Nemzeti sors, élet, tudomány, kultúra, médiumok
lyet az ember mindig csak ESZNYE (enne). Ennek alátámasztása
SZNYa szóban hasonló értelaz SZNY páros jelenléte, mely a tariS
met sugall, mivel abból is ESZNYEK (esznek) és ISZNYAK (a benne levõ kulacsból). Az SZNY páros bontott hangjaival alkotható
SZoN
NY (kívánatos), NYiS
SSZant (szalonnát, kenyeret),
szavak az aSS
SZéN
NY (tartalom). Székelyföldön a szomjas állapotra azt is
erS
Tisztelt Bálint György úr!
NNYas. Vagyis a CSERESZNYE: a fán (C
CSER) termõ
Valaki felhívta figyelmemet, hogy Ön a honlapján így nyilatko- mondják: SZoN
NYE), finom, ízletes
ennivaló (EESZ) és mintegy önmagától kínált (N
zik a magyarság gyümölcsökkel való kapcsolatáról:
„Ezt bizonyítja többek között az is, hogy a meggy Szó az egyet- gyümölcs.
len, minden bizonnyal finnugor eredetû gyümölcsöt jelentõ szadió – A diófa termése. [török] A D hang itt is a gömbölyûség,
vunk, míg a többi gyümölcs neve a bolgár, a török és a szláv nyelvekbõl származó kölcsönszó. (Ez azt is jelzi, hogy a gyümölcsöknek tovább a gyümölcs JÓ voltát emeli ki (ddijó hangzás), de még azt
is, hogy meg kell DolgoznIIA (ddia) ahhoz, hogy hozzájusson az ehenem lehetett valami döntõ jelentõségük õseink étkezésében.)”
tõ belsõ részhez. A DIÓ, DIA több értelmet takar a már említett
Nos, én erre szeretnék Önnek egy kis felvilágosítást adni.
A magyar nyelvet nem az úgynevezett honfoglalástól kell szá- JÓ mellett. A DIÓ GY hangra váltva GYIÓ, GYIA. A DIÓbél alakra
mítani. A mi nyelvünk a föld legrégebbi nyelve. Az a nyelv, melyet hasonlít az AGY (aagy – gya) külalaki képéhez, és rendkívül JÓ
valaha az egész emberiség beszélt. Ezen a nyelven fogalmazták (gyó) hatással van az AGYmûködésre (tobozmirigy). Érdekes párhuzam. Valaki eleve tudta: mit, miért teremt, és milyen alakban,
meg minden e Földön létezõ ismert dolognak a nevét.
A mi nyelvünkön él minden gyümölcs neve, és minden gyü- milyen névvel tár az ember elé annak hasznára! És ez biztosan
mölcsünk neve eredeti magyar szó! Minden gyümölcs a jellemzõi nem az õslevesben évmilliárdok alatt kifõtt VÉLETLEN volt!
nyomán kapta nevét. Ez bizonyítható. Kövesse figyelemmel az
egres – Zöldes-fehér vagy pirosas színû bogyó alakú savanyalábbi levélben leírt gyümölcsfélék neveit. Nincs azok közt egy fia
idegen sem. A hiba a Magyar Tudományos Akadémia nyelvpoliti- kás gyümölcs. [vándorszó: … latin] Hogy vándorszó ez biztos, és
hogy nem latin, az is. Egyik nagy bizonyíték a GR páros, a másik
kájában van.
A Magyar Értelmezõ Kéziszótár szerkesztõi az 1985-ben ki- az S hang, vagy inkább a RES végzõdés. A RES – SER, nyál SERGRest),
adott két kötet majdnem összes címszavait idegen eredetûnek ál- kentõ hatású savanyú íz. A GR páros jelen van a cseh (anG
GRese) francia, galíciai, horvát, katalán, lengyel (aG
Glították be. Valószínû, hogy Ön is onnan olvasta a gyümölcsök ne- szlovák (eG
GRastas), román (aG
GRi??), portugál, spanyol és
veit, és elfogadta, hogy azok idegen eredetûek az utolsó szálig. Rest), litván (aG
GRest jelentõ szavakban. A GR párossal alkothatók
más nyelvû, eG
Kedves Bálint gazda, ez így nem igaz!
