlávok 
nyelvében. Persze ha azt állítjuk, hogy az avarok félvad 
ázsia népség volt, akkor kizártnak látszik ez a lehetőség.
Ám ha megvizsgáljuk az említett telephelyen lakozó szláv 
népek nyelvét rájövünk, hogy a megnevezett szláv nyelvek 
a valóságban, alapjukban, szerkezeti felépítésükben biz a 
ragozó nyelvekből átvett, vagyis megmaradt elemekből álla
nak, Ugyanez állítható a szókincsükkel összefüggésben is,
Igyhát az avar örökség minden téren kimutatható az idézett 
nyelvekben: a szláv nyelvek nem tiszta "indogermán” nyelvek, 
hanem mindenben közelebb állanak a ragozó nyelvekhez ,.,



Az avar kérdéssel összefüggében kérdezzük meg Fehér 
Mátyást, aki A korai avar kagánok, című dolgozatában, a 
lo3-ik oldalon Így vélekedik;
"Az avar nép műltját a régészek tárták fel, miután a tör
ténészek igyekeztek mélyen eltemetni,A közel negyvenezer 
föltárt avar sir azonban beszédesebb minden történészi 
tételnél. A híres Nestor-féle idézet; "Eltűntek, mint az a- 
vnrok, akiknek még utódjuk sem maradt" meghamisított sír
felirat" .Tovább: "Miután az egész magyar őstörténelem a 
nyelvészet uralma alatt indult és rögzítődött, a nyelvészet 
tévedéseit - ezek sokszor p o l i t i k a i  s z á n d é k o s  
f e r d i ' t é s e k - i s  magáévá tette és még ma is szinte ki- 
1r thatatlan. Elég tanúságul idéznünk "A magyar nyelv történeti- 
etimológiai szótára" címszavai közül az I,kötetben szereplő 
"AVAR" névelemzés történetét, amely c s a k  l?6o óta tartja 
/izámon e népnevet" ..,
A szótár, a bemutatott adatok alapján "latin eredetű" szónak 
mondja! A szótár szerkesztői, úgy látszik, nem ismerik, vagy 
nem akarják ismerni, a leningrádi tudományos akadémia által 
kiadott ótörök szótárt. Ez a szótár a Krisztus utáni hetedik 
:jzázadban felfedezett rováslrásos nyelvemlékek - ótöröknek - 
mondott szókincsét tárgyalja, ám lássuk, milyen adatokkal 
iizolgál, az "avar" népnevet illetőleg ez a szótár,
A negyventoétedik oldalon; APAR etn,naimenovanie ódnogo iz 
l.,)urskih /?/ plemen; egy török törzs neve ...
A hatvankilencedik oldalon: AVA /?/ nazvanie odnogo iz 
()//uzskih plemen; egy oguz törzsnév ...
A ;^21-ik oldalon; IVA etn.odin iz oguzskih rodov; - egy 
a/, oguz nemből ...
Az ava népnév képző nélküli alakja az avar népnévnek. Az 'íva 
illák pedig, minden valószínűség szerint, az ismert yuan-yuan 
népnév alapalakja. Úgy vélem, hogy a yuan szó "zsuan" vagy 
",)uan" kiejtése téves, a valóságban: yuan ) üvan, tehát, mint 
M magyar:ivány ... Mert ilyen helységnevünk van

JezzükbeFehér megjegyzésével: "Ezek szerint a magyar nyel- 
vî .'.zet sikerrel igyekszik a nevet, hogy"avar"csak a 18.század 
"r'c)mantikájának"szellemi termékeként elkönyvelni, tehát még 
iiilnösebb, mint a legnagyobbak a szlávok közül".



Az avar, - a valóságban magyar - örökség elsikkasztása 
folyamatban van, A finnugoros történetírás és a nyelvészet 
mindent megtesz abban az irányban, hogy meghamisítsa a magyar
ság eredetét az indogermánnak mondott népek érdekében ..,
Mit Idéz ezzel összefüggésben Baráth Tibor történész, A Magyar 
Népek őstörténete,clíhű munkájában, I.kötet, 22,oldal,

"Miután őseinket a törökök megtanították a magasabb 
kultúrára és a lovastudomány alkalmazására, egyetDai rohammal 
birtokba vették a Kárpátok medencéjét,Itt is török néptöredé
keket találtak, de főleg nagy tömegű szlávságot, akikre rá
telepedtek, Ezektől állítólag megint sokat kölcsönöztek, kü
lönösen- a szlávoktól, akiktől a földművelés és a keresztény 
vallás szókincsét szinte teljesen átvették/e sorok Írójának 
beszúrása: és azt a fontos szláv szót, hogy a macska”mraucsog"/; 
a szlávoktól kölcsönvett szavak etimológiai szótára két vas
kos kötetre terjed',*.. Ugyanott: ” Hogy miként egyeztethető 
össze ezzel az óriási méretű kölcsönzéssel az a másik közis
mert nyelvészeti megállapítás, amely szerint szókincsünket 
feltűnő nagy terjedelemben használó három nagy költőnk. Tompa 
Mihály, Arany János és Petőfi Sándor több mint 9o száza
lékban ősi finnugor /!/ szavakat használ, - nehéz felfogni". 

Megjegyzés: Baráth Tibor említett dolgozatának "nyel
vészeti" kiértékelését e sorok Írója tervbe vette és reméli, 
hogy hamarosan sor kerül annak egy terjedelmesebb tanulmányban 
való bemutatása ... »

Mi a valóság tehát az állítólagos szláv jövevényszava
ink kérdésében? A válasz: a magyar nyelv alapvető szókincse, 
á szláv eredetűnek nyilvánított szókincse n e m  s z l á v  
e r e d e t ű !  A földművelés, a keresztény vallás szókincse 
szintén nem szláv eredetű, hanem nagy részben a ragozó nyel
vek tulajdona! A valóság az, hogy a szláv nyelvek vettek át 
a ragozó nyelvekből szavak egész tömegét, de nem csak szavakat, 
hanem egész nyelvszerkezeti rendszereket elemeikkel együtü

A ragozó nyelvek elsőbbsége Írott nyelvemlékekkel bi
zonyítható olyan korokból is, amelyekből a szlávisztika 
nem tud hasonló értékű nyelvemlékeket felmutatni.

Vizsgáljunk meg néhány jellemző összefüggést a szláv 
nyelvekből.



Vegyük a szlovákból ezt a szót; chmúrny = komor, 
;;zomoríio Bárki laikus, de nyelvész is természetesen szláv 
eredetűnek tartja ezt a szót, merthát olyan szlávosan hang
zik! Ez a szó áll a - chmúr- szótőből és a -ny mellék- 
riévképzőből, A melléknévképzése a bemutatott szónál nem 
szláv, hanem azonos a ragozó nyelvek megfelelő rendszerével. 
A szótő is, a képző is az urál-altáji nyelvekből ered.
Bizonyítás; szlovák 

elemezve 
HZ ősibb igealak 
H képző a mordvinban 
a szótő tehát

magyar 
ótörök 

A szlovák chmúrny

chműrny = szomorú, komor 
chmúr-ny
ch6múr-ny /behelyezve a kiesett vo- 

5ovi-ne = vékony kálist/
chBmúr-
komor
qomi- = szomorkodlk,

szomorú, komor, sző ezek szerint
nem szlovák, nem szláv eredetű, hanem kölcsönvétel az ótörök 
és a magyar nyelvből. Bizonyításom megcáfolhatatlan, bárhogy 
is tiltakozik a szlovák nyelvészet az igazság ellen!

Bizonyítható, egyértelműen és világosan, hogy a szláv- 
nak mondott nyelvek szókincsének hatvan százaléka a ragozó, 
az urálaltáji és a sumér nyelvből ered.
Figyeljük meg:
aurnér ^ sár 152,41 = schreiben; ír

vo. sir^ = ua. 
cauvas Sir- » ua.

vö. Éirü- = írás 
vö. éiru&> = író 

vo. magyar ceruza = íróeszköz /!/
1rod.-mongol 3iru- = zeichnen; rajzol 
orosz Sertá = Strich, Linie; vonal, vonás

vö, Sertez = rajz 
vö. őertítB = rajzol 

Lörök yaz- = ír
iiiapiyar ír. Stb..

Amint látjuk, ez a fent bemutatott fontos kultúrszó 
u szláv nyelvekben kölcsönvétel a siAmér-urálaltáji nyelvek
éül.



Egy másik példa: 
irodalmi mongol biSig = Írás, levél, könyv, felirat 
uigur bitig = ua.
altáji török picik = írás,könyv
csagatáj pecek = jegy, jel

pici-őin = Írnok/vö,Ramstedt,EinfUhrung.., 
orosz pisátB = ír II.236.oldal/

pis6mó = levél, Írás, Stb.. 
sumér p— ^ bad 69,54 = öffnen;ackern;kinyit;szánt

vö. pad 2  = ua, barázdát rd ,.,/
vö, pi‘t2  = ua,
vö. SAH 152,75 = ua.

Írod,-mongol bici- = schreiben; Ír
török bit- = ua.
magyar betíí ,,, Stb.,

A szláv nyelvek második fontos kultúrszava szintén 
kölcsönvétel a sumér-urál-altáji nyelvekből: hogyan van az, 
hogy a finnugoros nyelvészet nem vizsgálta meg a szláv nyel
vekben kimutatható, az urálaltáji nyelvekből eredő jövevény
szavakat?

Az indogermanisztika megállapítása szerint a "szláv" 
nyelvek indogermán eredetűek; a számnevek egyezésével - a 
többek között - bizonyítják ennek az eredetnek lehetőségét,

E sorok Írója, megvizsgálva a szláv nyelvek számne
veinek hang-, alak- és jelentéstanát, arra a meggyőződésre 
jutott, hogy a "szláv" nyelvek számneveinek eredete a rago
zó nyelvekben kimutatható egyértelmű megfelelésekre megy 
vissza. Először is meg kell állapítani, hogy a szláv nyel
vek számneve egyetlen esetben sem valódi számnév, hanem 
legtöbbször egy-egy közelremutató névmásra, vagy egyébb 
megfelelő jelentésű szóra megy vissza.

Lakó, idézett dolgozatának 141-ik oldalán úgy véle
kedik, hogy a magyar - egy = 1 - számnév valószínűleg az 
e- közelremutató névmásból ered.

Amint látjuk, Lakó egyben cáfolja Szinnyei és a töb
bi finnugor nyelvész a múltban felállított tételeit e szó 
finnugor származásával kapcsolatban. Ezzel összefüggésben 
felmerül a kérdés, hogy ez a szó hogyan bizonyíthatta



Llzinnyeiék Idejében oly "kétségtelenül" a magyar nyelv finn
ugor eredetét - Szinnyelék elképzelése szerint,- ha ma Lakd 
cáfolja az összefüggéseket?

Ám, alkalmazzuk Lakó meglátását ezen a téren, a szláv 
nyelvek számnevei eredetének megvizsgálásánál.
Lakó Így nyilatkozik;

"Mutató névmásl ereddbű számnevek az indoeurópai nyel
vekben is vannak: lat, unus, ném, ein'J 
Kezdjük az orosszal: odin /o^noj/ = 1 

ejtendő: ágyin 
vlllltás; ez a szó nem szláv eredetű, hanem a ragozó, a "finn
ugornak" mondott nyelvek tulajdona, s mint ilyen átkölcsönzés 
HZ orosz nyelvben, 
bizonyítás:

otsa- = homlok 
ottSa = homlok; előrész 
od5 = előtér 

vödéin = elé, elől/v-protézis/ 
adiin = előtt; elől 
odin /trr̂ u/K/ = 1.

Most hasonlítsuk össze a finn-zürjén-votják szavakat 
az orosszal:

ejtendő oca 
" vödéin 
" odzsin 
" ádzsin 
" ágyin ,..

finn

zűrjén

vötják 
orosz

nylvj,

vö.

finn
zűrjén

protézis nélkül
vötják 
orosz

otsa, 
vödéin, 
* ódéin, 
adéin, 
odin,

A hangtörténeti összefüggés tagadhatatlan, az alak-
l.nni úgyszintén, mert az -in elem a helyhatározó rag a 
vötják-zürjénben, amely tövestől átment az orosz nyelvbe, 
.lelentéstanilag az orosz szó a valóságban azt jelenti, hogy: 
(ílől, első helyen, stb,, nem pedig azt, hogy: egy

Ezzel világosan bizonyítható, hogy az orosz - odin = 
c/’iy - számnév "finnugor" eredetű, semmiesetre sem szláv!

Az oroszban van még egy szó, amellyel az - egy - fo- 
f'.iilmát jelöljük, pl,: edinstvo = egység

a tő 
ejtendő:

edin-
jedin-



Ez a szó nem egyezik a fent bemutatott odin = egy, 
szóval, hanem egy másik, a ragozó nyelvekből eredői szóra 
megy vissza,
A finnben esi = elé, elől

nylvj.karjala edifie = ua,
lUüd. edifie = legelői; stb.

orosz edln-
ejtendő; jedln-

cseh jeden = egy /j-protézis/
szlovák jeden = egy; stb..

Ezekkel az összefüggésekkel cáfolhatatlanul bizonyí
tottuk, hogy az orosz, vagyis a szláv nyelvek - egy - szám
neve nem szláv eredetű, hanem kölcsönvétel a ragozó nyel
vekből, bizonyítva azt a tényt is, hogy e szó alapjelentése 
a valóságban: első, elől, legelői ...

Most pedig vizsgáljuk meg az orosz nyelv kettes szám
nevének eredetét, mindenben visszautasítva az indogermanisz
tika eddig érvényes származtatási tételeit, 

így, orosz; dva /c^ / = kettő.
Összehasonlítva ezt a szót a ragozó nyelvek tulajdoná

ból eredő megfelelő elemmel rájövünk, hogy ez a szó nem azt 
jelenti, hogy kettő, hanem azt, hogy: a következő, mint 
secundus a latinban.

Figyelembe véve az elhallgatott valóságokat a szláv 
nyelveknek a ragozó nyelvekhez való viszonyában állítjuk, 
hogy az orosz nyelv - dva = 2 - számneve azonos a ragozó 
nyelvek tulajdonában, - ebben az esetben a mongolban - ki
mutatható megfelelő szóval!
így, mongol daya-,nachfolgen; következik

tunguz daga = közel
orosz dva = kettő.

Hangtan: daja- ) da^a- ) dava ) d*va ) dva
Az első szótag magánhangzójának kiesésével fejlődött 

ki az orosz-szláv szó a mongolból!
Alapjelentése e szónak: secundus ...
Mutassuk még be az orosz nyelv: tri = 3 - számnevé

nek a ragozó nyelvekben kimutatható megfelelőjét,vagyis azt 
az elemet, amelyre az orosz számnév eredete minden kétség



nclkül vlsazav«rethetől
így, a mongolban: tere « Jener, dér da; az, amaz

az oroszban: trl « három ■ a valóságban: az, amaz,
MZ ott!••
Hangtan: tere ) tér® ) t*r® ) tr® ) trl!

