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"A magyarság ellen idestova száz esztende
je nagyméreti.5 rágalmazó propap;anda folyik a nyu
gati világban,Első megfogalmazói és hirdetői a 
franciák és a csehek voltak, majd csatlakoztak 
hozzájuk a románok, szerbek és angolok is.
Mindezek azt a meggyőződést akarják kialakítani 
és megszilárdítani a nyugati közvéleményben, 
hogy a magyar nép a Kárpátok övezte Duna-meden- 
cében késői betolakodó,"idegen test" az európai 
népek családjában és ezer év óta csak zavarokat 
okoz. Ezért azt a megoldást sugalmazza: jó lenne 
ezt a népet kipüsztitani, vagy ha nem lehet, hát a 
legkisebbre; csökkentsék hatalmát,.,akkor lenne 
béke és nyugalom a kontinens e táján'.’..
Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája.

Nontreál.1975.
195-ik oldal.

E sorok írójának megjegyzése:
Ennek az irányzatnak elkötelezett kiszolgá

lója a finriugoros történetírás és a nyelvészet 
íigy a csonka-országban, mjnt nyugaton,Az ottho
niak cselkedetét még elnézhetjük, érthető okok
ból, de a nyugati finnugoristák ez irányú tevé
kenysége érthetetlen: ki "kényszeríti" őket a 
magyarság elleni hóhérmunkára ,,.

A következő oldalakon cáfolhatatlan bizo
nyítékok adataival bemutatom az indogermanisz- 
tika tudománytalan történelmi és nyelvészeti 
megállapításait ,..



ELŐSZÓ

E sorok Írója megvizsgálta az "ószláv"- 
nak nevezett, Írott nyelvemlékekben lerögzí
tett nyelvformát, amelyet a valóságban - ó- 
bolgárnak - kellene elnevezni, mintahogy ez 
a múltban szokásban volt.

A kilencedik században, Krisztus után, 
Szaloniki környékén, a mai Görögország észa
ki részén, a történetírás és a nyelvészet 
megállapítása szerint szlávok telepedtek.

Ezeknek a szlávoknak a nyelvét használ
ta fel a két, kereszténységet terjesztő hit
térítő, Kyrillos és Methodios, hogy a ke
resztény tanokat a szlávnak nevezett népek 
között is terjeszthessék,

A nyelvtudomány, megvizsgálva ennek a 
nyelvnek szerkezetét és szókincsét, indoger- 
mán eredetiJnek nyilvánította azt,

E sorok Írója, megvizsgálva ennek a 
nyelvnek szerkezeti felépítését és szókin
csének összefüggéseit, arra a meggyőződés
re Jutott, hogy ez az - óbolgárnak - újab
ban - ószlávnak - nevezett nyelv a való
ságban szerkezetében színtiszta ragozó nyelv, 
szókincsében úgy hetvenszázalékon felől szin
tén a ragozó nyelvek nagy családjába tertozik, 

A vizsgálat alapjául H,H,Bielfeldt, 1951- 
ben kiadott Altslawische Grammatik, Halle



/Saale/, cimil dolgozat adait vettem,
A vizsgálat eredményét a következő oldalakon 
az Olvasó rendelkezésére bocsájtom.
Eleve megemlítem, hogy az "ószlávnak'* mondott 
nyelv írásjelei nem a görögből erednek, hanem 
azonosak a k o p t nyelv írásjeleivel, vagyis 
ugyanabból.a forrásból erednek, amelyből a gö
rögök is átkölcsönözték saját írásjeleiket. 
Alant bemutatom a kopt nyelv, valamint a gö
rög nyelv írásjeleit is, az Olvasónak nem esik 
majd nehezére a valóságot meglátni,.,
A kopt nyelv írásjelei; ^
X = _ • = ,̂5^ P -
B ......... K " f e ____ H  =
r ____
4\ ^ d  ’ h  ' ̂  = U , ^
E =& _____ SJ - "n. = ^

Q f

r  r .... 6 - Ĉkj
r- Ö/í -t.Í...

A görög nyelv írásjelei:

____
...
..

C   ̂ -g '

agr. - f O  
(/ > -i-
Az Olvasó minden különösebb szakképzettség nél
kül összehasonlíthatja a három nyelv írásjeleit 
6gy, hogy minden nehézség nélkül megállapíthat
ja azt a tényt, hogy az "ószláv” nyelv írásje
lei közelebb állanak a kopt nyelv írásjelei
hez mint a görög nyelv írásjeleihez, amiből 
messzemenő következtetéseket vonhatunk le...
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S Z E R K E Z E T I  R É S Z

Az „ószláv"nyelv Írásrendszere.
Vö. Bielfeldt, op.cit. 24-lk oldal.

a = a T » t
i-a = Ja oy - u

- b lo - Ju
B - V (j, « f
r - g X  » eh

török g U. - C

A d M = 5 /cs/
e = e Ul - 2 /s/
\c = Je T  - st /st/
OK - z /zs/ Ti a o /orrhang/
3 = z T»t » ii
S - dz b « 'f
M 3B i a

K k 1 /orrhang/
J 1 = 1 J^ /orrhang/
m - m • ks /ksz/
H - n v j / '  s ps /psz/
0 o -e- = th
n = P a u , i , ü

p 8 r C  = s /sz/ ...
Átírásnál a latin betűket használom az Idé

zett nyelvkönyv adatait követve úgy, hogy a nem 
szakember is könnyen megérti a megtárgyalt szó 
fonetikáját, csak a különleges betűk eredeti 
alakját tartottam meg.
Pl, Írva: rp^A*6“ város

átírva; gradT> » ua,
TOKTj ; tok^ ■ áramlat



pT)iSa = hal 
n>lba — xia # • S"tb # #

Az ószláv nyelvben megvolt a hangzóil
leszkedés sajátossága, bár erről hallgat a 
nyelvészet/érthető okokból/. Bielfeldt,op.cit. 
a 26-ik oldalon, így jellemzi ezt a fontos 
hangtörténeti sajátosságot:

"Die Gegenüberstellung dér Vokale hinterer 
und vorderer Reihe ist fUr das Altslawische von 
grundlegender Bedeutung. Die Verbindung von 
Konsonanten mit folgenden Vokalen unterliegt im 
Altslawlachen bestimmten Gesetzen; vor dér Vo
kalen dér beiden Reihen können jeweils nur be- 
stimmte Konsonanten stehen; die Gesetze dér 
Palatalisierung sind durch die Unter-scheidung 
dieser beiden Reihen bedingt. In den Flexions- 
endungen \ond Wortbildungssuffixen wechseln die 
Vokale dér beiden Reihen mit einander; z.B.die 
Unterscheidung •’harter" und "weicher" Stamme 
in dér Deklination mit dér Unterscheidung dér 
beiden Vokalreihen verbunden”...

Tiszta hangzóilleszkedési törvény, mint 
bármelyik ragozó nyelvben!Vájjon mi okból hall
gatja el a nyelvkutatás ezt a fonotos nyelvi 
sajátosságot?
Ezek szerint a kemény- és a lágyhangok 

o /o/ e,V€ /e,je/
-bl /ui/ M /!/
^  /<i / b /i/ 
a /a/ ’H,ia/a,ja/

/o/ /^,»M/f,j9/
oy /u/ K) / ju/ ...

Az ótörök megfeleléseket vö.Gabain,op.cit.44- 
ik oldalon elmondottakkal.



S z ő k é p z é s

I.Névszóképzés:

főnévképzés és elemei.

1 , ószláv “O, Írva -Ti; cselekvés,folyamat,vagy 
e folyamat eredménye, tehát legtöbb esetben el
vont fogalmak, absztraktumok.
Példák; S'^bort = gyillés, gyülekezet 

pozorfe = színjáték; diadal 
tokfe - folyás, áradat 
ro'Tt, = árok, verem/rovás!/ 

mint konkrétumok is:
vozí, * kocsi 
zvon'6 » hang, csengés 

ótörökben: -1,-1,-u,-U, stb, 
udu ■ kiséret 
yazl s síkság 

a finnben; -o,-u, stb.
nauro » nevetés 
makso ■ fizetés 
kuolo = halál 

votják-zürjén:
uSto = lyuk, nyílás 

vosta = ua. 
anatóliai török:

yazi » írás 
korku » félés, félelem 
sUrü » nyáj, csorda 

megvan ez az elem a stimérban is:
zig-a * das Aufstehen/Aufgebot 
dug-a a das Sagenidel' Befehl 
Jial-a = rész,részesedés.

Vö.ezzel összefüggésben még Diakonoff,op.cit. 
6o-ik oldal, stb..



Szabály, Az ószláv nyelv -o, írva -'b főnévkép
ző eleme azonos a ragozó nyelvek megfelelő nő
mén agentls/actionis képzőjével, Igyhát nem 
indogermán eredetű.

2. Ószláv -ko,-oko,-iko
Írvaí -kT>,-’bk’b,-ik’b főnévképző. 
Jelentéstana: a cselekvés eredménye, 
a/. -kT>
pl.; znak'b = jel

igető; zna- = tud, ismer 
vö.orpsz zvuk < zvu-k = hang, csengés
b/. -'̂ k'6
pl.; s‘i.plet-’&k‘É= fonás, kötés

ostat-^ki= maradék
c/. -ikt
pl.: moöen-ikt = vértanú

oucen-ik'J = tanuló, Stb..
Ezek a képzők természetesen nemcsak igé

ből képeznek főneveket, hanem névszókból is, 
tehát denominális és deverbális funkciójuk 
van.
Pl, ószláv zla-k*b = zöldség 

kam'î b-k’fc' = kő 
zlat-ik'fc = aranyérem.

A megfelelő elem a ragozó nyelvekből; 
az ótörökből anu-q = készültség 

közünük = ablak 
cseremisz kat-Sk = darab
finn puh-ek = beszéd

rynná-kkö = roham 
török böl-ük = szakasz

yaz-Ik = rés, hasadék 
Írod.-mongol daga-ki = gyapjú 
tunguz hisa-ki = váll. Stb..
Bielfeldt, idézett dolgozata 119-ik oldalán 
megemlíti a következő képzőbokrot;-t,n-ik-%, 
és állítja, hogy ez az összetett képző az



-bn-ls birtokos melléknévképzőből és a fent be
mutatott -ikt nomenképzőből áll és nomen agen- 
tis/actoris Jelentésű főneveket képez. Amint 
láttuk, az -ik‘É> névszóképző a ragozó nyelvek
ből ered.Az -ini> elem eredete is a ragozó 
nyelvek tulajdonában lévő azonos elemre vezet
hető vissza.
Pl. a vogulban -an melléknévképző;

űssT^= városi 
a finben puun » fának a.../genitivusz/
törökben évin « háznak a... -”-
mongol ekeyin = anyának a ...
ótörök monSugUTj = gyöngynek a ...
hurrita haldi-ins « haldii/melléknév/
urartui urbar-inn® =» áldozói/ua./
ószláv gr’&2-tn*i) = bűnös

pravtíd-tn’fc = igazságos 
gospod-in*í> » urasághoz tartozik 
pogan-ini, * pogánysághoz tart.. 

Amint tapasztaljuk, ez az elem az urálaltáji 
nyelvek -in birtokos melléknévképzőjével és a 
birtokos esetragjával azonos, tehát nem szláv 
eredetű.Összetételben; -in-ik-'&

Írva; -fon-ik1>, az ószlávban
főnevekből főneveket is képez, 
így; gr’feS'fcn’t = bűnös ) gr'Bs'Uiiki = bűnöző,

l<*!,ni5«inik% » Írástudó, 
post«inik% = böjtölő 
istoStnik*!® forrás ... 

Ugyanez az összetétel megvan az urálaltáji 
nyelvekben is, pl. özbék; -niki 
Példák; u-niki » övé

kolchoz-niki » kolchozi 
davlat-niki = gazdasági. Stb.. 

A második összetett képző sem eredeti szláv e- 
lem, hanem szintén a ragozó nyelvek tulajdona: 

-*fenini&,- tenin̂ b, -anin**. ugyancsak 
birtokos melléknévképző;



grazdanin-fe = polgár; városi 
slov-lnnin'í. = szói, szóhoz tartozó 

finn suomalainen = tói, tóhoz tartozó
etymologinen = etymológiai; stb.,

Alaktanilag; slov’Bnint ( slov-t)n-in't>

névszőképzó < ------
birtokos melléknévképző <----
3 , Ószláv -ar'b ; nomen actoris
példák vratar*?, = kapus, kapuőr

rT̂ -bbarô  = halász 
hurrita. nomen actoris: iz-uri = küldönc, futár 
urartui, '• ” : a-i-ure = vezér
vö, észt kal-ur = halász
magyar vez-ér

fut-ár
török yaz-ar = író, Stb,,
h, ószláv -jo,íhva: ) -jfc ) -ío /redukció/
a/,nomen actoris: vozdfc = vezető

strazv = őr, őrző 
b/,egyébb: plaSfc = sírás; stb,
finnben laula-Ja = énekes, éneklő

tekijá = tettes, tevő 
redukcióval: vaanti ( vaánt-i = fúró 

paisti < paist-i = sült 
mordvin moraj = énekes, éneklő
redukcióval: kuli = haldokló 
lapp koarije = szabó
votják eksej = herceg, űr
zűrjén öksi = ua,
ószláv ztlodfei = gonosztevő, Stb,,

Az azonosság tagadhatatlan: a szlávnak 
nyilvánított, ószlávnak mondott nyelvforma 
szóképzése a ragozó nyelvek megfelelő rendsze
rével azonos, elemeivel együtt, ígyhát ez a 
nyelvemlékekből ismert nyelv nem indogermán 
eredetű.



5/.A következő formáns;-tai, -atal 
Például: pozoratai » néző

chodatal = kijárd 
ratai » szántő/-vet(5/, stb, 

mongol: -taj/-tej
moritaj^ = lovas, lovag,lovagló 
surjfa'julita^ = tanult, nevelt; 

Funkciója az angol nyelvű mongol nyelvtan sze
rint: "to form nouns designating possession, 
connection with, or containment in something",.
6/, A következő formáns: -‘tCin, --fecin « nomen 
actoris:

kr'sm'tőin = kormányos 
k^nigiSin » Írástudó 

mongol: -cin = nomen actoris
kapucin » kapuőr
futucin ■ hírvivő,póstás : futó!
pi5i6in ■ Írnok, titkár; stb,,

7/,Nomen agentis - képző :-tell> 
ószláv d%la- « dolgozik : d’Bla-teli= dolgozó 

krt)Sti- « keresztel : kr-fcsti-telfea 
keresztelő

ou5i- - tanít ; ouííi-tel4.» tanító,
Bz az elem összetétel; képzőbokor. Áll a -t 
műveltető ige- és az - 1 főnévképzőből, amely
nek egyértelmű megfelelése van a ragozó nyel
vekben.
a/, -t műveltetőképző: 
ótörök uqlt- * oktat, tanít
török okút- « ua,
magyar oktat
cseremisz SuzSkta- = éheztet
"ószláv" ou5i-te-lb= tanító
b/, - 1 főnévképző: 
magyar köté-1

foná-1
"ószláv" ou5ite-lÉ» " tanító, Stb,,



-lo-

Megjegyzendő, hogy az oucitelle = tanító, 
szónál még a szótő is a ragozó nyelvek tulaj
dona: ótörök ukl- ) szláv uci- = ua,,A k-hang 
palatalizációja bizonyltja ezt a tényt,

A fent bemutatott elemekkel képzett főne
vek a hímnemű szócsoportba tartoznak.
8/, Most soroljunk fel olyan főnévképzőket, a- 
melyek o-hangra végződnek és a semlegesnemű 
szócsoportba tartoznak.
Az ószlávban: -lo, írva: -lo.A szláv nyelvtu
domány megállapítása szerint ez az elem az ő- 
si "*-dlo elemből redukálódott:

■*-dlo > -lo ...
A tunguz/lamut/ nyelvben megvan ez az elem még 
eredeti alakjában is; -tla, és -lö ...
Pl.: dag- = repül ; d-s-tlg = szárny

hon- = irt ; hon-atla =̂ irtás
3mőn- = hagy ; ama- 1  la = maradék
dzeb- = eszik : dzeb-^tia = ételmE

vö. dzeb- M . dzeb-l9 = élelem
ószláv d«- = művel ; cíB-lo = mű

naS/h- = kezd : nacft-lo = kezdet
/"*or-dlo/ > ralo =̂ eke. Stb • •

Vö,Bielfeldt,op.cit.12o-ik oldal, és Benzing, 
Lamutische Grammatik,39/86e ...
9/. A helyhatározó -iste formáns.
Ószláv s'fent.m'fc® gyülekezet

s'bn<>m-i§te = gyülekező hely 
ischod'\b = kijárat 
ischod-iste = kijáró hely 
s'gkrov'fc = rejtek 
s'ékrov-iste = rejtekhely, Stb..

Az -iste elem összetétel, áll az -s lativusz- 
ragból és a -te lokativuszragból. Ezek az e- 
lemek természetesen, széltében megvannak a 
ragozó nyelvekben.A cseremiszben mint eset
és mint helyhatározó rag van használatban.



Igy, cseremisz; tusto < t«-íto » ott 
purla-Ste = jobbra 
t®-§te = itt 

ószláv s’t>krov-lste = rejtek-hely, Stb.,
Ez az elem a nyelvfejlődés folyamán szóképző 
elemmé vált az ószlávnak mondott nyelvben,Most 
vizsgáljuk meg a nőnemű főneveket képző ele
meket.
Az ószláv -a képző deverbális főneveket képez. 
Eredetére nézve azonos a hím- és a semlegesnemű 
-o és -e formánssal, amellyel együtt a ragozó 
nyelvekben meglévő azonos elemből ered.
Példák; ism'Bna = csere, változtatás

ograda = kerítés 
opona = függöny 

ótörök ög'á = dicsőség, hírnév
qutada » boldogító 

sumér hala = részesedés
duga - mondás, parancs, Stb,, 

Vö,az l,pont alatt elmondottakkÉj ,,,
11/, Az ószláv -ka,-ika,-'ika,-'íi£ika
Példák; bli5-lka = a következő

o5-ika - rokon 
f

klBt-^ka « cella, zárka 
vlad-Tbtka = uralkodó 
mot-^tka » ásó, Stb,, 

török ar-qa = hát
kirgiz 3el~ka = nyakhús
kazáni tatár jil-kS = nyak
tunguz, gold ama-ka = medve 
mongol aja-ga = ivó-edény
mandzsú sap-ka = evőpálca
cseremisz wüSSl-ka = bugyor

somSl-ka = tennivaló 
tunguz kálbi-ka = ásó
ószláv mot-^tka = ua,, Stb,,
Ezzel összefüggésben meg kell említeni a ma



gyar kalitka szót, amelyre ráfogta a finnu- 
goros nyelvészet, hogy "szláv"jövevényszó a 
magyarban.
Állítjuk. Ez a szavunk hang-, alak- és jelen
téstanával együtt a ragozó nyelvekből ment át 
a szláv nyelvekbe.
Bizonyítjuk;
magyar kalitka, kalicka
török kilit = Schloss;zár

vö, kilit-le- = le-/be-/zár 
ószláv kl'fe.t-'íjka = cella, zárka 
szerbho, klítka = ua, 
alaktana: zárka ...

Úgy vélem, hogy a MTA törli majd ezt a 
szavunkat a "szláv" jövevényszavak jegyzé
kéből, a -ka/-ke nomenképzővel együtt és kü
lön kihangsúlyozza majd,hogy ez a szó átvé
tel a magyarból .,.

-óta nomenképző 
Sistota » tisztaság 
toplota = hőség 
velikota = nagyság, Stb.. 

kizta = vastagság 
kunját = nagyság 
xosit = hosszúság; stb..
-ina, több funkcióval: 

tisina = csend,csendesség 
istina = igazság 

startiisina = el8l járó/öreg.../ 
rogozina = pázsit 

godina = óra, stb. 
ótörök tütün = füst

tirin = sereg 
mongol bagana = támasztó oszlop
ozmán takna = teknő
kazáni tatár tigána = ua,,
14, Ószláv: -ict,,-íce,--t-ca,-ica, mindahárom

1 2, ószláv:

Zűrjén-votják
cseremisz
vogul
1 3, ószláv:



nemben;
koreai, tunguz, mongol -aci,-ci,-ca,-ge,-k'a 

török -a5, -5 
ótörök -5a,-6a 
mordvin -kS,-ke 
magyar -ka,-ke, stb.,

A nyelvészet úgy véli, hogy ez az elem, vagyis 
a c-hang egy indogermán k-hangra megy vissza, 
amelyből palatalizációval keletkezett. Megfi
gyelve az altáji megfeleléseket, vissza kell u- 
tasltanunk ezt a megállapítást, merthisz az in
dogermán eredet csak feltevés, míg a ragozó 
nyelvekben meglévő elemek tagadhatatlan reali
tások.

Vegyük az ószláv ot-fcct. = apa, szót, amely 
az állítólagos ősszláv ^ot% atya, szó kicsi- 
nyltőképzővel ellátott alakja lenne, 
így!ószláv; ot<»cí> < '*ot-tkl6; 
a képző; -tc^ (-'’éktí ; k > c palatalizáció. 
Most vegjrük a mongol összefüggéseket;
i.-mongol e6e-ge « atya,apa;öreg 
altáji tör. ati-gá - ua, 
kalmük ets9-ga ■ ua,

vö. ets-ka = ua, 
ősszláv %t-fc-kí» 
ószláv OtlaCifi
Az ősszláv szó ismeretlen, a nyelvészek kitalá
lása, a mongol elem pedig kézzelfogható való
ság. A fent bemutatott formánsok a ragozó nyel
vekben, ugyanúgy az ószlávnak nevezett nyelvben 
is, valódi főnévképzők, kicsinyítő funkcióval 
is, és nem állanak semmilyen összefüggésben az 
állítólagos indogermán elemekkel; az ószlávnak 
nevezett nyelv, ragozó nyelv... 
a/.Az ószláv mint nomen agentis képző a
ragozó nyelvek -5i, -5, -ci/c = dzs/, stb. no
men actoris képzőjével azonos.
Ószláv lov-<>cí» = vadász



bor-'bci’ = harcos 
tvor-ÍTCt = teremtő 

mo. tarijan-cl = földműves 
otaci = orvos 
mori-cl = lovász 

vö. ószláv:
lov-iicí- = vadász, Stb.,

Mint kicsinyítő képző, 
ótörök ata-ci-m = atyácskám

ögU-cü-m = anyácskám 
ószláv grad-ícfc = városka

oblac--fecí = felhőcske, Stb,,
Most lássuk a palatalizációs változatot,
Tunguz nejké = tetűcske
mandzsű ecike = öcss
mordvin panzke = virágocska

riveáke = rókácska 
zűrjén bedok = botocska

puok = fácska 
magyar fiók = kismadár
vö,orosz kruzsók = köröcske

kusók = darabocska 
kazáni tatár cöbaska a csibécske 
vö, orosz bátjuáka = atyácska, Stb,,
Tehát mindakét lehetőségre megvan a hangválto
zás ;k )c, k ) c ; é s £ )  c,minden indogermános 
csűrés-csavarás nélkül,
A tunguzban/lamut/megvan még ebben az összeté
telben ;-kin <-k3-n 
pl.: uliki-k5n = mókuska

urakc9-kan = dombocska,Stb,,
A semleges- és a nőnemű elemek természete

sen szintén idetartoznak,Ezek szerint a finnu- 
goros nyelvészek által annyira emlegetett”szláv" 
-ca, -ica, stb, szóképző elemek nem szláv erede
tinek. Zárjuk megfigyeléseinket ezzel az össze
függéssel :
ótörök ÍT>ák = tehén



török inek = tehén
ószláv lonica = fiatal tehén/Jxonlca/
finn, alaktan: penikka » kölyökkutya 
A -k képző az ószlávban -c lett/ebben az eset
ben/; az -a elem a nőnem ,1ele/odamutatónévmás/: 
a török 1-hang a szóelején az ószlávban; »o- .• 
Vö, ezzel összefüggésben; 
ószláv oucenik^ ■ tanuló

oucenlca = tanuló-lány, Stb,,
15/, Az ószláv főnévképző; -t<j '
példák blagoda-t^j = kegyelem

s'|^r«-t<> ■ halál 
ta-t<> » rabló 

vlas-tí» » hatalom 
pe5-t-> ■ kemence 

tunguz top-ti a gömb,lapda
kaj-ti ■ olló 

Jakut kyp-ty = ua,
török tör-t » négy

bl-t = teti5 
sir-t » hegyhát, szirt,

16/,ószláv főnévképző: -il^, Írva; -"Blto és -alt
példák; gtlb-'Blti ■ veszély,veszedelem

pe5-alt» a gyász
obit-'felis » lakás

mongol 3obal = szenvedés
3irgal » öröm 

magyar halál
összetételben; -t61<.
például! d'B-ttlt. = cselekvés
magyar té-tel /tevés/ !!!