Kezdjük a gyümölcs szóval. A szögletes zárjelben a Magy. Ért. a GÖR, GUR gyökök és fordítottjaik RÖG, RUG, vagyis ez G.R – R.G
GRik, GÖRdül szavak a bogyó külsõ fizikai jelKéziszótár szerkesztõinek téves megállapítása. A címszó és a zár- teremtõgyök. Az uG
Góizom összehúzás,
lemzõi. Nevét a savanyú, fanyar íze okozta RáG
jel közt dõlt betûkkel az õ meghatározásuk.
GRa hatás (foga vásott az EGRES evésben), viccesen nyál boG
GMég egy fontos dolog: minden megnevezés legalább három foG
Ra futás okán kaphatta. Ez oly jellemzõ rá, hogy sok nyelvben a
névadó jellemzõ sûrítménye!
GRio, a román aC
CRu (akru, g >
savanyú szót fejezi ki. A spanyol aG
GRe mind savagyümö lcs – Növénynek általában nyersen fogyasztott termé- k váltás), francia aiG
se. [török] A GYÜMÖLCS GÖMb alakú, GUMÓtermés, GUM, nyú. Eredete viszont magyar, a latin
GYÜM, az ÖLCS valaminek a kisebbje, úgyszólván, ÖCCSe. A sze- megörökölte. A savanyú íz mozgásmÖLLCS is ilyen. A GYÜM mintha a benne levõ tápanyag össze- ra serkentõ. A GR párosnak ilyen
irányú értelme van: a buggris, gráGYûlt, tÖ
ÖMörített mennyiségét is jelentené.
dics, iggric, tiggris, uggrál, uggrabuggra
áfonya – Hegyvidéki erdõkben tenyészõ örökzöld levelû kis szavakban. A gr páros jelen van
cserje. Ennek kékesfekete v. piros, savanykás ízû bogyója. [román] még a boggrács, böggre, m/aggrár,
Itt annyit helyesbítenék, hogy gyakorlati ismereteim szerint a két- szavakban is, és ezek egyike sem
féle ÁFONYA bogyói különféle ízûek. A fekete bogyó édeskés, fi- latin.
nom íz készül belõle. A piros annyira savanykás, hogy savanyúság
eper – Faeper, eperfa. Földikészítésére is használják. A piros ÁFONYA (havasi meggy) levelei
viaszkos tapintású örökzöldek. E név is több értelmet takar: egyik eper. [finnugor] A megnevezésre az
a gyümölcs neve, vagyis ÁFONYA; a másik az aszalhatósága, egyik névadó jellemzõ a lEEPERgõ
FONNYadó; harmadik FINom (FFINYom), ÍNYre kellemes. A gyü- szemek látványa. Ugyanakkor a P
mölcs (kezdetben neve lehetett ÁFINYA is). És ugyanakkor gyógy- és R hangok az aPPRó megjelenítõi is. Nagyon finom – úgymond –
hatásuk is ismert. Még egy jellemzõ: a FINNYás hölgyek nem sze- EPEdve, REPEsve kívánt, egyik legfinomabb, bõ nedvességtartalretik enni, mivel az ÁFONYA erõs festékanyaga befeketíti a szájat, mú (ep – pü) gyümölcs.
nyelvet. Nem román a kifejezés, hiszen a Kárpátokban terem,
körte – A körtefa termése. [török] A KÖRTE KÖR keresztmetolyan helyeken, ahol soha román nem járt a tatárjárás elõtt. A román nyelv a III–IV. évszázadban kezdett kialakulni a mai Irán terü- szetû gyümölcs. Az RT páros többnyire a valami okból, valamilyen
letérõl római rabszolgaságba elhurcolt nép által még használt, de természeti vagy emberi tevékenység folytán létrejött dolgokat jelatinnal keveredett nyelvbõl, valahol a mai Albánia területén. Az löl. Például: biRRTok, éRRTék, keRRT stb. A KÖRTE keRRThez kötõdõ,
ÁFONYA – AFINE szót késõbb, a tatárjárás után, Kunországba te- vagyis éRRTékes keRRTi gyümölcs. A gyümölcs nevének magyarálepedésüket követõen vehették át a magyar nyelvvel közel azonos zata még érthetõbb a KÖRTÖVE szóból. Ez két szó: KÖR-TÖVE, vagyis a TÖVE KÖR alakú. CzF Szótár fejtegeti a névkialakulás állonyelvet beszélõ kunoktó.
