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Bevezetés 

 

Ez a könyv a valóságról szól, és arról, hogyan gyűjtött egykor ismereteket róla az ember. Hogyan rendezte el a 

megismert dolgokat akkor, amikor még nem beszélt? 

Bemutatja, hogyan rétegződött a biztos tudás, amely az életet segíti. Ezért is mondhatjuk majd azt, hogy a tudás 

elrendezésének az egyik eszköze, a beszéd. A megismert, elrendezett és közölt mozgás is már az „ősfizikára” épül. 

Ősfizikának a természet megtapasztalt szabályosságait nevezzük most.  

A beszédnek, s előtte a mozgással átadott ismereteknek, és általában a gondolatok közlésének a kifejlődése olyan 

jelenségek ismertté válására alapozódik, amelyek ma is léteznek, mert az élet részei. Szinte mindennaposak ezek az 

állandóságok: reggel a Nap fölkel, este pedig lenyugszik. A testet táplálni kell, de a salakanyag eltávozik. A természet 

és a test működései is egyfajta állandóságok. 

Ismereteink a gondolkodás és a cselekvés világában összegződnek. Az élet vitele állapotokból, eseménysorokból 

áll. Ezeket részben megszokjuk, ismeretként elraktározzuk, s emlékezetünkből fölidézzük, ha szükség van rá, de el is 

gondolkodunk rajta. Ma érvelünk, döntünk, választunk: összefüggéseket ismerünk föl az események között. Mai 

életünket átszövi a beszéd, a cselekvés és a gondolkodás. Ismereteink tehát vezetik beszédünket, mozgásunkat, 

munkánkat, döntéseinket. Hogyan tettünk szert erre a csodálatos együttesre egyéni életünkben?  

Gyermekkori egyéni fejlődésünkben követtük a bennünket nevelő-oktató család és az iskola világát: tanultunk. 

Beszéddel és tettekkel, énekkel és tánccal, munkákkal ismerkedtünk meg. Megtanultuk a viselkedés formáit, a 

szokásokat. Mivel az ember közösségben él, tőle tanul meg sok mindent a fölcseperedés idején, s ekkor az 

élettevékenységek utánzása a fő cselekvési forma, még a beszédben is. Mindez elsősorban a családban történik. 

Élethelyzetekhez kapcsolódva tanulunk meg cselekedni és beszélni. Ez a közlési világ közvetíti a javítást is a mozgás 

és a beszéd tanulása során. „Így csináld!” – mondjuk. „Ezt így kell mondani helyesen!” – javítjuk ki a kisgyerek 

beszédét. Összegezve: mozgást, beszédet és – fokozatosan – gondolkodást tanulunk. A számolás már egyfajta 

tömörített beszéd. Az ismeretrendszert azonban hosszú idő alatt fejlesztette ki a közösség.  

A társadalom közösségi ismeretrendszer-fejlődésének története egészen más időléptékű, mint az egyén kifejlődéséé. 

A társadalmi szinten fejlődő hangzó közlés lesz a tárgya könyvünknek. Más a már kifejlesztett tudáskincs átadása, 

amikor egy készre kidolgozott ismeretrendszer birtokába juttatjuk a felnövekvő nemzedéket. Az érettségiző fiatal egy 

kész, bevált ismeretrendszert sajátított el, s erről ad számot a vizsgán beszéddel és cselekedetekkel. Mindezt a 

gondolkodása útján foglalja össze, csoportosítja és fejti ki a feleletében. Később is élete során végig tanul, fejleszt s a 

társadalmi környezet visszajelzi a cselekedetek helyességét, illeszkedését. 

Tudásunk egyik formája, kerete a gondolkodás, közlő módja a beszéd és a cselekvés. Ma még föl sem mért 

időlépték az, amelyen mindez létrejöhetett. Ezen a hosszú, - a beszédre vonatkozóan több tízezer éves - úton járunk, 

amikor a közlés hangzó világát térképezzük. Most a közlések közül elsősorban a beszéd kifejlődését szeretnénk 

nyomozni, de a beszéd kifejlődését megelőzte az az időszak, amikor a mozgás, a mozgással való – képi - utánzás volt a 

közlés fő formája. Ezt a mozgásbeszédi világot a beszéd kifejlődése elé kell képzelnünk időben, s egy kissé azt is be 

kell mutatnunk majd. 

 

 

1. A mozgásbeszéd megelőzi a hangzó beszédet 

 

A gondolkodás és a cselekvés világát közösségi szinten ma a beszéd fogja át a legszélesebb körben. A közösség 

fejlődéstörténetét (az emberiség „törzsfejlődését”) sok szálon követhetjük. Ezek egyike a beszéd fejlődéstörténete. 

A beszéd (a nyelv) élő rendszer. Élő rendszer, tehát egy máig tartó hosszú evolúciós útnak a mai állomása. A 

beszéd összetett rendszer, mert szerveződési szintekre bontható. A rendszerelemzés föltárja, hogy milyen szerkezeti 

szintek rétegződtek egymásra a beszéd evolúciós útja során. Az evolúciós út föltárása mutatja be, milyen nagy 

fejlesztési korszakok „termelték ki” ezeket az építési szinteket. Gondolkodásunk rendszerét is tükrözi a beszéd, mert 

egy olyan ismerethátteret képez, amely a fejlesztések szinte minden rétegét ismeri, őrzi, fejleszti, alkalmazza, – és 

tettekre váltja.  

Gondolkodásunk egyik kivetülése a beszéd, a másik a cselekvés. Mindkét kivetülés őrzi a hosszú evolúciós 

korszakok vívmányait. Mai életünk a vívmányokon át visszaigazolja a gondolkodás és a beszéd eredményességét, 

(evolúciós hasznát). Mert a gondolkodási rendszer helyességének végső sikere az, hogy megtartja azt a közösséget az 

élet viszontagságai közepette, amely él vele. A beszéd és a gondolkodás összegyűjtött (és formába öntött) minden 

olyan tapasztalást, amit addig a közösség megélt. E tapasztalatokat aztán, a közösségek, – a közlés segítségével – el is 

terjesztették egymás között.  

A gondolkodásnak a közösségi természete az, ami ráirányítja a figyelmet a beszéd egyik forrására. A beszéd a 

gondolkodáson keresztül el is rendezi a tapasztalatokat. A beszéd nemcsak a közlésnek egyik formája, hanem az 

ismeretek elrendezésének is a kerete. A beszéd ma a legmagasabb szintű közlés. Ha a kialakulása előtti időkhöz 

viszonyítjuk vívmányait, akkor azt mondhatjuk, hogy már nem csak a látható mozgással és képekkel átadható 

ismereteket közli, hanem az elvontság formájában tudatosult ismereteket is. A hangzó beszéd előtt már birtokolt 
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mozgási közlésből eredő ismereteket és képességeket is magasabb szintre emeli. Ilyen korábbi ismeret például a 

rámutatás, vagy az eseménysorokba rendezés. Érdemes majd fölmérni, hogy milyen képességek birtokában volt az 

ember akkor, amikor élettevékenységei között fölismerte a mozgásos közlést kísérő hangzó közlés szerepét. A 

közlésnek a mozgásokból örökölt eredményei a hangzó beszédben részben megőrződtek. 

 

 

Miért ír a beszéd kialakulásáról egy fizikus? 

 

Aki természettudományos tárgyakat tanít, sokszor elgondolkodik azon, hogyan jött létre egy-egy olyan 

ismeretcsoport, ami az óra anyaga. Ez a kérdés először a tudománytörténet irányába tereli az érdeklődését. Idővel 

azonban, ahogy többféle tantárgyban többfelé visz el az út, mélyebb összefüggések is fölmerülnek benne. E sorok 

írója több saját fejlesztésű tantárgyat is tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, már 44 éve. Az elmúlt 

évtizedekben a szerző egyre több összegző, szintetizáló tárgyat fejlesztett ki. Mára aztán az ismeretrendszer születése 

vált a legérdekesebb kérdéssé számára. Hogyan jött létre az ismeretek ma is használt rendszere? 

A természettudományos gondolkodás kezdetén, a legtöbb tantárgyban a természet jelenségeinek a megfigyelése 

áll. Végig lépked a tanár egy sor olyan jelenségen, s azok alapvető összefüggésein, amelyekből a tantárgyi 

gondolkodás építkezik. Hogyan történt ez régebben? Milyen lehetett a jelenségek és a belőlük épített fogalmak 

kapcsolata a korábbi időkben. Hogyan fejlődött ki a kapcsolatrendszere az egymásra épülő jelenségeknek, 

jelenségsoroknak. Hogyan változott az elfogadott ismeretek rendszerbe foglalt világa? Tudománytörténeti utak szép 

számban bemutatják ezeket. Mikola Sándor, vagy Simonyi Károly könyve a fizika, Sain Márton könyve a matematika 

fejlesztési útjairól szóló élvezetes olvasmány. Néhány könyv a görögöktől elindulva mutat be fejlesztési szakaszokat, 

például Szabó Árpád könyve a görög matematika kibontakozásáról. De ezek olyan gondolkodási jéghegyek, amelyek 

az ismeretek csúcsát járják körbe az elmúlt néhány ezer évből. 

Ma a fogalmakat összefüggéseikkel együtt tanítják, ezért egy-egy tantárgy anyaga zárt rendszert képez. Meddig 

kell visszamenni időben, hogy egy ezeknél ősibb világlátást ragadhassunk meg. Milyen állomásai voltak az ismeretek 

korábbi elrendezésének? Ezek időben visszafelé haladva egyre összetettebb kérdésekké válnak, amelyek az egész 

életet átfogják. Mert az ismeretek a cselekedetekben öltenek testet, mozgatnak bennünket, s mindezt megelőzi a 

gondolkodás. Hogyan jött létre a gondolkodás? Egyénileg gondolkozunk, de tapasztalatainkat, fölismeréseinket 

megosztjuk az embertársakkal. A gondolatok átadására ma rendelkezésre áll a közlésnek számos formája. Mégis 

leggyakrabban elmondjuk a többieknek, mit gondolunk. A közlés az, ami rendezi a gondolatokat és átadható formára 

alakítja.  

Lehet, hogy a közlés állhatott egykor is a kigondolnivaló, az átadnivaló ismeretek homlokterében? Fokozatosan 

derül ki az, hogy egy gazdagon csomózott ismeretgombolyag kifejtése vár arra, aki az ismeretek elrendezésének korai 

formáit keresi. A közlés legárnyaltabb, leggazdagabb formája ma a beszéd. Fokozatosan bontakozott ki az, hogy mit 

és hogyan közölhetünk. Platónnak egyik könyve a „nevekről” szól. A könyv címe: Kratülosz. Szókratész megkérdezi 

társát, hogyan is közölhettek valamit egymással az emberek azelőtt, hogy a beszéd képessége kifejlődött volna. 

„Mutogatással, mint a süket-némák.” hangzik a válasz 2500 évvel ezelőtt.  

Hogyan jöhetett létre a hangzó közlés mai rendszere? Alkalmazzuk a tudománytörténetben már említett elvet. „Ma 

a fogalmakat összefüggéseikkel együtt tanítják, ezért egy-egy tantárgy anyaga zárt rendszert képez.” A hangzó 

közléssel, vagyis a beszéddel visszaadható világlátás is, egy-egy nagy korszakában, szintén zárt rendszer volt. Hogyan 

lehet megtalálni ezeket a korszakokat?  

Talán egy hasonlat jól rámutat erre. Az autót egyben, az alkatrészeivel egybeszerelve árulják. Ugyanez a közlés 

világában így hangozhat: „csak az összedolgozott fogalmak alkalmasak ismeretek biztos átadására.” De az autó is 

hosszú fejlesztési munkasor eredménye, megfigyelhető végállomása. A tudományos területen is találkozunk 

fejlesztésekkel. Ott az elméleteket a hozzájuk illeszkedő tényekkel együtt kezeljük. De hogyan jöttek létre új 

fogalmak, s az új fogalmak új nézőpontú rendszerei. Thomas Kuhn igen érdekes – sőt izgalmas – könyvben mutatta 

be ezt a fejlesztési utat (A tudományos forradalmak szerkezete). Ő mutatott rá arra, hogy a természetkutatók az 

újszerű fogalmakat gyakran az általuk fölismert újszerű összefüggésrendszerrel együtt hozták létre. A 

megfigyelésekben nyert adatok olyan új ismeret-részekké válnak, amelyeket az új fogalmak foglalnak bele az új 

elrendezésbe. Izgalmasan tárgyalja a fogalomfejlesztés útját Lakatos Imre is Bizonyítások és cáfolatok című 

könyvében. 

Ha a tudományágak egy-egy fejlődési szakaszának kibontása ilyen összetett feladat, akkor még összetettebb lesz a 

beszéd fejlődéstörténetét megismerni, modellezni. Különleges összetevők föltárására lesz szükség, ha beszéddel 

megfogalmazott világlátás korábbi szakaszait akarjuk föltárni. Hogyan lehet megtalálni ezeket a korszakokat? Az 

életből következő legfontosabb hatóerőre, az életben maradásra, az ehhez szükséges közlésnek a természetére kell 

összpontosítanunk figyelmünket. Emellett azonban a cselekvések végrehajtását előkészítő gondolkodás is igényli az 

ismeretek rendszerezését. Minden élethelyzetben nélkülözhetetlen segítőtárs a megfigyelés, a tapasztalat és az 

emlékezés. Ezt az összetett élethelyzet gombolyagot kell szétszálaznunk akkor, ha föl akarjuk tárni a hangzó közlés 

fokozatosan lezajló beszéddé válását.  
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Az ismeretek elrendezése és az emlékezés 

 

Amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy mit látunk ma a világ eseményeiből, az élethelyzetekről, akkor képletesen 

azt kell mondanunk, hogy legfőképpen azt, amit már „megtanultunk látni”. Ezért is van az, hogy valóságon mindenki 

mást ért. Mert a „valóság”, mint állapot nem létezik, hanem csak az emlékezés fölvázolásra kerülő értelmében 

állandóan megépül. Emlékként rögzül az, ami gyakorisága és korábbi esethez való hasonlósága miatt 

megszokottsággá válik. Az ilyen eseménysorok elrendezettsége öröklődik egyik napról a másikra. A valóság – a 

különféle közlési formák keretei között – a közlésben megjelenő gondolati egységek, képek, mozdulatok, fogalmak 

segítségével föl is idézhető, megépülhet emléksorozatként. 

A világ „látása” az érzékelésekkel kezdődik. Az érzékelés világa jelenségek sokaságát építette be az emlékezetbe. 

Az érzékszervek egyszerre észleltek és a látott dolgok észlelése együtt járt a hangzások és a testfelületen át érkező 

hatások átmeneti rögzítésével. Az érzékelések szétválogatása tette lehetővé azt, hogy az együtt előforduló hatásokból 

egy-egy esemény jellemzői kiemelkedjenek. Azok az események jutottak el legkorábban az ilyen érzékelhetőségi, 

tudatosulási szintre, amelyek gyakoriak voltak és azonos, vagy közel azonos formában ismétlődtek meg. Az 

élethelyzetek gyakorisága és állandósága mindvégig meghatározó szerepű az ismeretrendszer formálásában.  

A modern agykutatás föltárta, hogy az összetett élethelyzetet észlelésekor az agy szétválogatja (csoportosítja) a 

beérkező ingercsoportokat gyakoriság, erősség, állandóság, megbízhatóság és több hasonló szempont szerint. A 

beérkező új élethelyzetről jövő ingerek által fokozatosan ismertté váló világ az emlékezés során állandóan megépül 

úgy, hogy a már bejáratott jelzéssorozatok gyorsabban épülnek föl a már „behuzalozott” és szétválogatott pályák 

mentén. Az emlékek újjáépítésében, ezáltal, fontos szerephez jutnak azok a hasonlóságok, amik az élethelyzetek 

között fennállnak.  

A hasonlóságok alapján értjük meg az emlékek létrejöttét. Az emlékek ugyanis az ingerületnek az ideghálózat 

érintett pályáin történő újraépülése során jelennek meg a tudatunkban. Az idegpályákon szétfutó, már begyakorolt 

jelzéssorozatok az adott élethelyzetekre mintegy „behuzalozódottnak”, ismételtnek tekinthetők. Az újabb ismétlések 

során gyorsabban „harapóznak el” (Németh L. 1973) a korábban már megélt élethelyzetek esetén. Ez az elharapózás 

az, amit az emlékezés egyik fontos vonásának tekinthetünk (Racsmány M. 2017). Az emlékezés szerepe fontos 

összetevője lesz a fogalomalkotásnak akkor, amikor hasonló jelenségek közös jellemzőit kell fölismernünk.  

A közlés által a korai időkben átadható gondolati egységeket (képeket, mozzanatokat, hangzásokat) utánzásoknak 

tekinthetjük. E korai utánzások a világ jelenségeinek egyfajta leképezését jelentik és a jelenségek hasonlóságára 

alapozódnak. Utánzással előállított ősi gondolati egységeink az emberi közösség összehasonlító munkájának 

eredményei. Ezeket az emberi közösségek fokozatosan alakították ki és fejlesztették a közlés során. Az utánzott 

élethelyzetek a leggyakrabban ismétlődők voltak. Ma úgy is mondhatnánk: ezek voltak az élet állandóságai. Ezek 

ismeretére kellett megtanítani a fölnövekvő nemzedéket is.  

A legősibb utánzási eszközünk a testünk volt. A test térbeli elhelyezkedése, mozgása, hangadása, élettevékenysége 

mind ismételhető volt egy adott időpontban, amikor közlési szándékkal utánozni akartuk a kiválasztott élethelyzetet. 

Ezt az utánzást – élethelyzet bemutatási céllal – egyre pontosabban, egyre hűségesebben volt szándéka közölni az ősi 

embernek.  

 

 

Az érzékelés együttes világa: a látás, a hallás, és a testi mozgás közlése mozgásbeszéddel 

 

Ma könnyen szétválasztjuk a test érzékszervein át érkező hatásokat. De az észlelt jelenségdarabok világát egykor 

még, a közösség a mozgással végzett közléssel építette ki. Tekintsünk át néhány érzékelési helyzetet, s látni fogjuk, 

hogy az élethelyzetek egyszerre veszik jelzések zápora alá a testet. Minden életigény (éhség, szomjúság, fájdalom) 

összetett formában jelez. Egy része képi formában is megjelenik (pl. ürítések), más esetben a bőr, az izmok és más 

testi állapotváltozások jelzik az igényt (pl. szomjúságot a száj kiszáradása). Ezekből csoportosíthatók azok, amelyek 

elsősorban a test izomzatában jelentkeznek, például erőkifejtés, elfáradás, küzdés, emelés, különféle mozgások, kézi 

cselekvések, stb. Testfelülettel és izomzattal érzékelhetők az összetettebb változások is, az erőkifejtés 

egymásutánisága, ismétlődése, fokozódása, csökkenése. Érzékelhetők állapotjellemzők: hideg, meleg, langyos, tüzes, 

vizes, száraz, nyúlós, csípős, lágy, kemény, stb.  

A látással is érzékelhetők az egyszerű változások: mozgás, egymásutániság, ismétlődés, közeledés, távolodás, 

kisebbedés, nagyobbodás. Érzékelhető a térbeli helyzet: jellemző változások a földfelszínen, levegőben, az anyag 

szerinti különbségek, érdes, sima, göröngyös, sziklás stb. felszín. Ezek közül több, a képi fölismerés mellett a felület 

érzékelésével, és az izomzattal együtt érkező jelek alapján kap azonosítást egy-egy élethelyzetről.  

A hanghatások szintén kísérik az eseményeket. Itt is az érzékeléssel fölismerhető közös jegyek összehasonlítása a 

jó kiindulási alap a változások észlelésére. Érzékelhető az egymásutániság, az ismétlődő hang, a közeledő hang, a 



 6 

távolodó hang, a csökkenő hangerő, a fokozódó hangerő, hangszínárnyalatok (zizegés, surranás, neszezés, ordítások, 

nyerítések, bőgések, csicsergések, madárdal, tücsökciripelés, a természet muzsikája).  

Röviden utalnunk kellett arra, hogy milyen gazdag ismeretcsoportok álltak már az ősi ember rendelkezésére a 

korábbi, mozgással (utánzással és mutatásokkal) történő közlés idején. Mindezek továbbfejlesztése válik láthatóvá 

akkor, ha az addig elrendezett ismeretekhez hasonlíthatjuk a tudatossá és akaratlagossá váló hangkiadás 

ismeretrendszerét (a fokozatosan kibontakozó beszéd világát). A gondolkodásnak a képi világhoz és a mozgásokhoz 

kapcsolódó részei voltak azok, amelyek egyfajta rendszerré állhattak össze az ősi, beszéd előtti gondolkodásban. Ez a 

gondolkodási és közlési forma ma is része mindennapjainknak, de ma már csak „kevésbé hatásosan” tudjuk használni. 

Rajzban, szerkezetek összeállításában, műszaki életben vagy a mozgással közölhető arcjátékban, mozdulatokban, 

sportban, táncban jelen vannak. A népi műveltség jelentős részét teszik ki. De a munkavégzés döntő többsége ma a 

beszéden alapul, és a képi, mozgásos közlési formák mára háttérbe szorultak. Azt tudjuk, hogy létezik képi 

gondolkodás, de most a reá rétegzett hangzó beszédnek - és vele a gondolkodásnak is - az ősi gyökereit kutatjuk. 

A beszéd fejlesztette ki a fogalmak világát, az összefüggések pontosabb megfogalmazhatóságának világát, tehát a 

magasabb szintre emelt gondolkodást is. Mindezt összességében ma nyelvnek is nevezik. Ha pontosabban akarunk 

fogalmazni, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a formálódó hangzó közlésből vált ki az, amit ma ténylegesen 

gondolkodásnak nevezünk. Ebben a gondolkodásban jelentős szerephez jutott az elvontság. A képi gondolkodás 

erősen kötődik alakzatokhoz, színekhez, élethelyzetek képéhez. A gondolkodásnak ez a képi világhoz kapcsolódó 

része – mondhatni – háttérfölvázoló összetevője lett az elvontabb fogalmakkal végzett gondolkodásnak. 

A beszéd kialakulásának főbb vonalairól a hangzó közlés szerkezete tudósít. A hangzó közlés kifejlődésében is 

döntő szerephez jutott az emlékezés, amely a hasonlóságok révén kapcsolta össze a jelenségvilág különféle 

élethelyzeteit. De a képi és mozgásos közlésvilág már megalapozott számos, a hangzó közlés kifejlesztésénél később 

is alkalmazható módszert. Ezek között az összehasonlítást, a hasonlóságok fölismerését, a jelenségek csoportba 

rendezését, vagy a nagyítást és kicsinyítést, és még számos – a jelenségeket társítva vizsgáló – módszert említhetünk, 

melyeket „készen kapott” a hangzó egységek kezeléséhez. A hangzó beszéd kifejlesztésének „forrását” képezik az 

ilyen módszerekre való emlékezések, és a jelenségvilág gyakran ismétlődő élethelyzetei, állandóságai is. Mindezek 

egy analógiás jellegű gondolkodás létrejöttét támogatták a korai beszéd idején. A jelenségeknek a képi módon - és 

később hangzás útján – történő összehasonlítása olyan alapozás, amely mindmáig fölismerhető a beszéd 

szerkezetében. A hasonlóság fölismerése teszi lehetővé az ismeretek elrendezésének azt az útját, amit a korai 

nyelvfejlődés követ, s amit mi is fokozatosan rekonstruálunk.  

 

 

A közlés fejlődési útja 

 

Amikor a közlés oldaláról vizsgáljuk meg a beszéd előtti világot, azt kell fölismernünk, mi az az átadási forma, 

ami lehetővé teszi egy-egy jelenség közlését egy másik ember számára. Mivel a mozgás a látással leginkább 

támogatott cselekvés, ezért a spontán hanghatás mellett a mozgással való közlés mutatkozik a legkorábbi fő 

ismeretátadási formának. Természetesen ez a mozgásbeszéd együtt történik a hang, a tapintás, az arcjáték társuló 

formáival, mégis a fő ismeretátadási forma a test mozgásával történik.  

A korai ember is azt tudja közölni, amit önmagában már megértett. Már az érzékelés korai szakaszában kialakul az 

eseményekre, mozzanatokra tagolt jelenségvilág, ahogy erre utaltunk az egyes felvevő érzékszervek érzékeléseinek 

bemutatásánál. Az összetettebb ismeretrendszer kialakulásához a rész-egész viszony fölismerése nélkülözhetetlen. 

Mik lehetnek a fölismert rész-egész viszonyai ennek a tagolt jelenségvilágnak?  

Tekintsük az emberi testet példának: itt a részek „önállósága” együtt jár e testrészek közös használatával. A 

mozgások során az élethelyzetek szereplőinek állandósága egy alapvető fölismerés. A részek és a nagyobb egységek 

összetartozása, esetenkénti szétválása, a részek többféle kapcsolódása is ilyen. A rész-egész szempontból figyelt 

összképben is tudatosult az egymásutániság, az ismétlődés, a közeledés, a távolodás, a kisebbedés, a nagyobbodás, a 

térbeli helyzet. Tudatosulhatott a jelenség térbelisége a földfelszínen, vagy a levegőben, vagy a különféle tájakon 

(füves, sima, sziklás-göröngyös), a környezeti szereplők nagysága az emberhez képest, elmozdíthatósága, vagy 

helyben maradása: mindez fokozatosan, beszéd nélkül is. Ezeket a jellemzőket részben már a mozgásos utánzással 

(mozgásbeszéddel) be tudta mutatni az ősi ember a többieknek. (Például a nagyságot körömnyi, ujjnyi, arasznyi, 

könyöknyi, karnyújtásnyi, ölnyi, lépésnyi méretben.) 

Hatalmas tehát a – képi úton szerzett - tárgyismeret és a kapcsolat-ismeret a jelenségvilágról, már a hangzó 

beszédet megelőzően is. Az élethelyzetek csoportosítása is sokféle lehetett. Éppen azért, mert a jelenségekben a 

résztulajdonságok mindig kapcsoltan jelennek meg, a közléskor az élethelyzetek mozgásos, mutogatásos utánzása 

csak korlátozottan teszi lehetővé a közlés pontosságát. Erőkifejtést, cselekvéssorozatot be lehet mutatni különféle 

mozgási műveletekkel, de hogyan lehet közölni például a színt, amikor nem nyílik az olyan, vagy hasonló színű 

virág? Az emberi érzések, bizonyos tulajdonságok, a ritka jelenségek nagyon nehezen közölhetők mozgásbeszéddel.  
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A közlés a hangképzés módja felől tekintve 

 

A mai beszédet figyelve, és rendszertanilag elemezve, fölismeréseket tehetünk arról, hogyan alakítottak ki őseink 

pontosabb közlést a hangok segítségével. A hangzó közlés azonban sokkal összetettebb, mint hogy csak a hangok 

megjelenésének élethelyzetektől függő szerepét vizsgáljuk. Mert a hangok hangoztatása mellett a hangképzés módja 

is fontos része a hangzó közlés módszerének. Gondolatilag a fő ismeretrendező cselekvés a jelenségvilág egyfajta 

csoportosíthatóságán alapul. A beszédre „reá vivő” gondolkodás egy sajátos összetett rendszer kialakulását jelenti. 

Olyan rendszerét, amely miközben szétválasztja a jelenségek jellemzőit, s kiemeli azok közül a másfajta jelenségekkel 

összetartozókat, mást is tesz. Valamilyen formában ezt a közös jellemzőt „lekicsinyíti”. Fölhasználja a mozgásbeszéd 

tagolását is, és a mozgásbeszédből jól ismert utánzást is. A közös jellemzőt nem nagy mozgással, hanem kicsi 

mozgással helyettesíti, miközben a kicsinyített mozgással hangot is ad. Összegezve: a beszéd kialakulásához tehát 

fölhasználta az ember az addig kifejlesztett összehasonlítást (emlékezést), a közös jegyek kiemelését, a közös jegy 

kicsinyítését, hangadással való összekapcsolását, a jelenségek összetevő mozzanatokra tagolását, a mozzanatok 

összekapcsolását, majd egyre összetettebb sorokba rendezését. Hogy ezt a gazdag fejlesztési sort bemutathassuk, el 

kell végeznünk a beszéd rendszerelemzését.  

 

 

Jelenségcsoportok bemutatása mozgással és képpel a hangzó közlés előtt 

 

Nagy léptékben a természeti jelenségek egy része közölhető volt mozgásos utánzással (például ujjak mozgása a tűz 

fölé emelkedő kézen jelezheti a fölszálló füstöt.) A cselekvési események sorozatát el lehet „játszani” 

mozdulatsorokkal, tánccal, s egy egész nap eseménysora bemutatható így az esti tábortűz mellett, „elbeszélésként”. 

Néhány elvontabb közös tulajdonság kifejezése is megkezdődhetett a mozgásbeszéd során. Fölismerhetővé válhatott 

például a nagyítás és a kicsinyítés jelensége, a távoli dolgok közelhozásának, s itt a „tábortűznél” történő 

fölidézésének a képessége. Ebben segített a megnyúlt árnyék, vagy a távolból is látható tűz. A „nagy” mozgás (pl. 

járás) kézre történő kicsinyítése, (pl. gyaloglás bemutatása az ujjakkal). Ezekkel a kifejező eszközökkel ma is élünk. 

Az arcjáték is a mozgásbeszéd része mind a mai napig. A közlésnek a mozgás útján történő megvalósítása – képek 

fölhasználásával - számos formában létezik napjainkban. Szükséges lesz azonban fölismerni a közlésnek olyan 

tartományait is, amelyek hiányoztak a képi-mozgásos közlési világból. Ha csak összefoglalóan elvontságokat 

említünk, akkor egy nagyon pontos, részletek nélküli, átfogó mai fogalom segítségével jelenítjük meg ezt a hiányt. 

Egyszerűbb lesz egy példával érzékeltetni, hogy milyen hátrányai vannak a képi közlésnek akkor, ha a jelenségekben 

előforduló közös jellemzőt akarjuk a tudtára hozni egy embertársnak a mozgásbeszéd világában.  

Tekintsük a következő példát. A mozgások alapján már fölismert – ma így nevezném: „kijön valahonnan” - 

jelenséget szeretném közölni a társaimmal. Legmozgékonyabb testrészem a kezem és a karom, ezért kézzel lazán 

megfogom a fűszálakat és húzom az ujjaimmal a füvet fölfelé. Ezzel érzékeltetem, hogy fölfelé halad a fűszál is. 

Aztán leguggolok, és a karommal átölelem egy kisebb fa törzsét, lazán, hogy fölemelkedni tudjak mellette. Ezzel az 

emelkedéssel elismétlem a fűnél már bemutatott fölfelé mozgást. A forrást egy sziklánál egy ismétlődő kiszedő 

mozdulattal jelzem: kijön belőle. Ugyanezt mutogatom el a füsttel is a tűz fölött. Az egymás utáni gyors bemutatással 

érzékeltetve tehát nem csak a fű jön ki a földből, hanem a fa is, a füst is kijön a tűzből, a víz tetejére kijön a fagyott 

réteg télen, s a forrás a kövek közül. Mindezt csak a közlés akkori módján, mutogatással, és a sokféle folyamat 

elismétlésével lehetett megtenni. Fölsorolással. A természeti jelenségekhez hasonló mozdulatokkal.  

 

 

Jelenségcsoport bemutatása kicsinyítéssel 

 

Új utakat nyit meg a kicsinyítés egy sajátos alkalmazása. Őseink addig gyűjtenek a fent említettekhez hasonló 

jelenségeket, amíg eljutnak a száj környékén megfigyelhető hasonló jelenségekhez. Természetes, hogy valakinek 

föltűnik: a szájon át történő szándékos levegő-kipréselés, a kifújás is kijövési („kijön belőle” típusú) jelenség. De más 

emberközeli – a testből történő ürítésnél is jelentkező – kijövési jelenséget is gyakran kísérte hangzás. Azokat a 

szükség idézi elő, de ritkán, mert azok testműködési kijövések és hangzások, amiket mindenki ismer. A száj 

mozgásával létrejövő kifújásos hangzások is mindenki által gyakoroltak voltak. Mindenki hallhatta a hangzását 

ezeknek a mozgásoknak, de bármikor el is ismételhette azokat. A szájon át történő kifúvás akaratlagos tevékenység. 

Ezért egy elképzelhető fejlesztési lépés az lehetett, hogy az előzőben fölsorolt mozgásbemutatóhoz hozzátett egy 

kifújást. A bemutató sorozat minden egyes eseményénél elismételt kifújás így tudatosíthatta a két jelenség közötti 

kapcsolatot. Egy idő után már elég lett csak a „szájba kicsinyített” mozgási változat fölidézése a „kijön belőle” 

jellemvonás jelzésére. E természetes láncolatban végbement „fejlesztési folyamat” végén állandósulhatott a 

„rövidítés” lehetősége: a „kijön belőle” jelenséget egyetlen szájba kicsinyített mozdulattal össze lehetett foglalni. 

Ezáltal a „kijövéses jelenségek” közösen bemutathatók voltak kicsinyítéssel, és kiemelhetővé váltak az addigi hosszú, 
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mutogatásos közlési világból. Erre az eseménysorra tekintve azt látjuk, itt egy forradalmi lépés következett be. A 

szájra kicsinyítéssel össze lehetett vonni a nagyobb térbeli mozgásokat bemutató hasonló élethelyzeteket. 

 

 

Jelenségcsoport bemutatása kicsinyítéssel egybekötött hangadással 

 

A közlési fejlesztés következő kicsi lépése az lehetett, hogy a „szájba kicsinyített” mozgási változattal együtt 

hangzó módon is fölidézésre került a jelenségcsoport közös jellemvonása. A „kijön belőle” jellemvonás jelzésére 

például az a megoldás született, hogy a száj mozgására kicsinyített mozdulatot hangzó módon is fölidézték. Mert ha 

egy erősebb hangzó hatás is kísérte a kicsinyítést, akkor a társak csoportja, láthatta is, és hallhatta is a hangzását. (A 

hang keltése úgy történik, hogy a felső fogsor és az alsó ajak között kifújjuk a levegőt: fú.) Ez a szájbeli hangkiadó 

mozzanat úgy viselkedik, mint a fű, a fa, a füst, a fény a maga életbeli és térbeli helyzetében, de kicsinyítve. A 

szájmozgást kísérő hangzás gondolatban szintén a mozdulathoz kapcsolódott. Ezáltal tudatosult, hogy a hangot, - ami 

a mozgást kíséri a kicsinyített mozgás esetén, - a közös jellemző jellemzésére használhatom. Amikor „kijövéses” 

jelenséget akarok megjelölni, elég, ha kifújok egy lélegzetnyi levegőt: fú. A kicsinyítés és a hangzás együtt fordult 

elő először, de később elég lett a hang is, egymagában, a jelenségtípus fölidézésére.  

Összefoglalva: a hangzásos-kicsinyítéses fölfedezést az jellemzi, hogy a látható környezeti jelenséget bele lehet 

„kicsinyíteni”a szánkba. Ekkor egyúttal egy hang is hallatható, amit föl lehet használni a jelenségcsoport 

azonosítására. Ezzel a fejlesztő lépéssel olyan következtetés is születhetett, amit más esetre is lehetett alkalmazni. Ez 

a fölismerés a következő. Ha az élethelyzet szájra kicsinyített térbeli képe és mozgása ahhoz hasonlót mutat és 

cselekszik, mint a valóságos esemény, akkor a szájszervekkel ily módon előállított hang alkalmas összefoglalásra és 

kiemelésre más élethelyzetekben is. Mindez akkor érvényes, ha más térbeli cselekvésbeli jelenségcsoportok körében 

is számos, egymáshoz hasonló képet és mozgást összefoglaló esetet találunk.  

Ennek a fölfedezési láncnak a rendkívüli horderejét az mutatja, hogy sok más jelenségcsoportra is alkalmazható 

lett s máig hatóan megalapozta a beszédet. Ebből a fölfedezési láncból született meg az, amit első fogalomszótárnak 

neveztünk el. Mert ezzel a fölfedezéssel egykor elindulhatott a mai beszéd legkisebb elemeinek, a jelentéssel bíró 

beszédhangok egy csoportjának, a mássalhangzóknak a fejlesztése (Bérczi, 2017). Ma még nem tudjuk, hogy ez 

mikor történt. De azt látjuk, hogy a mássalhangzóink világa ma is hordozza ennek a korszaknak az azonosíthatóságát 

a fogalomkincsben. Az első fogalomszótárt mindmáig a mássalhangzóink adják. S ma is jellemezni tudjuk egyetlen 

közös hanggal az egymáshoz hasonló részjelenségeket.  

 

 

Rendező elvek: a tartalom és forma egysége 

 

A gondolkodás, a beszéd, és a fogalomalkotás egymástól elválaszthatatlan élettevékenységek. Forrásuk az emberi lét egyik 

legfontosabb jellemzője a közlés. A közlés: ismeretátadás az embertársaknak. A közlés lényege az utánzás. A hangzó 

utánzás kései fejlesztés más közlésformákhoz (pl. a mozgásbeszédhez) képest. A közlések egymással párhuzamosan 

fejlődtek. Mai állapotukból következtethetünk korábbi állapotaikra is. E visszakövetkeztetést a közlések rendszert 

alkotó volta, valamint az evolúciós törvények teszik lehetővé.  

Amikor kiemeljük a beszéd rendszerét, egy fontos törvényszerűséget is ki kell mondanunk. A beszéd a tartalom és 

a forma egységét megőrző rendszer (a magyar nyelv esetében biztosan). Ez a tartalom és a forma közötti egység teszi 

lehetővé, hogy állandóságokat ismerjünk föl az összetett rendszer szintjein. A mondatok szerkezete, vagy a bennük 

előforduló szavak ilyen állandóságok, melyeket minden mai nyelvelemző ismer, elismer és fölhasznál. Vannak 

azonban olyan szerkezeti szintek is, amelyeken a tartalom és a forma közötti egybeesés alapján fölismerhető 

állandóságokat az elemzők jelentős része – bár tud róla - nem ismeri el. (Ismerheti, hiszen másfélszáz éve akadémiai 

kiadványok rögzítették fölismertségüket.) Akik fölismerték a beszéd szónál kisebb állandóságait, nevet is adtak nekik. 

A tartalom és a forma egybeesése nem csak az egyszerű szóra igaz (gondoljunk a szó ragozott alakjára), hanem a szó 

szintjénél mélyebb szerkezeti szintek egységeire is. Mivel ezekből több is van, ezért a következő fejezetekben a 

beszédre bemutatott rendszerelemzést a rendszerek általános természettudományos bemutatásával kezdjük.  

A közlés egyre magasabb szintű ismeretátadást tett lehetővé. A közlés két ágon fejlődött. Az egyik ág a formálódó 

ismeretrendszert gyarapította, a másik ágon a közlési forma fejlődött. Az ismeretrendszer gyarapítása, a tartalom fejlesztése a 

gondolkodás kialakulását hozta magával. A közlési forma fejlesztése a hangképletek formálása útján a beszéd formai képét 

fejlesztette. De ez a fejlesztés mindig összhangban történt a közlés két oldala között.  

Az ismeretrendszer korábban fejlettebb volt a képi-mozgásos gondolati tartományban. A hangzó képletek formájában 

jelentést hordozó közlési forma e mellé társult, vele együtt fejlődött és idővel vissza is hatott rá. Amikor a hangzó közlés korai 

időszakával foglalkozunk a párhuzamos szakaszt elemezve érdekes fejlesztő lépéseket rekonstruálhatunk e sokszálú eseménysor 

kölcsönhatásairól is. Ismeretrendszerünk és beszédünk mai gazdagsága ekkor kezdett el kibontakozni, éppen e kölcsönhatás 

támogatásával. Mindez a távoli múltban történt, ezért a hihetetlenül gazdag tapasztalatokkal járó eseménysorra, mint időutazásra 

hívjuk meg olvasóinkat.  



 9 

 

 

Képi és mozgásra alapozott gondolkodás-világ a közlés korai időszakában: a képi gondolkodás szerkezete 

 

A hangzó közlés rendszere előtti világkép az, amely a képeken és a mozgáson alapul. Ezt a korai gondolkodási és 

közlési világot mozgásbeszédnek nevezhetjük.  

A környezet jelzéseit ma 75-80 %-ban a szemünkkel, 20-25 %-át a fülünkkel észleljük. Ez az érzékelési arány testi 

adottság, lényegesen nem lehetett más a korábbi emberlétben sem. Ebből az arányból kiindulva szükségszerű 

föltételeznünk, hogy az emberek közötti közlést is először a szemmel követhető módon alakította ki az ősi közösség.  

Ebben a korai időben egy másik adottságot is figyelembe kell vennünk. Az észlelhető változás nagyságát. A 

mozgás erőteljes változás, s ennek észlelése is könnyebb a feltűnősége miatt. Az élethelyzetek közlése minden 

bizonnyal a jellemző mozgások utánzásával történt. Mozgással igen hatásosan lehet fontos üzeneteket közölni ma is. 

Igaz, az ilyen erős mozdulatokkal végzett közlés ma durvának számít. Csak vészhelyzetben fogadja el a társadalom 

azt, hogy valakit félrelökjünk akkor, ha ezzel elkerüljük a balesetet.  

A mozgással történő közlést elfogadva hozzákezdhetünk a korai vizuális gondolkodás erővonalainak a 

fölvázolásához. A jelenségeket szemmel megfigyelő és követő élet sajátos gondolkodási rendszert fejleszthetett ki az 

ősi közösségek tagjaiban. A közlés oldaláról képzeljük el a gondolkodás kiformálódását. A képek sorát, valamint a 

változások mozgásokba csoportosítását ugyanúgy előre át kell gondolni, ha közölni akarjuk, mint később a beszéddel 

végzett közlés esetén. Ennek logikus kapcsolatrendszerbe helyezését ugyanúgy szerkezettel és folyamattervezéssel 

kell elképzelnünk, mint a beszéd esetében megismert élethelyzetekben. Elsőként a mozgásbeszéd szerkezeti 

rendszerét nyomozzuk.  

Keressük meg azokat a gondolkodás-szerkezeti elemeket, amelyekre fölbontható a mozgásbeszéd. A mozgás 

folyamat, tagolása időben is megfigyelhető. A legnagyobb, még áttekinthető egységtől kezdjük meg a folyamatok 

rangsorolását. A legnagyobb egységet nevezzük el „történet”-nek. Ilyen lehet egy vadászat eseménysora. A kisebb 

egységekre tagolás egyrészt egyre rövidebb időtartamokat jelent, másrészt olyan eseményeket keresünk, amelyek 

mindig egy kerek egész eseménysort jelentenek. A történet tagolható – ahogy a fogalmazás írásánál is megtanultuk – 

bevezetésre, „tárgyalásra” és befejezésre. Ez természetesen csak a legegyszerűbb fölbontása a történetnek. A vadászat 

esetén ilyen előkészítő „eseménytömb” lehet a „fölvonulás” a vadászat helyszínére. A történet eseménytömbökre 

osztása után még kisebb egységeket keresünk. Ilyen lehet egy olyan egység, amely egyfajta célt megvalósító 

cselekvéssorból áll. Ilyen az átkelés a folyón, mocsáron, pl. a vadászatra történő fölvonulás során Ezek mind 

önmagukban is megfigyelhető cselekvésekkel jellemezhetők. Nevezzük ezeket az egységeket „működés”eknek. A 

benne található kisebb egység egy részlet kidolgozása, egy „művelet”. Művelet a gyaloglás is, művelet az „átvágás a 

cserjésen”. A művelet már nagyon kicsi időegység, de még mindig el lehet rontani egy rossz „mozdulat”sorral. 

„Mozdulat” több is lehet az állattal való küzdelemben, egy lövés az íjjal, egy sújtás a bottal. Legkisebb egységnek egy 

„mozzanat”ot, egy lépést, egy ütést, egy cseles félrehajlást képzelünk el. Azért is előnyös volt ez a tagolási sorozat, 

mert egyrészt láthatjuk, hogy a tagolás szerkezete olyan, mint amikor a beszédet szerkezeti hierarchikus összetevőkre 

bontjuk. A nagyobb egységek mindig tartalmazzák a kisebb egységeket, másrészt a rendszer nem merev, de segíti 

majd a megtanulhatóságot, a javíthatóságot, a szereplők váltakoztatását egy-egy műveletnél. Aki vezeti a vadászatot, 

annak gondolatban akkor is át kell látnia a cselekvéssort, ha mozgásbeszéddel, testi mozdulatokkal közlik egymással a 

következő lépéseket, tennivalókat. A „történet” szerkezeti tagolását ábrán is összefoglaljuk (1a. ábra). 

 

 
 

1a. ábra. Egy napi mozgás folyamatának tagolása időhosszak és egymásbaágyazottság szerint (bal oszlop). 

Példaként a vadászat (jobb oszlop) egy-egy időtartam egységét illesztettük a az idő-szerkezeti egységek mellé. 
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Bizonyos, hogy ilyen tisztán átlátható rendszert sohasem épített föl magában az az ember, aki a közösséget vezette 

a vadászaton. De a szervező, mozgató, irányító tevékenységének a lényege ilyen jellegű lehetett. Milyen ismeretek 

kellenek ahhoz, hogy ilyen cselekvési lépéseket időhosszuk szerint, egymásra következésük és „tartalmazásuk” 

szerint, erőigényük szerint csoportosítani tudja az ősi ember? Olyan adottságok ezek, amelyek külön-külön az ősi 

állapotok között is – de ma is – fölismerhetők. Fölismerhető volt mindez a cselekvések során észlelt időhosszak 

összehasonlításával, az egymásutániságok megfigyelésével, egy cselekvéssor egyes részeinek megfigyelésével, 

összetartozó lépések felismerésével, az erő igénybevételek összehasonlításával. Az időhosszakat például a kifáradás 

mértéke, a megtett út, az elmozdított anyag, vagy hasonló igénybevételek segítettek csoportosítani, sorrendbe állítani. 

A térbeli elrendezés is segít fölismerni a távolságokat: a távoli egység – egy ember mérete – kisebb, a közeli nagyobb. 

Egyszerű összehasonlítási viszonyok fokozatosan fejlesztették ki a tér érzetét, amit idővel segédeszközök 

elrendezésével, testrészek hosszával, gyors vagy lassabb mozdulatokkal jól lehetett közölni már a mozgásbeszéd 

világában is. Az emberi test a legcsodálatosabb mérőrendszer is, egy „űrszonda”. Igaz, hogy csak összehasonlító 

érzetek alapján fejlődött az emberi gondolkodás ebben a korban, de létrejöhettek olyan kisebb egységeken 

begyakorolt ismeretek is, amelyek azután – a nagyobbakkal kiegészülve – fokozatosan formáltak ki egy olyan 

gondolkodási rendszert az emberi közösség tagjaiban, amely képek és mozdulatok alapján állt.  

Mint minden közösségi tudásban, a mozgásbeszédben is kialakultak „szabványok”. Ezeket leginkább a testrészek 

mérete, a megehető táplálék átlagos mennyisége, az erőkifejtés – erőrangsorba állítva a közösség tagjait – nagysága 

határozta meg. Mégis, a cselekvések csoportosítását, áttekintését, összehangolását, begyakorlását, tanulását, ismétlését 

és fejlesztését, a törekvő közösség már ezzel a képi-mozgásos gondolkodási rendszerrel is jól el tudta végezni. 

Ezekkel az áttekintésekkel azt volt szándékunk bemutatni, hogy a hangzó beszéd kifejlesztése előtt már 

kialakulhatott egy mozgással történő testbeszéden alapuló gondolkodási (képzeleti) rendszer. Ez a korai 

mozgásbeszéd hosszú ideig működési hátterét képezte a közösségi tevékenységeknek. Csak lassú folyamatként 

vehette át egyre több élethelyzetben a mozgásbeszéd szerepét a hangzó beszéd. Ennek a hosszú folyamatnak 

elsősorban a párhuzamosságát szeretnénk hangsúlyozni. A két szál, a mozgásbeszéd és a korai hangzó beszéd igen 

hosszú ideig élt egymás mellett, s maradványaiban él ma a mi közlésvilágunkban is. De a gondolkodásunk 

megalapozását, az ismeretrendszerünk korai kifejlesztését ez a mozgásos képi jelenségvilág alakította először. A 

hangzó beszéd egy elvontabb réteget épített e gondolkodási forma fölé. Nem érthetjük meg azonban a hangzó világ 

fölépülési folyamatát, ha nem képzeljük elé a mozgásbeszédet, amely mintegy öntőformát képezett a későbbi közlési 

forma számára.  

A hangzásos jelzések mindig együtt jártak a mozgásos műveletekkel, kivéve, amikor a csend megtartása hozzá 

tartozott a történet egy-egy szakaszához. Mégis, a mozgás mellett egy rendezett hangzó közlés kiépülése 

figyelemmegosztást, a mozgásbeszéd előnyeiről történő alkalmankénti lemondást, akaratlagosan a mozgásbeszéd 

melletti másra gondolást, és sok kényelmetlenséget kívánt meg a közösség tagjaitól. Ezt a kényelmetlen szakaszt arra 

a korra említhetjük meg, amikor a mozgásbeszéd még sokkal előnyösebb volt, és amit a hangzás még alig fejlesztett. 

El kellett érnie a mozgásbeszédnek egy kritikus szintet ahhoz, hogy az előnyei egyre több közösségi résztvevő 

számára fölismerhetővé váljanak. Idővel a mozgásbeszéd további pontosítása vált szükségessé. Ekkor kerülhetett sor 

arra, hogy a mozgást kísérő hangzás szerepét kezdjék el fölismerni. A hangzás segítségével fejleszthető volt a 

mozgásbeszéd pontossága. A hangzó beszéd evolúciós haszna majd csak hosszú fejlesztési lépéssor nyomán 

mutatkozott meg a közösség számára. Mielőtt ezeknek a lépéseknek egy jelentős részét kikövetkeztetnénk a mai 

beszéd szerkezetéből, bemutatunk néhány gondolkodási vívmányt, amit a mozgásbeszéddel végzett közlés már 

kiépíthetett őseink gondolkodásában.  

 

 

A kicsinyítés fejleszti a képzelőerőt 

 

Ma leggyakrabban rajzba kicsinyítve mutatunk be jelenségeket, élethelyzeteket. A gondolkodás fejlődése során 

nagy lépés volt, amikor a kicsinyítve utánzás képességét fölfedezte az ember. Ezt a képességet a közlés hívta életre. 

Két kitüntetett tartománya van a kicsinyítésnek az emberi test adottságai következtében. Az egyik a kéz (a karral 

összekapcsoltan), a másik a száj. Ennek a két testrésznek még ma is kitüntetett szerepe van a hangzó közlés világában, 

amikor kiegészítjük valamilyen mozgással (mozgásbeszéddel) a szavakban már kifejtett mondanivalót.  

A kezünk egy „sokszereplős” (ujjak), finom mozgatású, szem közeli testrészünk, amellyel kicsinyítve tudunk 

mozgásokat utánozni. A korai közlési forma, a mozgásbeszéd szükségszerűen vette alkalmazásba ezt a testrészünket. 

Nehezen számba vehető az a sokféle élethelyzet-részlet, amit ma is utánzunk a kezünkkel, pontosabban a testünkön 

lévő, párosan használható ujjak-kéz-kar rendszerrel. Néhány példa: az öt ujj, felfelé, kissé begörbítve-tartva őket, a 

kinyitott tenyér körül „állva”, mint egy élő kerítés keríti a tenyerünk medencéjét. Összezárva ujjainkat egymás mellé 

kis kanalat formálhatunk belőle, amelyből ihatunk is, de málnát vagy magvakat is gyűjthetünk bele, mint valami kis 

kosárba. Ebbe a kosárkába (kanálkába) belefér egy alma, vagy körte is, és sok más gyümölcs, termény. Mint kis 

emelőnek a kosara is működhet a karunk végén, ha összezárjuk ujjainkat és fogjuk vele a tárgyat. Ujjaink mozgásával 

számos nagyméretű mozgást lekicsinyíthetünk. Gyakori mozdulat a járás utánzása a mutató ujjunk és a középső 
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ujjunk egymás melletti „léptetésével”. Ha ujjainkat lefelé fordítva a „kerítést” a földre helyezzük, kis fedett térség 

keletkezik a tenyerünk (kézfejünk) alatt. Oda a másik kezünk mutató és középső ujjával „begyalogolhatunk”, a 

fentebb elmondottak szerint utánozva a járást. Ezzel a fedett helyre menést jól szemléltethetjük a társaknak. Ezt a 

kézzel végzett kicsinyítéses bemutatást mi is, a bemutatók, éppen úgy láthatjuk, mint a közel álló társak. (A szájjal 

végzett kicsinyítés láthatásához viszont tükörre van szüksége annak, aki bemutatja. Először a sima víztükör állhatott 

rendelkezésére ősünknek a szájmozgásos bemutatáshoz. A fújást, a nyelv különféle állásait e tükör segítségével 

gyakorolhatta be az első fölfedező ős. ) 

A kicsinyítés a beszédhez vivő fejlődési út lényeges eleme lehetett. A kézzel bemutatott kicsinyítés fontos 

összetevője az is, hogy az ujjak a kézen, a kéz a csuklóval a kar végén, és könyökben is irányt változtató módon 

helyezkedik el. Magának a kicsinyítés „mértékének” a bemutatásához nagy egységnek a széttárt kar mérete (öl) 

számítható. A két kar fokozatos közelítésével majd összezárásával láttathatjuk a kicsinyítésre irányuló szándékunkat 

(megfordítva, az összezárt karok szétnyitásával pedig a nagyításra irányulót). Ha a széttárt kar távolságában a földön 

jeleket helyezünk el, akkor ezt a távolságot (szakaszt) be tudjuk osztani kisebb méretű testrészünk egységével, például 

az arasszal. (Az ölnyi hosszúságú beosztott szakaszt föl is tudjuk nagyítani lépéshosszak segítségével.) 