Jőve-tel
hiva-tál,,, Stb,,

17/, Az ószláv -ne főnévképző;
dánt) » adó 

branfc » harc



bolliz-nt. = betegség 
vogul öl-na = élet; lakás
finn kohi-na = zugás.

Bemutattam az "ószlávnak" nevezett nyelv 
főnévképző elemeinek kilencven százalékát.

Máris megállapítható: az ószlávnak mon
dott nyelv főnévképzésének rendszere, elemei
vel együtt azonos a ragozó nyelvek megfelelő 
rendszerével és elemeivel s így az "ószláv" 
nyelv nem indogermán nyelv, hanem beletarto
zik a ragozó nyelvek nagy családjába ...



A melléknévképzés és elemei.

1 .Magánhangzóra végződi melléknevek Jele:-1, 
Példák: mil'l. ■ kedves

sltp’fe » vak 
chrom'^ = sánta 
souch*fe » száraz 

flnn:-l,stb. nuori » fiatal 
pieni a kicsi 
uusi = ÚJ 
hyva » Jó 

siomér:-a gul-a « nagy
dug-a = Jó, szép 

mongol yek-e » nagy
magyar kicsi

fekete, stb,.
2. A legelevenebb formáns:
Példák v’Br-tn’fc « hűséges, hű

zakon̂ ai'C. ■ törvényes 
B adós 

5í7st<»n̂  * becsületes 
dosto-«»n> » méltó 

észt: -ne vesine = vizes, nedves 
edasine = távoli 

zűrjén:-Ai vekfti = keskeny 
ó török:-,!) ölM-o = ne(Jves

ayan5ai7 =» tiszteletreméltó 
vogul,T) naxâ t) = neves 
mordvin keSe^ * haragos

saloij = sós. Stb.,



3 .Az ószláv birtokos melléknévképző: -In-i, 
Pl,: vo vod-in'f< = vajdáé

zmi-in’f, = kígyóé 
Mari-ÍTi't> = Máriáé 

vogul ;-'n üseT) = városi 
finn isan = apának a... apáé,,,
mongol ereyin = embernek a ,, emberé
cseremisz aSamSn = atyának a ,, atyáé ,, 
hurrita haldi-in® = haldié ...
urartui urb-ar-inna = áldozási .,,
tunguz/lamut/ am-rji = atyáé ...

nakat-ayii = medvéé, medvei
4.Ószláv: -*í>k‘6, -i.kt, -ok^
Pl.: slad-’îkf. = édes

krat-lkSf. = rövid 
Sir-okt = tág, széles 

magyar puf-ók
has-ók

zűrjén koknid-ik = könnyed
jejid-ik = fehéres 

mordvin sta-ka * nehéz
kuva-ka » hossú 

ótörök süz-ük = tiszta
Id-uq » szent 

tágl-ük ■ vak 
török kir-Ik = törött

,sol-uk = hervadt 
büy-ük « nagy. Stb..

5 .Ószláv: -v{>, -av»i,.Valamivel ellátottság ,
Példák:

finn

vö.
mordvin

5i-ví, = eleven, élénk 
tin-av-fc = sáros 
krtv-av^ = véres 
vere-vá = véres 
liha-va = húsos, kövér 
liha-v = ua. 
salo-v = sós



6.Öszláv -iv*l; megfelelője az ótörök -3T/“g 
melléknévképző;hangtan; y ) v
pl.: milost-ivt> = szánalmas

straS-iv^ * félénk 
l'Bn-lv'b = lusta 

ótörök sMw-ig = szerelmes
slmta^ = hanyag 
ari-jC = tiszta 

finn vakeva » erős
kirjava ■ tarka

7 .Ószláv, képzőbokor; --felivé,funkclója;vö.fent 
ótörök: -lijf, stb..
Pl,: razoum-'tllv'& » értelmes

zavid-tlivV = irigy 
poslouS-tliv> = szófogadó 

hangtörténet;-li^ ) liu ) liu ) liv 
ótörök ada-liy = veszélyes

tür-lüg = illedelmes 
qutl-lly = méltó,méltóságos 

vö.észt lapse-lik = gyerekes. Stb..
8.Ószláv -OV1& és -ev'j; nomenpossessoris 
pl,: grom-ovt> = menydörgésé ,.,

MDg-ovl. = déli
llív-ovl? a oroszláné/Oroszlámos/ 
Petr-ov> » Péteré 
s^pasitel-ev); = Megváltóé.., 

mordvin nud-ov * lyukas 
kav-ev = köves 
sod-ov = kormos 
pil-ev = nagy fülű /!/ 

magyar ...fUl-ű 
...láb-6  
...kez-ű. Stb.,

Ez az elem a valóságban a sumér -ag/-ak geni- 
tivuszraggal azonos.Hangtan:
ag > a^ > ai > ei > . ^  > Q = -Ű/-6

êi5 ) eu ) ev = -ev^/-ov^..



Vö.mÁg a magyar -é és -i képzőket, a bir
tokos melléknév képzőit,
9,Ugyancsak a fent bemutatott csoporthoz tar
tozik az ószláv -ii formáns: birtokos mellék
név képző, és a magyar-mongol -é,-i, -ai,-ei,-iA
elemekkel vagyis a sumér -ag és az urartui 
-/e/i elemekkel azonos, nem indogermán eredetű, 
ószláv rab-ii = rabé

pts-ii = kutyáé 
cii <cíj&/ = kié? / ! ! !/ 

mongol qa^fan-ai = kánnak a,,, káné,,,
vö. qayan-i = ua,

urartui Mi-nu-a-i-né-e-i = Minuanak a
Minuaé. Stb,,
Megjegyzés,E sorok Írója, nyelvészeti összeha
sonlításainál nem az Íróasztalnál kiagyalt el
méleti etymológiákra hivatkozik, hanem Írott 
nyelvemlékek adataira.,,

E csoportba tartozik az egyszerű birtokos 
melléknévképző, az -i elem,Írva: -f 
Pl. ószláv: clov‘fcc-t = ember-i

proro5-t» = prófétai 
mater-"b = anya-i 

magyar király-i
íir-i
anya-i, stb..

Természetesen megvan ez az elem több ra
gozó nyelvben is.
10. Ószláv -l*!,,-fclf> ,-'̂ 1'̂
Pl.: krog-l’í> = kerek

top-l^ = meleg 
sv’ot-tl't = fényes 
k‘{,-fcs-’Bl'i> = savanyú 

cseremisz tam-le = édes, ízletes
kuat-le = hatalmas, erős 
t>)n3S-le = bék'S 

török sewim-li = kedves



tUy-lü =» tollas 
tat-ll » édes 
kan-ll » véres 

tunguz/lamut/ buT|tu-li » kerek, gömbölyű 
n^bu-11 = kócos, Stb,,

1 1 ,Az ószláv -iJii, képző,Tiszta irányrag, azonos 
a magyar -ni lativusz raggal.
Pl,: pr'í)d-Vn^ = első, elől van

poslíd-^fii, = utolsó 
outr—wi-ÍT = reggeli 
bliz— = közeli ,közelbeni 

magyar ,,,pap-ni
,..mester-nyi 
,.,dobás-nyi-ra,.,
.,,pillanat-nyi-ra..,Stb,, 

Természetesen megvan ez az elem a sumér- 
ban is úgy, hogy nem lehet kölcsönvételnek mi
nősíteni a szláv nyelvekből.

Mindezek után állíthatjuk, hogy az ó- 
szlávnak mondott nyelv melléknévképzésének 
rendszere, elemeivel együtt nem indogermán e- 
redetű, hanem a ragozó nyelvek rendszerével 
és elemeivel a z o n o s ,
1 2,Befejezésül vegyük a következő, az ószláv 
nyelvben, de a germán és a balti nyelvekben is 
kimutatható birtokos melléknévképzőt:

-sko, Írva: -iekf,.
Állítjuk,Ez az elem a valóságban összetétel és 
a ragozó nyelvekből vették át a balti és a 
germán nyelvek, mert az ószlávnak mondott nyelv 
szerkezetében és szókincsében a ragozó nyelvek
hez tartozik.
Bizonyltjuk,
Az összetevők: —fcsk’B < ~fs~kz, 
tunguz/lam,/ ] -aski ( -a-s-ki 

-»ski 
-ski ...



jelentéstana: valakihez/valamihez tartozik,,. 
szószerinti -hez tartozik
Az összetétel elemei a következő ősi, írott 
nyelvemlékekben kimutatható ragokra mennek 
vissza;
urartui -se = -hez,-hoz,-hoz

-^0 = birtokos melléknévképző 
hurrita -'̂ i = ua.
Pl.urartui: ur-bu-a-se = áldozathoz

Sarduri-p = Szárdurié/-i 
hurrita pab-an-2f^= hegyi, hegyé ...
Az összetételr-setj-i > -se^fi ) -seki 
a tunguzban/lamut/ -s»ki

Y -ski
Az összetétel elemei,!.: -se 
a finnben puu-ksi/ks =5<sz/ = fához

mae-ksi = dombhoz 
vö, ala-s = alá, le

ylö-s = föl 
mongol önde-s = ua.
cseremisz jal5-se = falusi. Stb,,

II.-ji,-p 
mongol aqayin-ki = a bátyé
kazáni tatár atani-qi = apáé, apai 
altáji török atanl-^i = ua, 
ótörök icrá-ki = belseji
a tunguzban, összetételben: 

awa-ski = ide 
ama-ski = vissza 

tula-ski = kifelé 
tawa-ski = oda, Stb,.

Ószláv: clovBc-VaSk'̂ í, = emberi
zem-fcsk'-̂  = földi 
boz-fesk'̂  = isteni 

nebes-tsk̂ i;. = égi, Stb..



A határozószők képzése és elemei

a/.Helyhatérozók,
Az ószlávban; -de, kérdése: hol?
Példák: k^de = hol?

nik'^de » sehol 
n'Bk^de » valahol 
ovidé ■ itt 
ontde » ott
v-6s^de a mindenütt 

mongol: -da/-de
ende ■ itt 
tende » ott 
qotalada » mindenütt 
dérgede = mellett,-nál 

ótörök qanta = hol?
török nerede » ua.Stb,,
b/.Idíhatározókí -g-da; kérdése; mikor?
Pl.: ószláv kogda » mikor 

onígda ■ akkor 
ov^gda » most, ekkor 
v^segda = bármikor 

mongol maiyada « holnap
önide = régen 
nasuda = mindenkor 
urtuda = ua*. Stb,.

Megjegyzendó, hogy a bemutatott elemek azono
sak a török nyelvek lokativuszi esetragjával, 
ebben az esetben képzővé válva, amely tény bi
zonyltja, hogy az ószláv nyelv szintén rago
zó nyelv,,,



c/.Ablativuszi viszony: -/̂ í-dfej-fíS-dou 
Példák: tftdt = innen

kMli = honnan 
oníidou = amonnan 
inftd’K = máshonnan 

mordvin aldo, alda = alól
finn alta = ua.
lappS jillede = nyugatról

olkode = kiviilről 
ótörök qanyuda = honnan,, Stb,,
Zárjuk megfigyeléseinket a következő megjegy
zéssel ;a határozószók képzői a valóságban va
lamelyik megfelelő esetragra mennek vissza, 
mintahogy ezt fent láttuk,Tiszta magánhangzós 
esetrag is k''pzővé válhat, pl.ószláv: 
vecertj = este, de: vecer-'& = est-e ! !Az ószláv 
szó ragjával szemben a magyarban lokatiwsz 
áll, mint pl. a mongolban: ma^u^-a = rosszul, 
qata^uj^-a = kegyetlenül, a valóságban dativusz- 
ról van szó.A rendszer tehát itt is azonos, sok 
esetben az elemekkel együtt,Csak egy példát; 

ószláv dolft = lent 
ótörök qodi = lent

csagatáj koji = ua..
Úgy vélem, hogy szükségtelen a külön magyará
zat ....



A z  I g e k é p z é s

Állítás.

Az ószláv íiyelv igeképzésének rendszere, 
elemeivel együtt, azonos a ragozd nyelvek meg
felelő rendszerével és elemeivel.

Bizonyítás.

Az ószlávnak mondott nyelv igeképzésé
nél két igetövet különböztetünk meg; az in- 
finitivusz/igenévi-főnév/tövét és a praesens 
/Jelenidő/tövét. A tövekhez járulnak az ige
képző elemek.Jelöljük ezeket a töveket lerövi
dítve; inftő és praestő ...
Az inftöveket két csoportba osztályozzuk; a/, 
a képző nélküli tő, b/.a képzővel ellátott tő, 
Figyeljük meg a képző nélküli igecsoport inf- 
tövét;
mlB-ti / <^mel-ti/ - őröl; inftő ;ml'B- <^mel- 
kla-ti / Ckol-ti/ =mészárol :kla- <*köl- 
bra-ti / (*bor-ti = küzd ;bra- <*bor-

A töveknek ősibb alakja még mássalhangzó
ra végződött; a mássalhangzó helyet cserélt 
az előtte lévő vokálissal;vö.fent,Ebből lát
ható, hogy mássalhangzótorlódás a szó elején 
nem valami magasabbrendtlnyelvi sajátosság.



hanetn közönséges nyelvromlás.
Például, s- és z-hangra végződő igetövek az ó- 
szlávnak mondott nyelvben:

nes-ti = tragen 
pas-ti = legeltet 
vez-e- = fahren/tranzitív/ 
grTo't/'Z-e- = rág 

d- és t-hangrg:
met-e- = seper 
plet-e- = fon 
pad-e- = esik, leesik 
bod-e- =» szúr 

k- és g-hangra;
pék- = süt 
tek- = fut 
5eg- = éget 
mog- = bir 

r-hangra*
tfcr- = dörzsöl 
m<,r- = meghal ,,. Stb,, 

az osztrákban: wir- = tesz, csinál 
mán- = megy 
amát- = örül 
jont- = játszik 
jenS- = iszik,., Stb,. 

Idetartoznak még a valóban magánhangzóra 
végződő, képző nélküli igetövek: 

bi-ti = üt,ver - inftő: bi-
vi-ti = csavar - '• vi- 

poci-ti = nyugszik " poci- 
az osztjákban:

ji-ti = jön tői ji-
le-ti = eszik " le-
wu-ti = venni ” wu- ... Stb..
Hasonló szerkezetű igető bármelyik ragozó 

nyelvben is kimutatható;
mongol bol- = van,lesz,lehetséges
török bol- = ua.



vogul ol- » van, lesz, lehetséges
mongol gar- ■ előlép,kijön,képződik
török sag- ^ fed

bük- - hajlik 
bog- » összeköt, bogoz 

a mongolban már igeképző elem: 
kese- -megbüntet 
dele- = üt, kopog 
böki- = hajlik 

vö, finnS pago- = szalad ...
Amint látjuk, a tiszta igető, a nem képzett alak, 
nem szláv nyelvi sajátosság, hanem hasonló sa
játosság a ragozó nyelvekben is kimutatható. 
Szabály, Névszóból és igéből új igetövet képez
hetünk az ószláv nyelvben, tehát van az Ószláv
ban denominális és deverbális igeképzés, mint 
bármelyik ragozó nyelvben,
A következőkben bemutatjuk az igeképzés rend
szerét és elmeit.
Az inftőhöz járuló -a-, -"fe— , és -i- képzők.
Az -a- képző: gnt>v-a- = haragszik /denominál./ 

kontc-a- » bevégez 
pokaz-a- = mutat 
izbir-a- » kiválaszt 

Az -Í6- képzővel;
on‘fem-í)- = elnémul 
oslab-t- = gyengül 
c'BlJb- s gyógyul 
oum-'t- = ért
s"Bd-®- = ül/

az -i- képzővel;
vod-i- = vezet
av-i- = mutat

post-i- = böjtöl
gost-i- = megvendégel 
bogát-i- = meggazdagodik ,..



pl,, ótörök;

pl,,ótörök;küc 
ószláv

at = név

Ezek az elemek nem indogermán eredetűek, ha
nem a ragozó nyelvekben is kimutatható azonos 
hangszerelésű, azonos helyzetben, azonos 
funkciójú plemekre mennek vissza, 
így, ószláv; -a-

-B- 
-i- 
-a- 
-a- 
-I- 
-i- 
-u-
-Ü-, stb,

erő küc-á- = erőlködik 
c’Bl-'fe- = gyógyul 
at-a- = hív 
gn’Bv-a- = haragszik 
kül-a- = dicsőít 
chvalri- = ua, 
bar-i- = elkap 
dar-u- = nyom, szorít 
sab-a- = ver,ostoroz 
sab-i- = ua, 
pod-e- = betegeskedik 
jan-u- = szomjazik. 

Úgy látszik, hogy az ószláv inftő fent bemuta
tott három igeképzője a valóságban egy elem, 
mert az “ószláv''-nak mondott nyelv eredetében 
ragozó nyelv s mint ilyen ismerte a hangzóil
leszkedést is, s innen ered a formánsok külön
böző hangszerelése! 
így, ósz, griBv-a- = haragszik

ót. bo§-a- = megszabadít
ósz, bol-t- = betegeskedik
ót. küc-a- = erőlködik
ósz. post-i- = böjtöl
ót. öl-i- = nedvesedik. Stb..

Elkölcsönzésről nem beszélhetünk, tehát csak

ótörök
ószláv
ótörök
ószláv
mongol

finn, nyelvjárás



azonosságról lehet sző!
Megjegyzés,A poliszemantika szabályait a kép
zők funkciója megítélésénél nem szabad figyel
men kivUl hagyni.
Az inf tőhöz járuló -ny-, Irvaí -n#.-,ejtve:nu, 
igeképző, amely mozzanatos/momentán/igealako- 
kat képez.Ez az ószláv elem azonos a ragozó 
nyelvekben meglévő -ne-,-n- mozzanatos igekép
zővel,

így, ószláv* -no-
finn: -ne-, stb, 

pl, tl%k-no- ■ koppant
s^ch-no- ■ elszárad 
poma-no- » eszébejut 
iStez-ny- « eltűnik 
ougas-no- » elolt 

lappS sourga-ne- = megijed
F cokka-ne- = leül

botta-ne- = megdagad 
finnS pake-ne- « megszalad

vanha-ne- = megvénül
ale-ne- » lesüllyed, Stb,,

Az ószláv -je-, lrva:-K-formáns frequentativ, 
kontinuativ, azaz gyakorltó igealakokat képez, 
ószláv:inftő pokaz-a- = mutat

praestő pokaz-a-je- = mutogat 
izbir-a- » kiválszt 
izbir-a-je-= kiválogat 
naric-a-je- = megnevez 
s%zidz-a-je- = éget 
rabota-je- = dolgozgat.

Ez az elem azonos az urálaltáji nyelvekben ki
mutatható megfelelő elemmel:-iji-,-ji-,-ja- 
Irod.-mongol; böki- =* hajlik

böki-ji- = hajladozik 
qa3i-ji- » ua. 

mordvinM 5epi-je- = vagdal



ébredezik
ég
; hangtan: je >

mordvinM tosti-je- = kopogtat
E veri-ja- = vérzik

ali-ja- = tojik 
osztják ftell-ji- = nyalogat

jastl-ji- = mondogat 
lappS koca-je-

puola-je-
magyar hever-é-sz : hangtan: je ) é

legel-é-sz 
kotor-á-sz 

ószláv, redukcióval: 
praestő pas-e- = legeltet

vez-e- = utazgat 
met-e- = söpörget 
pec-e- = sütöget; hangtan:je)e

ószláv: je ) i
bol-"B- = megbetegszik 
bol-i- = betegeskedik 
vel-'t- = parancsol 
vel-i- = parancsolgat 
dr’í.z-a- = tart

inftő
praestő
inftő
praestő
inftő
praestő
finn: je

drí>z-i- = tartogat 
> i

paina- = nyom, szorít 
pain-i- = birkózik 
mata- = serpere, repere 
mat-i- = csúszkál-mászkál 

de: poik-i- = fiadzik : poika = fiú
mun-i- = tojik : muna = tojás 
pes-i- = fészkel : pesfi = fészek,

Végül: ószláv -óva- igeképző; funkciója: cse
lekvés ism.étlése: ál-reflexivum.
Megfelelője a ragozó nyelvek -v- /reflexiv/
igeképzője,
i^zek szerint:
inftő dar-ov-a- = ajándékoz



Inftő ob*fed-ov-a- » ebédel
mil-ov-a- = együttérez 
rad-ov-a- ■ örvendezik 

Imen-ov-a- » megnevez 
mordvin Ifemde-ve- = ua,

kado-v- » visszamarad 
lazo-v- = hasad 

panzo-v- a nyílik 
lappS ko£6ot-ove- = megnevez
vogulK tat-ov- a hoz

ur-ov- = őriz 
magyar hény-ó-dik

húz-d-dik 
vö, harag-uv- ... Stb.,

Ezzel bemutattuk az "dszláv^-nak mondott 
nyelv igeképzésének rendszerét és elemeit,Az 
dszláv nyelv igeképzési rendszere és elemei 
azonosak a ragozd nyelvek megfelelő rendsze
rével és elemeivel, Igyhát az dszláv nyelv 
névszd- és Igeképzésének rendszere:ragozd! 
Semmiesetre sem indogermán.

Miért hallgatja el ezeket a nyelvtörténeti 
realitásokat a - flnnugoros nyelvészet?

És a szlávlsztika?..
Szabály. Nincs az dszlávnak mondott nyelvben 
egyetlen igeképző elem sem, amelynek ne lenne 
megfelelője a ragozd nyelvekben!



Az igenévi-főnév és képzése

Az ószlávban: -ti 
az osztrákban: -ti 
a finnben; -ta,-tá,-da,-da
Természetesen az indogermanisztil<a és ki

szolgálója, a finnugoros nyelvészet ügy állí
taná oda ezt a kérdést, mintha a finn-osztják- 
ban átkölcsönzésről lenne szó, a két nyelv a- 
lacsonyrendű származása következményeként. Ám 
figyeljük meg az altáji összefüggéseket is. 
Vö.Ramstedt, Einführung,.,II,119-ik oldal, 
így:"Das Suffix -ta ist im Koreanischen die 
Endung des - Infinitivs - dér gewöhnlichen 
lexikalischen Form des Verbums",.,

A sumér összefüggés végérvényesen bizo
nyítja, hogy ez az elem nem "szláv" eredetű, 
de azt is, hogy ez az elem a valóságban;ösz- 
szetétel ...