másait: „A kör gyökbõl lett az elavult ige körd v. kört, és ebbõl köralm a – Az almafa termése. Gömbölyded húsos termésû gyü- tõ körte részesülõ név. Így képzõdött a sörte, s a vastag hangu
mölcsfa. [török] Az, hogy a török nyelvben az ALM A – E LM A, ez lapta (lobta a lob gyöktõl) finta, sánta stb. […] A latin pyrum,
annyit jelent, hogy õk az õsmag(yar)-nyelvbõl örökölték a szót. Bi- melylyel a német Birn is egyezik, inkább a pyramis, prgoV szókkal
zonyíték az LM páros. Az ALMA ALapvetõ az összes gyümölcsök látszik rokonságban lenni, mintha a pyrum szóban a körtének azon
közül, nélkülözhetetlen vitaminok hordozója. A szó összetett, tulajdonsága vétetett volna tekintetbe, mely szerént a gúlához
ALapvetõ szükségességû gyümölcs. Fogyasztása (eevés, eme, (pyramishoz) hasonlítható. A körte megtoldva körtély, melynek
ama) mindennap ELsõdlegesen szükséges: ALap, ELeve, enni közvetlen törzsöke az igeneves körté, […]. Így alakultak: sörte,
(mmm, eme-eme, ama-ama), MAjszolni (mindennap). A kezde- sörté, sörtély, gerdély, gurdély stb. […] a körtvély is, melyhez hatekkor csak egy szótagú volt: AM, OM, mely õsgyökök bõvít- sonlók a sörtvély, görvély. Ennek közvetlen törzsöke a kettõztetett
AM-BI, OM-NI). Ebbõl lett ké- képzõjû igenév körteve, összevonva körtve, mint hal igébõl lett
ménnyel a MINdenséget kifejezõk (A
sõbb AMA, OMA, melyet a palóc tájnyelv õrzött meg mai napig. haló, halu, halava, halavány v. halvány, el igébõl elõ, ele, eleve,
eleven, mer igébõl merõ, mere, mereve, mereven, merevény, gör
bara ck – Kajszibarack, õszibarack, barackfa. [szláv] A BA gyök elavult igébõl görö, göre, göreve, görve, görvély stb.” Kiem. K.S.
a nagyon finom ízre, rendkívüli zamatra célozhat: BA-RRA. Az AR, Igen ez a nyelv játékos, rugalmas és mélységekig kifejezõ. A fent
ARA = csúcs (A
ARArát, H/A
ARgita.). A kicsinyítést, játékosságot ki- említett pyrum, Birn, de sok nyelven pear, per stb. nevek a KÖRfejezõ CK páros, magyarként azonosítja a gyümölcs nevét. A gyü- TE KÖRTÖlõ, PÖRgõ, PÖRgethetõ alakjára utalhatnak. Ez mutatja,
mölcs ARAnyhoz hasonló színe, és ARAnyat érõ finomsága adott hogy az õsmag(yar)-nyelvben ilyen neve is volt, mert különben, a
ihletet erre a jó értelemben vett cikkizésre, becézésre. A páros je- csak magyarul érthetõ PÖRge, PERgõ szavak gyöke nem lenne ott
lenléte: a bohócckodó, buccka, ciccka, cicckó, evicckél, ficckándozik, ficc- jelen. De a CzF Szótár által is idézett, s helyenként ma is hasznáKörtvélyfája, helység Erdélyben) megnevezés is
kó, kacckiás, kucckó, macckó, malaccka, pecckelõdik, vacckol szavak- latos KÖRTVÉLY (K
ban, elég bizonyíték volna a szlávozással szemben. A kezdetle- beszédes. A TV kötött mássalhangzó-páros a szavakban általában
ges, fejletlen szláv nyelvek megörökölték a jóval mûveltebb ma- bevégzett állapot eredményét, annak valamire hasznos voltát vagy
gyaroktól, nem csak a gyümölcsök, hanem az összes mezõgazda- haszontalanságát fejezi ki. Ilyenek: bizonyíttvány, borottva, hittvány,
hittves, indíttvány, irttvány, kiálttvány, köttvény, láttvány, pattvar, pittvar,
sági mûveletek, szerszámok neveit, és egyebeket!