Ha az ölnyi szakasz beosztását a földön két fa közelében jelöltük meg, akkor növényi szálakkal (például 

nádszállal) a következőképpen mutathatjuk be a nagyítást. Az ölnyi hosszúságú szakasz két végpontját összekötjük a 

két fa talppontjával. Az ölnyi szakasz közelítőlegesen vett középpontját összekötjük a két fa közötti szakasz 

közelítőlegesen vett középpontjával. Utána a felezéseket folytatjuk még egy két lépésben. A műveletek végén a két 

szakaszt sugárszerűen kötik össze a nádszálak. Az ölnyi szakaszról a fák köze felé mutatva látjuk a nagyítást, az 

ellentétes irányban a kicsinyítést. Ott állva mindenki megfigyelheti, hogy egyik irányban a nagyítást mutatja be az 

elrendezés, a másik irányban pedig a kicsinyítést. Ezzel a gondolatkísérlettel igazoltuk azt, hogy finoman kezelhető 

ismeretrendszer alapjait tehette le az ember, még a hangzó beszéd előtti, mozgásbeszéd-kori időszakban. 

 

 

Hierarchikus szerkezet a képi-mozgásos gondolkodási rendszerben 

 

Az időtartam szerinti cselekvés-elrendezés gondolatmenetében megalapoztuk a gondolkodás idő-hierarchikus 

jellegének a bemutatását. Az időtartam szerinti beosztáson alapuló mozgásos jelenség-fölbontás, az abban 

fölfedezhető egymásra épülés még sokkal erőteljesebben mutatkozik meg a hangzó beszéd szerkezetében. A 

mozgásbeszéd közlése az élethelyzetet bemutató mozgásutánzáson alapult. Ekkor a jelenségvilág a mozgások alapján 

egymáshoz hasonlító jelenségek körében rendeződött. A mozgásoknak a hangzásokkal való követése újszerű 

gondolkodási formákat hozott. Ekkor már az egymáshoz hasonlító hanghatások körét is figyelembe kellett venni. Ha 

eddig a képi hasonlóság alapján alkottak csoportokat a jelenségek, most a hanghatások alapján is létrejöttek 

hangcsoportok. A hangzásos utánzás most már a képi rendszerrel együtt fejlődött és mindkettő hatott egymásra. Amikor a 

hangzó közlés korai időszakával foglalkozunk, ezt a korai szakaszt elemezve érdekes fejlesztő lépéseket rekonstruálhatunk e 

sokszálú eseménysor kölcsönhatásairól is. Azért, hogy a hangzó beszéd fejlődésének korai szakaszait fölismerhessük, a 

beszéd szerkezetét kell tanulmányoznunk. Ez a szerkezetvizsgálat egy élő rendszer esetében természettudományos 

alapokat kíván meg. Ezért néhány fontos alapelv bemutatásával kezdjük beszédtörténeti nyomozásunkat.  

 

 

2. A szerkezeti hierarchia a természeti jelenségrendszerek vizsgálatában 

 

A természettudományok fontos részét képezik a közismeretnek, ezért érdekes bemutatásuk folyamatosan 

napirenden lévő feladat a tanárok számára. A változó élet is az oktatási formák állandó frissítését kívánja meg azzal a 

céllal, hogy egyre összetettebbé váló világunk működését átláthassuk, megérthessük. Most egy olyan nézőpont 

rendszert mutatunk be, amely több természettudományos tantárgyban is segítheti egy sor jelenség átlátását, és 

elrendezését. Ismerete előnyöket jelent összetett rendszerek, – például a beszéd – szerkezetének áttekintésénél is. A 

most bemutatásra kerülő nézőpont láthatóvá teszi a jelenségeknek a szinteken átnyúló kapcsolati rendszerét. 

Kiemelkedő szerephez jutnak benne azok az állandóságok, amelyek meghatározzák az egyes szerveződési szinteket.  

Modern világunkban fontos szerepe van az újonnan kifejlesztett anyagoknak. Ha az anyagtudományt az 

elképzelhető alkalmazásokkal együtt építjük föl, akkor természetes elindulásnak kínálkozik kétféle megközelítés az 

anyagokhoz. Az anyagokat ugyanis egyrészt (1) vizsgálat tárgyává tehetjük és elemezhetjük (szétszedhetjük, javított 

szerkezettel rakhatjuk össze, stb.). Másrészt (2) tekinthetjük az anyagokat fölhasználásra váró nyersanyagoknak, 

építőelemeknek is. Ez a kétféle megközelítés két tudományági irányt is kijelöl. Az első: (1) az elemző nézőpont 

kutatja az anyag belső szerkezetét, analitikus szemléletű, és a természettudományok világába vezet el bennünket. A 

második, (2) a fölhasználó, az anyagokból építő szemlélet a mérnöki tudományokhoz vezet el. Ezt az anyagok 

vizsgálatánál használt stratégiát az 1. számú táblázatban mutatjuk be (Bérczi, 1985, 1990).  

 

1. táblázat. 
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      ANYAG 

 

   RENDSZER     ESZKÖZ (építőelem) 

 fő célja az anyagok vizsgálata    fő célja az anyagok tulajdonságainak  

 fölbontása, egyre kisebb alkotóelemekre  összehasonlítása, belőlük a legalkalmasabbak 

 szedése, ezek analitikus vizsgálata, az   kiválasztása, az anyagok előnyös szerepének  

 elemek közötti kapcsolatok szerveződésének  a fölismerése 

 föltárása, (Természettudományok)   (Mérnöki tudományok) 

 

 Kulcsszavak az elemzői oldalon:   Kulcsszavak a fölhasználói, építői oldalon: 

 

 ÖSSZETÉTEL                       SZERKEZET                    TULAJDONSÁG                       FUNKCIÓ     

 

Foglalkozzunk először az anyagot vizsgáló ismeretrendszer kiépülésével. Kedves példám a NASA holdkőzetek 

bemutatóin egy geológiai példasor. A hegységek, bányászati helyszínek szerkezeti fölbontása természetes adottsága a 

geológiának. A geológia egyszerre vizsgál az embernél jelentősen kiterjedtebb, és az embernél számottevően kisebb 

anyagi rendszert. Egyik soron a hegységet, másik soron a belőle vett kőzetmintát. Ebből a – kisebb is, nagyobb is – 

megfigyelési helyzetből könnyen adódik egy elv: a szétszedem-összerakom elv. Eszerint azzal indul a munka, hogy 

föltérképezem a kőzettestet, például a Badacsony tetején fekvő hatalmas bazalt testet, majd mintát veszek belőle, egy 

öklömnyi nagyságú „kézipéldányt”, s azt elviszem a laboratóriumba további vizsgálatra. 

Vannak olyan kőzetek, amelyeken már a kézipéldányon is megfigyelhető a „szétszedhetőség”. A kőzet 

összetettségét a következő lépcső mutatja: a kőzet ásványokból áll. Majdnem minden kőzetnél megfigyelhető ez, ha 

kőzettani vékonycsiszolat készül belőle. Ez egy 21 - 30 mikrométer vastagságú, 2,6 cm X 4,8 cm-es üveglapra 

fölragasztott, áttetsző preparátum, melyet kőzettani mikroszkóppal lehet tanulmányozni.  

A kőzettesteket térképező geológiától, a kőzetek kialakulását tanulmányozó kőzettanon át eljutottunk az 

ásványokat tanulmányozó ásványtanig, de minden „tudományági emeleten” csak rövid ideig tartózkodtunk. Ebből 

már látszik, hogy a szerkezeti hierarchia építése tantárgyanként is megismerhető tudományágakat kapcsol össze. Ezek 

ugyanattól a vizsgált anyagi rendszertől, a nagyobb rendszertől indulnak el, és a hierarchikus tagolás szervesen bontja 

föl a vizsgálati anyagot. Szervesen összetartozó alrendszereket mutat be.  

Az ásványokhoz érkezve a fizikai föltárás különböző irányokba is elindulhat: vizsgálhatja a mágneses 

alrendszerekre bontást, eljutva pl. a mágneses doménekig, majd az atomi és részecske szintű mágneses jelenségekig. 

Egy másik ágon haladva, röntgenkrisztallográfiával megmutathatja a kristályrács szerkezetét. Kémiai megközelítéssel 

eljuthat a molekulák, atomok világáig és sugárzásos vizsgálatokkal az atommagokig. Mállást tanulmányozva pedig 

mikrobiális behatások is megfigyelhetők a kőzeten (Polgári). Mindez csak érzékelteti azt, hogy a szétszedéses 

vizsgálat a különféle alrendszerek vizsgálatával ugyan, de mégis egységes képbe rendezi az anyag szerkezetét a 

geológiai, fizikai, és kémiai vonalakon.  

A megfigyelhető állandóságok sorozatából előttünk áll egy szerkezeti lépcsősor, egy szerkezeti hierarchia, amely 

egymásbaágyazottsági sort is képvisel (Bérczi, 1980). Egy adott szintig vitt szétszedés során a szétszedés szintjén 

található készletek is, a szereplők gyakorisága is, energetikai viszonyai is fontos jellemzői lehetnek e szintnek. (Pl. 

atomok szintjén a variációs készlet a kémiai elemek periódusos rendszerében szereplő elemeket jelenti, ezek 

gyakorisága lehet pl. a kozmikus elemgyakoriság, energetikájukra lehet jellemző pl. az ionizációs potenciál).  

Minél több ilyen szintre tudunk fölbontani – ismereteink alapján – egy nagyobb rendszert, annál árnyaltabban, 

többféle kölcsönhatásból tudjuk meg is építeni (gondolatban) azt a rendszert. Tekintsünk például egy bolygótestet. 

Szétszedési sorozatát bemutatjuk az 1. ábrán. Rendszerének elemzését, szétszedését, kezdhetjük az erőtereivel 

(gravitációs, mágneses), folytathatjuk a geoszférákkal, majd ezek egyikénél – például a litoszféránál – folytatva a 

szétszedést fölbonthatjuk rétegtani sorozatokra, s ezek egyik alrendszerénél jutunk el az említett badacsonyi 

bazaltrétegig, egy kőzettestig, ahonnan már ismerjük a fölbontást (1. ábra.).  

Egy anyagvizsgálati tantárgyi vizsgához ennyi talán elég is lehet. De a szerkezeti hierarchia vizsgálatának 

összképbe rendező munkái ezzel csak elkezdődtek, hiszen számos más tudományág is elvégzi a fölbontást a saját 

vizsgálati tartományaiban. Mielőtt ezeket is bevonnánk a szintézisbe, mutassunk be egy másik fölhasználási 

szempontot is. Ennek rövid összefoglalása az lehet, hogy a műszaki alkalmazások is, időben előre haladva, egyre 

összetettebb szerkezeteket építettek össze. E szerkezetek a szerkezeti hierarchia újonnan megismert mélyebb rétegeit 

hasznosították, egyre mélyebbre jutva a szerkezeti lépcsőkön.  

Megfordítva, az anyagok ismeretéhez kötött műszaki műveltségben, időben visszafelé haladva, (gondolati 

szétszedéssel) a mai szerkezetek ősi elemeit találjuk meg. Ha egy villanymozdonyból (Kandó Kálmán találmánya) 

kivesszük az elektronikát, a 20 század eleji villanymotorral hajtott villamost találjuk, amely a lóvasút mintájára 

kifejlesztett közlekedési eszköz. A lóvasút megjelenése előtt kocsik (postakocsik) mozognak lóvontatással, a síneket 

pedig a bányaiparban használták először csillék mozgatásánál (Hell Károly). Ha a lovas kocsit szedjük szét 

egyszerűbb elemekre, akkor a tengelyekre szerelt kocsiszekrényt és a kerekeket találjuk alapegységként (Budakalász, 
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Magyar Nemzeti Múzeum). Természetesen ez csak egy vázlat a fejlődésről és más útvonalakat is bejárhatunk a 

műszaki építő, anyagokat fölhasználó tevékenységek fejlődési pályáját nyomozva. A szerkezeti hierarchiának van egy 

tudománytörténeti, és fölhasználási szempontokat egyesítő használhatósága is. 

 

 
 

 

1. ábra. A Földtest szerkezeti hierarchiája a geoszféráktól bontva. Első példánk ennek a kőzettest és atomi szint 

közötti szakaszát említi. A bal oldali oszlop a szétszedés, a jobb oldali oszlop az összerakás szempontjából nyilazza az 

irányokat a szerkezeti szintek között (Bérczi, 2017).  

 

 

Szerkezeti hierarchia és a megismert rétegek időrendje 

 

Az anyagszerkezet megismerésének és a megismerés eseménytörténeti rétegződésének van egy ábrába sűríthető 

megfogalmazása. Ez a geológiából származik. A geológia a kőzetrétegek tudományaként indult. Nicolaus Steno (dán 

orvos) 350 éve ismerte föl és mondta ki a települési törvényt (Steno, 1669). Ez, kimondja, hogy a fluid (gáz, vagy 

folyadék) közegben ülepedéssel létrejövő kőzettestek felülről lefelé haladva egyre idősebbek, s mindig a legfelül 

települt réteg a legfiatalabb. A 2. ábrán bemutatjuk azt az állapot sort, amit a település, a kőzettestek lerakódása hoz 

létre. A létrejövő rétegek sorozatát, (rétegsorát) egy piramis jellegű „építménnyel” jelképezzük (2. ábra), amelyben 

legfölül áll a legfiatalabb réteg, s alatta rendre egyre idősebb rétegek következnek (Steno, 1669). E tudományág 

virágzására a legjobb példa, hogy a bolygótestek rétegeit is ezekkel a Steno nyomán kifejlesztett módszerekkel végzik 

ma is (Wilhelms et al, 1971, Wilhelms, 1987). 
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2. ábra. Steno első törvénye: a települési törvény. Az események leírása és a létrejött rétegtani állapotok leírása 

egy fölépülő rétegsor esetén. A rétegsor alján a korábbi, idősebb, fölfelé haladva pedig az egyre fiatalabb események 

rétegei következnek. Ez egy ideális rétegsor. 

 

Steno kimondott egy másik törvényt is: az a kőzet darab, ami be van ágyazva egy másikba, idősebb a 

beágyazónál, vagy egykorú vele (Steno, 1669). Az egymásba-ágyazódási rétegsor sok mindenben hasonlatos az első 

Steno axióma esetéhez, de itt az egymásra következés mérettartományokat foghat át. Ilyen markánsan értelmezett 

rétegsor tehát az anyag - följebb szétszedéssel bemutatott - belső szerkezete is. Ennek rétegsorát azonban nem csak 

eseménysorral, hanem a szerkezeti hierarchiával is leképezhetjük. A szerkezeti hierarchia egy tartalmazási sorozat, 

amelyet „létraként” is, és egymásba ágyazott körök sorozatával is ábrázolhatunk (3. ábra). 

 

 
 

3. ábra. Steno zárványok bezárási törvénye, kiterjesztve az anyag belső szerkezetéig, az atommagokig. A 

„szétszedésnek”, a belső szerkezet föltárásának az eseményei az itt ábrázolt eseményekhez képest fordított sorrendben 

játszódtak le. Előbb ismertük meg a felsőbb hierarchiaszinteket, s idővel az egyre mélyebben fekvő szinteket (Bérczi, 

1980). A mélyebb szintekhez különféle „szétszedési” módszerekkel jutottunk el. 

 

 

Két szerkezeti hierarchia rendszer kapcsolódása: a geológia és a biológia (később a fizika) szövetsége 

 

Eddig egyetlen hierarchia lépcsősort vizsgáltunk részletesebben, nevezhetjük azt geológiai és fizikai lépcsősornak 

is. A geológia azonban egy természetes útján, az összetett jelenségek szétbontásával fejlődött tudományág volt, és 

kiépülése idején szoros kapcsolatot tartott a biológiával a kőzetekbe zárt ősi kövületek révén. A biológia a ma élő és 

megfigyelhető állat- és növényalakokat kapcsolatba hozta az ősi (megkövesedett) vázakkal. A fossziliákban 

fennmaradt olyan alaksorozatokat és alakzat – egykori élőlény – együttesek sorozatát vizsgálta, amelyek be vannak 

ágyazva a különböző korú kőzetekbe. A két tudományág a kutatások során fölismerte egymásrautaltságát. A geológia 

a beágyazott biológiai alak-együttesek alapján tudta a távoli rétegeket azonosítani (a földtani korreláció törvénye). A 

biológia viszont, a geológiában megalkotott rétegsorok segítségével, az egy időben élt állat és növény együttesekről 

kapott időbeli metszeteket. Mindkét tudományág közreműködött tehát az evolúció törvényének fölismerésében 

(Darwin, 1909). A leglátványosabb evolúciós törvényszerűség – az élő alakzatok sorozatán – Haeckel nevéhez 
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fűződik, aki az embriók időben egymásra következő alakjaiban ismerte fel azt, hogy az egyedfejlődés - nagy 

lépésekben - megismétli a törzsfejlődést.  

Kétféle egymásra képezést is megfigyelhettünk ezen a példán. Azt, hogy a geológia mindkét vizsgálati módot, a 

térszerkezeti hierarchiát is, és az időbeli egymásra következést is hasznosítja. Másrészt azt is, hogy mindezt, - már a 

geológiai rendszer kiépülése idején - hasznosítani tudta egy másik tudományág, a biológia, pedig akkor annak csak 

lényegében egyetlen hierarchiaszintjét, a test megmaradó vázát tudta fölismerni a fossziliákon.  

Ma már, a fossziliák különböző szerkezeti szinteken, és többféle tudományágból gyűjthető készletén a 

legkülönfélébb tudományágak végeznek időmérést e rendszer segítségével (4. ábra.). A rétegsorok nagy léptékű, ill. a 

talajok kisebb mérettartományba eső vizsgálatainál is szoros a kapcsolat a két szerkezeti hierarchiaszint jelenségei, 

folyamatai között (5. ábra). 

 

 
 

4. ábra. A szerkezeti hierarchia egymásra rétegződő jelenségeire fölbontott oszlopát (jobb szélen) az egymásba 

ágyazott órák szintjeinek kiemelésére használjuk föl. Az órák szintjénél megadjuk a fölismerés évszázadát. Legfölül: 

Földtani rétegsorok (Steno nyomán) - 18. század. Az élővilág evolúciója (Darwin) – 19. század. Óriásmolekulák 

genetikai órája – 20 század második fele. Atommagok bomlása – 20. század első fele.  

 

 
 

5. ábra. Két szerkezeti hierarchia sorozatot (fizikai, geológiai és biológiai sorozatot) kapcsolt formában ábrázoló 

rendszer, ahol a középső sávban azokat a nagy földtudományi egységeket emeltük ki, ahol a szintek csatolása 

lényeges szempontokat hoz a vizsgált alrendszerek elemzésénél.  
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3. Egy élő rendszernek, a beszédnek a szerkezete: a magyar nyelv rendszerelemzése 

 

A beszéd összetett rendszer. Mivel a beszéd a gondolkodással párhuzamosan fejlődött ki, ezért minden további 

megállapításunk valójában a beszéd és gondolkodás cselekvés-együttesre érvényes. Kivételt képeznek a hangadás 

fiziológiájához kapcsolódó szempontok.  

A beszéd és gondolkodás összetett rendszere a nyelv belső szerkezetéből érthető meg. Alkalmazzuk először az 

előző fejezetben bemutatott általános rendszerelemzési fölbontást. Ez azt jelenti, hogy a szerveződési 

hierarchiaszintek (az „emeletek”) szereplői a felbontási sorozatban is (szétszedem lépéssor) ill. a visszaépítési 

sorozatban is (összerakom lépéssor) állandóságok. A rendszer minden hierarchiaszinten szereplő egységei maguk is 

állandóságok, ugyanakkor állandóságokból álló részrendszerekre bonthatók. Tehát a részrendszerek is mindig önálló 

egész-t alkotnak. További bontással újabb részrendszerek, s ezekkel újabb állandóságok adódnak. A beszélt nyelv 

fölbontása során a következő szinteket vizsgáljuk: az elbeszélés, a mondat, a szó, a gyök, a hang (hangértemény), 

valamint egy élethelyzetekre utaló, részletezésre váró egységcsoport. Mivel az összetett felől haladtunk az 

egyszerűbbek felé, szükségszerű, hogy az egyszerűbbek legyenek a korábban kifejlődöttek. Ezért a föltárásra kerülő, 

az élethelyzetekre utaló legkorábbi szint kialakulása nyitja meg a sorozatot. A gondolkodás és a beszéd kialakulását 

tehát időben megelőzi maga az élet. 

Sokakban fölmerül a kérdés, miért kell hangsúlyozni a szétszedési és az összetételi irányt, hiszen a 

hierarchiaszintek mindkettőben ugyanazok lesznek. Az indoka ennek egyszerű: mást mutat a rendszer elemzése 

akkor, ha a már készen álló EGÉSZ felől bontjuk szét a rendszert, és mást mutat a rendszer elemzése akkor, ha a 

kezdetektől törekszünk megépíteni a mai rendszert egy evolúciós folyamat során. Ma mindig a legfejlettebb egész-t, - 

magát a nyelvet - használjuk, és annak elemzését végezve jutunk a részek viszonyát vizsgáló gondolatokhoz. Az 

egészet bontva vehetjük észre az állandóságokat, láthatjuk az állandóságok egymásra épülését, a szerkezeti elemek 

egymásba-ágyazottságát. (Ezt mutatjuk be a következő fejezetekben.)  

De a kész felől haladva a bontással tudatosítanunk kell azt is, hogy minden bontási lépésnél évezredeket kell 

gondolatban visszaegyszerűsödnünk. Erre azért lesz szükségünk, mert majd az összeépítési iránynál szem előtt kell 

tartanunk, hogy a korábbi időkben a mainál sokkal kevesebb RÉSZRENDSZERT ismertek elődeink. A rendszer 

szétszedése egyúttal időutazás is. A rendszer fölbontással történő megismerése során a beszélt nyelv magjáig jutunk. 

A szétszedéssel ellentétes iránynak, a fölépítés irányának használata során az EVOLÚCIÓ útjának a megismerése a 

célunk. Az evolúciós útnak éppen az a lényege, hogy a korai egyszerűségre, a korai életre és a vele együtt élő korai 

élettevékenységekre alapozhatunk ma is. A nyelv magját a korai életre utaló rész őrzi.  

A beszéd kialakulásának az elején még nincsenek kész fogalmak. Az út kezdetén még nincsenek meg a beszéd 

elemei sem. A korai közlések képek és mozgások útján történtek, egy kevés hangutánzó kísérettel. A beszéd, a 

gondolkodás (a fogalomalkotás) evolúciójának modellezése egy, a mai közlési képességekhez képest igen szerény 

világból indulhat el. Bemutatásra kerülő modellünk a fejlesztések apró lépcsőit az élethelyzetek cselekedeteiből, az 

elképzelt élet szükségszerűen velejáró igényeiből és kényszereiből tudja levezetni. Ellenőrzésül rendelkezésünkre áll a 

mai nyelv, amely tartalmazza az ősi idők fejlesztéseit. És rendelkezésünkre áll az életnek az a része, ami ma is 

ugyanaz, mint egykor: az emberi test működése, minimális igényei a túléléshez és az emberi közösségeknek is a 

szükségszerűen egyszerű csoportja, amelynek körében a korai élet szerveződött.  

 

 

A szétszedési irány: a fölbontások elemzésével visszafelé haladunk időben 

 

A szétszedési irányban fölismerjük és föltárjuk a belső rendszert. (A 19. századi föltárás során derült ki például a 

gyökrendszer gazdagsága, vagy a hangértemények hálózatossága.) Amikor most elismételjük az általunk használt 

hierarchiaszintekre bontást, érdemes hangsúlyozni - végig a sorozaton -, hogy minden egyes szint tagjai egészt 

alkotnak.  

 

Elbeszélés = nagy egész. Benne kisebb egészek. Ezek a mondatok. 

Mondat = nagy egész. Benne kisebb egészek. Ezek a szavak. 

Szó = nagy egész. Benne kisebb egész (vagy egészek). Ez a gyök (vagy ezek a gyökök). 

Gyök = nagy egész. Benne kisebb egész (vagy egészek). Ezek a hangértemények. 

Hangértemény = nagy egész. „Benne” „kisebb” egészek. Ezek az élethelyzetek. 

 

Ez tehát a szétszedési sorozat. Érdemes megemlíteni, hogy a szerkezeti fölbontásba még más hierarchiaszintek is 

beilleszthetők. Sokan külön szintre emelik a gyökelemnek is nevezett két hangból (egy mássalhangzóból és egy 

magánhangzóból) álló gyökszavakat. Ebben a munkában mi a mássalhangzókra összpontosítunk. A rendszer 

fölbontásának a használatát nem befolyásolja döntően az, hogy a szerkezeti fölbontást idővel finomabb rétegekben is 
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el lehet majd végezni. A szétszedés során fölismert törvényszerűségek alkalmasak arra, hogy a másik irányt, a 

fölépülését is, nagy lépésekben rekonstruáljuk.  

 

 
 

6. ábra. A beszéd szétbontása szerveződési szintekre. A magyar nyelv ereje, hogy ezek a szintek szerves építési 

egységet alkotnak úgy, hogy általuk (rajtuk) a gondolkodás fejlődését is nyomon követhetjük. A szerkezeti rendszer 

szintjei, a múlt felöl haladva előre időben, a fejlesztő építkezés irányát, a beszéd fölépülésének irányát mutatják (a 

körökön belülről kifelé haladva). A szerkezet kiolvasása viszont éppen a fordított sorrendben történt (kívülről befelé 

haladva a körökön). Először a magasabb szintek föltárása történt, s mindmáig ez a legfejlettebb szint az IE 

nyelvekben is. A Czuczor-Fogarasi nagyszótárral két szó alatti szint föltárása történt meg, 1862-ben.  

 

 
 

7. ábra. A beszéd szétbontása (bal oldali oszlop) és fölépítése (jobb oldali oszlop) szerkezeti egységeiből. Minden 

szint kiépülése mögött hosszú fejlődési folyamat áll. Számunkra a legkorábbi a legfontosabb, mert az már fizika és 

környezettan is, meg élettan, hiszen a legősibb állandóságok nyomán születik meg a hangértemény. A jelenségek 

közös vonásait emelték ki őseink a hangképletek változatos világából. A hangképlet elejére illesztett jelentés máig él, 

élő kövület ebből a korból. A gyök azáltal keletkezett, hogy a hangképlet végére is jelentéssel bíró hangot rögzítettek 

őseink. A magyar nyelv ereje, szövete ebben a kettős jelentési osztályozásban van. 
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A fölépítés elemzésével, ősidőktől indulva, előre haladunk időben, az evolúció útját modellezzük 

 

A beszélt nyelv gondolati és formai összeépülése, a legkisebb egészeknél indult. E rekonstrukció korai lépései a 

szétszedési sor végén álló élethelyzetek. Ebben a legújabb munkánkban csak röviden utalunk a szétszedési sorra 

(Bérczi, 2011, 2013). Most a legnagyobb hangsúllyal azokat a korai folyamatokat fogjuk vizsgálni, amelyeket a 

fölépülésről idáig föltártunk. Első lépésként – az élethelyzetek családosságát fölismerve – magukat az élethelyzeteket 

elemezzük és rendezzük. A beszédben a legkorábbi szerkezeti építési folyamat, a hangértemény (mássalhangzók) 

kifejlesztése, ami – mint látni fogjuk – az élethelyzetek hangzásvilágának utánzásával, a közös jellemzők 

kiemelésével történt meg. A hierarchia szerkezet felsőbb szintjeiig vivő építési sor a következő:  

 

Hangértemények = Az élethelyzetek közös részét képezik. Osztályozzák az élethelyzeteket. 

Gyökök = Két mássalhangzós hangképletek. Az élethelyzetek pontosabb meghatározását végzik. 

Szavak = A gyökökből toldalékolással létrejött fogalmak, amelyek a gyököknél pontosabban fejezik ki az 

élethelyzeteket, és a közlési gondolatsorba illesztést végzik a változatos toldalékolással. 

Mondatok = a közlés nagy egészt képező egységei. Az élethelyzetek egyre tökéletesebb visszaadása, fölidézése 

hangzással.  

Elbeszélés = mondatok sorozatából álló, események és élethelyzetek sorozatán át haladó közlés.  

 

A ma is használt igen összetett rendszernek a felépítése, szerkezete lehetővé teszi számunkra, hogy a beszéd és 

gondolkodás fejlődésének a rekonstrukcióját az igen korai időktől kezdjük. Ez a fejlődési szakasz a legkevésbé ismert 

folyamat a mai nagy világnyelvek alapján. A magyar nyelv szerkezetéről már 150 éve ismert a Czuczor-Fogarasi 

adatgyűjtemény, „A magyar nyelv szótára” (Czuczor, Fogarasi, 1862). De Platon, a Kratüloszban, ugyancsak sok 

szempontból írta le és elemezte a nyelv alrendszerekre történő „szétszedését” (Bérczi, 2015). Igaz, a szótag (a görög 

Platónnál) a beszédnek nem invariáns „egésze”, szemben a magyar gyökökkel, amelyek állandóságok nyelvünkben. A 

fölbontás szerkezet-hű („szerkezet szerint is hűséges”) a magyar nyelvben, mert minden fölbontási lépésben megőrzi 

a szerkezeti rendszert: egészekre bont. Ez a szerves bonthatóság a nyelvben szereplő részrendszerek formai és tartalmi 

azonosságából fakad, amint azt a következő fejezetekben bemutatjuk. 

 

 

4. Döntő jelentőségű rendező elv: a magyar nyelv formai és gondolati oldalának összhangja  

 

A beszéd kialakulásának elemzésénél hangsúlyt helyezünk a hangzó közlés formai és gondolati oldalára. Sokáig 

nem kapott hangsúlyt vizsgálatainkban az alrendszerek formai és a gondolati (tartalmi) oldala (8. ábra). Ennek oka az, 

hogy a magyar nyelvben a beszéd formai (hangzó), és gondolati (tartalmi, logikai) oldala még ma is gyakran alkot 

egységet. Ennek egyik első igazolása az a nagyszámú hangutánzó szó, amely a magyar nyelvre jellemző (Molnár, 

Czeglédi, 2009). A közlés = helyzetjelentés. A hangzó közlés = hangzó helyzetjelentés: a helyzetjelentés az 

élethelyzetekről érkezik, hangok útján, de képi megjelenítést is kelt az agyban: ez a gondolati oldal egyik összetevője. 

 

 
8. ábra. A beszéd fölbontása két oldalra: a gondolati oldalra (a jelentés, az értelem rész tartozik ide), és a formai 

oldalra, ahol a beszéd hangzása, alakja, formája áll a vizsgálat középpontjában (hangok). A rajzon halmazábrákat 

használtunk. E kettébontásnak akkor lesz majd jelentősége, amikor a két oldal összetalálkozásához érkezünk el 

rendszerelemzésünkben, vizsgálatainkban. 
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A nyelv kialakulását keresve most a legősibb élethelyzetek világát kutatjuk. Az a sejtésünk, hogy ha fölismerhető a 

hangzó közlés beszédformai és gondolati tartalmának azonossága (ma is, nyomokban), akkor az élet állandóságainak 

kell ennek az egybeesésnek a hátterében meghúzódnia. Ez az egybeesés elrejtette sokáig azt a két szálat, ami a 

beszéd tartalma (gondolati értéke) és formája között élő kapcsolatot jelent ma is (8. ábra). De ha e két oldal közötti 

kapcsolat ma is élő, akkor ma is van az életnek (élethelyzeteknek) olyan hangzó formai jegye, amely megegyezik a 

kialakulás kori formával. A hangzó (hangutánzó) közlés nyomán kép is fölidéződik a hallgatóban. Ez a képi fölidézés 

is fontos kapcsolódás az élethelyzetekhez. Tehát a közlés beszédformai oldalának és gondolati tartalmának 

párhuzama több más gondolkodási szálat is együtt tart. Egyik ilyen szál a képi gondolkodáshoz való kapcsolódás. A 

közlés ezen szálainak együtt létezése, egymásra támaszkodása még szorosabb lehetett a korai közlés kialakulása 

idején. Ezeknek a közös szálaknak a fölidézése is fontos összetevő lesz rekonstrukciós vizsgálatainkban, a hangzó 

beszéd épülési fokozatainál (Bérczi, 2015).  

 

 

5. A nyelvi szerkezetben meghúzódó állandóságok, melyek segítenek a szerkezet fölbontásában, majd a fejlődési 

út visszaállításában 

 

Fejezetünkben a szerkezeti elemzést két szálon egyidejűleg végezzük: a tartalmi jegyek szálán és a formai jegyek 

szálán. (A gondolati szál megjelenítésére ábrákat használunk.) Kezdjük el e munkát felülről, a mondat szétszedése 

irányából haladva (7. ábra, bal oldali oszlop). Az természetes, hogy egy elbeszélés mondatai – a tartalma – a címben 

megjelölt téma körül forognak. A két szál közül a formai jegyek a szavak világában válnak meghatározóvá 

(észrevehetővé). A szavak ugyanis kétféle alrendszerre bonthatók: gyökre, és toldalékokra. A toldalékok egy része a 

mondatba köti be a szavakat, a toldalékok másik része a fogalomfejlődéssel hozott létre összetett fogalmakat, de a 

fogalmak csírája a gyök. (A toldalékok és a fogalomfejlődés kapcsolatával később foglalkozunk (Bérczi, 2014). A 

toldalékok egy részének, az ún. ragozásnak az értelme az, hogy kijelölik a szavak szerepét a mondatban. Ezért a ragok 

esetében a formai és a jelentési kapcsolat szoros. Ez előfordul más nyelvekben is, és e formai és jelentési kapcsolat 

alapján tanuljuk meg a „ragozásokat”. Van azonban a szavaknak egy olyan tulajdonsága, amely elsősorban a magyar 

nyelvre jellemző és formai jegy. Ez a jegy egy jól fölismerhető állandóság. Ezt a jelenséget, összefoglaló néven, 

szócsaládosságnak nevezték el (Lugossy, 1856).  

 

 

Szócsaládosság 

 

A szócsaládosság az a pont, ahol megragadható a formai jegyeknek és a tartalmi jegyeknek a belső kapcsolódása 

és iránya a mélyebb nyelvszerkezeti szintek felé. Példánk legyen a folyó, folyadék, folyosó, folyamat, folyondár, 

folyamodvány szócsoport (közöttük lehetnek nyelvújítás kori szavak is). Alakilag is, és értelmileg is, fölismerhető 

bennük a foly „alvó gyök”, amelynek számos fogalmi kiterjesztése ismert. Fogalmi (tartalmi) értelemben is 

kapcsolódnak ezek a szavak a folyás jelenségéhez. Ez a szócsaládossági alaphelyzet jellemző az összes olyan szóra, 

amely egy gyök révén – ez a szó elején áll – fogalmi hálóba rendeződik. Hosszabb elemzést most nem végezve 

tovább visszük azt a fölismerést, hogy a szócsaládosság egy kisebb szerkezeti egységnek a következménye. Ez a 

kisebb egység a gyök. (A 9. ábrán ezt halmazábrán mutatjuk be. Ezen az ábrán kiemelt szerephez jut a gyök, e szavak 

közös része: a szóhalmazt jelképező ellipszisek közös metszetébe kerül.) 
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9. ábra. A szócsaládosság annak fölismerése, hogy számos toldalékolt és összetett szóban a gyök egy közös alaki és 

jelentésbeli részt formál egyes szavak elején. Baloldalon a gyökhöz kapcsolódó szónak a képi megjelenítését adjuk, 

amit a szó elhangzása fölidéz. A baloldalon van tehát a szónak a tartalmi része. A jobb oldali halmazábrán az egyes 

szavak írott hangalakja, tehát a formai oldal szerepel. A szavak formai képéből is kitűnik, hogy a kap gyök előfordul a 

szavakban. Nem csak a hangzó képlet jelentése, (vagyis a gondolati tartalma) őrzi a gyökre utalást, hanem a szó 

alakja (tehát a formai oldal) is. Ez az együttes ábrázolás előre vetíti azt, hogy a magyar beszéd két ágának, a 

gondolati és a formai ágnak is erős a kapcsolata.  

 

 

Gyökcsaládosság 

 

A szócsaládosság jelenségét fölhasználva tudatosul bennünk az a lehetőség, hogy a formai és a fogalmi szál 

kapcsolódását megkereshetjük egy mélyebb szerkezeti szinten is. A szócsaládossághoz hasonló formai közösség a 

gyökök körében szintén megtalálható, amit gyökcsaládosságnak is nevezhetünk (10. ábra). Ez a közös rész legyen a 

gyök elején álló hang (mássalhangzó). Válasszunk az f-fel kezdődő gyökökből álló gyökcsalád, amely a már említett 

foly gyököt is tartalmazza: fúj, fej (ige), fú, fű, fa, fi, fő gyökökkel. Formai jegyük a közös kezdő hangzó. A 

jelentésükben van-e valamilyen összeillő alapjelenség? Ezt a jelenségekhez tartozó képek alapján ismerhetjük föl: 

valami valahonnan kijön, (elválik, vagy távozik is). Ez a „kijön belőle” tehát egy tartalmi közös jegy bennük. E példa 

nyomán megállapíthatjuk, hogy a gyökcsaládosság jelen esetben a gyökökben megtalálható kisebb szerkezeti 

egységnek a következménye. Ez jelenség számos esetben megtalálható. A gyökcsaládosság gyökere az azonos 

hanggal kezdődő gyökökben a kisebb szerkezeti egységnek az „állandósága”. Ez a kijön belőle jelentési állandóság 

van jelen a hangban (a mássalhangzóban). Ezt a fölismerést nevezte meg a Czuczor Fogarasi nagyszótár a 

hangértemény szóval. Mi tehát a közösség oka? Az f hanggal kezdődő gyökök ősi fogalmi (tartalmi) köre egy közös 

élethelyzet jellemző vonására mutat rá. A „kijön belőle” élethelyzet közös jellemzője a fúj, fej (ige), fú, fű, fa, fi, fő 

gyököknek. Felismertük tehát, hogy mi az a még korábbi alegység, amelynek a formai és tartalmi egyezése rögzült a 

beszédben. (Ezt a jelenséget 10. ábránk a p hangra mutatja be.) 
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10. ábra. A gyökcsaládosság annak fölismerése, hogy számos gyökben egy közös hangalak található. Ennek a 

hangnak a jelentésbeli hajlama (CzF) is fölismerhető: a háromtagú gyökök elején, vagy a végén álló p hang egyrészt 

puhaságot, érintéskor érezhető felületi finomságot jelzi, másrészt azt a puffanást is, ami a test bőrfelületének 

lecsapódásakor hallható. Természeti jelenségeket fog össze e mássalhangzónak a hangérteménye. Az ábra bal oldalán 

adjuk a gyökökhöz kapcsolódó élethelyzetek képi megjelenítését, (tehát magát a jelenséget illusztráltuk). Ez tehát a 

gyökök tartalmi része a p hang szükséges volt az élethelyzet megjelöléséhez), a jobb oldali halmazábrán az egyes 

gyökök írott hangalakja, tehát a formai oldal szerepel, s mindegyikben előfordul a p betű. 

 

 

Hangcsaládosság 

 

A hangok érteménye tehát lényegében a hangok családossága, (11. ábra), ami visszavezethető az élethelyzetek 

„családosságára”. Az élethelyzetek közös része az, amit példánkban az f hangzó kifejez. A magyar nyelv szerkezeti 

elemeinek a forrásához jutottunk el a formai és a gondolati szál együttes vizsgálatával. Ez a forrás a jelenségvilág. A 

jelenségvilághoz megérkezve vizsgálati sorozatunk (szócsaládosságtól a hangcsaládosságig) azt mutatta, hogy az 

embert érintő és megfigyelhető jelenségek képi tartalma és annak hangzó visszaadása (közlése) között párhuzam áll 

fenn. A formai és a gondolati elem összhangját észrevéve felvillan a lehetőség, hogy e két oldal egységével építsük 

föl a hangzó közlés világát. A formai és tartalmi szál vizsgálatból, a hangzó és képi jelentés párhuzamából következik 

az a sejtés, hogy ezek a gondolkodási szálak együtt fejlődtek. Innen indíthatjuk most már a beszélt nyelv 

fejlődéstörténetét.  
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11. ábra. A hangcsaládosság annak fölismerése, hogy számos hanghoz egy közös (hasonló) élethelyzet tartozik. 

Példánkban az R hang az orron át történő levegővétel akadályoztatása esetén megszólaló szörtyögő-horkoló 

hanghatások közös része. Az ábra bal oldalán adjuk a hanghoz tartozó élethelyzetek megjelenítését, (tehát magát a 

jelenséget akartuk illusztrálni, de az most hangzás lenne, ismétlődő horkolás, stb.) Ez tehát a hangértemény tartalmi 

része. Őseinkben tudatosult, hogy az r hang szükséges az élethelyzet megjelöléséhez). A jobb oldali halmazábrán az 

egyes hangzások írott hangalakjával azt jelöltük, hogy ott pedig a szánkkal kimondott r hangzásoknak kellene 

szerepelnie. Ez tehát a formai oldal, s mindegyikben utánzásban előfordul az r hang (itt a jelölésnél betű). Itt érkezünk 

el ahhoz a ponthoz, ahol a tartalom és a forma a hangzó közlésben egybeesik. Ahogyan tehát jeleztük, elérkeztünk a 

két tartomány egybeeséséhez. Ezért is ismételtük meg az ábrát a bal és a jobb oldalon. Modellünket igazolja, hogy ezt 

az ősi „hangforrásunkat”, a testrészünket ma is orr-nak nevezzük. 

 

 
 

12a. ábra. A tartalom és a forma egybeesése a hangzó közlésben. Ahogyan a 8. ábránál jeleztük, a két tartomány 

különválasztása előre vetíti annak a lehetőségét, hogy a visszaegyszerűsödési irányt követve elérkezünk a két 

tartomány egybeeséséhez. Az egybeesés azt jelenti, hogy hangzó beszéd születésekor még nem vált szét a tartalom és a 

forma.  

 

 

Élethelyzetek családossága, azaz, a közös jellemvonások a jelenségekben, az élethelyzetekben 

 

Ismételjük meg azt a megfigyelésünket, hogy beszédhangjaink (mai mássalhangzóink) olyan jelentéssel bíró 

egységek, (egészek), amelyek élethelyzet-jellemzések során jöttek létre. A formai és a gondolati szál együttes 

vizsgálata mutatott rá, hogy az élethelyzetek közös része alapján születhetett meg a hangérteményi jelentés, ezért a 

hangzó közlés kiválasztott hangjával együtt született meg a fogalom is. A hangalaknak és jelentésének a 

hasonlósága éppen azt tárta föl, hogy a hangoknak és a velük kapcsolatos élethelyzet-jellemzéseknek olyan szoros 

kapcsolódása van, amit csak így nevezhetünk: egybeesés. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt a fölismerést, hogy a 

formai és a logikai szerkezet ezen a ponton ér össze (12. ábra). A magyar beszédnek sarkalatos jellemvonása, hogy 

ez az egybeesés mindvégig eleven marad a gondolati és formai illeszkedés alakjában. Ez a szoros illeszkedés mutat rá 

a fogalom születésére. A gondolati (képi) és a formai (hangzó) fölidézés szoros összetartozása döntő mozzanat a mai 

értelemben vett fogalmak kialakulásánál. 

 

 

6. Két rendezőelv együttes alkalmazása: a szerkezeti hierarchia és a tartalom meg a forma összhangja: 

 

Ezen a ponton, összegzésül, összekapcsolunk két rendező elvet: a szerkezeti hierarchiát, valamint a tartalom meg a 

forma összehangoltságát. Három hierarchiaszinten bemutattuk, sorozatban, egymást követve a szócsaládosság, a 

gyökcsaládosság és a hangcsaládosság esetét. Így jutottunk el - a hangok családosságát kitermelő szinten - az 

„élethelyzetek családosságához”. Ez a pont a hangzó közlés születését megjelölő forrásként egyesíti az élethelyzetek 

hasonlóságát. Az élethelyzetek hasonlóságának fölismerése olyan fölfedezés, amit az élethelyzetek közös részének 

hanggal történő megjelölésével közöltek egymással. Ezért a hangértemények (mássalhangzók) családosságát már 

nem a nyelv által máig használt formai elemekben, hanem maguknak az élethelyzeteknek az állandóságában 

találjuk meg ma is. Magának az életnek az állandóságai öltenek testet egy-egy mássalhangzónkban. Ezért további 

vizsgálatainkat a mássalhangzókra összpontosítjuk. (Az eddig CzF iránti tiszteletből hangérteménynek nevezett 
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fogalmat átcseréljük a beszédhangok körében résztartományt képező mássalhangzókra. A lényeges fölismerések 

szempontjából ez a csere nem jelent nehézséget.) 

 

     
 

 

12b. ábra. Beszéd-elemzésünknek két alapelvét egyesítettük. A beszédnek az átfogó szerkezeti hierarchiája (az 

ábra bal oldalán), és a tartalom és a forma egybeesése a hangzó közlésben (az ábra jobb oldalán) ez a két elv. A 

szerkezeti hierarchia egymásbaágyazottsági sorozat: egésznek tekinthető állandóságok egymásra épülő sorozata. A 

tartalom és a forma egysége különös lehetőséget biztosít: amikor e két tartományt a szavak szintjén külön ábrázoltuk, 

a kettős ábrázolás már előre vetítette annak a lehetőségét, hogy egyszer majd elérkezünk a két tartomány 

egybeeséséhez. Az egybeesés azt jelenti, hogy mélyebb szerkezeti szintre jutva, a hangzó beszéd születését jelző 

szinten, még nem vált szét a tartalom és a forma. Ezzel azt mondhatjuk, hogy e kettő, - az egység két tagja, - egyszerre 

született, s csak idővel vált szét. Ezt ábrázoltuk az egyesítő ábra két oszlopának a találkozásánál, a legalsó szintnél. 

Összefoglaló ábránk egybekapcsolja a 9., a 10. és a 11. ábrát is.  

 

 

A beszéd részrendszerei 

 

  tartalom       forma 
  szerint        szerint 

egy elbeszélés 

 

A történet eseményei       egységnyi események sora 

         az egységnyi forma a … 

 

mondat 

Egy mozzanat az események      szereplők és események 

láncában        szavak formájában illesztett 

         sora, szavak sora. 

szó 

            (szócsaládosság, 9. ábra.) 

Egy fogalom toldalékokkal pontosítva,     állandó egységekből mondatba illesztve  

más toldalékokkal mondatba illreesztve     fölépített hangsor, alkotói a gyök, és a 

         toldalékok 

gyök 

          (gyökcsaládosság, 10. ábra.) 

Egy ősi kép hangzással össze-      állandó egységekből, 

kapcsolva        hangokból álló állandóság 
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beszédhang (most mássalhangzó) 

(beszédhang-családosság, mássalhangzó családosság esete, 11. ábra.) 

 

Tartalmi egység: ősi hasonló      hangzó egység, amelyet a 

jelenségek közös megjelöléssel      jelenségek közös jelölésére 

         alkalmazunk (állandóság) 

 

jelenségek, élethelyzetek 

(élethelyzetek családossága a közös tulajdonság megléte bennük) 

 

Képek sokaságában a közös      sok képben közös jegy  

tulajdonság        ismerhető föl, amit egy hang jelez 

 

tartalmi és fogalmi állandóságok az életben, 

melyek hasonlóságuk alapján közös megjelölést 

kapnak jellemző tulajdonságuk segítségével 

 

a közös jellemző nyer megörökítést 

a hangzó közlés céljából 

 

 

12c. ábra. A beszéd szerkezeti hierarchiájának és a tartalom és a forma elvének az egyesítése. Mindkét oszlopot 

állandóságok alkotják. A bal oldali oszlopban az állandóságot a jelenségekhez kapcsolódó képek jelentik. A jobb 

oldali oszlopban a hangzó forma szerinti állandóságokkal találkozunk. E két szál találkozik az élethelyzetek közös 

részéhez tartozó hangformálódásnál. A beszédhang születése alatti értelmezésnél a beszéd nélküli, - csak 

mutogatással, mozgásbeszéddel közlést végző - élet hangzáskifejlesztő mozzanatát ragadtuk meg.  

 

 

7. Hangzáscsoportok kialakulása az ősi élethelyzetek világában 

 

Többféle elképzelést képzelhetünk el arról, hogyan jöhetett létre a gondolati és formai illeszkedés ősi fölismerése? 

Az a sejtésünk, hogy ez akkor következhetett be, amikor a mozgásbeszédet közlésre már alkalmazták, de a 

jelenségvilágot csak rámutatással osztották szereplőkre és gesztikulációkkal osztották egységekre az életjelenségeket 

közölléskor. Az élethelyzetek közös részét tudatosították akkor, amikor hanggal jelöltek meg közös jellemzőket. 

Ennek igazolhatósága az élethelyzeteknek az állandóságaiban maradt fenn. Magának az életnek a ma is fölismerhető 

állandóságai öltenek testet egy-egy hangban (hangérteményben, azaz ősfogalomban). Az állandóságok és a hozzájuk 

kapcsolódó hangalakok (mássalhangzók) fölismerésének és „szabványosításának” útjából bemutatunk néhányat. 

 

 

A hangzás alapján fölismert jelenségek fogalmi kapcsolódása („lámpás” fogalmak segítsége) 

 

Képzeljük el, hogy sötét van. Nem látunk semmit, de bizonyos addig használt hangadások lehetővé teszik, hogy 

képeket és élethelyzeteket idézzünk föl. Most következő hasonlatunkban a hangadás – jelképesen szólva – egy 

lámpás. Azt az élethelyzetet villantja föl, amelynél az adott hangzó képletet halljuk (ez a hallgató része) vagy kiadjuk 

(ez a hangadó közlő személy része). Ahány féle helyzet, annyi féle hangzó képlet, és ez annyi kis lámpás az 

éjszakában. A fölhangzó képlet az, ami a képzeletünkben megvilágít egy élethelyzetet.  

Ha egy hasonló hangzás egy másik élethelyzetben is előfordul, akkor a hangzó képlet fölidézése idején egy másik, 

hasonló helyzetnek a „lámpása” is meggyullad a képzeletünkben. A hangképleteket már használó közösség állandóan 

fejleszti az élethelyzeteknek ilyen hangutánzással történő visszaadását. Ahogy sokasodnak a hangzó képletek, úgy 

egyre többféle kicsi lámpás villan föl egy hangadáskor, ami egy hasonló élethelyzetben történő hangadásra utal. 

Például a csap hangképlet fölidézésekor a tocs, locs, pocs, csap, csepp, stb. hangképlet „kicsi lámpása” is mind 

fölvillan. Ezek, mint egy bokorra való szentjánosbogár, mind fölidézi a vízi világot. Ezek mindegyike vizes, 

tocsogókkal tarkított talajon járva hallatszik. Ilyen hangzások többször is előfordulnak, például ha egy sötét estén 

többen is elmesélik a nádasban zajló a vadászatot. A rokon helyzetekre utaló hangképletek hangzása, (egyszerre 

történő „lámpás-felvillanása”) azt eredményezi, hogy fokozatosan tudatosul a hallgatókban az is, hogy nem csak az 

élethelyzetek, hanem azok hangzó zörejei is összetartoznak (s így csoportot alkotnak). Ezzel az összetartozással a 

hangzás oka is tudatosul: létezik egy lényeges közös vonás, amely ezeket az életdarabokat összeköti. Ez esetben a 

vizes közegben történő mozgás az. 
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Ha folytatjuk a lámpások hasonlatát, akkor azt is mondhatjuk, hogy a társult lámpafölvillanások sok oldalról 

világítják meg a közös életdarabot. Ez hajlamossá teszi a hangadót is és a hallgatót is arra, hogy – fokozatosan – „egy 

nagyobb lámpást”, egy jobban megvilágított foltot „észleljen a képzeletében”. Ezek nyomán a sok kicsi foltjaként már 

a „nagyobb lámpás” mondanivalója emelkedik ki az addigi részletmozzanatokból. Ez után a hallgató és hangadó is, 

már erre a közös vonásra összpontosít. Fölismeri, hogy a közös jellemző tudatosítja a közös hangzót és a hangadó (és 

hallgató) kiemeli ezt a közös hangzót, mint a jelenségcsoport közös azonosítóját. Előző példánkban egy ilyen 

kiemelhető hang van, a cs. 

Azzal, hogy lámpás hasonlatunkban – képletesen – egyetlen nagyobb lámpássá vontunk össze egy bokorra való 

szentjánosbogarat, azt is érzékeltettük, hogyan történhetett meg egykor a jelenségek közös vonásának egyetlen 

hangba sűrítése. A fejlődéstörténet nyelvén ez azt jelenti, hogy a különböző hangzó képletek közös részét kiemelték 

őseink, és belesűrítették a közös vonást egyetlen hangba, amit később már e tulajdonság megjelöléseként is 

értelmeztek. Ezáltal megkezdték kifejleszteni a jelenségek elvont közös képét hangalak formájában, megalkották a 

legősibb fogalom csírákat. 

 

 
       1          2           3   4 

 

 

13. ábra. A hangértemény születése hasonló élethelyzetek halmazából, kimondható közös hangképletek 

elkülönülésével. A hangzó világnak a fogalmakig elvezető használata a mozgásbeszéd közben egymásba fonódó 

hangzások szétválogatásával indult (1). E bal oldali halmaz kisebb egységekre bomlásával (ezek a hangképletek) 

kezelhető egységek jöttek létre (2). Ezek egymással összehasonlíthatók voltak s belőlük a közös jegyek idővel 

kiemelhetők lettek (3). A hangképletekben található közös részlet emeli ki (4) a közös hangot (például a levegőnek 

szuszogással együtt járó hörgő-horkoló ismétlődő hangja, - az 11. ábrán - a különféle hangzó képletekből az r-et). E 

fejlesztési sorozatban a közös hangot kiemelő lépés a 3-as és 4-es fázis között található.  