A valóság:a koreaiakra nem lehet ráfog
ni az átkölcsönzést!
Végezzük el az összehasonlítást:
ószláv kleveta-ti = gyanúsít

poci-ti = nyngszik
chvali-ti = dicsőít

ves-ti = utazik
koreai mek-ta = eszik

ka-da = megy
it-ta = van, létezik

a finnben teh-da = tesz, cselekszik
syö-da = eszik

osztják taj-ti 3 bir



osztják jl-ti = jön
jot-ti = Játszik 

sumér dú-ge-da « szépíteni
k6-ge-da * tisztítani 

nu-aka-da = nem tenni 
gál-la-da = kelleni 
dúg-a-da = J<5 lenni. Stb.,

Vö.AnOr 28,I.%42.
MegJegyzés.Az dszláv és a ragozd nyelvek meg
feleld eleme ebbdl a sumér - ősibb alakbdl fej
lődött mai alakjáig, tehát nem szláv és nem in
dogermán eredetű.
Befejezésül vegyük a deverbális nomen-t, amely
nek összefüggéseit Bielfeldt,op.cit.235-ik ol
dalon tárgyalja.
Lássuk a török összefüggéseket; 
ujgur kai- = kel. J ö n ; kai-ti,Jövő

kaS- = múlik ; ka£-ti = múlt 
dszláv da- = ad — > ; da-t-fc = adomány

zi- = él->: zi-t^ = élet... 
Igyhát ezen az oldalon sem mondhatd in

dogermán eredetűnek az dszláv nyelv igenévi 
főnevének képzője!



A N É V M Á S O K

l.A személynévmások 

Az ószlávban,esz, azi. = én
ótörök öz = egyén;maga;személy;az én
finn itse = ua,

yö.nylvj, ize = ua, 
vö, íz = ua,

mordvin Sé = ua,, stb,.
Megjegyzés. Az ótörök szóra nem lehet ráfogni 
az elkölcsönzést;amint látjuk,az ószlávnak mon
dott nyelv az’6 = én, szemálynévmásának való
di jelentése: magam, személyem, igyhát ez az 
elem nem indogermán eredeti!.
Az ószlávban, esz. = te
lappS to- = ua.
mordvin to- = ua.
cseremisz t®-, ti~= ua.
votják to- = ua.
zíírjón te = ua.
mongol 5i = ua.
finn si- = ua.
ótörök si- = ua.
sumér za/ze-,zi-/ = ua.,Stb..
Eredeti ősforrás a sumér; ebből az alakból
fejlődtek ki a megfelelő elemek.
Hangtörténet:ze-/zi- ) cseremisz t9-,ti-

zürjén te 
moncol ci 

finn/török si-/se-...
Milyen adatokkal bizonyítható a kizárólagos 
indogermán eredet?



őszláv, tsz. m'Bf} a mink, ml
finn me = ua.
lappS ml » ua.
cseremisz me, ma = ua.
votják mi = ua.
mongol ma- és ba- = ua.
siomdr me = ua*. Stb..
ószláv v*̂ <, = tik, ti

jegyzés. Ez az elem minden bizonnyal "inklu- 
ziv” összetétele a: te + Ő = ti, személynévmá
soknak, mint pl, a tunguzban; süa ) suö = ti,a 
valóságban: sU-S = te-ö ...Az ószláv összetétel 
tehát: vi ( v-i ( azaz vT̂ -t, ( v^-^.Az összeté
tel első elemének a ragozó nyelvekbenl megfele
lése bizonytalan, Ígyhát ez a kérdés egyelőre 
megválaszolatlan marad.Az állítólag indogermán 
elem eredetének kérdését sem válaszolta meg a 
szaktudomány ...
A visszaható személynévmás se- = saját, maga 
/nominativusza és többese nincs/, megfelelője 
pl. a cseremiszben: Ske = saját, maga.
Az ószláv: sebe, genitivuszi szerkezet, a tö
vei seb-, amely áll a se- tőszóból és a -b- 
reflexiv képzőből, amely elem a ragozó nyel
vek tulajdona, pl. tunguz -bl ... Vö. Benzing, 
Die tungusischen Sprachen 125.
Most pedig mutassuk be a harmadik személy név
mását megjegyezve, hogy ebben az esetben majd 
megtárgyaljuk a nemi megkülönböztetés kérdé
sét is. Ebben az esetben nem az ószláv össze
függéseket vesszük, hanem a szerb-horvátnak 
mondott nyelv megfelelő elemeit, 
így, szerbhorvát személynévmás,3 .sz.egyesszám; 

hímnem: on = ő
nőnem: ona = ua.
semlegesnera: ono = ua,.



élltt.1uk,hogy ez az elem nem szláv eredetű, 
hanem a ragozó nyelvek tulajdona. A nemi meg
különböztetés pedig a közelremutató névmások
kal megszerkesztett szóalakok.
Bizonyítás.
Az on = 5/hínem/elem áll a valódi személynév
másból: 0-, és az -n pronominális elemből; 
az ona = ő/nőnem/elem áll az o- névmásból,az 
-n- pronominális elemből és az -a odamutató- 
névmásból;
az ono = ő/semlegesnem/elem áll az o- név
másból, az -n- pronominális elemből és az -o 
idemutató névmásból.
A nőnemű személynévmás valódi jelentéstana e- 
zek szerint: o-n-a = ő-az ott 
a semlegesnemben: o-n-o = ő-ez itt ...
Kezdetben a szlávnak nevezett nyelvek nem is
merték a nemi megkülönböztetést. A nyelvfejlő
dés folymán liépi etymológia kifejlesztette 
ezt a lehetőséget, ebben az esetben az oda- és 
az idemutató névmással szerkesztették meg a 
nemi megkülönböztetés rendszerét, ami később 
kiterjedt a többi szófajokra is.
A fenti szerkezet elemei megvannak a ragozó 
nyelvekben is.
pl. szerbhorvátí on ( o-n = ő 
török o = ő

többesszám o-lar « ők
vö. on-lar = ua...

a mandzsuban i = ő
/a pronominális elemmel/ in = ua. 
a mongolban in, ima = ua.
magyar '^e-ü )^eü ) ew = ő; alaptő: e- 
sumér e- vagy a- = ő
finn hán = ő/h-protézis/.^tb..
Ezzel bizonyítottuk, hogy a szlávnak mondott 
nyelvek személynévmása a harmadik személyben, 
esz, a ragozó nyelvek tulajdona, a nemi meg-



különböztetés pedig egyszerűen ide- és odamu- 
tatással történik.

2 ,A mutatónévmások.
a/,Az ószlávban;

finn

mordvin

cseremisz

Írod.-mongol 
vö, 

vö. cseh 
északoreai 
tunguz 
moghuor 
kazáni tatár 
sumér

b/.Az ószlávban!

ótörök
török
jakut
finn

vö.
vö,

c/,Az ószlávbanI

t̂ B = ez /hlnem/ 
ta « ua./nőnem/ 
to = ua./semlegesnem/ 
ta- a ez 
tu- = az, amaz 
te- = ez, emez 
to- » az amaz 
ti5a = ez 
t9(?a a az 
tuSo a az, amaz 
tere a az, amaz 
tede = itt 
tedy = ua./!! !/ 
tje,te = az ott, az 
t'á- = az 
te a az, amaz 
tega,tigi a az ott 
te 376,71 a was,das was, 

welch
ta 139,27 = was,welch 
ti-e5 73,22 = er, jener
s'B a az /hímnem/
si a ua./nőnem/
se a ua./semlegesnem/
Su = az ott
su a ua. 
fsubu = az 
se a ez, az 
sielta a onnan 
siiná a ott, amott
on'6,ona,ono a az/mindahárom 

nemben/



török o = az, amaz
kazáni tatár ana = az!, ott! 
baskir ana = ua., Stb.,

Most lapozzunk vissza a személynévmásoknál 
megtárgyalt szerb-horvát on,ona,ono = 5,szóa
lakokhoz : az ószláv on":?., ona, ono = mutatónévmás 
bizonyltja, hogy a szlávnak mondott nyelvek 
személynévmása a harmadik személyben a ragozó 
nyelvekből ered és, hogy a nemi megkülönbözte
tés ide- és odamutatással történik, - minden 
magasabbrendi'íség nélkül ,.,

3,A birtokos személynévmások.
Az ószlávban5 moi = enyém/himnera/ 

moi-a ; moja /nőnem/ 
moK. ; moje /semlegesnem/.

Az egész szerkezet, genitivuszi szerkezet, nem 
valódi birtokos személynévmás ugyanúgy mint 
bármelyik ragozó nyelvben 
Igyimoi < mo-i /hímnem/ 

moja < mo-j-a /nőnem/ 
moje < mo-j-e /semlegesnem/.

A mo- elem a személynévmás: én, mint bármelyik 
ragozó nyelvben; az -i elem a birtokosrag, a- 
melynek megfelelője pl, a mongolban látható; 

morin-i = lónak a... 
ószláv mo-i = énnek a ...

Tehát: enyém, azaz; eny-é-m, - a magyar szó 
is birtokos szerkezet. Az ószlávban bővült ez 
a szerkezet a nőnemben az: -a = az, odamuta- 
tó szócskával, a semlegesnemben az -e = ez, 
idemutató szócskával.ígyhát ebben az esetben 
sem beszélhetünk indogermán eredetről. A vég
eredményben az -i birtokosrag a sumér -ag/ak 
birtokos esetragra megy vissza, ahogyan ezt 
már bemutattuk.



Ugyanez a helyzet a második személyben, 
egyesszámban is, azzal a különbbséggel, hogy 
ebben az esetben a birtokos eredetibb alakját 
látjuk, ellátva az ide- és odamutatő szócs
kákkal .
Ószláv tvoi ( tv-oi = tiéd

tvoja ( tv-oi-a = ua,/nőnem/ 
tvoje ( tv-oi-e = ua,/semlegesnem/ 

hangtan; sumér -ag ) -ai ) mongol -ai/ei ) -1
A A A

magyar -ey )-é) -1  
ószláv -oi ) -i

Igyhát, ószláv tvoi { tv-oi 
magyar ti-é-d
mongol morin-ai = lónak a...lóé.,

A harmadik személyben az ószláv nem is
meri a birtokos személynévmást, - mondja Biel
feldt, op.cit.147-ik oldal,§1 7 1/1 , hanem a kö
vetkező birtokos szerkezetet használja:

»ego s%üni> - fia, úgy, mint az orosz 
nyelvben. Igyhát i£go sX,\,T]̂  = fia/ejtendő :jego/ 
szószerint övé fi/gyermek/
a mongolban inu nőm = könyve 

azaz övé könyv
Ez a szerkezet nem indogermán és nem szláv, 

hanem a ragozó nyelvekben meglévő azonos meg
felelésre megy vissza.
Elemezve: icgo = jego <*e-g-o = övé 
vö, az oroszban átírva^ ji-v-ó !!! 
magyar ö-v-é
mongol i-n-u/pronom.elem/
sumér -a-ni/sumér birtokos
rag a harmadik személy egyesszámban/.A -ni e- 
lemnek genitivuszi funkciója van.

Bármennyire is tiltakozunk e tény ellen; 
az "ószláv" l€go elem magyar eredetű,- ami 
borzasztó mégcsak elképzelni is!!!



4.A k é r d ő n é v m á s o k .

ószláv: k'<.to? = ki?
c'hto = mi?

Mindakét elem összetétel.Áll a k'V? = ki? 
kérdínévmásból és a to = az, mutatónévmásból, 
a szószerinti jelentése tehát; ki-az? A má
sodik elem áll a ct*í = mi, névmásból, amely pa- 
latalizációval a k’fc-ból keletkezett, és ugyan
csak a to = az, mutatónévmásból,tehátími-az?.. 
A to = az, mutatónévmás összeftiggéseit láttuk, 
most bemutatjuk a kérdőnévmás urálaltáji ösz- 
szefíiggéselt.
így, ószláv: k>i>to? = ki?/ki-az.../
finn ken? = ki?
mongol ken? = ua.
ótörök kim? = ki, az, aki
török kim? = ua.
sumér ki 461,21 = §a,su = dérjenige

welcher,einer;der;das was;
wer immer, wer ...

Milyen adatokkal lehet ennek az elemnek
a kizárólagos "indogermán" eredetét bizonyl-
tani?
Befejezésül:
ószláv kt.<»Í5 ko»-a,koi€ = welcher/-e/es
vö.szerbhorvát :koji, koja, kője = ua.
ótörök,ujgur qayu = ua.
vö. qayu-si = ki közülük?
tunguz haj? = ki
litván kas = ua,/indogermán?/
óind káh? = mi?
A tagadás a ni- szócskával és a -ze partikulá-
val történik;
pl. cseremisz ni^ö /(ni-kö/ = senki
ószláv niklto-ze = senki
vö. török hic kim-se = senki.
A ni- tagadószócska sem lehet indogermán e-



redetű, hisz megvan a sumérban is; nu75,6 
tagadás *..
Egy képző; -likT> “ mennyiség 
ószláv ko-lik*^ = mennyi

to-lik*^ = annyi; olyan 
ótörök tüman-lig = tízezernyi

niT)-lig = ua,.

A S Z Á M N E V E K R Ő L

A t ő s z á m n e v e k

A nyelvkutatás megállapítása szerint a 
számnevek egyezésének két vagy több nyelv ösz- 
szehasonlltásánál döntő jelentősége van.

Ám mutassuk be néhány példán, hogy az ószláv 
nyelv számnevei sem mondhatók indogermán erede
tieknek. Tárgyal juk meg az ószláv nyelv 1,2,5 
és 100 számnevének megfelelését a ragozó nyel
vekben. így, ószláv;

kidin"?,, icdina, Kdino = 1/mindahárom nem/ 
d̂ va,d'{,v'H =2/mindahárom nemben/ 
tr6K€ ,tri =3/ -•*- -"- / 
sn>to = 100 ... 

a/Állltás.
Az ószláv nyelv 1,számnevének eredete nem in
dogermán, hanem a ragozó nyelvek azonos elemé
re megy vissza, s a valóságban nincs - szám
név - jelentése.
Bizonyítás.
Vegyük az ószláv ̂ Kdin'fe 

kiejtve: jedino 
a tő; jedin- ,,.

Ez a szó azonos a finnben kimutatható megfe
lelő szóval:
finn esi = elé,előtt,elől

nylvj.karjala; edifte = ua.



lüüd, ediíie = legelői
igyhát, ószláv:

jedinTi, írva: hedln*t. 
vö.sumér Id 334,lo = vor;Vorderseite;

Fürst
A szóelején lévő j-hang: protézis ...
Ez az ószlávnak mondott számnév nem indo
germán szláv eredeti', hanem a finn nyelvből 
ered, alapjelentése nem: 1, hanem: elől, leg
elői, ami logikus, hisz a világ egyetlen nyel
vében sem jelentenek a számnevek valóban szá
mokat. .,
Ismételjük meg, finn ediAe = elől, legelői 

ószlíiv Kidinl = 1 ,
ejtve:jedino ...

b/.Állítás.
A ószlávnak elnevezett nyelv 2-es számnevének 
eredete sem indogermán^szláv, hanem a ragozó 
nyelvek megfelelő elemével azonos.
Bizonyítás.
Igyhát, ószláv: d'fcva = 2, a hímnemben; látha
tó, hogy ez a szó eredeti alakjában mással
hangzótorlódás nélküli, tehát megvan még a 
hangzóközi magánhangzó.Ennek a szónak a jelen
téstana nem: 2, hanem: a következő, mint a la
tinban: secundus ...
Ezek szerint, ószláv: d-tva

é V

Írod.-mongol daja- = következik
tunguz daga = közel
hangtörténet :daj[ a-) da^a ) dava = 
így, mongol daj^a- ) ószláv d'̂ va = 2, azaz: 
következő.
Vö. sumér dah 169,2/3/6/9 = hinzufügen,

sich niihern;addieren;GefXhrte
c/.Állítás.
Az ószláv nyelv tr-foic, átírva: trije = 3,szám
neve nem az jelenti, hogy: 3, hanem azt, hogy:



az ott,Mint ilyen a ragozó nyelvekben, ebben 
az esetben a mongolban meglévó:

tere « az ott, - mutatónév
másra megy vissza.
Bizonyítás.
így, Írod,-mongol: tere ■ az ott 
ószlávban: tr«Je - három.
Hangtan: az ószlávban kiesett az első szótag 
vokálisa.
Szabály.A ószlávnak mondott nyelvben a való
ságban nem úgy számoltak, hogy:1 ,2 ,3 ,stb,,ha
nem:

Jedinl^ < finn edifte » elől,legelői 
d'jva ( mongol daya- - következik 
trVje < mongol tere » az ott ...

Most vegyük a - sl̂ to =* 100, - számnevet, 
osztják s6t, sát * ua,
vogul sat * ua.
finn sata * ua,
mordvin 6ada = ua,
cseremisz Süíö » ua,
türkmén jüf = ua,
baskir jo5 « ua,
özbék juz » ua,
jakut süs = ua,
magyar száz = ua,, stb.
sumér sar2 395,19/3of = viel,zahlreich

Menge,Vielheit 
görög 6=t|»o^= 3600/jöv, szó a görög
ből.
Hangtan: Sár > s5z; r : z hangviszony; 
a szóelején; S ) S ) é ) s ) j ^  
a szóvégén; r ) z > S ) d > t ) s , . ,
A •'kentum-satem'* elmélet, ezek szerint bizo
nyíthatatlan elmélet és semmi más ,,«



Befejezésül;
ószláv
kalmük
Írod.-mongol
ótörök
tunguz

t*ema = lo,ooo; sokaság, tömeg 
tümn = ua. 
tümen = ua. 
tiimen = ua. 
tuman = ua.. Stb..

Megjegyzés.Bielfeldt, op.cit.171/212 alatt meg
említi, hogy ez a szó nem egyezhet a tfrma = sö
tétség, szóval, - az altájí egyezéseket elhall
gatja, merthát mi lenne a magasabbrendűséggel, 
így dolgozik a szlávisztika ...
A sorszámnevekről.

Az ószlávban 
nos az ótörök 
török 
és a sumér

prtvtb-í = első; nejn. számnév^ az- 
bir = eins; erstens 
bír = ua,
bar = ma§ 74,27 = erstér;Fürst,

szóval; vö, óangol; forvost = Erster,Háuptling,
Az ószlávban a -tirt tag mint sorszámnévképző;

Setyr^-t^-fc-i = negyedik 
pfh-tt,t)-i = ötödik 
ses-fífe-i = hatodik, stb, 

a finnben kolma-n-te = harmadik 
nelja-n-tá = negyedik 

mongol nigen-te = először / :polisemant,/
qoyar-ta = másodszor 

ótörök ikin-ti = második, Stb,,
Vessük össze az -i elemet is; 
ószláv pr’&vííri = első

vttoi^^-i = második 
mandzsú ud5u-i = első

il-i = harmadik 
A bemutatott két elem sem indogermán eredetű, 
hanem azonosa ragozó nyelvek megfelelő elemé
vel.



N É V S Z Ó R A G O Z Á S

A f ő n é v .

Kezdjük az úgynevezett o-deklinációval, ve
gyük az "ószláv" - grad't - = város, szót.A nyel
vészet szerint e szó ősalakja az indogermán 
“̂ gordos szó, amely.,-ősalak természetesen a nyel
vészek kita-lálása, mert ilyen szó a többivel 
együtt semmiféle Írott nyelvemlékben sem mutat
ható ki.
Igyhát, indogermán: "*gordos 

"ószláv" grad^
Az indogermán nominativusz ragja: -os, amely 
az ószlávban lekopott, vagyis az s-hang, az 
o-hang pedig megmaradva, az ószláv szó, a 
többi hasonló végződést szavaknál is, a no- 
minatlvusz ragjává lett,így, a nyelvészet.
Ezt az állítólagos fejlődést semmiféle hang
történeti alapon sem tudja a nyelvészet bi
zonyítani,Ezen az alapon pl, a finn talo = 
ház, szót is indogermán eredetűnek mondhat
nánk, a többi o-hangra végződő szóval együtt.
Az ószíáv grad^ = város, szó szerkezetében 
azonos a finn talo * ház,szóval.
Az akkuzativusz azonos a nominativusszal:



grad'íi = várost.A nyelvészet szerint Így alakult 
ki;
indogermán "^gord-om ) gord-o* ) gord-o = gradJJ. 
Az akkuzativusz ragja tehát lekopott. Bizonyí
ték természetesen nincs erre a fejlődésre sem. 
Ezek szerint; jelíiletlen...
A többesszám nominativusza úgy alakult ki, hogy 
a szóvégi -í)hanghoz csatlakozott a többes jele. 
Ezek szerint; -"*oi ) -i.Ez a magyarázat semmi
féle hangtörténeti adattal sem bizonyítható, el
lenben a finnben egy logikus megfelelést talá
lunk; pl, a szóvégi -a hang lekopott, helyet ad
va az -i többesragnak, 
így; muna = tojás

mun-i-ssa = tojásokban 
ószláv grad-i = városok.

Ebben az esetben az ószláv többesrag az -i, a- 
mely azonos a finn elemmel, minden indogermános 
magyarázat ellenére,
A többesszám akkuzativuszának indogermán ragja: 
-ns, pl,krétai görög iX^Ki^s= farkasokat, gót: 
wulfa-ns = ua.A szóvégi vokálissal;-ons, amiből 
az ószláv alak kifejlődött volna.
Így* -ons ) -"SÉ..Természetesen erre a hangtörté
neti levezetésre sincs bizonyíték.Egyébbként 
az indogermán elemek megvannak a ragozó nyel
vekben is.
Pl,krétai görög XuKO-y- 5  = farkasokat 

gót wolfa-n-s = ua, 
finn talo-n = házat 

mongol eme-s = anyák
üge-s = szavak, Stb,,

Amint látjuk, az indogermán elemek nem 
eredeti elemek az ószlávnak mondott nyelv
ben, hanem azonosak a ragozó nyelvek meg
felelő elemeivel: az -n akkuzativuszrag és az 
-s többesrag Ugyanúgy, mint az -i többesrag.
Hol a bizonyíték ennek ellenkezőjére?



ószláv szerbhorvát
grad*b grad a város
grada grada = városnak a
gradou gradu * városnak
grad*6 grada = várost
grade! grade!
gradomz gradom = várossal
grad*B gradu = városban

Hagozzuk ezt a szót párhuzamosan a szerbhor- 
váttal.
Egyesszám: 
nominat. 
génit, 
dativ. 
akkuzat, 
vokat, 
insztrum. 
lókat.
Megjegyzés, 
esetben a szóvégi vokális.
Most pedig mutassuk be a ragozó nyelvek azonos 
elemeit tapasztalva, hogy az ószláv nyelv név- 
szóragozási elemei nem indogermán eredetűek,
A nominativusz.
Az ószlávban és a szerbhorvátban jelöletlen;a 
szerbhorvátban lekopott a szóvégi voklis,
Vö, a finnben talo = ház 

ószláv gradíí = város
szerbhorvát grad = ua,,
A genitivusz
ragja ebben az esetben:

ószláv -a 
szerbhorvát -a

vö. cseh -a,-u,-e,-y ... 
Megjegyzendő, hogy pl. a csehben különböző 
hangszerelésű a birtokosrag, aminek oka nem
csak az "élő" és"élettelen"szavak hangszerelé
sére vezethető vissza, hanem, minden bizony
nyal a régi, a már nem eleven hangzóillesz
kedés szabályaira.A genitivusz rag az ószláv
ban, de bármelyik szlávnak mondott nyelvben 
is, ősi alakjában egy magánhangzó, amelynek 
legrégibb forrása a sumérban meglévő és meg
felelő elemre megy vissza, függetlenül attól, 
hogy a ragozott szó hím-,nő- vagy semlegesnemű.



