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A magyar nyelv tanulása során tanítványaink rögtön fölfigyelnek azokra a furcsa jelenségekre, 
amelyek eltérnek az eddig tanult nyelvek struktúrájától. A magyarban jócskán találunk ilyen eltérő 
sajátosságot. A diákok figyelme rögtön ráirányul például arra, hogy a magyarban nagyon sok 
főnévből lehet igét képezni (gitár-gitározik, tea-teázik, kávé-kávézik, orvos-orvosol, nyár-nyaral, 
virág-virágzik, bútor-bebútoroz, stb.). Szembeötlik a magyar  nyelvnek az a tulajdonsága is, hogy 
az általánostól halad az egyedi felé, a fontostól a kevésbé fontosig, ami megmutatkozik a 
vezetéknév-keresztnév, a keltezés, a számok kimondása sorrendjében is. Feltűnik a diákoknak, 
hogy nagy számban találnak olyan szavakat a magyarban, amelyek azonos gyökre vezethetők 
vissza. A szótárban több oldalt tesznek ki  például a kör vagy a tan gyökből képzett, ill. összetétel 
útján keletkezett  szavak, míg angol megfelelőik teljesen eltérnek egymástól, az angol külön szóval 
illeti a szóbokor egyes tagjait. Ha megnézzük a jel gyök képzett/továbbképzett alakjait magyarul és 
angolul, mindjárt megértjük, miről is van szó:  
 
  jeles    excellent 
  jelentékeny   significant 
  jelentéktelen   unimportant 
  jellemes   of strong charakter 
  jelen    present 
  jelez    mark 
  jellegzetes   typical 
  jelenség   phenomena 
  jel    sign 
  jelölt    candidat 
  
 
A gondolati összetartó erő hiányát látjuk a nyúl szóbokrának angol megfelelőiben is: 
  
  nyúl   reach out 

nyúlánk  long 
nyugat   West 
nyugágy  deck-chair 
nyugtalan  anxious, uneasy 
nyugodt  peaceful, quiet 
nyak   neck 
nyelv   tongue     

   
  



Varga Csaba mutat rá arra, hogy míg a magyar szóbokrokat közös gyök, gondolat köti össze, 
az egyes szavak fogalomkört alkotnak, angol megfelelőiknek nem sok közük van egymáshoz, 
véletlenszerűek, nincs meg bennük a közös kiindulópont.  

Czuczor Gegely és Fogarasi János 1862-ben A magyar nyelv szótárában így határozzák meg a 
gyök fogalmát:  

 „Vannak a nyelvekben bizonyos alapszók, melyekből vagy belváltozás, vagy toldás által más-
más, alapeszmében egyező, vagyis ugyanazon eszméből kiinduló szók erednek. Amazokat a 
nyelvészek gyököknek, emezeket származékoknak szokták nevezni.” „A gyökök, mint minden 
járulék nélküliek, többfélék”, lehetnek:  

A, önállóak, határozott jelentésűek (fű, fa, jó, én, te, ver, no!) 
B, „önállóan nem divatoznak, de több különböző képzőket elfogadnak”: 
fakad, apad, eped (elvont vagy puszta gyökök), 
 hangutánzó szavakban:  
csörög, dörög, susog, sziszeg, szuszog 
C, önhangzók 
A közelire mutató i, e: ide, itt, innen, ez, emez 
A távolra mutató o, a: oda, ott, onnan, az, amaz, mott 

(Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, 338. o. in: Varga Csaba, A kőkor élő nyelve, 
Budapest, 2003) 