 

 

Mivel egy közös hangot kiemelhetünk különféle élethelyzetek hangzó képleteiből is, ezért tovább vitt 

hasonlatunkban a különböző eredetű közös hangzókat más és más színű lámpásokkal jelképezzük. A különféle 

élethelyzetekben előforduló jellemző közös hangokat hasonlatunkban mintegy 40-50 féle, különböző színű nagyobb 

lámpással jelképezzük. Hasonlatunk értelmében, a hangzó képletek „kimondása” már a különböző színű nagyobb 

lámpásoknak megfelelő kiemelt jellemzőket is fölidézik ebben a fejlődési korszakban. 

A hangzó képletek soha sem egymagukban állnak, hiszen eseménysorba illeszkednek, ahol az eseménysor például 

a vadászatot meséli el. A sötétben hangzó képletekkel fölidézett eseménysor kettős szerephez jut. Eseménysort is 

jellemez, miközben, bizonyos hangzók kiemelt szerepe révén a hangképlet sorozat irányt is mutat a közös jellemzők 

kidomborítása felé. A nagyobb méretű színes lámpásokat azokkal a hangokkal, és az élethelyzetek azon közös 

vonásával azonosíthatjuk, melyeket Czuczor Gergely és Fogarasi János hangérteményeknek nevezett. 

 

 

8. A jelenségek közös jegyei alapján fölismert fogalmi kapcsolódások a hangzó képletben 
 

A hangértemény születése egy másik úton is a jelenségvilágban fölismert közös élethelyzetekből fakadt. Ennek 

mai fölfedezése a hangértemények nyomozásával történhetett meg. A mai magyar nyelvet beszélő elemző számára 

föltűnik az, hogy egy-egy hangérteménynek a forrása az élethelyzetek közös jelenségjegye ma is. A gyökcsaládosság 

elemzésénél bemutattuk, hogy azok a gyökeink és hangképleteink, amelyek f-fel kezdődnek, mind valamilyen 

anyagkijövetelt, vagy kijöveteli és elválási jelenséget jelölnek. Olyan f-fel kezdődő hangképleteink, amelyek elválási 

jelenséget jelölnek, szép számmal sorolhatók. Eddig nem említett példánk lehet most a fény, amely az erdőben a fák 

levelei közül tör elő. Elválási, „kijöveteli” jelenség a fagy, amikor a tó vize a tetején megbőrösödik s kijön belőle az 

egyre vastagodó jégréteg. Ugyanígy képződik a tej tetején a föl. Ilyen kijöveteli jelenség a folyó (kifolyó) víz is, ami 
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sziklából jön elő (forrás). Tovább keresve a kinövő testrészek között is találunk f-et tartalmazó gyököket: fül, fej, 

farok és f..sz. A legismertebb természeti jelenségeket már említettük: fű, fa, fi, fő, fú, füst, fürt, függ. (Ugyancsak f-fel 

kezdődnek az alsó testtájakon kibocsátott anyagokat jelölő gyökeink is.) 

Előzetesen bemutatjuk a hangérteménynek kialakulási folyamatát, a halmazok körében gyakran használt ábrázolási 

módon (14. ábra). A megnevezett jelenségekben közös „kijön belőle” jellemzőt, a kép hatásosan közvetíti a magyar 

nyelven beszélőknek. Az ilyen formájú hangcsaládosság sokkal gyérebben van meg az angolban és az oroszban 

(Bérczi, 2014, 2015). Néhány esetben azonban meglepően sok mai szó is őrzi ezt a fogalmi kapcsolatot az f hang 

esetén az angolban, a franciában és – fp átmenettel – a finnben is (22. ábra).  

 

 

 
 

 

 
 

 

14. ábra. A jelenségek egy széles csoportjánál a magyar nyelvben a „kijön belőle” jelenséget megnevező hangalak 

az f hanggal kezdődik. A különböző f-fel kezdődő gyököknek a képét is bemutatjuk, ami segíti az olvasót abban, hogy 

fölismerje a jelenségben jelen lévő „kijön belőle” mozzanatot. 
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15. ábra. Az f hang a közös részét képezi a különböző f-fel kezdődő gyököknek. Ezek tehát fogalmi és formai 

egységet alkotnak az „eltávozik belőle” értelmezésre.  

 

 

Mivel a közlésnek a hangképlet hangalakja a formai jegye, az összehasonlító gondolati (képzeleti) munka 

pedig a tartalmi része, tovább kell fejlesztenünk érvelésünket. Párhuzamba kell állítanunk azt a két folyamatot, 

aminek révén őseink a közös fogalmi jegyet fölismerték és alkalmazni kezdték a kimondott hanggal. (Az f hang 

esetén a „kijön belőle” jelenségeknek egy testközeli megvalósítása történik meg, a fogak között kifújt levegővel.)  

 
 

16. ábra. A formai rendszer és a gondolati rendszer párhuzamba állítása – halmaz ábra segítségével - megmutatja 

azt, hogy a két rendszer szorosan összefügg, lényegében azonos.  

 

  formai rendszer:       gondolati rendszer:  

  a nyelvi forma a gondolatok    A gondolati forma a gondolatok  

  külső burkát képezi     belső szerkezetét képezi 

 

f-fel jelölöm a közös jelenséget     kijön belőle és elválik attól, ahonnan kijön 

(a jele lesz ez a közös tulajdonságnak)   (a lényeges közös vonás az élethelyzetekben) 

 

 

A két hangértemény-fejlesztési út szoros kapcsolata 

 

Térjünk vissza a közös hang alapján összekapcsolódó jelenségek csoportjára (példánk a cs esete volt). A halmaz 

ábrán láthatjuk, hogy a cs hang kialakulása esetén korábban rendeződnek halmazba a közös hangzó alapján a 

jelenségek, s ezt követi a fölismerés, hogy ezek mind vizes mozgások. Itt a fejlődés iránya a bal oldali halmazábrától 

a jobb oldali felé halad (17. ábra). 
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17. ábra. A formai rendszer és a gondolati (tartalmi) rendszer párhuzama a cs hangzó esetére. Itt korábbi 

fölismerés a hangutánzó cs közössége, amit követhetett a közös jellemvonás fölismerése: mozgás vizes közegben. A 

lépkedés a vizes tájon, vagy az evés, a nyálban mozgó étel egyformán cs jellegű hangzást ad.  

 

Ezzel szemben az elválási jelenségek halmazábráján a jelenségek közös vonásának a felismerése a korábbi. Itt az 

ábrát a jelenséghalmazból történő válogatással is kiegészítettük (18. ábra), mert mindkét rendszert érdemes egy 

korábbi megismerési fázistól bemutatni. A közös ősi helyzet az, hogy a jelenségvilág élethelyzeteiből válogatunk 

azáltal, hogy összehasonlítjuk őket. A közös rész fölismerésével kiválasztott hasonló élethelyzetek azok, amelyek a 

bemutatott halmazokba rendezhetők. Példánkban az f hangzóra bemutatott fejlődési út áll: a kiválogatott közös „kijön 

belőle” alapjelenséget követően történhetett meg a kimondható változatnak, az f hangzónak a rögzülése. 

 

 
 

 

18. ábra. Egy teljes fejlesztési sorozat a különálló jelenségek összehasonlítása nyomán fölismert csoportosítás 

útján. A hasonló jellemzőjű eseteket kiválogatták. A kiválasztott jelenségek azáltal váltak csoporttá, hogy a közös 

vonás a hangzó közlésben egyetlen hangzóval kapott megnevezést.  

 

 

A hangzósítással a jelenségvilág újfajta osztályozása jön létre 

 

Azzal, hogy jelenségtípusok szerint kapcsolták össze az élethelyzeteket, szét is szedték a világot csoportokra. Ez a 

szétszedés azonban másként történt, mint az addig használt képek és mozgás szerinti szereplőkre bontás. (Pl. a 13. 

ábra 1-es és 2-es lépése között.) Addig egy-egy szereplőre, aki/ami pl. egyben maradt, vagy ami ismétlődően 

bekövetkezett, rá tudtunk mutatni. Vagy a helyzetet be tudtuk mutatni mozgással, képpel. A hangzóval történt 

helyzetazonosításnál már a közös jellegzetesség is meghatározó jellemzővé válhatott. Lássuk ezt a hasonló 

élethelyzeteket bemutató példán (19b. ábra). A fa (rámutatva), a fű (rámutatva), a füst (rámutatva), a fény (oda 

mutatva), a fagy (rámutatva a vékony felső bőrösödésre a víz hátán) stb. önállóan létező élethelyzet, vagy jelenség 

volt. Most, hogy megtörténik az „összevonásuk” az f (fú, „kijön belőle”) hanggal, maga a kijön belőle jelenségtípus is 

megnevezhetővé vált. Fokozatosan önálló létezővé vált. Újszerű fogalmi egységek születhettek a jelenségek olyan 
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összekapcsolásával, amiben a jelenségek közös tulajdonsága játszotta a fő szerepet. Az egyes létezőkre addig elég volt 

rámutatni, egy mozdulattal. A közös tulajdonság azonosításához azonban már kellett a hangzó azonosító.  

Amikor aztán a sokféle jellemző alapján át lett csoportosítva a jelenségek világa, el lehetett kezdeni ezen a szinten 

egyfajta újabb összekapcsolást. Az addig rámutatással megnevezhető tárgyaknak, élethelyzeteknek ugyanis (19a. 

ábra) többféle tulajdonság-jelölő „halmazban” volt „érdekeltsége”. Példán bemutatva ezt, a fa nevű egységre rá 

lehetett vetíteni a következő jellemzőket (ezeket később részletesen bemutatjuk): áll (l = a térben), rügy nevű r = 

ismétlődések jelennek meg rajta tavasszal, később a sok levél (z = mozgás) zizeg rajta, ha a szél mozgatja őket, 

hullanak a levelei ősszel (h = elfogy), télen az ág-ak (g) a határát képezik, télen ez adja a fa körvonalát, a tő (t = 

tükröződés, t.i. a tövénél a gyökérzet lefelé szétágazik, ami „tükörképe” a légkörbe fölnyúló résznek, gy, mert a 

gyökérnél (elindulás) kezdődik a fa élete. Szinte az egész mássalhangzó-világ fogalomkészlete visszavetíthető lett a 

fára, és ezáltal, a megfelelő hangok alakjában közölhetővé váltak a fa tulajdonságai (19c. ábra)..  

Az egymással mozgásbeszédet már folytató közösség tagjai már alkalmazhatták azt a fölismerést, hogy a 

jelenségek képekben (mozgásban) megjelenített tartalmi részéhez (a gondolati részhez) egy elvontabb formai rész (a 

hangzó rész) kapcsolható. A hangképletek használata egy hangzó formába öntött tulajdonságmegjelenítés volt. A 

hangzó megjelenítés egy elvontabb részt illesztett a képi megjelenítés mellé. A képi látást tehát tovább fejlesztette 

valamely tulajdonság kiemelése egy hanggal. Fokozatosan kifejleszthetővé vált e két megjelenítésnek az együtt látása 

az emlékezetben. A fokozatosan tudatossá váló folyamatot egy olyan módszer korai alkalmazásaként mutatjuk be, 

amit ma indukciós elvnek neveznek.  

 

 

a 

 

 

b 

Egyféle esemény (kijön belőle) sokféle szereplővel. Jelenségek összevonása közös tulajdonsággal. 
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Egyféle szereplővel (fa) sokféle esemény 

c 

 

19. ábra. a. (felső ábra) A hangzó beszédet megelőző mozgásbeszéd korában is volt már olyan jelenségtípus, 

amelynél mutogatással lehetett közös fogalmat kifejleszteni. Egyik ilyen jelenség a darabok, ismétlődő elemek – 

ujjakon is mutatható - számossága. b. (középső ábra). A világban vannak állandóságok és vannak változások. Az 

állandóságokat szereplőknek, a változásokat eseményeknek fogjuk nevezni. A környezet színpadán a jelenségvilágban 

sajátos rend figyelhető meg. Egyféle esemény sokféle szereplővel megtörténhet. c. (alsó ábra) A környezet színpadán 

egyféle szereplővel sokféle esemény történhet meg, sokféle tulajdonságot mutat. A hangzással végzett tulajdonság 

megjelöléssel olyan jelenségvilág-osztályozáshoz jutunk, melyben az állandóságokat is, és a változásokat is 

megjelölhetjük. A hangzósítás egy elvontabb ismeretrendszernek lett az alapja. 

 

 

9. Az indukciós fogalomfejlődési modell  

 

A beszédet megelőző korábbi időszak az, amikor a kép, a mozgás és a hang még együttesen segít a környezeti 

jelenségek közötti tájékozódásban. A látás nyomán az agyba bevésett képek, a velük társultan jelentkező mozgás és 

hangok együtt mozduló szereplőket láttatnak az ősi emberrel, már korán a beszéd művészete előtt is. Ennek a három 

kiemelkedően fontos tartománynak a kifejlődése alapot képzett arra, hogy hosszabb események bemutatására 

kifejlődjön a mozgásbeszéd. A mozgásbeszéd mozzanatok sorozatával ismétli el a valódi, éles helyzeteket. Ez a 

mozgásos elismétlés, utánzás, maga a mozgásbeszéd.  

A mozgásbeszédet természetes összetartozással kíséri egy kibontakozó gondolkodásfejlesztő közlés, a hangutánzás 

is. A fölhalmozódó hangképletek egy idő után összehasonlításra kerülnek. Ennek nyomán pedig válogatás kezdődik a 

hangutánzó hangképletek körében. E válogatás nem nélkülözheti a visszaadni kívánt élethelyzetek megfigyelését. Az 

élethelyzetek közlése a cél. Az összehasonlított élethelyzetek és az azokat kísérő hangképletek egyformán az elemző 

összehasonlítás tárgyai. Ez a kettős szálfejlesztés eredményezi azt, hogy egy-egy közös hang kiemelkedjék az azonos 

jellegű élethelyzetekben jelentkező hangok sokaságából. Tehát a hang is közös jellemző lesz az élethelyzetekre, de 

másféle csoportosításban, mint a képek szerint történt. A hangok szerinti csoportosítások során alakulnak ki a 

hangértemények, (modellünkben a mássalhangzók), melyek egyúttal ősfogalmak is (17. és 18. ábra).  
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A közös hang kiemelése tehát össze is kapcsolja azokat a jelenségeket, amelyekben ugyanaz a jelenség, - és esetleg 

ugyanaz a kísérő hang is - előfordul. Mivel így az „összetartozó” jelenségek is összehasonlítás tárgyai lehetnek, 

fölmerül az, hogy ugyanolyan részjelenség okozza a közös hangot. Ennek fölismerése is segíti a hangértemény 

tudatossá válását. A közös hang kiemelése egyúttal jelenség-osztályozássá is válik. 

Az itt fölsorolt válogatási és összehasonlítási, majd közös jellemző kiemelési műveletsor számos esetben 

megtörtént az ősi fogalmak vázolt fejlődéstörténete során. E folyamatok egy közös összegző gondolkodási 

mechanizmus csiráit rejtik. Ez az indukciós modell, amely a következő formában lép előre akkor, ha a jelenségek 

összehasonlításából egységes vonások kiemelése a cél.  

 

 

 

20. ábra. A törvényszerűség fölismerése és bevezetése a tapasztalatok alapján történik. a). A legegyszerűbb 

törvény felismerési ciklus Simonyi (1978) nyomán. A különálló eseményekből az általános vonások kiemelése történik 

meg, logikai úton, az indukciós ágon (baloldalon, fölemelkedő nyilakkal jelölve). A törvényszerűség gondolati 

formába öntése után a „törvénynek” (esetünkben a közös jellemzőnek) az alkalmazása történik meg. Alkalmazzuk 

azokra a jelenségekre, amelyek hasonlítanak a törvény fölismerésekor tapasztaltakhoz. Ez a második út a törvény 

„leszármaztatása”. Ez a deduktív út. b). A felismerési (és alkalmazási) ciklust részletesebben mutatjuk be akkor, ha 

egy halmaz-ábrát iktatunk be az indukciós oldalon. Ennek segítségével kifejezzük azt, hogy a jelenségek közös 

jellemzője alapján született meg az ősfogalom, a hangzó „szabály”. Ezt a „szabályt” az indukciós szakaszra helyezett 

„rozetta” úgy mutatja be, mintha egy szűrőt iktattunk volna a „környezet meghatározó jelenségei” és a szabály közé. 

Valójában a szűrő már csak a közös tulajdonság megnevezését követően, az új jelenségek meghatározásánál játszik 

szerepet. 

 

Az indukciós fogalomfejlesztés sémáját használhatjuk föl e folyamat modellezésére (20. ábra). Ebben a valóság 

megnevezéssel adjuk meg a környezet elkülönülő jelenségeit. Ezek közül a hasonló jellegű jelenségek 

összehasonlításából megtörténik a közös jellegűek kiemelése. Ezek közös csokorba gyűjtése az, amit követ a 

megfigyelt közös vonás törvényi jellegű általánosítása (20a. ábra). (Ez a fölismerés később ki lesz terjesztve más, 

hasonló tulajdonságot hordozó jelenségekre is.) De a szemléletben már kialakult fölismerést hangzó azonosítóval kell 

ellátni. Be kell emelni ezt a tudást a hangzó közlésbe. A hasonló jelenségek közös vonását egy hangközlő szerv útján 

kell kifejezni. Ezt az f-fel jelölt jelenségek közös jellemzése esetében a szánkkal a fogaink között végzett kifújással 

tehetjük meg. Ez megfelel a „kijön belőle” és az „eltávozik” mozzanatnak. A fújó hangzás tehát alkalmas arra, hogy 

más olyan jelenségeket is ezzel a hangképlettel jelöljünk, amelyeknél szintén a kijövetel a lényeges és meghatározó 

jelenségjegy.  

Ábránk továbbfejlesztésénél (20b. ábra) ez úgy jelentkezik, hogy az indukciós útra ráhelyezzük a kiválogatás 

halmazábráját. Ez a halmazábra jelzi, hogy az ellipszisekkel jelölt jelenségeknek van közös jegyük. A folyamat úgy 

fejlődik tovább, hogy a fölismerés rögzítése után a beiktatott halmazábra, (nyomában a „törvény”) mint egy szűrő 

viselkedik. A szűrő már befolyásolja az újonnan megfigyelt jelenségeket. Ezt a szűrő hatást azzal is tudatosíthatjuk, 

hogy az új jelenségek már a lefelé mutató nyilakkal jelzett indukciós útnak egy széles sávjába esnek. Ebben a 

kiterjesztett tartományban kezd el hatni az ősfogalom. Az f-fel kezdődő ősfogalmak körében például a füst is ilyen 

tulajdonságú jelenség, és a forrás is ilyen. Ma már csak a gyök első hangjáról ismerünk rá a korai fejlesztés egy-egy 

állomására. Valószínű, hogy a jelenségcsoport hangba foglalása idején az egytagú (egy mássalhangzót őrző) gyökök 

lehettek a legősibb hangzó képletek: fű, fa, fi, fú, stb. A két mássalhangzót tartalmazó gyökök, - ahogy később látni 

fogjuk, - egy újabb fejlesztő lépés termékei lesznek.  

Amikor az indukciós fölismerési szálakat megszakítjuk (rajzunkon) és beillesztjük a halmaz ábrát a közös rész 

fölismerését jelző központi maggal, érzékletesen is utalunk az indukció részletes mechanizmusára. Arra utalunk vele, 

hogy a jelenségek összehasonlítása nyomán az f-hangzóval történő tömörítés, e tömörítés megjelölése, az indukció 

folyamatával összefoglalt szakaszt járta be. Így születhetett meg az ősfogalom. Ezt a hangzóval történt tömörítést 

őseink más jelenségcsoportok esetén is elvégezték. A folyamatot a b-vel, a cs-vel, és a p-vel együtt hangzó 

jelenségekre is bemutattuk (Bérczi 2015).  
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Ezzel a sajátos szűrő rendszerrel, - a hangokkal történt csoportosítással, - kifejezhetővé vált a jelenségek egy-egy 

összetartozó köre. A közös tulajdonság fölismerése osztályozást végzett el a jelenségek világában. A matematikában 

ezt az osztályozást ekvivalencia osztályozásnak nevezik, mert egy kiemelt jellemzővel – példánknál maradva az f 

hanggal – a jelenségek egy egész osztályát megadtuk. Érdemes megjegyezni, hogy ez az osztályozás nyitott, hiszen 

hasonló tulajdonsággal rendelkező új jelenségek is tagjai lehettek ennek az osztálynak. Ez a gondolkodási út csirája 

lett a későbbi fogalomfejlesztéseknek. A jelenség-osztályozás indukciós logikája (Fried, 1972), a hangképletek 

szabványosodása, a hangértemény kifejlődése irányt mutat a további fejlesztés, a gyökök felé. A két mássalhangzóval 

fölépülő gyökben hanggal jellemzünk két élethelyzetet, amelyek egyszerre érvényesülnek. Pl. a rak esetén mindkét 

mássalhangzóba egy-egy jelenségcsoport van belesűrítve: r = ismétlődés, k = határ. A gyök összekapcsolja az első 

mássalhangzóval végzett jelenségosztályozás és a második mássalhangzóval végzett jelenségosztályozás 

jelenségcsoportját. A gyökképzés egy újabb hálózatépítési folyamat. 

 

 
 

 
 

21. ábra. A nyúlással együtt járó jelenségek egy köre, amely ma már többségében gyökszavakból ismerhető föl. Az 

ny kezdő mássalhangzójú gyökök köre a hangadás közös jellemvonása útján kapcsolódik egymáshoz.  



 33 

 

 

10. Két mássalhangzó összekapcsolása (a hangképlet elején és a végén): a gyökök két alapjelenséget összevonó 

hangképletek 

 

A hangképleteknek van egy másik, a hangzó közlés továbbfejlesztését kiváltó tulajdonsága. Minden egyes 

mozzanatra kimondott hangképlet tartalmazhat hangutánzó hangot a hangképlet elején, és a végén is. Tekintsük 

például a csap hangképletet. Az elején álló cs hang vizes közeg mozgásánál/mozgatásánál gyakran jelenik meg. 

(csepp, locs, pocs). De észrevehető, hogy a p hang igen gyakori a hangzó képletek végén. A csap, lép, top, kap. 

hangképletek végén a felületek találkozását jelzi. A felületek súrlódása eredményezi ezt a hasonló p hangzást. Ennek 

fölismerése nyomán, egy idő után az is tudatosul, amit ma úgy mondanánk, hogy egy-egy hangzó képlet elejének is, 

és a végének is van hangérteménye. Lámpás hasonlatokkal fogalmazó képi nyelvünkön ez azt jelenti, hogy a 

hangképlet elejére is, és a végére is egy-egy közös jellemzőt fölidéző lámpás került. Amikor tehát az eseménysor 

hangzó bemutatásakor a hangképletek „lámpákat gyújtanak meg az agyunkban”, egyre összetettebb lesz a 

„megvilágítás”. A hangképletek „lámpasora” egy hosszabb eseménysor egyedi mozzanatait is fölidézi, de a gyakran 

fölvillanó azonos színű lámpák az élethelyzetek közös vonásait is megvilágítják.  

Mivel minden „két színnel dolgozó” hangképlet két kiemelt tulajdonság (vagy helyzeti jellemző) fölidézése, ezért 

az eseménysor „látása” már nem csak az egyedi részleteket idézi föl a tudatunkban, hanem az élethelyzetek közös 

vonásaival az élethelyzetekből levont következtetéseket is. Azt is mondhatjuk, hogy elkezdünk két „rétegben” „látni”. 

Egyik réteget az eseménysor adja a maga hangutánzó hangképlet sorával. A másik réteg a hangokba sűrített közös 

jellemzéseké, azoké, amelyek hangképletek közös vonásaként jelennek meg az eseménysorban. A második réteg 

tartalmaz már egy tudatos sűrítést, s ez egy újabb lépés az elvonatkoztatást felé is.  

Amikor idáig fejlődött a hangképletek használata, s a hangképletek gazdag készlete már egyre több élethelyzetet 

tud megjeleníteni, fölvillantani tudati világunkban, agyunk hozzászokik a hangzót kiemelő „lámpások” erejéhez is. E 

nagy színes lámpások segítségével, vagyis a hangérteményekkel, sokszor visszagondol egyes élethelyzetekre már 

akkor is, amikor még nem kerül sor hangadásra, hanem csak a belső ismétlés „jár az eszében”. Ez már szinte az, amit 

gondolkodásnak nevezünk. Ezt a gondolkodási szintet értük el akkorra, amikorra a ma gyököknek (szógyököknek) 

nevezett nyelvszerkezeti réteg tudatos használatáig jutott el a hangzó beszéd. A „nagyobb színes lámpa-párok”, 

amelyek egyetlen hangképlet elején és végén gyúlnak ki, valójában a gyököket jelképezik. 

A gondolati munkával végzett élethelyzet-fölidézésnek számos lehetősége nyílik meg ekkortól. Ennek egyik 

lehetősége abból fakad, hogy a fölidézett eseménysorokban is van ismétlődés. Egy-egy hosszabb hangmintázat 

eseményeket fölidéző „lámpasora” – tehát hangzásmintája - ismétlődhet. Ismétlődhet azért, mert például amikor 

vadászni indulunk ugyanaz a hangzó képletsor visz el a tábortól, ha az erdőben cserkésszük be a vadat, de később 

egyedivé válik, attól függően, hogy milyen vadat hajtunk. A vadászott vadtól függően „szétválnak” a hangmintázati 

közlés sorai, ahogy a vadászati teendők megkívánják. Más lesz a hangutánzó hangsor egy támadásnál a nagyvad ellen, 

és más a szétszóródó kisebb állatok – például gazellák – esetén. Egy vadászati történetnek az elejét könnyebb lesz 

fölidézni hangzással, - mert az gyakrabban ismétlődik, - mint a későbbi szakaszát, mert egyedi, állattól függő lesz. E 

fejlesztési lépések rekonstrukcióját a mondat fejlődésénél folytatjuk. 

A lámpás fogalmak hasonlatnál láttuk, hogy a „nagyobb színes lámpa-párok”, amelyek egyetlen hangképlet elején 

és végén gyúlnak ki, valójában új fejlesztés lehetőségét tudatosíthatták. A nagyobb színes lámpák a hangérteménnyel 

meghatározott jelentésű hangzókat emelték ki a hangképletek világából a korai fejlesztés során. E kiemelt jelentésű 

hangzók használata során kettős gondolati szál elevenedett meg a hallgatóban. Követte az események lírását a 

hangzó képletek sorozatával, de azt is gondolta, hogy a kiemelt jelentés nyomán közös jellemzések is állnak a kiemelt 

hangzó mögött. Mindezt az agyban nem csak a hangképlet sor, hanem a kapcsolódó képi gondolatsor, és a mozgás is 

fölidézte benne. De úgy is érezhette, hogy bizonyos helyzetekben a hallott hangképletnél van jobb is, pontosabb is az 

elhangzó hangképlet sorozatnál. Egy ilyen gondolati összehasonlító elemzés során jutott arra a következtetésre, hogy 

a hangképlet végére tett másféle pontosító hangzóval egyértelművé tehető a helyzet bemutatása.  
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22. ábra. A „kijön belőle” típusú jelenségek köre, amely ma több fogalomban már a két mássalhangzójú gyökkel 

őrzi az alapjelenséget (fű, fa, fi, fú, fő). Lépések: először az élethelyzetek „felhőjéből” kiemelkedik az f, mint ősi 

fogalom a „kijön belőle” jelenségek hangzó (és szájra kicsinyített) azonosítására. Idővel kifejlődnek a gyökszavak, s 

ezek mint fogalombokor veszik körül az f mássalhangzót. Ez a fogalombokor idővel egyre gazdagabb lesz. A 

gyökszavak is, többségükben, megtartották az eredeti fogalom lényegét (ezt képi ábrázolásuk szemlélteti is). Az f 

kezdő mássalhangzójú gyökök bokra, majd toldalékolt szavak még tágabb köre érzékelteti azt, hogy milyen hatalmas 

fogalomvilág jött létre közös jellemvonásra épülő korai – a lényeget kiemelő – hangzóválasztás nyomán. Más nyelvek 

már a kész rendszert vették át és máig őrzik, - ha a magyarénál kisebb bokorban is- az alapfogalom jelentését. Erre 

láthatunk példát az angol, a francia és a (p=f átmenettel értelmezett) finn fogalombokornál is.   
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A korábban már használt szűrő fogalom fölidézésével másként is megfogalmazhatjuk a két mássalhangzóval 

felépülő gyökök kifejlesztésének eredményét (ma háromhangzós gyöknek is mondhatjuk őket, mert közöttük egy 

magánhangzó is található). A gyököt kialakító fejlesztés azt jelenti, hogy a jelenséget most már pontosabban 

megfogalmazó „szűrő” megkettőződött. Két mássalhangzó (két hangértemény) összekapcsolása, ezeknek egyetlen 

hangzó képletben történő, egyidejű használata újabb élethelyzetek „kétpólusú” – és így pontosabb – jellemzésére is 

késztet. Ez egy hosszútávon fölvirágzó folyamat, amely a gyökök használatával magasabb szintre emeli a hanggal 

történő közlést – és a gondolkodást is – a fejlesztő közösségben. Az élethelyzetek kettős jellemzése, a jelenségeket két 

kitüntetett hangzóval bemutató beszéd (gyök, gyökszó) már nemcsak a környezeti világot képzelteti el a korábbinál 

pontosabban, hanem a gyökök használata új és összetett jelenségek megnevezését is lehetővé teszi (23. ábra.). 

 

 
 

 

23. ábra. A gyököt kialakító fejlesztést szemléletesen ábrázolhatjuk az indukciós ábrán. A mássalhangzó pár a 

jelenségek meghatározásánál azt jelenti, hogy a jelenséget hangképlettel a 13. ábrán megfogalmazó „szűrő” 

megkettőződött. Két hangértemény (két mássalhangzó) összekapcsolása, egyetlen hangzó képletben történő, egyidejű 

használata újabb élethelyzetek kettős – és így pontosabb jellemzésére is késztet. E megkezdett folyamat a fogalmaknak 

a gyökök után megjelenő toldalékolásánál folytatódik. Akkor már három mássalhangzó is formálhatja a fogalmat 

azonosító hangképletet.  

 

 

A tartalmi és a formai jegyek együttes fejlődésének evolúciós jelentősége 

 

A gyököktől kétféle kiterjesztési irány indul el. Az egyik fogalmi szintű: a gyökkel megragadott fogalomnak a 

hasonló (vagy rokon) jelenségekre történő kiterjesztése. A másik a gyök toldalékolása mássalhangzóval 

(hangérteménnyel). Amikor az oda kapcsolt újabb hangérteménnyel három mássalhangzós fogalom épül, a 

kiterjesztés ismét újabb hálózatképzést indít el. A gyökkel megadott fogalmaknak toldalékkal, ill. változó köztes 

magánhangzóval történő fogalom-kiterjesztése önálló fogalombokor hálózathoz vezetett, amit a kutatás a 

szócsaládosság során ismert föl.  

A fogalombokor hálózatában a fogalmak társultan vannak jelen, és a gyökökön, valamint a hangérteményeken át 

visszavezethetők az ősi képekre (ősi élethelyzetekre). De a visszavezetés nem áll meg a képpel is megragadható 

élethelyzetnél, mert élő marad a hangérteményeken keresztüli kapcsolat az alapjelenségekkel is. Ezért a többszörös 

hálózatképzés nem csak horizontális hatókörű, a rokon fogalmak körét építő, hanem „vertikális” is, mert a 

hangértemények által a korábbi hierarchiaszintek felé is kapcsol. A hangérteményen keresztül közvetlenül az eredeti 

élethelyzetek felé is kapcsolatot őriz a hálózat.  

A szerkezeti hierarchia emeletei, és az egyes emeleteken kifejlődött gondolattársítási hálózatok is mind a fogalmak 

megszőttségét erősítik. A fogalmakat beágyazzák az életbe, az életjelenségek körébe, ahonnan a hangutánzás 

kifejlődött. Ezt a gazdag fogalmi szövedéket érzékelhette Németh László (1973), aki azt írta, hogy „a gondolkodás a 

világra kivetett fogalmi háló”. A nagy író önkéntelenül is érzékelte ezt az összeszőtt szerkezetet: a magyar nyelv 
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összeszövöttségét. A szerkezeti szintek egymásra épülő hálózataival megnyílik az út a nyelv fejlődéstörténetének a 

föltárása felé. Ezt az igényt fogalmazta meg az evolúció nagy lépéseit tárgyaló két evolúció-biológus könyve is 

(Maynard Smith, J. Szathmáry E. 1995). 

 

 

11. A hangérteményeket (mássalhangzókat) kiválasztó szabály (szűrő, „törvény”) hatása: hálózatba rendezés  

 

Ha sorra vesszük az eddigi lépéseket, akkor néhány műszaki hasonlat erejével is megvilágíthatjuk a folyamatot. A 

hangképletek használatával egy „kép-hang kapcsolót” illesztettünk az észlelés (látvány, mozgás) és a rá hanggal 

történő gondolás közé. A kapcsoló akkor még egyetlen életdarab „kapcsolója”. A hangértemények használatával már 

egy szűrő kerül be a gondolkodásba. Az a „hangérteményi szűrő” már több különböző élethelyzet közös részét 

kapcsolja össze, szűri ki a jelenségvilágból. A hangértemény ezáltal elkezd egy újabb törvényt építeni. Ez az új 

törvény a jelenségek egy-egy csoportját, hálózatot szervező módon kapcsolja össze. A hangértemény elkezdi 

hálózatba szervezni a jelenségvilágot. Ez a hálózatba kapcsolási lehetőség serkenti is a fejlesztőket újabb 

élethelyzetek hangérteményi hangzóval való jellemzésére, újabb és újabb hangértemények szabályba foglalására. 

Például a kiindulási bőséget (telítettséget) kiböffenő hanggal jellemző élethelyzetet összekapcsolja a szintén szájon 

keresztül kitörő bőgő hanggal. Így a b átfogóan lesz jelző hangja a bőségre utaló jelenségeknek, amelyeket kitörő 

hangzás követ. Kibővítve a b jelentési körét – az élethelyzet hasonlósága alapján - más jelenségekre, amelyekre a 

bőség kiáradása jellemző, egyre szélesebb jelenségkört fog át a b hangzó korábbi jelentése is. Ugyanez történik a p 

hanggal felületek találkozásánál, a cs hanggal a vizes mozgások hangadásánál. Így sorra kerülnek az alapvető 

élethelyzetek, a bőség, az elválás, a felületek találkozása, a vizes világ csattogása, a keménység és koppanása, stb.  

A hangértemények (mássalhangzók) kiválasztása tehát már nem csak összekapcsolja a közös jelenségeket, hanem 

rendező szerepet kezd játszani a jelenség-típusok világában: összehasonlít, válogat, csoportosít. Az élethelyzetekből 

kialakul egy olyan jelenségvilág horizont, amelyen hangérteményekkel összekapcsolt élethelyzet típusok sorakoznak. 

Ilyenek, mint: keménység (k), elválás (v, f), térbeliség (l), csattogó hang vizes helyekről (cs), nyúlásra utaló hang 

(ny), sziszegő jelenségek hangja (sz), felületek – felszíni mozgások – súrlódó hangja (p), ropogási sorozatok hangja ( 

r ), fújó áramlás hangja (f), a suhanó mozgások hangja (s). Megkezdődik tehát egy fogalmi térképezés (és egy fogalmi 

osztályozás) a világ jelenségeiről és az élethelyzetekről, a kibocsátott és utánozható hangok szűrése alapján. Ez a 

folyamat az ismeretek elrendezését is jelenti, valamint a megőrzését mássalhangzók formájában. A fogalmi 

horizontokat képező gondolkodási eredmény pedig a későbbiekben hozzájárul a fejlesztés újabb szintjének a 

megszerveződéséhez.  

 

 

A fogalomfejlődés egyik ága a magyar nyelvben: fogalomhorizontok rétegsorának kifejlődése 

 

Az eddigi evolúciós útszakaszról az indukciós modell segítségével azt láttuk, hogy a jelenségvilág és a szabályba 

foglalt értelmezés között létrejött egy első szűrő. Ez a hangértemény volt (mássalhangzók). A mássalhangzók ősi 

fogalmakat képeztek egy közös tulajdonság megnevezésével. Ez a jelenségek hasonlóságára – közös tulajdonságra – 

alapozott szűrő egy fogalom-horizontot alakított ki, melyen a hasonló közös jeggyel jellemezhető élethelyzetek – a 

mássalhangzókkal megadva – sorakoztak. A mássalhangzók, a hangzó képletek által, benépesítettek egy ősi világot. 

Ezt a benépesítést az alapjelenség-megnevezésekkel – a mából visszatekintve – ködös formában tették (gondoljunk az 

f = kijön belülről sokértelműségére). A többféle mássalhangzóval több ilyen hangérteményi csoportosítás született. A 

hangértemény használata rendszeressé tette a gondolatok fölidézését ezen a horizonton, a hangzás kimondását is, a 

rágondolást is, a meghallását és megértését is. A jelenségek horizontján egy hálózat képződött a mássalhangzókból 

azzal, hogy a hasonló jellegű élethelyzetek (ezek fogalma) is – a hangok által – összekapcsolódtak (24. ábra.).  

A későbbiekben ez a hangzással ismételt világ (és a szűrő is) –a mássalhangzó-fogalmak napi használata révén – 

beépült a tudatba. A gondolkodás része lett. Idővel a szűrő továbbfejlesztése úgy történt meg, hogy a hangérteményi 

szűrő megkettőződött. Már kettős hangzókkal jellemzett élethelyzetek is megjelentek a közlésben. Megjelentek a 

rágondolásban, a hangzás kimondásában, meghallásában, megértésében. A korábban önálló, – addig különállóan 

élethelyzetet jellemző – mássalhangzó-hangértemény fokozatosan egyre több hangzókettősben szerepelt. A ma teljes 

gyöknek nevezett hangképlet használata idővel rendszeressé tette a gondolatok fölidézését ezen a fogalmi horizonton. 

Megkívánta a hangzás kimondását is, a rágondolást is, a meghallását és megértését is. A jelenségeknek ezen a 

gyökökkel jellemezett horizontján is képződött egy fogalmi hálózat azáltal, hogy a korábban különálló 

hangérteményeket a mássalhangzó párok összekapcsolták (24. ábra.). Ez a fejlesztés az ismeretek elrendezését már a 

gyökök segítségével végezte. A környezet jelenségeiről szerzett ismeretek elrendezését és átadását így már két 

fogalmi réteg segítette a hangképleteivel: az ősi mássalhangzóké, és az újabb fejlesztésű gyököké. Ez a kettős fogalmi 

réteg kissé elvontabbá vált, de a képi jelenségvilággal, az élethelyzetekkkel, még szoros kapcsolatban volt a 

mássalhangzók révén. 
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24. ábra. A hangértemény egy-egy élethelyzetre jellemző hangzó és fogalom egy olyan jelenség-horizontot alakított 

ki, melyen a hasonló közös jeggyel – t. i. a hangérteménye, egy mássalhangzóval - jellemezhető élethelyzetek 

sorakoztak. Ezen a horizonton több ilyen hangérteményi csoportosítás született. A legalsó szinten, a jelenségek 

„emeletén” az egyes jelenségcsoportok sorakoznak, és felettük a belőlük kiemelt hangzók jelölik ki a hangértemények 

horizontját. A kettős hangértemények már a második „emeletről” szerveződnek. A teljes gyökök olyan hangképletek, 

amelyeknek az elején és a végén is áll egy-egy mássalhangzó. A gyökökig három elvonatkoztató szintet járt be a 

fogalomfejlődés. A jelenségeket jellemző közös hang alkot csoportokat a jelenségvilág alsó emeletén. A belőlük elvont 

és érteménnyel „szabályba” foglalt hangok alkotják a fogalmak második emeletét. A kettős hangértemények, - a 

gyökök - a második emelet hangérteményeiből állnak párba. A gyökök jelentése visszavezethető - azonban az ábra 

világos szerkezetéből adódóan – a két alsóbb szintre, ezért nem távolodnak el teljesen a szemléletes jelenségvilágtól. 

Például az együtt kimondott BoK hangképletében a bőség és a keménység (határ) jelenség-jellemzője együtt fordul 

elő. Ezzel fölidéződik a kapcsolt jelenség képe, ahol együtt van valamilyen bőségesen (B) „áradó” „élethelyzet” 

(ágak, tüskék) és az is, ami kemény (K), s határt képez. Ezért megállító hatású az ilyen jelenség, a BOKor (mai 

szavunk rá). 
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12. A magánhangzókkal összekapcsolt mássalhangzók ősi fogalombokra: ősibb gyökök 

 

A mássalhangzók ősi fogalombokrát a máig fönnmaradt gyökszavakból kísérelhetjük meg rekonstruálni. (Ma is 

élnek egyetlen mássalhangzót tartalmazó olyan gyökszavaink, amelyekben a mássalhangzó előtt vagy mögött, egy 

magánhangzó áll.) Most eltekintünk attól, hogy milyen magánhangzó kíséri a mássalhangzót, és attól is, hogy előtte, 

vagy mögötte áll-e. Egy dologra vagyunk csak tekintettel, hogy ma is használatos legyen.  

Egy másik szempont is lényeges: az, hogy a jelenség, amit megnevez az egy mássalhangzós gyökszó, (gyökelem), 

az az ősi időkben is létező alapjelenséget nevezzen meg. 

 

Az ABC betűsorrendjében haladunk végig a mássalhangzókon (msh.).  

 

 msh. áll elől  msh. áll hátul   közös alapjelenség hangérteménye 

 

B    – be, bő, bú, bű,   eb, öb, [Ob]  (6) bőség, ami belülről ömlik ki (hangutánzásból) 

CS  – cső,    ács, öcs, [Écs]  (3) csörög, csendül, csapódás hangja (hangutánzásból) 

D    –     ad  (1) dagad, duzzad 

F    – fű, fa, fi, fő, fú,  („of”, „if”) (5) kijön belőle (természeti jelenség és hangutánzása) 

G    –     ág, ég, agg (3) határ (szem-, vagy elágazáshatáron a mozgás megáll) 

GY – gyí, [GYő] agy, ágy, egy, így, úgy, ügy (7) a kezdet, az elindulás hangja 

H    – ha, he, hó, hő, hő, hű, ah, éh, oh,  (9) indulatszó és lehelés gyöke 

J     – jé, jó, jő,  ej, éj, új, ujj, ily, oly, (9) mutogatást kísérő (sok egyforma együtt) 

K    – kő, ki,   ék, ok, ők, ük, [Ukk] (6) a kemény koppan, a kemény megállít 

L    – le, lé, ló, lő,  ál, áll, ül, él, öl, ól (10) térbeliség hangja 

M   – ma, mi, mű,   ám, ím,   (5) talán a beszélő személy 

N    – na, ne, ni, no, nő, én, ön, un  (8) a növekedést jelöli 

NY – nyű,   íny, [Úny]  (2) a megnyúlást jellemző hang 

P    – pá, pú,   ép,   (3) a felületek találkozásának hangutánzó hangja 

R    – rá, rí, ró, (-ra, -re) ár, ér, őr, úr, űr, orr (11) a sorozatnak, az ismétlődésnek a hangja 

S    – se, [Sé], sí, só,  ás, es, és, is, ős,  (8) a suhanás hangja 

SZ  – szí, szó, sző, szú, asz, ész, esz, isz, ősz, úsz, (10) mozgások, ki-be mozgások a szájon át 

T    – te, ti, tó, tő, tű  át, ét, itt, ott, öt, üt, út  (12) tett és mutatás gyöke, öt újjal ütés hangja 

V    – ví, vő,   év, ív, óv, öv,  (6) elválás és vele maradás, ív, átfogó egész, együtt tartás 

Z    –    az, áz, ez, íz, őz, űz, [Úz] (6) mozgások hangja,  

 

Igen kevés egy mássalhangzós gyökelemünk maradt fenn, mégis elegendően sok ahhoz, hogy fölismerjük az ősi 

fogalomalkotás egységét. Egy további lépéssel közelebb kerülünk az ősi alapjelenséghez. Azt ugyanis a teljes gyökök 

jobban megőrizték. Ha az itt fölsorolt 130 gyökelem szavunkat most körberakjuk a hozzá tartozó teljes gyökökkel 

(melyeknek első és záró hangja mássalhangzó), és a más magánhangzókkal együtt is fönnmaradt gyököket is a 

rendszerbe írjuk, eljutunk a 2000-et maghaladó gyökünkhöz, amelyek egy ősi világot benépesítenek alapjelenség 

megnevezésekkel, cselekedetekkel, élethelyzet megnevezésekkel. Ami azonban mindvégig hangsúlyos lesz, az, hogy 

a fogalombokor közepében milyen alapjelenség-csoport ül. A fogalombokor ugyanis nemcsak a fogalmak 

gyarapodását mutatja majd, hanem belőle kibontakozik a mássalhangzóhoz kapcsolódó alapjelenség természete is, 

amit az idő elkoptathatott. Az itt bemutatott gyökelemek a hangutánzó szavak nagy számával is pontosíthatók lesznek. 

A hangutánzó szavak jelentős része azonban hangutánzó szó. Ezért látnunk kell, hogy kettős forrása van a hanggal is 

közölt fogalmak létrejöttének. A hangutánzó hang- és jelenségkészlet, és a közös jellemzővel velő jellemzés 

rendszerező igénye. Ez utóbbi, a rendszerezés igény, csírájában már egy indukciós jellegű gondolati művelet. 

 

 

Fogalomalkotás: az ősi fogalmak legrégebbi „szótára” a mássalhangzó-szótár  

 

A döntő lépés a fogalomalkotás felé – láttuk - az lehetett, hogy fölmerült a hasonló dolgok „kiemelésének”, és e 

kapcsolat rögzítésének a szükségessége. A kiemelés azt jelenti, hogy több hasonló jelenséget egyetlen azonosítóval 

láttak el őseink. Ez az azonosító is többféle lehetett. Ma is követett azonosítási mód pl. a darabszám megjelölése 

azonos számosságú tárgyakon: 5 dió, 5 ember, 5 bot (5 ujj). (Hármasságokra mutatta ezt a 19. ábra.) Lényegében a 

számosságnak az ujjakon történő mutatásához hasonló az a módszer, amikor a vizes mozgásokban a cs-hanggal 

történő hangutánzással akarják jellemezni (hanggal bemutatni) a vadászatra menő csapat mozgását: locs, pocs, tocs, 

csap, stb. A közös cs-hang kiemelésével induló beszéd elemei a ma mássalhangzónak nevezett jelenségazonosítókhoz 
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vezetnek el. Ha előtte p-re végződő hangképletek sorakoztak, akkor jól föl lehet ismerni azt, hogy a száraz talajról a 

nedves, vizes talajra ért a csapat.  

Hogyan is építkezik ez az ismeretelrendezési módszer? Már említettük, hogy az élethelyzetekben fölismert 

hasonlóságok az agyban összekapcsolódnak. Ezt az összekapcsolódást az emlékezés szerkezete értelmezi: a hasonló 

élethelyzetről tudósító idegpályák a már kiépült irányokban egy ideig azonosak, s csak a különbözőség okán „ágaznak 

még több irányba szét”. A hasonló irányban történő idegpályán történő ingerület-haladás gyorsabban elharapózik, 

mint a kiépülő újdonságokról tudósító. Ez a mechanizmus, az emlékezés élettani szerkezete az analógiás gondolkodás 

kialakulásának az eredete, forrása.  

A mássalhangzók születésére irányuló – azt föltáró – visszaemlékezésünket most két irányból építjük. Képek 

segítségével a tartalmat illusztráljuk. Bemutatjuk, hogy milyen gyökökben (már összetett fogalmakban) fordul elő egy 

adott mássalhangzó. A gyöknek ősi élethelyzetről kell tudósítania. A képeken szereplő gyökök egy-egy ábra-oldalon 

tartalmazzák a soron következő mássalhangzót: halmazábra részeként mutatjuk be a gyökökhöz tartozó képeket. 

Előfordul, hogy egyedül áll egy mássalhangzó – egyetlen magánhangzó kíséretében, – de gyakrabban gyök részeként 

találkozunk a megjelölt mássalhangzóval. Minden esetben az ábra segíti azt, hogy a fogalmakból épített halmaz 

közepére helyezett ősfogalom (ősi jelentéskör és jelenségkör) megjelenjék (ha ködös messzeségben is, és ködös 

határozatlanággal is) képzeletünkben. Könyvünk további részében egyforma ábrákon mutatjuk be a magyar nyelv 20 

mássalhangzóját, ABC sorrendben. (Néhány mássalhangzónknak a jelenségfelhőből kibontakozó képsorát már 

korábban is bemutattuk, Bérczi, 2017). 

 

 

Ősi gondolatvilág öltött alakot és őrződött meg a ma is használt mássalhangzók formájában.  

 

Beszédhangjaink a jelenségvilágról szerzett ismereteink lenyomatai. Egy-egy beszédhangnak a jelenléte 

gyökeinkben elárulja azt, hogyan gondolkodtunk egykor. A mai beszédhangok, születésük idején, a jelenségek 

azonosítói voltak és a magányos mássalhangzóknak ma is megvan ez az élethelyzeteket azonosító tulajdonsága. 

Mindez azért fontos a tudomány számára, mert amíg nem jött létre a hangzó beszéd és vele együtt a gondolkodás, 

addig kevés lehetőség volt az élethelyzetekről szerzett ismeretek átadására.  

Az élet egybefolyó jelenségvilágának a tagolása csak úgy lehetséges, ha az éppen zajló folyamatban valahol 

megállunk, és rögzítjük a pillanatnyi állapotot. Ilyenkor megállunk, körülnézünk, és valamit átadunk a 

megfigyeltekből. Ezt megtehetjük mozdulattal, hangadással, egy képnek vagy egy elrendezésnek a rajzával. A 

pillanatnyi megálláskor egy megragadott életdarab közlése történhet meg. Az élet: folyamatos változás a testben is, és 

az ember környezetében, kint a térben is. A kiragadott élethelyzetek tehát részben a folyamatok – gondolatban történő 

– megszakítását jelentik. A megszakított folyamatról, a folyamat egy szakaszáról kiadott jelzés pedig egy 

eseménypont rögzítése. A jelenség, az élethelyzet eseménye a gyakori megjelenésével hívta föl magára a figyelmet, s 

ezért kapott megjelölést mozdulatban is, hangban is.  

A megszakítások szaporításával válhatott fölismeréssé, hogy az élet folyamatai: sorozatok. Egymást követő 

esemény-mozzanatokból álló sorozatok. Fokozatosan az is ismeretté vált, hogy az események fölbonthatók a 

környezetben elhelyezkedő „szereplők” különféle térbeli elrendezésére. Ugyancsak tagolhatók az életjelenségek a 

szereplők közötti viszonyok, folyamatok szerint is. Az időben egymást követő eseményekre tagolás, a térbeli 

elrendezések megkülönböztetése, a szereplők azonosítása a gondolkodás korai időszakára eső fölismerések. E 

fölismerések mintegy feltételét képezik annak, hogy a későbbiekben e mozzanatok megjelölést kapjanak. Megjelölést 

kapjanak mozdulatban, egymásutániságban és megjelölést hangképletben is.  

Az együtt élők számára természetes feladat volt, hogy a közösség tagjai híradással legyenek egymásnak az 

eseményekről. Talán az egyik első tudatos hangzó közlés, az első ilyen megállás, egy kiáltással megszakított folyamat 

lehetett. Ha egy jelenséget hangadás kísér, és a jelenség hirtelen megszakad, akkor ezt jelzi a megszakadó hangadás 

is. Ezt a megszakított hangadást létrehozhatja a hangkiadó szervben elhelyezkedő gát, a nyelv. A meghökkenő, a 

csuklással a természetes légzésben megakadó ember hangadása a g és a k jellegű hang. Amikor a megszakítás 

tudatossá válik, a lezáruló légút helyzete föl is idézhető. Ez a fölismerés is fontos lépés volt a hangzó közlés felé 

vezető úton. 

 

 

13. Szótár magányos mássalhangzókból 
 

A folyamat megszakadása kapcsolatban lehet azzal is, hogy egy kemény határral találkozik egy folyamat, ami 

megállásra kényszeríti. A kemény anyag határa adja meg az értelmét a lak, lék, luk, bök, rak, gyököknek. Ha 

ránézünk a kezünkre, annak ágas vége kicsiben a fa ágaira hasonlít. A kéz, a kar, a kör és leszármazottaik ezt a 

határvonalat jelzik. A két határt jelölő hangzónk időbeli fejlődés során vált ketté. Ahogyan a zöngés-zöngétlen 

pároknál a g - a zöngés változat – bent tartja a levegőt és megzengeti a hangszálakat, a k egy keskeny résen kifújja és 

ezért zöngétlen. A hangértemények, a magányos mássalhangzók korai világát nyomozva ilyen hangzópárokat is 
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találunk a korai fogalomalkotásban. Más írásunkban ezt Ősfizikának is neveztük (Bérczi, 2017), hiszen a 

természetben előforduló legfeltűnőbb ismeretek elrendezését is megvalósítja az ősfogalom-alkotás mássalhangzók 

segítségével. 

Hét ilyen mássalhangzó párunk van (mostani készletünkben), (elől áll a zöngés, hátul a zöngétlen), g és k, v és 

f, z és sz, b és p, d és t, zs és s, gy és j. Kialakulásuk idején, mássalhangzópárjaink különféle jelenség-világokat 

emeltek be a hangzó közlésbe. Idővel, összekapcsolva őket és gyököket képezve belőlük, mássalhangzóink mindmáig 

ható jelenségi és képi világot őriztek meg abból a korból, amikor a hangzó beszéd és nyomában a gondolkodás 

kiformálódott. A hangok – a mássalhangzók - ugyanis jelenségeket csoportosítottak a közös jellemzők alapján. Ezek a 

jelenségcsoportok voltak az első fogalmak. Mi a 20 mássalhangzónk világát úgy mutatjuk be, mint ősfogalmak 

világát.  