A sumér genitivuszrag: -ag, vagy -ak;a 
birtokos melléknévképzésnél bemutattuk a sumér 
elem hangtörténetét az úgynevezett "ószláv" 
nyelv megfelelő és azonos eleméig, - vö.a 8-ik 
és a 9-ik pont alatt, - de azért itt is bemu
tatjuk,

-ag,-akSumér
irod,-mong,

magyar
urartui
hurrita
ószláv

stb,,

-ay-el 
-u és -i

genitivuszrag 
ua,

-é,-i,-t3/-ú : melléknévképző 
-w©, és -/e/i ; genitivuszrag 
-we -"-
-ovtZ-evx, : birtokos mellékn, 
-a, stb, : genitivuszrag

A többi"szláv"nyelv azonos elemét nem 
tárgyaljuk, mert bármelyik idevágó szakkönyv 
megadja e kérdésre a választ.
Hangtörténet:

régi:

sumér
urartui
hurrita
magyar,

mongol
koreai
ószláv

Példák:
ószláv
szerbhorvát
cseh

de
szlovák
mongol

de:

-ag/-ak >'*-aĵ
~/e/^ és -wd 

-we
-ey,népi:-ej, -é,-i,-ű/-ú 

-nak,-nek

-fi* -i
-ovítZ-eV^j-i ; melléknév, 
-  a , - 1 , - ’fc t , s t b , g eni t  i  vus z ,

grad-a 
grad-a 
hrad-u 
les-a 

hrdin-u 
morin-u 
morin-i

városnak a,,,
ua,
ua,
erdőnek a ,,, 
hősnek a ,., 
lónak a ,,, 
ua,,

Megjegyzés,A bemutatott esetrag -a az úgyne-



vezett -o/-jo deklinációhoz tartozik, a hlm- 
és a semleges nem deklinácójához, az -a/-ja 
deklináció, amely a legtöbb esetben a nőnemű 
főnevek deklinációja az ~'i.h raggal a geniti- 
vuszban,
így, ó s zIkv grad-a = városnak a...

de: gor-'í.'í* » hegynek a •••
mongol morin-i = lónak a...

és morin-u * ua,.
Semmilyen adattal sem bizonyítható ennek az 
elemnek indogermán eredete
D a t i v u s z .

Ebben az esetben két főnév összefüggése
it mutatjuk be, a már megtárgyalt gradt* = vá
ros, és muz-fo = = férfi, szót,A muih szónál a 
szóvégi hangzó "umlaut"-tal keletkezett az 
hangból,A dativusz ragja: -ou / :-ü/.
Az ószlávban; grad-ou » városnak 

muz-ou = férfinek
szerbhorvát; grad-u

mu2-u
cseh hrad-u

mu5-i és mu5-ovi
mongol qayan-a a kánnak
ótörök adaq-a s lábnak
magyar nek-e--m

vö. nek-i
nyugati török mai|-a = nekem
osztják fteT)-a » asszonynak
urartui URU-i-e - városnak
török ev-e = háznak
sumér ká-e > ajtó mellé
koreai 5eg-e a itt

vö. cib-e a haza
saram-e = emberhez, stb

Amint tapasztaljuk, nincs ebben az elemben 
semmiféle indogermános sajátosság ,.,



Akkuzativusz.
Ószláv: -I3 és 
pl. :

vö
szerbhorvát

vö.cseh

csuvas
török

mongol
északkoreai

vö.
délkoreai

vo. 
vö.vogul 
mandzsú

vö. latin 
^zek szerint a mandzsú és 
dogermán eredetűek ...

/-o,-i/
grad-^-

grad-a = 
muz-a = 

holub-a = 
muz-e = 
t§v-a = 
dag-I = 
ev-i = 

ger-i = 
saram-u = 
saram-i =
COTf-O =
5ot\-u = 
jan-a = 
lü-m = 

-ma 
-m ,

= várost 
= férfit
• várost 
: férfit 
i galambot 
: férfit 
i hegyet 
ua. 
házat 
ua. 

i embert 
ua.
fegyvert 
ua. 
juhot 

i lovat
: akkuzativuszrag 
.. Stb..
a vogul nyelvek in-

Lokativusz.

Ószláv: -t, a,e; í>= i/.
A nyelvészet szerint ezek az elemek a szóvégi 
vokális és a tulajdonképpeni helyrag összeol
vadásából keletkeztek:-oi ) és -ei ) -1 . 
iím erre a levezetésre semmi szükség nincs,hisz 
a szóvégi vokális lekopott, helyt adva az e- 
set ragnak.
Pl. grad-t, = városban

muz-t» = férfiben 
szerbh. grad-u = városban

mu2-u = férfiben



cseh
de;

szlovák
és

svunér

muz-i » férfiben
les-e = erdőben
dub-e = tölgyben, tölgyön
roh-u => szarvban
gi-e = éjszakában 

uru-a = városban 
urartui e-si-a » helyben 
koreai saram-e » emberben 
osztják = házban
mongol yajar-a « határban, Stb,,
Ezekre az elemekre nem lehet ráfogni sem a vé
letlen, sem az átkölcsönzés lehetőségét, biz 
genetikai azonosságról van szó, bármennyire is 
tiltakozik ellene, - a finnugoros nyelvészeti

Insztrumentális,

ószláv

szerbhorvát

cseh

ótörök

grad-om'i 
muS-emí- 
grad-om ;
muz-em ■ 

hrad-em • 
mu5-em  ̂

tSmir-an « 
yaday-In »

=» várossal
* férfivel 
» ua,
■ ua,
* várossal 
. férfivel
vassal
gyalog/1ábbal/

tatár jaja-un » ua,
finn puu-n » fával, Stb,,
Az ószláv elem az urálaltáji nyelvek -n,-an,-an, 
stb.esetragjával azonos, n > m hangváltózássál.



A többesszám ragja az ószlávban: -i,Megfelelője 
pl, a finnben és a magyarban,
Nominativusz,
Ószláv grad-i = városok

muz-i = férfiak 
finn talo-i-ssa = házakban

pu-i-ssa = fákban, stb, 
magyar lova-im, stb,,

Genitivusz,
ószláv, lekopással; -T> ( "*-on és -'fe < "*-in 
pl, grad-'í» = városoknak a,.,

muz-<o = férfiaknak a ,,, 
finn puitt-en = fáhnak a ,,,

taloj-en = házaknak a,,.
Ezek szerint ez az elem sem indogermán ere
detű,

Dativusz,
ószláv grado-m'fe = városoknak

muze-m’É» = férfiaknak 
észt jalgade-ni = lábaknak

motete-ni = gondolatoknak 
magyar:Orosz János-ni
sumér má mu-NI-ri = a hajót oda

im-mi-NI-gar = odavivé őket. 
Hangtörténet; -ni ) -mi = -m%

Akkuzativusz,
ószláv grad-'&é = városokat

muz-/?i = férfiakat 
ótörök qllin5in-ín =



ótörök tSmirai)-án
111-n '

finn puu-n '
tunguz mö-ja

ekun-a ^
* vizet 
mlt• Stb••

Insztrumentálls.
ószláv grad-t-b = városokkal

mu5-l = férfiakkal 
finn pul-n » fákkal

vleral-n = vendégekkel; stb,.

Lokatlvusz,
ószláv grad-SchÍj ■ városokban

muz-lch't> = férfiakban 
urartui -asa : s > eh
Megjegyzés,Az ószláv elem; összetétel,Áll az 
-a- lokatlvusz- és a -s'b Irányragból, A nyel
vészet szerint az ószláv ch-hang egy eredetibb 
s-hangra megy vissza,Ezek szerint mindenben 
helyes a következtetésünk ezzel az elemmel 
összefüggésben,Természetesen megvannak en
nek az elemnek az összetevői a többi ragozó 
nyelvben Is, pl, a cseremiszben, szintén össze
tételben: -es < -e-2.
Igy:er lup2-e§ » reggeli harmatban.
Bemutatom Bielfeldt magyarázatát ennek az ó- 
szláv elemnek keletkezéséről,vö.op.élt.13o.o. 
Az állítólagos indogermán: -oisu 

ószláv -'Bch^
urartui -asa
cseremisz -es . Stb..

Ugyancsak ezen az oldalon látjuk a többesszám 
akkuzativuszának, vagyis ragja eredetének le
vezetését.

Indogermán: -ens < -en-s 
ótörök -in, stb.
mongol, többesr.í -s ...



Igyhát leszögezhető, hogy az ószlávnak- 
mondott nyelv főnévragozásának rendszere nem 
indogermán eredetű, mert ez az eredet semmifé
le nyelvészeti adattal sem bizonyítható, ellen
ben az összefíiggés a ragozó nyelvekkel szemmel 
látható: az "ószláv" nyelv a ragozó nyelvek cso
portjába tartozik.

Meg kell még említeni, hogy a mongolban a 
legősibb többesragokhoz tartozik pl.az -s jel. 
Így nem lehet"idegen hatásról" beszélni.
Pl. eme-s = nők, ere-s,férfiak.Ugyancsak az -n 
elem is, pl.amita-n = élőlények,morita-n » lo
vasok; ezek szerint ezek az elemek sem indoger
mán eredetűek ...

A bemutatott ragozási rendszerbe az ószláv
ban, a nyelvészet szerint, nagy részben a hlm- 
és a semlegesnemű főnevek tartoznak.

Az -a végződésű főnevek legtöbb esetben nő
neműek, - a nyelvészet megállapítása szerint,
A nőnemű főnevek esetragjainak elhasonulása 
a hűn- és a semlgesnemű főnevek esetragjaihoz 
viszonyítva, nem alaktani, hangtörténeti elté
rés :az esetleges szóvégi hangzó egybeolvadása 
az esetrag vokálisával eredményezte ezt az el- 
hasonulást.
Pl.hlmnemű, gén. grad-a = városnak a... 
semleg.n. " sel-a = falxmak a ... 
nőnem " gor-'bt = hegynek a ...
mongol " morin-u = lónak a
A mongolban az eredeti genitivuszragot lát
juk, míg az ószlávban a szóvégi hangzóból és 
a genitivusz ragjából keletkezett esetleges 
elhasonulást, ami azt jelenti, hogy eredeté
ben az ószláv nyelv semmi összefüggésben sem 
áll az indogermánnak mondott nyelvekkel, ha
nem a ragozó nyelvek csoportjába tartozik,

sorok Írója ügy látja, hogy az ószláv 
nyelvben a főnevek nemi megkülönböztetése ké



sőbbi fejlemény: A ragozó nyelvek nagy tömb- 
jérSl való leválás után következett be.

Tehát van -o, -a, -1, és dekllnáció 
/mássalhangzóra végzódí/. Hasonló beosztás meg
van a finn nyelvben Is, pl,-o,-a,-l, stb,, 
Megjegyzendó, hogy az ószláv nyelv főnévrago
zása rendszerének beosztása 3. modern nyelvé
szet elképzelése szerinti beosztás: semmilyen 
adattal sem bizonyítható, hogy ezt a beosztást 
az "ószláv" nyelvet beszélő nép Is gyakorolta 
volna,Az eredeti helyzet olyan lehetett, mint 
pl, a finn nyelvben, csak később vált a termé
szetes beosztás a nemi meglUlönböztetés alap
jává, mert mondhatnánk azt is, hogy finnben az 
o-ra végződő szavak hímnemnek: pl,talo » ház, 
lukko = zár, az a-ra: nőneműek, pl, omena = 
alma, hinta = ár, stb,.
Bizonyos fokú nemi megkülönböztetés már a mon
golban is kimutatható,Vö.Ramstedt, Einführung,,
11,39, Pl, hlmnemű; Sagan = fehér 

nőnemű: Sagakcin = ua, 
nojan = úr 
nojakan = úrnő 
keü = fiú
keüken = lánygyermek.Stb,, 

Mindezt figyelembevéve bizonyítható, hogy a 
"szláv" nyelvek csak később alkalmazták a fő
nevek nemi megkülönböztetését éspedig úgy, 
hogy mutatónévmások segítségével, mint a sze
mélynévmásoknál a harmadik személyben, esz., 
jelölték a nemet,. A bulgár nyelvben nyoma van 
ennek a lehetőségnek, pl.:
vlak a vonat, de; vlak-it = a vonat/hímnem/ 

és; vlak-a = ua, 
stena = fal, de: stena-ta = a fal /nőnem/ 
pole = mező, de; pole-to = a mező/semleges/
A nőnemű szónál látjuk az -a végződést, amely



az odamutatö névmással azonos, a semlegesne
műnél az -e végződést, amely az Idemutatőnév- 
mással azonos.A bulgár népietymológia nem é- 
rezte már a aemi megkillönböztetést az -a és 
az -e elemekkel Így megtoldotta a -ta és a -to 
mutaténévmásokkal.Ezek szerint determinálásről 
van sző, ami ősi sajátosság a ragozó nyelvek
ben, pl. a sumérban is.Vö.AnOr 28,§94b,-e kö
zeire mutató szócska;

gala-e = a/gala/pap 
e-pa-e = a csatornák, stb, 

bulg-ár vlak-a » a vonat
koreai cib-i » a ház
finn min-á = én. Stb..
Szabály.A determináló elem a nyelvfejlődés fo
lyamán a nemi megkülönböztetés elemévé lett,az 
"ószlávnak" mondott nyelvben.



A személynávmás ragozása.

Az ószláv nyelv személynévmása ragozásának 
rendszere és elemei szintén azonosak a ragozó 
nyelvek megfelelő elemeivel,
Nominativusz.
ószláv azt « én/szószerint:saját,

maga/
Amint láttuk,nem valódi személynévmás, 
Genitivusz,
ószláv men-e s enyém
Írod,-mongol min-u = ua.
észt min-u = ua.
Dativusz,
Ószláv m^n-'B = nekem/mt-n-^B/
ótörök maTpa = ua. /ma-Tj-a/
magyar nek-e-■m /csak a rag egyezik/

és: nek-i
nyugati török maii-a = nekem
xorartui URU-i-e = városnak
török ev-e = háznak. Stb.,
Akkuzativusz,
ószláv mNk = engem
észt ma » ua.
Megjegyzés,Az ószláv elem azonos az ószlávban 
nem használt nominativuszi alakkal, amely,a- 
mint látható, az észt elemmel azonos: minda
két nyelvben jelöletlen a személynévmás tárgy
esete.



vö.ótörök, meghatározott;
min-i = engem 

szerbhorvát men-e = ua,
tunguz mln-e = ua,, Stb,,
Szabály, Sem a rendszer, sem pedig az elem 
sem lehet "szláv” eredetű,
Insztrumentális,
ószláv, lekopássaltmtin-o-hf = velem /i-j^ /. 
lamut-tunguz min-nun = ua,
finn min-un = ua,
Lokativusz,
Ószláv men-'B = bennem
mongol,plur, man-a = bennünk,

Nominativusz. többesszám! 
ószláv mi(; » mi
észt me « ua,
cseremisz me » ua,
finn me = ua.
mongol ba = ua,, Stb,,
Genitivusz,
Ószláv nas-’í)
Dativusz,ószl, na-mt^

Akkuzativusz,Ószl, nas-'fe ,,, Stb,,
Vö,irodalmi mongol: na-dur = nekünk,bennünk 

na-ma-yi = minket 
na-ma-bar = velünk, Stb,, 

'̂'legyjegyzés. Ebben az esetben a tövet mutattuk 
be, a na- elem tehát a mongol nyelvekben is 
megvan, ígyhát nem lehet kizárólagos indoger
mán eredetről beszélni ,,,A ragozás elemeit 
ismerjük.



A mutatőnévmás ragozása.

ószláv i /:jí/ » dieser; ez/hlmnem/
K/:Je/ ua./semlegesnem/ 
y^/ íja/̂  = ua./nőnem/.

Vö. ezzel összefüggésben a magyar;itt, emitt, 
és amott, mutatószdoskákat... 
a tő, koreai i»je = dieser; ez 
tunguz/gold/ á- /e-,je-/ = ua. 
vö,moghuor nie = ua. 
osztják i- * ez

vö, ín » ez, 6 
zűrjén e- = ua,
mordvin e- ■ ua.. Stb..
Nőm. i = ez s-t = ua,
gén, Kgo » ezé sego = ua,
dat. ICmou = ennek semou = ua,
akk. i = ezt = ua,
inszt, imfi s ezzel sim<, » ua,
lók. Icmíi ■ ebben sem-t = ua,,

Mindakét elem töve megvan a ragozd nyel
vekben is, amint bemutattuk,A ragozás elemeit 
pedig ismerjük a névszóragozás összefüggései
ből, igyhát megállapíthatjuk, hogy az ószláv 
nyelv nem lehet indogermán eredetű;az ószlávoffk 
nyilvánított nyelvalak szerkezetében és szer
kezeti elemeiben,-^ ragozó nyelv, bármennyire 
tagadjuk is ezt a lehetőséget,
A nemi megkülönböztetés ebben az esetben is 
az ide- és odamutató szócskákból összeállí
tott szerkezetek az ószlávban, vagyis abíjan a 
nyelvben, amelyet annak mondanak.
Például: i * ez hlm-

i*e = ez e! semleges- 
Va.< i+a >= ez a! nőnem!

Ezzel az összefüggéssel is bizonyítottuk,hogy 
a nemi meg-különböztetés sajátossága nem va



lami magasabbrendií faji tulajdonság, hanem 
egyszerű nyelvi szükségletből keletkezett,ide- 
és odamutatással megszerkeztett összefüggé
sek.

A melléknevek ragozása és fokozása.

Megjegyzendő, hogy az őszláv melléknévből 
a fent bemutatott i mutatdnévmás főneveket 
képez; determinálás.
Pl.ószláv novio = új ; nov?»(i.i,az új

dobr^ = jé ' dobr'̂ .̂i = a jé, te
hát; újdonság és jóság... Stb..
Ugyanez az elem, ugyanazzal a rendszerrel meg
van a ragozó nyelvekben is; 
pl, tunguz bun-I = az élet

bakar-I = találó,
Vö, Ramstedt, Einführung...II.80/8I oldalak.
Az ószláv felsőfok jele; -i, ejtve;-ji 
Pl, slab-fc = gyönge ; slab-'ti = gyöngébb

skorí? = gyors ; skor-*fei = gyorsabb 
szerbhorvát megfelelés;

slabi > slabiji » gyöngébb 
skori ) skoriji = gyorsabb.

Az ószláv elem, ebben az esetben hangzóösz- 
szevonással keletkezett;-S-jfc ) -'Bi,
Ez az elem a ragozó nyelvek tulajdona; a ma
gyarban még nyoma van,
így, ószláv slab-'Bi = gyengébb
szerbhorvát slabi-ji = ua,
magyar érett-je-bb > érett-e-bb

öreg-je-bb ) öreg-e-bb 
de; bel-je-bb

föl-je-bb, Stb,,
A magyarban, ezek szerint az ősi komparativu-



szi elem;-ja,-je,-á,-é,-a,-e, a -bb pedig a 
szuperlativuszi elem. Ennek megfelelője meg
van a finnben; -i-mba/-i-mb&, mint a legfel
sőbb fok Jele, az -i elem a komparativusz 
Jele, funkciója elhomályosult,Ezek szerint 
az "ószláv” nyelv komparativuszának Jele azo
nos a finn-magyar-stb,megfelelő elemekkel, 
dszláv slab-^i = gyöngébb
szerbhorvát slabi-Ji = ua,
magyar fel-Je-bb
finn huono-i-mpa = legrosszabb,
A magyarban a -Ja/-Je elemek elavultak, csak 
szórványosan alkalmazzuk még, pl,: bel-Je-bb,
A régi Jelentés: bel-Je :komparativusz 

bel-Je-bb ; felsőbbfok.
A felsőbbfok funkciója elavult, ezért a leg
felfokozó elemet használjuk,
A szuperlativusznak az ószlávban nincs külön 
Jele, hanem a nai- /felfokozó/ előragot hasz
náljuk,Ez az ószláv nai- = lég-, a ragozó nyel
vekben is megvan, pl,tub, naj = sehr

hak, naJ = ua,
Jakut nij = ua.. 

így, ószláv naJ-skor'Be = leggyorsabb
szerbhorvát naj-slabi-ji = leggyengébb.
Szabály.Az ószlávnak mondott nyelv melléknév- 
fokozásának rendszere, elemeivel együtt azo
nos a ragozó nyelvek megfelelő rendszerével 
és elemeivel, ami azt Jelenti, hogy az ószláv 
nyelv a ragozó nyelvek csoportjába tartozik,
A melléknév ragozás két csoportba oszlik. E- 
lőször:a nem determinált, másodszor a deter
minált csoportba.
A meghatározott alak áll a melléknévi tőszó
ból és az i/:Jt/ = mutatónévmásból.
Pl.ószláv I II
gén. dobr-a = Jónak dobr-a-tfego = a Jónak



dat, dobrou = jónak dobrou-tcmou = a jónak
Stlí„

Vö,ószláv,
gén, dobra clov'fcka = jó embernek a,..
de: dobra-Kgo clovtka-Kgo = a jó embernak a...

A ragozás ténye szemmel látható, az ele
mek azonosságát a ragozó nyelvek megfelelő 
elemeivel bemutattuk, a determinálás sajátos
sága a ragozó nyelvek sajátossága is, a kon
gruencia nem csak "indogermán" sajátosság, ha
nem megvan több ragozó nyelvben is, pl,a finn
ben, a tunguzban, stb,, annélkül, hogy ezt i- 
degen hatásra vezetnénk vissza.
Figyeljük meg következőket;

ez /az/ ember 
ennek /az/ embernek a ,,. 

vö, ezé /az/ emberé
ennek /az/ embernek
ezt /az/ embert
ezzel /az/ emberrel. Stb,,

Figyeljük meg, ószláv: 
dobr-a Kgo

szószer,; jó-nak övé, aminek azonosságát a 
ragozó nyelvek megfelelő szerkezeti összefüg
géseivel nem tagadhatjuk,- amint már láttuk,

A pronominális melléknév.
Ószláv kiiti = melyik /hímnem/

koic " /semlegesnem/
kota '• /nőnem/

ótörök qayu = ua,
cseremisz kuSo = ua, 
mordvin kona " ua,, stb..
Az alaptő, amint már láttuk: ko- 
Mutassuk be ragozását:



Igy, nőm, k*bi»-l = melyik
gén, ko-Kgo = méLyiké/melyiknek a 
dat, ko-Kmou = melyiknek 
lók ko-Kmt. = melyikben 
inszt,k^,4.-im<j = melyikkel, Stb,,

A tő nem mondható kizárólagosan indogermán e- 
redetűnek, a ragozás elemeinek eredetét ismer
jük, Ígyhát mi jogon nevezi a nyelvtudomány az 
''ószláv"-nak mondott nyelvet indogermán erede
tűnek?

A számnév ragozása.