A gyökök egy, kettő vagy három hangzóból állhatnak. Ezek hordozzák a szavak 
alapjelentését. Míg az indeurópai nyelvekben a jelentésalkotás a mondatok és a szöveg szintjén 
történik, a gyökelmélet szerint a magyar nyelvben ez jóval mélyebben: a gyökök szintjén valósul 
meg. Az egy, két, vagy három hangzóból álló gyökök hordozzák a szavak alapjelentését, amelyet a 
képzők segítségével pontosítunk. A jelentés támpillérei a gyök mássalhangzói. A kb. 600 gyök 
mindegyike egyetlen szótag és legfeljebb két mássalhangzót tartalmaz. A gyökök mássalhangzói 
nemegyszer felcserélhetők. A példákat Varga Csaba: A kőkor élő nyelve c. könyvéből merítem:  

visít – sivít, vét – tév, rög – gör(öngy), csav(ar) – facs(ar), túr(os) – rút, köp – pök, rét – tér, kes(keny) 
– sek(ély). Ezt a jelenséget Varga úgy magyarázza, hogy „hasonló hangokkal hasonló tartalmakat 
fejezünk ki.” (29. o.)  

Tény az, hogy egyetlen indoeurópai nyelvben sem lehet olyan gazdag szóbokor rendszert 
kiépíteni, mint a magyarban. Ez abból adódik, hogy a magyarban a szóbokrokban a szavak 
szervesen nőnek ki  az előző szint szavaiból, úgy hogy a teremtő gyök jelentése köré épülnek. 
Nagyon érdekes összefüggéseket fedezhetünk föl a képzők rendszerében is. Nyelvünk rendkívüli 
alkotóképessége nagyrészt képzőink gazdagságán alapszik. A gyökök és képzők rendszere 
egyedülálló a magyar nyelvben.  

Molnár Zsolt és Czeglédi Cecília  A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása c. 
könyvében nyelvünk sajátosságaiként a következő tulajdonságokat emeli ki: 
 

 szervesség  (erős összetartás, rugalmasság, alkotóképesség) 

 teremtőképesség 

 összetartó erő 

 szabadság 

 mindent leíró képesség, lényegi változatlanság 



 lényegmegragadás 

 ereszkedő jelleg 

 mellérendelő szemlélet  
 

A szerzők felhívják a figyelmünket arra is, hogy a szótagolás szerinti elválasztás tönkreteszi  a 
magyar nyelv értelmi szerkezetét. A gyerekek ösztönösen fordulnak  a szóértelmező 
elválasztáshoz - vallják, csak a felnőttek erőltetik rájuk a szótagolás szabályait  

 
Nézzük meg, milyen gyakorlati haszna lehet a gyökök és a szóbokrok vizsgálatának a 

nyelvtanításban! A nyelvvel való kísérletezés, az alkotó nyelvhasználat kiváló eszközei az 
érdeklődés felkeltésének. A gyökök és a szóbokrok kutatása által gondolkodni tanítjuk a 
hallgatókat, önálló munkára serkentjük őket. Hisz mire való az iskola, az egyetem? – teszi fel a 
kérdést a fent említett szerzőpáros, és mindjárt meg is válaszolja Szent-Györgyi Albert szavaival: 
„Az  iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 
megismerje a jól végzett munka örömét, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a 
munkát, amit szeretni fog.” (Molnár Zsolt – Molnárné Czeglédi Cecília, op.cit. 298.o.) 

Hadd következzen még két idézet Molnár Zsolt és Czeglédi Cecília fentebb idézett 
könyvéből, amelyek szintén a magyar nyelvnek a gyökökből fakadó sajátosságaira utalnak: 
 

„Nem ismerek még egy nyelvet, melynek ilyen változatos elemi élet- és ellenálló ereje lenne, 
és amely a legtisztább alapelvek talaján állva, ily könnyeden és méltóságteljesen tudna kezelni 
minden változatosságot.” (John Bowring, Poetry of the Magyars, 1830) (Molnár Zsolt – Molnárné Czeglédi Cecíla, 
op.cit. 240. o.) 

„Bátran kijelenthetem, miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé 
vált: ha magyar lett volna az anyanyelvem, életművem sokkal értékesebb lehetett volna.  
Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet 
leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. A magyar nyelvben az elöljárók 
használata helyett a legtöbb szó végét óriási változatban módosítani lehet. Ez a művelet a 
legkisebb érzelmi rezdülést  is képes kifejezni és hűségesen visszaadni.(...)” 

(George Bernard Shaw rádiós nyilatkozata) (Molnár Zsolt – Molnárné Czeglédi Cecília, op.cit. 241. o.) 