 

 
 

A B hang világa, a „bőséget” jelölő hang 
 

A b a test belsejéből kijövő hanghatások közös jellemzője, A belsőből történő kijövést a b a belső bőség 

következményének is tekinti. A b ezért a bőséget is és a belső részt is jelöli. Amit az önkéntelen böffenés hang jelzett 

egykor, vagy a bőgő állat belülről kiáramló hangereje, az a többi belsőhöz kapcsolható jelenségre is átment. A bő és a 

bú az a két ma is élő gyökszavunk, amelyik csak a b mássalhangzót tartalmazza. Gyökszavak elején áll a b a böf, a 

bőg, a bűz, a bél, a benn stb. gyökszavunkban. 
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A Cs hang világa, a „vizes mozgást” jelölő hang 
 

Gyűjtsük össze, hogy milyen jelenségek kapcsolódnak a cs hanghoz. Az evés az egyik legalapvetőbb 

élettevékenységünk, melynek egyik fázisa az étel forgatása a szájban. Ennek során nyitjuk és zárjuk is sokszor a 

szánkat, és ez egy olyan gyakori hangzással jár, amit ma csámcsogásnak neveznek. De ez a hang az indulatot kifejező 

csettintésnek és az ugyancsak érzelmi kapcsolódású csókolásnak is a kezdő hangja.  

De a cs hang más élethelyzet csoportban is jól fölismerhetően megjelenik. A vizes közegben történő mozgások 

hangutánzó gyöke a vízbe csapáskor is a cs. Amikor hangutánzó hangképletekkel idézzük föl a vadászat jelenetsorát, 

a vizes réten való áthaladáskor megjelenik a tocs, locs, pocs, csap, csepp hangképlet is. Ezek mind a vízi világot 

idézik föl, mert mindegyikük a vizes, tocsogókkal tarkított talajon járva hallatszik. Az ilyen hangzások tehát 

előfordulnak az evésnek és a vizes réten vadászásnak a hangutánzó fölidézésekor is. A rokon helyzetekre utaló 

hangképletek hangzása azt eredményezi, hogy fokozatosan összekapcsolódnak a vizes élethelyzetek, azok hangzó 

zörejei. A lényegi közös vonás által az összetartozás oka is tudatosul. A hangzás tehát az életdarabokat is összeköti. A 

cs hang elhangzása tudatosítja a csobbanásnak, a csámcsogásnak, stb. a közös jellemzőjét. Ezzel lehetővé teszi annak 

fölismerését más vizes jelenségek esetén is. Ily módon formálja ki a jelenségcsoport közös azonosítóját. Ebben a 

folyamatban kiemelkedő szerepet játszhatott a cs hang.  

 

A D hang világa, az átadást és az „átvitelt” jelölő hang 
 

Azok a fogalmak, a melyekben a d-hang uralkodó szerepű, leginkább az ad, a dob, a döf, a dug, gyökszavakhoz 

kapcsolódnak. Rokon értelmű kép tartozik az át gyökszóhoz is. Gyakori ma is az összevont átad ige használata.  

Ha mai szóhasználattal kellene összefoglalni azokat a gyökszavakat, amiket már említettünk, akkor a d hang ősi 

jelentése az átvitel lehetett. Átvitel – térben és időben. Ezzel érthetővé válik, hogy az idő szavunk egyetlen 

mássalhangzója a d.  

Dobásnál az átvitel a térben valósul meg, a szabad térben. Döfésnél a dárdával a kézi erőt visszük át a dárda 

végére, ahol a döfés halálos is lehet. Ugyanez a behatoló mozdulat a jellemző a dugó bedugására is. A dugóhoz 

hasonló mássalhangzókat tartalmazó dagi (dagadt) és a dög belső felfúvódásra utal. Ebben a gyökben a g a határra, a 

megnőtt testméretre utal. Dagasztáskor a kezünk (öklünk) behatol a tésztába, de a tészta, más irányban kidagad. 

(Ugyanez a kidomborodási kép valósul meg a domb jelentésében is.) „Degeszre ette magát”, aki nagyon jóllakott, 

mondjuk ma is.  

Az anyagok átadásával, átvitelével szemben az idő fogalma már sokkal későbbi fejlesztés. Az idő a d hang 

jelentésének – átvitel - metaforikus kiterjesztésére utal. Az idő is kiterjed (megy, halad), de csak elvont értelemben. 

Azok az események jelzik ezt a kiterjedést, amelyek egyre hosszabbra nyúlnak.  
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Az F hang világa, a „kijövetelt” jelölő hang 
 

Az f hanggal a „kijön belőle” típusú jelenségeket foglalták össze őseink. A ma is egyetlen mássalhangzóval 

kifejezett fű, fa, fi, fő, fú, gyökszavak őrizték meg azt az utat, ahogyan a hangutánzások és a hangképletek világa után 

az ember a jelenségek közös vonásait fölfedezte, majd hangokba öntötte. A füst, a fagy, a forr, a fény, is mind olyan 

élethelyzetek, amelyek kijövetelt mutató mindennapos jelenségek. A hangzó közlés számára a kifújás adja a 

lehetőséget, hogy ezeket a jelenségeket az alapjelenséghez hűen utánozzuk a mozgással, és még hangot is társítsunk 

melléjük. Az alapjelenségek többsége egy testből, egy alakzatból történő „kijövésnek” a mozzanatára (fú, fúj, füst), 

vagy egy alakzatból való „kinövésnek” (fű, fa, fül), az állapotára utal.  

Csodálatos életadománynak tekinthetjük, hogy mindmáig megőriztük a közös lényeget a fogak között kifújt 

levegővel: a fű, fa, fi, fő, fú, a füst, a fagy, a forr, a fény, a foly(ik), fej, fúj, fáj, fúl, - és még vagy 30 - környezeti 

alapjelenségnek és cselekedetnek a közös vonását. Ezt a világot aztán továbbfejlesztettük a fon, forog, fúr, feslik, stb. 

ipari világban fejlesztett hangképletünkre.  
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A G hang világa, a „határt” jelölő hang 
 

Nem csak időben történhet hirtelen megállás, hanem térben is. A nyelvszerkezet fölbontásakor tudatosult bennünk, 

hogy egyetlen mássalhangzós gyökeink (szavaink) őriznek ősi élethelyzeteket. A térben a lehatárolódó, határhoz 

érkező jelenségek jellemző hangzó csoportját alkotják a g-vel (és egy segédhangzóval) jelölt élethelyzetek. Ilyen az 

ég (főnév), az ég (ige, este a tábortűz ég), az ág. Természetes határpontot jelöl az -ig ragunk is. Ugyancsak egy határig 

való elrugaszkodást jelöl az ug- szótagunk, az ugrik gyöke-töve. Az agg szó pedig az élete határán járó öreget jelöli. 

A g-vel kezdődő gömb, gomba szavunk is egy határfelületet jelöl, ahogyan a határfelület jut eszünkbe a fölfúvódott 

vaddisznóról is, amelyik ott fekszik a patakparton már 5 napja (dög). Gyökök végén található g számos esetben 

ugyancsak a folyamat végét, vagy megszakadását, határát jelzi. Vág, vég, rúg, rág, rég, rög, súg, búg, zúg, dug, lóg, 

függ. A meg igekötő is az elvégzett cselekvés végét, megtételét jelzi. A g hang ma is őrzi ezt a tulajdonságát a 

gyakorító helyzetben is (sétál, és sétálgat; ír, és írogat, stb.).  
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A Gy –hang világa, a „kiindulópontot” jelölő hang 

 

A gy-hang az indul, a kezd (kezdődik) fogalombokor magját alkotja. Egy pontot nevez meg térben, vagy időben. 

Megrajzolva a gy-t tartalmazó gyökök képét, – a gyí, gyú(fa), egy, – körvonalazódott a jelenségtípus megfejtése: a gy 

fogalma egy kiindulópont, egy kezdő hely. (Más esetekben is a gyökök megrajzolt élethelyzete mutatta a megfejtés 

útját, például a t-nél is.) 

A hegy, lerajzolva egy csúcsos háromszög, a rovásírás sátorjele. Értelmezése: h (látni fogjuk, hogy a fogalma az 

elfogy, lecsökken) és gy (az elkezdés helye). Ha ezt úgy értelmezem, hogy a hegyre menet alulról kezdődik és a 

csúcsig tart, akkor a h hangnak megfelel a rajz is abban az értelemben, hogy elfogy a hegy „kiterjedése”, szélessége 

akkor, amikor fölfelé haladok. Végül fölérek a csúcsra, egy helyre. Onnan visszafelé jövet, az egy (gy) helyéről, a 

csúcsról indulok. Ezért a gy-nek ebben az esetben a pont, a térbeli egyetlen hely felel meg.  

A kiindulási pont mellett az elindulás is egy időpontból történik, ezért a pont az időbeli eseményeknél természetes 

módon adja a kezdet idejét is. Bemutatunk néhány gy hangot tartalmazó, és a gyökkel a gy-hang értelmét (fogalmát) 

jól értelmező gondolatmenetet. 

A rügy értelmezése: az ágakon a sok kis „kiindulópont”, ahonnan a rügyek elindulnak, „ismétlődik”. Az 

ismétlődés az r-hanghoz tartozó fogalom, látni fogjuk majd. A rügy gy-jében benne van az elindulás is, de a hely 

jelentése is, ami most meglehetősen pontszerű.  

A völgy értelmezése szinte a fordítottja a hegyének. A völgy-nél a v az elválással indulójelenség (ősi fogalom) 

képe, ahonnan a térbeli helyzetre utaló l-en át ismét a ponthoz, a helyhez érkezünk el a gy hanggal, amely a völgy 

rajzának az alján helyezkedik el. 

A begy értelmezésénél a b a bőség (teltség) helye, amire a záró gy-hang utal. Ugyanez a fogalomalkotó 

gondolatmenet a bogyó értelmezésénél is.  

A légy érdekes fogalom. Szinte a Huygens elvet juttatja a szerző eszébe. A légy egy megfigyelhető élőlény a 

térben (l), amely mozog, de a helye (gy) mindig látható, és ez a hely mindig pontszerű. A Huygens elv a térben 

tovahaladó hullámról mondja, hogy annak minden pontja új hullámok kiindulópontja.  

A vagy értelmezése: a vele van (v) és az adott helyen (gy). Ugyanez a gondolatmenet a vegy gyök esetében is. 

A rogy értelmezése az ismétlődés (r), vagyis a sok helyen (vagy időben sokszor, egymás után is) azonos módon 

megtalálható tárgy, személy egy adott ponton, adott helyen (gy) összeesik. 

A fogy értelmezése is egyszerű: A kijön belőle (f) jelenség egy adott helyen (ponton) történik (gy). 

A gyűr gyök értelme is megvilágosodik. Az adott helyen (gy) ismétlődés – pl. az anyag föltorlódása – (r) történik. 

Ugyanez a gyúr gyök fogalomkapcsolata, és a gyár (gyárt) fogalomnak a kapcsolódása is.  
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Az egy értelem ezek után már rendkívül egyszerű: egy pont (gy), egy hely, ahonnan sok esemény, vonal, történés 

kiindulhat. Ezért foglalja össze az EGY gyök számos jelenség fogalom-forrását.  

Az jól megfigyelhető, hogy az azonos mássalhangzókkal képzett ősi gyökök, mint fogalmak, kezdetben azonos 

alakúak voltak, s később váltak szét ezek a gyökök azáltal, hogy az élethelyzetek többfélesége megkívánta a 

hangalakok szétválását (differenciálódását), amit a belső magánhangzó változtatásával értek el (gyúr, gyűr, gyár-t, 

gyer-e – mindegyik értelme az „adott helyen ismételj” felszólításra is lefordítható). Ez a fejlesztési szakasz már az ősi 

fogalommag kiterjesztésének időszaka. 

Fontos észrevétel, hogy a beszédben a j hang néha átfordulhat gy-be. Ha kifizetem az árát a sírhelynek, akkor a 

nevemre írgyátok? – írja Fekete István somogyias tájszólásban a Cönde című novellában.  

 

 

A H hang világa, az „elfogyást” jelölő hang 
 

Azok a fogalmak, amelyekben a h-hang uralkodó szerepű, leginkább a hő, a hó, a hé, (és más indulatszavakban) 

teszik megsejthetővé az alapgondolatot. A hő jellemző vonása, hogy elfogy. Ugyanez igaz a hóra is. És ez a fő 

jellemzője a leheletünknek is. A hangunk is elfogy, ha elfogy a szusz belőlünk, de új lélegzetvétel után folytathatjuk. 

A hull, a hall, (és a halál is) valaminek az elfogyásával kapcsolatos. Az ősszel hulló falevelek, a meghaló ember mind 

valamilyen elfogyásra utal. 

Más jellemzőnek az elfogyása áll a húz, hoz, hív gyökökben. Gondolataink társításával egy olyan térbeli helyzetre 

jellemző mennyiség elfogyásáról van szó, ami a kérdéses dolognak (személynek) a tőlünk való távolsága. E távolság 

fogy el, ha magunkhoz hívjuk a járni tanuló kisgyereket, ha oda húzzuk a tűzhöz a kivágott faágat, ha oda hozzuk a 

korsó vizet a kútról.  

Mai darabokra bontott és pontos meghatározásokkal élő világunkban meglepő a gondolati kapcsolat az elfogyó 

lehelet és a tűzhöz húzott gally között, de az elfogyó mennyiségek „elfogyása” közös. 

 

 

 
 

 

A J hang világa, „az együtt haladó vonalakat” (vagy az „irányt” jelöli? vagy azt, hogy „sok egyforma együtt”?)  
 

A j hang értelmét a máig fennmaradt hangképletek, gyökszavak alapján lehet kikövetkeztetni. Az jelenleg 

valószínű, hogy nem egy hallható hangzás útján juthatott a j-hez a jelenségeket osztályozó ember. A szájban képzett j 

hangzás ugyanis a következő. A nyelv állása olyan, mint az ny kimondásakor, de a lapos nyelv közepén az ember utat 

nyit egy kis áramlásnak. Ilyen állással akár folyadékot is lehet „lefetyelni”.  
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Elsőként mindig azokat a szógyököket keressük meg, melyekben egyedül a kérdéses mássalhangzó található. Az j 

hanghoz is több ilyen kapcsolódik: ujj, új, ej, éj, íj, jé, jó, jő. Ezek közül több indulatszó. A közös fogalom talán az 

irányba mutatás lehet. Egy másik jellemző közös kép az, hogy együtt haladó vonalak képezik a j-hez tartozó képek 

szerkezeti rendjét.  

Az j hanghoz két testrészünk kapcsolódik: az egyik a már említett ujj. Az ujjak jellemző vonása az, hogy együtt 

futó (néha ma azt is mondanánk, hogy közel párhuzamosan futó) vonalak rajzolják ki az egyes ujjak körvonalát. 

másrészt tudjuk, hogy az ujjakat iránymutatásra ősidők óta használjuk. Másik testrészünk már két mássalhangzót 

tartalmazó gyök: ez a száj. Erre a testrészre szintén az együtt haladó vonalak jellemzőek. 

Második lépésként figyelembe vehetjük az egyszerű szógyökök jelentését is, amelyek két mássalhangzót 

tartalmaznak. Ebből a körből is akadhat több olyan jelöltünk, amely egy ősi állapot-csoport fogalmi összegzésére 

alkalmas. A gyök végén álló j-jű esetek közül sorolunk: száj, fúj, héj, fej, haj, héj, fáj, baj, táj, foj(=foly)ik, súly, 

toj(ik). Ezek közül az „együtt haladó vonalakkal jellemezhető” jelenségrészletek a száj, a fej, (azaz tejet fej, ahol 

sugárban ömlik ki a tej), a fúj, a haj, a táj gyökök jellemző képét alkotják. Ilyen alakzat az íj is.  

Másodszorra a gyök elején álló j-jű esetek közül sorolunk: jár, jön, jer, jel, jut, juh, (lyuk). Ezen jelenségek 

képében is föl-föl tűnik az együtt haladó vonalak szerinti mozgáskép. Aki jön felénk, mintha ilyen „együtt haladó” 

szálakon (képzeletbeli vonalakon) mozogna. Bár az együtt haladó szálak egy közös vonás, a j hang fogalmi világát 

jelenleg nehéz pontosan azonosítani. (Illik a hang előfordulásaihoz a „sok egyforma együtt” fogalom is.) 

 

 
 

 

A K hang világa, a „keménységet” jelölő hang 
 

A k hang a kő-nek, a kemény tárgyak, a keménység jelenségének a „hangérteménye”. Kétségtelen, hogy a 

bennünket körülvevő világról az egyik ősi fölismerésünk az, hogy bizonyos anyagok kézzel formálhatók (föld, sár, 

víz, stb.), bizonyos anyagok pedig nem. Ez a fölismerés azonban társult azzal, hogy a nem formálható anyagok 

gyakran ismétlődő módon zajt keltenek, kopognak. A két jelenségnek köze van ahhoz, hogy az ilyen jelenségekre a k 

hangzót választották őseink számos hangképlet fejlesztése nyomán a keménységet jelentő gyökök elejére. (Erről a 

kiválasztási folyamatról előzőleg részletesen írtunk már.)  

Fontos azonban tudatosítanunk, hogy a jelenségek megnevezésének összhangban kellett lennie a legközvetlenebb 

világunknak, a testrészeknek a megnevezésével. Legközvetlenebb munkatárs-testrészünk a kezünk. Ennek pedig két 

legjellemzőbb tulajdonságából született meg a kéz gyök. Kezünk ugyanis 5 kicsiny kemény összetevőt tartalmaz: 

ezeket ma körmöknek nevezzük. Másrészt kezünk lényeges ősi vonása az, hogy csaknem minden mozgásunkban részt 

vesz. Ezért feltételezhetjük, hogy a kicsi mozgást jelentő íz hangképlet vált a k hangzás társává akkor, amikor hosszú 

fejlesztési és használati munka nyomán erre a testrészünkre hangképlet kristályosodott ki. 

Akinek született kisgyermeke, annak élményszerű az a kép, ahogyan a kisgyermek a kezét forgatja, nézegeti. Ezt a 

képet akkor fogjuk fölidézni, amikor a nyelvkémiában a kéz szavunkat (a kéz gyököt) építjük föl. Valójában a k és a z 
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(valójában az iz) két nyelvkémiai elem „vegyületéről” beszélünk. (Sohase felejtsük el, hogy a magyar nyelvkémia 

próbája mindig a mai nyelv és a mai élethelyzet, de olyan egyúttal, ami ősidők óta ugyanaz.) (Bérczi, 2011) 

Itt azonban nem állhatunk meg, mert az ősi fogalmaknak gazdag csoportja halmozódik a kemény végződésekkel 

ellátott testrészünk köré. Egyik legfontosabb ezek közül a kör és rokon fogalombokra. A kör fogalmában benne van a 

kézen lévő keménységet és a kezet az ujjak végén lezáró, határolást jelző k-hang, amely mellé az ujjak sorozatára 

utaló r, a ritmikusan ismétlődő ujjak ropogtatva hangzó megnevezése kapcsolódik. Ahogyan ábránk is mutatja a kör 

az ujjak sora, melyeknek a végén áll a kemény végződés. Ugyanebbe a fogalmi körbe sorolható a kal (mára már csak 

leszármazott fogalmaiban: kalács, kalap, kalló malom, kalapács) ősi gyökünk. Ennek is a kisgyermek által már oly 

szorgalmasan tanulmányozott, a megfigyelő szemhez legközelebb eső testrészünk, a kéz a forrása. Itt a k-hoz az l, a 

térbeli kint és fent levést, jelen esetben a k-nak (a kemény végződésű testrésznek) a fölemelését jelölő hang társul 

(kal, kel).  

A kör továbbfejlesztése a ker. Itt már a térbeli kiterjesztéssel találkozunk, hiszen a k (kemény végződésű) ujjsor 

elhelyezkedése kicsinyített mása annak, ha cölöpökkel körülvett kertet képezünk, kerített földdarabot látunk. A kar 

pedig inkább a körülvett tér körbefogása (lehatárolása) irányában továbbfejlesztett gyök. Innen hatalmas bokra terjed 

ki, a magjában a kéz öt ujja által félkört alkotó testrészünknek.  

Természetes eredményt ad a nyelvkémia akkor, amikor mai szavunk is hangutánzó szó. Ilyen a kop gyök, ami a 

koppanást adja vissza. Ennek egy kissé finomabb, és a kéz ujjaira visszamenő logikus fejlesztése a kap gyökünk. Ez 

az a hangképlet, amikor a kemény (végződésű ujjak sora) pattan. Mivel a p a pattanásokra kifejlődött hangérteményű 

mássalhangzónk, ezért amikor a legyet elkapjuk, rázárul az ujjak sora a tenyérre és egy pattanó hangot is hallatunk. (A 

kap gyök fogalombokrát lásd Bérczi, 2014, 2015b).  

 

 
 

Az L hang világa, a „térbeliséget” jelölő hang 
 

Az l hanghoz nem egy hallható hangzás útján juthatott a világra figyelő ember. A szájban képzett hangzások 

lehetővé tették a fölismerést arról, hogy a nyelv állása is utánozhat valamit a térbeli eseményből. Kisiskolás 

korunkban az egyik első olvasmányunk volt: A ló áll. Az l hang ejtésekor a nyelvünk az, ami csaknem föláll. 

Nyelvünket a felső szájpadláshoz nyomjuk úgy, hogy visszakanyarítjuk a végét. Esetleg neki is támasztjuk az elülső 

felső fogsorunkhoz. A felálló nyelv szinte már a térben áll, ezért az l hangot – nem lepődünk meg rajta – a térbeliség 

hangzósítására használjuk.  

Elsőként mindig azokat a szógyököket keressük meg, melyekben egyedül a kérdéses mássalhangzó található. Az l 

hanghoz is több ilyen kapcsolódik: el, él, áll, öl, il(l), le, lé, ló, lő. 

Az l hanghoz kapcsolódik a legtöbb testrészünk. Ezek mind a térben elhelyezkedő, különféle irányokban található 

test-tartozékaink. Soroljuk föl őket alulról fölfelé haladva. A láb lép. A talpán áll az ember. Az álló ember elfárad, 

leül az ülepére. Ülepének ellentétes oldalán található az öle. Bizony, a szüléskor gyakori lehetett a halál, ezért 

származhat az öl gyökből az öl ige is. Felső testének egyik legizmosabb része a mell és a váll. Felettük középen 
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található az áll. Mögötte pedig az egész megnyúlásra alkalmas szájberendezés a nyelvvel, a nyállal, ami szintén 

nyúlik, és amivel lenyeljük az ételt. Fejünkön található még a fül. Az embernek van oldala is.  

Az l hang térbeliség jelentése képezi a ragok egy csoportjának alapját: el, fel, le, -val, -vel, -nál, -nél, -tól, -től, -

ból, -ből, -ról, -ről, -ul, -ül. Ezek közül több térbeli mozgás gyöke is: tol, vál(ik). Térbeliségre utal a belső bél, és a 

külső kül (pl. takaró). 

A térbeliség tárgyi megnyilvánulása az, ha az emberhez méretben illeszkedő nagyságú térbeli építmények 

készülnek. A védelem egyik ősi eszköze a fal, amit fából készítenek. Ez a fal hasonlít ahhoz a kisebb falhoz, ami az 

ember szájában képződik. A szájban a fogsor képez falat. Ez a fal segít a táplálék darabolásában. Ennek az eredménye 

a falat, amit a fogsor nevű fallal harapunk le. Ugyancsak harapással lehet egy kisebb gyümölcsöt fél-be vágni.  

A térbeliség egyik megnyilvánulása a látással jut el a tudatunkba. Aki lát, az a térben „visszatükröződő” látványt 

fogja föl. Ugyanígy a térből jönnek azok a hangzó jelek, amelyek a hallást teszik próbára. A látás és a hallás a két 

legfontosabb jelzésfölvételi lehetőségünk a térből. Ezek nélkül az élet nehéz lett volna.  

A környezet térbeliséget jelző gyökei is számtalanok. A legismertebb közülük a fákon és bokrokon látható levél 

(ott lebeg). Az állatok világából legáltalánosabb a hal. A hal talán ősibb ismeret, mint a ló, bár a vadlovat már a korai 

beszéd hajnalán is ismerhette az ember.  

Ami térbelivé válik, ami elkészül, gyakran kap l-es végződést: terül, kerül, bővül, tárul, szűkül, de cselekvő ember 

esetén el, él, ol, öl is lehet ez a toldalék: pl. szerel, cserél, csatol, töröl, jelöl. 

Az l tehát toldalékként a térbelivé tételt is jelöli, összhangban a hang már kialakult értelmével. Az n hang mellett 

az l hangunk az, ami rendkívül széles körben segítette a fogalmak kiterjesztését.  

 

 
 

Az M hang világa, a „nyit-csuk jelenségeket” (és a mozzanatot is) jelölő hang 

 

Az m jelentésének a kulcsa a kisgyermek em-ése, az a szájmozdulata, amivel rátapad az anyja mellére. Az anyja 

melléből, emlőjéből tejet szívó gyermek éhségét jelezhette egykor az em hangképlet. A testrész, az emlő, valamint a 

mell is szorosan kapcsolódik az m hang „kinyit-becsuk” mozzanatához, a gyermekszáj szopni kívánó mozdulatához. 

A kisgyermek neve is csecs-emő (azért írom elválasztva, hogy látszódjék a két összetevő, az emő, az „emést” végző, 

aki az anyja csecsén csüng). Ez a legősibb kép a mozdulatok hasonlósága alapján terjedhetett ki a nyit-csuk 

jelenségek összefoglalására és hangban rögzítésére. 
Az m hangunk jellegzetes élethelyzetek csoportját fogja össze. Zöngés hangunk. Nyelvünket nyugalomban tartva 

az ajkainkat összeszorítva zöngével hangoztatjuk. Legfontosabb tulajdonsága az, hogy nem nyitjuk ki a szánkat. 

Holott éppen azt az élethelyzetet jelöli a legfontosabb gyökökben, amikor kinyílik, majd becsukódik valami.  

Talán a legfontosabb gyökként magában álló „nyit-csuk” cselekedetű szervünk a szem. Az sz hang megfejtéséből 

tudjuk, hogy az sz a „színe és visszája” egy jelenségnek (tárgynak), vagyis a felülete. Szemhéjunk végzi a „csuk-nyit” 

műveletet a pislogás idején. Ilyenkor a szem felületén fut végig a szemhéjunk. A pillantás állandóan ismétlődő nyit-

csuk mozzanatunk (m).  
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Ugyancsak a „nyit-csuk” mozzanat jellemzi bizonyos élethelyzetekben a kéz mozgását is, amit a mar gyök 

hangoztat. Ebben a gyökben az m mássalhangzó társa az r, ami az ismétlődéses mozgásra utal. Ez a mozdulat azonban 

nem csak az emberi kézre jellemző, hanem a ragadozó állat harapó mozdulatára is. Hol is harapja meg a legelésző 

marhát a ráugró tigris? A marjánál. A mar gyök kettős hangképleti szerepet tölt be ma is. Önmagában ritkán 

használják, főleg a gyerekkorban szokták a kicsik harapdálni egymást, s ilyenkor a szülő azt is mondhatja nekik: 

„Gyerekek, ne marakodjatok.” A marakodás csoportosan élő állatok között gyakori és az elejtett zsákmányért folyó 

harcot jelenti. De átvitt értelemben a folyónak is van martja. Ez az a partszakasz, ahol a folyó „kiharapott” egy 

darabot a partból.  

Idővel egy hatalmas fogalombokor épült a kézzel végzett nyit-csuk mozzanat ismétlésére, melynek kiindulópontja 

a mar módosulata, a mer gyök. Ennél a mozdulatnál nem csukjuk be teljesen a markunkat, hanem a tenyerünkből kis 

sajkát képezünk, és a vízbe merítjük. (Így iszunk a forrásnál.) Később ivás céljára az emberi markot fából, majd 

fémből készült kis tartállyal helyettesítették (pl. ivócsanak). 

Idővel a mer fogalomköre kiterjedt a marékkal végzett folyadék vagy szemes anyag kiemelési mozdulatára is. A 

többször elvégzett – és megszámolt - „kimarkolás” cselekménye a mérés. Ahogy ivás céljára, úgy a mérés céljára is 

készítettek tárgyakat a mérés elvégzésére: kanalat, vagy vékát például.  

Amikor összeszorítjuk a markunkat, akkor morzsoló mozdulatot is végezhetünk. Morzsoláskor összeszorítjuk a 

markunkat egy tördelhető tárgy körül. A morzsolás eredménye - ha a morzsolás száraz kenyérrel történt – a morzsa. 

A mos gyök érdekesen utal a mosás ősi formájára. Ennek lényege: a markunk ki-be csukásával sajtoljuk ki a vizet 

a ruhából. Kisajtolás után a víz visszaáramlik a ruhába. Mosás közben a ki-be áramló víz surrogása hallatszik. (A nyit-

csuk mozzanat a patak vízébe „ejtve mosott” ruhára is vonatkozik. Az „ejtett” ruha – a mosás nagy mozdulata volt 

egykor – elmerül a vízben, s azt a sarkánál fogva ismét ki tudjuk emelni. Az esés hangja itt is az s. Itt tehát a 

patakvízben zajlik a „nyit-csuk” mozzanat és ejtéssel visszük vízbe a ruhát.)  

Sajátos nyit-csuk viszonyt értelmez a mag gyök és számos változata. Az m hang itt a g hanggal kifejezett határral 

fordul elő. A mag belsejét egy csonthéjas gyümölcs esetén egy kemény (k) határ zárja be. Ugyancsak a kemény 

határoltság a párja az m hangnak a mák és a makk gyökökben is. A jelzett növényeket ismerve könnyen értelmezhető 

e fogalmak hangzó rokonsága.  

A megy gyök esetében a jelenség megfigyelése nyomán ismerhetjük fel azt, hogy miért sorolták be a 

fogalomalkotó ősök a nyit-csuk fogalomcsoportba ezt a mozgást. A gyalogló embert messziről figyelve látjuk, hogy a 

lábak először eltávolodnak lépéskor, majd áthelyezve a súlypontunkat az előre lépett lábunkra, a másik lábat előbb 

közelítjük (messziről nézve zárjuk), majd folytatva a mozzanatot, előre lépünk vele, tehát ismét szétnyitjuk. Ezt a 

nyit-csuk műveletet azonban mindvégig egy pontból (gy), (messziről nézve a csípőjénél van ez a pont), egy (gy) 

ember mozdulataként értelmezzük. Ő lépked előre, nyit-csuk látvánnyal fogva össze az egy ember által végzett 

mozdulatsort.  

 

 
 

Az N hang világa, a „mindenséget és egyes dolgok forráshelyét” jelölő hang 
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Gyűjtsük össze azokat a fogalmakat, a melyekben az n-hang uralkodó szerepű. Ilyen gyökszavunk a: nő, nap, nép, 

nagy, négy, nem, nád, ned(ű), néz, én, mind, igen, nem, mind, minden, rend, csend, zeng,  -nál, -nél, -nak, -nek, -

on, -en, -ön, benn, kinn, fenn. lenn, innen, onnan, int, indul. Látjuk, hogy a gyökszavakba beágyazott esetekkel 

erősen bővül a kör. Ezt a jelenséghátteret volt a legnehezebb föltárni.  

Az n tartalmú legegyszerűbb gyökszavak fogalma a mindenségre, a fontosra, a kezdet forrására utal. E fogalmak 

közös vonása az az erő, ami a sokaságban rejlik. Ezért az n a forrás helyére is utal. Vegyünk sorra néhány 

jelentősebbet: Forrás szerepkörben: a nő – az emberi élet forrása. A nap – a természeti élet, a környezetiben látható 

élővilág, a növények, vizek, a mozgások forrása. A nép – az emberi társadalom életének, működésének, fejlődésének 

a forrása. A nagy – (a sok) – a forrása annak, hogy belőle sok kicsi meríthessen, létrejöhessen. A négy (a megfelelő 

ábrára tekintve) az indulási irányok forrására utal. A négy irány a körbe rajzolva látható és a kör középpontjából 

indul. Ez a szemlélet, vagyis a körbe rajzolt két, egymásra merőleges átmérő, egykor egy ősi ábrázolása volt a 

teljességnek. 

Folytatva a sort a nem, a (nemzetség) – a családi élet forrása, összetartó ereje. A nád egy olyan növény, melynek 

szárán át vízhez jutunk. A víz pedig az emberi élethez nélkülözhetetlen. A néz egy olyan élethelyzet, amikor ha valaki 

körbenéz, mindent lát. A nézés a helyzetérzékelés legfőbb forrása.  

Tekintsünk néhányat a helyhatározói szerepkörhöz tartozó ragokból és gyökökből is. A -nál, -nél, -nak, -nek, -on, 

-en, -ön, -ban, -ben ragok arra utalnak, hogy a megnevezett dolgok valamihez hozzátartoznak (ott van e dolgok 

forrása, forráshelye, lelőhelye. Például a könyv az asztalon van. Az asztalhoz tartozik a könyv, ott van a forráshelye.) 

Ugyanilyen értelműek a helyhatározásra használt kinn, benn, fenn. lenn, innen, onnan, szavaink is. 

Már a létezést kifejező van és tagadó nincs is n hangokat tartalmaz. Ugyanígy áll ez a helyeslő igen és a tagadó 

nem gyökszavunkra is. A létezés összegzése a személynek önmagára mutató névmása is: én.  

Az n hangunk tehát a „leginkább a létezés lényegét magába sűrítő hangunk, ami minden bizonnyal hosszú 

fejlődési utat járt be.  

 

 
 

Az Ny hang világa, a „nyúlást” jelölő hang 
 

Az ny hanghoz kapcsolódó ősi élethelyzetek egy jellegzetes környezetben fordulnak elő. Ez étkezés és a hangadás 

helye a szájban. Az étkezésnél a nyelv és a nyelés, a hangképző szervekkel történő mozgások nyomán adunk ki ny-

nyel kezdődő hangcsoportokat. Például aki nyögve-nyelősen eszik, arra mondjuk, hogy nyammog.  

Nyelvünk, az elhelyezkedése következtében formálhatta ki azt a jelenségkört, amely által a nyelv, a nyal, a nyál és 

a nyelés is gyök családot alkot. Ide tartozik a nyúl gyök is. Ezekben az ny hang a hangképlet elején áll és az l hang a 

térbeli helyzetet jelöli, mert a nyelv a térben végzi ezeket a műveleteket.  

A beszédhangok előtti, érzelmi hangadásnál is fontos előzmény a ny hang, ami abban nyilvánul meg, hogy az 

állathangadások megnevezése is ezzel a hanggal kezdődik: nyau, nyihog, nyerít, nyüszít, nyög. 

De vannak más olyan cselekvések is, amik a szájban a nyelv cselekedeteivel kapcsolatosak, de a „nagyban” 

fölismert jelenséggel társítottak a szájba „kicsinyített” megnevezésben. Ilyen a nyúlás, amit más testrészekkel is 

végezhetünk. A nyúlás, a nyújtózás más testrészünknek is a tulajdonsága.  
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A P hang világa, a „felületek összeérését” jelölő hang 
 

A p hang természetes előfordulása a hangutánzás világában a felületek találkozásakor keletkező súrlódással függ 

össze. A p hang a b hang zöngétlen párja (Bérczi, 2014, 2015b). A p hang kibocsátása is a két ajak között kifújt 

levegővel történik. De a p a szájon át végzett levegő-beszippantást (vagy a köpést) lezáró hang is. Ugyancsak gyakran 

hangzik föl akkor is, amikor a kisbaba szopik. A gyökszó, amiben a p mássalhangzóként egyedül áll, az ép szógyök.  

A két mássalhangzós gyökök közül a kap, csap, lép, tép, csíp, tap (sol), stb. esetekben a gyökszó végén áll a p. A 

pattanó p hangot gyengén halljuk a lépésnél (mezítláb, a földön, több 10 000 évvel ezelőttre gondoljunk, amikor a 

hangképletek születhettek), vagy a kezünk összezárásánál. (Minden gyökhang képletét a hozzá tartozó ábrával együtt 

szemléljük!) A tenyér csapása és a láb lépése is közel sima felületek találkozását jelenti. A lap, láp, lep, p-je már 

kiterjeszti a lépéshez tartozó talpnak a „síkszerű mivoltát” nagyobb területre. Az l a térbeliséget illeszti a p elé. A cs 

itt is a vizes közegben történő mozgásra utal a csap, a csepp gyökben is.  

 

 
 

Az R hang világa, az „ismétlődést” jelölő hang 
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Az egyik legkorábban fölismerhető jelenségkör az, amelyben az ismétlődések szembeszökőek. Már Platón utal 

arra, hogy az r hang jelentése (a görög nyelvi helyzetben!) a mozgással lehet kapcsolatos, mert kiejtésekor sohasem 

nyugszik a nyelvünk (Platón: Kratülosz). Az r az ismétlődést jelölő hangunk. Számos olyan gyökszavunk él, 

amelyben egyedül az r a mássalhangzó (Bérczi, 2015b, 2016b). 

Az r hangot őrző gyökszavaink közül is kiemelkedik a testrészünket jelölő szó: orr. A lélegzés az az ismétlődő 

életfolyamat, ami nélkül nem létezhetünk. A lélegzés állandóan „velünk van”. Itt is láthatjuk, hogy a testen, vagy a 

test életműködései világában keletkező hangok a legősibbek. Az r pedig szinte minden éjjel hallható az együtt alvó 

társaságban, mert valaki mindig horkol. Az r hang kibocsátása egyformán lehetséges orrhangon és szájhangon. Az r 

hang keletkezése során a kifújt, vagy beszívott levegő útjában egy rezgő testrészdarab áll akadályt. Ez az akadály, a 

ki- s beáramló levegőt ismétlődően megrezegteti.  

Fontos fogalomköröket feszítenek ki azok a gyökszavaink, amelyekben az r az egyedüli mássalhangzó: ér, ár, őr, 

úr, ír, rá, ró, rí. Ezek közül több is a késői műveltségben keletkezhetett (őr, úr, ír, ró), de ezen fogalmak egyetlen 

mássalhangzós gyökszó alakja mégis jelzi a mai élethez viszonyított ősiségét. Az ér, ár, rá, és rí biztosan ősiek. Ezek 

közül az ér fogalombokra különösen gazdag. (kér, tér, fér, dér, csér, stb. elő-toldalékkal, érd(..), érv(..), ért(..), érz(..), 

érk(..), stb. utó-toldalékkal, majd toldalékláncolatokkal). Ez a fokozatosan terebélyesedő fogalombokor mutatja meg, 

hogy a hangokban megjelenő fogalmak milyen hatalmas fejlődési utat jártak be: először a kettős mássalhangzóval 

(gyökkel), majd e gyökök toldalékolásával. Mindkét esetben a már kialakult és a beszédhangokhoz kapcsolódó 

fogalmak tették lehetővé az alapgondolat kiterjesztését újabb rokoni jelenségekre. Hasonló kibontakozást 

készíthetünk az ár gyökszóra is. A dolgok egymásra rakódása szintén ősi tapasztalat az ismétlődéses jelenségek 

köréből. 

A két mássalhangzós gyököknél az r gyakran áll a gyökszó elején is, és a végén is. A gyökszó végén álló 

helyzetben azt jelzi, hogy az első helyen álló hanghoz kapcsolódó élethelyzet ismétlődik. Ilyen például a forr 

élethelyzet, amikor buborékok szállnak föl a folyadékban. A buborék az f hanggal jelenik meg (kijön belőle), az 

ismétlődés pedig a kettőzött r. (Továbbfejlesztett, toldalékolt alakja a forrás.) A szőr gyökben az sz a felületet jelöli 

(szó szerint a színét-visszáját egy testnek), az r pedig az ismétlődő kis testrészdarabokat, a szőrszálakat. Az 

összeerősítés varr gyökében a „vele van” élethelyzet vonatkozik a két összeerősítésre váró darabra, és az r az 

ismétlődő cselekedet. Néhány gyökszót még fölsorolunk gyökképletet lezáró r hanggal: ver, jár, szór, fúr, zár, csőr, 

gyúr, jer, cser(reg). 

A gyökszó elején álló helyzetben az r azt jelzi, hogy a gyökzáró mássalhangzóhoz kapcsolódó élethelyzet 

ismétlődő folyamat része. Ilyen gyökszavunk szép számmal akad, s most csak a rág, a rak, a ráz, a rep(ül), a rög, a 

rúg, a rop gyököket említjük. E gyökökben a g hangunk gyakran jelenik meg (néha a k helyettesíti) olyan helyzetet 

jelölve második mássalhangzóként, amikor a mozgás (vagy egy anyagdarab) határhoz érkezik: rág, rak, rúg, rög. 

Ilyen mássalhangzó páros értelmezi reg alvó gyökünket is. A reg egyfajta ismétlődés határa. Mi ez az ismétlődés? 

Amikor elérkezik a reggel, vége az r hang ismétlésének, vagyis a barlangban, vagy alvóhelyen együtt háló emberek 

horkolásának.  

A toldalékolás esetében is (harmadik mássalhangzóként) tovább él az r eredeti értelme, az ismétlés. Legszebb 

példája ennek a tükör. A t a visszavert fényre utal (lásd a t hang leírásánál), a k az a felület (határ), amit elkészítünk a 

fény visszaverésére, és az r - a toldalékolt gyök végén - a tetszés szerint ismételt „belenézés”. Megdöbbentően jól 

működik a magyar nyelvkémia. Ilyen toldalékolt szavunk még a futár, a füzér, stb. is. 

 

Az S hang világa, a „suhogó leesést” jelölő hang 
 

Az s hanghoz hasonló suhogó, surrogó hangot leggyakrabban akkor hallhatunk, ha valami leesik. Ezt a hangot az 

esőt kísérő szél is gyakran keltheti, de ha leesik a fáról a termés – a dió, a makk, - akkor is, a leveleket 

megsuhogtatva, hallható a surrogás. A szaladó patak is adhat surrogó neszezést és ezt igazolja is a patak egyik korai 

neve. A Balaton-felvidéken, a Bakonyban és a Kisalföldön is 10-15 patak neve a séd. A d toldalék a sé – falunév is 

Szombathelytől nyugatra – pataknév helyére utal. A d itt az átvitel, áthaladás hangja, valamint idővel helyjelző 

toldalék is lett falunevek végén. A séd az a hely, ahol a surrogást keltő jelenség keletkezik, halad.  

Az s hangot őrző gyökszavaink között több van, ahol a második helyen áll, a magánhangzó mögött, s több, ahol az 

első helyen áll, a magánhangzó előtt. Az előbbiek: es(ik), ás, ős, (valamint a kötőszavak: és, is), az utóbbiak: sí, sé, só.  

Az előbbiek közül az es (alvó) gyököt Kövecses Zoltán (2015) részletesen elemezte a cikkében. Az esés 

folyamatához nem csak a leesés fogalma tartozik, hanem a hozzá kapcsolódó testek és cselekmények is: súly, 

sűly(lyed), süp(ped), sír (esik le a könnye, „hull a könnye, mint a záporeső”). Az s sistergő hangja hallatszik a sülő 

hús sercegésekor is. A süvít (a szél), suhan (vitorlás a vízen, síelő a havon), surrog (a seregély, a madárcsapat) mind 

hangutánzások olyan jelenségeknél, ahol a mozgást az s hang valamilyen formája kíséri. Amikor a bot vagy a pálca 

lesújt, akkor is a suhogó hangot halljuk.  
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Az Sz hang világa, a „felületen történő áthaladást” jelölő hang 
 

Az sz különleges zöngétlen hangunk. Sziszegve ejtjük. Legfontosabb tulajdonsága az, hogy kétféle módon is 

sziszeghetünk: a fogaink és a nyelvünk közötti résén átáramoltatott levegő kifelé fújva és befelé szíva is ugyanazt a 

hangot adja. Ennek a segítségével a jelenségek egy különleges csoportját tudták hangba foglalni őseink. E jelenségek 

mozgások, és az a közös jellemvonásuk, ami egyenértékű a ki-be áramló levegő váltakozva mozgásával. Ez a mozgás 

egy határon – határfelületen – kifelé is, befelé is haladhat.  

 

 
 

Ezt fölismerve szinte természetes, hogy ezt a ki-be azonos hangot hallató mozgást választották az áthatolási 

tulajdonság hangzó kifejezésére. Idővel az sz hanghoz kapcsolódó fogalomalkotás gazdagodott, és kiterjedt 

mindazokra a különleges mozgásokra, ahol a ki-be mozgás, vagy a váltakozó (p. föl-alámozgás) lényeges jellemzője 

egy mozgásformának.  

Az sz hanghoz tartozó legfeltűnőbb mozgásjellemzésre akkor lelünk, amikor a mozgás áthalad egy szűk résen, a 

legfontosabb határon, a szánkon. A száj a jó dolgoknak, az életet adó evésnek és ivásnak az áthaladási helyszíne 

testünkön. Az sz hang legfontosabb gyökeiben az sz a magánhangzót követi: esz, isz, úsz. Az ész, és az ősz már 
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elvontabb értelmű, későbbi fejlesztése lehet az sz fogalom-bokornak. Az esz-, -isz, és az úsz gyökünk is ikes igében él 

ma. Az ész is egy olyan kicsi mozgás „helye”, ahol váltakozó irányú „cselekvés” – észlelés és gondolkodás – szerepel.  

Az sz az első hangja a szí, (szív, ige), a sző, (és a szú), valamint az elvontabb értelmű „szó” gyöknek. Talán a 

legjellegzetesebb sz gyökkel élő fogalmunk a szövés. A gyök: sző, azt jelenti, hogy a szálat alá-fölé (ki-be) bújtatjuk.  

Az összetettebb megnevezéseket figyelve találjuk a következőket. (E gyökök már összetettek, vagyis két 

mássalhangzó építi fel őket, de első hangjuk az sz.) A régi világértelmezés szerint egy határfelületen történő ki-be 

haladás cselekedeteit teszik lehetővé a következő gyökökhöz tartozó testrészek. a szem, a száj, és ilyen folyamatot 

jelez a szül (ige) is. Áthatol a felületen a szár (és a szál), és a szőr is, és így tesz igeként az anyagdarab, ha valami szúr, 

vagy ha valaki szűr. Áthatoló jelenség a szik, (amikor nedves, akkor ragadós sár, amikor kiszárad, akkor mozaikosan 

feltöredezett a szik), a szag, a szeg, is. Ugyancsak a határfelület közelében történő mozgás a jellemző vonása a száll, a 

szél jelenségnek. 

 

A T hang világa - a „hatás-ellenhatás jelenségeket” jelölő hang  

 

A t hangunk különleges, mert a hatás-ellenhatás típusú jelenségek fölfedezésének és hangban történt rögzítésének 

az emléke. Zöngétlen hangunk. Nyelvünket a felső fogsorhoz szorítva ejtjük. Legfontosabb tulajdonsága az, hogy 

mintha ütést mérnénk a kiejtésekor. Mert a kiejtésnek megfelel az a jellemvonás, az a tulajdonság, aminek a hangzó 

kifejezésére a fogalomalkotás idején fölhasználták őseink. Ez pedig egy több ágon is megszerzett tapasztalás. Van egy 

optikai jelenségcsoport, egy szemmel megfigyelhető oldal, és van egy mechanikai jellegű jelenségcsoport oldala a t 

ősi világának. Ezekkel a fizikai kifejezésekkel ez így ma túl tudományos meghatározás. De a jelenségekre, az 

élethelyzetek tapasztalataira rátérve érzékeljük majd, mit fed ez a két jelenségcsoport.  

 

 
 

Kézzel ütve egy lapos kőre azt érezzük, hogy a kő is visszaüt a kezünkre. Az egyik tenyerünkkel a kőre mért ütést 

megismételhetjük, most már a másik tenyerünkre ütve. Mindkét esetben a bőrünk is, és az izmaink is érzékelik a 

visszahatást. Azt tapasztaljuk, hogy a jobb és a bal kéznél érzett ütés egyenlő nagyságú. 

Ugyanez az ütést követő visszaható érzés figyelhető meg akkor is, ha a lábunk üt a földre. Mezítláb vagyunk 

természetesen, hiszen az ősi fölismerés több tízezer évvel ezelőtti lehet. A lábon érzett ütés a lépéskor kisebb, mint a 

kézzel tett ütésnél. (Ezt a lép gyök is igazolja). Nagyobb az ütés, ha az ember fut, mert az út visszaüt. 

Most pedig vegyük sorra azokat a jelenségeket, ahol ezeket a megfigyeléseket gyökökbe foglalta, és a t hang 

fölhasználásával összegezték őseink - máig érvényesen. 

A t hang legfontosabb gyökeiben az ütéssel kapcsolatos mozgások és cselekvések szerepelnek. Kezdjük azokkal, 

ahol a t a második hang. Ilyen az üt, (ige), amihez ma is szorosan kapcsolódik az öt számnév (a fél kézen lévő ujjak 

számossága). Ugyancsak ez az ismeretek elrendezésének a formája az út szavunk (gyökünk) esetén is. Az úthoz 

szorosan kapcsolódik az a mozgás, amikor a nagyobb ütéssel történő erőteljesebb mozgást, a fut igével jelzett 
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cselekvést végezzük. Kezünkben és lábunkban is érezzük a visszahatást. Ezt a közös vonást rögzíti egy másik 

kapcsolat is: kezünk belső, ütő része a tenyér, lábunké a talp. Ezzel át is tértünk egy másik szócsoportra.  

Másodikként azok között a gyökök között keresünk alapjelenségeket, melyeknél a t az első hang: tó, tő. A tó az az 

ősi tükör, ahol megláthatjuk a tükröződő testünket, minden más jelenséggel együtt. (A test szóban is a kettőzött t az 

ősi kettőződést, tükröződést őrizheti, ahogyan a két, kettő szavainkban is.) Az ősi világkép azt hitte, hogy szemünkből 

fénysugár indul, és az visszatükröződik a tárgyakon. A fogalomalkotás hajnalán hasonló érzése lehetett ősünknek, 

amikor ugyanúgy a visszahatást figyelte meg a látvány esetében, mint a mozgásnál (ütésnél). A tóban történő 

tükröződést – a kép „visszaütését” - ezért ugyanazzal a hanggal jelezte, mint a kezénél és a lábánál észlelt 

visszahatást. Mindmáig ezt a jelenség-társítást, jelenség kapcsolódást figyelhetjük meg a t hangon keresztül. Mindkét 

esetben a jelenség egyik része megismétlődik egy másik formában.  

A tükröződés más formában is segítette a két jelenség összekapcsolását. Két tenyerünket összecsapva ugyanazt 

érezzük a bőrünkön és az izmainkban, mint amit látunk a szemünkkel, ha a tó fölé tarjuk a kezünket. Ugyanakkor az a 

testrészünk, ami tükröződik a tóban, „megszólalásig” hasonlít ahhoz, ami a másik karunk végén a sajátunk. Ezt ma 

úgy mondjuk, hogy a két kezünk (közel) tükörszimmetrikus. Ez a szoros kapcsolat biztosan hozzájárult ahhoz, hogy a 

két jelenséget egyetlen hangba sűrítve összegezze ősünk a hangzó közlés számára. A testrészeknél azonban mindig 

jelen van a kettőzöttség, állandóan megfigyelhetjük, míg a képek megismétlődéséhez a tóhoz kell elmennünk.  

Az egyik testrész megnevezése a gyökök képzése idején már a kíz (=kéz) volt. Ennek a létrejötte a kemény 

végződésű ujjakból és az íz kicsi mozgásból tevődött össze. A tükörrel (t) „kettőzött”, két-kéz együttes élethelyzet-

megnevezésének az igénye a tíz megnevezést sugallta. Így válik érthetővé a nyelv belső logikája szerint az öt és a tíz 

szavunk (ma már számnevünk) kapcsolata. A kétféle visszahatás (t) közös jegyeinek a fölismerése van rögzítve 

bennük. (Ha merész következtetést is megengedünk, ez a képkettőzés az egyik ősi „összeadásképletet is” például adta: 

kíz meg kíz az tíz, vagy mai szóval: öt meg öt az tíz.) 

Ugyancsak szimmetrikus az alaphelyzet a tép gyök képe esetén is: mindkét kézzel, de ellentétes irányban húzzuk 

szét a szálat s tépjük is szét.  

Két jelenség szoros összetartozása figyelhető meg a földből kihúzott növény tövénél. A tő a növénynek az a része, 

ahol – nagy vonalakban – a növény felső része és alsó része „tükröződik”, megismétlődik közel azonos alakban, mert 

a szétágazások bokra megismétlődik fölfelé is, lefelé is. Más első helyzetben álló t gyökünk: pl. tér, tár, tűr, túr, tar, 

ter(ül), tap, tép, top, táp, tál, tal(ál), tesz, tok, tök, tág, teg(ez), töp(ped), stb. gyökeinkben.  

A kézzel (két kézzel) végzett cselekvések esetén fokozatosan alakult át a t hang szerepköre. Ma már a t-t mint tett-

képzőt tekintjük. Ezeknél gyökvégi helyzetben szerepel a t: a lát, fűt, hűt, szít, stb. gyökeinkben. 

A legelvontabb tükrözés az, amikor a beszélő társat tiszteljük meg a te (később a ti) alakban.  

 

A V hang világa, az „elválást” jelölő hang 
 

Amíg az f hang a kifújt levegővel érzékelteti azt, hogy kijön a szereplő „valahonnan”, az f zöngés párja, a v hang 

azt jelzi, hogy a kilépésre alkalmas tárgy, szereplő elválik ugyan, de „vele marad”, a kibocsátóval marad. A -val, -vel. 

ragunk mindmáig ezt a jelentést hordozza.  

A v hang jelentése a számos jelenségben jelen lévő közös kép: vele van. Elválik ugyan tőle, de vele van. A létige 

is, jelen időben, és a múltbeli alakokban is v-vel kezdődő gyökszó: van, vala, volt. 