Csak a következőket mutatjuk be: 
ószláv, nőm, deafuth = tíz

gén, desfltt-i/-e = tíznek a ,,, 
dat, des(?\t-i = tíznek 
akk, desi9\t̂  = tizet 
inszt.desiTit-b-Ww = tízzel 
lók. desí?vt-i = tízben, stb.. 

Megjegyzés, a nominativusz és az akkuzativusz 
jelöletlen, a genitiAnasz ragja: -i/-e, a mon
golból ismerjü3<, a dativusz ragja is ismere
tes, pl. a magyarban: nek-i, az insztrumentá
lis jele: -Híx /: < -j-y, orrhangtehát ótö
rök: -In, stb., a lokativusz pedig bármelyik 
ragozó nyelvben szintén kimutatható, amint már 
láttuk. A szóalak, vagyis a tő főnév, áll a 
des- alaptőből és az -íTtt / :-ent/nazalizált 
főnévképzőből, -absztraktum - a ragozó nyel
vekben széltében kimutatható.A szótő szósze
rinti jelentése: összeség,..
Az alaptő: des-,a sumér de§ = közösen,együtt, 
szóval azonos; a tíz üjj-együtt, a tíz ujj 
összesége, minden "indogermán'* felsőbbrendű
ség nélkül.

Természetesen a magyar: tíz sző is ide 
tartozik,,,



A Z  I G E R A G O Z Á S t S
E L E M E I

Bielfeldt, op.cit,185-ik oldalon így mutatja 
be az ószláv nyelv igeragozásának rendszerét;

nos-i-s-te = vittetek

igető <----
igeképző <-
aorisztosz-képző 4- 
személyrag, tsz,<—
E sorok Írója bemutatja a ragozó nyelvek azo
nos rendszerét;
észt lug-e-si-te = olvastatok

igeképző ^--------
praeteritumképző <-
személyrag, tsz,<-----------

Az ószláv nyelv a szó szoros értelmében; 
ragozó nyelv!Ha az olvasó eddig gyanakodva fo
gadta volna ezt a lehetőséget, a fentiek lát
tán biz el kell ismernie a bizonyított tételt! 
Nemcsak a ragozás ténye szemmellátható, hanem 
a ragozás elemeinek azonossága is!



Igy, ószláví nos-i-s-te = vittetek
észt lug-e-sl-te = olvastatok

lamut-tunguz dag-sl-s»n = .repültetek
cseremisz llS-S-ta = éltetek, stb..

Az Olvasó tapasztalhatja, hogy pl.az ó- 
szláv -s- és az urálaltáji -sl-,-s-, 
stb. elemek; a z o n o s a k ,  tehát nem Indo
germán eredetűek.Hogyan lehetséges az, hogy a 
nyelvkutatás ezeket az összefüggéseket nem 
vette észre?

JELENIDŐ
Kezdjük az Igeragozás bemutatását a Jelenldő- 
vel/praesens/.Vegyük Ide párhuzamosan a szerb
horvát összefüggéseket Is, hadd lássuk az e- 
gyezést vagy az eltérést.
Esz. ószláv szerbhorvát

ved-M = vezetek vod-l-m = ua,
ved-e-sl = vezetsz vod-l-s = ua, 
ved-e-t%> = vezet vod-1 = vezet .,,

A személyragok;
ószláv; -?í szerbhorvát; -m

-Sl -2
-t*** -0 

Megjegyzés, A nyelvészet szerint az első sze
mély ragja az -^/:-o / elem, amely az Indo
germán -ml ragra menne vissza úgy, hogy a szó
végi, vagyis az igeképző elemmel együtt az m- 
hang nazalizálódott;
-o-mi/-e-ml ) -e-m ) -em ) -e vagy -o ,, Ki
ejtése mint a francia; fin vagy maison lenne. 
Ám ez a levezetés nem bizonyítható, ellenben 
a ragozó nyelvekben meglévő összefüggések vi
lágosan bizonyítják, hogy az ószláv nyelv 
személyragja. Jelenidő, esz,, azonos a rago
zó nyelvek megfelelő elemével.



Tunguz: -bi/-mi > -w > -u/-i, stb,. 
így, ószláv: ved-Jft = vezetek 
tunguz odá-u = legyek

biéa-w = valék 
wi-mi = öltem 
wá-m = ua. 

szerbhorvát vodi-m = vezetek, stb.
Második személy, esz.:
ószláv -5i,vede-5i
szerbhorvát -§ vodi-s
tunguz -si,wáj-si,öltél

vo . -s wa*fS = ua.
Harmadik személy esz.:
ószláv -tt, : vede-t'íj = vezet
vogul -at : jiw-at = jön

vö. : ji-ut = ua.
szerbhorvát -0 ; vodi = vezet
mordvin -0 ; vani = néz, stb

Most pedig vizsgáljuk meg a többesszám ösz- 
szefUggéseit,
Ószláv vede-m> = vezetünk, vodi-mo = ua.

vede-te = vezettek, vodi-te = ua, 
vedíi-t^ = vezettekj vode = ua,.

A többesszám személyragjai
l.sz. ószláv -mte

finn -me
észt -me; stb.

2.SZ. ószláv -te
finn -te
észt -te. stb.

3.SZ. ószláv -t^
finn -vat
észt -d

cseremisz -t
vogul -t
mordvin -t ... Stb..



Végezzük el az összehasonlítást;

ószláv
tunguz
ószláv
tunguz
ószláv
vogul
ószláv
észt

ved-ffv = vezetek 
odá-u = legyek
vede-si = vezetsz 
wáj-si = öltél
vede-tt. = vezet 
jiw-3t = jön
vede-m*^ = vezetünk 
náe-me = nézünk

ószláv vede-te = vezettek
észt na-te = néztek
osztják jll-ti = jöttök
ószláv ved̂ -t'í, = vezetnek
cseremisz tol5-t = jönnek
osztják jil-0t = jönnek
mordvin pali-t = csókolnak* Stb,,
Szabály.Az ószlávnak mondott nyelv jelenidejé
nek ragozási rendszere elemeivel együtt azonos 
a ragozó nyelvek megfelelő rendszerével és ele
meivel.
Lássuk a duális összefüggéseit: 
ószláv vede-vS = vezetünk/ketten/

vede-ta = vezettek " 
vede-te/-ta/ = vezetnek " 

osztják jil-ma-n = jövünk
jil-ta-n = jöttök 
jil-ta-n = jönnek ...

Szabály.A”ószláv” nyelv nem örökölhette a je
lenidő rangozásának rendszerét és elemeit az 
"indogermán” nyelvből, - nincs semmiféle nyel
vi adat arra, ami az indogermán alapnyelv lé
tezését bizonyítaná - hanem az egész rendszer 
és elemei a ragozó nyelvek megfelelő rendsze
rével és elemeivel azonosak.



Szabály.Az ószláv nyelv jelenideje a jövőidejű 
cselekvés kifejezésére is alkalmazható; Prae
sens Futurum, mint a ragozó nyelvekben,

AZ AORISZTOSZ

Megjegyzem, hogy szándékosan használom 
Bielfeldt szakkifejezéseit, hogy ezzel elke
rüljem az esetleges félrértéseket,
Ennek a”tempus”nak jele van: -s-, s így a 
nyelvkutatás "szigmatikus” aorisztosznak ne
vezi,Ez az elem, hangváltozással h- és s-hang- 
gá lesz.Ez alkalommal csak az s/h változatot 
tárgyaljuk.
Állítás,Ez az elem, vagyis "tempus-képző”nem 
indogermán eredetű, hisz azonos megfelelőjét 
megtaláljuk a ragozó nyelvekben is, pl, a tun
guz nyelvekben, a vogul, az észt nyelvben is 
Hangsúlyozzuk ki, hogy e tanulmány keretén be
lől csak a szabályos összefüggéseket mutatjuk 
be.
Kezdjük az -s- aorisztosszal, 
ószláv; piTíti = kifeszlt
tunguz; bi- = létezik, él, van
Ragozva; pw-s-'t

pw/csonka alak/
p/9» '• •'
ptíi-s-o-mij
pfí^s-te
p(í̂ -s-
bi-sa-m
bi-sa-nri
bi-s'3-ni
bi-sa-p
bÍ-S3-S
bi-s ..,

Funkciója: a múltban befejezett cselekvés,..



Hasonlltsuk össze az ószláv többes- és kettes
számot az osztják megfeleléssel:múlt idő.

piS»-SO-ffl'^ ji -su -w  = jöttünk
p/^-s-te j i - s - t i
p/7W-S-(T» j i - s 3 - t
pf»-SO-v'B ji -s -m »-n /duális/
piT'-s-ta j i - s - t » - n
p ^ -s -te j i - s - t a -n .

figyeljük meg az észt összefüggéseket a töb
besszámban:

luge-si-me = olvastunk 
luge-si-te 
luge-si-d .,,

Világosan látjuk a személyragok és a képzi e- 
gyezését! Érthetetlen, hogy a nyelvészet nem 
látta meg ezeket az összefüggéseket!Az indo
germán "megfelelések'’ nem fogadhatók el, mert 
azok csak légből kapott elképzelések, az 1- 
róasztalnál kiagyalt elméletek!
Állítólag indogermán: pén-s-te = kifeszltettetek 

ószláv pffl-s-te = ua,
tunguz bi-sa-s
észt luge-si-te, stb..

Az élí-nyelvi adatoknak bizonyító erejük van: 
az aorisztosz jele nem indogermán eredetű.

Hogy ez az elem, az -s- formáns, mennyire 
a ragozó nyelvek tulajdona, bizonyíthatjuk az 
őskori kelet - hurritának - nyelv szerkezeti 
adataival, vö.Diakonoff, op.cit.115/2 és 127 
oldal;-az-,-iz-,-oz- vagy -uz-.A hurritában a 
nyelvészet szerint a perfectum vagy a praeteri- 
tum jele,
Pl,:adi-ni-n ta2e-n idd-u/oz-t-a = alsó das ist 
mein *^eschenk, das abgesandt worden ist 
undu-ma-an 2en/a/-iff-/e/n pas§-u/oz-i = und 
jetzt eben hat mein Brúder gesandt. Stb..
Ezek szerint az ószlávnak mondott nyelvi alak



”szigmatikus" míiltidejenek jele nem indogermán 
eredeti!, hanem azonos a ragozó nyelvek megfele
lő elemével:ószláv -s-,-S-,-ch- 

észt -s-,-si- 
tunguz -s-,-si-,-hi- 

cseremisz -s- 
hurrita -u/oz-, stb..

Az egyezéstagadhatalan! ,.,
jím folytassuk az összehasonlítást. Amint 

már említettük, az "ószláv" aorisztosz-jel bi
zonyos hangtani helyzetben megváltozik; 

s > h 
s > s .,,

Ugyanez a lehetőség megvan pl. a tunguz nyel
vekben is. Udihé: si ) hi és h 
pl; ószláv rfe-ch-u = szóltam 

udihé ta-hi-mi = ültem,.,
r't-cho-m'I» = szóltunk 
t3-h-u = ültimk 
fí>-s-te = szóltatok 
ta-h-u = ültetek 
r'B-5-i?\ = szóltak 
tá-hi-ti = ültek 

vö.cseremisz! ill-s-na = éltem 
il^§-ta = éltél 
ils-§-t = élt, stb..

Szabály. Az ószlávnak elnevezett nyelv nem le
het se indogermán, se szláv nyelv.Az ószláv 
nyelv szerkezeti felépítésének összefüggéseit 
csak a ragozó nyelvekkel való összehasonlítás 
segítségével tudjuk megfejteni, az indogermán- 
nal semmiesetre sem!

Most pedig bemutatom a "sigma" nélküli ao- 
risztoszt, amelyre a nyelvészet ráfogta, hogy 
jelöletlen.



Állítás.Ez az időalak azonos a ragoző nyelvek 
praeteritumával, amelynek jele:-i-,/-a-,-e-, 
stb./.
Bizonvítás.
Ószláv: pad- = esik;mordvinM;pal- =cs6kol; 
észt; nág- = néz.
Ószláv! pad-'í» mordvinM: pal-a-A

pad-e pal-a-t
pad-e pal-a-S
pad-o-m% pal-a-mt
pad-e-te pal-a-de.
pad-^ pal-a-st

észt* nag-i-n 
nág-i-d 
nág-i
nag-i-me 
nág-i-te 
nág-i-d. Stb..

Megjegyzés.Az aszigmatikus aorisztosz egyezik 
a ragozó nyelvekben széltében hasnálatos prae- 
teritummal, tehát jelöljük, mégpedig ugyanaz
zal az elemmel; -i-/:-a-,-e-, stb./.Hasonlít
suk össze: ószláv pad-e = ese

észt nág-i = néze!
Az ószlávban is lekopott a személyrag, vö.fent, 
A magyar összefüggéseket meg sem említjük!
Az "ószláv" nyelv"múlt idejének" csoportosítá
sa pontosan egyezik a cseremisz nyelv azonos 
csoportosításával.
Cseremisz, aszigmatikus: tol-S-m = jöttem 
ószláv " pad-'fc = estem
cser. szigmatikusí ila-5a-m = éltem
ószl. " P/fli-s-'z, = kifeszltet-
tem , stb.. - Úgy vélem, hogy a szaktudomány
nak végérvényesen el kell ismernie, hogy úgy 
mennyiségileg mint minőségileg tévedett, ami
kor az"ószláv"nyelvet indogermán eredetidnek 
nyilvánította...



A Z  I M P E R F E K T U M

Az ószlávban van egy - imperfektumnak- ne
vezett műit időalak. Jele: -ach- ...
Példák; dela-ach-'^ = csinálék

cBll5-ach-'?> = meggyógyulék 
vid'B-ach-^ = láték... 

udihé/tung./ ga-xi-mi = vevék 
wa-ha-mi = ölék 

orocs/ua./ wá-ha-m * ua,. Stb,,
Ennek a tempusz-képzőnek eredete a már be

mutatott aszigmatikus műit idő -i-, stb. jelé
re és a szigmatikus műltidő -s-, stb. képzőjé
re megy vissza, tehát összetétel.Ez azt jelenti, 
hogy ez az elem sem "indogermán” eredetű, hanem 
két, a ragozó nyelvekben ia használatos képző 
összetételére megy vissza.Természetesen itt. 
csak a szabályos összefüggéseket mutattuk be, 
a minden részletre való kitérés az eljövendő 
alapos kutatás feladata lesz ...



A f e l s z ó l í t  ó-m ó d.

Jele az "ószlávban"; -1
a magyarban: -1 ) -j ) stb, 
a sumérban; -í ) -a, stb.

Pl,sumér: Su-zu luhh-í = kezed mossad 
Vö,Poebel, op.cit,§674-681,
magyar, régi 

de:
mutasdmut-1 

gyer-e 
nesz-e 
mén-j 
lel-ó 
ír-j, stb. 

gln-a = menj 
zlg-a = kelj fel 

sl-sá-e = vezess, kormányozz 
badd-u = fuss 
nes-1 = hordj 

dvlgn-1 = mozogj 
d'tla-1 = csinálj 
r-GC-i = mondj, szólj 

pomodz-i = segíts
ted-i-te = egyetek 

jöv-e-tek. Stb,,
Az egyezés és az azonosság annyira szembe

ötlő, hogy szinte csodálatos, hogy a nyelvészet 
nem vette észre ezeket a megfeleléseket, - vagy 
talán nem is akarta észrevenni...

köznyelvi

vö, sumér

"ószláv"

vo, 
vö,magyar



kTL "Ószláv'* b'fcfa-ti = van, létezik, él, 
segédige sem indogermán eredetű, hanem a ra
gozó nyelvekben is széltében használatos i- 
gealakkal azonos.
Ezek szerint, tunguz;

bi- = van,létezik,él 
Írod,-mongol bü- = van, létezik 

vö, bayi- = ua,
sumér bar 74,56 = ua,.

Rendhagyó ige; az Írott nyelvemlékekben 
fennmaradt összefüggések alapján bemutatjuk a 
ragozását,Vö,Bielfeldt,op,cit,2o2/§260,
P,; »cs-m^ = vagyok ;szerbhorvát jesam = ua,

jesi
Ks-t = van je

jesmo
jeste

s»-t = vannak jesu ,,,
Úgy az ószlávban mint a szerbhorvátban 

és a többi szláv nyelv hasonló alakjában a 
szóeleiji j-hang: protézis,A protézis nélküli 
alak megvan pl, a vogul nyelvben;

Ssam = vagyok 
elemezve; 1-sa-m

igetS <----------
gyakorltóképző <- 
személyrag k----

j-e-sa-m \'^e-sa-mszerbhorvát 
'•ószláv" j-e-s-mV> ; tc-s-mv ..

Ez az igealak nem indogermán eredetű, hanem 
azonos a ragozó nyelvekből eredő megfelelő a- 
lakkal,Az alaptő tehát* e-
gyakorjtó képző; -s-, széltében megvan
a ragozó nyelvekben. Pl,a magyarban:te-sz,le-sz«



Igy, dszláv e-
finn o- ; vö, on = van
mongol a- ; •* aju = ua.
magyar a- ; ” van ... Stb..
Vö.koreai it-ta (, isi-da { i-si-da = van,
létezik, él.A tő i-, gyakorltd képző -si-, az 
igenévi főnév ragja: -ta/-da.

Kz dszláv igealak/tempusz/ nem áll kapcso
latban az "indogermán" összefüggésekkel.A kore
aiak nem nem a germánoktdl vették kölcsön léti
géjük tempusz-alakját!
Német ist < i-s-t
koreai itta( i-s-ta ( i-si-da
tehát, német is-

angol is-
koreai isi- < i-si- ! ! !

Fontos. Az indogermán nyelvészet eltúlozta az 
indogermánnak mondott nyelvek eredete történe- 
ténetét!

Elérkezett a realitások ideje
Múlt idő, ószláv: b'B-ch-‘̂ = valék 

b*B = valál
b'fe = vala

tunguz bi-áá-w = valék
bi-áe-s = valál 
bi-ée = vala, Stb,.

Itt megemlítjük még, hogy az "dszláv” nyelv 
b%t,- = létigéje a jövőidőt a -de- képzővel 
szerkeszti annak ellenére, hogy ezt a lehető
séget az indogermanisztika nem akarta, vagy 
nem akarja észrevenni.

i^nnek az elemnek a megfelelője megvan pl. 
a tunguz nyelvekben: -dzi-,-déi-,-dü-,-di-, 
stb. hangszereléssel a futurum jele, 
ószláv* b/h-^ = leszek :tunguz bl-d2i-m
szlovák bu-de-m = ua,
szerbhorvát bu-de-m = ua,, Stb,,



A Z  I G E N E V E K

l.A folyamatos melléknévi igenév/parti- 
cipium praesentis/.
Vegyük az "dszláv" alakokat ragozott állapotuk
ban,'
Genitivusz, esz,:

I, ved-tót-a = vezetőnek a ,,.
II. zna-li^§t-a = ismerőnek a .,.

III. chval-(^st-a = dicsérőnek a .. 
Az elem tehát; 1. -fl»2t- : -ifl\st- = -jo§t- 

2. -rt\st- = -|§t-
Vizsgáljuk meg az első alakot:

zna-Hftst-e-mí»= tuddval.
A nyelvészet megállapítása szerint a formáns:

-W\5t- :-^st- ezekre 
az indogermán elemekre megy vissza:

-jo-nt-j- =-jontj- , 
^melyben a tj hangcsoport az "ószlávban" st 
lett: tj ) §t/fordított sorrendben/. 
Szemléltetve: -jo-nt-j-

-jontj- 
így: -jotj-
és: -jojt-

végül: -jost-
írva: -Wst-

és: -/fkSt- : képzőbokor.
A nyelvészet azt állítja, hogy ez az dszláv e- 
lem az indogermán -nt- participium képzőre 
megy vissza.
Ezt visszautasítva állítjuk: nem ismerünk sem
miféle írott nyelvemléket, amelyben ez az állí



tólagos "indogermán” formáns létezése bizonyí
tott lenne.
Bizonyltjuk, hogy ez az elem hangszerelésében, 
alaktanában, helyzetében és fijnkciójában a su
mér -ed participium képzőre megy vissza,Az orr- 
hangű változat későbbi fejlemény az ószlávban, 
így, sumér:

sag-bal-E-Dsan = leend, létezend ,,, 
gú-nun dl-Da-ám = ordltand ,,, 
dU-Dam = épltend
igi-il-ilA-Dam = nézend/szemet felemelend/ 
nam-tar-rÉ-Dé = sorsot határozand ,,, 

Tehát, sumér -ed /participium formáns/
magyar -end/-and 
"ószláv" -j-ot-j- 

j-ont-j- 
-MSt- = -jóst- ,,.

Megvan ez az elem a magyarban "metatézises" a- 
lakjában is,
"ószláv” zan-IÍSt- = tudand ,,

vel-í»st- = parancsolad., , 
ved-;tót- = vezetend ... 

átírva: ved-jonát- = németülJführend ,,
magyar foly-vást = fliessend

blz-vást = vertrauend ,,, 
fut-vást = laufend, Stb,,

Kérdés; miért "indogermán-szláv” ez az ószláv
nak mondott nyelv, ha nem az?
Megjegyzés. A bemutatott képző az ószlávban,a 
-jonst- /-joSt-/ csak a ragozott összetételek
ben használatos, az alanyesetben nem fordul e- 
lő. Az ószláv nominativuszi alak egy magánhang
zóra végződik, amely felszívta az igeképző 
hangzóját.így: ved-*í»C) = vezet-ő 

zna-l^ = tudó 
chval-fí\ = dicsér-ő Stb..

Ez az elem szintén azonos a ragozó nyelvekben



széltében használatos megfelelő elemmel, 
így: szóvégi hangzó ■# képző;

W-V-V ) -w ”
-Til,

/ -hiátusz/

a ragozó nyelvekben: -a,-i,-i,-e,-^, stb, 
sumér gestug^^®-a-ra = hallónak

ú-a = élelmező 
ki-bal-a = lázadó ország 

é-a = felmenő 
magyar issz*-a

szagl-a 
szül-e

hurrita un-a = jövő
tad-ug-ar-i = szerető 

urartui ha-i-né = a vevő
mordvin pal-i = csókoló
finn, nylvj, laula-i = énekes, nneklő 
lappK íiille-i = nyelő
ószláv ved-l7Í.= vezető, Stb,,
2, Múlt idejű igenévi melléknév.
Jele: a/, -*̂ s- /mássalhangzós tövek/

b/, -v'^s- /magánhangzós tövek/ 
Genitivusz: a/, ved-^-a : ved- = vezet

b/, zna-v^s-a ; zna- = tud
Hangtani az s-hang kialakulása sj > 2 ,,,
A tunguzban: -ca/-cá

am-cá = gekommen, jött 
dzawa-wca, genommen, vett 

ószláv zna-vjs-= vö, fent ,,,
Ebből kikövetkeztethető, hogy az a/ pont alatt 
bemutatott alakok: aktiv cselekvésiek, míg a 
b/ pont alatt; passzivak,,A tunguz összehason
lítás segítségével megoldható ennek az ószláv 
tempusznak még meg nem fejtett alaktani össze
függése ,,,



A mongolban megvan ez az elem ebben az ösz- 
szetételben: -^san/-gsen, nomen perfecti.
Pl,: yabu-'Jísan = aki megjött, aki jött

kele-gsen * aki beszélt, szolt.
Az irodalmi mongolban megvan ebben az alakjá
ban is: yabu-ysa-2far = az, aki már elment 
khalkhamo, yaw-sár = ua, 
a tunguzban; kek-Se = aki tett 
Alaktan, ószláv: -'íiS- 

-v^s-
mongol -J'san/-gsen
tunguz -k§a, -sa,-sa,-ca, stb,.
Megjegyzés, A végeredményben azonos ez az elem 
a már bemutatott -s- praeteritum képzővel,
3, Participium perfecti.
Az "ószlávban" ;-l’b a képző, 
pl,: da-lv = adott

bi-1%7 = ütött
d'fela-l'ií = csinált 
b-bra-lV = vett, stb, 

a mongolban: -lu^a/-lüge ; -lu-'j'a
-lajL/-lel 
-la/-le

pl,i,-mongol yabu-luya = elment
ükü-le-gei = meghalt 

mede-lü-ü? = ismerte-e? 
khalkhamo, yawa-lá = elment 
kalmük yow-lS = ua,

vö, bi-li = volt 
vö, bi-lu = volt-e?