Az ősszlávok, araikor számoltak, akkor nem azt mondták, 
fiogy: 1, 2, 3, stb,, hanem azt, hogy: az első, a következő,
uz ott, stb.l
T(;hát, votják ad&ln a elől, első helyen

orosz odin /ágylh/ = 1
mongol daya- « következik
orosz dva = kettő
mongol tere = az ott
orosz trl = három, Stb,,
Ez a valóság, amit biz az Indogermanisztikának, va

gyis a szlávisztikának el kell Ismernie, ha tetszik, ha nem. 
Most pedig vizsgáljuk meg a magyar nyelv állítólagos 

!i7,láv jövevényszavait ,,,



A magyar nyelv állítólagos szláv 
jövevényszavai ..<

1.
Magyar asztal, vö, ősztől, stb,
ótörök a§ = Essen, Speise;étkezés; evés; étel

vö, a5a- = eszik, étkezik 
a magyar szó jelentéstana; l.mensa; Tisch

2,victus; Verpflegung; stb, 
idetartozik; asztalnok = Tafeldecker
Megjegyzés; a magyar szó áll az - asz- - tőből és a -tál 
nomenképzőből; eredetében egyezik a magyar szótő az ótörök 
megfelelőjével, a képző pedig; elvont fogalmú főneveket ké
pez, vagy pedig a cselekvés eredményét jelöli, Így; 

asz-tal 
rava-tál, stb,,

A mongolban megvan ennek az elemünknek a megfelelője: 
sur-tal = doctrine 

bayi-dal = life, existence,
A magyar szónak van még megfelelője'
a baskírban esfdl / { e^-tal / = 1,asztal;2,étel
a tatárban estről = asztal
kirgizben üstöl = ua,
vö,cseremisz üstéi = ua,, Stb,.

Kniezsa azt állítja, hogy ez a szó a szláv nyelvek
ben kimutatható stolS = trónus, szék, asztal, szónak át
vétele, amely szó: " A  - terít - jelentésű steljo igének 
o-fokú nomen verbale-ja”, Ez a magyarázat semmiféle hason
ló alaktani fejlődéssel sem bizonyítható, ellenben a bas
kír szó bizonyítja meglátásunkat*

©i^tal < e^-tal = asztal / ételj



tehát az ö&- igealakből, a -t»l nomenképzővel egy absztrakt 
.jelentésű főnevet képezünk ...

A magyar sző szláv átvétele tudományosan nem bizo
ny! thatő,mert a szláv szavak két különböző forrásra mennek 
vissza,
A finnben istua » sitzen; ül

az igető istu- 
nomenképzővel istu-in ) istűin » ülés, ülő/hely/;szék 
MZ -1 képzővel istu-1 ) istul /!/,

Ez a szóalak átment az indogermán-szláv nyelvekbe 
Tjgy, hogy lekopott a szóeleJi i-hang; 

istul > ■*»stul > |stul
szláv ''stol^ = Thron, Sitz.

igyhát, finn istu- = ül
szláv stol6 =■ szék, trónus. Minden más magyarázat 

c-.sak a valóság elkendőzésére szolgál ...
Walde, op.cit. 6o7/645 oldalakon az állítólagos indo- 

Kcrmán-szláv szavakat a stel- = odaállított, szótőből 
származtatja, az - asztal = Tisch - jelentést pedig későbbi 
fejleménynek tartja. Amint fent láttuk, Kniezsa más ősfor
rásra hivatkozik.
Végkövetkeztetés,

A szláv nyelvek - stolB = asztal, szava a magyar- 
basklr-tatár szóra megy vissza ugyanazzal a jelentéssel, a 
- stolS = szék, trónus - szó pedig a finn istu- = ül, 
képzővel ellátva, - istu-1 ) istul = ülő - szóra megy vissza, 
Igyhát a két szó nem eredeti szláv szó, hanem átvételek az 
lirálaltáji nyelvekből.

A magyar - asztal - szó, mindakét jelentésében, azo
nos a baskír ®$t3l szóval.
Így, baskír ei^tal = asztal / étel

magyar asztal = Tisch
asztalnok = étel- felszolgáló.

Megjegyzendő még, hogy a baskír szóra semmiféle 
finnugoros csűrés-csavarással nem lehet ráfogni a szláv e- 
redetet! Végül, sumér: a§-te 1,68/85 = Sessel,Stuhl, - 
megcáfolhatatlan bizonyíték ...



Magyar baj = Kampf, Zweikampf;harc;párbaj;
bajvivás 

vö, bajnok = Kampfer; Jsarcos 
Írod,-mongol baji-ldu- = kampfen,streiten/lm Krieg/

harcol,küzd/háborúban/ 
bajiri = harcmező 

Megjegyzés, A magyar - baj - az ősibb alak, mint főnév sze
repel, a mongolban felvette az -i igeképzőt és az -Idu- gya- 
korltó képzőbokrot, A -ri elem pedig a cselekvés helyét je
löli, A magyar-mongol szó átment több szláv nyelvbe, pl.; 
szerbhorvát böj = Schlacht; csata, szlovén bej = harc, stb, 
Természetes, hogy a - bajnok - szavunk is idetartozik, az 
ősi sumér eredetű - -nők képzővel együtt.Ebből is látható, 
hogy a finnugoros nyelvészet nem végez tudományos munkát: 
mi jogon osztogatja szét a ragozó nyelvek szókincsét ...
Vö, magyar bajos, bajlódik
tatár bajglS = szegény, nyomorgó
baskír bajyos = ua.
kirgiz bajkus = ua.
anat.török bayil- = elájul. Stb.

Igyhát e szavunknak - bajlódik - jelentésű megfele;- 
lője szintén megvan az altáji nyelvekben s ezek szerint 
eredeti magyar szó, a szlávok vették át,

3.
Magyar balava = ostoba, bolond
Írod.-mongol balai = buta, értelmetlen 
szerbhorvát ?? balav = taknyos ??

A magyar-mongol megfelelés a valóság, szerbhorvát 
szó jeletéstani eltérése miatt nem tartozik ide.

4,
Magyar barlang,

régi borlog, borlag, barlag, stb,
sumér ^bur^411,57 = Höhle, Schlucht;barlang,

vakond-luk,
A tő: sumér búr = magyar bor- és bar-; a -lóg,-lag,-láng



kî l)Z(5 megfelelője megvan a ragozd nyelvekben, őtörök 
-lny,-iag, stb,, pl. ql5-lajj = téli-szállás, ugyanígy a 
iiiiiiiKülban Is, pl, qadu-lang « kaszáld, Stb,, A magyar 
azó a sumérral egyezik, a szláv szd nem tartozik Ide,

Miij/yar
íiuinér

barát, borát, stb, 
t>^bar 74,149 *» Gesell, Oefahrte,Genosse

vö, búr.
A Hzláv szd jeletétanl eltérése miatt nem tartozik Ide,

<lu
Mfigyar

knzánl tatár 
Imsklr

bárán, bárány, birka 
bSran = bárány 
bor^n = uá.

ua.köleti török bSran 
Humér ^biiT^, buruj 411,32 = bűlu = /vlerfüsslges/

Getler;Vleh;Klelnvleh;Jungtler
vö. morva-cseh burka = juh 

szlovák blra = ua,.
A sumér buru szd átment a séml-akkádba; bűlu. 

l'ihben az alakjában, mint átvétel, klmutathatd a német 
hulle szóban..,A ragozd nyelvek prioritása Írott nyelv
emlékkel blzonylthatd, az Indogermanlsztlka-szlávlsztlka 
csak elméleti elképzelésekkel szolgálhat, hasonld értékK®! 
nem rendelkezik, A szlávba a sumér-urálaltájl nyelvekből 
került ez a szd.

7.
Magyar 
1rod.-mongol 
Lürök 
kirgiz
.'■.zláv, orosz

bolha
bürge = bolha 
bürk^ = ua. 
bürgö = ua. 
blohá = ua,. Stb,,

Hangtan: r ) 1; g > k ) h; a szláv szdcsalád átvétel 
. 1 ragozó nyelvekből; a szláv szdcsalád hangromlással fejlő- 
ilött,a magyaron át,a mongol-török nyelvekből.



Magyar borda, oldal-borda
török borda, hajó-borda
sumér bar 74,7/9 = Seite, Aussenseite
finn varsi = Rand, Seite

vö. palsi = ua.
parras = ua. 

lapp L palta = ua.
N baldá = ua,.

vö, cseremisz wal = oldal 
votják pal = ua..

Az alaptő ugyanaz az egész szócsaládbsin; a szláv 
nyelvek az átvevők ...

9.
Magyar borotva, beretva, borota, stb,

vö, borotvál 
sumér ►-^{fí^buru2  11,12 = abschneiden
szláv britva = borotva; a szláv szóban kiesett
az első szótag magánhangzója ,,.

10.
Magyar cölöp, colop, culáp, stb.
az alaptő: culá-, cölö-, stb.
Írod,-mongol tulu-'][ = tulujr = StUtze, Stützbalken 
szláv, orosz stolp = Saulé, Pfeiler; stb,.
Hangtan; t ) c; a magyar -p nomenképző pedig a ragozó nyel
vek tulajdona, Vö, ezzel összefüggésben, Budenz, op,cit, 
18o-ik oldal. Pl,: vogul sairep = balta 

magyar cölöp ,.,
A magyar szó nem lehet átvétel a szláv nyelvekből 

alaktani okokból sem, Vö, még a magyar kelep szót is.

11,
Magyar 
Írod,-mongol 
kirgiz
altáji török

család, cseléd = família, nemzetség 
salu-jf'a = ág, ágazat/családé, törzsé/ 
sala = ugyanaz 
sala = ua,.



vO.i,-mongol sal-burl » utódok 
Humér-akkád salátu » Sippe, Verschwagerung,

A magyarnyelvi -ád,-éd nomenképzó azonos pl, a be- 
M7.ád, a garád, stb, szóalakok megfelelő képzőjével,
A szlávnak mondott celjad6 szócsoport minden kétséget ki
záróan a ragozó nyelvekbőlered,

1 2.
Míigyar csata - Vizsgáljuk meg először e szónak

azt a Jelentését, arai nem mutat
ható ki a szláv nyelvekben, pl,; 
-szór,-szer,-szőr 

MZ ótörökben 1, qata = -szór, stb,; hangtan: k ) 6 
2, qutu » csoport, nem 

magyar csata = csapat, csorda
fiumér kud/qu-f/ 12,19 = álu * Schar;sereg
inHgyar csata, csatáz
immér ^ < T  sad 2  = 242,4 = qablu = Rampf,Schlacht
h.ingtan: s ) 6 .,,

A szláv ceta = csapat, sereg, csorda, stb. Jelentés
tanával kölcsönvétel a sumér-magyar-ótörök nyelvekből;
Ml 1ndenbizonnyal idetartozik a finn sota = háború, szó is,

13.
magyar csámesz, csámisz, stb, » komp, dereglye
('török kámi = hajó, vízi Jármű

kema = ua, 
vö.ótörök qamIS = nád, káka

qamus = ua,
Mzerbhorvát camac = kisebb hajó.
Hangtan: k/q ) £ palatalizáció; az -sz pedig nomenképző. 
MegJegyzés,A régi időkben a nádat is felhasználták a ha- 
Jóápltéshez, tehát mindakét lehetőség adva van,A szó a 
magyarból ment át a szláv nyelvekbe.

Ezzel összefüggésben meg kell említeni, hogy a 
magyar hajó szó semmiesetre sem lehet finnugor eredetű. 
Így, kirgiz qayiq = hajó, csónak
kazáni tatár qayiq = ua.



ozmán-török qayíq = ua.
Írod,-mongol qayuj^ = ua.
kalmük = ua,
magyar, régi hajow

köznyelvi hajó ...
Miért kell a magyar nyelv szókincsét "finnugoros!tani" 

és egyben elszlávositani?

14.
Magyar császár
csángó nylvj sászár 

Írod,-mongol 3asa-y = az uralkodó herceg;a legmagasabb
biró;büntetés;adó 

vö, török yasa-q = tilalom
és yasa = törvény, Stb,,

A magyar szó az eredeti; az -ár végződés nem más 
egy közönséges nomen actoris képzőnél, amely széltében meg
van a ragozó nyelvek szerkezetében. A szó jelentéstana; 
uralkodó, főbíró, törvényhozó, stb,.
Hangtan a szóelején; 5 - 2 -  d z - ^  ..,

Ha letérünk arról a téves, semmivel sem bizonyítható 
kiindulópontról, hogy minden kezdet a görögöknél, latinoknál, 
meg a germánoknál volt, hogy más népek alacsonyrendűek, pri- 
mitivek, csak az indogermánok állanak el nem érhető magas
ságban, akkor biz megtaláljuk a valóságot, mint ebben az 
esetben is,

Igyhát a szláv szócsalád magyar-mongol-török erede
tű, ha tetszik, ha nem ...

Primitiv és nem primitiv népek nincsennek, csak rossz 
nyelvészek vannak ...

Felmerül a kérdés, hogy a latin - caesar - szó mi
lyen etruszk szóra vezethető vissza?

Az "avar" sászár : császár volt az uralkodó herceg, 
a törvényhozó azon a teriileten, amelyen a császár szó még 
ma is használatban van.

Az orosz car6 és a szerbhorvát cár = császár, ural
kodó, a sumér sarru, sár = König; király, szóval azonos.



l'j.
Magyar 
1rod,-mongol 
török 
Ja kút 
kalmUk 
tunguz 
íiumér
szláv

csinál, csenál, csinyál, sinál, cséál,stb, 
ki- = machen, tun; tesz, csinál 
qil- = ua, 
kin- = ua. 
ke- = ua. 
ke- = ua,
ki^ 97,4 = machen, tun
Sinjati : ciniti = ua..

Hangtan; k ) 5 / a magyarban s- is/ palatalizáció.
A szótő tehát ki- ) ci- ,.,

Kniezsa megemlíti, op,cit,185-ik oldalon, hogy pl. 
a szláv - cin - szó egy indoeurópai "*ke^- alakra megy 
vissza, lm e szavak valódi forrása a sumér-urálaltáji nyel
vekben van meg, amely összehasonlítással igazoltnak vehet
jük a k ) 5 palatalizációt,Az indoeurópai szóalak csak 
elméleti, légbőlkapott elem, míg a sumér-urálaltáji alap
szó ősisége Írott nyelvemlékkel bizonyítható!

Mutasson fel a szlávisztika hasonló értékti nyelv
emléket ugyanabból a korból, a szlávnak nevezettt nyelvek
ből!