Legrövidebb gyökeink világában az óv, és az öv jelzi, a véd gyökkel együtt, ezt a „vele maradást”. A leválasztó 

gyökök sokasága megőrizte az eredeti „kijön belőle” jelentést: vág, vál, vás, vés, váj, vég, vesz, visz, von. Az „együtt 

marad” jelentést hordozza a varr gyök is. 

A v hang jelentésének szemléltetésére néhányat fölsorolunk az elválás gyökbokrához tartozó fogalmainkból: vacog 

vagyis a foga elválik, majd összekoccan újra; velő az, ami befelé válik le a csontról. A vas olyan anyag, amellyel 

(vásni és) vésni lehet a kemény anyagokat is, tehát elválasztásokat lehet vele végezni (hogy a vaskarddal – acélkarddal 

– végzett harci leválasztási műveletekre ne is emlékeztessünk). 

Az ív, ami az égbolttal, az öv, ami az emberi derékkal együtt van. Elválik tőle, de vele van. 
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A Z hang világa, a „mozgást” jelölő hang 
 

A z hang a zizeg, zúg, a mozgásukkal hangot adó jelenségeknek a hangérteménye. A z általában a mozgás jelzésére 

az sz zöngés párja. Amíg az sz a felületen áthaladó mozgás jelölésében kapott nagyobb szerepet, addig a z – az sz, 

zöngés ejtéssel – a legősibb megnevezett mozgások hangja. Ezek a belülről jövő kicsi mozgások, amelyek akár vissza 

is térhetnek az eredeti, mozgás előtti állapotba. Leggyakoribb ilyen mozgások az emberi testen tapasztalhatók. A 

mozgások gyöke az íz részben alvó gyökünk. Azért mondhatjuk, hogy részben alvó gyökünk, mert nehéz fölfedezni 

az izom, izeg-mozog, izzad, izgul, izzik szavainkban ezt a közös eredetet. Az ízlel, ízes, és a mozgó porcika, az ízület 

már jobban fölismerhetővé teszi ezt a mozgással való kapcsolatot. Áttételes viszont a kapcsolata az íz lélekkel, az 

eurázsiai sámánhit ki-be járó lelkével, pedig ez a fogalom is a kicsi mozgással kapcsolatos.  
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A z hangunk leggyakrabban gyökvégi helyzetben szerepelve utal a mozgásra. Az egyik legfontosabb ilyen gyök a 

néz. Az ősi elképzelés az volt, hogy a mozgó szem bocsát ki egy sugarat, s ez verődik vissza a tárgyról. Az n a 

kibocsátó személyre vonatkozó hang, azaz én. A húz gyökben a csökkenés (a kifogyás) h hangjával áll együtt a z. A 

távolság fogy el (ahogy a hív, a hoz és más h-val kezdődő gyököknél is.) a húzott tárgy és a cél között. A ráz gyökben 

(és a rez – alvó – gyökben is) az ismétlődés r hangjával áll együtt a z. A fáz(ik) és a fűz gyökökben a fa, fű tárgyakhoz 

kapcsolódik a mozgás. A kéz gyökben a k hanghoz kapcsolódik az íz. Az öt kis „kemény” egység – ujjak - mozgását 

őrzi az íz hangalak. Mivel a mozgás fogalmát őseink először az ember által végzett mozgásokra formálták, ezért 

szerepel a z gyakran az igeragozásban az 1. szám 3. személyű igerag alakokban (hoz, fűz, ráz, néz, főz, összetettebb 

igealakokban is: tervez, fényez, nevez, szervez, stb.).  

 

Összegzés a mássalhangzók fogalomszótáráról 

 

A beszédhangokban a szájjal kibocsátott hangzás is utal a kifejezni és közölni szánt élethelyzet lényegére. 

Beszédhangjaink (mássalhangzóink) egy-egy jelenségtípusnak az összegzését jelentik. Ezek a beszédhangjaink az 

élethelyzetekben előforduló változási jelenségek egy csoportjának olyan hangzó összegzését adják, amelyet ki lehet 

mondani a szájszervekkel.  

A tisztelt olvasó az első olyan fogalomszótárt tartja kézben, amelyben magányos mássalhangzóinkat 

ősfogalmaknak tekintjük. E szótár – e fogalomtár – teszi lehetővé, hogy a mássalhangzókkal két mássalhangzós 

gyököket képezzünk, melyek már egyszerre két ősfogalmat jelölnek meg, vonnak össze, s ezáltal újabb jelenségeket 

tudnak hangzó képlettel közölni.  

A fogalomtárban szereplő mássalhangzók a gondolkodás és a beszéd kialakulási korának első tudatos 

ismerethorizontját formálták meg. Ez az első elvonatkoztatásokat is tartalmazó ismeret-horizont. 

 

 

További fejlesztések a mondat kiformálása irányába 

 

Azt joggal feltételezhetjük, hogy a kialakult mozgásbeszéd mintegy öntőformát képezett a hangzó beszéd számára. 

A mozgással bemutatott eseménysor az izmok munkája és a látvány képsora révén is már több emlékszálon rögzített 

eseménysorokat az agyban. Egy ily módon már megtanult (és ismételten közvetített) cselekvéssorozatra rakódik rá a 

hangutánzás. Ez is indítéka lehetett annak, hogy ha egyszer megindult a hangzás fölhasználása a közlés 

tökéletesítésére, akkor a hangzás sokoldalúan fejlődhetett.  

A sötétben, hanggal történő eseménysor fölidézés képzeletben már az izmokat is mozgatja, nem csak a képeket és 

mozdulatokat „hívja elő” a tudatban. E képekre, mozdulatokra, izomfeszülésekre emlékezés külön-külön is 

idegpályák beidegzését jelenti. (Egy idegpálya pedig maga is idegkapcsolati sorozat fölépülését jelenti.) A hangzással 

együtt épülő emlékezés (idegpálya-fölépülés) már három korábbi társult esemény-fölidézésre épül. Ami egyszer már 

össze lett kapcsolva, (idegpálya) az a későbbiekben már gyorsabban kapcsolódik, „elharapózva” épül újra egy 

korábbihoz hasonló élethelyzetben. A régebbi viszony gyorsabban érvényre jut egy új, hasonló helyzetben. Ezért 

amikor újabb közlési mód társul a régebbiekhez, a hangzás társul a régebbi közlésekhez, azt is mondhatjuk, hogy a 

régebbi közlési módok mintegy öntőformát képeztek az újnak.  

Az öntőforma egyik előnye az, hogy már szakaszokra van bontva benne a mozgásbeszéd. Ez a szakaszolás maga 

az emberi (és állati) lépés. Ezért kínálkozik a lehetőség, hogy a hangzó utánzás is kisebb egységekből épüljön föl. 

Valójában az emberi életműködés számos területe sugallja a szakaszolást. Ezeket is az élet állandóságai közé 

sorolhatjuk. Ilyen a lépés mellett a rágás, a légzés, az ivás kortyokban, az evés falatokban. Tagolás szempontjából 

ezek a szakaszosan – néha ritmikusan - ismétlődő mozgások a leginkább meghatározók a hangzó beszéd formájának a 

kialakításánál. Ezeknek a ritmusa egyúttal azt is eredményezi, hogy a zörejek, hangadások is ezt a ritmust követik. Ha 

letesszük a lábunk egy lépésnél a vizes rétre, pocsolyába lépünk, akkor a víz csattanása, loccsanása, csobbanása 

(amikor mélyebb gödörbe lépünk) ritmikusan ismétlődik. A locs-pocs hangutánzó kifejezés már ezt az ismétlődést 

adja vissza.  

A hangutánzás ilyen mozzanatai más eseményeknél is tagoltan, egymás követve ismétlődnek. Tölgyfaerdőben 

egymást követve hullnak le a makkok: kopp, kopp. Lábunk alatt a lépésnél a gally roppan (a szóvégi n igésíti a 

hangutánzást). Roppanásnál előbb halljuk az r ropogási sorozatot, utána pedig a lépésre is jellemző súrlódó p hangot.  

 

14. Összegzés a mássalhangzókig tartó fejlesztésekről 

 

A gondolkodás és a beszéd kifejlődése az életjelenségek szükséges velejárójaként, a hangzó közlés igényére 

fejlődött ki. Írásunkban a hangutánzó hangkiadások nyomán megindult fejlődés korai lépéseit követtük nyomon. 

Ennek nyomai mindmáig bőségesen jelen vannak anyanyelvünkben. Arra törekedtünk, hogy különféle szemléletes 

modellekkel mutassuk be a fogalomfejlődésnek ezeket a legkorábbi mozzanatait (25. ábra.)  
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25. ábra. Ha a számok sorrendjében tekintjük a folyamatábrát, akkor a hangzó közlés szerkezeti hierarchiáját 

követve figyelhetjük meg a nyelv (a beszéd) szintekre történő szétszedésének főbb mozzanatait. A szétszedést a 

mondatnál kezdjük (1), majd a szócsaládosságot fölismerjük a szavak szintjén (2) a gondolati oldal és a formai oldal 

szétválasztásánál. A gyökök szintjén a gyökök családosságát ismerjük föl (3). A hangok esetén tudatosul bennünk az, 

hogy a hangcsaládosság (4), amit hangérteménynek nevez a CzF, abból fakad, hogy a mássalhangzók élethelyzeteket 

jelölnek. Ezért a mélyebb szinten, a jelenségcsaládosság szintjén (5) a gondolati rendszer és a formai rendszer 

egybeesik. A közös hang kiemelése hosszas összehasonlító munka eredménye (6). A különálló események, mozzanatok 

hangképleteinek összehasonlításából jött létre (7). (Ezen a fázison a kis háromszög a hangképlet közös részét jelöli.) 

Az élet különálló mozzanatokra történő tagolása, és a hozzájuk kapcsolódó hangképletek képezik a még korábbi 

korszakot (8). A legősibb hangzást őrző állapot az, amikor még „szinte” egybefolynak, összekapcsolódnak az 

életfolyamat-sorozatok (9). Ez a szétszedési sor most a fölépülés irányából is végigolvasható. Ekkor a 9-es 

eseményfázisnál kezdjük a történetet, amit rendre a mozzanatok tagolása (8), azokból a közös hangzás észrevétele (7), 

majd a közös hang kiemelése és összekapcsolása (6) követ. Mivel a hang (mássalhangzó) hasonló élethelyzetek közös 

jellemzője lett (5), megjelenik a tartalom és a forma fokozatos szétválása a hangérteménynél (4), ami tovább 

fokozódik két hangnak gyökké történő összekapcsolásával (3). A további toldalékolás már a mai szavaink világát építi 

(2), ami a mondattá épülés korai fázisa az elemek előkészítésének oldaláról. A mondat (1) már a közlés hosszú, itt 

nem részletezett fejlődéstörténetét kívánja.  

 

Láthattuk, hogy a korai gondolkodás fejlődése idején a közlési formák megkívánták a mozgásbeszédet kísérő 

hangzó közlés fokozatos pontosítását. Az élet megkívánta azt is, hogy egyre nagyobb életdarab és jelenségvilág váljék 

hangképletekkel megfogalmazhatóvá. A hasonló élethelyzetet mutató jelenségekhez a szájjal is kimondható azonos 

hangképletet rendeltek hozzá őseink. Ezzel a kiemelt közös hanggal, a közös élethelyzeteknek a „hangba öntésével” 

megindult az ősfogalmak megalkotásának a kora. Mostani munkánkkal pedig elkezdődött a hangzó közlés korai 

időszakának földerítése. Számos teendő maradt még a kutatók előtt, hogy föltárják a műveltség kiformálásának ezt a 

különleges, hatékony korai időszakát, a hangzó beszéd, a gondolkodás és a fogalomalkotás születésének nagy 

lépéseit. E munkák során mindvégig arra is érdemes gondolnunk, hogy a hangzás útján közlő beszéd, a 

kommunikáció kifejlődése „Az Evolúció nagy lépései” közül a nyolcadik John Maynard Smith és Szathmári Eörs 

könyvének (1995) kérdései között. 
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15. A magánhangzók világának szükségszerű kialakulása a gyökök formálódása idején 

 

A ma élő beszéd fejlesztések eredménye, a fejlődéstörténet pillanatnyi végállomása. Tanulmányunk elején a nyelv 

(a beszéd és a gondolkodás) rendszerelemzését az eredmények felől visszatekintve végeztük. A hierarchiaszintek 

elemi szintjét a beszéd mássalhangzóiban találtuk meg. Ezekre a mássalhangzókra úgy tekinthetünk, mint 

ősfogalmakra. A gondolkodás eme ősfogalmai tették lehetővé, hogy a megkezdett úton, a fogalomalkotás útján 

megindulhasson a beszéd fejlődése.  

A szétszedés (fölbontás) irányából visszatekintve a beszéd mássalhangzóit egy sajátos helyzetben találjuk. Ma is 

élő gyökszavaink egy jelentős része egy mássalhangzóból és egy magánhangzóból áll. Gyökelemeknek is nevezik 

ezeket a hangpárokat (gyököket). Ha az építés (fejlesztés) felől tekintünk e gyökelemekre, (hangpárokra), azt látjuk, 

hogy kiterjedt ősi fogalomvilág kapcsolódik hozzájuk. Föl is térképezhetjük ezt a világot és gazdag élethelyzet leírást 

találunk a segítségükkel. Hogyan jöhetett ez létre?  

Azt látjuk, hogy a gyökelemek jelentéstartományukkal „félúton állnak” (a mássalhangzók szempontjából) az 

egyetlen mássalhangzóval jellemzett és a két mássalhangzóval (teljes gyök) jellemzett fogalomvilág között. Ezt 

figyelembe véve sejthetjük meg az ősi közösségeknek a beszédet fejlesztő lépéseit. 

Amikor már elterjedtté vált a mássalhangzókkal történő élethelyzet megjelölés gyakorlata, szükségessé vált több 

lépés is. Az egyik az élethelyzet pontosítása egy másik mássalhangzóval. A másik pedig az volt, hogy az egymás után 

kerülő mássalhangzók illeszkedjenek, és ne torlódjanak. Ahogyan a mozgásbeszédben egymást követi a mozzanatok 

sorozata, úgy kell folyamatossá tenni a hangzó közlést is.  

A mozgás azonban folyamatossá tehető finommozdulatokkal. De ha csak mássalhangzók sorakoznak „mellettük” a 

hangzó kíséretben, akkor igen szaggatottá válik a közlés. A mássalhangzók közötti szaggatottság föloldására kerültek 

a magánhangzók a mássalhangzók közé. Ennek élettani oka az is, hogy az ajakzárással keletkező számos 

mássalhangzó után ismét ki kell nyitni az ajkakat a következő mássalhangzó indítására. Az ajakzárás utáni ajaknyitás 

szinte szükségszerűen illeszt be a hangsorba egy „magánhangzót”. Ezt elősegítette az is, hogy már ősidők óta 

használatban voltak magánhangzók mint nyitott szájjal kiadott indulati, érzelmi, kiáltó, vagy akár csak lélegzetvételi 

hangok. Az egymás után kiadott mássalhangzók összekötése adott szerepet a nyitott ajkak hangjai számára, az indulati 

jelentéseken túlmenően is. A mássalhangzóval jellemezett élethelyzetek pontosabb megjelölése volt az egyik ok a 

gyökök keletkezésére. A két mássalhangzó közötti „illesztés” szükségessége volt a másik ok arra, hogy a gyökök 

alakjában zárt egységek jöjjenek létre az élethelyzetek megjelölésére. Ennek az alakja tehát egy mássalhangzó-

magánhangzó-mássalhangzó hanghármas lett. Ma is ezeket az alakokat tekintjük teljes gyökalaknak.  

A gyöknek, mint állandó hangzó formai és tartalmi egységnek a kialakulása hosszú időt vehetett igénybe. Ennek 

során nem csak a kapcsolódások sokasága került kialakításra, használatra, részben akár elvetésre is. Amikor a mai 

összetett fogalomvilág felől bontjuk „visszafelé” a nyelv szerkezetét, akkor fokozatosan lelünk rá arra, milyen 

formálódási szakaszok jellemezhették ezt a távoli korszakot. A gyökelemek éppen arra mutatnak rá, hogy bennük még 

a mássalhangzó a tartalmat meghatározó egység. A mássalhangzó alkotja a közös tartalmi vázat a sok, azonos 

mássalhangzóval jellemzett élethelyzet között. Éppen ez a közös tartalom tette lehetővé a fölfedezését a 

mássalhangzók ősfogalmi jelentésének. Ez a gyökelem köré már gyök formában fölírt fogalmak bokrából (a fogalom-

hógolyóból) is látszik (22. ábra).  

A gyökelem egy mássalhangzóból és egy magánhangzóból áll. A gyökökből a gyökelem révén vonjuk ki azt a 

fogalomfejlesztési irányt, amit az adott magánhangzó a hasonló tendenciájú gyökökben képvisel. Tehát a gyökelem 

egy olyan hangképlet, amelynek kettős jelleme van. Egyrészt gyakran jelöl ősi fogalmat (pl. fű, fa, fő, fú, fi = kijön 

belőle), amit a gyökképzés tovább visz (fűz, fáz, főz, fia, fúj), és a mássalhangzó a gyökelem záró hangjaként is állhat 

(ég, ág, ug.xxx, yyy.ig, = határ), amit a gyökképzés visz tovább (rég, rág, rúg, míg). Másrészt a gyökelem gyakran a 

fogalomalkotás irányát jelzi a kiválasztott magánhangzó segítségével. Például az ér gyökelem igen gazdag 

fogalombokorral rendelkezik, háromféle helyzetben is. Önmagában az ér is egy sorozat eredetét jelentette egykor, az 

r-ből kifejlődve (hasonlóan az ár-ral.) Második esetben akkor, ha az é hang - kötőelemként - az r elé helyezett 

mássalhangzót kapcsolja a gyökhöz: kér, tér, fér, mér, stb. – itt is benne van a gyökben az ismétlődés. Harmadik 

esetben akkor, ha az r után kerül a következő mássalhangzó: érd(em), érk(ezik), ért, érv, érz(és). Ha még az első 

helyen álló r hangból ide tartozó ré gyökelemet tekintjük, akkor a rész, rég, rét, réz (rez) stb. gyökök világával egy kis 

univerzumot föl lehet térképezni és meg lehet nevezni. Pedig csak az r-rel és az é-vel képezhető tartalom és forma 

szerinti univerzumot vizsgáltuk.  

A magánhangzók zöngések. Megjelenésük érthetővé teszi a mássalhangzó párok közötti hangingadozás jelenségét, 

ami mindmáig a beszélt nyelvet formáló tényező. 

 

 

A fogalmak kiterjesztése a jelenség képi tartalmának átvitele útján 
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Az ősfogalomalkotásnak is nevezhető fogalomsűrítő stratégiát a hangzó beszéd használói továbbfejlesztették. A 

gyökök értelmének fogalmi kiterjesztésével folytatódott a jelenségvilág élethelyzeteinek összehasonlítása, 

összekapcsolása. A gyököknek ezen a horizontján is hálózat képződött azzal, hogy a kiterjedő fogalmak újabb 

élethelyzeteket kapcsoltak össze (24. ábra.). A gyökök és a gyökszavak toldalékolása rendszeressé tette az egyre 

összetettebb gondolatok fölidézését. Ezen a még összetettebb fogalmi horizonton képződött a szócsaládosság. A 

toldalékolás által új fogalmi réteg képződött. Az egyre összetettebb hangképletek használata az élethelyzetek 

fölidézését tovább pontosította, s ezáltal rendszeressé tette az összetettebb életdaraboknak a beemelését a hangzó 

közlés világába. A gondolatok fölidézése így a korábbiaknál ismét egy magasabb horizonton történt meg. Mindez a 

fejlesztés érintette a hangzás kimondását, a rágondolást, az egyre hosszabb hangzó egységek meghallását és 

megértését is.  

 

 

16. A gyökök világának kiépülése (magyar nyelvkémia) 

 
A 10. fejezetben megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogyan történhet két mássalhangzó összekapcsolása azzal a 

céllal, hogy a két mássalhangzónak megfelelő két fogalmat is összekapcsoljuk. Akkor azt tekintettük életszerű 

hangzás-előfordulásnak, amikor egy hangzó képlet kimondásakor a képlet elején és a végén is megjelent egy-egy 

hang. Például a szívást cselekvő személy szájhangjában eleve benne van a kimondó gyök eleje (sz) – a sziszegés, a 

levegőt befelé szívó áramlással - és a vége (v) a szívás lezárását jelölő ajak-fog összezáró mozdulattal. Ezt a mintát az 

élethelyzet szolgáltatja. De az élethelyzeteket, az alapjelenségeket megjelölő hangok használata során már 

fölmerülhetett egy észrevétel. Föltűnhetett, hogy vannak olyan élethelyzetek, amelyekben két, különbözően 

hangzósított jellemvonás együtt jellemzi ezt az új jelenséget. Például amikor megrázzuk a lombos ágat, amit 

letörtünk, egyszerre van jelen ebben a cselekvésben az ismétlés ( r ) és a mozgás (z). Ha ezt a hagyományos módon 

hangzósítva kellett közölni, akkor az r és a z hangot gyorsan egymás után kellett kimondani. Önkéntelenül is közé 

kellett azonban tenni egy átmeneti hangot, arra a kis időre, amíg a száj állása az egyik hangról a másikra váltott. Ilyen 

esetek sokasága termelhette ki azt a gyakorlatot, hogy fokozatosan, a két mássalhangzót egy egységbe összevonó 

hangképletet kezdtek ilyenkor kimondani. Ma már nem csodálkozunk azon, hogy a ráz, a rez(eg), rez(gő), resz(ket) 

szavaink mind erre az r+z ősgyökre vezethetők vissza. Ennek mintájára a fölrepülő madár szárnyverdesése a második 

hangnak a p hangot idézi (p = felületek találkozása), ezért ennek gyöke a rep.  

A hangképleteknek egy ilyen irányú kifejlődése két ágon is bekövetkezhetett. Az egyik helyzet volt a már említett 

szív esete. Ekkor az élethelyzet kimondását nyitó mozzanatra kimondott hang tartalmazta a hangutánzó hangot a 

hangképlet elején, és az élethelyzet kimondását záró mozzanatra kimondott hang tartalmazta a hangutánzó hangot a 

képlet végén. (más példák: a csap hangképlet, a locs és a pocs hangképlet, stb.). A másik ág a kifejlődött 

hangértemények (mássalhangzók) már tudatos összekapcsolásának az esete volt. A kút például már egy ilyen gyök, 

mert a k (kemény, határolt) és a t (tó, tükör, visszaverő-visszaható élethelyzet) van benne összekapcsolva. Ilyen 

tudatosuló összekapcsolási helyzet a mar, vagy a mos gyök is. Az m (em, ám, nyit csuk élethelyzet) van benne 

összekapcsolva az r (ismétlődés), illetve a s (suhanás, suhogás) élethelyzet jellemző hangokkal. Mosáskor a kezünket 

nyitjuk-csukjuk, s így engedjük be a vizet (ami sisteregve ad hangot) az anyagba, majd sajtoljuk ki. A marásnál a kéz, 

vagy a száj nyílik s csukódik, ismétlődően.  

Ez az elemekből összetettség az ősi fogalomvilág továbbfejlesztésénél kísértetiesen emlékeztet arra, amit a 

kémiában ismert meg az ember: a kémiai elemek tulajdonságai egyesülnek, összeadódnak a vegyületekben. 

Természetesen a hasonlat távoli, de az összeadódás, a rögzülő összekapcsoltság mégis azt eredményezte, hogy erre a 

helyzetre a nyelvkémia kifejezést használja a szerző (Bérczi, 2011).  

A gyökök tehát egyesítik azokat a korábbi fölismeréseket, hogy vannak állandósuló élethelyzetek, amikre 

állandósuló hangképletet alkalmazunk. Ugyanez történik a gyököknél is, csak itt már két korábbi hangképlet forr 

össze egyetlen élethelyzet-jellemzővé. A gyökök alkotása tudatos „sűrítést” jelentett s ez egy újabb lépés volt a 

gondolkodás és az elvonatkoztatást felé.  

A gondolkodás fejlődése több ágon is bekövetkezett. Miután a hangképletek használata, azok gazdag készlete 

egyre több élethelyzetet tudott megjeleníteni a tudati világunkban, agyunk hozzászokott a hangzás és a hozzá tartozó 

kép kapcsolatához. Mikor új élethelyzettel szembesült – és már ismerte a hangzó közlés erejét – azon gondolkodott, 

milyen korábbi hangzókra tudja visszavezetni az új élethelyzetet. Az szokássá válhatott, hogy egy-egy közlő mindig 

visszagondol az egyes élethelyzetekre akkor is, amikor még nincsen hangadás, csak a belső ismétlés „jár a fejében”. 

Ez a gondolkodási szint szinte nélkülözhetetlen akkor, amikor a ma gyököknek (szógyököknek) nevezett 

fogalomvilág formálódott a hangzó beszéd során.  

A gondolati munkával végzett élethelyzet-fölidézésnek többféle lehetősége áll fenn ekkor. A legkorábbi az, hogy 

mozgással idézi föl az új élethelyzetet. Ha az élethelyzet többféle eseménysorban is előfordul, akkor az élethelyzet 

hangzásmintája is ismétlődhet, de lehet egy kissé más is. Más lesz a hangzása annak, ha távolabb egy ragadozó egy 

patást mar, vagy ha a kezem vizet mer. Ebben a közeli magas hangú magánhangzó és a távolabbi eset mélyebb 

magánhangzója juttatja kifejezésre ezt az eltérést.  
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A gyökök elemzése a fölismert mássalhangzó és jelenség kapcsolódások fényében hosszú és érdekes munka lesz. 

Ennek a kezdetén járunk akkor, ha néhány feltűnő esetet bemutatunk. 

Az 26c. ábra segíthet abban, hogy mozzanatokra bontva mutassuk be egy-egy gyök összetevődését a kétféle 

mássalhangzó részmozdulatából. Egyik ilyen példánk lehet a kéz. Visszabontva ez a gyökünk valójában a k-nak ((k 

kemény, határ) és a z-nek (mozgás) a kicsit is jelentő í-vel való összekapcsolása. Oroszban és ukránban van a kéz 

ujjait jelölő ilyen kiszty szava. S ez nálunk a kesztyű szóban ugyanúgy meg van.  

Kör (ker, kar, stb.) gyökbokrunk az egyik legnagyobb fogalombokor. Folytatódik a gör (gur, gar, stb.) bokorban 

is. Korábban említettük már a képet, amit a kezünkön tudunk fölidézni, felfelé tartott tenyérrel és ujjakkal, amelyek 

körülveszik a kis tenyérmedencét. Kerítik a kis mélyedést. A kar esetében a kemény határ (a kéz ujjain) bármikor 

ismételhető, körbemozgatható (a csatában hányszor kellett ezt tennie Szent László királynak, Hunyadi Jánosnak, 

Toldinak, Kinizsi Pálnak). A kar ereje (erő) is az ismétlődésben van.  

 

 
 

26a. ábra. Kör (ker, kar, stb.) gyökbokrunk a test közelében bontakozhatott ki. Több pontján testünknek kemény 

végpont található, s a k be is épült e testrészek megnevezésének gyökébe és toldalékolással kapott szavába is. Azt is 

látjuk, hogy a kéz nyit-csuk szerepe is benne van a mar, mer, mor(zsol) gyökcsoportban is. 

 

 

Egy másik alapgyökünk a kap gyök, amely a k-nak ((k kemény, határ) és a p-nek (felületek találkozása) a 

kapcsolata egy képben. Kapjunk el egy legyet. Az ujjaink rácsapódnak a tenyerünkre és a felületek találkozására 

jellemző pattanó hangot is hallunk.  
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26b. ábra. Kap alapgyökünk a kéz kemény határt képező részéből (k) és a felületek találkozását jelölő p hangból 

tevődött össze. A jelenség megnevezése nyomán számos megragadást jelölő fogalmunk ágazott ki ebből a gyökből.  

 

 

Azt a hatalmas szóbokrot (szócsaládot, Lugossy, 1856), amely a kap gyökből kinőtt, több helyen bemutattuk 

(Bérczi, 2014). Itt csak a kapar, kapcsol, kapaszkodik, kapkod, kapa, kapál, stb. szavainkat említjük. A fogalombokor 

messze kiterjed, ha a lényegi kép távoli kapcsolódásait, és a hasonulásokkal előálló változatokat is ide kapcsoljuk: 

kapu, kabát (mindkettőnek a két szárnya rázárul a „bentlévőre”. 

Egy másik gyökünk a fog: ez az élethelyzet, ahol a testünk egyik kemény határát képező kéz rázárul valamilyen 

tárgyra. Kinyílik (f) és ráhatárolódik, rázárul (g). Ezt a műveletet kézzel és szájjal is el tudjuk végezni. Az ősmondat 

kialakulásánál még visszatérünk gyökszó fölhasadására.  

 

 
 

26c. ábra. Fog alapgyökünk a kéz kinyitásakor kijövő ujjakkal induló mozdulat. A tárgy megragadása után a 

tárgya boruló és rajta kemény határt képező g hang jelzi a megállását. A jelenség megnevezése nyomán számos 

megfogást jelölő fogalmunk ágazott ki ebből a gyökből.  

 

 

Érdekes az alapjelenség meghatározó szerepe e két gyök: a fog és a kap fogalombokrának a kialakulásában. 

Mindkét gyök a kéz „elfogó” műveletével kapcsolatos. De amíg a kap gyökben a mozdulat ujjakat behajlító 

mozdulata (kapar, kapcsol, kapaszkodik, kapkod, kapa, kapál) van túlsúlyban, addig a fog (fogoly, fogda, fogság, 

fogadalom, fogalom stb.) gyökből ez a rázárulás az, ami képileg is öröklődik a szócsaládosságban.  

Az l+p gyökök körében az l (térbeliség) és a p (felületek találkozása, finom tapintása) találkozik. Összehangolt a 

jelentésben a lep, a láp, a lap, és rokoni a lép is az ősi képben, de ide tartozó az angolban fennmaradt lip is. Ez a 

fogalombokor a lágy, sima felületek világába kalauzol el bennünket.  

Azt láthatjuk, hogy a fölismert mássalhangzó fogalmak segítségével már nem a magános gyököket, hanem a két 

mássalhangzó értelméből fakadó gyökbokrot és fogalomvilágot tudjuk föltérképezni. Ez a tulajdonság hasonló 

hatással van a szerkezeti hierarchiára, mint az ősgyökök, amelyek egy mássalhangzóból és egy magánhangzóból 

állnak. Szinte két új hierarchiaszintet illeszthetünk be segítségükkel a beszéd- és nyelvszerkezetbe. Az ősgyökszavak 

a mássalhangzók fölé, a gyökbokrok a gyökök hierarchiaszintje fölé kerülnének. Egyre több szerkezeti kapcsoltság 

megismerése egyre finomabb szerkezeti rendszerkapcsolat föltárulását hozza magával.  

 

 

Gyökök  épülése  (összetevődése)  a  mássalhangzók  fogalomszótára  alapján 

 

bő, bú   b – belső, belül lévő, 

böf,   b – belső, belül lévő,   f – kijön belőle, kijön belülről, 

bél,   b – belső, belül lévő,   l – a térbeli jelenségek (belül) 

bök,   b – belső, behúzott helyről kifelé k – a határig „üt”,  

bőr,   b – belső, belül lévő,   r – ismétlődés, ismétlődve (veszi körül a belsőt) 

bűz,   b – belső, belülről jövő   z – mozgás (elmozog a dögtől messzire) 

bőg,   b – belső, belülről jövő   g – a határig, a távoli messzeségbe hatoló 

báj,   b – belső, belül lévő,   j – sok (egyforma) együtt 

basz,   b – belső, belülről jövő   sz –mozgás a felületen át 
 

csecs,   cs – vizes közegben mozgás hangja, csobbanás, csámcsogás, 

csap,   cs – vizes közegben mozgás  p – felületek érintkezése 

mocs, (a mos párja) m – nyit-csuk (t.i. a lábakkal)  cs – vizes közegben mozgás 

pocs(olya),  p – felületek érintkezése  cs – vizes közegben mozgás 

csám (csog),  cs – vizes közegben mozgás  m – nyit-csuk (t.i. a száját) 
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csepp,   cs – vizes közeg leesik   p – felülettel érintkezik 

csúsz,   cs – vizes közegen mozgás  sz –mozgás át a felületen 
 

dob,   d – átvitel, átadás   b – belsőbe, belülre 

döf,   d – átvitel, átadás   f – kijön belőle, 

dug,   d – átvitel, átadás   g – a határig (bedug) 

köd   k – határ, (a szájpára határa)  d – átvitel, átadás 
 

fa,    f – kijön belőle, kijön belülről, (t.i. a földből jön ki) 

fej,    f – kijön belőle, kijön belülről,  j – sok (egyforma) együtt 

fog,    f – kijön belőle, kijön belülről,  g – határ (a határra feszülnek, t.i. a kéz ujjai) 

fú(j),    f – kijön belőle, kijön belülről,  j – sok (egyforma) együtt 

forr,    f – kijön belőle, kijön belülről  r – ismétlődés (itt a buborékok) 

fok,   f – kijön belőle, kijön belülről  k – határ, (a kemény test határa) 

fog,   f – kijön belőle, kijön belülről  g – „határig” rázárulnak az ujjak fogáskor 

fos,   f – kijön belőle, kijön belülről  s – esik, leesik surrogó hanggal 

füs(t),   f – kijön belőle (a füst a tűzből)  s – „esik”, („fölfelé”) és sustorog  

fasz,   f – kijön belőle, kijön belülről  sz –mozgás a felületen át 

fény,   f – kijön (pl. a fék levelei közül) ny – elnyúlik,  

föld,    f – kijön belőle, kijön belülről,  l – a térbeli jelenségek,   d – a hely 

föl,   f – kijön belőle, a tej tetejére  l – térbeli helyváltozás 

fal,   f – kijön belőle, pl. kijön a földből l – térbeli helyzetbe jut, a térben elhatárol 

fel, (fül),  f – kijön belőle, kijön belülről,  l – térbeli helyváltozás 

foly (foj),  f – jön valahonnan   j – sok (egyforma) együtt 

függ,   f – jön valahonnan (felülről)  g – a „határig” (lelóg) 
 

ég, ág, ig  g – a határ, távoli, de látható (ágak végénél a fa határa) (a távoli messzeségbe hatoló) 

egg,   g – a határ, a tojás héja (az angolban maradt meg) 

rág,   r – ismétlődés (itt a nyit-csuk mozgás) g - „határig” rázárulnak a fogak rágáskor 

vág, (vég),  v –elválik tőle, de vele marad  g – a határ 
 

gyí, győ, gyú  gy – az indítás, elindulás egy pontról 

egy,   gy – elindulás egy pontról 

hegy,   h – elfogy, (a kiindulás helye)  gy – az elindulás (egy pontra zsugorodik) 

megy,   m – nyit-csuk (t.i. itt a lábakat)  gy – mindig tovaindul  

légy,   l – ki a térben    gy – mindig tovaindul egy pontnyi bogár 

fogy, (fagy),  f – kijön belőle, kijön belülről,  gy – mindig tovaindul, folytatódik,  

gyűl, (gyúl),  gy – elindulás egy pontról folytatódik l – kifelé a térben 
 

hí, hó, hő,   h – elfogy valami,  

hoz,   h – elfogy (t.i. a távolság)  z – mozgás, (felém, hozzám) 

húz,   h – elfogy (t.i. a távolság)  z – mozgás, (felém, hozzám) 

húr, (hár-fa)  h – elfogy (t.i. a húr kitérése)  r – ismétlődés (itt a húr kitérése) 

hív,   h – elfogy (t.i. a távolság)  v –vele marad, vele van 

hol, (hel, hely)  h – elfogy (a távolság, ha megtalálom) l – a térben, valahol 

hull,   h – elfogy    l – a térben (a levél a fán) 
 

ujj   j – sok (egyforma) együtt 

jár,   j – a sok (összetartozó) együtt  r – ismétlődéssel teszi 

jég,   j – a sok (egyforma) együtt  g – határ (határt hoz létre a víz felszínén) 

fej, (fúj)  f – kijön belőle, kijön belülről,  j – sok (egyforma) együtt 

fáj,   f – kijön belőle, kijön belülről  j – sok (az egyforma kiterjedt érzés)  
 

kő, ék,   k – határ, (a kemény test határa) 

ök(öl),   k – kemény test (határ rajtunk)  l – ki a térbe, (öklel) 

kap,    k – határ, (a test határa)   p – felületek érintkezése 

kéz,    k – határ, (a test határa)   z – mozgás, íz – kicsi mozgás, a kéz ujjaié  

kút,   k – határ, (a kút kávája)   t – visszahat (a víz tükröz a kútban) 

rak,   r – ismétlődés (itt lehelyez)  k – határ, (itt a felület határa, ahova rak) 

lak, (luk, lék),  l – a térben elhelyezkedő  k – határ, (itt a felület határa, ahova rak) 
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lő, öl, él, el  l – a térbeli jelenségek 

áll, ül, ill(an)  l – a térbeli jelenségek 

száll,   sz – ki-be (föl-le) mozgás, testfelületen l – a térbeli jelenség (cselekvés) 

szül, szál,  sz – áthaladó mozgás a felületen l – ki a térbe (térbe kijutás jelensége) 

láb    l – a térbeli jelenségek   b – belső (belülről „nő” ki) 

lép,    l – a térbeli jelenségek   p – felületek érintkezése 

lég    l – a térbeli jelenségek   g – a határ, távoli, de látható 

lap, lep, láp,  l – térbeli jelenség, térben lévő  p – felületek érintkezése, felszíne lapos 

val, vel,   v – vele van, elválik tőle, de vele van l – a térbeli jelenségek 
 

em,   m – nyit-csuk (a száját, mikor szopik) 

megy,    m – nyit-csuk (t.i. itt a lábakat)  gy – elkezdi,  

mos,   m – nyit-csuk (t.i. itt a markát)  s – esik, leesik surrogó hanggal 

mász(ik),  m – nyit-csuk (itt a lábakat, megy) sz –mozgás a felületen 

mar, mer,  m – nyit-csuk (a markát, a mancsát) r – ismételve teszi 

mag,   m – nyit-csuk    g – határt képez 

szem,   sz – ki-be mozgás, felületen (pislogás) m – nyit-csuk (t.i. itt a szemét) 
 

nő, én   n – növés, minden, magam 

on, en, ön,   n – ránövés, (rárakodás?) 

nap,    n – növés,     p – felületem érinti (t.i. a bőrömön érzem) 

nak, nek,  n – hozzá növés, hozzá gyarapodás k – határ, (a test határára) 

nál, nél,   n – nála levés,     l – a térbeli jelenség 

ont, önt,  n – növés fordítottja, leválás 
 

nyű,   ny – nyújtva, kihúzza a földből, kinyúl, lenyúl érte,  

nyál,   ny – nyúlva    l – a térben 

nyúl, nyél,  ny – nyúlva    l – a térben 

nyíl,   ny – nyúlva (karhosszabbítva, mint a nyél) l – a térben messzire nyúlik a hatása 

nyom,   ny – kinyúlva (a lábbal)   m – nyit-csuk, (lenyomja, majd fölemeli) 

nyől, (nől),  ny – nyúlik    l – a térben fölfelé 

fony (fon),  f – kijön belülről, (t.i. a kócból), ny – nyúlva, megnyújtva 
 

pú,   p – felületek érintkezése (ajkaké) 

lép,    l – a térbeli jelenségek   p – felületek érintkezése (lip – angol, ajak) 

kap,    k – határ, (a test határa)   p – felületek érintkezése 

rep,   r – ismétlődően (a szárnyával)  p – felületek (t.i. a szárny-test) érintkezése 

lap, lep, láp,  l – a térbeli jelenség   p – felületek érintkezése, felszíne lapos 

top, tap,  t – ütve, visszahatóan   p – felületet érint 

tép,   t –visszahatóan, hatás-ellenhatással p – felületet érint, 
 

orr, ér   r – ismétlődés, a testen 

ró, ír,   r – ismétel egy mozdulatot 

rí,   r – ismételve sír 

ráz, (rez-eg)  r – ismétlődés (itt föl-le mozgás) z – mozgás, 

rak,   r – ismétlődés (itt lehelyez)  k – határ, (itt a felület határa, ahova rak) 

rúg,   r – ismétlődően (a lábával)  g – „határig”, ameddig a lába elér 

rep,   r – ismétlődően (a szárnyával)  p – felületek (t.i. a szárny-test) érintkezése 

reg,   r – ismétlődés (itt az hrrrr-horkolás) g – határa valaminek (itt időhatár áll) 
 

es, ás,   s – esik, leesik surrogó hanggal 

sé, (séd)  s – esik, leesik surrogó hanggal  d – helye, ahol dagad, gyűlik a víz  

sír,   s – esik, leesik a könnye  r – ismételve hüppög, sír 

sár,   s – esik, leesik az eső   r – ismételve cuppog a sárban 

süly (ed)  s – esik (süpped)   ly – j - a sok egyforma együtt 

súly   s – esik (süpped)   ly – j - a sok egyforma együtt 
 

szí,   sz – ki-be mozgás, 

isz, esz,   sz – ki-be mozgás (a szájon át) 
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úsz,   sz – ki-be mozgás (a víz) felületen 

ész,   sz – ki-be mozgás (a néprajzból is ismert egykori lélek, az íz-lélek teszi) 

sző, (szó)  sz –mozgás át a felületen, 

szív,   sz – ki-be mozgás (szájon át),  v –vele marad (amit beszívott) 

száj,   sz – ki-be mozgás,   j – sok (egyforma) együtt 

szél,    sz – ki-be mozgás (a felületen)   l – a térbeli jelenségek 

szőr, (szúr)  sz – ki-be mozgás (a felületen)   r – ismétlődik (a sok szőrszál) 

szór,   sz – ki-be mozgás,   r – ismétlődik (a sok maggal) 

szár, szál  sz –mozgás át a felületen  r – ismétlődik,    l – ki a térbe 

szül,   sz –mozgás át a felületen  l – ki a térbe 

szűr,   sz –mozgás át a felületen  r – ismétlődik (pl. a kilocsolt vízzel) 

szop,   sz –mozgás át a felületen  p – felületek (száj és anyatest) érintkezése 

szel,   sz –mozgás át a felületen,  l – ki a térbe 
 

öt, üt, út,  t – üt, hat, visszahat, tükröz, 

tó, (tő),   t – képet „visszahat” = tükröz (alakzatot megismétel a föld alatt a tő) 

te, (ti),   t –visszahat (rád a társ)    

táp,   t –hat rád az ét(el), it(al),  p – felületek érintkezése 

tap, (top),  t –visszahat rád az érintő „ütés”, p – felületek érintkezése 

tűz,    t – üt, hat, visszahat   z – mozgás, íz – kicsi mozgás, CzF 

kút,   k – határ, (a kút kávája)   t – visszahat (a víz tükröz a kútban) 
 

óv, öv,   v – vele van, elválasztva tőle, de vele marad 

val, vel,   v – vele van, elválik tőle, de vele van l – a térbeli jelenségek 

vál,   v –elválik tőle, de vele marad  l – a térbeli jelenségek 

víz,    v –elválik tőle, de vele marad  z – mozgás, íz – kicsi mozgás, CzF 

visz   v –elválik tőle, de vele marad  sz – felületén mozog (pl. a víznek) 

vesz,   v –elválasztja, de vele marad  sz – felületről veszi el 

vet,   v – vele van, de elválik tőle  t – üt, hat, dob 

vág, (vég),  v –elválik tőle, de vele marad  g – a határ 

vás, (vés),  v –elválasztja tőle, (róla)  s – esik, leesik surrogó hanggal 

váj,   v –elválasztja tőle, (róla)  j – sok (egyforma) együtt 
 

íz, űz,   z – mozgás, íz – kicsi mozgás, CzF 

víz,    v –elválik tőle, de vele marad  z – mozgás, íz – kicsi mozgás, CzF 

tűz,    t – üt, hat, visszahat   z – mozgás, íz – kicsi mozgás, CzF 

fűz,   f – kijön belőle ( a fű a földből)  z – mozgás, fűmozgatás, íz – kicsi mozgással 

fáz,   f – kijön belőle ( a fa a földből)  z – mozgás, famozgatás 

zaj,   z – mozgás,    j – sok (egyforma) együtt 

zúg,   z – mozgás,    g – a határ, látható 

ráz, rez(eg),  r – ismétlődés (itt föl-le mozgás) z – mozgás, 

hoz, (húz),  h – elfogy (t.i. a távolság)  z – mozgás, (felém, hozzám) 

 

 

17. Egy mozzanat kettébontása: a képnek ismétléssel tudatosított elemző tagolása (ősmondat) 
 

Annál a gyöknél, amely gyakrabban jelenik meg, különös jelentőséggel bír a képet fölidéző szerep. A kép maga is 

összetett élethelyzet, és ezért a kép fölbontható. Ugyanaz a kép két, finoman megkülönböztethető szakaszra 

választható szét. Tekintsük a FOG képletet (27a. ábra.). Abban a korban járunk, amikor már kialakult az a látásmód, 

hogy a hangképlet képi fölidézésében együtt szerepel a szájban fogott darabra a testrész, ami fog, és a cselekedet 

neve: fog. A FOG tehát a jelenség hangképlete. De az eseményben két „összetevő”, két „szereplő” figyelhető meg: az 

egyik szereplő a testrész, amely a fogást végzi, a másik az esemény, - maga a cselekedet, - ami meg is szűnhet. A két 

oldal szétválasztása akkor válik szükségszerűvé, ha a fogás cselekedetét egy másik testrésszel is ugyanúgy el tudjuk 

látni, (feltéve, hogy nem evésben folytatódik a művelet), mint a foggal. Ez a másik testrész a kéz, amely – ma ez 

természetes – ugyanúgy képes a fogásra, mint a fog. Ugyanúgy föl tudja idézni a fogás jelenségének összetett képét, 

mint a foggal történő fogás.  

Ezzel párhuzamosan jelenhetett meg a kétféle „cselekvőt” elválasztó fölismerés a FEJ képre is. A fej képében 

együtt van a fej és a fejés művelete (27a. ábra.). A FEJ képnek a szétválasztása tehát a cselekvőre (a fej, főnév) és a 

cselekedetre (fej, fejés ige) ugyanúgy megtörténik itt is, mint a fogás műveleténél. Az igazán szükségszerű 
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szétválasztás itt is akkor következik be, amikor megszületik a fölismerés, hogy a fejés műveleténél a FEJ (főnév) 

behelyettesíthetővé válik a kézzel. (Ma a kézi fejés már a tehén fejését jelenti legtöbbünknek, akik még emlékeznek a 

mezőgazdasági munkák világára.) A behelyettesíthetővé válás fölismerése is „elharapózik” az idegpályák mentén, az 

agyban, és az emlékek körét tagolja.  

 

 
 

27a. ábra. Egy gyök egy képet nevez meg. A kép két részletre bontható föl: Egyszerű mondatként: a fej fej. A fog 

fog. Az első szó az alany, a második az állítmány. De a szó alakja azonos, mert az ősi kép azonos, az vált ketté. Ilyen 

ősiségek is fönnmaradtak a magyar nyelvben. Az ábrán a szerző egyik Eurázsiai művészetek füzetének a belső borítója 

látható (Bérczi, 2015).  

 

Ez a képtagolással bekövetkező fogalomfejlesztési módszer fokozatosan kiterjed minden olyan műveletre, 

amelynél a száj és a kéz, hasonló műveletet végez. Ilyen ma is a MAR (a műveletet szájjal is, és kézzel is 

végezhetjük, az állat szájjal és manccsal). Ilyen a TÉP művelete is. Ilyen a KAP művelete is. A kialakult gyökvilág 

sajátos fejlődési irányokat hozott a nyelvbe. Ez az irány, amit most bemutattunk, egyrészt az egyszerű mondat felé 

visz el, másrészt a fogalmak kiterjesztése felé. Ugyanilyen jelenség a láb esetén a NYOM gyökhöz kapcsolódó kép is, 

amiről kissé részletesebben is írunk.  

Képzeljük el azt az élethelyzet fölismerési és megnevezési sorrendet, amely a NYOM hangképlethez tartozó kép 

nyomán indul el. A nyom két mássalhangzóból összetett gyök. A két mássalhangzó kétféle élethelyzetet kapcsol 

össze. Az ny hang a kinyúlást, a kinyúló lábat nevezi meg, az m hang a váltakozva letett lábakat, a „nyit-csuk” 

váltakozást jelöli. Ugyanúgy, ahogyan a megy gyök esetében is. 

Az élelmet jelentő vad elejtése létkérdés és a földerítése az első lépés az megszerzéséhez. A nyomaiban mutatkozó 

vad félig már a miénk, mert a nyoma elvisz az állathoz, a friss nyom és az állat szinte összetartozik, s a megtalált vad 

elejtése az utolsó lépés a levadászásához. A két jelenség, – a nyom és a vad, ahogyan leteszi a lábait, s úgy megy előre 

– kezdetben teljesen összeforrt, ezért e képnek az azonos alakú gyökkel történő hangképleti megjelölése nyilvánvaló. 

Amint megindul a hangképlethez tartozó kép fölbontása, megjelenik az igény e szétválasztásra a NYOM esetén is. A 

NYOM gyök esetében a jelenségkörhöz tartozó cselekedet és annak eredménye ősidők óta szétváltan (csak a 

nyomokat látom), de összetartozóan (állat tette azokat oda) rögzült az emberek tudatában. Ezért ez a gyök gondolatot 

adhatott más képek (jelenségek) kettébontásához is. (A kettébontás később több mozzanatra történő fölbontást is 

sugallhatott.) Sőt, a NYOM esetén annyira különálló létező volt a nyomot hagyó állat, és maga a nyom, mint 

eredmény, hogy először az összetartozás tudatosítása kívánt gondolati munkát, s idővel a szétválasztása. 

 

A gyökök szófaji szétválása (ősmondati formában) különböző fokozatokkal mutatható be a mai magyar nyelvben: 

 

Az ősi gyökök köréből azok, amelyek főnévként is és igeként is használatban vannak a mai magyar nyelvben. 

(példa: FEJ – FŐNÉV, fej – ige) 
 

FEJ fej,  FOG fog,  FAL fal,   FÉL fél,   LAK lak(ik), 

LES les,  TÁR tár,  TÉR tér,   TŰZ tűz,  FŰZ fűz, 

NYÍR nyír,  NYOM nyom,  NYÚL nyúl,  MAR mar,  KEL kel, 

HAL hal,  SÍR sír,   SZÍV szív,  VÁR vár,   

NŐ nő,  ÉR ér,   ÉG ég,   ÖL öl,    

 

Azok a gyökök, amelyeknél a főnévként megőrzött alak ma tulajdonnév (város, folyó, völgy neve) és igeként is 

használatban van. (VÁG- FŐNÉV, vág - ige) 
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VÁG vág,  VÁL vál(ik)  TÚR túr,   

 

Néhány olyan gyök, melynek folyamatos melléknévi igenév alakja egy ó vagy ő képzőt kap s a mondatban főnévi 

értelemben használjuk. (FUTÓ - folyamatos melléknévi igenév főnévi értelemben, fut - ige). 
 

FUTÓ fut,  NÉZŐ néz,  LÁTÓ lát,  SÜTŐ süt,  LÉPŐ lép, 

NYÚLÓ nyúl, VÁGÓ vág,  NYÍRÓ nyír,  FŰZŐ fűz,  RAKÓ rak, 

ÁLLÓ áll,  ÜLŐ ül,   NYERŐ nyer,  CSUKÓ csuk,  HÚZÓ húz, 

VÁRÓ vár,  MARÓ mar,  FEJŐ fej,  FOGÓ fog,  FÉLŐ fél     stb. 

 

 
 

27b. ábra. A fej fej, (álló betűalakkal írva) és A fog fog (dőlt betűalakkal írva) Eurázsia számos nyelvében gyök-

kettéhasadásos ősmondatként van föltüntetve ábránkon. Egyedül a magyar nyelv őrizte meg az ősi állapot fázisát, és a 

fejlődés fölismerhetőségét e szófaji kettéhasadással létrejött főnév-ige párban, azonos hangzó alakkal.  

 

 

18. Fogalomfejlesztés eseménysorba, mondatba helyezéssel: mondatépítés toldalékolással 

 

A hangzó közlés számára a hangzó egységek mondatba helyezése egy újabb fejlesztési irányt jelentett. A 

mondatban a toldalékként szereplő hangok (hangértemények) új szerepet is kaptak. Ez a szerep a gyökök illesztése. 

Az illesztés az eseménysorban elmondott hangzó elemeket érintette. A cselekvéssor pontosabb leírását adta az, ha a 

gyökszavakat a toldalékolással illesztő hangértemények ebben az új szerepkörökben nem csak az egyedi 

élethelyzetről, hanem egy élethelyzetek a másikhoz való viszonyáról is tudósították a hallgatót. Például a sorba 

rendezést jelentő r hangzó a mondatban a ráhelyezés hangzója is lett. Ez is egyfajta kiterjesztése annak a szerepnek, 

amit az r képvisel a rak, vagy a rág gyökben. Az r ott is sorozatot képezett, és az egymásra helyezett tárgyak 

sorozatára utalt. (A k, vagy a g a ráhelyezésnél a folyamat megállási szakaszát, azt a helyzetet jelölte, ahol a „kemény 

megállít”.) A g képző szerepe ugyancsak a meg-megállásra utal, ha a sétál és a sétálgat igéket hasonlítjuk össze. 

Magunk előtt látva a sétáló folyamatos cselekedetét, valamint a meg-megálló sétálgatót, látjuk, hogy a g hangnak a 

tartalma benne él a toldalékolt alakban, s ez a megállás, a folyamat megszakadása.  