Bielfeldt megemlíti, op,cit,228,, hogy ez az 
elem azonos az -IV = melléknévképzővel az ó- 
szlávban.
Pl,: gni-lv = rothadt

zér'B-1%, = érett.
Ez az összefüggés megvan a ragozó nyelvekben 
is: mongol tani-1 = ismerős, ismert



ellett, fladzott 
! elpirult 
! elhanyagolt 
bejegyzett 
szeretett, Stb.,

tujfu-l = borjú ; 
csuvas xar-l3 = piros
török osa-1 = rossz

yazi-ll 
sevgi-li

ígyhát ez a fontos elem és rendszere nem 
indogermán eredetű, hanem a ragozó nyelvek tu
lajdona és nyelvszerkezeti sajátossága: az ó- 
szlávnak elnevezett nyelv nem lehet indogermán 
eredetű, mert szerkezete a ragozó nyelvekével 
azonos!
4, A jelenidejű szenvedő melléknévi igenév.
Az **ószlávban" ; -m%
pl,: neso-m'fc = vitt

moli-m'io = kért
vedo-m'v = vezetett
pise-mt = Írott

török yaz-ma = Írott
as-ma = felakasztott

ótörök kas-má = vágott
bar-ma = elmúlott, elment

cseremisz tema-mö = megtöltött
ru-mo = vágott, rótt, Stb

5, Participium praeteriti passivi.
Az ószlávban; 
pl, :

ótörök

mordvin

cseremisz
koreai

-n'fc,-en’t,-an'2. 
nes-en'b = vitt 
ved-en’b = vezetett 
re5-en^ = mondott 
tol-un = teli, töltött 
tüg-Un = csomó, csomózott 

kado-ú = elhagyott 
pala-ú = csókolt 

kando-fi = hozott 
pul-na = volt 
cug-in halott 
sa-n = vásárolt, Stb,,



Az ószlávban 
pl.:

török

magyar

•t'b
raspM-f{j

klflv-tV
Sfli-t'fc

klfeszített
átkozott
aratott

povi-fb = begöngyölt 
síípr-ííntü = szemét ; söprött 
kur-untu = beképzelt 

bula-nti = zavarodott 
kifeszített 
átkozott
beképzelt. Stb...

A
ószláv: 
pl. :

tunguz
képzőbokor

S U P I N U M
-tv

vidB-t̂ E, = um zu sehol 
lovi-t'i. = um zu fangen 

o-da = um zu werden 
taif]-d5j = zu lesen 
tik-t5j = zu fallen. Stb..

Ez az elem sem indogermán eredetű



A Z  E L Ö R A G O K

Az "ószláv’*-nak nevezett nyelv előragoző, 
mint a sumér vagy a magyar*
Ószláv:

Példák: 
a/.

sumér

sumér

a/. vt- = hinein; -ba,-be
vitn- = ua./magánhangzókkal/ 

b/ po- = hin, hinzu

hineinführenví,-vesti
be-vezet
ba-a-tu =
be-tért
v^-zeSti
be-g^Jt
bl-si-si
v^-vi^ti
be-dug

betért

anzünden

er steckt es da rein 
hineinstecken

po-mazati = salben 
be-ken, be-mázol /!/

sumér má bi-ús = er lenkte das Schiff hin 
be-lránylt
po-mriízn-»ti = gefrieren 
be-fagy

sumér ba-gin = er ging dahin
po-oucati * belehren 
be-tanít

sumér ba-ni-sú = er sprengte es darauf
be-szór, megszór Stb..

A sumér-magyar megfelelés: 
ba-, bí- 
ba-/be- ...



Hangtan: b > v é s b > p . . .
Úgy vélem, hogy nem tagadható az azonos

ság: az ”ószláv-”nak nevezett nyelv, ragozó 
nyelv ...
ószláv ou- = ab, weg, fórt
sumér al-
magyar el- .,. Hangtan; 1 ) u .,,
Pl, : ou-r’Bzati = abschnelden
sumér al-bal-bal = eltöré

el-törte
ou-krastl = stehlen 
el-lop
ou-mltknAti = verstummen 
el-némul
ou-ohoditi = fortgehen 
el-megy 

sumér al-til
el-dől

sumér al-habb-a =
el-rothadt 

sumér al-hul-hul
el-átkozott. Stb,,



H A N G T Ö R T É N E T I  R É S Z

A m á s s a l h a n g z ó k

A g-hang a szótő elején és végén

ószláv gov/í\zdV = Rindvieh- /melléknév/ 
szerbhor, goveda = marha /kollektív*/ 

a tő; go-ve
vő, óind, ga6^ ...
sumér gU4 297,3 = Rind,Rindvieh;marha

vö. gud 297,3 = ua. 
vö. ku§2 329,6 = ua..

Ez a szó átvétel a sumérból, tehát nem eredeti 
az úgynevzett indogermán nyelvekben. Meg kell 
említeni, hogy a sumér GUD = istenség, minden 
bizonnyal az angol-német GOD - GOTT = Isten, a 
valóságban: istenség, szintén átvétel a sumér
ból.
Ószláv gor’Bti = brennen; ég 

a tő gor-*fe-
vö. gr'sn'í. = Ofen; kemence

vö.orosz gorn = ua. 
sumér gur5 46,5 = Ofen;kemence

vö girî  43o,2 = Üfen,Herd;kemence, 
tűzhely

vö. kur5 12,126 =
Írod.-mongol: gal = tűz



vö,
lamut-tung.

mongol
kirgiz

qor-us- = fáj, 'get 
gul- = tüzet gyújt 
golomo = tűzhely 
^olumta = ua. 
gulamta = ua..

Hangtan a tő végén: r ) 1
ószláv
sumér

Ószláv 
vö. latin 
sumér
ószláv 
ir.-mongol 
uJgur 
szojon
Ószláv

gospod^ = Herr; úr
giS, ge§3 296,2 = Mann,Mensch;

Herr;Fürst;Jemand
igo = Joch;iga 

iugum = ua. 
ugun2 35o,2 = Einfassung,Beschlag
bog = Isten
bo^fda = fennség, fennséges; égi
bojfdaz = ua.
bo3'da = Isten; szent
^g%l% = Winkel;szeglet,sarok 
ugal = ua. 
zugoly 
szugoljy
sáT^ir = Vorgebirge, Winkel
sáitjir = ua.
sái)ir = ua.
sigui = Winkel
SOI), sót] = szeglet, sarok.

szerbhorv. 
magyar 

nylvj. 
ótörök 
csagatáj 
ujgur 
i.-mongol 
osztják
Megjegyzés.Az ószlávban lekopott a szótő-e- 
leji s-hang, alaktanilag pedig a képzővel 
együtt azonos a magyar szóval: 

r zugoly 
szugoly : -ly képző 

ószláv /9vgTil'l, : -l-fe "



A k-hang a szóelején és végén

Őszláv klastl = legen, laden;rak, össze
rak

ótörök qala- = össze-/elrak, rak
középtörök kala- = aufháufen;felhalmoz 
magyar kalangya ...
Az ószlávban az -s- elem gyakorltóképzí
ószláv klK3(£-t = Schlüssel
svmiér kul 72,8 = schliessen,abschliessen
magyar kulcsol : -csol = gyakorltóképző

kulcs : mint habarcs 
Ez a szó a magyarból ment át a szláv nyelvekbe 
bármennyire is tiltakozik ellene a - finnugoros 
nyelvészet!
Ószláv kovatl. = schmieden
elemezve kov-a-■ti : kuj-e-m kovácsolok
török kuyumcu = Juvrelier ,Goldschmied
óozmán quy- => önt, ércet önt
csagatáj quy- == ércet olvaszt, önt
svunér kuj 468,51 = Edelmetallarbeiter
Ószláv pokoi = Ruhe
elemezve• po-koi '
szerbh. po-koj = ua

po-kojni = elhxmyt, halott
magyar huny, el-huny
mongol qonu- = schlafen, fibernachten
kalmük Xon°- = ua.
sumér Run = ruhen
latin /?/ quiis = Ruhe, Schlaf, Frieden
Az őst5 ku-, nem lehet '•indogermán” e-
redetű



öszláv pek^ = ich backe; sütök
ősszláv ^pek-ti = süt 

tunguz, gold peku = Hltze
pekusi = heiss 
pekusi- = heiss sein 

olcsa peku = heiss
vö,ószláv pes-ti = süt
vö, sumer pe5 354,88 = verbrennen,brennen.
Ez a szó sem indogermán eredetű ,,,
ószláv kal'íj = Schmutz; piszok
i,-mongol qaldat^ = folt, piszok
kalmük = ua.
Ószláv kr'^v> = filut, vér
sumér guru, gurun, kurun 552,22 = vér
i,-mongol qor-qaT) = genny
csagatáj qurdasai) = Blutgeschwür am

Pferde ,,,

Az ószláv z-hang állítólagos indogermán erede
te.
ószláv znati v/issen, benachrichtigen, 

lehren
elemezve; zna-ti
sumér a/, zu 6,13 = wissen, erkennen

b/. gi 85,4o = ua,
magyar zű-gat = híresztel

zu-vol = pletykál,szót hajt. 
Hangtan: kiesett az első szótag vokálisa,A su
merban megvan mindakét szótő; zu és gi, igyhát 
nincs szfikség semmilyen indogermán magyarázat
ra. Az "ószlá-v" ősalak; z'gna- 

sumér zu
sumér gi I
görög = jch erkenne,

ószláv zrtno = Korn
iirnisvö.1i tván Erbse;borsó



sumér
vö.akkád 

kalmük 
soron 
vö.sumér

vö. latin 
vö, német
Őszláv 
litván 
i ,-mongol 

vö,
ozmán
altáji török 
finn,nylvj.

köznyelvi
sumér
őszláv 
elemezve: 

görög 
sumér 
vogul 
i.-mongol

ótörök
ujgur
jakut
Őszláv
litván
ótörök

középtörök

vogul
sumér
Ez a szó nem

zár 491,2 = /<Jetreide-/Korn 
zeru = Saraen,Saat, Spross 
SaraG = Körnchfn, Gries 
§yraq = Gerstengrütze 
gur,guruio, gurun4 53o,2 = Same, 

Spross,Frucht 
gránum = Korn,Kern

Kom. Stb.,
zihht, = Zahn; fog
zambas = spitzer Gegenstand
sobu-^ar = Spitze;spitz
Sob-qa-ji- = spitz sein
sivri = spitz;Ahle
sibege * ua,,
hambaz = fog
hammas = ua,
zu2 15,13 = ua,,
zadi = hátul 
zad-i
XÓ^ot OS = ülep, far 
gudu 329,2 = After;far 
khuti = hátulsó 
gede * Hinterkopf 
gedergü = nach hinten 
kid, kidin = vissza 
kádin = hinten; hátul 
kütax = Hinterkopf .,,
z'6v-a-ti = rufen 
Saviti = besprechen,zaubern 
saw, sab = Wort,Hede,Sprichwort, 

Nachricht 
sav-la- = sokat beszól 
sav-5i = jós 
saw = szó
§ab/§ag 384,2 = Wort,Befehl, 

"indogermán” eredetű



öszláv vez-<^ = vezetek, utazom
vö, ves-tl = vezet
vö, v e d - e - = ua,
vö, vez-e-tt. = utazik

mordvin veda- = vezet
magyar vezet, stb,
sumér u5 211,29 = radű = führen,lenken

hinterhergehen,folgen 
ujgur uduz- = führen
ótörök uduz- = ua,, Stb,,
Megjegyzés,Az ószláv és az állítólagos finnu
gor nyelvekben a v-hang: protézis,A d-, az s- 
és a z-hang egy ősibb - sumér - í-hangra megy 
vissza, igyhát az "ószláv" szócsalád nem indo
germán eredetű, mert a sumér időkban az indoger
mánnak mondott nyelveknek még nyoma sincs.

Az állítólagos "ószláv" s-hang.

A szótő elején és a végén ,,,

ószláv
ótörök
török
jakut
finn

vö,
vö,

ószláv 
altáji tör, 
csagatáj

mongol
török
sumér

slf, si, se = az
su = az ott
su = ua,
subu = az
se = ez, az
sielta = ormán
siina = ott, amott, Stb,,
p<,s-a-ti = ír 
pic-ik = írás, könyv 
peS-ek = jegy, jel 
pici-cin = Írnok 
biSi- = ir 
bit- = ua,
bad 69,54 = kinyit, szánt 
pit2 = ua.



Őszláv slovo = V/ort; szó
sola- = beszél
svilö- = ua,
siílö- = ua,
söylá- = beszél, szól
söyle- = ua,
söyle- = ua,, Stb,,

csuvas 
szagájl 
kazak
kazáni tatár 
csagatáj 
ozmán
Megjegyzés, Az állítólagos indogermán szavak 
alak- és jelentéstani eltérések miatt nem tar
toznak ide, az "ószláv" szó nem indogermán 
eredetű,
ószláv srfcdtce = szív

§irdis = ua, 
sUra^ = ua, 
zürk^ = ua,
3irüken = ua, 
ytirák = ua, 
yiirek = ua,
C9ra = ua.
zar&d-a = ua., Stb,,

vö,litván 
jakut 
kalmük 
i,-mongol 
ótörök 
török 
csuvas 
vö,aveszta
Megyjegyzés, A kentum-satem elmélet: csak el
mélet és semmi más ,.,Ám lássuk;
ószláv 
vogul 
osztják 
finn 
mordvin 
cseremisz 
türkmén 
baskir 
özbék 
jakut 
magyar 
csuvas 
sumér 
vö. görög 
ból/.

s?,to = 100
sát = ua.
sót, sát = ua.
sata = ua,
sada = ua. >
Süíö = ua. 
jü^ = ua. 
jO(? = ua. 
jüz = ua. 
süs = ua. 
száz = ua.
S&r = ua.
5ar2 396,19 /30 = viel;Menge 

öíipog = 36oo/jövevényszó a sumér-
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Öszláv ostr^ = spitz;hegyes
ótörök u5 = Spitze;hegy, csúcs
török u^ = ua.
ujgur uő = das spitze Ende
ozmán uz = vég, hegy
jakut us-uk = ua.
teleut u5-a- = kihegyez
finn astala = tüske
sumér iS, iSi = Berg; hegy
vö,sumér igi = tüske
török igne = tüske és ti7 /!/,
Megjegyzés,Az ószláv s-hang nem másodlagos in
dogermán eredetű, hanem azonos a megfelelő u-
rálaltáji hangokkal. Ám ettől függetlenül meg
van a második lehetőség is a ragozó nyelvekben.
Ószláv vfcs-b » Dorf; falu
szlovén vés = ua, pl.Nova-Ves = Újfalu

de vas = ua. pl.Nova-Vas = Újfalu
A szóeleji v-hang; protézis ...

igy* vt,sv
»ist
^s^

szlovén *es ) vés
vagy ^as > vas

sumér aSg 128,2c = ház
vö. e§3 128,2c = ua.

vö.akkád a§ru, aSaru,esru,e§áru
ugyancsak:

waSáru ...
Jelentéstan; Őrt; hely, helység; ez a szó az
akkádban kölcsönvétel a sumérból.
Magyar, régi azaa = háza

vö. Sándor-háza = Sándorfalva.
Hangtan; a magyarban h-protézis ... Ám megvan
ez a szó a sumérban ezzel a hangszereléssel is

aka, ag2 18 3,6 = Őrt; hely, helység
vö.latin vicus = házcsoport, falu.



Kindakét szóalak: vt,sv és vicus
a sumér eS és aka, ag szavak

ra megy vissza.
Levezetés :sumér a§,e§ ) ószláv: V{»sí>

ag,aka ) latin vicus.,. 
Elérkezett annak az ideje, hogy végre megvizs
gáljuk a görög-latin nyelvek sumér eredetű Jö
vevényszavait ,,,
ószláv s'Bs-ti = leül; sich setzen

elemezve: s'B-s-ti 
vö. d^dfe-ti = ül
elemezve; s'B-d^-ti 

vö.latin sedire = ua,
sumér suS 536,14 = sitzen; ül

vö. se-du 367,206 = ua.
vö. SU5 536,14 = ua.
vö. sigy 351,6 = ua.

i.-mongol sajTu- = sitzen; ül 
magyar szék
csagatáj süki = szék
délkoreai sjek = ua.. Stb.,
Az alapszó mindenesetben: s'B-, az -s- és a -dB- 
elemekpedig képzők ...
Ószláv sedm*<> = 7
elemezve: sed-m% : -mi;̂  = képző
középtörök Jadi = 7
ozmán Jedi = ua.
ótörök yiti = ua.
vogul sat = ua.
latin septem. Stb..
Megyjegyzés. Amint látható, az indogermán 
szócsalád se hang-, se alaktanilag nem áll 
összefüggésben az urálaltáji-ószláv szócsa
láddal; hová tűnt az ószláv és a vogul szóban 
a p-hang?Sőt a gót szóalak: sibun, a görög pe
dig Vö,ezzel összefüggésben a sémi-akkád;



slbu vagy slbi = 7 , szót,Hogyan lett az ószláv- 
vogul szavakban a b-hangból d-hang,? Ha a magyar 
szó "árja" jövevényszó, hogyan lehet mégis;"finn
ugor"? Ebből is látható, hogy az "indogermán" 
nyelvészet a mindenkori politikai érdekek szem
szögéből Ítéli meg a kérdést, sohasem a valóság
nak megfelelően
Ószláv m-fczda = Lohn
sumér maS2 76,9 = Zins,Ertrag,Einkommen

vö. ma§-da-a-ri 76,7o
török-tatár müzd = salaire, honoraire
perzsa mu5d = ua,/átvétel a sumérból/.

Az ószláv ch-hang összefüggései

ószláv oucho = fül
szerbhorvát ucho = ua.

többessz. usi = fülek
ótörök aSid- = hall

vö. esit- = ua.
sumér SUS 231,7o = hören, vernehmen
Hangtan: lekopott a szóeleji s-hang ,.,
Alaktan: az ószláv szó egyszerű nomen verbale.
igy:ucho { uch-o = halló, tehát igenévi mellék
név, mint pl. a finn korva = fül, szó, amely
a valóságban halló-t jelent és azonos a tö-
rök nyelvek qulqa = fül, azaz halló,szavával.
Ószláv moucha = légy
sumér muS 4o5,6 = Holzvespe,Fiiege
zűrjén muS, mos = Biene; méh
votják mus = ua.
cseremisz müxS = ua,,. Stb,,
Ezek szerint az állítólag finnugor, vagyis ár- ̂ Vja eredetű - mekse = légy, méh, szó a végered
ményben a sumér szóra vezethető vissza...



őszláv vrfcch’ü = Gipfel; csúcs
ősalak ur-fcch'fo

i,-mong. oroi = Gipfel, Spitze
kalmük óra = ua.
jakut oroi = ua.
középmo. horai = ua.
magyar orom. Stb..
Hangtan; az ószlávban v < u
vö, szerbhorvát: urch > vrch
vö, orosz; verch ( v-erch <*erch; az orosz
ban a v-hang protézis ..•
Bielfeldt, vö, op.cit. 83, egyezteti ezt a szót 
a latin verrűca = emelkedés, var, szóval.Ugya
nez a szóalak megvan a mongol-török nyelvekben 
is, a V-protézis nélkül, 
így, latin verrűca = Erhebung, Warze
ozmán ur = Geschwulst, <^ewachs
kazáni tatár örö = ua.
i.-mongol ur = Knollen, Knorren,
Őszláv vrtSiti ; v^rcho = csépelek
ősalak 

ótörök 
török 
jakut 
orosz
Hangtan; az ószlávban az igenévi főnév szó
kezdő v-hangja egy ősibb u-hangra megy vissza, 
a jelenidőben pedig v < protézis,Az összefüg
gés logikus, mindenben megfelel a valóságnak 
és nincs benne semmi "indogermános" ,,, 
Elemezve; vr'SSiti <^ur-'fes-i-ti

^urSSiti : *urcho 
ur- = schlagen 

vur- = ua, 
űr- = felhalmoz 

vóroch = gabona rakás.

igető <-
gyakoritó képző
igeképző <-------
igenévi főnév



ószláv tich»^ = csendes, békés
vö,szerbhor. tisina = csendesség
ótörök tfdsá- = álmodik
csagatáj tüS = álom
sumér ti 7 3 ,6 = sich beruhigen/ruhen
Ószláv choditi = gehen;megy
i.-mongol od-, odú- = sich begeben, sich

auf den Weg machen
vö.görög ó8ós = Weg
ozmán ad- = schreiten
türkmén ád-im = Schritt. Stb..

A szótő kezdő és záró hangja 

ószláv
ősszláv 

i.-mongol 
jakut 
ősmongol 
ozmán
észláv

piSd*t= vor, vorn 
^per-dTb /Bielfeldt szerint/ 

uri-da = vor, vorn; ft'her 
urut = ua.

^puri-da = ua. 
pardá = Vorhang; függöny /!/.
s%p -a -ti = alszik
seb = Erholung, Ruhe
sig3 295,47c = Stille,Ruhe

mongol 
sumér

Hangtan; g > )̂ > w > p ... 
ószláv pB-ti = énekel

a tő; j5B-
ozmán öt- = ua./-t = képző/
jakut át- = beszél,hangzik
Hangtan: a törökben lekopott a szóeleji p-hang.
Ószláv l.prfcst^, = Erde, Staub

2.prachis Staub
ősalak
finn
mongol
magyar

porsos = ua./Bielfeldt szerint/ 
poro = Staub, Asche 
bor = por, homok 
por. Stb..



pol̂ ü = Seite, Hálfte 
puoli = ua, 
pal » ua., stb, 
bar 74,7/86 = ua,, 

b ) p ;  é s ; r > l , , .

Őszláv 
finn 
vogul 
sumer 
?Iangtan:
Ószláv pri-l'tp-a-ti = odaragaszt
szerbhorvát lep-i-ti = ragaszt
ótörök yap-sur- = anheften, ankleben
török yap-l§tlr- = ua,
csuvas SíB-S5- = ua,.
Az 1-hang a szóelején ezek szerint másodlagos,
ószláv pol-ica = bot /szószerint; verő/
sumér bar 74.j 117 = Stab,Stock
vö. sumér bal = schlagen;üt, ver

magyar pálca
vö.finn palja * kalapács ; verő 

pallata = kalapál
vö.magyar pali = üt, porol,szelet csap
vö.kirgiz balga = kalapács. Stb..
ószláv p^s-a-ti = Ír
altáji török pi6-ik = Írás, könyv
csagatáj pe5-ek = jegy, jel 

pici-5in = Írnok
mongol bi5i- = Ír
török bit- = ua.. Stb..