16,
Magyar 
i rod,-mongol

a szláv

csorba, csurba, cserba, stb,
5orba-Ji- = sehr uneben sein;rauh,uneben, 

löcherig und zackig sein 
sőerba = Scharte, Lücke, szócsalád a ma-

/lyap-mongol szavak kölcsönvétele .,,

17.
Magyar csorda, csurda, csarda, cserda, stb,

jelentéstana nyáj, tömeg, csapat, sokaság
A "szláv" crSda, szóból ered, állítólag,Ám a szláv

nyelvekben nincs meg ez á s ó  egységes jelentéssel,Pl,a 
liulgárban: credá = sor, sorozat, de: ceredá = állatcsorda; 
az oroszban cered, Sered, ceredá = sor/a Kniezsa szerinti: 
csorda jelentését az orosz-basklr szótárban nem találom/, 
Ez a szó nem lehet szláv eredett5, mert a szlávnak mondott



szavak biz nagy részükben a mongol-török nyelvekből átvett 
jövevényszavak.
Baskir sirat = Reihe;sor
cseremisz ceret = ua.
orosz 1, cered = ua,

2. ceredá = sorozat, láncolat
ótörök őerga = sorozat
török sira = sorozat, sor

A baskír képzőstől átment az orosz nyelvbe:
sirat ) Sered; az ótörökben viszont ki

mutatható az alapszó: 5er- ..,
Á magyar csorda, cserda, stb, szónak semmi köze a 

fent bemutatott török-orosz szavakhoz.E szavunknak, vagyis 
a szótőnek a következő altáji megfelelése van: 
ótörök sürüg = Herde, /Pferde/Herde
Írod,-mongol sürü-g = Viehherde 
török sürük= ua,
ozmán sürü = ua,
magyar, régi csurda

de csorda, stb,
sumér 5ar 396,19 = zahlreich sein; viel;Menge;

Vielheit
sumér ^  ser 152,23b = Haufen,Truppé, Schar ..,

A csorda szavunk nem szláv kölcsönvétel, hanem a 
ragozó nyelvek tulajdona; a szláv nyelvek, pl, az orosz 
cered szó szintén a ragozó nyelvek tulajdona; miért lenne 
a cseremisz szó kölcsönvétel az oroszból, ha cseremisz 
szó mindenben egyezik a baskír szóval;

sirat = sor 
cseremisz ceret = ua,
orosz cered = ua.
török sira = sorozat
magyar sor, stb.,

Kniezsa szószármaztatása ebben az esetben is tudo
mánytalan,Mi jogon osztogatja szét Kniezsa a ragozó nyelvek 
szókincsét? A v'geredmónyben;



mimér Sár
iiiM̂ yar csarda, csorda
numér Ser
Min^yar cserda

de; sereg
I rod.-mongol Serig = hadsereg, csapat
I riiigatáj őarik * ua,
HiLáJi török 5arü = ua.
o/.inán Sári = ua.. Stb..
A német Schar /Sár/ szó is idetartozik, az indo-
germanisztika tiltakozása ellenére is ...

IM.
M(i>/,yar

Jelentéstana;

Un 1 műk

1 i'od .-mongol 
l.nrök 
k1fgiz 
lia;;klr 
i'i török

cső, csű, csév, cslv, cséve, csive, stb. 
Röhre;Weinheber, Pfeife,Horn,Fern- 
rohr, Maiskolben, Weberspule,stb, 

tsöwrSl = Röhre, Hahn/der Gef'ásse/ 
tsuvaG = Wasserrine, Leitrinne 
cubu-^ = Röhre, Hahn/der Gefasse/
Subuk = Rohr, Zigarettenspitze 
Slbak = Kanal 
síbik = ua.
Sübak = penis. Stb..

Az altáji szavak töve; sibl-
őubu- 
tsuwa- 
tsöw-, 
cev6 = 
ceva =és

stb.
cső, csövecske 
ua..

A magyar szó nem lehet kölcsönvétel a szlávból 
M/./al az érveléssel, hogy a magyar nyelv egy primitiv ha- 
Insz-vadász népség idiómája, mivel bizonyltja a finnugores 
nyelvészet, hogy ez a szócsalád kölcsönvétel a szláv nyel- 
■'•kb'51, esetleg az úgynevezett indogermánok szuperioritása 
:ilni)Ján? Ami-ftt tapasztalható; a szláv szó az átvétel a ra- 

nyelvekből ...



19.
Magyar 
Írod,-mongol 
kalmük 
szláv 
sumér
sumér-akkád 
írod.-mongol 
kirgiz

csöbör, cseber, csebör, stb,
Sabri = a papok /szent/vizesedénye 
tsawr = ua, 
c6br6, c6b6r6 

~Y? sab 295k,lo = Becken,Topf 
Sabbu = ua,
saba = Gefass^Behaltér 
saba = ua,, Stb., ,

Az az állítás, hogy ezt a szót esetleg szláv közvetí
téssel vettük volna át, - tudománytalan: az átvétel fordí
tott irányban következett be ..,

20,
Magyar darab, dorob, dorab, darabol, stb,
kalmük darsS- = rétegesen hasad
írod.-mongol darsaji- = ua,

darbaji- = Risse zeigen; repedni kezd 
sumér 114,9/14/33b/33c = spalten,zersprengen,

Loch,Riss;zerbrechen,zerstückeln 
vö,sumér*í:^f dir = ua. 

vö. magyar dirib-darab
szerbhorvát dera- = reissen, schinden

dera = Loch, Riss 
cseh drob = darab/kiesett az első szótag voká

lisa/, Stb.,
E szó sumér ősforrása nem tagadható ..,

21,
Magyar 
kalmük 
Írod.-mongol

déd-apa, déd-ős, did-anya, stb, 
did'^ = dér Obere, Höchste, Beste 
degedü = ua./a magyarban kiesett a hangzó

közi g-hang/,
^  dug^ 396,11 = gut, günstig;das Beste.

Ebben az esetben sem tagadható az átvétel fordított 
iránya: a sumér-urálaltáji nyelvek hatása a szláv nyelvek 
fejlődésére minden vonalon kimutatható ...

sumer



Magyar duga, donga, dunga
1rod.-mongol dujul = félkör, Ív, görbe-fa 
kalmUk du^ü = ua.
Írod.-mongol du'ju-ra- = forog, kering 
n/.láv,pl, orosz dugá » Ív

cseh duha = donga 
;;zerbhorvát duga = ua..Stb..

Szláv szavak átvételek a ragozó nyelvekből; terméaze 
t.psen erre a szóra megy vissza a szlovák nyelv díiha - szi
várvány szava, alapjában Ív, félkör jelentéssel.

Ezek az összefüggések is bizonyítják, hogy biz a szí 
nyelvek azok, amelyek a ragozó nyelvekből a szavak tömegét 
vették át, bárhogy is tiltakozik e lehetőség ellen a finn- 
u^oros nyelvészet!

Mnp;yar ebéd, ebld, stb,
rinn evás = Reisekost, Proviant

nylvj.karjala evas = Essen, Nahrung 
vö, ebahá- = ua.
lüüd. evaz = ua,,

A karjalai szóalak; ebáhS-
magyar ebé-, kiesett a hangzóközi h-hang,a -d 

eli'm pedig nomen agentis/actionis képző, tehát eredeti finn 
iii.if’iyar szó áll előttünk: ebé-d.A szlávok vették át ezt a
;;/.L)t!

Î laf',yar ecet = Essig
régi eszet

1fod.-mongol es-, esü- = savanyodik, savanyít
VI). Ctu. itká- = savanyít
1 inn etikka = ecet 
•'■iiíiiér ^  f izi 172,159 = sauer ...
A magyarban a -t elem a nomen agentis/actionis képző,
;i/crbhorvát ocet = ecet, a ragozó nyelvekből ered.



25.
Magyar osztováta, esztováta, eszteváta

isztováta, stb, = szövőszék 
finn, a tőszó istu- = ül

vö. istuin = ülő, ülőhely, szék.
Mindenbizonnyal a bemutatott összefüggés a valódi 

levezetése e szavunk eredetének; az osztováta egyszerű ülő
hely, a szláv szavaknak - állvány - a jelentése, Igyhát lo- 
gikusabb a finn összefüggés.
Hang- és alaktan: iszto-v-áta ( iszto'áta

finn istu- = ül; az -áta elem pe
dig az ősi nomen agentis/actionis képző; v-hézaktöltő, Ám e 
szavunknak ilyen alakja is van: szováta. Jelentése szintén: 
a szövőszék ülőhelye,E szavunknak megfelelője a mongolban van 
meg ősibb alakjában, 
így, mongol sajfu- = ül

vö, sa^u-dal = Sitz, Sessel
magyar szóvá-ta ) szováta = /szövő/szék.

Hangtan: sa^u- ) sauu- ) savu-
magyar szováta; az -áta, -ta képzők össze

függéseit vö, Budenz, op.cit,208. oldal: Deverbális névszó
képzők ...A szláv szavak hang-, alak- és jelentéstana annyi
ra elüt a finn-magyar és a magyar-mongol szavak eredetétől, 
hogy tudománytalan minden összehasonlítás.Vö. az asztal cím
szót,

26,
Magyar iszkába, iszkáva, eszkába, eszkábál

iszkábál, stb,
jelentéstana vasszög, hajószög;kapocs,horog,,

szorító, csíptető 
finn iskea = einschlagen;hinzufügen;anhangen,

verbinden 
vö.finn isku = Schlag, Hieb
a t ő : iske-

magyar iszkába, iszkábál, stb.. A -ba elem nomen
instrumenti képző, vö Budenz,op.cit,18o,oldal. A szláv nyel
vek az átvevők.



.'■J,
M/i/zyar l.eszterha, Isztorha, stb,

2,eszterja, iszterje, stb,
3,esztergya,isztergya,íisztörgye,stb.
4,eszterhaJ,ösztörhaj,lsztorhéj, stb.
5,esztre, osztré, stb,
6,isztörnye 
7,oszré, stb.,

Mnf',yarázat,Az 1,2,5*4 és a 6.pont alatti szóalakok töve: 
oM/, t,er-,isztor-,iszter-,ösztör-,Usztör; a képzők pedig: 
-hn,-ja/-je,-gya/-gye,-haj/-héj, és -nye. Az 5.pont alatti 
ft/ÓH lakok töve; eszt-,iszt-; a képzők pedig -re,rré,-ri; a 
7.punt alatti szó töve; ősz-; képző: -ré, Stb,,
.1 f 1rntéstana: eresz; nádfedeles háztető; ereszalja,stb,
A/. 1 - 6-ig bemutatott szótövek alaptöve az észt-,iszt-,őszt-, 
f'n ilszt- szóalak, amely azonos a török üst = f elsőoldal, f el- 
n'i-felület, főnévvel, amely mint melléknév felveszi az -r 
k-'pzőt: üstür = fent; ehhez az üstUr szóalakhoz - a magynr-- 
i'Mn i\sztör- - a kövekező képzők járulnak:mongol-török 
-r,'> 1 ,-qai,-^a,-qa és -ga,-ka, amelyek a magyarban hangválto*^ 
/iiMsal ezt az alakot vették fel; -haj/-héj,-ha,-ja/-je,-gya, 
-/-■.ye és-nye; az 5,pont alatt, az üst- = magyar észt-, stb,, 
n -re,-ri képző járul,
II.: mongol taji-qai = Springhase

3öge-kei =< Sahne 
magyar eszter-haj = tető

üsztör-haj = eresz, háztető 
VM. török üstür- ( üst-ür-, stb,
Mi/if’.yar üsztör-haj; jeletése ezek szerint: Oberselte,
"IIIfflache, felső felület ,,,
A InkLanilag; török ar-qa = hát

magyar eszter-ha 
csuvas Sil-xe = sörény 
kirgiz kür-kö = gunyhó, Stb,,

Ezek szerint a magyar eszterha, eszterhaj, stb. szn- 
víik, eredeti magyar elemek, tövestől, képzőstől, megfeleJŐ- 
,ink megvan az altáji nyelvekben, Igyhát nem volt szükség
III kö 1 csönöztetni ezeket a szavakat a szláv nyelvekből .,„



Az esztre szóalak áll, amint láttuk, a törökben is 
kimutatható üst = Oberseite, Oberfláche, szótőből, ellátva 
a -re/-ri, a cselekvés helyét vagy eredményét jelentő kép
zővel: pl. mongol sa^u-ri = szék, ülőhely

magyar eszt-ri = tető,takaró /!/ 
vö. török üst = Oberfláche/Seite ...

Az oszré szóalak pedig a török üzeri < üze-ri = 
auf, über, szóval azonos, - a képző meg a magyar -ra/-re 
sublativuszi raggal - s így ez a szavunk sem lehet átköl
csönzés,Ebben az esetben is látható, hogy hogyan hamisította 
meg a finnugoros nyelvészet a magyar nyelv eredetét! 
Ismételjük meg a következőket: 
a finnben istu- = ül; sitzen
magyar isto-v-áta = a szövőszék ülőhelye
vö.mongol sa|U-da-l = szék, ülőhely
magyar szováta = a szövőszék ülőhelye
a finnben iske- = bever; egybecsatol, összeköt
magyar iszkába = szög

vö, iszkábál = szögei; összeeszkábál
a törökben üstür = fent, stb,
magyar üsztürhaj = eszterhaj = tető, eresz

Minden szavunk eredeti magyar szó, csak a finnugoros 
nyelvészet nemzetpusztltása csinált e szavainkból "szláv" 
jövevényeket!,, Egyébbként: a szláv nyelvek az átvevők, bár
hogy is tiltakozik e tény ellen a finnugoros nyelvészet!

28,
Magyar gabanica, kabanica = kabát, köpönyeg
Írod,-mongol qaba-jasun = die gesteppten Reihen des

Kaftans
kirgiz qaby- = steppen^ tűz, tűzdel
mongol qaba- = sticken, steppen; tűz, hímez.

Miért kell e szavunkat kölcsönvétetni a szlovákból?
A szlovákban nem eredeti szó, hanem a magyar-mongolból e- 
red; talán tilos a magyarságnak eredeti szavakkal rendel- 
kieznie?Mikor vizsgálja meg a finnugoros nyelvészet a szláv 
nyelvekben kimutatható, a ragozó nyelvekből származó köl- 
csönszavak tömegét?



Mn/zyar gácsér, kácsér, stb.
I rod o -mongol qas-kira-^fan = Schrel, Anruf
lui Imiik Xa5kr- = schreln,ruf en
Ifod,-mongol qas-kira- = schreien, laut rufen
lör-ök qlc-qlr- » ua,
M/.láv kác-ká5,a kacsa hangutánzó kiáltása
r;iih kaSer = kácsér, stb..

Az alapszó a mongol-törökben is megvan, Igyhát szUk- 
n<̂ fj;t-t-len az átvétel

*,().
Mn^yar ganaj, stb, = trágya, trágyadomb

gané, stb, = állati ürülék 
I fod.-mongol qur|si- =• rossz szag; bűz; rothad, bűzlik 
rtlt.áji török qurjsü = bűz 
ruiKíiJ quijsu^ = ua,
iMt’fincsán qo^sl- = bűzlik, rothad, penészedik
M/. hív gnoj = rothadás, Stb,,,

E szavunk is a ragozó nyelvek tulajdonába tartozik.

