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ÍZ, IZ

IZ1 mozgást jelentő s az első hangját, a 
szókezdő m hangot elvesztett  szógyök.  A 
mo  ősgyökből  képzett  mo-oz  >  moz 
vékony hangú párjából az m elhagyásával 
keletkezett  az  ~  gyök.  (Moz  a  gyöke  a 
mozog, mozdul szónak.) A szókezdő hang 
megléte-hiánya  nem  változtatja  a  szó 
érteményét,  s az efféle  kiejtési  változatok 
nagyon gyakoriak, pl. bomol-omol, bámul-
ámul,  billeg-illeg,  biceg-iceg, ringat-ingat, 
firka-irka,  gyaláz-aláz  stb.  Ilyen  jellegű 
szópár a mozog > izeg. Az m hang helyén 
b  is  állhat:  izeg-bizeg,  izget-bizget, 
egyaránt  ’mozgat’  érteményűek,  mint 
ahogyan  a  mozog  >  bizeg  >  pezseg, 
bizsereg  szó  is.  Mindezt  alátámasztja  az 
izgékony  =  mozgékony  szó  is.  Így 
érthetővé válnak az iszkol, izgul, izgalom, 
izgat,  izgató,  izibe  (tüstént)  szavak: 
egyaránt  mozgást  jelentenek.  A régi iszki 
jelentése: menj ki (isz ki), ebből az iszkol, 
iszkiri szó.

IZ2  (mint izom). A híz szóval azonos, 
melyből  h-vesztéssel:  iz.  Gyöke  a 
magasságot,  terjedést,  tágulást  jelentő  ha, 
ho, hí. Ilyen értelemben a híz rokona a híg 
szónak  is.  Az  izom  jelentése  tehát: 
kiterjedő.  A  híz  >  iz  (mint  izom)  fenti 
magyarázata  visszaköszön  az  alábbi 
ógörög szavakban:

isz [ϊς]  =  izom.  (Az iz  az  alapszó,  az 
-om csak  olyan  toldás,  mint  a  mal-
om, hal-om szavakban.)

khüszisz [χυσις]  =  (mai  kiejtéssel: 
hízás)  bőség,  szétterjedés,  halom, 
rakás. 

IZÉ az  „ez”  mutató  névmásból 
származik. 

ÍZ1 vagy  IZ:  darab,  részecske, 
alkotórész, bütyök, csomó. Csontíz: ami a 
csontokat  összeköti,  vagyis  izület.  „Izzé-
porrá zúz”, „ízekre törött”, „az ujjak ízei”, 
„minden  ízében  remeg”.  A  csöves  szárú 
növények bütykei is ízek, a rovarok is ízelt 
lábúak,  a  férgek  is  ízekből  (egymáshoz 
ízült  darabokból)  állnak.  A Cz.  F.  szótár 
székely szóként említi:  „ízék v. izék, azaz  
apró  részekre  töredezett  szalma-,  
szénarészek, melyeket a marha a jászolban  
hagy. /.../ máshol iszék”. Ugyancsak az ~ = 
rész érteménye magyarázza az izolál, s az 
Island   szavakat  is  (mert  hogy  a  sziget 
izolált  hely).  Időrészként  is  értelmezzük: 
hetediziglen,  első  ízben,  több  ízben,  két 
ízben. 

~ a latinban pl.: 
isicium =  elaprózott  húsból  való  étel, 

húsvagdalék.
ishia = csípőcsont (az isiász eredetileg 

csak  a  csípőizület  betegségét 
jelentette).  Például  az  ízvápa 
félgömbölyű üreg a csípőcsontban.

ÍZ2 (mint  gyümölcsíz,  lekvár).  Kását, 
pépet jelent, ami kiderül a csiríz (csir-íz) = 
csíra-íz, azaz csíra pép szóból.

ÍZ3 (mint jó íz, ízes, ízlik) a nyelvnek 
kedves inger. Az ~ gyök h-vesztett alakja a 
hisz, híz gyöknek. → HÍZELGŐ. Például 
hízeleg  régi  kiejtéssel  hiszeleg  volt. 
Eszerint a jó íz a nyelvnek hízelgő íz.  A 
Cz. F. szótárból: „híz v. hiz vékonyhangu  
ragozással:  hízeleg,  hízelkedik.  V.  ö.  íz,  
ízlik.”  Ellentéte  szintén  az  ~  gyökből 
képeztetik:  ízetlen,  rossz  íz.  Áttételesen: 
ízlés,  ellentéte:  ízléstelen,  melynek  végső 
jelentése  tehát:  nem  (h)ízelgő. 
Megjegyzem,  hogy  a  hisz  alapszó  h-b 
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módosulata:  biz,  bíz,  mint  bizalom, 
bizakodó, bíztató stb.

HÍZELGŐ,  HIZELGŐ,  a  Cz.  F. 
szótárban:  „(hi-sz-el-ìg-ő) mn. tt. hizelgő-t.  
Ál okokkal, édeskés beszéddel, szép szókkal  
ámító,  hitető,  mások  kegyét  kereső,  
betolakodó.”
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