A szótő kezdő és záró b-hangja

Ószláv
tunguz
mongol
Ószláv
ótörök
ujgur
ozmán

bí,í>-ti = sein; van,létezik, él
bi- = ua.
bü— ~ ua. . »^tb. .
bt^kíps Stier 
buka = ua. 
buka = ua. 
bu^a = ua.



mongol buqa = bika; stb,
/vö. ótörök bÖTjür = brüllen 
mongol mögü-re- = ua.
magyar bőg .../.

Bielfeldt, op.cit.§85.nem fogadja el e 
szó alátji eredetét, hanem a - bőg -, szlovén
ban bíikati = brüllen, szóra vezeti vissza, 
közben elfelejti megemlíteni,hogy ez a szó 
az altáji nyelvekben is megvan, vö, fent,
Őszláv nebo = Himmel
sumér nab 129,2 = Gott ...

Bielfeldt szerint az a szó a latin nebula = 
köd, és a német Nebel = ua, szóval egyezik.
Nem fogadható el, hogy az "ősszlávoknak" ennyire 
“ködös” elképzelésük lett volna az égről,Mi
vel ez a szó összecseng a latin-német elemekkel 
igyhát bizonyítottnak veszi az egyezést, ám 
egyeztetése ennek ellenére sem meggyőző ,,,
Őszláv blato = Sumpf

vö, ball,tin4  ̂ = ua,
vö, orosz bolóto = ua, 
i,-mongol balci^ = Schmutz, Dreck,Lehm 
török balcik = ua,
keleti török: balcik = ua, 

vö. palcik = ua, 
kirgiz balqaS = Sumpfsee.
Megjegyzés, Ez a szó az űjgörögbe a ragozó 
nyelvekből került: ...
Sumér barana = Euphrates
szerbhorv, bares = Sumpf 
vö,latin palus = ua., Stb,,
A sumérok az Euphratest ”nagy bar-ának” ne
vezték, a nagy mocsaras folyónak. A latin
ban jövevényszó áll előttünk: a latin nyelv 
nem magasabbrendű nyelv. A világ nem a la
tin-görögséggel kezdődött.Az "ószlávnak” ne



vezett nyelv nem lehet "indogermán** nyelv, 
mert nincs semmi adatunk arról, hog^^ valaha 
is létezett volna ilyen, az Íróasztalnál ki
agyalt ősnyelv ...

A szótő nyitó és zéró t-han£:ja

Ószláv ttma = sötétség
vö. tt,mi.n>& = sötét

i.-mongol tuma^ = ködös, sötét 
tuman = köd 

finn tumma = dunkel, sötét
ujgur tamu = pokol;verem;tömlöc /!/

tuman = köd, sötHség 
csagatáj tuman = ua,. Stb.,
Ószláv toc-i-ti = fiiessen machen;folyat

vö. tok>= folyás, folyó 
tök- = ausgiessen 
dök- = önt, kiönt 
tSk-,tek- = ua,
dug3 396,26 = aus-/be-/giessen

ótörök 
ozmán 
csuvas 
sumér
Hangtan: k ) 2 palatalizáció
Ószláv t*^k-a-ti a weben; sző 

toql- = ua. 
toku- = ua.
toki- = ua, 

toka- = ua, 
doku- = ua,
tag 126,26 = weben,schlagen 
tuku5 126,22 = ua..

ótörök 
ujgur 
középtörök 
csagatáj 
ozmán 
sumér

vö,
Kinden magyarázat nélkül ,.,
Ószláv tyk-n^-ti = stossen
ujgur,ótörök tik- = gegen etwas stossen
középtörök tik- = hineinstopfen
ozmán tika- = zustopfen

vö. dík- = ua,.



ószláv Ot-(,Ct(i
ótörök ata = ua
török ata = ua
középtörök ataki

Vater 
«

atyácska. Stb.. 

A szótő nyitó és záró d-hangja

Ószláv
sumér

vö,
Ószláv 
vö.orosz 
özbék
keleti török
türkmén
tarancsán
ószláv
ótörök
ozmán
csagatáj
mongol
koreai
sumér
ószláv

d'F-ti = legen,setzen,stellen 
du 2o6,41 = legen,setzen,stellen 
duj 2 30 ,31 = ua..
drljvo = fa
dérevő = ua.
dárá^t = ua.
darax = növény,fa,bokor
dáraht = fa
darax = ua..
domí. = Haus; ház 
tam = Wand, Mauer 
tam = ua, 
tam = tető

hauertama = <̂ and, 
tam = ua.
dim2 = 44o,7 = bauen ...

______  rouda = Erz
vö. rTidrfe = vörös

ö'umér urudu, urud 132,2 = Kupfer;réz
hangtan; urudu ) 'rudu ) ószláv rouda

urudu ) urud ) *rud ) ószláv rfcd-rfc.
A szóeleji u-hang lekopása logikus hangtörténe
ti fejlődés, a d-hang tehát nem indogermán ere
detű.
Ószláv = Wissen, Kenntnis

vö, v'Bd-'B-ti = wissen, kennen 
1.-mongol mede-ge = Kennen,Kenntnis

vö. mede- = wissen,bestimmen



vö.tunguz möddy-, mydde- = merken
vö. ószláv m;ídn5> = bölcs

m^drost^ = bölcsesség. Stb,«

Az ószláv r-hang

Őszláv rB5li> = Rede; beszéd
vö. res-ti = reden 

reC-e-ti. = ua,
*rek-ti 
rigy 295c,5 = sprechen,sagen 
riq2 = ua. 
regél, rege ...

ősalak 
sumér

vö.
magyar
Hangtan; A g-hang palatalizációval;g ) q ) s ) S 
lett az ószlávnak mondott nyel/ben,
Őszláv r/?»d’í> = Reihe; sor
szerbhorvát réd = ua., stb. 
sumér re2 2o6,a,ll = radu

ra 328,27 = Sakanu 
ra2 2o6,23 » kánu 

jelentéstana; filhren, lelten; regieren,
lenken,geeignet sein,fol- 
gen;Leitung,Regierung; 
fest sein;bestandig sein, 
setzen, stellen,bestellen, 
bestimmen,bereiten,schaf- 
fen,bewirken,verwenden,stb.. 

magyar rend, rendez, rendel, stb..
Megjegyzés,Az ”ószláv" szó a sumér-magyarral a- 
zonos; a ragozó nyelvek tulajdona, amelyek pri
oritása írott nyelvemlékkel bizonyítható,Mutas
son fel ez indogermanisztika hasonló értékű í- 
rott nyelvemléket az"indogermán" nyelvekből! 
Szabály, Az ószláv nyelv szókezdő r-hangja 
legtöbb esetbai másodlagos, pl,helyzetváltozás
sal keletkezett r-hangok is urálaltáji eredetűek.



Őszláv r’í.íid-a-ti = klagen
sumér lr2'*du 579,388 = klagen,heulen

vö. er2-du 579,388b = Wehklage,Welnen 
magyar ordit, ordibél

vö, r(5köl = sir, bőg
rivul,rí,riogat,riggat,rlkat 
rou-ti = brüllen 
rf-o-ti = ua,
orkira- = schreien,brüllen ...
rSt-ti = graben,wühlen 

ur = Grube, Vertiefung 
or = Graben, Grube 
orö-,oruo- = graben,ausgraben 
róna = árok /!/ 
lövi = Spalt,Kerbe,Rltze

rovntrl/j = egyenes, sík 
róna = síkság 
or^u = egyenes, sík. Stb.,

vö,ószláv

i,-mongol
ószláv 
mongol 
csagatáj 
jakut 
magyar 
vö.finn
vesd össze; 
orosz 
magyar 
szojon
Hangtan; or^u > or^- >"’rou- >’*rov- 

magyar '^ró-na ...
ószláv r*Bka = folyó
i.-mongol uru-s- = fiiessen, strömen 
koibál ury- = giessen
burját urusxal = folyás

ürüs = nagy folyó 
jakut örüs = ua,

ürSx = folyócska. Stb.,
Az "ószlávban" lekopott a szóeleji vokális.Most 
pedig lássunk néhány szóvégi összefüggést.
Ószláv kr/«g> = Kreis,kör
sumér kur2 6o,33/4 = kríJmmen,biegen;

líreis
finn kéri = kör
ótörök qur-2a- = körülvesz
mongol kürdü = kör, Stb,,



Öszláv 
lengyel 
cseh 
őtörök 
török 
magyar 
mongol 
koreai 
csuvas 
sumér 
kaz,tatár 
baskír 
jakut 
vö,orosz 
A "szláv" 
bői,
öszláv
sumér
vö,akkaád
finn
i,-mongol 
kirgiz

har?,/ejtendő; járó/ = tavasz
jár = ua,
jars = ua,
yaz /< ̂ yar/ = ua,
yaz = nyár
nyár
naran = nap
fíerira = nyár
§or, éur = tavasz
§ar 152,38/lo8 = Griin,Grilnes
jarSa = Sommerkorn
jarsá = ua,
3aryssa " ua, 
jarica =ua,,Stb,, 

szó kölcsönvétel a ragozó nyelvek-

kour*|i = Hahn 
kur-gi-hu 365,57 
kurkű = ua, 
kurki = darű 
qora = Auerhahn 
qur = ua,, Stb,,

Huhn

A z  1 - h a n g

A szótő elején és a végén

öszláv let-*fe-ti = repül
finn lenta- = repül /orrhang/

vö. lento = repülés 
vö. lintu = madár / ; repülő .,,/ 

sumér zid 84,44 = sich erheben,steigen.
Hangtan; z ) 1, ami azt jelenti, hogy az ószláv
1-hang - a legtöbb esetben - másodlagos,
öszláv IV-odiK = em.berek/kollektiv/

kiejtve; Ijodije 
szerbhorv, ljudi = ua.



az igealak 
dtörök

vö.

elemezve; lju-di
a tő; Iju-
sumér IU2 33o,2 = Mensch,
Megjegyzés, A sumér szó átment több "indogermán” 
nyelvbe, pl, a németbe is; Leute = emberek, 
szintén kollektív szóalak. Mindebből világo
san látható, hogy az indogermanisztika nem vég
zett tárgyilagos nyelvkutatást,
ószláv Iv-obíp = kedves; lieb

l|-ob-i-ti = lieben; szeret 
saw- = ua, 
sawer = kedves 
sawig = szeretet 

török sev- = szeret, stb,.
Megjegyzés, Az ószláv 1-hang ebben az esetben 
sem indogermán eredetű, hanem másodlagos és a 
török nyelvek s-hangjából keletkezett.
Figyeljük meg;
sumér sag^ 356,5/6/7 = gut,schön,echt,

freundlich,günstig,süss, 
vorteilhaft;Wohl,Schönheit, 
Gütp

sig^ 454,7 = ua, 
si-ib 147,33b = ua, 
l'Bp'b = passend 
l'Bpota = Wohl stand
ll-ob-i- = szeret ,.. Stb..
ledTb = Eis; jég
sedi, sid lo3b,8 = K'^lte,Frost 

Winter
jud, 3^tu = nagyon hideg tél 
jut = ua,
chval-i-ti = dicsér;lobén 
chvala = dicséret 
chval-a

vö,nylvj, 
ószláv

ószláv
sumér

i.-mongol 
török
Ószláv

vö,
elemezve;



ótörök külá- = lobén preisen
török külá- = ua,.
Hangtan: ótörök k ) ószláv chv ..,
Ószláv kl'Bt̂ ika = Zelle; zárka

kl'Bt^ = ua, 
török killt = Schloss; zár

vö, kilit-le- = el-/be-/zár 
magyar kalitka
sumér kul 72,8 = festhalten,schliessen.
Úgy vélem, hogy nincs szükség külön magyarázatra!

A tő kezdő és záró m-hangja

Ószláv
elemezve

középtörök
ujgur
keleti török 
kaz,tatár 
kzk
Ószláv 
i,-mongol 
kalmük 
koibál
Ószláv
vogul
ótörök
finn,nyelvj,
sumér

vö,
ószláv
sumér
Ószláv 
i,-mongol

= Marter; gyötrelem,kínlódás 
m^*ka / -ka = képző/ 
muf) = Mühe, Nőt 
mui^ = Nőt, Kummer 
mul> = Mühe, Le idén, Kummer 
meij = Leiden, Qual 
mup-al- = kínlódik, Stb,.
rneii) = Schwert; kard 
mese = rövid kard 
mes^ = ua, 
mis = él ...
mAz^ = férfi, ember 
mafísi = ua. /orrhang/ 
manc = ua. 
mes, mez = ua, 
mi2 296,3 = ember, férfi 
mu§, mu-uS = ua,,
most-fc = Macht 
mah 57,3 = machtig,
im-a-ti = nehmen;vesz,elvesz 
ümke- = klauben, in dér Hand 

festpressen



1 ,-mongol
vö,

ozmán
csuvas

ugyancsak
szerbhorvát
szlovák
ószláv
finn
csuvas

abu- = nehmen,abnehmen 
abuca = das Nehmen 
avu3 = handvoll 
ivsS, ivi» = ua, 
uÍ3 = ua, 
uze-ti = nehmen 
vzia- = ua,,
t^ma = sötétség
tumma = sötét
t^m = nagyon sötét, Stb,,

Az n-hang

ószláv
török
sumér
ószláv
ótörök
Ószláv
ótörök
magyar

ni ,., ni = weder ,,, noch 
ne ,,, ne = ua, 
nu ,,, nu = uá,, Stb,,
on^de = dórt 
anda = ua,
on*dou = von dórt 
andín = ua, 
onnan ,,•

A szótő nyitó és záró v-hangja

Ószláv vet'Bch’̂ = alt
vö, v-et*>§-a-ti = megöregszik

öd = idő 
idő 
idős
ed, ud = Zeit; idő 
••idősödik" ,.,

ótörök 
magyar

vö,
sumér 
vö.magyar 
Hangtan: szóelején: y-protézis.
Ószláv velii / ^vel-Vjí/ = gross; nagy

vö. vélik*?. = ua.
elemezve' v-eli-k'í> 
ozmán ulu- = gross machen



kaz.tatár
jakut
ótörök
középtörök
sumér

©1«- = gross werden 
ulü- = ua,
ulujf" = Gross, Grosser 
ulujjf' = gross, erhaben 
UI5 152^,lo = hoch sein, 

Hecngtan; a szóeleji v-hang - protézis, a -k 
elem pedig: képző
ószláv v'tfik-n/^ti = tanul, szokik
ujgur uk- = verstehen,einsehen
középtörök uk- = ua,
mongol uka- = verstehen,begreifen
ótörök uk- = versthen,einsehen.
Hangtan; szóelején v-protézis ,,,
Ószláv vwso-k'^ = magas
finn iso = nagy
Hangtan: szóelején v-protézis ,,,
Ószláv 
elemezve 

ősalak 
középtörök 
ótörök 
kaz,tatár 
ozmán 
csuvas 
mongol 
finn

vl-fek̂ o = farkas 
vll.-k> ; -k> = 
’ul>-kí» 
uli-

képzí

= üvölt 
ull- = jajgat 
ula- = üvölt 
ulu- = ua, 
ülu- = ua, 
üli- = ua, 
ulvo- = ua,.

Az ószláv nyelv v‘tk'^= farkas, szava a való
ságban azt jelenti, hogy; üvöltő, németül: 
Heuler.Hangtan; ) v, ebben az esetben szer
ves hang,

vraöv = Arzt; orvos* uracV
A

uras 5 35,4 /7 = sehen,schauen; 
prüfen;eine Vision habén, 
Geheimnis,Geheimwissen 

Hangtan; u > v ; § > 5 . . .

Ószláv
ősalak

sumér



Őszláv vrt-tB-tl = sich wenden 
urt-tTC- : tehát u ) v 
or-5i- = sich drehen 

porti-
horői- = ua,
foro- = sich drehen,sich zuwenden 
horol- = sich drehen 
forog, fordul 
pórjai- = forog,kering.

ősalak 
mongol 
ősmongol 
középmongol 
mandzsú 
ewenki 
magyar 
votják
A mongolban és az ószlávban lekopott az ősibb 
szóeleji p-hang ...
Őszláv 
ótörök 
török 
ujgur 
csuvas 
mongol
Hangtan: szóelején v-protézis

vis-’B -ti = hangén 
as- = aufhángen 
as- = ua,
as- = aufhangén,anhángen 
OS-,US- = hangén 
asa- * sich erheben

Őszláv 
finn

lappR
vö

Őszláv 
mongol
tunguz daga = közel
Hangtan: J") ü > v ,,.
Őszláv ovbca = Schaf
elemezve: ov--fca
smmér ua, u»a, u^ 
vö,magyar juha-k ,

v’Bk'V = Zeitalter ,Lebenszeit 
iká = Altér,Leben,Lebensalter, 

Altersstufe 
ake = ua, 
jaké = ua,,
d^va = kettő
da^a- = nachfolgen;következik 
daga

494,6



A j-hang összefüggései

Ószláv 
ejtendő; 

ótörök 
ujgur 
csagatáj 
kaz.tatár 
jakut 
vö.ótörök 
köztörök

HDn'í.

ini
ini
ini
sn^

dung

jüngerer Brúder
ua.
ua.
ua.

ini = kölyök 
énük = fiú,ifjú 
enik = ua.

Hangtan: a szóelején j-protézis ...
ószláv Vastí. = eszik

Ez az igealak: rendhagyó, A töve két kü
lönböző eredeti! ősibb alakra megy vissza, a- 
melyben egyiknél a szóeleji j-hang: protézis, 
a másikban pedig: szerves hang, ősforrása egy 
s/s-hang,
1 , fásti = eszik
elemezve: has-ti 
ejtendő jasti
ősalak: ^as-ti : j-protézis

a tő: as- 
ótörök as = Speise

asa- = eszik, táplál 
vö, a§-liq = konyha

ujgur as = Nahrung, Speise
csagatáj as-la- = eszik-iszik
középtörök a5-lak = élelem 
tobol aSlau = Mulde,Trog : jászol !!!
kalmük aslű = eine Flache Mulde
tatár aslau = Mulde, Trog
ószláv lesli = Krippe : jászol !!!
magyar jászol

és asztal ,..
Furcsa, hogy a nyelvkutatás ezeket az össze
függéseket elhallgatja ...



2,Ószláv tedt̂  a Nahrung,élelem 
ladenitc = evés

elemezve; ki»-d̂
a tő : szerves j-hang

ejtve: Ja
ozmán ja- » essen
ótörök yi- = ua.
köztörök ye- = ua.
csuvas Si- = ua.
finn syö- = ua.
magyar eszik
sumér Se 367,58d = essen,speisen

vö. se-ba 367,31 ,.,
3 .Egy harmadik lehetőség is adva van;
ószláv tódCi = élelem

a tő; Kid-̂ , ; j-protézis
Írod,-mongol ed-le- = essen,speisen ...
ószláv 1-ama = '^rube
ejtve jama ; j-protézis
mongol aman = üffnung,Loch,Bergtal
jakut ama tíl = ua.
török am = Grube,,,

Most pedig lássuk a következőket:
Ószláv voKvati = Krieg führen
elemezve: VÖK -va-ti
ejtendő: voje-

mongol baji-ldu- = kampfen,streiten
vö. baji-ri = harcmaző

Hangtan a szóelején: b ) v
Vö,ezzel összefüggésben;
ószláv ves-ti = vezet /igenévi főnév/ 

ved-e-t?) = ua, /supinum/
mordvin veda- = vezet
finn nylvj veDa- = vezet,húz
cseremisz piî - = vezet



-llo-

magyar vezet, vezér
mongol uduri- = Anführer sein
koibál uz- = folgen lassen,anführen
ótörök udu-z- = führen
ujgur udu-z- = ua.

vö. ud- = folgen 
sumér u§ 211,29 = führen,leiten;

folgen, ziehen 
Hangtan: szóelején v-protézis ... Ezek után 
lássuk azt a sokat emlegetett "ószláv”

voKvoda = Heerführer, - szót 
ejtve: vojevoda 

magyar vajavoda, vojvoda, stb,
elemezve:

voK.-v-od-a
= kámpfen/igető/magyar/mongol ^— baji

protézis <-------------
igető 4----- -----------
igenévi melléknév 4---
Megjegyzés.Ez a szó, a fent bemutatott bizonyí
tékok szerint nem ”szláv” eredetű, hanem a ra
gozó nyelvek tulajdona, összetételében és e- 
lemeiben, - bármennyire is tiltakozik ellene 
az indogermanisztika!
Megemlítendő a d ) j hangviszony 

valamint a d > n is ...
Írod.-mongol dotura = in,innen,im Inneren
ószláv H/9\tro = máj

ejtveí jetro
közép-török jotra = in dér Mitte, innen
vö.őszláv v^-n;ytrfc = innen,hinein !!!
Figyeljük meg:
ószláv iglilin'^ = Nadel-/adj./
orosz iglá = tű
cseh jehla = ua.
ótörök jignS = ua.
török igne = ua..Stb«,



Őszláv
vö

cseh
középtörök 

vö,
keleti török jigde 
mongol

agoda = Beere 
tagoda = ua, 
jahoda = ua, 
igdá = rote Brustbeere 
Jigda = uao

kleine Beere 
3egde = eln Strauch, Stb,,

Az ószláv palatallzáclók

Ószláv 
vö.görög 
latin 
lett
egyházi szí. 
magyar 
mongol 
török

5es-a-ti

cárrő 
kas^ti

fésül, lefejt 
= Flachsabfall 

ich krámple Wolle 
kratzen

Zopfkosa 
kóc
qaru- = schaben,kratzen 
qaz- = schaben,hobeln.

Ez a szó sem mondható kizárólagosan indogermán 
erdetűnek ,,,
ószláv na-5r’̂ta-ti = schreiben

cr)5ta = Zeichen,Strich 
krntati = er schneidet •
kertú = ich haue mit dér Axt 
kérői- = vág,bevág,ró 
kart- = ua, 
kirja = könyv
har 4ol,9 = einritzen,zeichnen.

óind 
litván 
mongol 
török 
finn 
sumér
Megjegyzés,Nincs szükség a palatalizációra, a- 
mely sajátosság a ragozó nyelvekből is leve
zethető, hanem a következő hangváltozás való
színűbb: s ) £



Sumér sar/=sir/l52,41 = schreiben
csuvas éir- = ua,
mongol ^iru~jfan = Linie, Ritze

vö, jiru- = schreiben, zeichnen 
mandzsú jur-^an = Linie

vö, niru- = rajzol 
magyar ír

vö, sirom 
vö ceruza 

vö,csuvas liruia = író
török yaz- = ír. Stb,,
Hangtan: k ) 5 ;  d e : s ) ő ; a  párhuzamos fejlő
dés egyes nyelvjárásokban elfogadható lehető
ség: az indogermán származtatás nem meggyőző.
Őszláv crfn'^ = fekete
óind kr§oáh = ua.
óporosz kirsnan = ua.
litván kérias = schwarz u.weiss gefl,
az összes török nyelvjárásokban:

kara < kar- = fekete 
vö, x^ra = ua, 

mongol qara = ua.
orosz cern-w/J = fekete
Hangtan; mongol-török kar- ) orosz cér-
Őszláv

latin
magyar
Őszláv

sumér

po-ci-ti = ruhen,schlafen
ku 536,l-/4o = ruhen,schlafen 
Se4 lo3b,4/lo = ruhen,sich be- 

ruhigen 
quiés = Ruhe
csend = Stille, Ruhe, Stb,,
5is-ti = zahlen 

vö, őit-e-t'^j
siti 314,14 = zahlen 

vö, sid 314,15 a z?hlen,erzahlen
vö, kid 314,17 = Zahl;Rezitation,

A szlávisztika mutassa be ellenérveit



Öszláv clovBk'^ = Mensch
vö.orosz celovék = ua.
finn kaleva = erős,hatalmas ember

ősfinn ^kaiéba = ua. 
sumér kalag-ga 322,19/73c = erős,ha

talmas
vö, kal/ag/ 322,33,n.2,15 = Mann,

Mensch.
Megjyegzés, Az ószlávban a -k'?» elem: névszó
képző,A hang- és alaktani levezetés: 
sumér kalag-a

ősfinn ^kale^fa 
finn kaleva

palatalizáció: 5aleva 
orosz Selovék

"ószláv" SlovSkV Stb..
Idetartozik még a több szláv és a görög nyelv
ben ismeretes kaluger, kaludjer, stb. = mona- 
chus, szó is, amely a finn szón át a smérra 
megy vissza, mert a finn szó azt is jelenti, 
hogy: csodatevő, varázsló, stb..
E sorok Írója íigy véli, hogy a nemzetközi 
történetírás és nyelvészet valahol letévedt a 
valóságnak megfelelő útról ,.,

g -bői ) 2-hang

Sumér gana 143,3 = gebárend,trachtig 
vö, gin5 558,2 = Sklavin, Magd

ószláv zena = Weib
óporosz genno! = ua,/felszólító mód/
óind jánih = Weib
ujgur j ^ ^  = altere Schwágerin
kazak jei^gá = írau des ált,Bruders
jakut sapas = apai rokon felesége.