 
Visszatérve a magyartanításra, elmondhatjuk, hogy a szóképzés, szóalkotás általában eléggé 

elhanyagolt terület, pedig sok mindenre rávilágítana, ha ezekkel kapcsolatos feladatokat, 
kutatómunkát kapnának a diákjaink. Függetlenül attól, hogy az ember gyöknek vagy tőnek nevezi 
a szavak általában első, figyelemfelkeltő szótagját, sok érdekes dolgot lehetne felfedeztetni a 
nyelvről a szóbokrok vizsgálata által.  

Milyen típusú feladatokra gondolok? Pl. szóbokor gyűjtése a tör (törés, törik, törött, törpe, 
törzs, torzsa, tördel, töredék, törmelék, törékeny, törvény, törtet, töretlen, törköly, törleszt), a mag 
(magam, magány, magán, magánzó, magánügy, magzat, magtalan, magasztal, magáz, magoz, 
magvas, magol, magtár, magakellető, magvaváló), a kéz, az egy, a kor, a köz, az áll, a mér gyök köré. 
Észreveszik majd a diákok, hogy szavaink a gyökök miatt összefüggő, áttekinthető rendszert 
képeznek, s ettől olyan különleges nyelv a magyar. 



 Varga Csaba a hókristály szerkezetéhez hasonlítja a magyar szóbokrok szétágazó, de 
összefüggő szerkezetét, míg az indoeurópai nyelvek szavait külön pontokkal jelöli, amelyek között 
nincs lényegi összefüggés, legfeljebb tárgyszerű bővítmények (convex, convexity). Felteszi 
kérdést, hogy vajon mire következtethetünk abból, ha megvizsgálunk egy sor azonos 
kezdőszótagú angol szót? Természetesen itt is találunk elég sok azonos szótaggal kezdődő szót, 
de ezeknél véletlen a hangzásbeli hasonlóság. Nincs közöttük tartalmi összefüggés, fogalmi 
hasonlóság. Az összerendezés eszköze itt a kötött szórend lesz.  

A magyar nyelv hópihe alakzata, amit a matematikában fraktálnak neveznek, olyan szervező 
erő, amely útját állja a nagyfokú változásoknak és Varga Csaba szerint a nyelvjárások kisfokú, 
főleg kiejtésbeli eltérései is ennek tudhatók be. A fraktál belsejében vannak a legvégső, az ún.  
elemi gyökök, melyek maguk a hangok, amelyek szintén kifejezhetnek pl. forgást (r), 
domborodást, öblösséget (b), tettet, hatást (t), a -d az önmagától való cselekvést, stb. Itt is 
hasznos lehet a gyűjtőmunka: pl. -k képzős főnevek gyűjtése igéből (boríték, teríték, festék, érték, 
választék, szándék, menedék). -ság, -ség képzővel főnévből főnévképzés: hegység, térség, síkság, 
katonaság, papság, anyaság, titkárság, stb.     

További feladatok: szavak családba rendezése, szóbokorépítés egy adott gyökből, elvont 
jelentés megtalálása egy szóbokron belül, a tan-gyök szóbokorrá bővítése. A képzőkkel is játékos, 
alkotó feladatokat végeztethetünk. Az ilyen kreatív feladatok növelik a tanulási kedvet, a nyelvvel 
való foglalkozás kedvét.  

Rövid írásomat figyelemfelkeltőnek szánom azoknak, akik még nem ismerik a gyökelméletet. 
Az én figyelmemet Sántháné Gedeon Mária hívta fel a gyökökre, amit ezúton is külön 
megköszönök neki. Talán ennek az új (valójában ősi) nyelvmegközelítő módszernek 
köszönhetően könnyebben meg tudjuk magyarázni tanítványainknak a magyar nyelv logikáját, 
felfedeztethetjük a magyar nyelv szavainak felépítését, összefüggésben láttathatjuk a magyar 
szókincset, segíthetjük szavaink értelmezését, egy szóval gondolkodtatva taníthatjuk a magyar 
nyelvet. .  
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