olttvány, tettves, ültettvény stb. A KÖRTE a teljes érés állapotában
csereszny e – A cseresznyefa termése. Cseresznyefa. [szláv < VÁLik finommá, ekkor lehet VÉgleges VÉLeményt alkotni minõsé…görög] A CSER szó maga a magasra SERdült fa, ESZ, evés, a gének ÉLVezhetõ mÉÉLYségérõl (éért- vély, ört-vély , kört vély). A maNYE a felkínálás õsi szava (a NEsze régi változata) – magyarul. gyar nyelv szavaiban benne rejlenek az ilyen „apró rezdülések” (G.
Székelyföldön még ma is így szólnak a kutyához, ha valamit oda- B. Shaw). Az õsmag(yar)-nyelv utódnyelveként a török nyelvek is
vetnek neki: – NYE! Vagyis a CSER, a nagyra SERdült fa mintegy megörökölték, de nem tõlük ered.
kínálja gyönyörû piros termését: ESZ? NYE! Finom gyümölcs, me-
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málna – Apró piros bogyókból összetett, gömbölyded illatos
gyümölcs. Ezt termõ cserje. [szláv] Az M hanggal induló õsgyökök
jó része a szájtevékenységet leíró. Ilyen a MÁ õsgyök is. (FordíÁMul, ÁMul, ilyenkor eltátja száját.) Bõvítménye MÁL,
tottja is: bÁ
mely a MÁLNA gyökszava, és a puha, MÁLó, OMLó tulajdonságát
leíró. A MÁLNA gyökszavának LÁM fordítása jelzi, hogy már LÁtványa ingerkeltõ. NA, LÁM (na-lám – mál-na) tartsunk egy bemutatót: mi történne, ha ujjaink közt megszorítjuk a cserje gyümölMÁLNA? A NA NEdvességre utal, mivel a MÁLNA lédús
csét: szétM
gyümölcs (duNA, RajNA, MajNA). Mint minden kötött mássalhangzó-páros, az LN is hangkieséssel alakult ki. Feltételezhetõ,
hogy eredeti alakja MALINA volt. Ez azt jelenti, hogy amikor a
szlovák nyelv átvette, még ezt az alakot is használták, melyet az
tovább is megõrzött. Az IN az N hanggal alkotható kellemi õsgyökök egyike az õsmag-nyelvben, de csak magyarul van értelme: fIINom, csIINos, kIINcs stb. Az ÁN õsgyökkel a fIINomságokkal kapÁNatos. Az LN páros minõsítõ és hasznosság jellemcsolatos a kívÁ
zõ szereppel vesz részt a szó értelmének alakításában. Például:
asztaLLNok, áLLNok, daLLNok, eLLNök, moLLNár, tolLLNok stb. Az LN
N, NõLL. Ez azt jelenti, hogy a MÁLpáros hangjaival alkotható a LõN
NA olyan hatóanyagot tartalmazhat, mely valamilyen jó irányú átalakulást, s annak növekedését elõidézõ. Az biztos, hogy nem
szláv eredetû szó, hanem a szláv nyelvek örökölték a magyar
nyelvbõl.
meggy – A meggyfa gyümölcse. Meggyfa. [finnugor] A
MEGGY a ME õsgytökbõl a M.GY – GY.M gyökbõl. A ME õsgyök
a kínálás szava is volt az õsmag-nyelvben. Székelyföldön ma is az.