 ̂1 .
Mn^yar garád, gerád, stb, = kerítés, töltés, gát,

árok
I 1-0(1 . - m o n g o l  qori-ja = bekerített udvar
I', li';,’iz qora = karám
Miaiidzsú xorxo = ua.
I 1 (1 ( 1 .-mongol qori-jala- = bekerít
Ilim karsina = Umzaunung, Gehege
IniipN garsán = = Schafgehege
fiuiiit'íir gar 597,7 = umschliessen, rings umschliessen

vö, ^-^Ifkar 37S^#8 és kur 366,11 = Uferdamm,Damm, 
Wall, Gelander 

.'hiv grad6 = Zaun, Umzaunung
vö, grad = város 

v'i. orosz goród = ua,, Stb,,
/> ;;/.li'cV nyelvek garad,goród,grad, stb. szava a sumér-urál- 
ulhiJL nyelvekből ered: körülkerített hely jelentéssel.



32.
Magyar garmada, garmad, stb.
Írod,-mongol qarmu-£a- = zusammenscharen,

für sich sammeln 
sumér ^  gar 597,36 = felhalmoz
vö. sumér-akkád qaránu = ua,
szláv, szerbhorvát gromada = halom, rakás,

33,
Magyar göröncsér,gnrüncsér,gölöncsér, stb.
Megjegyzés,A magyar szó alapjelentése szószerint: agyagos, 

aki agyaggal dolgozik. A szláv szavak alapje
lentése pedig: fazekas, mert a szó alapjelen
tése: fazék,Ezek szerint nem egyezik a szláv 
szócsalád a magyarral. De alaktanilag sem szláv 
szó áll előttünk, mert az -ár, -ér végződés 
a ragozó nyelvek nomen actoris képzője. A ra
gozó nyelvekből ment át ez az elem a szláv nyel
vekbe,Ha most szétválasztjuk a képzőt a szótőtől, 
ezt látjuk: göröncs-ér, marad a göröncs-, gölöncs- 
szótő, amely göröncs, girincs, stb, alakban bizo
nyítja megállapításunkat, hogy a magyar szó alap
jelentése: agyag,

A sumérban, írott nyelvemlékekben kimutatható ez a szó: 
girin 483,38/62 = Töpferton;fazekasagyag 

vö. sur^, girg, = ua.
vö. gurun-a-Sag 311,5 = Erd-/Lehmklumpen
vö. kir^ 483,61

magyar görös, göröngy, girincs, régi:gurungag
A sumér gir vagy kir alak megvan pl. a török nyelvek
ben is: kir > kil = agyag, igyhát ezen a vonalon is vissza 
kell utasítani a szláv származtatást!

A finnugoros nyelvészet azért eredezteti ezt a szót 
a szláv nyelvekből, mert ezzel "bizonyítani" akarja a ma
gyarság alacsonyrendűségét, hiszen a fazekas művészet, ez
zel együtt a szakkifejezés is, fontos kultúr-tanúság: az 
állítólag finnugor eredetű magyarság nem állhatott ilyen 
magas fokon, igyhát a szlfívoktól kell eredeztetni ezt a



n / /) L . . o

Vii. még sumér: gal-an-zu = paháru = Töpfer 
magyar: gölöncs-ér ...

Úgy vélem, hogy a felsorakoztatott bizonyítékok alap- 
>'m végérvényesen visszautaslthajuk a finnugoros nyelvészet 
Iudománytalan megállapítását a göröncsér szavunkkal össze- 
niKKésben: nem szláv jövevényszó ...

Vt.
Mn^yar 
II/, mán 
fKiron

I i'od.-mongol

giliszta, galiszta, stb, 
kálas = gylk 
kaliskan = ua. 
gölbürü = ua,.

Regenwurm

M/liiv, szerbh. glista = Regenwurm, Stb,,

M(i//yar
rium (<r-akkád

gonosz
ganasu bőse sein

l'inf’.yar görbe,gürbe,girbe-görbe,gurba, stb.
1 i-()(l.-mongol qorba-ji- = hajlik, görbül

vö. ^urba-ji- = hajladozik, kígyózik
tf1 out qorSoi = görbe, púpos
Iwilmük = hajlik, görbül
iiwindzsú jfurba- = ha jladozik,kígyózik
nnmér \ g u r  362,28/36 = sich wenden,sich drehen,

sich beugen}beugen,biegen 
n/láv, orosz gorb = púp
iM'fvát grbav = púpos, hajlott, görbe

grba = púp 
'./lovák hrb = ua,
' .'.eh hrbiti = hajlít, görbít, Stb.,

A ragozó nyelvek szócsaládja annyira összefüggő, 
linpy joggal állítható e szócsalád átvétele a szláv nyel
vek hen: magasabbrendű népek nincsennek!



37.
Magyar
sumér
szláv, orosz 
irodo-mongol

gúzs, gúzsba-köt
guz 371,19 = Bánd, Binde, Riegel
guz = dicker Strick, stb,
qosi-larj = brelter Gurt oder Strick,

38,
Magyar

török
szerbhorvát

vö,
orosz

vö.

hála = Dank, Danksagung
E szavunk semmiesetre sem lehet 
szláv eredetű azért, mert az ide
vett szláv szócsalád alapszava nem 
eredeti szláv szó, hanem erre az ó- 
török szóra megy vissza: 

küia- = dicsér, felmagasztal 
küla- = ua.
hvali- = dicsőit, dicsér 
hvala = Lob,Dank;das Rühmen,Ruhm 
chvalit^ = lobén, preisen 
chvala = Lob. Stb,,

Hangtan: kUlá- > hvali-; E szavunk sem lehet szláv eredetű. 

39,
Magyar hamut/kihalt szó/ = háaiga
i,-mongol qom = Kamelsattel, Kamelfilz
kalmük X®"' =

vö.tsz. = ua,
kirgiz qom = ua,
altáji török qom = ua.

Átment a szláv, sőt a német nyelbe is, 
vö,kalmüK /többesszám/
német Kummet = hámiga
szláv chomut = ua,

orosz chomutG = ua., Stb,,

4o.
Magyar

jelentéstana
haraszt,horoszt,haroszt, stb,

erdő,tölgyes,tölgyfa,cserjés,lomb, 
hulló falavelek, stb.



1.-mongol qara^ai = Tanne oder Larche,Nadelholz
kMlmük
kirgiz qarajai = Tanne
i.arancsán qara/ai « ua.
fi t<5, mongol qara- : magyar hara- 
n.-láv chvrastB, stb,
liiingtan: mongol q ) szláv chv ,.,

I .
M 11K y ar 
r\ /. 1 áv

iglice » szamártövis
iglica = Ononis Spinosa/és számos más tüs

kés növény/
l.ílrök igne = tű
('Lorök jigná = ua,
víi.finn, veps, nigla = tű, A szláv nyelvek - igla = tű - 
n//iva kölcsönvétel a törökből, nem eredeti szláv szó.

MiiKyar
, ) r 1 ontéstana

M SZÓ töve: 
n Lorök 
II :;zótő 
Kii/ Lörök
II .-.zótő
vi). ótörök

inas, inus, inos, stb,
fiú, ifjú;Knabe, Junge; apród,küldönc, 
tanuló, inas, stb.

in-
enük
en-
enik
en-
inSl

Junges;gyermek,fiú,ifjú

ua.

a káni családból származó nő és egy 
egyszerű származású férfi gyermeke 

/!>. ótörök ini,iniyi = öccs
i.iruizsú ina = Schwesterkind
'i>';',yh.szláv junosa = iuvenis 
I ;i/.ótő jun^ = ua.,

A szláv szó kölcsönvétel a ragozó nyelvekből, minden
ig /.onnyal a magyarból, A magyar -as,-os,-us képző pedig 
M. Mltáji nyelvek -.S kicsinyítő képzőjével egyezik,Kazáni 
I n i.ár c^baS = kis csirke, soron ölayas = gyermek-cse /!/

magyar inas .., Stb.,



43.
Kagyar ispán, espán, stb,
jelentéstana: a királyi várak és a várhoz tarto

zó csapatok parancsnoka 
a vármegye vezetője 
birtokigazgató, stb, 

mandzsú Subán = Schreiber, Aktuar, Kanzlist,
Sekretar 

alaki változat seoban = ua«,
A mandzsú - subán - hatalmi helyzete, pl,:a háború és 

a munka, a kormányzat három minisztériuma osztályának iro
dája; stb..

Úgy tudom, hogy e szónak - zoapan - alakja is van,a- 
miről Kniezsa nem beszél valószínűleg azért, mert az nem il
lene bele a 5?lávosltásba ...El kell fogadnunk azt a lehető
séget, hogy azt a szót az "avarok" hozták magukkal, a szláv 
nyelvekben tehát avar örökség!A magyar ispán szó, se hang-, 
se alaktanilag nem származhatik ebből a szóból, s így egyelő
re " ismeretlen eredetű" marad ..,

Kniezsa magyarázata:"vári-zsupán" annyira légbőlkapott 
s annyira a "szláv" eredetet erőlteti, hogy minden tekintet
ben tudománytalan!

44,
Magyar jászol,jászló,gyászol, stb,
kalmi.ik aslü = eine flache Mulde
tatár aslau = Mulde, Trog
szláv jasli, stb..

Kniezsa szerint a szláv ’*ed-sli : id- enni, tőből 
ered, ám erre nincs bizonyíték, ellenben a kölcsönvétel 
a ragozó nyelvekből szemmellátható.Hangtörténet:j-protézis, 
Egyébbként a szláv ed- = eszik, igealak is kölcsönvétel a 
szláv nyelvekben, vö. mongol ed-le- = essen, speisen,

44.
magyar kád
sumér hada 3o9,51 = harű = Kufe



!!/. Láv kad6
;•./lovák kada
Intin cadus
K'irög ■ - az indogermánnak mondott nyelvekbe
in>m a sémiből került ez a szó, hanem a sumérból; a suimér szó 
úi’.lsége Írott nyelvemlékkel bizonyítható, az indogermán el
méleti elképzelések pedig csak elképzelések maradnak. A ma
gyar nyelvbe nem szláv közvetítéssel került ez a szó, bár- 
hogyis csűrik-csavarják a finnugoristák a magyar nyelv ál
lítólagos szláv jövevényszavainak kérdését ...

Magyar
kalmük
hasklr
iKjzmán
azláv, orosz

kalács
külts^ = Backwerk, Weissbrot
küldzM =■ ua,
külize = Kuchen,GebSck
kaláC, kulicB = Backwerk, Weissbrot,Stb,,

Mn^’;yar 
i' l.örök

(' Lörök

1, kalamajka = valami tánc 
qalarjur- = tanzen, springen

2, kalamajka = hóbortos, féleszű 
qal = irrsinnig; Tobsucht. Stb.,

h7.
Ma/’iyar kalangya, kalongya, stb.= Getreidehaufen, 

Heuhaufen
qala- = oroszul; klast^,skladivat^ = ösz- 

szerak,összeállít,elrak 
qalan = orosz:kalan, osnovnij nalog s zemle- 

del6ceskogo naselenija v polzu go- 
sudarstva .,,

Ez a szavunk sem szláv eredetű, sőt az ótörök qalan 
■;/.() átment mint kölcsönszó az oroszba.A magyar szó mint fő- 
iii'̂v a nazalizált -gya nomenképzővel,

Érthető, hogy a finnugoros nyelvészet mit sem akar 
l.iidni az ótörök nyelvről, Írott nyelvemlékeiről, mert azoknak 
lilzonyitó erejük van az elméleti elképzelésekkel szemben!



48.
Magyar
mordvin

finn

magyar
szláv

kalapál = üt,ver
kaldadems = Geklirr/Geklapper verursachen, 

anklopfen 
kalahtaa, kalajaa = ua. 
kolkutin = Klopfer 
kolkuttaa = klopfen 
kolopács,kalapács 
klepatl = klopfen 

és klepács = kalapács.
A magyar kalapács szó áll a képzővel ellátott szó

tőből és a nomen actoris -ács,-cs képzőből,A kalapács sza
vunk tehát azt jelenti, hogy: verő,kopogó,kopogtató,

A kalap- vagy kolop- szótő alak- és jelentéstanában 
mindenben egyezik a kelep - szavunkkal,
Vö.ezzel összefüggésben még finn kalskaa, zűrjén kalskedni = 
kalapál,kopácsol,kalapácsol ..,A nomenképző -cs pedig a ra
gozó nyelvek tulajdonából való, a szláv nyelvek vették át.

49,
Magyar kaloda, kalada, stb,
jelentéstana: Fessel,Fuss-/Halsfessel
i,-mongol küli-ge = Bindung an die FíIsse,Frssel,

Hindernis 
küli- = binden, festbinden 

ótörök köl- = binden, fesseln
finn kahle = Fessel, Ketté

nylvj. kál, köl = ua,. A h- nem szerves hang,
sumér >.__i^kul 72,8 = festbinden, binden; schliessen
vö,sumér-akkád kalű = abschliessen,gefangenhalten,ein-

sperren
vö,még magyar kadola = kaloda
sumér kid 63,4 = gefangenhalten,einsperren,ab-

schliessen.
Eredeti magyar szó, a szlávok vették át a ragozó 

nyelvekből: a szláv nyelvek szókincse hatvan százalékában 
a ragozó nyelvekből ered, ami Írott nyelvemlékekkel bizo
nyítható.



Magyar kalitka, kalicka, stb.
Jelentéstana: Köfig, Gefangnis

l.iirök kilit = Schloss;zár
vö, kilit-le- = elzár,bezár,zár

nzláv klétBka = kalitka,zárka
:.zerbhorvát klltka = ua, Stb.,

A -ka/-ke formáns a magyarban névszóbői és igéből 
('ij névszót képez, pl.:zár-ka, stb., A szlávok vették át ezt 
a szót képzőjével együtt: mi jogon osztogatja szét a finnugor 
nyelvészet a magyar nyelv szókincsét?

'>1.
Magyar
Mumér

magyar 
ó török 
•s umér
vö.sumér-akkád 
r.zerbhorvát

kapa, kapál 
fc^^ab ,^5195196197 = umbrechen; feltör,

kapál
vö, qab = ua,
vö, &^^gab 167,55 = ellenkezik;sich widersetzen 

kapálódzik 
qapI5- = ellenkezik 
gub 444,45 = treten,niedertreten 
kabasu » ua.
kopati = graben,hackenístampfen

írott nyelvemlékkel bizonyítható a ragozó nyelvek 
tulajdonjoga e magyar szóval összefüggésben. A sumerban 
megvan e szó mindahárom jelentése, mutasson fel a szlávisz
tika hasonló értékűi^ott nyelvemléket a szláv nyelvekből!

Magyar kár, károsít; kárhozat
.sumér "^Tfykar 376^,7 = schádigen; Verderben
ótörök qor = kár

Ez a szó sem szláv kölcsönvétel ...

