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A szótár felépítése 

A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. 
Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz. A meghatározások a következőképpen 
alakulnak: 
 
• címszó, majd az adott szó szófaja; 
• meghatározás vagy meghatározások; 
• minden egyes meghatározás alatt a szótár írója által alkotott példa-

mondatok; 
• szóelemzés szerinti eredet; 
• hasonlítás, egyezés megemlítése idegen nyelvekkel; 
• állandósult szókapcsolatok; 
• rokon értelmű, esetleg azonos értelmű szavak. 

A gyök jelentése 

A gyök olyan eleme a szónak, amit kisebb elemekre már nem lehet felbon-
tani; sem rag, sem képző nem kapcsolódik hozzá. Ezek eredete – kivéve a 
természetben megtalálható hangok után képzetteket – többnyire sajnos a 
régmúlt homályába veszett. Egy-egy gyöknek több jelentése is lehet; min-
den szó eredeténél a gyök odaillő jelentése szerepel. 
 
A gyökelem a gyök csírája, magja; ebből származik a gyök, legfeljebb egy más-
salhangzó vagy magánhangzó (de nem képző) hozzájárulásával. 
 
Önálló gyök az, ami önmagában érthető szót alkot. 
Elvont vagy elavult gyök, ami önmagában nincs használatban. 
 
(Forrás: Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára) 

Példák 

Önálló gyök: 
fa; sok; cél; ágy; rom; ág; tör; 
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Elvont gyök: 
Csill, amelynek jelentése apró villogás. Ebből ered például a csillan szó. 
Gyöny, amelynek jelentése lágyság, lágy érzés, elolvadás. Ebből ered például 
a gyönyörű szó. 

Gyökelem: 
A le gyökelem jelentése könnyű, élénk, többnyire zaj nélküli mozgás. Ennek a 
származéka a len gyök, amelynek jelentése gyönge mozdulás vagy mozgás. Ebből 
a gyökből pedig a következő szavak erednek: leng, lendít. 
A le gyökelem megtalálható továbbá a következő szavakban is: lebben, legény, 
levegő, stb. 

Rokon értelmű szó, azaz szinonima jelentése 

A rokon értelmű szó olyan szó, amelynek a jelentése csak egy árnyalattal tér 
el a másik szó jelentésétől. Tehát a fogalmuk ugyanaz, a jelentésüket tekint-
ve viszont van egy árnyalatnyi különbség. A rokon értelmű szavak olykor 
felcserélhetők egymással, más esetben viszont ez nem ajánlott. Például 
mondhatom azt, hogy vettem egy kutyát, és azt is, hogy vettem egy ebet; ezzel 
szemben a ló helyett nem használom a paripa szót, ha arról beszélek, hogy 
valaki két lóval szántott. A szónak megvan a sajátos hangulata, stílusa; ennek 
megfelelően alkalmazzuk. A rokon értelmű szavak használata színessé teszi 
a szépirodalmi nyelvet, illetve van, amelyik a tudományos nyelvhez és van, 
amelyik a hivatalos nyelvhez kapcsolódik. 
Azonos értelmű szavakkal csak elvétve találkozhatunk. 

A képzők jelentése 

A képző a szónak olyan eleme, aminek nincs önálló jelentése, de a szóhoz 
kapcsolva mégis utal egy bizonyos jelentésre, illetve kifejez, jelöl valamit. 
A képzők többsége valamikor régen egész szó volt; akkoriban két szó 
együttes használata alkotott egy új fogalmat szemben a mai gyakorlattal, 
mikor is a szóhoz képzőket kapcsolunk. Az összetételek azonban elhomá-
lyosodtak; bizonyos szavak lerövidültek és képzőkké váltak. 
A képzők is lehetnek azonos vagy rokon értelműek, azaz két különböző 
képző jelölhet, kifejezhet hasonló jelentést. Ezzel szemben vannak képzők, 
amelyek azonos alakúak, mégis eltérő jelentésre utalnak. Vannak továbbá 
olyan képzők, amelyek több jelentést is jelölnek. 
Ebben a szótárban minden szó eredeténél a képzők odaillő jelentése szere-
pel. 
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H 

� 

A h betű a magyar ábécé tizennegyedik betűje. Általában véve torkon ki-
áramló hangot fejez ki, ezen belül a következőket: 
 

a) lehelést, lélegzést, fújást, óhajt, óhajtást főleg indulatszavakban (például ah, 
oh, hah, hajh, heh, huh), illetve az indulatszavak származékaiban (példá-
ul áhít, óhajt, huhog). Ugyanezt fejezi ki egyéb torokhangokban, például 
a következőkben: horkol, harsan, hörög, hebeg. 

 
b) lehelést, pihegést, lélegzést, fújást fejez ki kisebb vagy nagyobb mértékben 

okozó tárgyak, dolgok, jelenségek neveiben (például hála, hang, hit, 
düh, harag), vagy bizonyos cselekvést, szenvedést, állapotot jelentő, 
mutató igékben, például a következőkben: hő, hat, halad, halaszt, hisz, 
hord, hoz, húz. 

 
c) lehelést, pihegést, ami hiányt fejez ki, illetve kóros testi vagy lelki állapotot, 

mint például a következő szavakban: poshad, korhad. 
 

d) előfordul üres vagy könnyű tárgyak, dolgok nevében, amik szinte 
csak levegővel vannak telítve, megtöltve, illetve a súlyuk szinte lehe-
letkönnyű. Példák erre a következő szavak: pehely, hab, hó, hamu, haj, 
hely, homály. 

 
e) mivel a fölfelé törekvés erősebb leheléssel, lélegzéssel jár, olyan sza-

vakban is előfordul, amelyek tetőt, magasságot, magasodó irányba való ha-
tást, távolodást, kinyúlást jelentenek. Példák erre a következő szavak: 
hág, háj, halom, has, ház, hegy, hagy. 

� 
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ha kötőszó 
Mondatrészeket köt össze, és feltételt érzékeltet. Gyakran a mellékmon-
dat belsejében van, de előfordul a mondat elején is. 
A rendezvény akkor fog igazán jól sikerülni, ha sokan eljönnek. 
Ha eljönnél hozzám, láthatnád a könyveimet. 
Ha mégsem szereted, amit főztem, nem muszáj megenni. 

Eredet 
A h betű fölfelé törekvést fejez ki, a ha ezáltal érzékelteti a feltételt, illetve a 
ha gyökként ráhagyást, engedést is kifejez. 

Hasonlóság, egyezés idegen nyelvvel 
Rokona a német wo, azaz hol, ahol, amikor, a német wann, azaz mikor, ami-
kor, és a német wenn, azaz ha, amikor, bárcsak. 

ha határozószó 
Időt fejez ki, miközben némi feltételt is sugall. 
Ha itthon vagyok, többnyire olvasok vagy tanulok. 
Ha hazaérkezel, hívd fel, kérlek, a nagymamát! 
Ha kész leszel, beszélni szeretnék veled! 

Eredet 
A h betű fölfelé törekvést fejez ki, a ha ezáltal érzékelteti a feltételt, illetve a 
ha gyökként ráhagyást, engedést is kifejez. 

Rokon értelmű szó 
mikor, amikor 

ha indulatszó 
Meglepetést, megütközést, ijedtséget fejez ki. 
Ha! Ezt meg hogy képzeli?! 
Ha! Nagyon megijedtem… 
Ha! Ez döbbenetes! 

Eredet 
A h betű ez esetben lehelést, lélegzést, fújást fejez ki, illetve azt a hangot, ami 
indulat esetén kijön a torkunkon. 