A nõi MEll is hordozza ezt a felkínáló értelmet. A ME õsgyök jelen
MEs szóban. A kelleM
MEs MEleg is kínálja magát. A GY
van a kelleM
hang, az összetevõi alapján a JÓ kifejezõje is, kettõzve többlet értéket feltételez. A GYÜMölcse BOGYó, MOGY, ami MEGY. Azt is
lehetne mondani, hogy a MEGGY a magyarok EGYes számú GYÜ Mölcse: GYÜM – MÜGY – MEGGY. GYÜMölcs szóban a termés
GYÖMöszölhetõsége is. Tehát a MEGGY önmagát kínáló kelleMEs ízû GYÜMölcs.
szeder – Apró bogyókból összenõtt,
hamvas kék vagy fekete, savanykás, vadon termõ gyümölcs. [?] A SZEDER apró
alkotó bogyói mintha össze SZEDEtt és
SZEDhetõ alakzatot alkotnának. VaszétS
lahol itt keresendõ a SZEDER megfejtése, mely minden esetben nagyon egyszerû, hiszen a kezdetek idején, minden
megnevezést a látvány, jellemzõk szültek, keresetlen, ösztönszerû szavak
megnyilvánulásaként. A CzF Szótár:
„Minthogy a szeder, mint gyümölcs, bogyócsoportozatot képez, valószinû,
hogy nevét ezen tulajdonságától kapta, miszerént gyöke sz?d valami öszszest, összetettet jelent, s rokon jelentésü volna a sz?m
szóval, mely átv. értelemben a gyümölcsök egyes gümõit, golyóit is jelenti, pl. szilvaszem, szõlõszem, buzaszem, egy szem rozs,
két szem árpa stb., Az m és d nem rokonszervü hangok, de sz?m
és sz?d nem is egészben, hanem csak gyökükben sz?, és ennek
általános jelentésében egyeznek meg, […]”
szõlõ – Gyümölcsként fogyasztott és bor készítésére is használható, õsszel érõ, fürtös bogyótermés. [török] A SZõLõ leginSZÁLLÓ tulajdonsága nyomán kapta nevét, akár a
kább kúszó, felS
SZULÁk vagy paS
SZULY, fuS
SZULYka, faS
SZULYka. A CzF Szótár más
tulajdonságáról is szól: „Ezen szó, alakjáról, s a nyelvhasonlat nyomán itélve, részesülõnek látszik, s gyöke valószinüleg: szûr ige,
melybõl eredett szûrlik, azaz, szürékeny tulajdonsággal bír, s innen, szürlõ, szüllõ, szöllõ, szõllõ, fejlõdött ki […] . LUGOSSY JÓZSEF
véleményébõl azt gyaníthatni, hogy ,szõlõ’ annyi volna mint szövûlõ (t. i. felfutó növény), valamint ,szulák’ am. szövõlék, […] PESTI GÁBOR meséiben: szõle.” Mindannyi lehet névadó jellemzõ, de
egyik sem török eredetû. Régebb két LL betûvel írtuk, mára változott a szabály. Székelyföldön kiejtve ma is SZÖLLõ.
Kedves Bálint gazda, az õsmagyarok bizony nagyon szerették
a gyümölcsöket, termesztették, megfigyelték jellemzõiket, hatásaikat, és azok szerint mindannyinak adtak találó nevet.
Bizony!
Érdemes megfontolni, mert a zöldségek esetében is mind
magyar eredetû, magyar fülnek jól érthetõ megnevezések vannak.
Példaként néhány:
karólábú KARALÁBÉ
levelenként osztható fej (kkáp) KÁPOSZTA
fára másszó FASZULYKA, futó FUSZULYKA, kappaszkodó PASZULY
Eljött az ideje az MTA nyelvészei által még ma is támogatott
ferdítések, hamisítások vagy nevezzük néven: HAZUGSÁGOK kielemzésére, és a szemétbe dobására.
Üdvözlettel,
Kolumbán Sándor.
Ui.
Én átdolgoztam a Magy. Ért. Kéziszótár anyagának egy részét, és abból született egy könyv.
Címe: Õsmag(yar)-nyelvi Értelmezõ Kéziszótár.
Ha érdekli, Budapesten az Oktogonhoz közel, a Teréz krt. 8.
szám alatti udvaron, a MAGHUN boltban található.