'>3.
Magyar karaj,karé j,karé,karima,s tb.

idézzünk az erdélyi tájszótárból:



karé,karaj
karén v,karéban: félkördeden,kerekit5leg 

rakni
szamoshát: karaj,karé : félköralakú szelet

karima : széle valaminek 
sumér-akkád kurutu = levágott darab

Kniezsa elhallgatja e szócsalád 
igealakjait 

karemlt : kört csinál 
karamodik : kanyarodik
karnya : kerek,lapos karimásszélű gyékény

kas
karika, stb,.

Ez a szócsalád magyar eredetű, semmi összefüggésben nem áll 
a szláv szavakkal.
A szótő: kar-
ótörök qarmaq = horog,kampó/:félkör!/
i.-mongol qaraSi = kémény : kerek füstlyuk a jurta

tetején: füst-karika
i.-mongol qormai = dér untere Saum des Rockes
kalmük yormi =■ ua.

vö. qormajibci = Saumkleid, Schürze
mandzsú hari = krumm, gekrümmt, stb.
sumér kar2 = lo5^^,6 = Ein-/Umschliessung

és Tjr gar 597,37 = rings umschliessen, 
Alaktanilag az -aj,^éj,-é, stb,, valamint a -ma,

-me elemek névszóképzők, a ragozó nyelvek tulajdona,vö. 
ezzel összefüggésben: Budenz, op,cit.Névszóképzés,177.old.,

54.
Magyar kas = kosár,halászkas
finn kaha = kosár, halaskosár,

A szláv szócsalád átvétel a finn-magyarből, mert a 
szláv nyelvek szókincsének hatvan százaléka a ragozó nyel
vekből ered.

55,
Magyar kasza, kaszál



.•iumér kaz 4o5,9 = abschnelden
M u m é r-a kk á d  qasásu = ua,0 •
1.-mongol qasu- = ua,
kalmük Xás- =ua,
(Uörök kas- « ua,
tunguz Xa3a “ olló
■szláv kosa = kasza. Stb.,

Szerkezetileg a magyar kasz-a 
zik a megfelelő tuinguznyelvi x®3“®̂
.jövevényszó a szlávból, hanem fordítva, a szláv nyelvek 
kölcsönözték át ezt a fontos kultűr-szót ,,,Ez a szavunk, 
a kapa szóval együtt, fontos jelentőségű, hisz a finn- 
nf^or nyelvészet éppen a földművelésnél használt szavakat 
vétette át a magyarban a szlávból, ime kiderül, hogy a 
szlávok vették át!,.Ugyanígy vagyunk a következő szóval.

szó pontosan egye- 
szóval, Igyhát nem

‘>6,
Magyar
l'inn

vö,
nyelvj,karj, 

Kumér 
sumér-akkád 

vö.
Ez a szó

kazal, kaszai, kaszaj, stb, 
kasa = halom, rakás, kazal /!/ 
kasa-ta = /an-/háufen; halomba-rak 
kaSa = széna-,fa-, stb, rakás 
kad^y^ 354,89 = sammeln 
qasáru = ua, 
qisru = Haufen, Stb,, 

kazal jelentéssel csak a szlovákban van 
meg, tehát átvétel a magyarból, a többi szláv nyelvben 
kecskebak jelentéssel van egy hasonló hangszerelésű szó, 
funelynek semmi köze a magyar szóhoz!E szavunk kiárusítása 
Is bizonyltja, hogy a finnugoros nyelvészet és történet- 
írás a magyarság kipusztltására felállított "tudományos”
1ntézmény!

'>7.
Magyar 
cseremisz 
csuvas 
leleüt
altáji török

kemence,kemönce,kemince, stb,
kamaga = Ofen
kSmaga = ua,
kSmaga = ua,
kámágS = ua.



kirglz kemágá = Ofen
koreai kama = ua«
északoreai kamá = ua,
sumér-akkád qamű = brennen, verbrennen, Stb,,

A szócsalád alaptöve: kemS-
magyarJ keme-nce ! A magyarban az -nce 

elem orrhangú változata a -ca/-ce nomenképzőnek, amely szél- 
tében megvan a ragozó nyelvekben,
Kniezsa Így vélekedik: "Szláv eredetéhez aligha férhet két
ség" ,,,A szláv nyelvekben ki sem mutatható ez a szó azonos 
jelentéstannal, hogyan lehet mégis azt állítani, hogy e sza
vunk szláv eredetű? A magasabbrendi'ség alapján?Az Olvasó 
láthatja, hogy mennyi az értéke egy finnugoros nyelvész, a- 
milyen Kniezsa volt, tudományos képzettségének!

58,
Magyar kereszt,kiriszt,kerüszt,kireszt,köröszt,

kUrüszt,kerüszt, stb,
Kniezsa szerint: " < görög ritusú szláv krőstB, óegyh, 
kr6st^ "crux" Zogr,Mar,Supr,Stb,;MiklLex,Srezn;blg krSst 
"croix",szerb kl^st, ukr,,orosz krest, - A görög 
névből a gótban lett "*krist "crux" és ebből való keleti 
balkáni szó, amely az egyh, szlávval az oroszba is eljutott; 
vö.Kiparsky 24o,- Nem lehet közvetlenül görög eredetű, 
mert a görögben a szónak ilyen jelentése nincs^Skok RÉS 
ll:2ol)és aligha lehet ófn eredetű, mint BEWI,634 és VREW 
1,561 állítja, mert ennek földrajzi okok mondanak ellen,
A szó a magyarban a legrégibb szláv rétegbe tartozik, de 
nem igen lehet honfoglalás előtti,Az oroszok a szót csak 
885 után, Method tanítványainak Bulgáriában való letele
pedése után ismerhették meg,- A magyarban keletkezett 
"acervus tritici" jelentésű kereszt és a lucta onus, 
baj, teher jelentésű kereszt is".
Kérdés: ha a magyarság a kereszténységet egyenesen Ró
mától, bajor közvetítéssel vette át, hogyan lehetséges mégis 
a görög ritusú "szláv" krSstB átvétele?

Ám vizsgáljuk meg az összefüggéseket, Kniezsa el
hallgatja, hogy a - kereszt - szónak és fogalmának a ma-



(-vni hiin egy igen jellemző összefüggése mutatható ki; ke- 
iiMi/L « feszület! E sorok Írója gyerekkorában ritkán hal- 
l'illn a kereszt szót a vallási megnyilatkozásokkal kap-
■ MM|;iLban: a - feszület - szó volt használatban, lega- 
iithii Is egyenrangú volt a két szó. Ha tehát a vallásos é- 
ir'ilicn a kereszt szót feszületnek nevezték, akkor en- 
imU valami nyomós oka kellett, hogy legyen. Az ilyen és 
iiiitioriló kifejezések, mint; Krisztust a keresztre FESZÍTETTÉK, 
M';;;/I)1.KT,FESZÍTSÉTEK meg őt!/kiáltozta a tömeg,../.

I^bből az következik, hogy a - kereszt - szavunk a va- 
h'ifíi'tKt'an nem *'crux", németül "Kreuz-ot” jelent, hanem olyan
• n/kílzL, amelyre kifeszltettek, ráfeszltettek, megfeszítettek, 
nib. valakit vagy valamit!Tehát; f e s z ü l e t !

A - kereszt - szóban benne kell lennie ennek a jelentés
nek, mert ez a valódi jelentése a szónak, mert még ma is azt
..iiil.iuk, hogy: Jézust a keresztre feszítették, s amire ráfe-

1 i.c t.Lék, az: f e s z ü l e t ,
I 11 i-.luk; a - kereszt - szó eredeti magyar szó; jelentéstana: 

f cii/.ii 1 et, eszköz, amire valamit vagy valakit felfeszltenek.
MI /iinylt juk: e szavunk alaptöve megvan az összes főbb urál- 
nil.iijl nyelvben, természetesen ugyanazzal a jelentéssel.
1 .M vr/.otés:
iiin/íyiir kereszt = feszület

vö. kireszt 
vö. kiriszt, stb. 

íhiii kiristaa = spannen; kifeszlt
kiristyá = gespannt werden 
kireys = Spannung 
kiristys = ua. 
kirea = straff, gespannt 

1 1/ iibszolut tő kir-
qur- = spannen 

M/iiuin-török ger-il- = gespannt werden
ger- = spannen, ausstrecken 

l.-iimriKol kere- = an-/f est-/binden
^^^"11 152,19 = zusammenbinden,spannen, 

ausspannen, bespannen.Stb.



Megjegyzés, A régi időkben - még mai.is nyoma van - a nyers 
bőrt ráfeszlették, mintegy kinyújtották egy 
X alakú - kiriszt-re = feszületre - ugyancsak 
a halálraítéltet is egy ilyen kirisztre feszá- 

tették; Közelkeleten és Eurázsia egymással szomszédos terü
letein, A finn nyelvben maradt meg ez a szó a legvilágosab- 
ban hang-, alak- és jelentéstanával:

kiris-táá = spannen
kiris-tya = gespannt werden, stb,

A nomenképzővel ellátott igető: kiri-s az alapszó, a ma
gyarban később ehez még a -t képző járult.
Megemlítendő még, hogy a magyar kereszt szónak, amint lát
tuk, "baj,teher'* jelentése is van. Ám ez az összefüggés is 
kimutatható pl.
az ótörökben qír-qin = Qual
a törökben kir- = kranken
magyar kereszt = baj, teher

E sorok írójának az a meggyőződése, hogy Jézus Krisz
tust nem római -re feszítették, hanem a közelkeleten
általánosan használt, a halálraítéltek kivégzésére, abban 
az időben alkalmazott: ^  -re, s így a KRISZTUS, azaz 
KIRISZTUS elnevezés a valóságban azt jelenti, hogy hogy a: 
MEGFESZÍTETT ...

59,
Magyar ketrec = baromfiól
Írod.-mongol qotan = kerítés, garád
kirgiz qotan = istálló
csagatáj qotan = ua,.
Alaktan: a tő két- : qot-. 7illítólag a szlovákból vettük 
át.Abba viszont a nőmet Koter = kalitka, börtön, szóból ke- 
rult«Ám hol van erre az átkölcsönzésre a bizonyíték?Kni- 
ezsa"ráfogása" nem bizonyít semmit sem, a magyar szó meg
felelője az altáji elemeknek, nern átvétel,
Egyébbként látható, hogy Kniezsa szlovák származású s így 
érthető, hOf?:y a magyar-ság állítólagos jövevényszavainak



(.0 .

Magyar
íiumér-akkád

kita = lencsomó
kltu a ge = nádköteg/csomó,

Magyar
vö.

ri nn
nyelvj,

Humér-akkád

klapec a kis fiú, pajkos gyermek 
klapcsl = verébfióka 
lapsl = Kind 
lapSi a ua,
lípu, llplípu a Schössling,Sprössling, 

Nachkomme
Ez a szó a szláv nyelvekben átvétel a finnből, abból

II nyelvfejlődési korból, amikor egyes szláv nyelvben nem 
l.iidták kiejteni a szőeleji 1-hangot ,.,

Mafryar kocserha,kocsorba,kocsorva, stb, a szénvonó
1.-mongol kösi- = wegschieben mit dér Hebestange
Klr//iz kösö- a tüzet szít
I.-mongol kösigür = Hebestange, Brecheisen
Kalmük kösür = ua,
< fiagatáj köságü = tűzpiszkáló, piszkavas

Vlírnsz kocerga = ua.
A/, altáji szóalak: faktitivum: 
Kii 1 .Wört,241ab,

köcür- .. Vö, Ramstedt,

Mii^yar koleda
Kniezsa természetesen a szlovákban 

iiM'/', I évő szónak jelentését tartja a legfontosabbnak, pedig 
|il. Mánátban a románok és a szerbek koleda-járása kimon- 
.Im Ilan mint könyörögni, koldulni, esőért koledálni, volt
II ,-i ilwi;-.ban.Nyakon is öntötték a koledálót, aki valami nö- 
vónvl)'Vl összeállított öltözékben koledált, egy vagy több 
viMiiir- vízzel! ősi magyar szó, áll a kol- tőből és az ősi 
niiint^f-finn-magyar, stb. nomen agentis/actionis -eda 
íi c'p.-MbAl. A kol- szótőnek a következő megfeleléseit mu- 
I M I .luk be :



magyar kol-eda
ótörök qol- = bitten, erbitten

vö, qolun- = erflehal
magyar kol-dul, stb.,
A magyar eredet mindenben logikus és szerves fejlődés;

koldul = kér, könyörög, kunyerál 
nomen ag./act, kol-eda = kérés, könyörgés, ..stb,.

64,
Magyar 
Írod,-mongol 
kalmük 
szláv

vö, orosz

konc/?/
qaja- = beissen, nagen 
xaza- = ua. 
kosa- = harap
kusa- = ua.. A szláv szó átvétel a mon

gol nyelvekből, a magyar szó jelentéstana a3?)ján nem tar
tozik ide...

65.
Magyar
sumér

korcsnffii, korcsoma, stb, 
kurun 3o9,5/9 = Wein, Raáschtrank, 

Dattelschnaps
A szláv szócsalád kölcsönvétel a sumér-magyarból

66,
Magyar
sumér

VG.

szláv
pl.szerbhorvát 
orosz

vö, orosz
finn
mongol
ótörök

korong, kurung, stb,= Töpferscheibe
kur 2  6o,34 = Kreis, Ring, Krümmung
kuru^ = ua,
krong = circulus
krűg = Kreis, Scheibe
krug = Kreis, runde Scheibe. stb,
koleso = kerék, r ) 1
kéri = kör
kürdü = \ia.
qursa- » körülvesz, stb., 

magyar kuru-ng; -ng nomenképző.Ez aTehát: sumér kuru 
szó a szláv nyelvekben átvétel a sumér-urálaltáji nyel
vekből. .,



Mfigyar kór, kórság
Mumér ^ k u r  366,15 = mátu,mitu = sterben;totkrank
(í'.eh-morva churav^ = beteg
orosz chöryj » ua,.,Stb,,
A .szlávok vették át ezt a szót ...

Magyar kovács
kohács 
koács
kuács, sőt: kács! Stb..

A magyarban a legősibb a kuács szóalak; a v és a h hangok 
lit^zaktöltők, az ősi szóalakban hiányzanak e hangok, pl, 
kdács /1193/,Ez a hang- és alaktani sajátosság bizonyítja, 
Im^ry ez a szó a magyarból ment át a délszláv nyelvekbe!
A -cs képző pedig a ragozó nyelvek tulajdona: nomen actoris. 
Vi). a takács címszót, 
n1zonyítás:
l.iirök kuyum-cu = Juwelier, Goldschmied
«'iizmán quy- giessen; önt,ércet önt
I Magatáj quy- = Erz schmelzen, giessen
•i/crbhorvát kova-ti = schmieden
lii/iozva: kuje-m = kovácsolok

Mumér ku^ 468,51 = nemesfémműves. Ebből is lát-
linL(5, hogy miért tilos a magyarságnak átvenni sumér örök-
rii'/.M'‘t !