Kiss Dénes is gyakran említette, hogy a magyar nyelvben a toldalékok is „szavak”. Ez jól megfigyelhető a 

viszonyító ragok esetében. A vál gyök (válik, változik, választ, váladék, stb. szavaink gyöke) azokra a helyzetekre 

emlékeztet, ahol a térben egy ideig összetartozó, majd elválasztható szereplők, vagy helyzetek között zajlik – vagy 

lehetséges - az átmenet. E helyzet jellemzője a -val, -vel toldalék. Ez egyúttal azt az esetet is jelzi, hogy az együtt 
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látható két szereplő megkülönböztethető összetevők együttese. (Két formában, hasonuló módon áll együtt a toldaléki 

szerepben a -val, -vel rag, őrizve a vál gyököt, melyben a v elválási hang(értemény) és az l térbeliséget jelző 

hang(értemény) külön-külön is őrzi a hang(értemény) forrásjelenségét. 

Hasonlóan igét jelentő gyökünk a hoz. Ebben a h elfogyást (t.i. a távolság elfogyását) jelölő hang(értemény) és a z 

mozgást jelző hang(értemény) külön-külön is őrzi a hang(értemény) forrásjelenségét. Ez az igénk toldalék alakban, 

ragként a -hoz, -hez, -höz formában hasonulhat a szóhoz.  

Hasonlóan igét jelentő gyökünk a tol. Ebben a t a visszahatást jelölő hang(értemény) és az l térbeliséget jelző 

hang(értemény) külön-külön is őrzi a hang(értemény) forrásjelenségét. Az igénk toldalék alakban, ragként a -tól, -től 

formában hasonulhat a szóhoz.  

 

 

19. Összefoglalás: A szerkezeti hierarchiának és a tartalom + forma egységének párhuzamos vizsgálata föltárta 

a beszéd, s vele az elvontabb ismeretrendszer születésének korai lépéseit 
 

A magyar nyelv nem csak a fogalmakon át, hanem a hangzáson át (és vele együtt a megjelenő képek formájában) 

is közvetíti a gondolatokat. A nyelvnek ez a képessége egy, a hangok által közvetített másféle ismeretkincs-réteget is 

a fogalomvilág mellé helyez. A fogalomvilágnak ez a társországa azáltal teszi hatékonnyá a gondolkodásunkat, hogy 

a hangzáson keresztül képileg is megjeleníti azokat az életképeket, amelyekről az értelmünknek beszélünk. A 

„gondolkodás a valóságra kivetett fogalmi háló”, írja Németh László. De egyúttal a hangzó világból közvetített ősi 

képek társult hálózata is dolgozik gondolkodásunk, beszédünk megfogalmazása idején. Hogyan teszi ezt?  

Beszédünkben a fogalmak és a hangzás két elemi tartománynak feleltethető meg: a tartalomnak és a formának. A 

fogalmak a tartalmi részt, a hangzások a formai részt képviselik.  

A fogalomhálózati rendszer az értelem világában, a megértésen dolgozik. A mondatok jelentése szerinti 

gondolkodást képviseli. A beszédünk hangzásvilágában jelen lévő és máig hatékony formai részt a gyökökben látták. 

A gyökök egy múltbeli állapotot őriznek a jelenségekről, mert képileg is összekapcsolják a gondolatainkat. A 

gyököket használó gondolatvilág tehát egy olyan gondolattársító fogalomrendszer, amely ősidők óta rögzített 

tapasztalatokat elevenít föl. Ezek a tapasztalatok az egykori élethelyzetekről gyűjtött ismeretek: formába öntve.  

A képeket megőrző és ma is felidézni képes hangzó világban a legősibb formák a hangok. Legjellemzőbb 

képformáló hangjaink a mássalhangzóink, amelyek jelenségeket csoportosítanak. Kiemelik igen alapvető jelenségek 

egy közös jellemzőjét, s ezt belesűrítik egy hangba. Ez a hang egyúttal a jelenség „belekicsinyítése” a száj és a nyelv 

körüli hangképző szervekbe és a hangadás folyamatába. A mássalhangzók tehát már a legfontosabb képekről alkotott 

fogalmak, amelyek ismereteket közvetítenek azáltal, hogy a jelenségeket „nyalábokba gyűjtik”. (Például az f hang 

jelenségcsoportja egy olyan élethelyzet, ahol a „kijön belőle” esemény figyelhető meg: fű, fa, fi, fő, fú.) A hangokból 

ősi jelenségcsoportok bontakoznak ki. Ezért vizsgálhattuk azt is, hogy az egyes jelenségmezők (jelenségtartományok) 

fogalomcsoportjai hogyan alakultak ki. (Az üt, öt, út, át, tó, tő, tű, te, szógyökökben a t közös mássalhangzó azt a 

fölismerést őrzi, hogy e jelenségekben a közös tartalmi jegy a visszahatás. E közös jelenségvilág alapján mondhatjuk 

azt, hogy nem csak ősi hang (mássalhangzó) a t, hanem ősi fogalom is a visszahatást tartalmazó jelenségekre. A 

visszaható jelenségeket csoportba rendezi ez az egyetlen közös hang. A te személy-megnevezésben is a beszédet 

tükröző másik személy van hangzósítva.) 

A (két mássalhangzóból álló) gyökök már két ilyen hangzó jellemzőnek az összekapcsolását jelentik. Egyszerre 

érvényes a gyökben megfogalmazott jelenségre az egyik jellemző is, és a másik jellemző is. Például a ráz (rez) 

gyökben egyszerre meghatározó az ismétlődés – r , és a mozgás – z.) A gyök ezért is őrizheti tovább a képi világot.  

Visszatérve a mába: a közlés csúcsa a mai elvontabb mondat. A mondatban elsőként a megértés gondolkodási 

rétege jelenik meg. De számunkra jelen van a hangzó világ ismeretközlő háttere is, amely ősi képek rétegsorát 

eleveníti föl. Ez a képi társítás már a hangokon elkezdődik. A hangoktól, majd a gyököktől hosszú út vezetett az egyre 

összetettebb szavakig és a szavaknak a toldalékolással elvégzett mondatba illesztéséig. Már az összetettebb szavakban 

is a fejlődési útnak számos lépését láthattuk. Ezek a következők. Az ősidők óta jelentéssel rendelkező hangok 

(hangértemények) élethelyzet csoportok emlékét őrzik. A gyökök egy-egy csoportja szintén élethelyzetek ősképét 

őrzi. A gyököket a fogalomfejlesztő toldalékok (hangértemények, gyökök) egyrészt kiegészítik és egyre összetettebb 

szavakká alakítják át. Másrészt a szavakat hangértemények és gyökök ragokkal egészíti ki, s ezáltal a szavakat 

beilleszti a mondatba. A gyökökből képzett, toldalékolt és ragozott szavakba, ezáltal a képi élményvilágtól az 

összetettebb fogalmakig vivő út is bele van foglalva. Ez a beszédnek a hangzó, formai oldala, de ez képezi - a képi 

háttér által - a közlés rejtetten is jelen lévő ismerethátterét. 

Amikor a beszédnek ezt a második, hangzó rétegét elemezzük, föltárjuk a tartalom mellé szegődő formai réteget. 

Ez a réteg rejtett gondolattársító képességével segíti a képzeletet, a megértést. Ez a segítség a hangokban megjelenő 

ősfogalmakon, és a belőlük összeépített gyökökön alapul. Mindkettő a képi világból közvetíti az ősi fölismeréseket. 

Abból az ősi képi világból, ami ma is ugyanaz körülöttünk: testünk hangjai és mozgásai, változásai, a természet játéka 

környezetünkben.  
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Ez a mélyréteg igen ősi és igen bőséges élményanyaggal kapcsolatos: értelmünk kiépülésének korai szakaszaira 

nyúlik vissza. Azért is olyan gazdag Arany János, vagy Petőfi Sándor költészete. (Este van, este van - a tűz sem 

világít, Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit; A gyermek is álmos, - egy már alszik épen, Félrebillent fejjel, az anyja 

ölében. Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol; Közbe-közbe csupán a macska dorombol. Majd a földre hintik a 

zizegő szalmát, S átveszi egy tücsök csöndes birodalmát.  Arany János: Családi kör.) (Mint kiűzött király országa 

széléről, Visszapillant a nap a föld pereméről, Visszanéz még egyszer. Mérges tekintettel, S mire elér a szeme a túlsó 

határra, Leesik fejéről véres koronája.  Petőfi Sándor: A puszta télen).  

Öntudatlanul is ezt a „háttérmuzsikát” említi többször is Németh László a költőket elemző esszéiben. Érdemes 

fölidézni, mit ír Németh László az Arany Jánosról szóló esszéjében. „Arany János „tehetsége … kiömlését az értelem 

fékezheti, de forrásait nem érinti. Arany tehetsége féktelenebb, hatalmasabb, zavarosabb, azt merném mondani, 

anarchikusabb, mint az értelme.” Tovább folytatva: „Képzelete is félhomályban dolgozik. Petőfinél a hasonlat: ugrás, 

s a költő tudja, hová ugrik. Arany megálmodja a képeit, s van bennük valami logikával meg nem fogható, amelyhez 

maga sem tudja, hogy jutott. Megvádolták képzavarral; csakhogy az ő „képzavara” nem két egymást ütő kép közt 

támad, hanem egy-egy képnek az aljába húzódik; olyan zavar ez, mint amely a forgóba tekintőt fogja el. „A széles 

völgy egy lábnyom: a Súlyos had óriás nyoma.” Ráfogható egy csepp értelmi zavar, de hány verset kell elolvasnom, 

amíg ilyen gyönyörű képet találok. („Egy moraj begörgi a csendes vidéket, Mint midőn a vihar álmában beszélget.”) 

Még a fehér gulyákról is szívesen hallom, hogy ők a puszták havasa, s a kaján hitről is, hogy egy törött nádszálon ül. 

Arany legszebb képeiben a szellem ellenőrző rétegeinek pillanatnyi bénulását érzem a mélyben lefolyó felfedezéssel 

szemben. Benne is, mint Shakespeare-ben, van egy jó adag szürrealizmus. Ugyanennek a pillanatnyi bénulásnak 

köszönheti nyelve fogalmazási meglepetéseit is. Arany szentenciái nem Goethe-i bölcs mondások, nem a formulázó 

erők remekei; egy buja nyelvi képzelet veti fel őket, szinte a szándék alól, az önkéntelen asszociációk világából, 

ahonnan az élcek is jönnek. A legegyszerűbb kifejezésnek is évszázados szólások erejét tudja adni. „Útját arra vette, 

amerre nincsen út.” „Út nélkül bolyong egy magányos lábnyom.” Vagy az ilyen: „Hogy nevetni megtanultam, Sírni 

immár jól tudék.” Valami írás előtti van Arany nyelvében; tömörség, melyre az írástalan dikció szorul, a népköltészet 

és népmondások tömörsége, hol a mondatot nem az írás tartja össze, hanem az emlékezetben erre-arra ráncigált 

szavak görcsös egymásba kapaszkodása. Ezért is ragaszkodik a népi kifejezésekhez. Később másolja őket, eleinte 

inkább teremti. Népi kifejezéseinek a jó részét ő maga csinálta a fél öntudatnak ugyanazzal az alakító erejével, mint a 

nép.” (Németh, 1940) 

 

 

20. A korai mássalhangzók által megvalósított fogalomfejlődési lépésekről:  

milyen forradalmi újításokat hozott a hangértemények (itt most a mássalhangzók) kifejlesztése 

 

Egy igen korai, de már hatékony közlés a mozdulatok utánzása lehetett. Egy mozdulatsort, ami a teljes izomzatot 

igénybe vette, mozgásbeszédnek is nevezhetjük. A mozdulatsort gyakran kísérte hangutánzás, mert ezzel a közlést 

életszerűbbé lehetett tenni. Az ismételt hangzások között hasonlóságokat is fölismertek, amik idővel hangképletekké 

formálódtak. A jelenségek, cselekvések „elbeszélése” cselekvéscsoporttal, hangképletekkel, mozgásállapotok 

bemutatásával összetartozó alakzatok együttesét rögzítette az agyban. A pontos élethelyzet bemutatás agyi funkciók 

összehangolását is jelentette. A mozgásutánzás a test izmait hangolta össze a cselekvéssorban, a hangutánzás a szájjal 

és a hangképzéssel együtt mozgatta a hangkiadó közlő ember gondolatait. A mozgásbeszéd tehát egy összetett agyi 

munka volt: kép, mozgás, hang és hangképzés is összekapcsolódott az agyban. 

Ahogyan a cselekvésben több párhuzamos tapasztalati ismeretszál kapcsolódott össze, ezek mindig 

összehasonlításra is kerültek. Emeljük most ki a hangzás utánzását végző ismeretszálat. A folyamatos, ismétlő, 

összehasonlító munka során a hangzások között kapcsolódásokat fedeztek föl. Ha két cselekvést hasonló hangzás 

kísért (pl. vizes közegben történő mozgást), akkor ez a hasonlóság - gondolattársítás révén – elvezetett a hasonló 

hangképlet részlettel jellemezett élethelyzetek gondolati összekapcsolódásához (pl. cs hang a vizes közegben végzett 

mozgásnál). Ez egyrészt eredményezhette bizonyos hangképletek szabványosodását is. Másrészt segíthette annak 

fölismerését, hogy a közlés során utánzott hang közös jellemzője élethelyzeteknek. A közös jellemezhetőség oka az, 

hogy ezek az élethelyzetek valamilyen szempontból hasonlók. Az agy emlékezett arra, hogy egy másik élethelyzetben 

is hasonló hang született. Fölmerült az, hogy ennek mi az oka, mi a hasonlóság forrása. Már a kérdés fölmerülése is 

összekapcsolta ezeket az élethelyzeteket. A megfejtés az lehetett, hogy e jelenségek egy jellemvonása volt közös.  

Ennek a közös jellemvonásnak a fölfedezése távlatot nyitott a gondolkodásban, mert lehetővé tette a tömörítést a 

korábban csak egy mozdulathoz – és annak képéhez - kapcsolódó hangképlethez képest. Ki lehetett választani a közös 

hangot a különféle élethelyzetek összekapcsolására. Ez a hasonló hangzású eseményeket összekapcsoló hang lett a 

„hangértemény” (vizsgálatunkban a mássalhangzó). 

De a hanggal történő élethelyzet jellemzés már nemcsak tömörítést, hanem kiemelést is jelentett. Kimondhatóvá 

tette, – és így elgondolhatóvá tette – az egyes élethelyzeteknek egy közös jellemző vonását. Ez a tömörítő-kiemelő 

hang olyan újítás volt, ami a gondolkodásba emelkedve forradalmasította a közlés világát. Új távlatokat nyitott a 
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közlésben és a gondolkodásban. A hangzó közlés előtt új lehetőségek és célok bontakoztak ki. A hangzó közlés a 

kiemelés által elindulhatott egy sajátos evolúciós pályán. Fölsorolunk néhányat ezek közül.  

 

 

21. Evolúciós (közösségépítő) vívmányok a mássalhangzók (ősfizikai fogalmak) megalkotása révén 
 

A hanggal történő élethelyzet jellemzés nemcsak tömörítést, hanem kiemelést is jelentett. Kimondhatóvá – és így 

elgondolhatóvá – tette az egyes élethelyzeteknek egy közös jellemző vonását. Ez a tömörítő-kiemelő hang olyan újítás 

volt, ami a gondolkodásba emelkedve forradalmasította a közlés világát. Új távlatokat nyitott a közlésben és a 

gondolkodásban. A hangzó közlés előtt új lehetőségek és célok bontakoztak ki. A hangzó által megvalósított közlés – 

a mássalhangzók segítségével megvalósított kiemelés által – elindulhatott egy sajátos evolúciós pályán. Fölsorolunk 

néhányat ezek közül. A mássalhangzók (hangértemények) kifejlesztése által megszerzett evolúciós előnyök a 

következők: 

(1) A mássalhangzó gondolatban összekapcsolt jelenségeket.  

(2) A mássalhangzó kiemelte e jelenségek közös élethelyzet-jellemzőit (a lényeget).  

(3) A mássalhangzó, a közös hang kiemelésével ráirányította a figyelmet a hangkiadásra, annak pontosságára, 

hűségére.  

(4) A jelenségutánzó mássalhangzó, a nyelv helyzete (képi, térbeli, mozgási állapota) és a jelenségek hasonló 

állapota útján is a közös hang szabványosodását is segítette. 

(5) A mássalhangzó – első lépésben – a hangképlet első hangjára helyezte a gondolatba foglalt mozzanat 

(életdarab) jellemzését, ezáltal az első szótag vált hangsúlyossá.  

(6) A mássalhangzó segítségével az addig a képek és mozgások útján rendezett világot új szempontok szerint 

rendezhették el a fejlesztők.  

(7) A mássalhangzók segítségével új hálózatot kapott a korábban a képek útján már rendezett fogalmak 

sokasága.  

(8) Az összekapcsolt fogalmi hálózatok (képi+mozgási, nyelvtérbeli, mássalhangzói, elgondolt, hasonlókat 

kereső) együttes használata „kereszthivatkozásai” útján is fejlesztette a gondolkodást.  

(9) A mássalhangzó szinte önálló létezővé emelte azt az élethelyzet-jellemzőt (állapotjellemzőt), aminek a 

megnevezésére létrehozták (pl. az f hang a „kijön belőle” típusú jelenségeket). Ezt nevezhetjük a hangzás általi 

fogalomalkotásnak. Ezzel elindult az elvont fogalmak alkotási folyamata.  

(10) Az önállóvá váló hangok (mássalhangzók) lehetővé tették a már létrehozott fogalmak kiterjesztését újabb, 

hasonló élethelyzetekre. 

(11) Az önállóvá váló mássalhangzók szükségszerűvé tették a későbbi fogalomfejlesztés igényét. 

(12) Ez az igény kitermelte a két egymás után kimondott mássalhangzót. Ez nagy variációs lehetőségekkel 

kecsegtető fogalomalkotási módot hozott létre a hangok segítségével: a két egymás után kimondott mássalhangzóból 

formálódott gyököt. 

 

 

Könyvünk hiányosságai 

 

Legfőbb hiánya gondolatmenetünknek, hogy nem tud még beszámolni a magánhangzók világának kialakulásáról. 

Valószínű, hogy a szájmozgások kicsinyítő szerepe ott is meghatározó volt (Fabó, 2017). Ennek kidolgozása a jövő 

egyik fontos feladata. Ugyancsak feladatunk az, hogy a mondat egyre erőteljesebb kifejlődését föltárjuk. Egy későbbi 

munkánk kiterjedhet a mássalhangzókkal megalapozott fogalmak ősi formáinak jelenlétéről más nyelvekben, 
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Függelék 
 

 

A. Szétszedem a rendszert és vele visszaegyszerűsödöm. Összerakom a rendszert, és fölfejlődöm vele máig 

 

A szétszedem-összerakom elv elvezet a szerkezeti lépcsőkhöz, a szerkezeti hierarchiához. Amennyiben a 

szerkezeti hierarchiát evolúciós folyamatok modellezésére akarjuk fölhasználni, akkor az idő előrehaladásával föllépő 

párhuzamos folyamatokat is figyelembe kell venni. A szétszedéssel párhuzamosan egyszerűbb szintek egyszerűbb 

szerkezeteihez jutunk. A nyelvi szerkezetben ez visszaegyszerűsödést jelent. Az összerakom folyamatnál a fejlődés 

irányában haladunk, ekkor a szerkezet fölfejlődése történik. 

Ha a szétszedés (szétbontás) lépését nem követjük visszaegyszerűsödéssel, akkor a megmaradt fejlett 

gondolkodásunk hibás következtetésre visz bennünket. Egy toldalékolt gyökből létrejött szavunk szükségszerűen 

fejlettebb fogalmat takar, mint korábban csak maga a gyök. A két mássalhangzóból összetett gyök fejlettebb fogalmat 

képvisel, mint a mássalhangzók, külön-külön álló fogalomköre. Így haladva a szétbontással, a legkoraibb fokozathoz 

jutunk el könyvünkben: a mássalhangzókhoz. A mássalhangzók esetében az ősi jelenségvilágban a hasonló 

vonásokkal rendelkező jelenségek együttese képviseli azt a fokozatot, ahonnan a mássalhangzókat, a bemutatott 

módon, az ősi ember kiemelhette. E fokozat fölismeréséhez ma is vissza kell egyszerűsödnünk a beszéd előtti világba 

és erőfeszítést kell tennünk a közös vonások alapján történő jellemzésre, élethelyzet-azonosításra.  

A fejlődési utat könnyebben járjuk végig, mert a kész fogalmak segítségével végzett továbbfejlesztés 

mindannyiunk számára gyakori folyamat. A korábbi elemek összetételével végzett fejlesztést szinte minden nap 

gyakoroljuk.  

A szétszedési-fölbontási folyamatban nyújtott nagy segítséget az a tény, hogy a tartalom és a forma több fokozaton 

át párhuzamosan fejlődött. A mondat az a nagy szerkezeti egység, ahol nem gondolkodunk a formai elemek képi 

(tartalmi) párhuzamán külön-külön. De ha a szavakig szétbontjuk a mondatot, azért, hogy végiggondoljuk az elemek 

szerepét, beleütközünk különféle állandóságokba. Ilyenek a szavakhoz kapcsolódó ragok, képzők, általában 

toldalékok. Ezek lebontása után még mindig marad a szavakban belül állandóság, szintén toldalék formájában, de 

ezek a toldalékok már a gyökökhöz kapcsolódnak. A gyökök azok az állandóságok, amelyek kulcsszerepet játszanak 

az állandóságok fölismerésében, és a tartalom és a forma szükségszerű párhuzamos vizsgálatát igénylik.  
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B. Az észlelés és a képzetek szerepe a fogalmak és a gondolkodás kialakulásánál (V. Bunak gondolataival)) 

 

Bunak (1974) orosz szerzőnek az emberi gondolkodást és fogalomfejlődést (mai végállapotból kiindulva) 

modellező gondolatai fontos fölismeréseket tartalmaznak. Bár a szerző több munkája is az evolúciót, mint 

természettörvényt alkalmazza, (Pl. a Darwin emlékkötetbe írt munkája), mégis, a visszacsatolásos, lépésről lépésre 

fejlődő alrendszereket nem tudja azonosítani a nyelvben, mivel indoeurópai nyelvek nem őriztek meg töretlen 

szerkezeti lépcsőt úgy, mint a magyar nyelv. Írásának egy fejezetéből azért idézünk, mert a gondolatmenet egyes 

mozzanatai jól párhuzamba állíthatók a könyvünkben föltárt fejlesztési úttal.  

Az orosz szerző hivatkozott munkája a gondolkodás és a nyelvi képesség korai fejlődési szakaszait tárgyalja 

(Bunak, 1974). A szellemi tevékenységek elindulását két alapozó fogalommal indítja. Egyik az észlelés, amikor a 

látási, hallási, mozgási ingerek külön-külön szerepelnek még az agyban. A másik a képzet, amikor az észlelésekből 

összetett kép rögzül az agyban. Ezek jóval a beszéd időszaka előtti fejlődési fokozatok. Mégis, a mai észlelés és a 

képzet fölhasználásával fogalmazza meg a gondolkodás fejlődésének néhány fontos korai lépését. „A szellemi 

tevékenységek típusai közül, – írja Bunak, – a legkevésbé bonyolult forma a képzeteké. Az élethelyzetek úgy 

tükröződnek az agyban, mint egy uralkodó képzetnek és több vele összefüggő képzetnek a kapcsolatvilága. Egy adott 

élethelyzetben az uralkodó képzet a meghatározó (például egy folyó elképzelésénél a szomjoltásnak, a vízbe fulladás 

veszélyének, az ehető puhatestűek keresésének a képzete). A képzet említett többi eleme elszakíthatatlan 

összefüggésben marad a fő képzettel, és nem cserélhető ki az összkép megzavarása nélkül. Két uralkodó képzet egy 

ideig nem egyesül egyetlen gondolkodási egységgé” - (ilyennel csak a gyökök képződésénél találkozhattunk – B. 

Sz.).(A szerző a fogalmainak érvényességét a mai fogalmak világából meríti.) „A különböző bonyolultságú eseti 

(tehát élethelyzetekhez kapcsolódó) képzetek már az emlősállatok, így az emberszabású majmok agyi tevékenységét 

is jellemzik.  

Bunak a mai fogalomvilág áttekintésével fontos megállapításokat tesz: „A fogalmak megjelenésével az emberi 

gondolkodási tevékenység meghatározása következő módon lehetséges. A mai fogalmak a tárgyak egy osztályának 

általánosított képzetét alkotják. (Ugyanígy jelenségek egy bizonyos osztályának lényegi tulajdonságait összefoglaló 

képzet is lehet egy mai fogalom.) Az ilyen fogalmak tartalma különböző jellegű észleletek összessége „ (pl. az 

egyenes képzete a fénysugárból, a deszka éléből, a kihúzott zsinegből, stb. – B. Sz.). „ E fogalmak tartalma egésszé 

állt össze, és egész voltát még akkor is megőrzi, ha egy elemet egy másikkal cserélünk ki. A kő fogalmához, amely 

bizonyos képzetekre – súly, keménység, stb. – terjed ki, változó alaki, kiterjedési és felületi sajátságok járulhatnak. A 

kő fogalmának alapja, a súly és a keménység képzete, például összeillik a lapos, kerek, vagy szögletes felszín 

képzetével” (Bunak, 1974). „A fogalmak elsajátítása megnyitja az utat bizonyos, – jegyeik alapján egymáshoz 

hasonló – tárgyak vagy jelenségek összefogása, valamint más jellegűektől való elválasztása felé. A tárgy fogalma által 

egybefogott különböző jellemző tulajdonságok nem közvetlenül az érzéki tapasztalatok révén egyesülnek egésszé. 

Azáltal válnak a fogalmak a jelenségek közötti viszony jegyeivé és osztályaik jellemzőivé, hogy a konkrét észlelések 

összefüggéséből kiszakítjuk őket. Ahogy az észleletek analízise és szintézise bonyolultabb lesz, úgy a fogalmak 

kifejezte osztálykategóriák mind általánosabb elvont tartalmat nyernek.” … „A bennük lévő elemek számát és ezek 

differenciáltságát, valamint a különböző jelenségek gyakorisági súlyát tekintve a fogalmak nagyon eltérőek lehetnek. 

De még a konkrét képzetekhez közel álló legszűkebb fogalmak is különböző osztályok, tárgyak, vagy cselekvések 

(összefoglalva élethelyzetek, – B. Sz.) tulajdonságainak kiválasztott képzeteit (ábrázolásait) tartalmazzák, és ezek 

viszonyát fejezik ki.” … „Miközben a tárgyak és jelenségek osztályait különíti el az ember, megismeri ezek 

változatlan tulajdonságait, (állandóságait, – B. Sz.), megállapítja a világnak és törvényszerűségeinek objektív létét, 

függetlenül az egyén adott pillanatbeli állapotától, szükségleteitől, ösztöneitől. A fogalomalkotás képességének 

megléte ugyanakkor azt jelenti, hogy az egyedi „én” elkülönül a világtól, más szóval, hogy kezdetét veszi az öntudat, 

megnyílik az út a természet leigázása … felé.” (Bunak, 1974).  

Az orosz antropológus gondolatmenete azért tanulságos, mert egy meghatározó jelentőségű lépéssorral egészíthető 

ki – modellünk alapján – a nyelvben is megtalálható nyelvrégészeti adatok felé. Ez a kiegészítő lépéssor a 

hierarchiaszinteken át zajló, a fogalmakat fokozatosan fejlesztő út modellje (Bérczi, 2016). Ahogy könyvünk 

bemutatta, a legkorábbi fogalomszint a mássalhangzóinkban már jelen van (ősfizika, ősfogalom-alkotás). A 

mássalhangzó-fogalmak azonban – mai szemmel nézve rájuk és mai szóhasználattal élve - még „pontatlanok”, 

általánosak és „ködösek”. A mássalhangzókból fogalom-összevonással keletkező gyökök már szélesebbre tárják a 

fogalomalkotás kapuját, ami még szélesebb lesz a toldalékolással. A mi modellünk egyrészt cáfolja az orosz szerző 

azon megállapítását, hogy nincsenek régészeti bizonyítékok a gondolkodás fejlődéséről. Ilyenek vannak, s ezeket a 

nyelvrégészetnek nevezett módszer tárta föl (Bérczi, 2011, Czakó, 2015, Faragó I. 2018). Ezek közül a könyvünkben 

szereplő modell nyúlik legmélyebbre, a jelenségvilágba, miközben folyamatosan követi a nyelvi szerkezetben 

megőrzött fogalmi hierarchiaszinteket is (Bérczi, 2011, 2016). 

A magyar beszéd szerkezetének vizsgálata segített fölismerni azt az első lépcsőt, amikor már a hangzó beszéd is, – 

a mássalhangzók formájában, – a különböző élethelyzetek egy közös jellemzőjét tartalmazta (példánk a fa, fű, fő, fi, 
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fú gyökbokor volt, amely a „kijön belőle” jellemvonást tartalmazza). Ez a jellemzés idővel kiterjedt más jelenségekre 

is, amelyekben a kijön, (kiszáll, kiárad, stb.) alapjelenség – összetett formában, – gyökként maradt fenn a magyar 

nyelvben (fény, fagy, füst, forrás, folyó, stb.). 

 

 

C. Az állandóságok szerepe a nyelv fejlődésének rekonstrukciójánál (visszaállításánál) 

 

A beszéd szerkezete megfigyelési és gondolkodási vívmányok sorozatát tartalmazza. E vívmányok kibontása 

szerkezet-elemzéssel és evolúciós sorba rendezéssel történhet. A vívmányok legfontosabb jellemzője az, hogy 

állandóságokat ragadnak meg és fogalmaznak meg.  

A közlés módja lassan változott, fejlődött. A korai mozgásos, utánzásos, mutogatásos formát fokozatosan 

egészítette ki az ember a hangzó formával. A közlés fejlődése együtt haladt az élet fejlődésével. Vannak olyan részei 

az emberi életnek, amelyek ma is ugyanazok, mint egykor. Ilyen a test működése, az ember egyszerű cselekedetei, és 

ilyenek az embert körülvevő természet jelenségei is. Az emberi létezésnek ezek az állandóságai szolgáltatják a 

fejlődésről formálódó képünk ellenőrizhetőségét. Az állandóságokról kialakított közlés fogalomvilága az, amit a 

beszéd alapján ki lehet következtetni. Ehhez a beszéd szerkezeti rendszerét kell áttekinteni. Az állandóságok 

megkeresésével eljutunk az állandóságok korai megnevezési formájához.  

A környezetnek vannak változó, de adott időpontban rámutatással megragadható eseményei. Vannak olyanok is, 

amelyek nap, mint nap ismétlődnek. A közlés korai formája a már régóta látható képre történő rámutatással, 

gesztusokkal való utánzásával történhetett. Az arcjáték, a mutogatás ma is a közlés része. De az „előbb még éppen” 

látható eseménnyel elmúlik a lehetősége annak, hogy rámutassunk egy-egy mozzanatra, hiszen újabbak jöttek. 

Szükségszerű volt, hogy a gyakori és ismétlődő élethelyzetek más formában is közölhetőkké válhassanak. A hangzás 

volt az, amivel addig még föl nem használt formákat is ki tudott fejleszteni az ember a jelenségvilág közlésére. Ezzel 

kezdődött meg a beszéd és a vele együtt fejlődő gondolkodás kifejlődésének hosszú útja.  

A korai hangzó közlés ki tudta használni azt, hogy addigra az emberben élő képekből nagyon sok jelenségnek már 

élt a képi, agyban rögzült formája. Újabb oldalát kellett megkeresni az emberrel együtt élő jelenségvilágnak ahhoz, 

hogy ennek a képi formájából egy hanggal is kifejezhető részt is közölhetővé tegyenek. Ez egy elvontabb sajátosság 

csoportot – és állandóságot – jelentő rész kellett, hogy legyen. Néhány szempontot bemutatunk a képi ismeretek 

világából, amit „öntőformának” (követendő mintának) is tekinthettek a korábban már megismert világból a hangzó 

közlés számára.  

 

 

Egy fogalom fejlesztése és átalakítása közelítésekkel 

 

Mindenkiben él egy kép azokról a dolgokról, amik körülveszik őt az életben. Például minden természeti 

jelenséghez, - és így a belőle született és rögzült képhez, fogalomhoz is, - hozzá tartozik egy tulajdonság együttes. 

Így volt ez 100 000 éve is, és így van ez ma is. Például a fa áll az erdő szélén, levelek vannak rajta nyáron, s azok 

zizegnek, ha fúj a szél. A fa „jelenséghez” (a bennünk élő képhez), hozzá tartozhat az is, hogy madár ül az ágán. De 

valószínű, hogy nem minden ember képzeletében tartozik hozzá a fa képéhez az ágán ülő madár, csak akkor, ha meg 

is említjük ezt manapság.  

Egykor, amikor még csak mutogatással, mozgással, utánzással közöltek valamit egymással az emberek, 

mindenkinél csak annyit jelentett a fa – rámutatáskor – amennyit hozzákapcsolt addig gondolatban.  

A fokozatosan kiépülő hangzó közlés elindult abba az irányba, hogy egységesítse a „fa” fogalmához kapcsolódó 

tulajdonságok körét. Erre azért is szükség volt, mert ha valakinél, valamilyen tulajdonság még nem tartozott a „fa” 

képéhez, az az ember nem is érthette meg a fa hangzósítását.  

A kialakított korai hangzósítás, például az f = kijön belőle, (kijön valami valahonnan, kinő valami valahonnan) 

azáltal közelítette az egyes emberekben a fáról addig kialakult képet, hogy olyan jelenségeket sorolt fel ezzel a 

megnevezéssel, amelyek más jelenségek révén mutatták be a „kijövés képet”. A „fa” képe mellé tették a fű képét, ami 

szintén kijön a földből, füst képét, ami kijön a tűzből, a „fagy” élethelyzeti képét, ami – a vékony hártya először – 

kijön a víz tetejére, stb. Ha már körvonalazódott a közös jellemző fogalma, akkor az addigiak fölsorolása segítette azt 

is, hogy újabb „kijövési” jelenségeket soroljanak a már megértettek mellé. A fény is ilyen, amikor kijön a fák levelei 

közül a fénysugár, a forrás is ilyen, mert kijön a földből, vagy a sziklák közül. E két utóbbi lehetett gyorsan mozgó, 

változó kijövés is, szemben a lassan kinövő fűhöz, vagy fához képest. Átkapcsoló jelenség a füst, amelyik esetenként 

csak lassan szivárgó a parazsas tűzből a forráshoz képest.  

Ugyanez a sorozat más jelenségekkel is elkezdődhetett. Ha magasra nőtt füveken mutatta be először valaki a 

„kijövés” jelenségét, s aztán tért a tűz mellé, hogy a füstöt mutassa, majd a fa mellé, hogy a fa kinövését mutassa be, 

és így tovább, akkor a kezdeményező az alapjelenséget más gondolatkörből indította.  

Továbblépést később a szájból kijövő fújás jelentett, amivel megjelent a hangzósítás lehetősége és a szájra történő 

jelenség-kicsinyítés is.  
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Rágondolás 

 

A hangzó közlés kifejlesztése nem csak egy új formája lett az ismeret-elrendezésnek, hanem a fölismerések 

„szabványosítását” is szolgálta. Az ismeret-elrendezést azzal segítette, hogy az észrevett és hangzóvá tett tulajdonság-

megjelöléssel állandósította a hasonló jelenségek (élethelyzetek) közötti „kereszthivatkozást”. Sőt, ezzel a 

hasonlóságra alapozott kereszthivatkozással kezdte meg építeni az elvontságok világát. A jelenségek hasonlóságára 

alapozva állandóságokat tudtak kifejleszteni a hangzás segítségével. Egy elképzelt jelenségkészletet gyűjtöttek össze 

hangok formájában. Ez a jelenségek hasonlóságára alapozott fogalomkészlet lett a kifejlődött mássalhangzókból.  

Egy idő után észrevehették, hogy egyes élethelyzetek olyanok, hogy két, korábban már kiemelt jelenségcsoport 

együttesét jelentik. A két már ismert tagból összetehető jelenségnek is hangzó képet adtak. Fölhasználták hozzá a 

korábban már hangzósított két egységet. Az így összetehető a hangzó képlet lett az a hangzó forma, amit ma gyöknek 

nevezünk. Ezáltal két jelenségnek összekapcsolhatóságát át tudták vinni a mássalhangzó fogalmakból épített 

összekapcsolásra. Mindez azt is jelentette, hogy folyamatosan fejlődött a jelenségekre való „rágondolás”.  

A közlés a jelenségek (élethelyzetek) átadhatóságát nem csak a hangzó formába öntéssel szolgálta. A hangzó 

fogalmak kialakításával a jelenségeket fölidézhetővé, elgondolhatóvá tette. Sőt, a jelenségeknek állandóan „fejben” 

végezhető összehasonlítását is kifejlesztette. Ez ma is a gondolkodás egyik összetevője. A hangzás lehetővé tette a 

rágondolást a jelenségekre. (Ezt a hangzásnak a magunkban való ismétlésével mi is gyakoroljuk, különösen 

verstanulás idején.) Az élethelyzetek hangzás általi fölidézése gyorsabb gondolkodást is lehetővé tett. A mozgásos 

közlés ugyanis számos esetben lassúbb (vagy lehetetlen), mint a hangzó. Az egyre összetettebb élethelyzetekre ez a 

gyorsaság még hatványozottabban megvalósul.  

 

 

D. A természet állandóságai folyamatosan viszonyítási hátteret képeznek a hangzó közlés számára 

 

A beszéd ősi részleteinek állandóságát többen kétségbe vonták. Ennek oka az, hogy nem tekintették a közlés 

alapfeltételének magát az életet, és annak környezeti beágyazottságát. De az élet „megvédi magát”. Csak azt lehet 

fölismerni, ami a természetben is állandóság. Az állandóságok láncolata a természetben kezdődik. Azt követi az 

emberi fölismerés. A fölismerés is csak kis lépésekben történik. Ugyanígy, kis részletekben történik meg a megértett 

rész közlése. A természet állandóságai folyamatosan jelen vannak. Mintegy „öntőformát” képeznek a természetből 

megértett és kiemelt részletek számára. Így öntőformát képeznek a közlés számára is.  

Közléskor a képi és mozgási világ alapján már megértett természeti jelenségdarabokat utánozzuk. A legősibb ilyen 

életdarabok a testhez, a test mozgásaihoz és működéséhez, valamint a természet mozgásaihoz és működéséhez 

kapcsolódnak. Talán a legtesthezállóbb példa a következő. A jelenségekből fölfedezhetjük, hogy az r hang az 

ismétlődéses jelenségeket fogja össze. Hol vannak ismétlődéses r jelenségek a testünkön, ilyen hanggal megnevezve? 

Hiszen a testünkön történő előfordulás a leginkább fölfedezhető, észrevehető, újra és újra megtapasztalható. Mindenki 

a testén hordozza ezeket. Az egyik ilyen élethelyzet (testrész) az orr, a másik az ér, (a vérrel ütő ér). Egész életünkön 

át ismételten lélegzünk: beszívjuk és kifújjuk a levegőt. A másik példa az erek verése, ütése. (Amikor kisebbik 

lányom 4 éves volt, egyszer azt mondja nekem: „Apa, itt valami mindig üt” – és a halántékához mutat a kis ujjával. 

Kati lányom fölfedezte azt, amit akár 100 000 éve is fölismerhetett már az ember: az erekben lüktet a vér. Ezt a 

jelenséget testünk felszínén, több ponton is észlelhetjük.) 

Amíg csak utánozzuk, másoljuk a közlésnél a környezeti változásokat és élethelyzeteket, addig a pontosság a 

követelmény, a hűséges utánzás. Elkövetkezik azonban egy második szakasz, amikor a már megértett jelenségvilág 

közös részeit akarjuk közölni. Ezeket a közös (hasonló) részleteket már „elvonatkoztatjuk” az egyszerű másolásokból. 

Ilyen közös rész például a már tárgyalt „kijön belőle” jelenségcsoport fölismerése. A csoport jelenségei ma is 

léteznek, - külön-külön is - a természetben.  

Visszafelé követve a gondolkodást, a kész nyelv felől, a beszédet elemző mai ember számára föltűnt, hogy az a 

hangzó képlet, amelyik megjelöli ezeket az élethelyzeteket, közös hangzót tartalmaz. Mivel a fű, fa, fi, fő, fú 

élethelyzetek ugyanúgy léteztek az ősidőkben is, mint ma, ezért fölhasználhattuk azokat a hangzó képletek 

használatáról fölismert képük ellenőrzésére. A különálló jelenségekből kivont közös rész is fölismerhető ma. A 

„természet öntőforma” biztosítja számunkra azt, hogy belássuk, a hangzó képlet f hangban mutatkozó azonossága a 

magukban a jelenségekben meglévő hasonló élethelyzet következménye. Ennek a hangzó szervekkel történő 

kifejezhetősége pedig az, hogy az élethelyzet lemásolható a hangzó szervek működésére.  

Mivel a „természet öntőforma” ugyanúgy együtt tartalmazza az alapvető jelenségeket ma, mint 100 000, vagy 

1 000 000 évvel ezelőtt, ezért az akkori fölismerések (a hasonlóságok alapján) megtehetők ma is. A beszéd megőrizte 

az akkori fölfedezéseket, mert azok már akkor is állandóságok voltak. A megszerzett ismeret az élet részévé vált. A 

megszerzett ismeretet a közlés révén az ember átadhatta a közösség többi tagjának. Így a fölismerés már nem veszett 

el, sőt újabbakat is rá lehetett építeni. Ebben a folyamatban módszert is nyertek a hasonló életdarabok fogalommá 
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alakítására. Ezzel újabb jelenségcsoportokat lehetett kiemelni az egyszerű utánzás világából. Így született meg az első 

fogalom-szótár, amit a mássalhangzók világa őriz (Bérczi, 2017).  

Az ismeretek hangzás formájában történő elrendezésével őseink gondolkodási képességet is szereztek. Végig 

söpörve a jelenségek világán egyre több élethelyzetet tudtak bevonni a megkezdett csoportosításokba. Ez idővel oda 

vezetett, hogy külön jelzéssel kellett megkülönböztetni a hasonló jelenségek egyre szélesedő körét. A megszerzett 

gondolkodási képességet őseink úgy használták föl, hogy továbbfejlesztették a hangzó közlés egységeit. Első 

lépésként a mássalhangzókban sűrítették össze egy-egy élethelyzet típus közös vonását. A továbbfejlesztés abból állt, 

hogy megfigyelték: egy-egy jelenségben egyszerre van jelen két korábban már hanggal ellátott jelenség típus. Az 

ilyen jelenségekre elkezdték használni a kétféle mássalhangzót, de egymás után kimondva, összekapcsoltan. Ebből a 

kezdeményezésből formálódtak ki azok a gyökök, melyekben ma is jól fölismerhetők a kétféle alapjelenség 

jellemvonásai. Például a ráz, rez(eg) gyökbokor ( r ) és (z) hangja az ismétlődést ( r ) és a mozgást (z) kapcsolja össze. 

Valódban, ma is a rezgés egy ismétlődő mozgás. Ugyancsak ilyen összetétel a rop(og), rep(ül) gyök is. A gyökbokor 

eme két tagjában az ( r ) és (p) hang az ismétlődést ( r ) és a felületek érintkezését (p) képviseli összekapcsoltan. A 

ropogó gally esetén, (amit részben hangutánzással is fölismert már az ember) és a repülő madár szárnyának ismétlődő 

verdesésében is mindkét alapjelenség együtt van.  

 

 

E. A beszéd fejlődési fokozatainak becslése a műveltségjegyek, valamint az agykoponya anatómiája alapján  

 

A kutatók szerint a kézműves ügyesség és a beszédkészség együtt fejlődött. A nyelvfejlődés kutatói többféle 

módon próbálták megbecsülni azt a korszakot, amikor az ősi emberi beszéd már elért egy feltételezett szintet. Ezt a 

becslést az ősi emberi csontleletek mellett talált szerszámok illetve a koponyacsont szerkezetének a vizsgálata 

segítségével végezték el. Amikor a beszéd szintjére következtettek, az indoeurópai nyelvek világában föltárt 

fogalomszintek és beszédszerveződési szintek szerint adtak meg becslést egy-egy fokozat meglétére. Ilyen szintek 

voltak az elképzelt „mondat” szerkezete, a „szavak kapcsoltságai”, és egyes „szavak”. A földtörténet geológiai 

rétegeinek és jégkorszakoknak a fölosztása biztosított időbeli ütemezést a fölismerni vélt beszédfejlődési szintekhez.  

Critchley amerikai, és Bunak orosz kutató szerint alapföltételezés az, hogy a korabeli műveltségjegyeknek 

(tárgyaknak, szerszámoknak) összhangban kell lennie a korabeli hangzó közlés színvonalával. A kőszerszámok 

(nyílhegyek, kovakövek, pattintott kések) valamint a tűz használata utal arra, hogy már a neandervölgyi embernél is 

erősen fejlett lehetett a szimbolikus gondolkodás. Ugyanezt feltételezik a Cro Magnon-i ember esetében is. Critchley 

az acheuli régészeti kort követő paleolit népesség koráig vezeti vissza a beszéd kialakulását, mert a műveltségjegyek 

alapján feltételezhető a beszéd egy korai formájának a megléte már mintegy 50 000 évvel a jelen kor előtti időkben 

(Critchley, 1974).  

A kő megmunkálásának és a gondolkodás fejlődésének összhangja alapján ad idősor becslést Bunak orosz kutató 

is. A kő formájának kialakítása egy olyan cél, ami felé az ősi ember műveleti lépések sorozatával közelít. Ezért egy 

sereg képzet alakul ki és rendeződik sorba, amikor ezeket a műveleteket az ősi ember végrehajtja. Aki ezeket ismétli, 

az a célt is, és a hozzá vezető műveletek útját is ismeri és tudását ebben elmélyíti. Ezzel a cselekvéssorral 

összhangban lehetett – állítja Bunak – bizonyos fogalmaknak és egy kevés „szónak” a megléte is. Ha az egymással 

összehangolt fogalmak száma növekszik, akkor az értelmi tevékenység egyre több kombinációt – cselekvési elágazást 

– tesz lehetővé. „A kőmegmunkálás folyamata az azonos alakról kialakult képzetek ellenőrzése mellett megy végbe.” 

A formafogalmak megjelenése azonban nem jelenti egyszerre azt is, hogy különféle más fogalmakat is sikerült 

megragadnia a kőeszköz készítőjének.  

Bunak a korai, az acheuli (1 500 000 – 500 000 évvel ezelőtti) és a későbbi, az abbeville-i (500 000 – 100 000 

évvel ezelőtti kor) szakóca készítési korszakot jelöli ki. Mivel az utóbbi korszak eszközei tökéletesebbek, ebből egyes 

fogalmak elterjedésére, az alak szempontjából már differenciálódott forma-képzetekre következtet a szerző. Egy 

későbbi korszaknak, a moustiérinek (100 000 – 40 000 évvel ezelőtti kor) az eszközei (késpengék, nyílhegyek) még 

fejlettebbek, s ebből már a képzetek többrétegűségére, a gyártási ciklusra, annak összekapcsolódó fogalmaira 

következtet: feltételezi, hogy tekintélyes számú „szóval” rendelkeztek. A még későbbi, a felső paleolitikumból 

származó eszközei anyagukban is különböznek már (a kőeszközök mellett csonteszközök is jelen vannak), amiből azt 

a következtetést vonja le, hogy „az intellektus már a felső paleolitikumban (35 000 – 10 000 évvel ezelőtt) elérkezett 

egy olyan struktúra típushoz, amely a mai emberre jellemző.” (Bunak, 1974). 

Összegzésként Bunak megállapítja, hogy az egyik fő kérdés az, mikor lépett át a kőmegmunkálás a teljesen egy 

célra irányuló cselekvéssor korszakába. A cél fogalma „akkor válik szükségessé, amikor sok lehetséges cselekvési 

ciklus között kell választani”. Őseink ezt a szintet a moustiéri (130 000 – 35 000 évvel ezelőtti korban) korszakban 

érték el. „Ebben az időben már számolnunk kell nagyszámú szó felmerülésével”. A gondolkodás és a nyelv 

megszerzését Bunak a felső paleolitikumra (35 000 és 10 000 év közötti időszakra) teszi. (Bunak, 1974, in Papp M. 

1974). 

A beszédfejlődés egy másik régészeti tudományág szálán is ad fogódzókat a kutatás számára. Ez a koponya 

anatómiája. A beszédképességre Keith a bal agyfélteke dominanciája alapján következtetett (nagyobb tömegű volt). 
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Ennek alapján ő a neandervölgyi embert tekinti a beszédre képes egyik ősünknek. Tilney a koponya fali gödrei 

alapján von le hasonló következtetést. A Sinanthropus (500 000 – 300 000 évvel ezelőtti kor, Homo Erectus) agyának 

anatómiai lenyomatai a koponyán olyanok, hogy külön-külön a mai embernél is előfordulnak ezek, ezért – az 

abbeville-i szakócákkal párhuzamosan – Bunak feltételezi, hogy a fogalmak ősi formái már megjelenhettek ennél az 

ősünknél is. Az acheuli, moustiéri szakócák készítőinek koponya anatómiája alapján következtetnek arra a kutatók, 

hogy e csoport már részletezettebb, különböző jellegű fogalmakat sajátított el (de még szókapcsolatok nélküli szinten 

állt a közlés, Bunak, 1974).  

Általában az anatómiai jegyek alapján a beszédképességet olyan korai időkre is feltételezik, mint a pleisztocén 

középső (ezelőtt 100 000 éves) időszaka, sőt egyes kutatók akár az alsó pleisztocén korszakra (500 000 éves 

időszakra) is teszik (Critchley). Egyesek a Pithecanthropus (1 000 000 – 500 000 évvel ezelőtti) és az 

Australopithecus (3.85 –2.95 millió évvel ezelőtti) idején feltételezik már a kézzel és szájjal végzett gesztikulálást 

(mozgásbeszédet) a közlés formájának. A hangadás, – ekkorra még – csak a kiáltások, ösztönös közlések formájában 

lehetett használatos. Összegzésként Critchley (1974) megállapítja, hogy „az állati hangok és a tagolt emberi beszéd 

között mélységes szakadék tátong. Még a legpallérozottabb, legprimitívebb és legvadabb emberi közösségek nyelvi 

rendszere is olyan távol van bonyolultság tekintetében, akár a legbölcsebb főemlősök durva és egyszerű 

megnyilatkozásaitól, hogy az összehasonlítás nehezen jöhet szóba.” (Critchley, 1974, in Papp M. 1974). 

 

 
F. Gyökrendszertani (vagy etimonokra alapozott) glottokronológia Eurázsiában 

 

A nyelvek ősibb állapotainak vizsgálatát a szókészlet mellett egy mélyebb hierarchiaszintnek, a gyökszintnek a 

fölhasználásával is elvégezhetjük. E vizsgálatban az egykor kapcsolatban lévő nyelvek gyökkészletét hasonlítjuk 

össze (Bérczi, 2012). Korábban csak gyöktartalmazási rekonstrukciókat végeztek. Götz (1994), és Varga (2005) is azt 

találták, hogy a magyar nyelvben elevenen élő gyökrendszer töredékei megtalálhatók az indoeurópai nyelvekben.  

A gyökrendszertani glottokronológia az a módszer, melynek során a gyöknyelvi (vagy etimon) adatokat a lehető 

legnagyobb koherenciát adó rendszerbe szándékozunk befoglalni. A beszélt nyelv tagolt, hierarchiaszintekre bontható 

belső szerkezete lehetővé teszi, hogy a Swadesh (1952) által fölfedezett glottokronológia módszerét a szavaknál 

mélyebb nyelvi szerkezeti hierarchia szintre is alkalmazzuk. Ez az új módszer a gyököket használja föl szétválási 

korok becslésére. A továbbiakban a szókészleti glottokronológia kiterjesztésének tekinthető gyökrendszertani 

glottokronológia módszerét alkalmazzuk. A gyökrendszertani glottokronológia a közös eredetű gyökök arányát 

vizsgálja a nyelvekben. A legszélesebb gyökréteg a magyar nyelvben ismert (Czuczor, Fogarasi, 1862). Ez a magyar 

nyelvben 2300 gyököt jelent. Két fontos nyelv gyökeinek számát ismerjük még: a német nyelvben 300-at (Németh, 

2010), a szanszkritban 550-et.  

A gyökrendszertani glottokronológiát arra szeretnénk fölhasználni, hogy a vizsgált nyelvek történetét még 

mélyebb korokba visszatekintve is fölvázolhassuk. A belső szerkezeti hierarchia biztosítja azt, hogy két hasonló 

hangzású gyököt tartalmazó nyelvben melyik a forrása a gyöknek. Mivel a nyelv belső rendszert alkot, ezért egy 

gyöknek ott van az eredete, ahol szélesebb gyök- és szóbokorral őrződött meg a jelentése. Czakó Gábor kifejezésével 

élve a gyök ott eredt, ahol a szélesebb körben „családos”. Amelyik nyelvben a legtöbb gyök fordul elő, családosan, az 

a nyelv „idősebb”, mint az, amelyben ezek kisebb számban és csak töredékesebb családdal fordulnak elő. A 

gyökrendszertani glottokronológia tehát a nyelvek relatív korát segít továbbfejleszteni és mérhető alapokra helyezni, 

de a szókészleti glottokronológiánál mélyebb szinten. Mindebből értelemszerűen következik az is, hogy a mélyebb 

szerkezeti szintek kiépülésének korára, - az abból történő szétszóródás idejére - hosszabb időléptékre számíthatunk.  