A tő nyitó és záró c-hangja

Ószláv c’Bna = Preis, Lohn
1 .-mongol cene- = abschátzen, taxieren
kalmük tsen^- = ua.
ószláv c'Bsarfc = König, Kaiser
magyar császár : -ár = nomen actoris

vö.nyelvj. sászár
mongol jasa-^f = dér regierende Fürst, 

dér höchste Richter
török jasa-q = Verbot

vö. jasa = Gesetz
ujgur jasa- = bestimmen,entscheiden
jakut 3asa-j = uralkodik,igazgat. Stb
ószláv ctíl^ = ganz,gesund

vö. c'Bl-TB-ti = heilen,genesen
sumér silg 457,17 = heil,unversehrt;

Gesundbeit
vö. zil2 126,8 = gesund sein,gedeihi
vö. kai 322,16 = ua.

vö.gót hails = heil,ganz, gesund
vö,német heil = egészséges, Stb,,

A tő nyitó és záró s-hangja

Ószláv sfip-t-ta-ti = flüstern, suttog
i,-mongol sib-gi- = flüstern,wispern

vö. sib-ir = das Flüstern
jakut sip-si- = flüstern
kirgiz síbir- = ua..
Ószláv si-ti = nahen, var
sumér §ita 233,15 - 442,2 = anbinden, 

verbinden,festfügen
finn sitoa = összefűz,összeilleszt
i.-mongol side- = ...heften, ...annahen



kalmük gid'^- = náhen, varr
teleut iidá- = U3o
ozmán si3im = Faden,Bindfaden,

Őszláv 2ir-ota = Breite; szélesség
i,-mongol sar-ba-ji- = ausbreiten, ver-

breiten
mandzsú sar-baxün = ausgebreitet.

A bemutatott hangtörténeti összefüggések 
bizonyítják, hogy az ”ószláv”-nak nevezett 
nyelv nem indogermán eredetű ,,,



a g á n h a n g z ó k

Néhány szó a kettőshangzókról.
Az állítólagos indogermán ei az ószlávban 

i-hang lett,Erre a hangtörténeti fejlődésre 
nincs szükség, mert az “ószláv" i-hang azonos 
a ragozó nyelvek megfelelő hangjával.
Sumér

nylvj,
ószláv

vö.

igi 142.2/30 = 
i-de3 142,56c = 

vid'G = ua, 
vid'fe-ti = sehen

Auge; sehen 
■ Gestalt,Aussehen

I,-mongol bici- =schreiben 
altáji törökípicik = Írás, könyv
csagatáj
szojoni
ószláv
Sumér
ószláv

pici-5in = Írnok 
pici- = schreiben 
pi5—(Tv “ Írok, Stb,,

gehen63 381,251e 
i-ti

reichlich,UberflussI,-mongol elege-de-
magyar elég
ószláv lich*;$ = überflüssig
vö,mongol elijede = reichlich,Uberfluss
tarancsán alak = viel, sehr viel.
Az ószláv szónál lekopott a szóeleji e-hang,.
Az állítólagos indogermán ai és o:ĵ az ószláv
ban %/'á/ lett. Nem szükséges, mert; 
ószláv c'Sl';̂ = ganz, gesund 
sumér sil = heil;Gesundheit,
/vö,a 114-ik oldalon bemutatottakat,.,/,
Ószláv c‘Sna = Preis, Lohn
i.-mongol cene- = abschatzen,taxieren ,



Őszláv
mongol
öszláv
mongol
jakut
öszláv

= ich weiss 
mede- = wissen, bestimmen
i^-ka = foly (5, folyam 

uru-s- = fiiessen, strömen
örüs = nagy folyd. Stb,,
p*B-ti = singen 
ö-t- = énekel ; lekopott a p-hang 

poj^-y = énekelek : 1 = hézaktöltő
sn’Bg> = Schnee;hő 
siT|)i-kse = Reif;dér 
siT]i-lgen = hójSchnee 
sÖTj = jégdarab 
sai]= das leichte Eis 
seT) = jégdarab.

Hang- és alaktan: sn'BgT̂  ( s'Bng'v 
tunguz siT|i-

öszláv pri-l'Bp-i-ti = kleben

ozmán
ószláv
Öszláv
tunguz

mongol
sagatáj
kazak

vö.

ozmán yapIS- = kleben
ujgur yapsur- = anhaften,ankleben
csuvas SiB-5é- = ua..

Az ou-hang njrCilás eredménye is ...
öszláv pousfb = öde, leer

vö. pous-t\»
ótörök bűz- = zerstören,vernichten
ujgur bűz- = ua.
kaz,tatár b®z- - verderben
csuvas pSs- = ua.

vö. pus- = ua.
sumér pad 469,5 = zerstören.
Öszláv oucho = fül
szerbhorv. ucho = ua.

tsz. usi = fülek
ótörök aSid- = hören, hall
sumér sus 2 31,7o = hören,vernehmen,stb



Ószláv
szerbhorv.
ótörök

ouői-ti = lehren 
uci-ti = ua,
uqit- = iehren, mitteilen.Stb,,

Az ou kettőshangzóban az u-hangnak 1-hang 
előzmónye is van:
ószláv
sumér
magyar
Ószláv

a
magyar
Ószláv

ou- = előrag 
al- = ua, 
el- = ua,.

tő:
ob-ou-ti 

ou- 
öl-t .

felölt/ruhát, stb,/

oum<(, = Verstand
elme = Verstand,Geist,Sinnmagyar

Vö, a magyar: alma ) óma, szót
Befejezésül, ószláv;

slouga
szerbhorvát 
magyar

= szolga 
ua.

sumér

sluga 
szolga 

régi szulga
régi szuluga ; -ga = képző

sulu 12,l2o = piqittu = Aufsicht, 
Unterhalt,Auf trag,Posten,
Amt,Behörde,Verwaltung, 
Anstellung, stb,.

Az orrhangok keletkezéséről

ószláv
sumér

ozmán

szárt
magyar

p/flt((, = öt/számnév/ 
bad 59,54 = öffnen,offen 

vö, su-bad 354,114 = offene Hand
pándza = die fünf Finger;Pfote 
pandzuk = Hand 
pandz = öt /5/ 
mancs ...



Megjegyzés,E szécsalád ősibb alakja a sumér 
szó, amely a "nyitott kezet" jelenti, az öt 
ujjat, a tenyeret...Nincs benne semmi indo
germános ,.,
ószláv 
mongol 
finn, nylvj,
Sumér

vö,
magyar

ószláv
Stb.,

zí^t, » fog;Zahn 
s«bu-^ar = Spitze;spitz 
hambaz = fog ,., Stb,,
bad 69,26 = Geld,Silber
pad2 = ua,
péz
pénz
péndz
p'&ims<p = eine Silbermünze,

M e t a t é z i s

Ószláv 
ősszláv 

lit, 
albán 
gót 
sumér

vö,
magyar 
lappN 
finn
i.-mongol 
kirgiz 
mandzsű
Megjegyzés, A sumér-magyar - garád - szóalak 
a "szláv" nyelvek - goród,grad,stb,szóalakjá
nak az ősforrása.

grad'S = város 
^ gord> 
gardas = UmzSunung 
garth = kerítés 
garda = karám
gar 597,7 = umschliessen,rings- 

umschliessen; Einfassving 
kar 326^,8 = Damm,Wall,GelMnder 
garád /kerítés,töltés,gát,árok/ 
garsán = Schafgehege 
karsina = Umzáunung,Gehege 
qorija = eingezaunter Hof 
qora = ViehhUrde 
xorxo » ua, Stb,,



A magyar garád ) ószláv gradi> * .. Ebben 
az esetben nincs szükség helyzetváltozásra: 
kiesett az első szótag magánhangzója ...
ószláv brT)g%, = Ufer, Abhang

ősszláv berg*^ /műszó/
aveszta barQzah = Berg, Höhe
óind brhant = hoch
szerbhorvát breg = domb
sumér bar 74,215 = hoch,erhöht sein.,,

Ez a szó sumér eredetű ...
Őszláv mlEko = tejMiősszláv melko /műszó/ 
vö.orosz molokó = tej
fehér-orosz malakó = ua. 
sumér ■gar2 319,9 = Fettmilch

nyelvjárás; mar = ua..
A nyelvészet annyira kihangsúlyozza e szó in
dogermán eredetét, ám a valóság mást mond!
öszláv glagol*fc = szó

vö, glagol-a-ti = szól, beszél 
vö.orosz gologol-i-ttí = fecseg
magyar,nylvj. galagyol,galatyol = sokat ér

telmetlenül beszél 
vö. kalatyol, keletyel
csuvas kala- = beszél
i.-mongol kele- = sagen, sprechen
ujgur kalamáSi = tolmács
török kelime = szó
finn kiéli = Zunge, Sprache
sumér guj 15,5 - sprechen, Wort

vö. ka 15,2 száj 
vö.akkád qúlu = Stimme, Ruf

qálu = rufen,schreien 
sumér gal-ga 278,3 = Befehl,Gerücht
vö,orosz gólos = hang
osszét 3'alas = ua,.



/Vö,ezzel összefüggésben;
sumér bur^ 71,H d  = eribu = Rabé;varjú

vö, buru^ = ua, 
orosz vóron = ua,,/
Szabály, Az "ószlávnak** elnevezett nyelv nem 
szláv és nem indogermán, hanem a ragozó nyel
vek családjába tartozó, hangtörténetében "le
romlott" nyelvforma ..,
ószláv glad> = éhség

ősszláv ̂ goldX^ /műszó/ 
óind gárdhah = Gier
i,-mongol ^uri-J'u = éhes, kiéhezett 
magyar gornyadozik ,.,
ószláv vlad-’B-ti = uralkodik
lit, vald^ti = ua,
sumér bala 9,16 = Regierung,Regierungs-

zeitjRegierungsjahr,Regent 
hangtan; b ) v; az indop-p-rmán nyelvekben kimu
tatható, megfelelő szóalak; - kölcsönvétel a 
sumérból .,,
ószláv Sr'Bda = Ordnung,Reihe;Herde

cereda = Reihenfolge
sárdhah » Herde
sirat = Reihe
ceret = sor
cered = ua,
cergá = Reihe/nfolge/
3erge = sor 
dSargá = ua, 
dSergi = ua, 
síra = sor. Stb.,

vo,orosz 
vö,óind 
baskir 
cseremisz 
orosz 
ótörök 
mongol 
csagatáj 
mandzsú 
török
Az ószlávban két szó esett egybe;
sumér sár 396,19 = zahlreich sein,viel;

Vielheit, Menge 
vö. ser 152,23b = Haufen,Truppé,Schar

ótörök sürüg = herde



i.-mongol sUrü.g = Viehherde
ozmán sürf’ = ua,
i,-mongol cerig = Kriegsheer,Truppé
oumán cári = ua,
magyar 1, sor

2, sereg
3. csorda, cserda, stb. 

Alaktan, sumér Sár
Ser

baskir sir-at
török sir-a

oirotrjarja = ua, 
finn: jarje- =

/reIhen,ordnen/
magyar

de;

és

sor
ser-eg 
sür- 
5er-
cser-da, csor-da, stb, 
cer-ed,cere-da 
cr'tída ,,,

Az egész szécsalád a ragozó nyelvek tulaj
dona, - a német - Schar = csapat,sereg, - szó 
a sumér sár szó átvétele, ha tetszik, ha nem!

altáji

magyar
orosz
ószláv

(ószláv;
vö,

i,-mongol

-zrB-ti = verschlingen;lenyel 
-zf>r-^ nyelek 
jal-ma- = verschlucken, ver

schlingen 
zál-g^- = ua, 
jal-mar- = verschlingen 
jal-ma- = ua,, Stb,

kalmük 
ozmán 
kirgiz
Hangtan a szóvégén: r - 1
Sumér ur^ 297,58

gud-u:^-ra = ein Pflugstier
uru^ 56,5 = bebauen,pflanzen 
uru ]̂ 2 255,28 = d,Feld eggen 
ralo = Fflúg; eke

vö, 
vö. 
vö, 

ószláv
ősalak ordlo



vö,ószláv ratai szántó
ősalak *ortají7

ószláv
sumér
öszláv 
i.-mongol 
kalmük

ra-s-tl = női, növekedik 
ru5 441,3 = ua.,
lt.g-a-ti = hazudik 

al^u-r = Betrug,betrügerisch
al̂ (u-i ua.

Az ószláv a- és o-hangok

Öszláv
sumér
magyar
Öszláv 
i.-mongol 
koreai 
sumér

pop*]̂  = Priester
pap 60,2 = PriesterfUrst,Priester 
pap ...
morK = tenger 
mören = breiter Fluss 
mur = Wasser
mar 597,38,267b = überschwemmen 

vö. me 579 ,19 = Wasser.
Ebben az esetben sem beszélhetünk kizárólagos 
indogermán eredetről ...
Öszláv
sumér

öszláv
elemezve: 

sumér

oko = szem;Auge 
ug6 449,145d = ug 449,145 =

igi 449,7 = lát,néz; 
s z 0in • • •

nov*t = új 
no-v-*??
nu 75,6 = tagadás; nem 
U5 449,195 = sehen,schauen 

összetételben; nu-u
ószláv no-v-tí = nem-látott = új 

vö. ószláv nev'Bsta = menyasszony 
elemezve: ne-v'Es-t-a » nem ismert ...
megfelelő sumér összetétel:

nu-ga 75,56 = erőtelen 
magyar nya-va-lya = erőtelenség ..



vö.sumér nu 75,6 = tagadás: nem
gU2 lo6,162/3 = sich bekleiden;

Bekleidung 
összetételben: nu-gu = ruhátalan 
ószláv nag*j& = meztelen
vö,sumér me 532,39/18 = Stinme,Sprache;

sprechen
összetételben: nu-me
ószláv
ószláv

a tó:
ozmán 
csagatáj 
keleti török

nem^ =
ves-lo 
ves- 
á§- =

= nem-beszél: hangtalan 
néma ,,,
= evező 
: v-protézis 
evez

as- = ua,
aS-kak = evező, Stb,,

Ószláv ves-ti = vezet
vö, ved-e-t'fc = ua./supinum/

mordvin veda- = ua,
finn,nylvj, veDa- = ua,
sumér us 211,29 = führen,leiten,

folgen,ziehen
koibál uz- = anführen
ótörök uduz- = führen, Stb,,

Az ószláv'B/á/-hang
v*Bra = Galube;hit 
arim = Hoffnung,Erwartung,

Aberglaube,Einbildung 
árim = ua, 
erJm = Hoffnung
rigy 295c2/,5 = sprechen,reden 

sagen
rek-^ - ich sage 
r'Bc-̂ # = í^ede

sita 62,3 = hell,rein,klar, 
svit-a-ti = hell werden 
svi»t-*$-ti = leuchten.Stb.,

ószláv

csagatáj 
i,-mongol
Ószláv

vö,
vö,

Sumér
ószláv
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Ószláv c'Bna B Preis
i,-mongol 5ene- = abschátzen,taxieren.

Az ószláv i-hang
ószláv N,Sg,F, si = diese

mutatónévm s-f,
finn sielia = da, dórt
Ószláv iska-ti = keres,suchen
ótörök ista- = suchen,wünschen
török iste- = ua,.

Az ószláv Ut-hang

Ószláv bt,-í»-ti = van, létezik
mongol bü- = ua.
tunguz bi- = ua,,.
Ószláv s'fcvtt = satt
i.-mongol cad- = satt werden,sich sattigen
kalmük tsat- = ua,.
Ószláv m't^-ti = waschen; mos
cseremisz mS5k- = ua,/-2k- gyakori.tókép,/
zűrjén mi2k- = ua.
mordvin mu§k3- = ua.
sumér me^ 579,45 = befeuchten,abspiilen

Az ószláv í-hang

Ószláv dTtno = Grund, Boden
sumér dun3 595,8/27 = Tiefe,
Ószláv kr'̂ via - vér
sumér kurum3 3o9,4 = ua,.

Az ószláv fc-hang

Ószláv crvven‘l» = vörös
kur-un 69^,14/214/llla = rőtsumér

Hangtan: k ) c palatalizáció ...



öszláv prfcv*̂  = erster; első
ősalak -p^r-v^

ótörök bir = eins,einer;erstens
vö. pir = ua.

török bir = ua.
csuvas pár, p̂ jî ûa..

Az ószláv f-hang

Az ószláv, de a szláv nyelvek sem, nem 
ismeri a szókezdő, de a szótőzáró f-hangot;a 
viszony ugyanaz, mint a ragozó nyelvek leg
többjénél, a magyar kivételével.Egy példa: a 
szlovákban csak egy"eredeti” szóban van meg 
az f-hang: fúka- = fúj! Hangutánzó szó, köl
csönvétel a "finnugor" nyelvekből ....

A"szláv" nyelvek ebben az esetb'eTi is kö
zel állanak a mongol-tunguz nyelvekhez ...

Befejezésül idézem Dr Baráth Tibort; vö,
A magyar népek őstörténete,I,87-ik oldal.

"Egy-egy nyelv mibenlétét, hovatartozá
sát nyelvtana, hangtana és szókincse együttesen 
határozza meg",,.

Úgy vélem, hogy mindenben eleget tettem 
a fenti tétel szabályainak; "ószláv" nyelv nincs, 
Az a nyelv, amit annak neveznek, egy szabályos 
ragozó nyelv, hangtörténetében leromlott foneti
kával.

Meggyőződésem az, hogy a felsorolt bizo
nyítékok megcáfolhatatlanok .,,



E sorok Írója bemutatta az Olvasónak az 
''ószláv"-nak mondott nyelv szerkezeti össze
függéseit és szókincsének hangtörténetét.

Felállíthatjuk tehát a következő szabá
lyokat;
1,
Az ószlávnak mondott nyelv; ragozó nyelv, - 
szerkezeti felépítésében ragozó nyelv,
2,
Az ószlávnak mondott nyelvnek van szóképzése,
^ ragozó nyelvekhez hasonló rendszerrel és a- 
zonos elemekkel,
3,
Az ószláv nyelv névszóképzése, elemeivel együtt 
azonos a ragozó nyelvek megfelelő rendszerével 
és elemeivel.

Az ószláv nyelv névszóragozásának rendszere és 
elemei nem indogeemán eredetűek, hanem azonosak 
a ragozó nyelvek megfelelő rendszerével és e- 
lemeivel,
5,
Az ószláv nyelv igeképzésének rendszere és e- 
lemei azonosak a ragozó nyelvek megfelelő 
rendszerével és elmeivel,
6,
Az ószláv nyelv igeragozási rendszere és ele
mei azonosak a ragozó nyelvek megfelelő rend
szerével és elemeivel.



7.
Az "ószláv” nyelv szókincsének hetven száza
léka nem indogermán eredetű, hanem azonos a su- 
mér-urálaltáji nyelvek megfelelő szókincsével,
8.
Az ószláv nyelv szókincse tizenötszázalékának 
indogermán vonatkozása is van,
9,
Az ószláv nyelv szókincse öt százalékának egy
értelmű indogermán összfüggése mutatható ki,
10,
Az ó'szlávnak mondott nyelvben kimutathatjuk a 
hangzóilleszkedés megmerevedett sajátosságát,
11,
Az ószláv nyelv ”nemi megkülönböztetése a nyelv
fejlődés folymán, a népietymológia által, a mu
tatónévmások segítségével összeállított szerke- 
zety tehát nem valódi nemi megkülönböztetés,
12,
Az ószlávnak nevezett nyelv számneveinek erede
te sem indogermán, - nem valódi számnevek,ha
nem különböző idevágó azonos, a ragozó nyel
vekben kimutatható megfelelésekre mennek vissza, 
13,
Az ószlávban kimutatható;

slovSntsk^ 
elemezve; slov-'Bn-

és slovibne 
elemezve: slov-'Bn-e, szavak nem jelen
tik azt, hogy - szláv-/melléknév/ és - szláv/fő
név/,Ezt a jelentést a nyelvészet hamisította,'ho'qy 
történelmileg “bizonyíthassa” a - szláv- el
nevezést. E szóalakok a valóságban, az igazságn^Hí; 
megfelelően, az ószláv; slovo ( slov-o = szó, 
főnévnek melléknévkepzővel ellátott alakjai!!! 
Elemezzük e szavak alaktanát;



Igy, ószláv slov -o  = Wort 
melléknév: 1, slov-^n--fesk^ »  szószerin ti

2, slov-'Un-e = szószerintiek, 
tehát nem: szláv ..,

Ezek a szavak nem állanak összefüggésben a nép
névvel,hanem a - slovo szónak melléknévképzők
kel ellátott alakjai ...
A kereszténység terjesztésével a két '’szlávok- 
apostolay Kyrillos és Methodios, a nép nyel
vén, tehát szószerint - slovEn-fcskT? - magya
rázták a bibliát, nem pedig latinul ...

Ez az igazság, ha tetszik, ha nem ...
E sorok Írójának következtetése:
Az "ószláv"-nak elnevezett, Írott nyelvem

lékekben ismert nyelvforma Kadosa és Zoárd ma
gyarságának nyelve,E az ószlávnak mondott nyel
vet beszélő "magyar" népcsoport a Kaukázustól 
délre fekvő területről jőve csatlakozott Árpád 
magyarjaihoz, akiktől elválva, a Balkánon te
lepedtek, - DureS városától Szaloniki-ig .,, 
Badiny-t idézem, op,cit,17-ik oldal:
"Az emberiség eddig megírt történelmi szemléle
tének megállapításai azonban - nagy részben - 
hiányolják a valóságos adatokat,Ezt a törté
nelmet nem a régészet, az embertan és nyelvé
szet eredményei irányították - hanem - egy tu
dományosnak egyáltalában nem nevezhető factor:
-  a hatalom, mely a tudományos k iértékeléseket  
mindig a sa já t érdeke szerint ism e rte t i" ., .  
Szabály, Az ószlávnak mondott nyelv éppen olyan 
"lerom lott" a lak ja  a magyar nyelvnek, mint a 
francia  a latinnak, vagy az angol a germánnak! 
Ez a valóság, ós semni m ás...
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