I
MiiKvnr kulcs, kulcsár
MUMK^r kul 72,8 = sanaqu = schliessen,abschliessen,
M,-ii'iv kljuc6 = kulcs, kampó
'‘'/■jegyzendő, hogy a kulcsár szavunknál az -ár képző eredeti
III i/',y.ir-urálaltáji elem, nomen actoris képző,pl.futár,vezér,
/' .'./lávok vették át ezt a szót, bármennyire is tiltakozik 
>' I''tiy ellen a finnugoros nyelvészet,Ide tartozik még a 
i'iillc.ska = az ajtózár fakilincse; a -cska elem :kicsinyítő 
Ik'ii/."; , a ragozó nyelvek tulajdona,,.



70 o
Magyar kuruzsol

vö, guruzsa = kuruzslás 
sumér ?^^^^garas,j^319a, 6 = Schicksalsentscheidung,

Orakel, Ómen
szláv /?/ krozlti = köröket csinálni, körben járni,

cirkálni,
A szláv sző nem tartozik ide, vö,a korong címszót,Egyébb
ként ennél a szónál is szemmelláthatő a magyar nyelv szó
kincse kiárusításának nemzetgyalázó szándéka,

71,
Magyar kúra = farkatlan tyúk

kurnyik = tyúkól 
sumér ^  kur-gi-hu = 366,51 = Huhn
sumér-akkád kurkű = ua,
i,-mongol qora = Auerhahn
kirgiz qur = ua,
szláv kúra = Henne

vö, orosz kurica = Huhn, Henne, Stb,,
Vö,finn kurki = darú,
A prioritás a ragozó nyelveké: a szlávok vették át ezt a 
szót.

72,
Magyar

sumér

sumér-akkád

jakut
török
tatár
finn

nylvj 
i,-mongol

lapát,lapocka,lipit-lapát,lapít,lap, 
lapos,lapály,lepény, stb,

^í. sub 58,9 = platt-dücken,plattén 
vö. |7í>^^libit 5,7 = /Stein-/Platte

labánu,lapanu = plattdrücken,plattén 
libnu,geplattet,flachgedrückt 
sab-irdáx = lap,levél 
yap-rak = ua. 
lap = lapály 
lappea = lap 
laba = lap,lemez 
nabci = falevél
nabta-jfar = lapos,alacsony. Stb.,



Mulassúk be a lapu szavunk összefüggéseit is 
ttuiiiár-akkád lapu = Halm,Spross; ennek a szónak ez a
Jelentése is érdekes: páros testrész, tehát; láb ...

7*i.
Magyar lóca
I .-mongol sajuca /< saj|u-£a/ = íilés,ülő/hely/
finn lavitsa = pad, lóca

vö. lautsa = ua.
iiy 1 ovj .lüüd. ^ u t t S e  = ua.
Mzláv lavlcá = pad; /Sltz/Bank
llarifttan: s ) 1 a szóelején; a ^-hang v o k a l i z á l ó d á s a ) jj; 
Mlaktanilag az - állítólag - szláv -ca képzó urálaltáji e- 
r-fMlotű.Vö.kalmük: s a ^ S a  ) sütsa

magyar lóca; hangtan: s > 1
vö.finn nyelvj. lotS ...

íme az annyit emlegetett - lóca - szavunk nem szláv 
in-edetű, hanem azonos a mongol megfelelőjével; az 1-hang a 
n/.óelején másodlagos, - a szláv nyelvek vették át ezt a
n/ó t ...

7A.
•̂ laf?;yar macska
(' l.í'irök miSkic
1.-mongol mii = 1

vö. mis és
1 a Lár maSe =
1 i ir-ök mislq •
M/crbhorvát macak

egyébbként maSka ^
1'. 1 1'KÍz mlSlk
.■>/b.ík mu5uk

Katze; a -c kicsinyítő képző
ua. 
miS = ua. 
macska 
= macska 
= kandúr 
= Katze 
= macska 
= ua, Stb..

Knlrzsa úgy magyarázza, hogy a macska "nyávogását" utáno/nt'i 
r-.■ a szó, s Így vette át a magyar'.Ez a szó csak néhány s/. h'iv 
IIV Ívben van meg, Igyhát az átíétel iránya adva van.Mint 
n''v.^nynév a tatárban: maőe üldne = baldrián!



75.
Magyar malaszt, miloszt
sumér ^  ™al 342,86f = Segen;segnen
i.-mongol mila^a- = weihen,einweihen,segnen
teleut malky- = segnen, gefalllg sein
szláv /?/ miioszt = könyörület, irgalom.
Ami pedig a szláv mil6 = carus,dilectus, szót illeti, 
vessük össze a török mülayim = mild, sanft, szóval*
A szláv szó nem áll összefüggésben a sumér-magyar-mongol 
szócsaláddal, mert a "malaszttal teljes" azt jelenti, hogy 
"áldással teljes" ...A magyarság a kereszténység szakkife
jezéseit nem a szlávoktól vette kölcsön, mert erre nem volt 
szükség ...

76.
Magyar máz = zománc
sumér-akkád mazű = mischen, legieren 

mazű = gemischt, légiért 
ma§á§u = bestreichen 

magyar mázol ...
A magyar máz szó nem lehet a mázol igealak alaptöve 
jelentéstani eltérések miatt, tehát két szó áll előttünk; 
máz = zománc; Glasur és mázol = bestreichen. A máz sza
vunk a fazekas mesterség műszava, amely Mezopotámiáig 
visszavezeti a kutatót. A bemutatott szláv szavak, mint 
mazB, kenőcsöt, kocsikenőcsöt jelentenek és Így semmi 
közük a magyar szóhoz. Ellenben a kuli-mász szóösszetétel 
második részével egyeznek. Itt még meg kell jegyezni, hogy 
a régi időkben halzslrból : kulimászból készítették a ko
csikenőcsöt, tehát kuli-mász = halzslr. A kuli- szórész 
a hal szavunk ősibb alakja. E szavunk sem lehet kölcsönvé
tel a szláv nyelvekből, mert a kulimász szó jelentéstanilag 
nem egyezik a szláv kolomaz-zal, amely szó szószerinti 
fordítása a német Wagenschmiere szónak ...

77.
Magyar megye,megya,mögye, stb,
jelentéstana• határ,tartomány,egyházközség



1,Mumér
vö,

. Mumér 
kii I mUk 
khnIkhamo, 
Uur’eal 
ú l.örök 
u 1 gur

ma5 74,8o » ml§ru » Grenze,Grenzgeblet 
mesgye, mesgyén
mada /( ma-da/ = mátu = Land,Kreis,Bezirk 
mudSl = Volk,Provlnz 
raudSi » Volksgemelnschaft 
mo3l » gyülekezet 
budun = VolkjLeute 
buduri ■ ua*.

7M.
MuKyar
,)f lentéstana; 
fiumér 
vö,sumer
A nzláv szócsalád nem tartozik Ide

medence, medönce, stb.
mosdótál, kerek fateknő 

mud^3o9.81 » ein Tongefftss; cserépedény 
mas74,76 = e,Gefass,e.Getreidemass.

7‘>,
Mn^yar mesgye,mezsda,muzsda, stb.
Mumér ma5 74,8o = Grenze,Qrenzgeblet

vö, maS-da = ua.
hulí^ár mezda = Grenze.Stb,,

A bulgárban még az 5si sumér szókincs mutatható ki
iiliból a korból, amikor a bulgár nyelv még tiszta ragozó 
iiy«lv volt ,,,

M O ,

Mní-'yar mészáros,mlszáros, stb,
mészár-szék 
mészárol

nuiiu^r-akkád maSáru = schneiden, zerschneiden
masáru = abschneiden,abtrennen 

•luini^r-akkád man§artu = má§artu = Verwahrung,Depositum
iii.iKyor családnév:Menszáros ,.,

A magyar mészáros szó nem áll összefüggésben a 
'./láv meso = h6s szóval, mert a magyar szó alap jelentése; 
inr̂ .'f/tirol = schneiden,abschneiden,zerschneiden; vág,levág, 
M/íMvág, stb,,az alaptöve pedig; mészár- ) mészárol

mészár-os, Stb,,



Ez az összfüggés logikus és semmiféle mellébeszélés
sel nem lehet elszlávositani ezt a szavunkat,A man§ar-tu = 
Depositum,Verwahrung, szó pedig ősforrása a magyar Men- 
száros családnénak, mert jelentése egyeztethető a mészár
szék szóösszetétel fogalmával,

A szláv mesar = Fleischer, szóban az -ar nomen ac
toris képző pedig a ragozó nyelvek tulajdona.A következő 
összefüggés bizonyltja meglátásunkat,
Sumér 4o5,9 = schneiden,abschneiden,

zerschneiden
i.-mongol qasu- = abschneiden
kalmük ~ Fleischhandel,Fleisch zum Verkauf
török kasap = Fleischer,Schláchter,Metzger
arab qassab = ua,
sumér-akkád kasamu = schneiden,abschneiden, stb.,
v. magyar kaszabol ..,

Ebből is látható, hogy a - raészár-os - szavunknak 
semmi köze a "szláv" meso = hús, szóhoz! lm ettől füg-get- 
lenül, sumér ma§ 74,133 = síru = /Stück/Fleisch. A szláv 
nyelvek - meso = hús, szava sumér eredetű!

81.
Magyar mocsár, macsár, mocsár, stb, = Sumpf
sumér ^  me-si-ir 532,84d = urru2u = trüb,schmutzig 

mesi/-ir/ = ua, 
vö. ruSumtu = Sump,Morast,Schlamm,

Hangtan: § ) 5 ..,

82.
Magyar muszka = orosz

Muskua-ország = Oroszország 
orosz Moskva = főváros
baskír Maskeü = Moszkva
tatár Maskajf = ua,.

Moszkva tatár alapítású város, a neve is tatár ere
detű, a Kreml szóval együtt,
I.-mongol kerem = Festung, Mauer



lu)mán kármán ■ Festung
orosz Kreml6 » Stadtfestung. Stb.«

Minden kommentár nélkül •••

H-5.

Magyar nyoszolya,naszolya,noszolya, stb,
.1 el enté s tana • Tragbr e tt, Bettgestell
a u m é r ^ r Á ^ T ^ J H ^  dusu 32o,6/19 = Tragbrett,Tragkissen,

Traggestell 
Mumér-akkád nasú = heben,tragen
alaktanilag naszo-lya; hangtan; d ) n ) n y , , ,

M4.
Magyar ösztöke,eszteke, stb^; -ke képző
l'lnn astala = Stachel -la képző
InppN ástatak = Stab,Stock; -ták képző
alaktan^magyar ösztö- = alaptő 

finn asta- = ua, 
lapp ásta- = ua« 

vö,magyar ösztön = ösztöke; -n képző
északi szláv istyk = ösztöke 
Hzerbhorvát 8stan = ua,, Stb,,

E szavunk a finn-magyar-lapp rokonságot bizonyltja 
H így nem kölcsönvétel a szláv nyelvekből; az átvétel i- 
rányát bizonyltja a hang-,alak- és a jelentéstani össze
függés.,,

M'J,
Magyar pad, pod, stb.
Jelentéstana; lóca,padló, lapos dombhát, stb,

Kniezsa a szláv podB = padló,padlás,emelet,alap,állványzat, 
íí/.óból származtatja s meg jegyzi; "Eredeti szó^márnint szláv),
M latin pes,pedis = láb, tövének o-foka"...Ezt a levezetést 
elfogadjuk azzal a megállapítással, hogy ugyanez a szó a 
iiinngol-török nyelvekben is megvan, tehát nincs szükség az át- 
vé Leire.
1.-mongol adag = Ende; Unterlauf eines Flusses



ősmongol "*padak = ua,
khalkhamo, adak = Ende
koreai padak = Boden,Fussboden,Sohle;' -/a/k képző
ótörök adaq = láb
ősótörök "*padak = ua.
magyar pad .,,
sumér — <bad 69,10 = Ende

vö. pad 2  = ua..

86.
Magyar palást
sumér 536,13o/l/2 = uralkodói,kiráyli, ki

rálynői öltözék 
latin pala, pallium
óegyh.szláv plá5t6 = pallium.

A latin szó átvétel a sumérból, a szláv szó pedig a 
magyarból, ha tetszik, ha nem...
Vö«s\imér-akkád palú = ua..

87.
Magyar pálca = Stab,Stock
sumér bar 74,117 = ua.
sumér-akkád paru§§u = ua.
vö.sumér bal = üt,ver ... A magyar szó a valóságban
egy participium perfectum a -ca/-ce képzővel, mint főnév, 
hasonlóan pl.a lamut-tunguzban általános használatú azonos 
elemhez, amely termeszetesen a mongol-törökben is megvan, 
sőt az úgynevezett finnugor nyelvekben is.
Lamut tai|- = számol : tarj-ca = számla.Vö.ezzel összefüg
gésben még a már bemutatott mongol sayu-£a = szék,ülő/hely/, 
szót, amely a finn lavi-tsa = szék, szóval azonos, A -tsa 
és a magyar -ca/-ce, a mongol -5a, lamut -tsa, stb, kép
zők a ragozó nyelvek tulajdona: átvétel a szláv nyelvekben! 
Már ez a tény is megdönti a finnugor nyelvészet megállapítá
sait ezen a téren: a szláv nyelvek -/i/ca képzője nem szláv 
eredetű! Sem a szlávisztika, sem a finnugores nyelvészet 
nem végeztek tudományos nyelvészeti kutató munkát...



Mi-f.', ismételve,
ftninér; bar = schlagen;Stab,Stock

vö, bal » schlagen;Beil 
«\imér-akkád paru55u » Stab,Stock
nmgyar pál-ca
n/.láv pal-l-ca, Stb.«
l'i/.zel bebizonyítottuk, hogy a szláv szó a kölcsönvétel !Ez 
M szócsalád, mint egy hatalamas hógörgeteg magával rántja 
n/. idetartozó szavakat, pl,finn palja » kalapács

pallata = kalapál
kirgiz
csagatáj

de:
Írod,-mongol 

magyar

baljfa a eine Art Hammer 
balqa = ua, 
balta * balta 
bal5a-5i- = zerschlagen 
pali = üt, szelet csap, Stb,

A magyar nyelvben nincs egyetlenegy alapvető Jelenté- 
ml szláv, de egyébb eredetű Jövevényszó sem

MH,
Míigyar pálinka, stb,
l'inn palaa = elég,megég,ég
üumér bar 74b,63 = kabábu = brennen

vö, par 2  = ua,,
íi/.orbhorvát pali- = anzünden, sengen
iir-osz pali- = sengen 
Hangtan: bar ) pár ) pal-

magyar
finn
szláv

pálinka /=,égetett
palaa
páll- .,,

Az átvétel iránya szemmelláthatő

M ' ) .

il;i;.’,yar 
■.

palata, palota, Stb, = Falast,Saal 
bara2344,3/5/7/11 = Wohnung,Wohnsitz,

Wohnstatte



latin palatium
német Falast
szerbhorvát palaca, Stb,«
Figyeljük meg ezzel összefüggésben a következő egyezése
ket.
Magyar kamara, kamra, stb.
sumér ki-mara 461,153 = subtu = Wohnung,Wohn-

sitZjWohnstatte
szláv komora
német Kammer. Stb..