A gyökrendszertani glottokronológiát is arra a feltevésre építhetjük, hogy a belső szerkezetében szorosan 

szerveződött gyöknyelv alapgyökszókincse kevésbé változik, mint azé a nyelvé, amely idővel más szóképzési 

gyakorlatra tért át. Bár a korai időkben az ősi gyöknyelvből lehasadó néprészek magukkal vitték a gyöknyelvi 

alapgyökszókincset, az idővel elkülönített közösségek fokozatosan veszítettek az alapgyökszókincsből. Ezt a 

fokozatosan megkopó, de valamilyen mértékben megőrzött eredeti gyökgazdagságot használhatjuk föl az idő 

mérésére. A gyökkincs csökkenésének a mértékéből vonhatunk le következtetéseket a változás menetére, s így 

adhatunk becslést idővel a szétválás korára vonatkozóan is. Mivel a nyelvi változások a társadalmi körülményektől is 

függenek, ezért a gyökrendszertani glottokronológiát olyan, első közelítési módszernek tekinthetjük, amely a 

szavaknál mélyebb nyelvi szerkezetek kutatásánál alkalmazható. 

 

Időtartam becslések a szókészleti glottokronológia és a gyökkészleti adatok elemzésével 

 

A bomlási folyamat exponenciális függvény szerinti lefutása azt sugallja, hogy eddigi adatainkat helyezzük egy 

bomlást leíró exponenciális függvényre, és ilyen ábrákon végezzük el az első időtartam-becsléseket. Az említett 

három nyelv (magyar, szanszkrit, német) gyökszám értékét egy exponenciálisra helyezve azonnal föltárul egy 

szembeszökő sajátosság (1. ábra.) A felezési idő egységének választható szanszkrit-német bomlási távolságnak a 
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magyar és a szanszkrit közötti bomlási távolság a kétszerese. A német-szakszkrit időtávolságot majd az indoeurópai 

glottokronológiából számított időtartammal vesszük figyelembe a későbbiekben (Gray és szti. 2011). 

 

 
 

1. függelékábra. A magyar, a szanszkrit és a német gyökök a bomlási exponenciális görbén jellemző bomlási 

állandót határoznak meg. Jól megfigyelhető, hogy a (jó közelítéssel) felezési idő egységének választható szanszkrit-

német bomlási távolságnak a magyar és a szanszkrit közötti bomlási távolság a kétszerese. 

 

Egy másik fontos, a szavaknál kisebb nyelvi egység az etimon. A Sorbonne-on végzett kutatás eredményét is 

érdemes ezen az exponenciálison ábrázolni, hiszen a magyar nyelvnek, a gyökkészlethez hasonlóan, ott is kiugróan 

magasak az etimon értékei. Az adatokat, Cser (2006) nyomán itt közöljük: a magyarban 68%, a törökben 26%, a 

tibetiben és a szanszkritban 9%, a pacifikus (Csendes óceáni) nyelvekben átlagosan 7%, a latinban és a héberben 5%, 

és az angolban 4%. Ezekből az adatokból ugyanolyan többszörös szétválási távolság adódik, mint a gyökkészletből 

származóból (2. ábra.).  

 
 

2. függelékábra. Az exponenciális görbére helyezett etimonok szintén egy jellemző bomlási állandót határoznak 

meg. A szanszkrit és az angol közötti, itt másfél lambda vessző hosszúságú szakasz, hasonló nagyságú időszakot ad ki, 

mint a gyökökkel kapott szakasz, melynek háromszorosa a magyar nyelvi készlet nagyságához tartozó időtartam. Ezt 

nagyon jó egyezésnek tekinthetjük, hiszen az etimonok a gyökök megfelelőinek tekinthetők azokban a nyelvekben, ahol 

a gyökrendszertani kutatásokat még nem végezték el.  

 

Összehasonlításul érdemes az időtengelyt egy olyan adattal skálázni, amely a glottokronológia születése óta 

javított módszerek nyomán gyakran változott. Például a latin és a gót nyelv közötti szétválás korára Starostin: 4220 

évet számolt. A mai becslések még nagyobb időtartamokat becsülnek az indoeurópai nyelvek szétválására. Az 

mindenképpen látszik, hogy a magyar nyelv etimon és gyökkészlete alapján becsülhető gyök-glottokronológia kor 

több 10 000 éves nagyságrendű lesz. Segít az időskála pontosabb fölállításában Gray és szti. (2011) közleménye. A 

nyelv evolúcióját az újzélandi szerzőcsoport az indoeurópai nyelvek körében végezte. A glottokronológiai módszerek 

továbbfejlesztésével a közlemény 8700 évre teszi az indoeurópai népek szétválásának kezdetét. Ha ezt az időtartamot 

– első közelítésként – alkalmazzuk az 1. ábrán látható függvény időtengelyének a skálázásához, akkor a gyöknyelv 

szétszóródásának kezdetére, vagyis a háromszoros időtartamra 26100 évet kapunk. Ez az első eset, hogy számszerűleg 

is igazolni tudtuk azt a sejtésünket, amely szerint a magyar nyelv, a gyökrendszerével, tízezer éves időtartamokra 

tehető ősiséget őriz.  

Azt a glottokronológia bemutatásánál láttuk, hogy Swadesh, a módszer fölépítésénél a fizika egyik fontos 

alaptörvényét tekintette mintának: a radioaktív bomlás törvényét. Gray és szti. (2011) a biológiai evolúció egy 

korábban megfogalmazott törvényének az érvényességét is általánosítja. Ez a Dollo törvény, amely kimondja, hogy 

ha egy élő szervezet egy struktúrát elveszített, akkor az már az eredeti formájában nem tér vissza. A gyökrendszer 
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kikopása, fokozatos elvesztése az egyre erőteljesebb absztrakciót kifejlesztő indoeurópai nyelvekben megmutatja, 

hogyan valósul meg a Dollo törvény a nyelvfejlődésben. Ez a jelenség tovább erősíti a nyelvi evolúciónak a biológiai 

evolúció törvényeivel értelmezhető öröklődési tendenciáit.  

 

 
 

3. függelékábra. Az exponenciális görbére helyezett etimonok Tóth Alfréd több mint 1000 alapszavas 

összehasonlításából. A bomlási állandót meghatározó szakasz itt új időskálát mutat föl, nagyobbat, mintha csak 

Eurázsiában végeztük volna a nyelvek összehasonlítását.  

 

Készült egy harmadik fölmérési is, amelyben 1000 szavas nyelvi etimon készletek kerültek összehasonlításra. E 

munka szerzője Tóth Alfréd (2007). Igen érdekes a szerzőnek e hatalmas etimon készletekből kapott adatsora. A Tóth 

(2007) gyűjtemény is százalékban adja meg a megfeleléseket a következő adatsor formájában: magyar 100 %, sumér 

100 %, kínai 61 %, török 55 %, tibet-burmai 50 %, dravida 36 %, etruszk 33 %, munda 33 %, finnugor 32 %, japán 

23 %, maja 11 %, bantu 8 %, kaukázusi 7 %, ausztronéziai 3 %. 3. ábránkon ezt az adatsort helyeztük a bomlási 

függvényre (3. ábra.).  

A három ábra (1, 2, 3,) összevetéséből azt láthatjuk, hogy mindhárom időskáláján a magyar nyelv gyök (etimon) 

készletének gazdagsága több tízezer éves időtartamot jelez. Ez az időtartam Gray et al (2011) időskálájának 

fölhasználásával 26 000 évnek adódik arra az időpontra, amikor a mai indoeurópai nyelvek a magyartól fokozatosan 

elváltak.  

A következő oldalakon az exponenciális görbe alapján kapott arányokat időtartamokra transzformáljuk. Ebben a 

Gray et al (2011) közlemény 8700 éves felezési ideje (IE glottokronológia szavakra) ill. a V. Blazek adataiból kapott 

6700 éves felezési idő (zöld sáv az időtartamok 1. ábrán) lesz a két skála alapja. 

A Tóth Alfrédnál olvasható mai kínai 61 %, török 55 %, tibet-burmai 50 %, dravida 36 %, etruszk 33 %, munda 33 

%, finnugor 32 %, japán 23 %, maja 11 %, bantu 8 %, kaukázusi 7 %, szanszkrit (a 150 magyarral egyezőgyök 

alapján) 6,5 %, ausztronéziai 3 % -os etimon egyezéshez időskálánkon a következő elválási korok tartoznak: a 3 %-

hoz 44.000 év, a 6,5 %-hoz 35.000 év, a 7-8 %-hoz 30.000 év (kaukázusi), a 11 %-hoz 27.000 év (maja), a 23 %-hoz 

19.000 év (japán), a 32 %-hoz 14.500 év (FU), a 33 %-hoz 14.000 év (etruszk és munda), a 36 %-hoz 12.000 év 

(dravida, pl. tamil), az 50 %-hoz 8.500 év (tibet-burmai), az 55 %-hoz 7.000 év (török nyelvek), a 61 %-hoz 6.000 év 

(kínai). Hangsúlyozzuk, hogy ez az első becslés a gyökökön végzett glottokronológia alapján, amely a későbbiekben 

új utakat nyithat a kutatásban azzal, hogy a génkutatáshoz jól kapcsolódó időtartamokra ad becslést a gyökök 

(etimononok) szintjén végzett glottokronológia alapján.  

További elemzések föltárhatják a két különböző nyelvszerkezeti hierarchiaszinten zajló bomlás különböző 

sebességét, a nyelvek-népek keveredése során (gyökkészletben, ill. szókészletben). elő álló különböző hatásokat is. 
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G. Ősi szófaji egybeesések jelen vannak még a magyarban, de már hiányoznak az idegen nyelvekből  
 

 
A nő nő mondat több idegen nyelven. 
 

 alsószász: Fru wassen,  angol: woman grow    arab: ímra’a namaa,  
 

 cseh: zena rust   dán: kvinde vokse (v. udvikle),  finn:nainen kasvaa,   
 

 francia:  femme grandir,  fríz: frou (v. wiif) waakse,  görög: gynéka megaghlóno,  
 

 grúz: kali izrdeba,  holland: vrouw groeien,  japán: onná seichō-suru, 
 

 katalán: dona créixer,  kínai:  nü cseng,   latin: femina crescere,  
 

 lengyel: kobieta rosnac,  maláj: vanita tumbuh,   olasz: donna crescere,  
 

 örmény: kin meçanal,  perzsa: zan rostan,    skót: bean fás v. cinn, 
 

 török: bayan (hatun) büyümek      vietnami: phu nu truong  
 

 kurd: jinm (pirek, afret, kilfet) gawra boon    magyar:  nő nő. 

 

 
A fej fej mondat több idegen nyelven. 
 

 walesi: pen godro  angol: head milks   katalán: cap munyir 
 

 szlovák: hlava dojit  horvát: glava musti   japán: atama chichi o shiboru 
 

 olasz:  capo mungere  héber: rosh khaláv   eszperantó: kapo melki 
 

 dán: hoved malke  baszk: (buru, kasko, gaszta) jetzi kurd:  ser gutin 
 

 ír: ceann crúigh  perzsa: saer dusidan   észt: pea lüpsma 
 

 finn: paa lypsaa  görög: kefáli armégo   latin: caput lac lactis 
 

 török: bas, v. kafa (inek) sagmak     magyar:  fej fej 
 

 

A fog fog mondat több idegen nyelven. 
 

 angol: tooth holds,  arab: sinn amsaka   cseh: zub chytit, 
 

 francia: dent attraper  dán: tand fange,   finn: hammas pyydystaa 
 

 héber: shén tafás,  hindi: dāṁt pakaṛnā   kínai: yáchǐ bu, 
 

 holland: tand vangen  koreai: ippal japda,   német Zahn fangen 
 

 orosz: zub pojmáty,  örmény: atam bṙnel   román: dinte tine 
 

 perzsa: dandân geraftan szlovén: zob ujeti,   spanyol: diente coger 
 

 baszk: hortz harrapatu, magyar:  fog fog 
 

 

A táblázatok a világháló Glosbe szótárainak alapján készültek.  
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H. A mássalhangzók a jelenségekben lévő különbséget (ellentétpárt) is jellemzik 

 

 
  JELENTÉSE   ELLENTÉTPÁR                                  Z. és Z.tlen    A szájba kicsinyíti 

 

B  bőség    nincs aztán van (kiömlik) 
  (belülről jön ki) 
 
Cs  mozgás vizes   csöndes – zajos 
  közegben 
 

D  átadás,    innen – oda (átvitel) 
  átvitel 
 
F  kijön, kinő   nincs jelen aztán jelen van 
 
 
G  határ, vonal   bent (belül) – kint (kívül) 
  felület 
 
Gy         egy    áll aztán elindul, (egy pont és  
 indulási pont, indulási hely   a sok irány körülötte) 
 
H  elfogy,    van, aztán elfogy 
  kimerül 
 
J  sok azonos    vonalak együtt – vonalak  
  van együtt    külön 
 
K  határ, a test „pereme”  kívül aztán belül 
  a kemény „kő” a megállít 
 
L  térbeliség   itt – ott, áll – ül 
 
 
M  nyit-csuk    nyit – csuk 
  csuk-nyit 
 
N  sokaság, minden   igen – nem 
  én, a nő,  
 
Ny  megnyúlik   zsugorodva – kinyúlva 
 
 
P  összeér    távolban – közel (összeérve) 
  két felület 
 
R  ismétlődés   ugyanaz megismétlődve 
  térben, időben 
 
S  esés, súly   fenn – lenn 
  suhanás 
 
Sz  felületi mozgás   ki – be (a határon mozogva, ott  
  változása   váltakozva) 
 
T  visszahatás,   odahatás – visszahatás  
  tükröződés    (egyszerre lép föl a kettő) 
 
V  elválik, de   együtt is – külön is 
  vele van 
 
Z  mozgás,    itt is – ott is (agyanaz) 
  változás 

 

B és P 

 

 

 

 

 

D és T 

 

 

F és V 

 

 

G és K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sz és Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bőség kiömlését ki-

csinyíti. 

 

A vizes mozgást 

kicsinyíti. A nyelv a 

nyálban mozog. 

 

 

 

A kifújás a kijövést 

kicsinyíti. 

 

Akadályt, gátat kicsinyít. 

 

 

 

 

 

A kilehelés az elfogyást 

kicsinyíti. 

 

Laposan kicsinyíti. a 

kijövő áramlást 

 

Akadályt kicsinyít 

 

 

A felálló nyelv a 

térbeliség kicsinyíti. 

 

EM a nyit-csuk-ot ki-

csinyíti. 

 

 

 

 

Kinyújtott nyelv a ki-

nyújtott kart kicsinyíti. 

 

A két ajak az összeérést 

kicsinyíti. 

 

A nyelvpörgés az 

ismétlést kicsinyíti. 

 

Suhanást utánozza 

 

 

Sziszegés: ki is, és be is 

 

 

Ütést kicsinyít a nyelv a 

foghoz sz. 

 

Alsó ajak és felső fog 

együtt és külön. 

 

Zizegő zúgás a mozgás 

 

 
 

 

J. Példa a mozgásbeszéd és a hangzó képletek együttes használatára 

 

Bemutatjuk a hangutánzó képletek és a gyökök együttes használatát a vadászatra vonulás eseményeinek 

közlésénél. Az ábrasor a mozzanatok tartalmát közvetíti az olvasók számára. Ezeket a mozdulatokat az ősi 

mozgásbeszéddel is közölni lehetett az események egymásutániságát követve. A mozzanatokat kísérő hangzó közlés a 

hallás számára sorolja föl az eseményeket. A hangzó közlés egységei részben hangutánzó gyökök, részben már a 
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mássalhangzók tudatos összekapcsolásával képzett gyökök. Például a lap(ul), lop(va) lép gyökökben a térbeliség (l) és 

a felületek finom (itt halk) találkozása (p) az a két jelenség, melynek mássalhangzója össze lett kapcsolva. A ropp 

gyökben az ismétlődő (ropogás) ( r ), és a felület érintkezése (p) itt most hangos találkozása nyer összekapcsolást. 

Ugyanez a reccs gyökben hangutánzó is, de az ( r ) ismétlődés mellett, - a (p) helyett - a csörgést, recsegést kifejező 

mássalhangzó (cs) szerepel. A (cs) hang megjelenik más vizes mozgásoknál is (csap, csepp). A gyökökkel közlő 

hangzó beszéd fokozatosan magába olvasztotta a korábban kifejlesztett hangzó képleteket és tovább is fejlesztette 

azokat. 

 
 

 
4. függelékábra. Az ősi kornak egy társított közlést megvalósító állapota. A vad becserkészésének a mozzanatsora 

egy átmeneti korszakban. Még erőteljesen jelen van a mozgás utánzásával történő közlés, de már fejlődik a hangzó 

közlés is. A jelenséget két sorban mutatjuk be: fölül mindig egy mozzanat képe ál. Ezt az előadó (elbeszélő) a 

mozgásával mutatta be. Alatta áll egy gyök, vagy hangutánzó hangképlet, amivel kísérte a mozgást. A következő 

mozzanatsor látszik: A vadász lopakodva halad előre és megközelíti a zsákmányt. A fák és bokrok között lapulva 

osonó harcos nyakába víz cseppen, majd tócsába lépve megcsobban a lába alatt a víz. Tovább lépegetve a lába alatt a 

gally megroppan s egy madár a fán cserregve jelzi a lopakodókat. Egy másik madár fölrebben föl előtte. Egy bokornál 

a vadász bőrét tövis böki meg. Széthajtva az ágakat előre néz és látja, hogy elérte az állatokat és a kis gida éppen tejet 

fej az anyjából. Tapsol hát egyet, és a vadak elugranak. Vázlatunk érzékelteti, hogy ebben a korszakban a cselekvés 

mozzanatsorával előállított mozgásbeszéd és a hangzó képletekkel előállított hangzó beszéd egyenrangú. Ábrasorunk 

azonban alkalmas arra is, hogy egy-egy korábbi és későbbi korszakot egyszerre és külön-külön is érzékeltessünk vele. 

Ha letakarjuk a hangzó részt (a szöveget a mozzanatok alatt), akkor ahhoz a korszakhoz jutunk, amikor még nem 

fejlődnek ki a mozgással szinkronban kiadott hangzások, hanem csak a mozgásbeszéd érzékelteti a „közölnivalókat”. 

Ha pedig az ábrasort takarjuk le, akkor már egy olyan korszak áll előttünk, amikor erős a törekvés a képtől egyre 

függetlenebbé váló hangzó közlésre. Ilyenkor már olyan erős a hangzás által az agyban keltett képek ereje, olyan 

erőteljes a gondolkodás, hogy pusztán a hangzási mozzanatok elsorolása is elegendő az eseménysor fölidézésére 

(Bérczi, 2015). 
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K. A fogalomrétegek egymásra épülve átszövik a mai beszéd fogalomvilágát is  

 

5. függelékábra. A fogalom rétegek kialakulása, a jelenségek közös tulajdonságai alapján megformált mássalhangzó-

fogalomcsoportoktól kezdve (a), a mássalhangzók szintjén (b) és a két mássalhangzós gyökök szintjén (c) át a legfölső 

emeletként elhelyezkedő toldalékolt gyökök világáig (d) továbbépülve.  
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L. Ősfizika 

 

A fizika a természet legáltalánosabb jelenségeit értelmezi. Érdemes volt megvizsgálnunk, hogy van-e olyan 

ismeretkincsünk, amelyből a természet megismerésének régi adatai bukkanhatnak a felszínre. Ebben a vizsgálatban, 

mint minden fizikai jelenség-értelmezésben a bennünket körülvevő élet és természet állandóságai lesznek az 

ellenőrzés peremfeltételei. 

Föltettük a kérdést: van-e olyan ismeretrendszer a birtokunkban, amelynek rendszer-elemzésével új adatokhoz 

juthatunk tudásunkról, a mai ismeretek megszerzésének útjáról. A mai ismeretrendszer jelentős részét a gondolkodás 

által mélyítettük el, legnagyobb részét az oktatási formákban közvetítette számunkra a társadalom. Önálló útra lépve 

pedig a könyvekben és az ismerethordozókon keresztül, de nagyrészt saját földolgozással szereztük, később 

bővítettük. Mindezen megismerési folyamatokban a beszéd és annak írott formája alkotja a legnagyobb megismerési 

formát. Ezek közül a beszéd ősibb, ezért a beszédben fölhalmozott ismeretkincs felé fordultunk. 

Könyvünkben a beszéd által fölhalmozott ismeretkincset, mint az ismeret elrendezés egyik formáját magában a 

beszédben, a beszéd szerkezetében vizsgáltuk meg. A beszéd a közlés része. Ezért - a közlés koraibb formáit is 

bekapcsolva - vizsgálatainkban azt kerestük, hogyan tett szert a beszéd egy ilyen hatalmas erőre. Egyáltalán, hogy 

kezdődött el a beszéd általi ismeretközlés és ismeret elrendezés.  

Mielőtt a közlés szerepét vizsgáltuk volna, megnéztük, hogy a fizikának mely vonásai, módszerei, szemléletmódja 

teszi lehetővé a fizikáéhoz hasonló megközelítést. A fizika a természet legáltalánosabb törvényeit kutatja. 

Legfontosabb vonása a fizikának és minden természettudománynak az, hogy minden gondolatmenete megismételhető. 

Ezáltal a megismerés útja egyrészt visszavezethető egyszerűbb jelenségekre, másrészt bármikor újraépíthető. A fizika 

szemléletében a reprodukálhatóság központi követelmény. A természet törvényei alapján fölismert 

jelenségkapcsolatok ismeretrendszert alkotnak. Ma ezek már törvények formájában ismertek. A fölismert 

jelenségekből elvégzett tömörítéseknek az indukciós és dedukciós gondolkodási szerkezete is rámutatott arra, hogy 

elfogadhatjuk azt, a beszéd módszere korai gondolkodásunkban a fizikáéhoz közel esett. Csak a természeti 

állandóságok fölismerése teszi lehetővé, hogy a természettudományban összefoglalt törvények szerint műszaki 

alkotásokat hozzon létre az emberiség. Ezeknek az egyszerű szerszámoktól, egyszerű gépeken át az űrrepülőgépig 

terjednek, hatalmas hálózatát alkotják a megismert természeti állandóságoknak.  

A nyelv rendszerének – az ősi kincsnek - az elemzése útján azt találtuk, hogy az állandóságok szerepe volt a döntő 

az ismeretek megszerzésének és elrendezésének már a korai időszakában is. A természetben megfigyelhető 

állandóságok indították útjára a gondolkodás korai formáit is. Ezek nyomán jött létre az első fogalomszótár. Ezért is 

tekinthetjük az ősfizika részének a természetben megtapasztalt szabályosságokat. De a szabályosságoknak csak egy 

kicsi része volt közölhető mutogatással, a legősibb közlési formával. Mozgással elutánozni csak rövid ideig tartó 

jelenséget lehetett, s ha rá is mutattunk valamire, az nem maradt meg tartósan az emlékezetünkben. Nem voltak 

közölhetők és nem is voltak felidézhetők bármikor a fölismerések, amikor még csak a mozgásos közlés állt 

rendelkezésünkre. Ezért volt fontos a beszéd, az elvontságokat elindító hangzó közlés kialakulása. S ezért vált az a 

kiaknázatlan kincs hasznosíthatóvá, ami a nyelv szerkezetében nyugszik.  

Fontos előfeltevésünk a vizsgálatok megkezdésekor is az, hogy a beszédnek, - de már előtte a mozgással átadott 

ismereteknek és általában a gondolatok közlésének is - a kifejlődése olyan jelenségek ismertté válására alapozódott, 

amelyek ma is léteznek, mert az élet részei és a természet részei. A természet állandóságai azt is jelentették, hogy a 

gondolkodás kialakulásánál is szerepet nyert az a megközelítés, aminek ma a legpontosabb elnevezése: fizika.  

 

 

M. „A legnehezebb kérdésről” 

 

Amikor gondolatainkat a beszéd és a gondolkodás felé fordítjuk, keresve azok fejlődésének útját, több fontos 

követelményt kell támasztanunk a vizsgálódásaink elé. Éppen mert hatalmas irodalom keresi, kutatja a nyelv, a 

beszéd eredetének lehetséges útjait, választ kellene találnunk arra is, miért nem jutott előre ez a munka a keresésben. 

Az előre nem jutást két erős figyelemfölhívás jelzi erre a megoldatlan kérdésre. Az egyik John Maynard Smith és 

Szathmáry Eörs (1995) könyvében az a bizonyos 8. nagy átmenet, amely az élet fejlődéstörténetében máig 

megoldatlan kérdés. A másik Christiansen és Kirby (2003) könyvének egyik fejezete: a „legnehezebb kérdésről”. 

Mindkettő a nyelv születését keresi, vagy e kutatás fokozott nehézségére tesz megállapítást. 

Bár számos megközelítés jelentős szerepet szánt az evolúciós folyamatoknak, van egy olyan forrás, amit eddig 

figyelmen kívül hagytak, s amely mégis a leggazdagabb tárháza a korai nyelvi fejlődés-történetnek. Ez maga a ma is 

beszélt nyelv. Annak fölismeréséhez azonban, hogy a mai nyelv is lehet kiapadhatatlan forrás a beszéd és a 

gondolkodás születéséhez, alapozó tényeket kell föltárni és elfogadni. Az egyik: minden tudásunk a természetből 

ered. A másik: a természet állandóságai képezik az emberré válás tudásának ősforrását. A harmadik: a természetben 

általános rendszer-szerveződési törvények határozzák meg a beszéd (a nyelv és a gondolkodás) szerkezetét is. A 

negyediket fölismertnek tekinthetjük: a beszéd létrejötte a közlés szükségességéből, tehát magából az életből fakad. 
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Az ötödik szintén részben már föltártnak tekinthető: a közlés utánzás. A hatodik: a közlés fejlődése a látható 

mozgásokkal való utánzásokkal indult, és vele párhuzamosan fejlődött – kezdetben, a háttérben – a hangzó közlés. A 

hetedik azért nem nyert elfogadást, mert távol esik a fejlett nyelvektől: a közlés kezdetén a tartalom és a forma 

egybeesett.  

Tekintsük axiómáknak ezeket a kiinduló pontokat. Látni fogjuk, hogy miért hiányzik a mai élő nyelv a beszéd 

eredetének forrásai közül. Két okból. Az egyik az a hit, (feltételezés), hogy a nyelv gyorsan változik, és olyannyira 

„elfejlődött” már a nyelv korai időszakától, hogy az fölismerhetetlenné vált. Látjuk, hogy ez igaz a ma uralkodó 

indoeurópai nyelvekre, de nem minden nyelvre. A másik ok e forrásnak a kezelése: mert az élő nyelv, mint 

ismeretrendszer, egy hatalmas élő rendszer, amely természettudományos megközelítést kíván. Ezt valamiféle 

„magabiztosság” zárta ki a munkákból, bár a hozzá kapcsolódó más tudományterületeken, - például az evolúció, az 

agykutatás, a régészet, a viselkedési tudományok és a pszichológia (lélektan) vonalán – „megtűrt” volt a 

természettudományos megközelítés. 

Éppen a természettudományos megközelítés hiánya miatt, még néhány szempont előrebocsátása kívánatos a 

természettudományos alapozású elemző munka megkezdésekor. Az egyik egy evolúciós szemléletű kívánalom. Ha 

korai időszakát (állapotát) keressük valaminek, ami mára igen fejlett állapotot ért el, akkor időben visszafelé haladó 

elemzésnél a korábbi állapotokra fokozatosan - arra a korra - vissza kell egyszerűsödnünk.  

Kissé részletesebben kifejtjük azt, hogy mit is értünk azon, hogy az élet a forrása a közlésnek, és első lépésben a 

közlés az élet állandóságait adja át a közlés során. Alapozó szempontunk a megismerésben: minden ismeret a 

természetből származik. A természetben először a leggyakrabban ismétlődő élethelyzeteket, az állandóságokat 

ismerjük föl. Egy fontos modell-ellenőrzési szempont is kapcsolódik a bennünket körülvevő élethez és 

jelenségvilághoz, s azoknak az állandóságaihoz. Fontos szempontunk, hogy az élet teljessége volt a közlés tárgya 

minden időkben. A közlés máig tartó fejlődéstörténete azáltal kap egy állandó ellenőrzési lehetőséget, hogy az élet 

legegyetemesebb jelenségei: a test működése, a természet folyamatai körülöttünk ugyanazok ma is, mint egykor, a 

beszéd születése idején. Ezért az élethelyzetek e legbelső körben, a mai életben, szinte ismét lejátszhatóvá teszik a 

beszéd, a gondolkodás fejlődésének útját. A beszéd és gondolkodás rendszerének a magja, a „magnyelv” a mai élet 

ellenőrzése mellett állítható vissza. 

 

 

N. Kísérletek, fölismerések, töprengések (a megoldatlanság okai) 

 

Nem alkalmazták a rendszervizsgálat követelményét, a szerkezeti hierarchia szerinti lépcsökre bontást a nyelvben. 

Ezért, nem ismerték föl, hogy hiányos a szerkezeti hierarchia lépcsősora az indoeurópai nyelvekben. (Hiányoznak a 

gyökök és a hangértemények). 

Nem vették figyelembe az állandóságokat a nyelvben, hanem a változás törvényszerűségeire helyezték a hangsúlyt. 

Nem alkalmaztak rendszer-szemléletet a túlságosan fejlett fogalmakra (szavakra) alapozott összehasonlításoknál. 

Nem keresték és alkalmazták következetesen a korai közlésben a tartalom és forma szükségszerűen fennálló 

azonosságának követelményét (a korai közlés: utánzás)  

Nem alkalmazták azt az elvet, hogy egy adott korabeli életnek összhangban kell lennie a korabeli közlés szintjével 

Nem alkalmazták a visszaegyszerűsödés követelményét a mai nyelvből kiindulva a koraibb korszakokra elképzelt 

nyelvi állapotoknál 

Nem alkalmazták a szerves fejlődési út követelményét, mely szerint az élet fejlődése kényszeríti ki a fejlesztéseket 

Nem keresték a szükségszerűen fennmaradó ”élő kövületeket” a „magnyelvben”, (bár a fogalmak körében Swadesh 

ilyen alapfogalmak útján próbálta a nyelvek szétváltozását rekonstruálni.)  

 

 

O. Kísérletek, fölismerések, töprengések (előre mutató lépések a megoldás felé) 

 

DOGMA   F. Newmeyer (1998) írja, hogy majdnem minden nyelvész magától értetődőnek 

tartotta, hogy lényegét tekintve minden nyelv egyenlő. (A nomádoknak, a vadászó-gyűjtögető törzseknek a nyelve 

nem kevésbé bonyolult, mint az iparosodott társadalomban beszélt nyelv.) Newmeyer azt javasolja, hogy az 

egyenlőtlenségre irányuló, méltányosabb megközelítésre van szükség, mert például már abban is eltérés lehetett, 

hogy a közlés milyen célból formálódott hangzássá az egyes közösségekben. Például elképzelhető, hogy az egyik 

közösségben a beszédet eredetileg inkább a fogalomalkotás eszközeként használták. Ezért Newmeyer azt mondja, 

hogy a nyelvi evolúció rekonstruálásánál az egységességi elv (az uniformitarizmus) kevésbé merev szemlélete 

vezethetne eredményre. 

Hosszú ideig az volt az egyik központi kérdés a közlés fejlődésében, hogy a közlés (s később a beszéd is) a 

kézmozdulatokból származik-e, vagy kizárólag a hangadás tartományában alakult ki. Egy másik kérdéscsoport a 

közlés fejlődésével párhuzamos műveltségi szálak beszédfejlődéshez való viszonyát tárgyalta. Egy harmadik 

kérdéscsoport volt a biológiai háttér párhuzamos kifejlődése: agyi szinten, testi – pl. két lábon járás, – szájszervek és 
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kézmozgás szintjén. Egy negyedik kérdéskör a beszédnek a fogalomalkotáshoz való viszonya. A terület előélete igen 

gazdag, ezért csak néhányat villantunk föl az előzményekből.  

Párhuzamok   Critchley amerikai, és Bunak orosz kutató szerint alapföltételezés az, hogy a 

korabeli műveltségjegyeknek (tárgyaknak, szerszámoknak) összhangban kell lennie a korabeli hangzó közlés 

színvonalával. A kőszerszámok (nyílhegyek, kovakövek, pattintott kések) valamint a tűz használata utal arra, hogy 

már a neandervölgyi embernél is erősen fejlett lehetett a szimbolikus gondolkodás (Critchley, 1974, és Bunak, 1974). 

Más formában megfogalmazva ezt, a műtárgyak, a kőeszközök, a régészeti emlékek utalhatnak arra, hogy kik 

állították elő azokat, milyen színvonalon éltek, és mutathatnak valamit azoknak az életbeli viselkedéséről is akik 

azokat előállították. Az ősi művészeti tárgyak elemzései Davidson számára bizonyítják a szimbólumhasználatot már 

legalább 70 000 évvel ezelőtti időkben (I. Davidson).  

Fogalomalkotás   „A fogalmak elsajátítása megnyitja az utat bizonyos, – jegyeik alapján 

egymáshoz hasonló – tárgyak vagy jelenségek összefogása, valamint más jellegűektől való elválasztása felé. A tárgy 

fogalma által egybefogott különböző jellemző tulajdonságok nem közvetlenül az érzéki tapasztalatok révén 

egyesülnek egésszé. Azáltal válnak a fogalmak a jelenségek közötti viszony jegyeivé és osztályaik jellemzőivé, hogy 

a konkrét észlelések összefüggéséből kiszakítjuk őket (Bunak, 1974).  

Wittgenstein a jelentés megtanulását párhuzamba állítja a játékok megtanulásával a kisgyermekeknél. A következő 

megállapítást teszi: „…ahogy végig megyünk a játékok sokféle csoportján, láthatjuk, amint hasonlóságok tűnnek fel 

és el. E vizsgálódás eredménye pedig így hangzik: az egymást átfedő és keresztező hasonlóságok bonyolult hálóját 

látjuk. Hasonlóságokat nagyban és kicsiben.” Ezzel Wittgenstein megállapítja, hogy a játékoknak és a nyelvnek a 

megtanulásához a rokon vonásokat és az egyéni sajátosságokat is egyaránt érzékelő szemlélet szükséges 

(Wittgenstein, 1953). 

Beszédfejlődési szakaszok  A biológus szemszögéből a nyelvi evolúció is szakaszokra bontható. (Hauser) 

Az emberek és az állatok közlései közötti alapvető különbség az ismétlődően visszatérő szókapcsolások 

használatának képességében van (Hauser és Fitch, 2003) 

Mozgás és agyi anatómia  M. Arbib az agyi anatómiára összpontosítva feltételezte, hogy a biológiai 

evolúció során létrejött változások mintegy „felkészítették” az emberi agyat a nyelvi képességek kifejlesztésére. Ezek 

egyike volt egy olyan agyi „tükörrendszer” kialakulása, amely a mozgások észlelését és a mozgásos cselekedetek 

elindítását összekapcsolta. A „tükörrendszer” az emberi agy Broca területén található, és fontos a szerepe az emberi 

beszédben. E modell alapján az üzenetek érzékelésének és az üzenetek küldésének az összekapcsolódása evolúciós 

alapot képezett a beszéd kialakulása számára, mivel a tükörrendszerben ugyanaz az agyi részterület tevékenykedik 

észleléskor (hallás) is, mint amelyik a (száj)mozgás elindításakor. Arbib feltételezte azt is, hogy a közlés a kézi 

mutogatás formájában indult el, és csak később váltott át egy szájjal beszélt formára (Arbib, 2002) 

M. Corballis szintén úgy ítéli meg, hogy a korai időkben az emberek közötti közlés a mozgások segítségével 

kezdődött. Az utánzáson alapuló közlés kétféle módon fejlődött tovább, a kézmozdulatok képezhették a korábbi közlő 

lépéscsoportot, és a hangzó beszéd evolúciója lehetett a közlés későbbi fokozata. (Corballis, 2003) 

Mozgás vagy hangzó közlés   A beszéd kézmozdulatokra alapozott kezdeteinek két fő hátrányára mutatott 

rá R. Dunbar: a kézmozdulatokkal végzett közlés közvetlen látótávolságot igényelt, és éjszaka nem volt használható. 

Mindkettőt kiküszöböli a hangzó közlés. Másrészt a szerző úgy vélte, hogy a beszéd a nagy társadalmi csoportok 

összekapcsolódásának az eszköze is lehetett, és például a kórusban való hangzás-gyakorlást fontos beszédfejlesztő 

lépésnek gondolta a korai időkben. Ez segíthette a hangképletek „szabványosítását”. Ugyancsak fontos szerepet 

játszhatott a hangzó beszéd az utódok nevelésében is (Dunbar, 2003)  

Hangadás alapoz   A hangadási folyamatot tekintik a beszéd (a nyelvi evolúció) egyik alapvető 

megalapozásának, ezért az emberi nyelv hangjainak előállításához kapcsolódó mechanizmusokat tanulmányozta 

Studdert-Kennedy (2000). Feltételezése az, hogy az emlősök ősi szájhasználati képességei, a szopás, a nyalás, a 

rágás és a nyelés fokozatosan alakultak át a hangzó közlésre való képességgé. 

Sorbarendezés szerepe  A járási folyamatot kapcsolja össze a beszédfölépítés kialakulásával együtt 

járó agyi háttér kifejlődésével Ph. Lieberman (2003). Úgy érvel, hogy a fölemelkedve járás hozzájárult a 

bonyolultabb mozgások tanulásához és sorba rendezéséhez. (a bázikus ganglionoknak, egyes kéreg alatti 

agystruktúráknak a biológiai alkalmazkodása révén). Más kutatók is a tevékenységsorozatok megtanulásának 

általános tulajdonságait, összetett szekvenciális tanulási és feldolgozási képességek fejlődését tekintik a döntő 

folyamatnak a nyelv szerkezetének maivá fejlődésével kapcsolatban.  

 

 

Az élet állandóságai és az „élő kövületek” együttesen teszik föltárhatóvá a korai idők közléséi módjait és nyelvét 

 

Mostani gondolatmenetünkben (1) az élet teljessége felől, (2) a szükségszerűségek láncolatából és (3) a máig 

hatóan bennünket éltető végeredményből együttesen következtettük ki a korai idők beszédét. Az élet teljességét 

éppúgy az állandóságok megismerésével kezdjük megismerni, mint ahogyan a közlés is ezekre az állandóságokra, 

ezek közlésére terjed ki kezdetben. Szükségszerű, hogy a közlés: utánzás legyen. Amíg a közlés nem válik 
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hétköznapivá, addig minden közölni szándékolt életdarab csak a hozzá hasonló mozgás nyomán ismerhető föl. (Ma 

ezt analóg jelzésnek is nevezik.) Szükségszerű az, hogy a mozgás hamarabb nyerjen teret a közlésben, mint a hangzó 

képletek, mert az élet adottságai, az ember érzékelő rendszere így fejlődött ki. (80 % vizuális, és 20 % hallási inger 

arány jellemez bennünket.) Amikor már kimerítettük a mozgással utánzó közlés lehetőségeit, akkor válik 

fölismerhetővé az, hogy a hangzó közléssel gazdag közlési világ építhető ki. Szükségszerű, hogy a hangzó közlés 

elején is hangutánzó képletek képezzék a jelzéskészlet nagyobb részét.  

Idővel azonban szüksége támad annak, hogy a hasonlóságok alapján egy új csoportosítást hajtson végre a közösség 

a jelenségvilágban. Az élethelyzetek hasonló jellemzőinek kiemelése azonban a szemléletmód mellett más 

fölismerések közlésbe állítását is megkívánja. Egyik a mozgásnál már bevált kicsinyítés. Ott a kézre kicsinyítés 

fejlesztett ki új közölhetőségi tartományt. A hangzó közlésnél ezt a szerepet a száj játssza. A szájra kicsinyített 

élethelyzetek azok, amelyeket hang is kísérhet, s ezek a hangok már alkalmasak lesznek a különböző jelenségekben 

közös jellemzők hangzó „összefoglalására”, megjelölésére. Ilyen módon fejlődött ki az első fogalomszótár, a 

mássalhangzók világa.  

A mássalhangzók a test állandóságait, a testtájakat éppúgy megjelölik, mint a hozzájuk kapcsolódó cselekvéseket 

és a természet hasonló jelenségeit is. Hosszú ideig rugalmasan „kotyogó” ezeknek a fogalmaknak az érthetősége, de 

egy újabb szükségszerű fölfedezés pontosabbá teszi a mássalhangzókkal végzett közlést. Ez a fölfedezés a 

mássalhangzók összekapcsolása. Ma ezt a gyökképzésnek nevezzük. A mássalhangzók is, és a gyökök is az ősi élet 

jelzésére ma is használt „élő kövületek” (ez a kifejezés az őslénytanból származik. Olyan élőlényekre alkalmazzák, 

amelyek év százmilliókon át megőrizték alakjukat és testfelépítésüket. legismertebb ezek közül a nautilus, amely 

mintegy 400 millió éves élő kövület). Nyelvünk tehát állandóságokat őriz, és ezekre építhettük föl a beszéd (a nyelv 

és a gondolkodás) korai fejlődéstörténetét.  
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P. A hasonlóságok szerepe a gondolkodás kiépülésében a képi világtól a hangzó világig  

 

Az emberivé váló gondolkodás során a képi fölismeréseknek messze meg kellett előzniük a hangzó felismeréseket, 

mert az emberi érzékszervek aktivitása (és hatékonysága) felől tekintve az észlelést, a mintegy 75 százaléknyi képi 

jelenségrögzítés hatékonyabb, mint a 25 százalékra tehető hangzó jelenségrögzítés. Ezért a jelenségvilág tagolása is 

szükségszerűen először a képi világban történt meg. Ez azt jelenti, hogy az egymásra következő képi jelenségek 

először kisebb tömbökbe, majd eseménycsoportokba szakadoztak, s a végén az egyes mozzanatok is a megfigyelés 

tárgyai lehettek már. Az észlelésnek ez a jelenségeket fölbontó, egyre kisebb élethelyzeti egységeket is kezelni tudó 

világa akkor vált közölhetővé, amikor egyes élethelyzetek: mozzanatok, tárgyak, cselekvések különálló eseményekké 

váltak és például rájuk lehetett mutatni. Ezzel egyre pontosabb megnevezésük megjelenhetett a képi-mozgásos 
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közlésben: utánzással. A mozgásutánzást és a célzottan rámutató közlést kísérhette valamilyen hangzás is, ami 

azonban inkább a figyelemfölkeltést szolgálta.  

Az ősi, képi- és mozgással történő utánzásos közlési rendszerben akkor történt áttörés, amikor a hasonló 

helyzeteket fölismerték és ennek a hasonlóságnak a jelölésére is megnőtt az igény. Ekkor még a közlés fő állapota a 

mozgások hűséges utánzása és az egymás utáni fűzése volt: az eseménysor bemutatása céljával. Ez a közlési mód 

mozgásbeszédnek is nevezhető. Az utánzásos közlés során fölmerülhetett mindkét oldalban (közlő fél és fogadó fél 

oldalán), hogy összehasonlítást végezzen a különféle élethelyzetek között. Az észrevett hasonlóságok a közlésben is 

megismétlődtek, s ha egy jelzéssel utaltak rá, hogy éppen az imént „hangzott ez el” a bemutatón, akkor egyúttal 

kiemelhetővé is tették ezt. A hasonlóságok fölismerése egyúttal fölhívta a figyelmet arra is, hogy az ismétlődő 

hasonló élethelyzetek közlése lehetőséget nyújt a közlés „rövidítésére” és tömörítésére (hatékonyabbá tételére).  

Korábban utaltunk rá, hogy a hangzások hasonlósága már élethelyzetek hasonlóságának fölismerésére vezethetett 

(17. ábra.). Az élethelyzetek összehasonlítása és a hasonlóságok fölismerése döntően a képi világban tudatosulhatott 

(18. ábra.).  

A hasonlóság fölismerése elmozdulást jelentett az önmagával mindig teljesen állandó élethelyzetekhez képest (az 

egyformán ismétlődő élethelyzetek a legerőteljesebb hasonlóságok: az azonos önmagára hasonlít).  

A képi világban fölismert hasonlóságok vezettek az elvont fogalommá váló mássalhangzók kifejlesztéséhez. (Ez 

az átfedés a kétféle közlési rendszer között rámutat az evolúciós fejlesztésnek egy szükségszerű lépésére.) Képi 

módon a hasonlóságot sehogy sem lehetett volna olyan mértékben tömöríteni, mint ahogyan azt egy kiadott hangzóval 

el lehetett végezni. Különösen az a fejlesztő lépés meggyőző, amikor a hangzó előállítása a megjelölni kívánt 

alapjelenséget is utánozza. A legelső ilyen hangunk talán az f lehetett. A jelenségtípus pedig a „kijön belőle”. A 

kifúvás volt az a kulcsjelenség, amelyben a természeti kijön belőle alapjelenséget szájjal megismételve a jelenség 

bemutatását helyettesítő hang is megformálódhatott. Egy jelenségismétlő mozgássorozat esetében hatalmas 

megtakarítást jelentett ez az egyetlen hanggal jelölés, miközben a kiemelt jelenségtípust érthetően, s még az 

alapmozgást utánozva is, hűségesen visszaadta.  

A hasonlósági élethelyzetek (pl. tárgyak) egymás után helyezése, majd egy kicsinyítéssel és szájjal való utánzása 

vezethetett el ezek hangzó közléséhez. Az így előállított, összegzésre használt mássalhangzók esetében már 

kimutatást nyert a jelenségtípusok közös eredete, a jelenségtípusok hasonlósága (Bérczi 2017). A 20 mássalhangzó 

mindegyikére föl lehetett sorakoztatni olyan hasonló élethelyzeteket, amelyekhez egy erőteljes hanghatás is 

kapcsolható volt (f, r, t, sz, cs, k, stb.) Ezzel a hangok jelölő fogalmakká váltak. Az elvontabb fogalomvilág ily módon 

történt születése tehát a képi közlés és a hangzó közlés határán történt. A fogalomvilág kialakításának e kezdő 

lépésénél szervesen követte egymást a két utánzó mozzanat, a mozgásos és a hangzó közlés. Kevés epizód 

mutathatná be világosabban a közlés evolúciós fejlesztésének egyfajta forradalmi és gyümölcsöző megnyilvánulását, s 

hatását az ismeretek elrendezésére, mint ez a mozzanat.  

 

A hasonlóságok és a megismerés 

 

A beszéd – kezdetben – a hűséges közlésnek egy utánzáson alapuló hangzó változata. A hangzó közlés a 

megismerésnek is egy fokozatát képviseli, mivel csak azt tudjuk közölni, amit megismertünk, és rendszerbe foglalva 

megértettünk. A megértés a rendszerbe illeszkedő megismerést jelenti. Miáltal formálódott ki a megértés rendszere? 

A közlés általi megismerés alapját a hasonlóságokon fölépült jelenségosztályozás jelenti. A hasonló dolgok 

csoportosítása egy osztályozó szerkezetet ismer föl a jelenségvilágban. A létrejött korai „beszéd” ezt az osztályozást 

belefoglalta a mássalhangzókba. Ezért ez az osztályozási szerkezet ma is jelen van a szóbeli közlésünkben (a beszéd 

mélyszerkezetét alkotja). (Zárványként bezárja a máig továbbfejlődött beszéd.) A beszéd szerkezeti hierarchiája jelzi, 

hogy a mássalhangzók „mélysége” (időben a „múltbelisége”) „összeér” a jelenségvilággal. Azzal a jelenségvilággal 

ér össze, amit kezdetben a képek és a mozgás tagolt és tett alkalmassá arra, hogy fogalmi képletek is kiszakíthatók 

legyenek belőle.  

A fogalomfejlesztési piramis alapozását végezte el a hasonlósági osztályozás. A következő osztályozási réteget az 

ősfogalmakból összeépített gyökök alkotják. Mindkét réteg már egy olyan képi+fogalmi osztályozást vetít rá a 

világra, amelynek segítségével később megszokjuk-, megtanuljuk látni a jelenségvilágot. Ez a beszédhez kapcsolt 

képi világlátási mélyszerkezet fokozatosan válik érzékelhetetlenné azzal, hogy egyre több gyököt (fogalmat) 

kapcsolunk össze és helyezünk mondatba a legkülönfélébb szerepkörökkel. De ez az érzékelhetetlenség csak a 

közvetlen szerkezet-észlelést akadályozza meg. A gondolati világ már egyszer-s-mindenkorra beépült a beszédet (a 

magyar nyelvet) megtanuló ember látásába. Ami életre kelti az ősi képi-fogalmi osztályozást, az a gondolatok 

társítása. A gondolattársítás egyik mozgatója továbbra is a gyök, ami mindmáig szemléletes magja a kifejezésre váró 

gondolatnak. A mai fogalomalkotás is a széles jelenségköri forrást megőrző gyökkészletre alapoz. A mondat 

hangsúlyozása is az egésztől halad a részekig. A gyökök mélyén húzódó hasonlóság ma is gyakran átüt a költői 

nyelven egy-egy alliteráció, vagy rím formájában. „Meg-megáll, körülnéz, most kapja hirtelen, és egy iramodással a 

pitvarba terem.”) 
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Indoeurópai nyelven gondolkodó filozófusok utalásai a hasonlóság szerepére a nyelvben 

 

A hasonlóság szerepére egyes nyugati gondolkodók is utaltak (Walter Benjámin, Adorno, Ortega, Wittgenstein, 

Kant, stb.). Németh László más kifejezési formában (gondolattársítások, asszociációk serege) szintén olyan formai-

gondolati-élethelyzeti egységeket említ, melyek a hasonlóságuk alapján tartoznak össze.  

A német gondolkodók közül, akik a nyelv (a beszéd) és a megismerés közötti szoros összefüggést elemezték, 

Adorno azt írja az igazi megismerésről, hogy „egy dolgot megérteni nem más, mint az egyedit a többivel való 

összefüggésében felismerni”. Barátjának, Walter Benjaminnak a nézete volt az, hogy „A nyelv az utánzó képesség 

alkalmazása”. A dolgok közötti hasonlóság felismerése nyomán a dolgok lényegüket tekintve egymással kapcsolatba 

lépnek, „találkoznak”. Ezt a beszéd, - az utánzó képesség révén - rögzíti, s ezáltal a nyelv az egyedit már a hozzá 

hasonló tulajdonságú jelenségekkel együtt kezeli. (Vajta, 2017). Ezt az együtt kezelést az ember a beszédet fejlesztő 

módszerein keresztül állandósította. A korai közlés során a beszédet megformálók a gondolkodást a természetben 

meglévő hasonlóságok alapján a természet jelenségeihez igazították. Az így létrehozott szerves beszédmód ezért a 

természetnek mintegy a tükrévé vált (Varga, 2007).  

Hogyan valósul ez meg a magyar nyelvben? A magyar nyelvben a legegyszerűbb fogalmak a mássalhangzók, s 

ezekre épülnek a két-három hangból álló gyökszavak. (A mássalhangzók a teljes gyökök élén is, és a végén is 

állhatnak.) Már a mássalhangzók is ősi élethelyzetek képét összegzik, az élethelyzetek közös tulajdonsága alapján 

(Bérczi, 2017). (Elképzelhető, hogy ezt a hasonlóságot vélte megsejteni Walter Benjámin az ősi közlésben.) A két 

mássalhangzós gyökök, melyek szintén ősi és mindennapos élethelyzetek megnevezései, - igaz, már két korábbi 

fogalom fölhasználásával, - összetettebbek. A mássalhangzók és a velük megépült gyökök a magyar nyelvben 

hierarchikus rendszert képeznek, ezek a szervesen épülő beszéd és gondolkodás alapépítményei. Magot képeznek már 

a mássalhangzók is, de igazán nagy számban a gyökök fedik le a környezet alapjelenségeit. Ezek képezik a magyar 

szókincs magját. A magot alkotó gyökökhöz toldalékok kapcsolódnak. Ezáltal a fogalomkincs fokozatosan 

szétágazik, terebélyesedik és a beszéd gondolati építménye olyan, mint egy burjánzó növényé. Megújulásra képes, 

önjavító a gazdag hálózatossága révén. Mindez ellentétes tulajdonságú szerkezet, ha ahhoz hasonlítjuk, amit az 

indoeurópai nyelvekben találunk, mert ott a nyelvről azt állítják, hogy „az értelmét, a szóval jelölt jelenség, a 

társadalmi gyakorlatban nyeri el“ (Saussure).  

 

Kant és Wittgenstein 

 

Kant is gondolkodott azon, hogyan érthetnénk meg egy szerves rendszert. Úgy vélte, hogy ezt a szerves rendszert 

az egészből kellene levezetnünk, úgy, hogy a részek adják össze az egészt. De ez a német gondolkodás szerint nem 

lehetséges, mert a német gondolkodás mindig elemző, okokat sorba állító, s ezért mindig fordítva építkezik: a részből 

indul ki és az egész felé halad. Igaz azonban, hogy elképzelhető egy olyan észjárás is, amely áttekintő és az 

általánosból, az egészből halad a részek felé, de sajnos a német nem ilyen (Vajta, 2017). 

A magyarban az ősi fogalmak, – előbb a mássalhangzó, aztán a gyök, később a szó – a megnevezettnek a 

természet szellemi rendjében elfoglalt helyét adják meg (a hasonlósági fölismerésekre alapozva). „A szó a dolgoknak 

a világ rendjében elfoglalt helyét jelöli, a helyére illeszti (az együttműködést fogalmazza meg) a magyarban”, írja 

Varga Csaba (2007). (Valójában ez a megállapítás már a mássalhangzókra és a gyökökre is igaz.) Ezzel szemben a 

szétszórt irányultságú gondolkodás mindent kiragad a teljességből, és a szót elkülöníti. Pedig egyes filozófusok az 

egész jelentőségét hangsúlyozzák. „Az igazság az egész“, ez volt Hegel filozófiájának is az alapja.  

Wittgenstein nyelvfilozófiájában a „nyelvjátékok” szerepét hangsúlyozza, ami nála „életformákat”, egyfajta 

nyelvi értelmeket, „családi hasonlóságok”-at jelent. Wittgenstein nem hisz abban, hogy valaki képes legyen nevet 

adni a dolgoknak (Wittgenstein, 1952). Szerinte a nyelvhasználat folyamatában a szavak egymást világítják meg, 

egymásnak adnak értelmet. Több helyes fölismerése ellenére is a szavak jelentését a megegyezésekben látja. Szerinte 

a „nyelvtanítás nem magyarázat, hanem idomítás, és a szavaknak önmagukban nincs komoly jelentése.” (Vajta, 

2017). 