Minden kommentár nélkül ...

90.
Sumer pap 60,2 = ensÍ2 = Priesterfürst,Priester
magyar pap
szláv pop ...

A magyarban eredeti szó, a szlávok magyar közvetítés
sel vették át, a görögbe a sumérból került, a római PÁPA 
elnevezés is erre a sumér szóra megy vissza.

Elérkezett az ideje, hogy végre megvizsgáljuk a svunér 
hatást az indogermánnak mondott nyelvekre és - kultúrájuk
ra! Egyébbként ezekben az összefüggésekben rejlik a nemzet
közi történetírás magyargyalázásának és magyarpusztltásának 
titka: ezért tilos a magyarságnak átvenni sumér örökségét!

91.
Magyar 1.paraszt,poroszt, stb.
sumér bar 74,37/67/83 = méréSu = Bebauung,Bo-

denbestellung,Anpflanzung 
vö. par 2  = ua.

2.paraszt, meg nem művelt föld
vö. parag,parlag, műveletlenül hagyott föld

sumér >-^ bar 74,15 = unbebautes Land
3.paraszt, falusi

sumér b-— bar 74,3o2 = Dorf; falu
4.paraszt, földműves 

sumér bar 74,51 = föld



iumér

Dumér

5.paraszt, ruha,Ing 
bar 7^t2kZ>/352 = e.Kleldungsstück,Kiéld

6.paraszt, fék 
bar 74,71 = Bánd,Fessél

7.paraszt, barbár,durva,goromba 
bar 74,lo/3ol = fremd, felndlich

nu-bar-bar-a = ua.
Barbar, stb,.

Sem a paraszt, sem pedig a parlag szavunk nem szláv 
eredetű,A magyarban az alaptő fejlődése: bar ) pár-, a 
szláv nyelvekben összetett szöalakáll előttünk,

A magyar szőcsaládnak a sumér megfelelés az ősforrása, 
bárhogyis tagadjuk ezt az igazságot!,.

sumér 
vö,sumér 
német

92c
Magyar
sumér

vö.

parázsol » pörköl,beránt/levest/ 
bar 74,63 => brennen,fiammen
pár. ua.

93,
Magyar
jelentéstana:

pecsenye, pecsinye, stb,
sült;a sertés,a szarvasmarha kü
lönböző része/nyers állapotban/ 

paistaa = brateh, scheinen 
paiste = Glut,Schein 
paisti = sült 
paStua, pastoa = ua. 
pastada = ua. 
pasta = ua.
patso, patsu = ua., stb. 
pe66 = süt/kenyeret,húst/ 
pe5en5e = sütemény,sült;pecsenye 
pecS = Ofen
petsi = kályha, - tűz-fészek -;a szó 

,)i-J entéstana: tűz-fészek, bizonyítja, hogy a szó eredeti 
(Inn elem, hisz a tűznek a régi időkben "fészke" volt, 
igyhát a kályha jeletés későbbi fejlemény,tehát másodla
gos. Ám mutassuk be a következő összefüggéseket.

finn

nylvj,karj,aun, 
lüüd . 
veps. 

karjala
orosz

vö.finn



Tunguz, gold peku = Hitze
pekusl = heiss 
pekusi- = heiss sein 

olcsa peku = heiss
orosz pekar6 = pék, sütő

pec6 = Ofen 
szerbhorvát pe5enje = sült,pecsenye.
Kniezsa szerint az ősszláv '*pek-ti = süt, igealakből e- 
red palatalizációval.
Amint látjuk, megvan ez a szóaz urálaltáji nyelvekben is,pl, 
gold ■» olcsa peku = hőség,forróság 
állítólag,ős-f

szláv: ^pek-ti = süt/hevlt,forróvá tesz/ 
szerbhorvát pekar = magyar pék /!/

pec = kályha
sumér ^ ̂  pe§ 554,88 = qamű = verbrennen,brennen
magyar pest = kemence
óegyh.szláv pe5t6 = ua.
szlovák pec = ua.,Stb..

Bizonyítottuk, hogy a szláv szócsalád nem eredeti 
szavakból áll, hanem kölcsönvétel a sumér-urálaltáji nyel
vekből,Kniezsa szerint a pecsét szavunk is idetartozik, 
besüt/beéget jelentéssel. Ám az al-^ábbiákban látjuk majd, 
hogy ez a vélemény nem felel meg a valóságnak ,,,

94,
Magyar pecsétel, pecsét, stb,
sumér ̂ Jr-^TTT 1. pad^45o,3 = amaru = sehen 
magyar meg-pecsétel = láttamoz

—  II—  2, pad^45o,8 = nabű = rufen,nennen 
magyar el-pecsétel = megidéz, Stb,,
Hangtan: d ) ő ...Amint látható, a pecsétel szavunknak min
denben logikus jelentéstana van, semmiféle összefüggésben 
nem áll az amúgyis kölcsönvett "szláv" szavakkal!

95,
Magyar pénz,péz,péndz, stb,
sumér fc— < bad 59,26 = kaspu = Geld,Silber

>— < vö. pad 2  .*.



Hangtan:!. bad > pad > ^paz > péz
2, bad ) pad ) '*panz > pénz
3. bad > pad > '*pandz > péndz, stb.,

E szavunk Is: sumér örökség ...

96.
Magyar pók,pouk,ponk,púnk,pánk,púk-,stb,
ótörök bőg,bőj = pók,tarantella
kirgiz büjö = tarantella
ozmán büjá,büa =» ua,
bulgár páj6k = pók

pájuk = ua, 
lengyel pajak = ua,
szlovén pájok = ua,
szlovák pávuk = ua,
szerbhorvát pauk = ua,,Stb,,
Az eredeti szóalak: paje-k volt 
vö. ozmán büja ■» képző; később kiesett a hanezó-
közi j/v-hang. Az egész szócsalád urálaltáji eredetű, a 
szláv nyelvek vették át ezt az agyonemlegetett szót! Az 
Olvasó mindebből láthatja, hogy a finnugoros nyelvészet 
nem végzett tudományos munkát ...

97,
Magyar pusztul, pusztít, stb,
sumer pad 469,6 = rerstören,austilgen
Mumér-akkád pűsusu, pussussu = ua,
óLörök bűz- = zerstören,vernichten
vö. magyar 1, puszta = öde,wüst

2, puszta = Einöde,Büste,
Az alaptő a sumérban és az ótörökben van meg, a ma

gyarban továbbképzéssel alakultak ki a szóalakok; a szláv 
i;/.ócsalád átvétel a ragozó nyelvekből,

' i/(.
MM/',yar rend,rendez,stb,
Muiiii'r ^  ̂  re 2  2o6a,ll

ra 2  2o6,23



ra 328,27 
sumér-akkád redu, radű, rldű
jelentéstan: führen,lelten,regieren;vermehren;

lenken;herbeiführen;geeignet sein; 
folgen;LeitungjRegierung;setzen, 
stellen;aufstellen,bestellen;ansetzen, 
aufsetzen,einsetzen,bestimmen,bé
réi ten,schaf fen, bewirken,verwenden, 
fest sein,fest stehen,fest,best'-’ndig 
sein, stb,

alaktan: alaptő: re-/ra-; képző: -du
a magyarban: re- -nd /orrhang/.
Jelentéstan a magyarban: rendszer,sor,szervezet,

törvény;rendez,rendbe szed;elrendez, 
szabályoz,ráncba szed, soroz;eljárás, 
mód;vez et,irányit;intézkedik,rendel
kezik, törvénykezik, stb, 

a szlávban: red^ = Ordnung,Reihe,Folge,Rechtspflege,
Vertrag, stb,,

A szláv szócsoport átvétel a sumér-magyarból: a su- 
mér-urálaltáji nyelvek hatása a szláv nyelvek fejlődésére 
ebben az esetben is tagadhatatlan,A ragozó nyelvek priori
tása Írott nyelvemlékkel bizonyítható ,

99,
Magyar ragya,rogya,rigyás

rozsda,rezsda, stb, 
sumér urudjurudu 132,2 = erű = Kupfer
vö,sumér rus 4o2,4 = rot,rotglanzend
sumér-akkád rusSu = ua,

rus2atu = rotes Kleid, Stb,,
Walde, op,cit,358-36o oldalkon beismeri, hogy az egész; 
reud- = rőt, indogermán szócsalád sumér eredetű.
Pl,óegyh,szláv rud'5 = német: rőt = vörös 

ruda = Erz, Metall 
rus^ = rötlich blond 
r6drfe = vörös 
r^deti se = elpirul



réSda = rozsda. Stb.,
Hangtanilag:lekopott a szóeleji u-hang ...
Walde Így nyilatkozik:" Daher besteht Hommels Herleitung 
aus sum. urud letztlich gerechtfertigt"...Vö,35o,oldal, 
Kniezsa megemlíti a - rozsda - szavunk eredete tárgyalá
sánál, hogy az erdélyi - rós - = rufus, a román ros = vö
rös, átvétele,Ám vizsgáljuk meg az egész "indogermán" 
szócsaládot, látjuk majd, hogy az biz a sumér-magyar nyelv
ből ered!Ezek szerint az oroszok népneve is a valóságban 
ebből a szóból ered: rus-ki, rus-nyák: Rusz = orosz, 
l'^egemlltendő még, hogy a - réz - szavunk eredete is a su- 
mér urud = réz, szóból indul ki,Igyhát a ragya és a rozsda 
szavunk nem szláv eredetű,

100,
Magyar séta, sétál, stb,
sumér sid 314,5 = aláktu = Gang,Lauf
szerbhorvát séta- = wandeln,ambulare

§eta-nje = das Spazieren, Stb,,
A szláv szó az átvétel, ha tetszik, ha nem,,,

101,
Magyar silla = Ahle;ár/eszköz/
sumér sil 12,117 = aufritzen, spalten
szláv,pl,cseh Sidlo = Ahle, nem tartozik ide
vö,mongol side- = nagy öltéssel odafűz, csak úgy

odavarr,
Ebben az esetben is világosan látjuk, hogy a magyar 

szókincs nem szláv eredetű,

I 02.
M.igyar szabad, szabadit, stb,
••■./.láv svobodS = liber ,.,
K.'T'dés: Hová tűnt el a magyarban, a szlávban látható és 
IimIiható v-hang?Az "összecsengés"tudománytalan módszer,
> /,i n az alapon minden nyelvet össze lehet hasonlítani,
!■: :;cu’ok írójának őse tehát olyan bamba volt, hogy amikor 
iil7(!tte ezt a szót a szlávoktól, elhallotta a v-hangot!



Kniezsa azt állítja, hogy ez a szláv szó három részből áll: 
svo-bo-d6; a svo- rész a latin suus - tövével azonos,te
hát SU-, SUU-, jelentése"magának való” lenne! Csűrt-csa- 
vart magyarázat csakhogy a magyar szó szláv eredetét "bi
zonyíthassuk” !
Lássuk a valódi összefüggéseket; 
irodalmi mongol 3ab = szabad idő 
kalmük zaB = ua,

vö, 3absi-^an = szabadidő,szünidő 
i,-mongol sibtu-ra- = szabadul
kalmük suptr- = valamitől szabadul
alaktan; mongol 3ab, Jabsi- 

zaB 
5up- 
sib-tu-

magyar szab-ad,szab-a-dul, szabadít,szabadság,stb.
Már a fenti összefüggésekből látható, hogy a magyar szó 
semmiféle kapcsolatban sem áll a ”szláv” szóval, Alaktani
lag a magyarban: szab-a- igető •» a már nem eleven nomenkóp- 
ző -d, mint pl, az ótörökben: ki-d ) kid = hátul.
Most vizsgáljuk meg a sumér összefüggéseket,
így: ^ “ aSaru = frei sein/werden/machen

2, §u-bar-ra 354,12oa = uS5uru = frei machen/
lassen

3, su-bad 59,54 = nyitott kéz. 
ad,l. Alkalmazva Kniezsa fejtegetését: 
sumér §u = frei sein/werden/machen
magyar sza-bad; a -bad elem áll két ősi nem ele
ven képzőbl.Vö,Budenz, op,cit.Névszóképzés,Fontos, hogy a 
2u- ) sza- alaptő jelentéstana egyezik és nincs szükség 
semmiféle ”szlávos” magyarázatra.
ad,2, A su-bar összetétel a valóságban: kéz kinyit = sza
badít,A magyarban lerövidített alakjában maradt meg, a 
mongol megfeleléssel együtt, 
így; su-ba/r/ > suba

magyar szaba
mongol sib-, stb,

ad.3, Ugyanaz a helyzet mint a 2.pont alatt azzal a különb-



séggel, hogy a/. §u-bad > subád
magyar szabadit

szabadul 
szabaddá tesz 

b/. Su-ba/d/ ) Suba
magyar szaba
mongol slb- , Stb,.

Bizonyításom cáfolhatatlan: a magyar nyelvészetnek 
el kell ismernie, hogy a finnugoros származtatási elméle
te, az állítólagos jövevényszavaink kérdésével együtt a 
szemétdombra való!..

Mindezt figyelembe véve, meg kell említeni, hogy a
- szabad - szavunknak van egy orrhangú alakja is: 

szombat = szabad natp!
A-mongol összefüggés alátámasztja meglátásunkat, 

mert a mongol szótő jelentéstana ezt mondja: szabad idő, 
szünidő ...Figyelembe véve azt az igazságot^hogy abibllai 
nevek és elnevezések, stb. kilencven százaléka sumér e- 
redetű, meglátásunk nem utasítható vissza.

A magyar - szabad - szó hang- és alaktani levezoLénw 
is jellemzően finnugoros. Figyeljük meg ezzel ös8zefllg/j;i<a- 
ben a magyar - szövétnek = fáklya, szót -.Kniezsa szerint 
Így alakult ki; szláv svét6nik?

magyar szövétnek; az s-v hangok közé 
egy e vagy ö-hang járult, mert a magyar primltlvitás 
nem birja elviselni a szóeleji mássalhangzótorlódást, ilm, 
hogyan van az, hogy pl, az állítólag szláv:svobod6 

a magyarban nem Így alakult:szovobod
szláv:svet6 

a magyarban nem Így alakultsszevet, éo 
miért: szent ?,« Ha a szövétnek szó hangtani szabálya az 
átvételnél a fent bemutatott menetben történt, hogyan nem 
következett be ugyanaz a hangtani eltolódás az utóbbi két 
;izónál, ami logikus hangtani folyamat lenne?Ebből is lát
hatjuk, hogy a finnugoros nyelvészet felrúg minden Vifinp,- 
tani törvényt csakhogy a magyar nyelv szókincsét elszlá- 
voslthassa!



103.
Magyar szalonna, szalona, stb,
sumér 5al^ 231,41 = náhu = Schweinef ett ,Speck
orosz salo = Fett, Speck
szerbhorvát slanlna = szalonna. Stb.,

Lehet, hogy a ”szláv'* szavak alap jelentése ;sózott, 
ám a magyar sző semmiesetre sem lehet szláv jövevényszó, 
mert a mezopotámiai irány cáfolhatatlan,,,

104.
Magyar 1,szavat, 2. szavatos, szavatol

3, zuvat, zsuvat.
Három szó, a sumér összefüggések alapján látjuk majd,hogy 
ezek a szavak nem tartoznak ugyanahhoz a szótőhöz, A sza
vat és a zuvat szóalakok nomina agentis és actionis alakok, 
mint pl.mondat ...
Sumér T̂]T 1. §ab/§ag 384,2 = szó,parancs,jogeset/ügy

§ag^ 356,5/6/7 = jó,kegyelmes,irgalmas 
lenni

3.a/.zu 6,7,idú = kennen,erkennen,benach- 
richtigen ;Kenntnis,Kunde 

b/.zu 6,13 = lamádu = erfahren,erkennen, 
wissen ...

ad 1. alaptő: szav- : szavat - szó,szav-;vö.szódara, szófia
beszéd, költött, gyártott hlrbeszéd 

ad.2. szavatos,szavatol = jótálló,jótáll
ad 3.alaptő: zu- : zugát,rebesget, hirt;-get = képző 

zuvat, zsuvat = íitcahir, pletyka 
zuvol = pletykál, szót hajt,zugát hírt 
zuvatol = ua.

ad 1. ótörök sav és sab = szó,beszéd,hír,szóbeszéd,
híradás,értesítés,elbeszélés, 
mese,történet,ügy,dolog 

török sav = ^ehauptung,These
savci = Staatsanwalt,

Hangtörténet: ad 2. sag ) sa^ ) sav- = szavatol = jótáll.



Vö, ad 1,1,-monogl elrendel,pnrancíiul .
Hangtan: sag > dza^ ) d5ak- « 3akl- ...
Megvan ez a szótő pl. a vogulban Ist saB i«/.ó ,)ihiik

osztják say -
finn sövel - u h , ,

105.
Magyar szecska vö.: sze-cska /!/
mandzsú se5i- = zerschlagen,zerstUckeln,mll d«m

Messer aufschneiden 
i.-mongol sejl-cl- = ua.

vö, seji-1- = ua,
kalmük slts- = ua,
vö,horvát sljeci » vág

sijeka-ti = vagdal,darabol,Stb,,
Úgy látszik, hogy Kniezsa szláv tudása nem volt ala

pos, mert hasonló összefüggéseket meg sem említ,Vagy talán 
szándékosan hallgatta el a hasonló egyezéseket a szláv át- 
kölcsönzés érdekében?!

10 6 .
Magyar szent
régi If’ással scit, de scent is
Írod,-mongol seter = heilig,geweiht
kalmUk setr = ua,
sumér §itag 52,3 = rein; tiszta

A mongolban az -r elem egy elavult melléknévképző.
Így: sete-r
magyar,régi scite-k = szentek; a nazalizáció a ma
gyarban későbbi fejlemény,

Vö, szentel ,.,
Amint látjuk, nem volt szükség arra, hogy e szavunkat a 
szlávból átvegyük, mert a mongolban e szónak ezt a jelen
tését is ismerjük; felszentelt áldozati állat,.,A keresztény 
terminológia kifejezéseit nem kellett átkölcsönözni, mert 
felhasználtuk erre saját ősi szavainkat, mintahogy ezt sok 
más nép is megcselekedte, Egyébbként hová tűnt el a szláv 
.'•.z<3vakban kimutatható v-hang?



107.
Magyar szolga, szulga,

vö.régi szuluga, stb.
sumér >-í^ su2ul2,12o = piqittu = Aufsicht,Unterhalt,

Auftrag,Posten,Amt,Behörde, 
Verwaltung,Anstellung,stb,«

vö,magyar szolgál
szolgálat 
szolgabfó, stb, 

szerbhorvát sluga = Diener; szolga
sluzi-ti = szolgál 
sluSba = szolgálat, stb.,

A szláv szó átvétel a sumér-magyarból; hangtanilag: kiesett 
az első szótag magánhangzója.
Idetrartozik: szuluzsma,szoluzsma,zsolozsma 
vö.sumér sulu ...

Jelentéstanából: az akkád piqittu = főnév, igea
lakja: paqadu = anvertraunen,betrauen,beauftragen,besorgen,

versorgKi,bestellen,einsetzen,/die Verwaltung 
ausüben/. Stb..

108.
Magyar tömlöc,timnüc, temnec, stb,
szláv t6m6nica = Gefangnis

a szláv t6ma = sötétség, szárijjazéka lenne ,. 
vö, finn tumma = dunkel
ótörök tuman = köd
török dumán = ua,
csuvas t-am = dunkel
i,-mongol tumag = ködös, sötét
kalmük tumaG = ua,,Stb,.

Az alapszó sem szláv eredetű, hanem jövevényszó a 
ragozó nyelvekből.Mindenesetre gyanús, hogy Kniezsa és 
lektorai nem látták meg a valódi összefüggéseket.B so
rok írója ügy tudja, hogy a - tömlöc - szavunk jóidéig 
csak nyelvemlékeinkben volt ismeretes, állítólag a nyelv
újítás idejében támasztották új életre: tévesen olvasva



a c-hangot, amelyet nem tsz-nek kell ejteni, han«m k-rmkI 
így; tömlöc = tömlők; a -lök elem pedig a nomenképzők c«o- 
portjába tartozik, hisz a töm- szórész a valóságban: mol- 
léknév.Legrégib alakja: timnüc » timnük, nem pedig tlm- 
nütsz ...A -nüc /= -nük/ képző pedig azonos a -nők,-nők, 
stb, képzővel, amely sumér ősforrásra megy vissza.

109.
Magyar ugar
jelentéstana; felszántottföld,pihentetett föld,

parlag-föld, stb, 
sumér I f ^ ^ a g a r  579,3o7 = Feld,Flur,Steppe
sumér-akkád ugaru = ua,
szláv ugorS » be nem vetett föld,parlag-föld

pihenő-föld, stb,.
Ez a fontos kultúr-szó magyar közvetítéssel került 

a szláv nyelvekbe, Kniezsa magyarázata, hogy a szláv szó 
a - gorSti - = éget, igéből ered, nem más egy elméleti 
szóbukfencnél,

110,
Magyar veder, vödör, stb,
sumér ba-dar 5,39 = ein GefMss,
Hangtan a szóelején: b ) v ,,,

111,
Magyar zabla, zabola = Zaiim,Trense
sumér 1 3 Í ^  zib2  19o,5 = sindu = Gespann,Verband,Band,

Fessél
E szavunk nem áll összefüggésben a szláv: zobalo,

Pferdegebiss, szóval, mert az a fog = Zahn szóra megy 
vissza. A sumér-magyar szónak eredeti jelentéstana van,
Vö,ezzel összefüggésben még; 
magyar abla = zabla
sumér —  ab 2  42o,14/ab2-sag/ = Geschirr für den

Kopf und Nacken des Fahrochsen; 
a vonóökör fej- és nyak szerszáma#



112.
Magyar zsír, zsíros, stb,
sumér 1, sar^396,8/113d = du§5u = üppig,fett

2, 5ar 152,89 = t^brű = ua,
— II—  3, sar^ 231,25 = kabru = fett 
vö, 231,71 = Öl,Fett
vö, 231,114 = Butter
vö, 231,2oo = Schweinefett
vö. sir^ = ua,

magyar, nylvj. sír 
ótörök 5ir = zsír
orosz Éir = ua,, Stb,,

A szláv szó a jövevényszó



B e m u t a t t a m

száz és egynéhány szót a magyar nyelv 
állítólagos szláv jövevényszavaiból, bemutattam, hogy a 
szláv eredetűnek nyilvánított szavak biz megvannak az u- 
rálaltáji nyelvekben is, sőt az eddig ismert legrégibb ra
gozó nyelvben, a sumérban is,A bemutatott szavak egytől- 
egyig a ragozó nyelvek tulajdona és nyelvi birtok-állomá
nya, Ehhez e nyelvek írott nyelvemlékei szolgáltatják a 
bizonyítékot, szemben az indogermán-szláv nyelvek semmi
lyen nyelvtörténeti adattal sem bizonyítható elméleti el
képzeléseivel,Az urálaltájinak mondott nyelvek egy ősibb 
alakja a sumér, sőt az egyiptominak nevezett ősi ragozó 
nyelv is, az indogermán-szláv nyelvek ősibb alakja ismeret
len, hiányzik minden írott nyelvemlék ebben az irányban,
A ragozó nyelvek írott nyelvemlékei ismeretesek, igyhát nem 
utasítható vissza az a nyelvi tény, hogy az indogermán- 
szláv, különösen a szláv nyelvek, a ragozó nyelvekből nem
csak a szavak tömegét, hanem a szerkezeti rendszer sajátos
ságait is átvették úgy, hogy felmerül a kérdés, hogy a va
lóságban vannak-e szláv nyelvek? A valóság, úgy látszik az, 
hogy a ragozó nyelvet beszélő népek nyelvét, bizonyos kül
ső hatás érte, amely hatás " elrontotta” ezeket az eredetük
ben ragozó nyelveket, amelyeket ma ”szláv” nyelveknek neve
zünk, Ez a ”nyelvromlás” befolyásolta a ”szláv” nyelvek 
fonetikáját, bizonyos mértékben szerkezeti rendszerét is, 
bár e nyelvek ragozó sajátossága nagy részében megmaradt, 
ezek szerint a ”szláv” nyelvek közelebb állanak a ragozó, 
mint flektáló nyelvekhez,

Kniezsa, dolgozatának első kötetében, a 481-ik ol
dalon állítja, hogy a - supa = kocsiszín, - szavunk szintén 
átvétel a szlávból, éspedig a szlovákból, a iopa = ua,, 
szóból, amely állítólag a német Schuppen szóból ered; 
miért a szlovákból, hisz ha már kölcsönszó, akkor a né
metből is eredhet, A szót pl.a Délvid.'ken is használ ják,pl, 
a szerbhorvátok is,És ha fordítva történt az átvétel?



Igy: német ) magyar ) szlovák? És ha ez a szó magyar eredetű 
lenne? Természetesen a magyarság embertani aicsonyrendűsége 
már eleve kizárja ezt a lehetőséget, - a finnugoros nyelvé
szet megállapítása szerint ,,.Átvizsgálva Kniezsa dolgoza
tát tapasztaljuk, hogy a magyar szókincs állítólagos szláv 
jövevényei úgy ötven százalékkal a szlovákból erednek.
Ebben bizonyos célzatosság van. E sorok írója gyerekkorában, 
az iskolában, de a magánéletben is, állandóan azt hallotta 
és olvasta, hogy a magyar nyelv szókincsének nagy része "tót" 
eredetű,, népzenénk "tót" eredetű, népművészetünk "tót" ere
detű, nép.^zenénk "tót" eredetű, s így a végtelenségig!

E sorok írója délvidéki származású, szerbek, románok, 
németek. Délvidékre áttelepített csehek és szlovákok között 
élt, nyelvüket beszélte, de beszéli ma is

E sorok írója egyetemet végzett. A graz-i egyetemen 
fejezte be tanulmányait, mint germanista és romanista ...
Mint "nyelvész", ismeri a főbb európai nyelveket, ismeri a 
ragozó nyelvek nagy részét: e szak-ismeret nélkül nem lehet 
nyelveket összehasonlítani. Nem elég nyelvtanokat és szó
tárakat forgatni , ismerni kell az összehasonlítandó nyel
vek "lelki alakját", egyszóval: intuícióra van szükség, 
ennélkül csak bárczigézás nyelvészek maradunk ...

Természetesen e sorok írója nem hiszi önmagáról, 
hogy tévedhetetlen ...

így megint csak feltesszük a kérdést: mi az oka an- 
na.k, hogy az indogermanisztika, a finnugoros fiókintézménye 
segítségével, több mint egy évszázada, mindent felhasznál 
arra, hogy meghamisítsa a magyarság eredetét?

E sorok írója ismeri a "szláv" nyelveket, ismeri az 
úgy-nevezett óegyházi szláv nyelvet i s : e nyelvek nem indo
germán nyelvek!

A magyar nyelv alapszókincsében nincsennek semmi né
ven megnevezett "jövevényszavak", hanem csak eredeti,a ma
gyarság szellemi világában gyökerező szavak.

A kölcsönszavak tömege a szláv nyelvekben van, a- 
mennylben a "szlávok" ragaszkodnak állítólagos indogermán 
eredetükhöz, A szláv nyelvek szerkezeti felépítése nagy ré
szében szintén nem indogermán, hanem agglutináló, - miért



erőlteti tehát az indogermanÍBZ ti ka ■ niig yit ■( ̂ iln Mi
meghamisítását?

A szláv nyelvek egy kicsinyítő l̂ antut ■
val zárjuk rövidreszabott tanulmányunkati =»>i, (
H finnugoros nyelvészet állandóan erre ■/. nlwmi's 
n magyar szókincs egy részének elszlávoaltáaáriAl« 
l\ .1 llt juk; ez az elem kölcsönvétel a szláv ny» 1 v«k>!■»♦, vH,  ̂
pálca címszót,
Hlzonyltjuk* vö, Ramstedt, EinfUhrung.,,215-lk oldnl, A »•
Ktjzó nyelvek -aci,-ői, stb. kicsinyítő képzőj*. 
r^ldák; gold-tunguz mama-£a = anyácska; aba-6a ■ apiiniika, 

qizll-2a, hiialő; stb., 
l'.i'r'f a szóra megy vissza a szláv nyelvek fent említett kl ml- 
iiyl Lő képzője.
Mw fp,)«z(‘̂ sUl: a dolog szavunk eredete 

1 'tÍRÍ szóalak dölö, stb,
>• I Piit«<ötona‘ feladat,gond,kötelesség,ügy;munka;

tett,történet,eset;tárgy; nagy 
dolog;szorgalmas,elfoglalt;dolgoz!k 

dúl 399,215a = Mühe,Eiend,Kult,Dienst,Arbeit, 
Auftrag,Herstellung, stb..

Ilimül'-Akkád dullu <= ua,,
I Imi, .niuiiKol 1. dőli- = loskaufen,freilösen 

?. doliy = Lösegeld;Kaufpreis
■ # I Év , liu I d'Blg - devoir ,dette,obligation
íflMván 'írtig - Geldschuld,Schuld
-IH*# . •* » ,Pflicht
• hl I (IOk - (Icldschuld... Stb.,

n BifíMvy nyr. ívt’k ilolf); szava biz átvétel a mongol 
i N t t> A I . , ,

A iiM "I fih.'i lrtlíiMÍ.)n, Y\ony finnugor nyelvészetünk 
! »» I v n  inu iiU iH  ...

B .-.bhí, I rt/l. I I fi/.'U 1 tK'.íiiirik valódi eredete ...
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