Összegzésül érdemes ismét fölidézni Benjamin sejtését: „A nyelv az utánzó képesség legmagasabb rendű 

alkalmazása. A beszéd, jelentős mértékben, a hasonlóságok felismerésén alapul. A hasonlóságokat kiemelő közlés 

során a dolgok a lényegük alapján lettek összekapcsolva. Ezáltal épült be a beszédbe a hasonlóságok fölismerésére 

irányuló, s ma is jelen lévő gondolkodási képesség. A közlés a hasonlóságok fölismerésére késztetett. (Ezt 

gondolattársításnak is nevezik.) A közlés születésekor a dolgoknak hangokkal történő kifejezése egy 

gondolattársításos osztályozást végzett a jelenségeken. Ez máig él az ősi hangalakokra a magyarban. 

 

A természet jelenségeihez kapcsolt értelem: „korai ész” és „fejlettebb ész” – Németh László gondolataival 

 

Németh László több esszéjében foglakozott az értelem, a gondolkodás létrejöttével. Ennek során ő is gyakran idéz 

német filozófusokat. Németh is az erősen fejlett értelmet vizsgálja, az „észt”, de szeretné megtalálni a megértés (a 

gondolkodás) gyökerét. A természetből eredőnek sejti az értelem elindulását, s alapgondolata, Dilthey nyomán, a 
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következő: Az emberi értelem a természet gyermeke. Az értelem működése azonban csak egy nagyobb és történeti 

rendszerbe helyezve válik érthetővé. „Az értelem önmagát – önmaga eredetét - akarja megtalálni a világban.” 

(Németh, 1973). De hogyan akarja-tudja megtalálni az ezt kifejlesztő utat? A megoldáshoz a közlés szerepének 

fölismerése visz el (Bérczi, 2015).  

A közlés az élet része, viszony a társakhoz. A közlés életfolyamata az élet helyzeteiből állandóságokat emel ki. Az 

állandóságok közlésre való kiemelésének a módja: az élethelyzetek elutánzása. Kezdetben csak olyan dolgoknak a 

közlése sikeres feladat, amit rámutatással, vagy mozgással is közvetíteni lehet. A „korai ész” ezeket a mozgással 

elismételt élethelyzeteket, az ilyenekből összetett sorozatokat őrizte meg az emlékezetben. A mozgásos közlés még 

csak a képi gondolkodást fejlesztette ki a látható jelenségek együttlátásával, összekapcsolásával. A mai értelemben 

használt, elvontabb gondolkodási tevékenységünk akkor kezdett kibontakozni, amikor a hangzó közlés megindult.  

Továbbra is az élet eseményei voltak a közlés tárgyai. „Az élet szilárd valóságtömb, ezt vássa körül az ész.” – írja 

Németh László. De a korai észben még alig vannak hangzáson át közölhető ismeretek. A hangzó közlés ekkor még 

csak a figyelem fölkeltését szolgálja. Amikor az „ész önnön gyökerébe néz vissza”, akkor meg kell találnia a 

„fejlettebb észt”, az értelmet létrehozó „mozgatót”. Mi hozta létre ezt a „fejlettebb észt”, a „szellemet”, s végső soron 

a gondolkodást? Láthattuk, hogy a hangzó közlés, a beszéd, a közlés hűsége, a beszéd formai kialakítása fokozatosan 

hozta létre egy hosszú evolúciós folyamatban: az észt. Az ész az életnek és a természetnek egy fokozatosan létrejött 

állapota. (Bérczi, 2014). Ezért mást kell, hogy értsen az ész és az értelem fogalmán a mai ember, aki egy kész, 

finoman csiszolt nyelv birtokában kezdi vallatni a természetet, és mást az ősi ember, aki még beszéd nélküli (vagy 

csak korai fokatok szintjén szóló) ember volt. Olyan fejlődési szakaszokat kell fölmérnünk, amelyek jól elkülöníthető 

állomásai a beszéd fejlődésének. Ezek a szakaszok első közelítésünk (modellünk) során a beszéd szerkezeti 

hierarchiájának építményeit követik (Bérczi 2011). 

Amikor tehát az értelem természetét keressük, – amikor „az ész önnön gyökerébe néz vissza”, – azt kell szem előtt 

tartanunk, hogy a mai ész egészen más, mint a korai ész. A mai ész is az életnek és a természetnek egy állandó 

kölcsönhatásban formálódó eredménye. De a korai ész más volt, mert abban főleg képek és képkapcsolatok, 

mozgások képeztek kiterjedtebb ismeret-tartományt. A korai képkapcsolatok képi gondolattársítások voltak. Németh 

az Ortega esszében írja, hogy a korai gondolkodás is már „asszociációk (gondolattársítások) testülete” (Németh, 

1973).  

A beszéd (és gondolkodás) korai fejlődési részleteiről, a korai szakasz kiformálódásáról tanulságos utat 

vázolhatunk föl. Az „értelem fejlődési útja” az „élet által bedobált gondolattársítások” egyre pontosabb tudatosulása 

és fölhasználása a közlésben. A beszéd alkot formákat ezeknek a közölhetővé tételére. Valójában a már addigra 

kialakult korai ész válogat a gondolattársítások között, és ez által is fejlődik a gondolkodás. A korai gondolkodás, ez 

a „formálódó korai ész” a képzetek közös – egymással hasonló - részét válogatja össze. Válogat, aztán keresi hozzá 

az újabbakat a beáramló képek és képzetek – a nyersanyagok között (és válogatja hozzá a hangzási formákat, 

amelyekkel ez közölhető). Ezek a nyersanyagok kölcsönhatásba lépnek a már kialakult belső képzetvilággal. Az 

emlékezés mechanizmusa értelmezi azt, hogy a hasonló szerkezetű idegpályákat ingerlő benyomások hogyan alakítják 

ki az egymás mellé társuló emlékképeket. Az emlékképek „egymás mellé sorakozása” az, ami fölismerteti a hasonló 

jelenségeket. Az emlékezés mechanizmusa alakítja ki a gondolattársítást, a hasonlóságok fölismerését. Ennek a 

társításnak a folytatódása egyre gazdagabb „társulásokat” hoz létre. Németh László kifejezésével az „asszociációknak 

ez a testülete” a korai ész, de számunkra ez még csak a gondolkodás kezdete. A korai beszéd alkot formákat e 

társulásoknak a közölhetővé tételére. A gondolattársítások nyomán fogalmazhatjuk meg azt, amit Németh később a 

Szent Györgyi esszében mond ki: „a gondolat szerkezet, viszony: konstelláció (a fogalmaknak egy „csillagképe”. 

Németh, 1973). De erre a fölismerésre majd csak hosszú időn át végzett összehasonlítások és elemzések teszik 

képessé a „fejlettebb észt”.  

 

Kant gondolatai a már kész értelemről 

 

A modern világ beszéde rendelkezik a görög kori vívmányokkal a gondolkodásban. A kész nyelv messzire viszi az 

embert az ősi tapasztalástól. A jelenségek közötti viszonyt is számos formában megfogalmazza. Ezek egyike az ok-

okozati kapcsolat. Ennek birtokában, – amikor tehát már létezik a kész értelem, – kezdhetjük el vizsgálni Kant 

modelljét. „Kant szerint az értelem olyan, hogy az okozat mögött okot keres: de az ok és okozat közti kapcsolat a 

világra nem bizonyítható rá, ezért ez a kapcsolat valami bennünk lévő, amit az ész vetít rá a világra. „Az okság két 

részből áll: a dolgokból, amelyek ingereket lövellnek felénk, s az emberészből, amely ezeket az ingereket az okság 

alakjában fogadja el. A tartalmat a világ adja, a formát az ész, a kettő elválaszthatatlan.” „A gondolkodáshoz két 

dolog kell: természet (beleértve a magunk testét is), és elme (ész)” (Németh, 1973). 

Kant szerint tehát az ész egy szerkezetet vetít ki a világra. Ez a szerkezet most az okság. A jelenségeket okság 

alakjában elfogadó gondolkodás során „az ész kinyúlik a természet felé és már a megragadás pillanatában átalakítja 

táplálékát. Az ész aktív belemarkoló a világba.” Kant úgy folytatja, hogy akkor „nincs is világ, csak az ész által 

megragadott – az ész receptje szerint átalakított – világ van, s megismerésünk alakját az ész jellege szabja meg.” 

(Mivel Kant nem a közlés fokozatos fejlődéséből vezette le a korai észt, ezért nála az ész a tudását nem az érzékelés 
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során fokozatosan felgyűjtött ismeretekből meríti, hanem abból, hogy feltételez egy eredetileg már ott lévő – a priori – 

belső ész-szerkezetet.) Ezért, amíg a felismerés egyik ága helyes: „Az elme működése belekeveredik a természetbe, 

mellyel foglalkozik, a gondolat nem a dolog maga, hanem a gondolkozás és a dolog együtt” – írja Németh, addig a 

másik ága hibás, hiszen külső beavatkozást (a priori észt) tart szükségesnek. Az evolúció hiánya – a kész ész 

feltételezése – eltorzítja a Kant féle modellt.  

Másrészt érdemes párhuzamba állítanunk ezt a késői „szerkezet adta rávetítést” a világra egy koraival, amikor még 

csak az élethelyzet-hasonlóságok voltak az osztályozás szempontjai. Az akkori első hangzó fogalmi osztályozás 

eredménye lett a mássalhangzókban testet öltött fogalmak világa (ősfizika, Bérczi, 2017). Egy későbbi osztályozás 

már a gyököknek megfelelő jelenség-osztályokat emelte ki a megnevezetlenség világából. Kant – jóval később – az 

okságnak a világra vetítését emeli ki. A Szent Györgyi Albert esszében pedig már egész gondolati mintázat a világra 

vetített szerkezeti kép: „a gondolat szerkezet, viszony: konstelláció” (Németh, 1973) amely például a költői 

metaforákat, de a gondolati építmények távoli rendszereit is élteti (pl. a természettudományokban). 

Ami állandóan fennmarad ebben a fejlődési sorban az, hogy a kezdeti jelenség-hasonlóság fölismerési képesség 

fokozatosan átmegy szerkezet-hasonlóság fölismerési képességbe. S ez mindennél jobban visszaigazolja azt a 

kiindulást, amit a mássalhangzók születésére bemutattunk: a hasonlóságok állandó beszédi egységbe 

(mássalhangzókba) foglalása indította el a hangzó közlés révén a gondolkodás kifejlődését az embernél.  

 

Thomas Kuhn a fogalmak fejlődéséről a tudományban 

 

A tudományos forradalmak során bekövetkező ismeret-átrendeződéseket vizsgálta T. Kuhn. A tudományági 

ismeretek attól rendeződnek át, mert új fogalmak, fogalomcsoportok és új fogalom-kapcsolatok jelennek meg benne. 

Ahogy a tudományos nyelvben, úgy a valódi nyelvekben is a fogalmi szerkezetnek és az érzékelési világnak (az 

érzékelési mezőnek) a kapcsolata a kérdés. Ennek elemzése során T. Kuhn kiterjesztette érdeklődési körét a nyelvek 

felé s ezzel, – egy nyelv adott korban érvényes fogalmi szerkezetének és a hozzá tartozó érzékelési világnak az 

összekapcsolásával – érvényes megállapításokat nyert a nyelvfejlődéstörténet egymást követő szakaszaira is. Ezt két 

nyelv összehasonlításában (fordításában) is alkalmazta. 

„Az ember fogalomalkotó és osztályozó képessége legnyilvánvalóbban a nyelvben mutatkozik meg, de a nyelv 

több mint fogalomalkotás.” Például azért, mert a fogalomalkotás már a nyelv-előtti módokon is megnyilvánult. „Az 

kevés, hogy egyes kifejezéseknek, vagy kijelentéseknek megtaláljuk a megfelelőjét egy másik nyelvben. Valójában a 

nyelv szótárához (lexikonához) tartozó fogalom-készlet határozza meg a nyelvek szerkezetét. A szótár fogalom-

csoportjai egy osztályozást képviselnek, amely osztályozás a világ jelenségeire vetül. A jelenségeknek ez az 

osztályozása rendezést vetít az élethelyzeteknek, a jelenségeknek a világára. Ennek segítségével a fogalmak 

osztályozása összerendezi, megszervezi az addig elért tapasztalatok ismerettartományát.” (Kuhn, 1972)  

A már kialakult fogalmak világa az ismeretek hierarchikus szerkezetét is jelenti. Ahogyan a tudományos 

forradalom előtti és utáni „beszédmód” és jelentésvilág különbözik egymástól (egy természettudományos területen), 

úgy különbözik egymástól két beszélt nyelv is. Sőt, ugyanígy formál két megértésvilágot egy nyelvnek a korábbi és a 

későbbi állapota is. Ennek oka az, hogy az osztályokba sorolódó fogalmak a fölismert és megnevezett hasonlósági és 

különbözőségi viszonyokat őrzik meg a nyelv továbbépülése során is. (Fehér, 1997) A fogalmak jelentése a 

fogalomszótár belső viszonyait tükrözi, tehát a szótárnak a hierarchikusan szerveződő hasonlósági és különbözőségi 

viszonyait is képviseli. 

Cikkünk visszalapozásánál jól látszik ez az egymásra épülő hierarchikus struktúra. A mássalhangzókra rétegződő 

gyökök szótára, majd a toldalékolással létrejött fogalmak szótára, és a gyökök fölhasadásával kialakult 

ősmondatoknál létrejövő fogalomszótár is hatalmas fölismerésekben különbözik. Például ezért is lefordíthatatlan a 

magyar nyelvből a szófajnélküli mondatok világa, akkor, ha az eredeti gyök kettéhasadt szómegfelelőit szeretnénk 

alkalmazni a másik nyelvben (példák a „a fej fej”, „a fog fog”, „a nő nő” típusú mondatok esetében), de az ott már 

nincsen jelen. 
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R. Az F hang fogalom-evolúciója jelenetekben és nyelvekben 

A megőrzött hangzó egységekből fogalomfejlődési pályákra következtetünk 

 

A hangzó közlést már életszerűen használó közösségek ugyanúgy őriztek meg fejlesztési fokozatokat a beszéd 

szerkezeti szintjeiről, mint a magyar nyelv. A magyar nyelv rendszerelemzésével föltártunk fejlesztési – azaz belső 

szerkezeti – fokozatokat. Mivel a megőrzött hangzó képletek ősképe élethelyzet, s ezek az élethelyzetek állandóságok, 

ezért a rájuk alkalmazott hangképlet is állandósági fokozatokból épült föl.  

Az ősi élethelyzetek minden ember számára lényegileg – természettől meghatározottan – azonosak, tehát 

állandóságok. Ilyen az, hogy ég a tűz, esik az eső, fúj a szél; s az emberi dolgok, evés és ivás, járás és a kisgyermek 

védelme, stb. Az élethelyzetekről őrzött képek is azonosak. Van azonban egy jelentős különbséget létrehozó tényező. 

Az egyes élethelyzetek sokféle állandóságot, sokféle jellemzőt tartalmaznak. A fának a különböző jellemzőiről már 

láttunk egy összeállítást a könyv első részében (ágak, levelek, törzs, lehullanak a levelek ősszel, tavasszal rügyezik, 

kizöldül, és még sok más jellemző). A fa, mint az erdő tagja végül e sokféle tulajdonságból lényegében csak egyetlen 

jellemzővel van elsődlegesen megnevezve ma. Például a magyarban: fa, f-fel: kijön a földből (kinőtt a földből). Az 

angol megnevezése a fának tree (és wood). Oroszul деревo. Milyen tulajdonsága alapján maradt fenn ez a 

megnevezése a fának ezekben a nyelvekben? Most még nem tudjuk.  

 

Fejlesztési fokozatok a hangzó közlés ősfogalmaitól (mássalhangzók) a gyökökig 

 

Kezdetben a képi világ közös ismeret volt az emberré váló csoportok számára. A társaság tagjai közötti közlés 

hasonló lehetett mindenütt: az élethelyzetek utánzása mutogatással. A közlés egy sajátos találmány révén vált 

hangzóvá. A mozgást kísérő hangok utánzása fejlődött egy új közlési formává. Ahogy a képi és mozgásos közlésnél, 

úgy itt is az élet állandóságait kellett megnevezni hanggal. A hangzó közlés fejlődésének útját a magyar nyelvből meg 

lehet fejteni. E nyelv megőrizte a fejlesztési fokozatokat.  

A mai magyar nyelvből ki tudjuk olvasni, hogy a jelenségek hangzó közlésének elindulása a jelenségek hasonló 

tulajdonságainak megnevezésével kezdődött el. Egy bizonyos közös tulajdonságot – például a kijön belülről, előjön, 

előtűnik, fölbukkan, stb. jellemzőt – egy f-hez hasonló hanggal jeleztek egymásnak, úgy, hogy kifújtak levegőt a 

szájukon. Ennek mai megvalósítása a fogak és az alsó ajak között kifújt levegővel, általa pedig az f mássalhangzó 

ejtésével történik. Ez a végkifejleti állapot él ma a nyelvben a fű, a fa, a fő, a fi és a fú kimondásánál.  

Hasonlóan egyetlen mássalhangzó fogja át a hatás-ellenhatás típusú élethelyzet csoportot. Ez a t mássalhangzó 

csoportja, amelyet az ütés hangjának utánzásával alkottak meg. Az öt, üt, út, tó, tő, tű mai megnevezések egy hatás-

visszahatás típusú jelenségeket átfogó fogalomcsoport jelöléséből származnak. Az ismétlődés hangja az r, amely két 

testrészünkben is az egyetlen mássalhangzó: orr és ér. Az f, a t és az r mássalhangzóval együtt mintegy 20 különböző 

mássalhangzóhoz tudtunk ősi, alapvető jelenségcsoportot társítani a mai magyar nyelvben. Kezdetben többféle 

mássalhangzó is lehetett, amelyek elkoptak, vagy beolvadtak a mai mintegy 25 mássalhangzónkba. Az így létrehozott 

egyhangzós (egy mássalhangzós) fogalomkészlettel a környező világ élethelyzetei közül mintegy 200-300 

megjelölése történhetett meg. A sokféle élethelyzetre kezdetben használt kisszámú mássalhangzó nem tett lehetővé a 

maihoz hasonlóan pontos közlést. (Pontosságot is csak a mából visszatekintve nevezhetünk meg.) Mai értelemben 

inkább fogalom-ködnek nevezhetjük egy-egy magánhangzónak az akkori jelentésvilágát. Mégis, a közlés módja, és a 

hasonlóságok alapján elkezdett fejlesztés egy olyan gondolkodási stílus kialakulását eredményezte, melyben 

jelenségek társítása a gondolattársítást emelte ki a jelenségekre irányuló figyelem számára.  

Kétféle követelmény merülhetett föl a közlés számára. A pontosság növelése és a jelenségek egyre szélesebb 

körének hangzósítása. Ez utóbbi követelmény került előtérbe akkor, amikor fölismerték: egyetlen élethelyzetet 

többféle tulajdonság is jellemezhet. Egy ismétlődő jelenség párosulhat a felületek találkozásával (szárnyverdesés 

madaraknál, fölszálláskor), vagy egy határon történő megállásával (a rőzse ágainak egy kupacba hordásakor). Előbbit 

a rep, utóbbit a rak gyökkel fejezzük ki ma, és láthatjuk, hogy a két különböző élethelyzetet jelölő mássalhangzó 

hangnak egy magánhangzón keresztül történt összekapcsolását közölték vele (r – ismétlődés, p – felülettalálkozás, k – 

határra-érkezés). A kétféle tulajdonságjelző összekapcsolásával tehát összetettebb jelenségeket is hangzósítani tudtak, 

úgy, hogy a már megismert jelenségek – fogalmak – beépültek az új közlési rétegbe. Az f előtűnik, megjelenik 

jelenség a megnyúlással, az árnyék megnyúlásával (ny) kapcsolódik össze a fény fogalmában és gyökében. A forr 

gyöknél (forrás) a kijön a földből jelenség (f) az ismétlődő bugyogással ( r ) társul. Amikor télen bőrösödik a víz 

felszíne, előbukkan a jéghártya, s megindul a felső vízréteg megfagyása, akkor az f mellé a gy (elkezdődik, elindul) 

jelentésű mássalhangzó társul (fagy). (A magánhangzókat modellünkben még nem tudjuk értelmezni. Ez modellünk 

hiányossága.) 

Az így létrejövő gyökökkel történő beszéd már igen gazdagon tudja közölhetővé tenni az élethelyzeteket, az 

embert körülvevő jelenségvilágot. A két hanggal való jelenség-megjelöléshez egy másfajta sokszínűség is társult. 

Egy-egy élethelyzetnek számos olyan tulajdonsága is lehet, amit jellemzésül fölhasználhatunk. Ezekből kettőt 

kiemelve a két tulajdonság összekapcsolásával jellemezhetjük az élethelyzetet, de többféle mássalhangzó párral 

többféle módon is. Az erre mutatkozó példák már rámutatnak arra, milyen gazdag lehetett a közlés világ a két 
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mássalhangzó összekapcsolásával létrehozott gyökökkel. Egy példán látjuk azt is, hogy ezt a szintet más nyelvek is 

megőrizték. A magyar tűz gyök a jelenség erős hatását („ütését”=t) és a lángok mozgását (z) kapcsolja össze. Ezt a 

jelenséget az angolban a fire, (németben a feuer) gyök jelöli. Ugyanez a gyök a tűzből kijövő fényt és meleget (f), a 

franciában csak az f-mássalhangzóval őrzi, a magánhangzók mellett (feu). A lángok ismétlődését az ( r ) fogja össze a 

németben és az angolban. Az orosz огонь (ogony) mássalhangzópár a tűznek a lehatároltságát (=g) és a lángok 

nyúlását (ny) nevezi meg a jelenség két összetevőjének. A görög fotia a tűzből kijövő fényt és meleget (f) és a tűz 

ütéshez hasonló érzetét (hatását, t) kapcsolja össze. A bemutatott hatféle tűzet jelölő gyök érzékelteti, hogy a kezdeti 

variációs időszakban milyen sokféle megközelítése lehetett egy jelenség leírásának, ha a közösség ismerte a 

gyökalkotás gondolati lényegét és a mássalhangzó fogalmakat. A hatból (tűz, fire, feuer, feu, ogony, fotia) négyben 

megvan az a közös vonás, hogy a tűzből kisugárzódó minőségekre, a belőle előjövő (f) melegre, fényre helyezi a 

hangsúlyt.  

Az európai nyelvek bevonásával, a jelenségvilágban közös élethelyzetekre (mint amilyen a tűz is) érdekes 

összevetéseket tehetünk arról, hogyan ágazott szét a nyelvek világa a kezdeti időkben. A természeti alapjelenségek 

hangzó képe sokhelyütt az ősi gyöknyelv tartozéka. Ezért vizsgálni fogjuk példaként az f-fel kezdődő gyököket és 

toldalékolt szavakat, milyen szerkezeti vonások rajzolódnak ki néhány nyelvben. Először a magyar nyelv és az angol 

nyelv f-fel kezdődő szavú (kijön belülről, előjön, előbukkan, előtör, megjelenik, kibújik, stb. jelentésű) fogalmait 

vizsgáljuk. Ezt követően egy gyök típusú mássalhangzó összevonást értelmezünk és a toldalékolást is megtaláljuk a 

rövid angol szavakban.  

Először tehát az f mássalhangzó fogalmi értékének megőrzését vizsgáljuk. Második lépésben a mássalhangzó 

fogalmak elvitt tudását a gondolatilag összekapcsolódó fogalmakon mutatjuk be. Harmadik lépést jelenthet az, 

amikor kész gyököket találunk meg a szóbokrukkal együtt egy másik nyelvben. Ez azt jelenti, hogy az a nyelv, 

amelyet akkori ismeretként már birtokoltak, tartalmazta a gyökök világát. Negyedik lépés lehet az, amikor 

megfigyelhetjük egy másik nyelvben a gyöknek a továbbépítését, toldalékolását új fogalmak kialakítása céljából. Ez a 

toldalékolás azonban egyúttal az eredeti gyök lerövidülését is jelentette, mert a két mássalhangzó közötti 

magánhangzó elkopott. Ezeket a fokozatokat először az angol nyelv mai szókincséből gyűjtött példákon mutatjuk be. 

(Néhány esetben használjuk Varga Csaba összehasonlító munkásságának eredményét is. Varga, 2005.) 

 

 

Az f mássalhangzó fogalmi értékének megőrzése és a mássalhangzó fogalmak megőrzött ismerete az angolban 

 

Bevezetésül emlékeztetünk arra, hogy az f mássalhangzó fogalmának megjelenése idején - feltételezésünk szerint 

– igen kiterjedt lehetett a kezdeti értelme a korábban „kijön belőle” összefoglalással megnevezett jelenségcsoportnak. 

A „kijön belülről” egy olyan jelenségbokrot testesít meg, amely a mából visszatekintve a következő kifejezésekkel is 

helyettesíthető: „előjön”, „kibukkan”, „előtör”, „feljön”, „sarjad”, „kibuggyan”, „kitüremkedik”, „kisugárzódik”, 

„kiáramlik”, „felbukkan”, „kinő”, „kidagad belőle”, „feltör”, „feláll”, „kibocsáttatik”, stb. Mindenki érzi, micsoda 

hihetetlen gazdagodást jelentett a beszéd evolúciója ahhoz a korai állapothoz viszonyítva, amikor az ősfogalom 

megszületett. Ez a sokféle MAI meghatározás azt jelenti, hogy ez a sokféle szemléleti kép akkor még mind egyesítve 

volt az ősfogalomban, az f hangban, az f-hanggal jelölt élethelyzet közlésében.  

 

 

Az F szótár gazdagsága (a magyar szavak alapján, melyek őrzik a „kijön belülről” ősjelentést-ősképet) 

 
   magyar    angol  francia  finn  lengyel 

 

fa – (kijön a földből)     wood  bois  puu  drewno 

facsar – (kicsavarja a vizet)    wring  pression puristaa wyciskac 

faggat – (kiszedi belőle az igazságot)   quiz  a la question kysymykseen kwestionowac 

fagy – (kijön a kéreg a víz tetejére)   freeze  gel  pakkanen mróz 

faggyú – (kisül a húsból)    tallow  suif  tali  lój 

fáj – (kijön a fájás a testből)    pain  douleur  kipu  ból 

fakad – (kijön a genny a sebből, rügy is)  comes from vient de tulee  pochodzi z 

fakadás – (kijövés a sebből, a rügyből)  budding bourgeonnant orastava poczatkujacy 

fakó – (kijön a színe, elhalványul)   sallow  cireux  kelmea  ziemisty 

fal – (építmény, kinő a földből)   wall  mur  seina  sciana 

falat – („kijött”, lejött a karéjból)   bite  mordre  purra  ugryzc 

fanyar – („kiment” az íze, savanyú lett)  sour  aigre  hapan  kwasny 

far(ok) – (hátul nő ki)     tail  queue  pyrstö  ogon 

farag – (lefaragja a fadarab egy rétegét)  carve  sculpture veistos  rzezba 
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fárad – (kijön az ereje, elmegy az ereje)  get tired se fatiguer vasya  znudzi 

fattyú – („kilépett” a családból)   bastard  salaud  kusipaa  bastard 

fátyol – (kijön, lelóg hátul a vendéghaj)  veil  voile  huntu  zaslona 

fecseg – (kibeszéli a titkot)    dote  etre gateux jumaloida zdziecinniec 

fed – (lehatárol, kijövés a tetejére)   cover  couvrir  kansi  okladka 

fedd – (kimondja a hibáját)    reprove  reprouver moittia  ganic 

fedél – (ki van téve, felül, a testre, házra)  lid  couverture kansi  okladka 

fegyver – („kijön” a kar hosszabbítása)  weapon arme  ase  bron 

fej (ige) – (kijön a tej belőle)    milked  traire  lypsettava dojone 

fej – (kinőtt a fej a testből)    head  tete  paa  glowa 

fehér – (kiment a színe)    white  blanc  valkoinen bialy 

fejt – (kiszedi a szálat, a borsót, babot)  exerts  qu’exerce kiinnostavuus wywiera 

fék – (kiveszi a mozgásból)    brake  frein  jarru  hamulec 

fekszik – (kiveszi az állásból a lefekvés)  lie  mensonge valhe  klamstwo 

fél (főnév) – (kijött, elment tőle a másik fele)  half  la moitte poulet  polowa 

fél (ige) – (elment tőle a párja, ezért)   fear  peur  pelko  strach 

feledi – (felejti - kiment az ismeret belőle)  forget  oublier  unohtaa zapomniec 

fel – (kimegy, elmegy a földről fölfelé)  up  en haut  ylös  w gore 

felhő – (kiment a pára a mezőről)   cloud  nuage  pilvi  chmura 

félti – (kimenését, elmenését félti)   feared  craint  pelatti  obawy 

fen – („kijön belőle” az él e művelettel)  hone  aiguiser hioa  brus 

fenn – (a föld fölött, felszállt)    up  en haut  ylös  w gore 

fény – (kijön a levelek közül, vagy a Napból)  light  lumiere  valo  swiatlo 

fenyő – (kijön a földből és nő)    pine  pin  manty  sosna 

fér – (kijön a sorból még egy hely)   fit  s’adapter sovittaa dopasowac 

ferde – (kijön az irányból)    oblique  oblique  vino  ukosny 

féreg – (kijön a gyümölcsből, a földből)  worm  ver  mato  robak 

férfi – (kijön, kiáll belőle a nemi szerv)  man  homme  mies  mezczyzna 

fertőz – (kijön belőle a betegség)   infect  infecter  tartuttaa zainfekowac 

festék – (kijön a szín az ecsetből, lepereg)  paint  peinture maali  malowac 

fésű – (kijön a hajból a kuszaság, kiszedi a f.)  comb  peigne  kampa  grzebien 

feszít – (kiszedi belőle a beszorultat)   strain  souche  rasitus  odksztalcenie 

fészek – (kijön a fióka)    nest  nid  pesa  gniazdo 

feszes – (kijön belőle a ránc, a hullámosság)  taut  tendu  kirea  naprezony 

fi – (kijön a gyermek az anyából)   „son”  „fils”  poika  „syn” 

fióka – (kijött a kismadár a tojásból)   nestling oisillon  poikanen piskle 

ficam – (kijön a normális mozgásból, elüt tőle) wrench  entorse  nyrjahdys zwichniecie 

figyel – (kijön az éberség s a környezetre irányul) pay attention faire attention huomioida zwracac uwage 

fing – (kijön belőle a bélgáz)    fart  péter  pieru  pierdniecie 

finom – (kijön az íz belőle)    fine  délicieux herkullinen zachwycajacy 

fintor – (kijön a arcán, kiül rá a mozdulat)  grimace grimacer irvistys  grymas 

fiú – (kijött a kis utód)     boy  garcon  poika  chlopiec 

fiók – (késői, kijár az asztalból, szekrényből)  drawer  compte  tili  konto 

fityeg – (kijön és lelóg)    dangle  laisser pendre repsottaa zwisac 

firtat – (ki akarja szedni belőle a titkot)  inquisitive pomper  pohdiskelee mieszka na 

fodor – (kijön a felületre a finom részlet, hullám) frill  volant  kiemurat zabot 

fog (ige) – (ujjak kijönnek, majd rázárulnak)  catch  prise  saalis  haczyk 

fog (fn) – (kijön a szájban az ínyből a fog)  tooth  dent  hammas zab 

fogy – (kimegy a mennyiség, elmegy a halomból) dwindle diminuer huveta  zwyrodniec 

folt – (kijön a vízfolt a ruha tetejére, elszíneződik) patch  tache  laikka  lata 

foly(ik) – (kijön a víz és elmegy)   flow  couler  virrata  plynac 

folyó – (jön a víz, megy a víz)    river  riviere  joki  rzeka 

fon – (kijön a szál a gombolyagból: sodrással) weave  fil, tissage kutoa  splot 

fonnyad – (kimegy a nedvesség a növényből)  withering se flétrir musertava miazdzacy 

forduló – (kimegy a haladás irányából, váltás)  turn  tour  vuoro  kolej 

forgács – (kijön és leesik a faragáskor)  shavings copeaux lastut  wióry 

forog – (kijön, lepördül szirom virágról, centrif.e) rotate  tourner  pyöria  obracac 
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forr – (kijön a sok buborék a forrásban lévő vizből) boil  faire bouillir kiehua  czyrak 

forrás – (kijön a sziklából, a földből a vízforrás) source  source  lahde  zródlo 

foszlik – (kijön az anyag tartóssága, szálak, foltok) ravel  effilochage sotkea  gmatwac 

foszt – (kiszedi a szálat, elvesz tárgyat a másiktól) rob  voler  ryöstaa  zabierac 

fő (ige) – (főzéskor kimegy a növény keménysége) cook  cuisinier kokki  kucharz 

föle – (kijön a tej tetejére a tejföl)   top  écumer  kuoria  przejrzec 

fölé – (kiemelik a fedőt a tárgy fölé)   over  sur  yli  przez 

förmed – (kijön a forró indulat belőle)       muoto?  ksztalt? 

főz – (kijön főzéskor a zöldség, hús keménysége) cook  cuisinier kokki  kucharz 

fúj – (kijön a szél belőle)    blow  coup  puhallus uderzenie 

fullad – (kijön a szusz belőle)    drown  noyer  hukuttaa utopic 

fú – (a szél kijön az erdőszélen állva)   blow  souffler puhallus uderzenie  

fúr – (kiszedi a fúrás a forgácsot, az anyagot)  drill  foret  pora  wiercenie 

furcsa – (kijön, elüt a többitől, szokatlan)  strange  étrange  outo  dzywni 

fut – (kijön a láb a előre s közben üti vele a földet) run  course  ajaa  run 

fű – (kijön a földből)     grass  herbe  ruoho  trawa 

fül – (kijön, kinő a fejből)    ear  oreille  korva  ucho 

függ – (kijön a fából, kilóg az ágáról és lelóg)  depend  cela depend se riippuu zalezec 

füge – (gyümölcs, amelyik kilóg a fáról)  figs  figues  viikunat figi 

fürt – (kijön a szőlővesszőből és lelóg a fürt)  cluster  groupe  rykelma kepa 

fürge – (kijön és elfut a fürge ürge)   spry  fringant vetrea  zwawy 

füst – (kijön a tűzből és elszáll)   smoke (fume) fumée  savu  dym 

fütty – (kijön az ajkak és fogak közül)   whistle  sifflet  pilli  gwizdek 

fütyi –        putz (6 db p.)  pénis  pippeli  siusiak 

fűz (fn) – (kijön a sok fűzfa ág a fáról)  willow  saule  paju  wierzba 

fűz (ige) – (szövet fűszálból, fűzszálból)  sew  entrelacer ompelu  szycie 

fűt – (kiszedi a meleget)    heat  chauffer lampö  cieplo 

fojt – (kiszorítja a szuszt)    choke  étrangler kuristaa udusic 

fortély – (kieszeli)     ruse  ruse  juoni  podstep 

fortélyos – (kitaláló)     crafty  roublard viekas  przebiegly 

fürdik – (ki-be megy a vízbe)    bathe  baigner  kylpea  kapac 

foszlány – (kijön a széle)    shred  déchiqueter raastaa  strzep 

 
Hogyan mérhetjük le azt, hogy az f mássalhangzó-fogalom ősi sokszínűsége (sokrétűsége) milyen formában 

lehetett jelen akkor, amikor elkezdődött a mássalhangzónyi fogalmak összekapcsolása az összetettebb élethelyzet-

leírásra. Egyik ilyen lehetőség az, hogy megvizsgáljuk, hogy az ősi fogalomvilágból máig élő képek milyen 

megfogalmazásban maradtak fenn különböző más nyelvekben. Erre két példát már említettünk az angolból. A magyar 

köd fogalmunk az angol „fog” gyöknek felel meg. A különbséget az okozza, hogy az alapjelenségnek, a szájból 

kiáramló páraköd leírásának kétféle tulajdonságát kapcsolja össze egyik és másik nyelv is. A magyarban a k=”határ” 

és a d=”dagad” kapcsolódik össze. Az angolban a f=”kijön belülről” és a g=”határ” fogalom kapcsolódik össze. Ha a 

képregényekben a beszélő szövege köré rajzolt „beszédköd” képét fölidézzük, láthatjuk, hogy mindkét mássalhangzó 

párosítás visszaadja az ősképet. Ugyanezen két nyelvből vett párunk volt a magyar forr és a neki megfelelő „boil” 

gyök az angolban. A magyarban az f=”kijön belülről” párja most az r=”ismétlődés” mássalhangzó. Az angolban a 

b=”belülső” (eredetű, buborék) és az l (ill-ó anyag) l=”térbeli” (térbelivé válik, amikor kibuggyan) fogalompár 

kapcsolódik. Ha a forrásban lévő víz képét látjuk magunk előtt, akkor láthatjuk, hogy mindkét mássalhangzó párosítás 

visszaadja az ősképet. 

Az a tény, hogy a magyar forrásnyelvben (magnyelvben) meglévő hangképletek közé ma már ez a két – angolban 

fennmaradt – szó nem tartozik, azt jelzi, hogy jelentős ismeretkincset őriztek meg a leágazó nyelvek is az eredeti 

nyelvi gazdagságból. Másrészt e szavak (gyökök) értelmezhetősége jelzi, hogy az ősi forrás (magnyelv) 

gondolkodásmódját is magukkal vitték. (Erre a szintre biztosan elmondhatjuk, hogy a korabeli nép egy nyelvet 

beszélt.) Erre mutat azon gyökök jelenléte az angolban, amelyeknek ma a magyarban nem felel már meg f-fel 

kezdődő gyök. Erre most megint két példát idézünk. Egyik a tűz gyökünk, amely a t=”üt”, (hat ránk) és a z=”mozog” 

rövid meghatározásokkal jelölhető. Angol megfelelője a fire, amely az f=”kijön belülről” és a r=”ismétlődés” 

mássalhangzó kapcsolódásával ragadja meg annak a képnek a lényegét, ami a tűz jelensége. Aki állt már tábortűz 

mellet, az tudja, érzi az emlékezetében, hogy a meleg is, és a fény is „kijön a tűzből”. Másrészt a láng lobogása az az 

ismétlődés, amire utal az angolban (de a németben - feuer, - és más IE nyelvekben is) megőrzött gyökünk. 

(Természetesen a többi mássalhangzó-fogalomnál is egy sok-jellemzőjű értelem-kifejtést kellene előre bocsátanunk az 

egyszavas mássalhangzó jelentés-meghatározás helyett: ezt máshol megtettük, Bérczi, 2017).  
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Az F szótár angol nyelvi gazdagsága (a szavak, melyek őrzik a „kijön belülről” ősjelentést-ősképet) 

 

 

face – arc 

fade – hervad, halványul 

fail – elmarad, elromlik 

fair – csinos 

fall – elmegy, esik, csökken 

fame – hír, hírnév 

far – messze, távol 

fat – háj, hájas 

fear – félsz 

feat – tett 

 

feather – tollazat 

feel – érez 

fence – sövény 

fetch – elhoz 

few – egy kicsi, egy kevés 

fig – füge (függő) 

fight – harcol 

file – reszelő, aprózó 

fill – tölt 

find – talál 

 

 

fine – apró, kicsi leváló rész 

finger – ujj 

fir – fenyő (erdei) 

fire – tűz 

first – első 

fish – hal 

fist – ököl 

fit – beleillik 

five – öt 

fizz – sistereg, pezseg 

 

foam – hab 

foe – ellenség 

fog – köd 

fore – elől lévő 

form – alak 

fume – füst, pára 

fur – prém 

fuse – olvad 

fury – dühöngő, fúria 

furry – szőrös, bolyhos 

 

 

full – teli van 

flame – láng 

flare – lánggal lobog 

flavour – íz, zamat 

flow – folyik 

fluid – folyadék 

float – uszik 

flit – repül 

flay – lenyúz 

flea – bolha 

 

flesh – (élő)hús 

fling – hajít 

flood – árad 

floor – padló 

fly – repül 

flush – áraszt 

frame – keret, ráma 

fray – lekopik, rojtosodik 

free – kötetlen, szabad 

freeze – fagy 

 

 

frill – fodor 

frizy – fürtös 

frizzle – fodorít 

 

 

fresh – új, friss 

fruit – gyümölcs 

fringe – rojt, szegély 

from – ból, ből 

 

 

front – homlok 

fry – hal(ivadék) 

fry – zsírban süt  

 

 

Ez a 70 szó, amely ősi élethelyzetekre, testi dolgokra vonatkozik, f hanggal kezdődik ma is az angolban. E szavak 

jelentése kapcsolatban áll a magyarban talált f hang ősi értelmével: elő jön, kijön belülről, lejön valamiről, 

megjelenik, stb. A 70 szóban különféle csoportokat találunk. A második mássalhangzó révén e szavak többsége kissé 

más szó, mint azok, amelyeket a magyarban találtunk az f = „kijön belülről” értelmére és gyökké alakítására egy 

másik mássalhangzóval. Ez egyrészt arra utal, hogy élethelyzetek, jelenségek széles körére volt érvényes egykor az f 

mássalhangzó korai jelentésvonzata. De a különféle közösségekben, a második mássalhangzó hozzá vételével már 

más és más jelenségcsoportokra maradt fenn gyöktartalom ezekből. A gyök már a kezdeti első hanghoz kapcsolódó 

második hanggal együtt alkotott fogalmat. A fogalomalkotás formája azonban megőrizte a forráshely tudását: a 

magyar tűz angol megfelelője, a fire, az f=”kijön belülről” és a r=”ismétlődés” mássalhangzó kapcsolódásával ragadja 

meg a tűz képnek a lényegét, a tűz jelenségének egy meghatározó jellemzőjét az angol szóban. Megtaláljuk azonban a 

tűz jelenségének két másik jellemző mássalhangzó-érteményét két másik angol szóban – a következő szakaszban. 

A vizsgált 70 szóban ki kell azonban emelnünk két sajátos csoportot. Ezekben a hangképletekben az fl és az fr 

mássalhangzó párral kezdődő egységek (szavak) már összetett hangképletnek – esetleg valamilyen ősi gyöknek – 

tekinthetők. (Ezért csak mintegy 40 olyan szó van a 70 közül olyan, amelyben az f-et magánhangzó követi, s csak 

aztán következik a második mássalhangzó. Ennek a 40-nek is a fele olyan gyöktípus, amelyik szerkezetében őrzi az 

eredeti mássalhangzópárral adott fogalmat.) A 14 fr-es és 15 fl-es kezdettel bíró szó nemcsak arra utal, hogy az ősi 

gyökképzéssel széles körben beolvadt a gyökökbe az eredeti f hanghoz tartozó – ködös, tehát mai értelemben véve 

igen szerteágazó jelentésű – tartalom (s ez az értemény tovább adódott a toldalékolt angol szavak tartalmába is), 

hanem már ősi gyökök is fontos fogalomalkotókká váltak.  

 

 

„Elvitt” kész gyökök és azok továbbfejlesztése az angolban (példa: a foly gyök a szókezdő fl képletben) 

 

Vizsgáljuk meg a 15 fl kezdetű szót. Az fl hangzópár az ősnyelvből magukkal vitt és ma is jelentős szóbokrot 

jelentő gyök (lerövidült gyök) az angolban. Hogyan alakult az fl-lel megőrzött fogalom sorsa a korai nyelvfejlődés 
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idején. Hasonlítsuk össze a magyar foly gyökkkel, amely gazdagon építi föl fogalombokrát a magyarban ma is. A 

magyar nyelvben 20 olyan szó van, amelynek elején a foly-gyök áll. Ahol az ősi fol (foly) értelem megmaradt a 

follow – követés, következés szó az angolban. A 20 magyar foly gyökkel kezdődő szóból 4 az angolban fl 

hangcsoporttal kezdődik. 

 

 
 

folyadék   fluid 

folyás   flow (+course, run) 

folyékony   fluid (+liquid) 

folyik   flow (+run) 

 folyó   river, stream 

 folyóírás  longhand 

 folyam   river, stream 

 folyamat  process, course, be in progr. 

 folyamatos  continuous 

 folyamodvány  application, request 

 

 

 folyóirat   peridoical 

 folyomány  result, consequence 

 folyondár  creeping plant 

 folyópart  riverbank 

 folyosó   corridor, passage 

 folytán   in consequence 

 folytat   continue, lead 

 folytonos  continuous 

 folyton   continually 

 folytatásos  serial 

 

 

 

A párhuzamos értelmű angol szavak közül 4-nek az értelme ma is ugyanaz, mint a magyarnak, s ezek az fl 

kezdőhang-csoporttal kezdődnek az angolban. Előfordul ugyanakkor 34 olyan, folyásra utaló jelentéssel bíró más szó 

az angolban, amely ugyan az fl hangcsoporttal kezdődik, de ezek magyar megfelelője nem f-fel kezdődő szó. Ennek 

az fl hangcsoporttal kezdődő 34 szónak viszont más a magyar kifejezése. 

 

 
 

flabby   petyhüdt 

flag    lobogó, zászló 

flagon   kancsó 

flail    cséphadaró 

flake    pihe 

flame   láng 

flap    lebegtet 

flap-jack   palacsinta 

flare    lobogó láng 

flash    felvillanó fénykiáradás 

flask    lapos kulacs 

flat    egyenletes, lapos, sík 

flax     len 

flay    nyúz 

flee    menekül 

fleece   nyír (ige) 

flesh    hús (a nyúzott felület alatt) 

 

 

flick    fricska 

float    úszik 

flock    nyáj (hömpölyög) 

floe    úszó jégtábla 

flood    áradás 

floor    padló 

flour    liszt 

flora    növényzet (szétterül) 

flow    folyik 

flue    kémény, kürtő 

fluf    pihe, pehely 

fluid    folyadék 

flurry   szélroham 

flush    öblít, önt, áraszt 

flute    fuvola 

fly    repül 

flight   repülés 

 

 

Mindezek nyomán adódik egy magyarázat arra, hogy azok a szavak, amelyek az fl kezdő hangcsoporttal indulnak 

az angolban, a tömörödött foly-ősi gyöknek (fl) toldalékolt fogalom-kiterjesztései. (Ez egyúttal értelmezi azt is, hogy 

miért őrződött meg egy csoport j ejtésű magyar szó az ly-os írással. Ugyancsak értelmezi a góla, foló, kölök, stb l-es 

ejtésű magyar szavakat is, amelyek hivatalos ejtése j-vel, írása ly-vel történik ma.) 

Ennek alapján a következő szavak toldalékolt fl-gyöknek tekinthetők. A toldalékolással történt fogalom-

kiterjesztés során a mássalhangzók fölhasználása az ősi mássalhangzókba sűrített fogalomkörrel összhangban történt. 

Néhány példa:  

 

flare – r=ismétlődés (Látjuk a folyamatosan lobogó láng föl-föl lobbanását az égés során.) 

float – t=hatás, visszahatás (Látjuk, a folyamatos úszásnál nem süllyed be a vízbe a tárgy.) 

flood – d=kiterjed, dagad (Látjuk magunk előtt, hogy terjed szét a folyamatosan áradó folyó vize.) 

floor – r=ismétlődően (egy padozat a földön folyamatosan ismétlődő elemekből, pl. pallókból áll.) 

flush – s=leesik (a kiöntött víz az edényből, amellyel elárasztjuk a földterületet, folyamatosan kiterjed.) 

flesh – s =leesik (a megfőtt hús leesik a csontról?) 

 



 98 

Ha az fl-el kezdődő angol szavaknak nem is tudjuk mindegyikét röviden értelmezni (mai szemlélettel), a szavak 

többségében jól megfelel a toldalékolásos kiterjesztés a kiterjesztő mássalhangzó értelmének. Ez a példasor arra 

mutat, hogy minden a magyartól elszakadt, (vagy az ősnyelvtől elszakadt) közösség vitte magával az addig 

megszerzett tudást. Azonban a szókészlet igen gazdag volt már akkor, amikor minden jelenséget többféle 

tulajdonsága alapján is hangzósították. Példaként már említettük a köd és a fog (angol köd) gyök példáját, és a forr ill. 

a boil (angol forr) példáját. Az angol fejlődés tehát megőrizte a „kijőn belőle” („előtűnik”, „megjelenik”, „előjön”, 

stb.) alapjelentést számos f-fel kezdődő szavában. De ezt különféle módon tette.  

 

 

Korai beszéd-fejlődési fokozatok az angol nyelv f-fel kezdődő gyökei példáján 

 

Nézzük a fokozatokat, amelyeket eddig megismertünk az f-fel kezdődő fogalmakra a magnyelvben és az angolban. 

A legősibb állapot a magyar nyelvben maradt fenn. Ezeknél a szavaknál az f egyedül áll a magánhangzó előtt, öt 

szavunkban is: fű, fa, fi, fő, fú. (Vannak, akik gyökelemnek nevezik ezeket az ősi szavakat.) 

A továbblépés a gyökké alakításnál látható, s az f kezdőhanggal induló teljes gyökök őrzik ezt az állapotot. A 

magyarban: fény, fagy, fúj, föl, fej, fal, fed, fon, fér, fogy, fáj, fúr, főz, stb. Az angolban: (részben nem ugyanazok, 

mint a magyarban): fire, five, fish, fit, fir, face, fame, fat, far, (mintegy 40 gyök).  

Mindkét nyelvben megfigyelhető a gyökök fejlesztésének a folytatása - toldalékolással. A magyarban számos 

gyök változatlanul épült be a toldalékolással fejlesztett szóba. Ezzel szemben az angolban leggyakrabban már 

tömörítve, vagyis a két mássalhangzó közötti magánhangzót kiejtve történt a gyök toldalékolása. Ezért látunk oly 

nagy számban fl hangcsoporttal kezdődő szót a folyásos jelenségek szavainál. Miközben ezen angol szavak 

megőrizték a foly(ás)-fogalomkörhöz való tartozást, az angollá váló közösség nyelvében a jelenségek más jellemzői 

lettek a megnevezés „irányultságai”. Az angolban ilyenkor a megnevezés értelme kicsit más irányból ragadja meg 

ugyanazt a jelenséget. (Példánk volt már a forr-boil páros: a forr a kijön belőle (=f) és az ismétlődés – mert buborékok 

szállnak föl a vízben – (=r) fogalompárosát jelenti a magyarban, de az angolban a boil-ban a „bőségben van benne” és 

„belülről jön ki” (=b) és a térbe száll (=l, =ill-an magyarul) a két fogalom összekapcsolása adja a gyök értelmét. )*  

Az f-el kezdődő gyökök és szavak világa már lehetővé teszi, hogy egyes lépésekre is rámutassunk, amelyek 

szükségszerűen benne voltak a korai beszéd, a korai fogalomalkotás és gondolkodás fejlődéstörténetében.  

 

 

Az f mássalhangzó fogalmi értékének megőrzése és a mássalhangzó fogalmak költözéssel elvitt tudása a 

görögben 

 

Amikor emlékeztetünk arra, hogy az f mássalhangzó fogalma kezdetben a „kijön belőle”, kijön belülről”, „előjön”, 

„kibukkan”, „előtör”, „feljön”, „sarjad”, „kibuggyan”, „kitüremkedik”, „kisugárzódik”, „kiáramlik”, „felbukkan”, 

„kinő”, „kidagad belőle”, „feltör”, „feláll”, „kibocsáttatik”, stb. jelenségbokrot testesített meg, egy fontos további 

fejlődési pontra mutatunk rá. Az ősfogalom evolúciós változásokon esett át azokban a nyelvi közösségekben, amelyek 

eltávolodtak a beszéd rendszerét megőrző magtól. Ez a változás azt a különböző szemléleti képet tükrözi, amely az 

ősfogalomra rakódott és a kezdeti f hangra jellemző fogalomködből a görögben tovább élő mai fogalmat alkotta.  

 

Mai magyar szavak f kezdő mássalhangzóval, s a megfelelő görög szavak f és p kezdéssel 

 

 

fénylő   foteinós 

fény    fos 

fújtat   fysima 

fújtató   físero 

fészek   foliá 

fonás   yfansi 

fióka    pouláki 

fúj (fú)    plígma 

fagy     pagoniá 

fagyos    psychrós 

forrás    pigí 

forog    peristépste 

forgás    peristrofí 

fel     páno 

folyik    próodos 

folyó    potámi 

 

fogyatkozás   ékleipsi 

forr    vrázo 

forral   vrasmós 

folyosó   diadromo 

folytat   synechísete 

folytatás   synéchia 

folyamatos   synechís 

folyamat   diadikasía 

folyondár   kissós 

füge    syka 

függeni   exartómenos 

függeszt   anastaleí 

függés   exartisi 

fújás   anatínaxi 

lefúj    paírno fysóntas 

fúj a szél   o ánemos fysáei 
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figyelem    prosochí  

fonnyad   marasmó 

fonnyadás   xíransis 

fúr    trypáni 

fogy    meioúmai 

 

füst    kapnós 

füstölés   apolymansi 

fiú    agóri 

fia    giós 

 

 

A szavak sorára tekintve feltűnik, hogy többségben vannak az olyan párok a mai görögben, ahol a magyar f-fel 

kezdődő szavak p-vel kezdődő újkori görög szavaknak felelnek meg. A jól ismert f  p váltás tehát a görögben már 

megtapasztalható. Tekintsünk most ókori görögből vett párhuzamokat. Már ott is tapasztaljuk ezt az f  p váltást, 

éppen a legrövidebb alakokban, amelyek a magyarban a fogalom elindulását jelenthették (fű, fi, fő, fú).  

 

Ógörög szavak f és p kezdéssel 

 
magyar-görög iránnyal 

 

falevél  phyllon, pétalon  

fény   phos    

fújni   physo, (aemi)   

fut   pheugo 

 fű   póa, (chloé), poo 

 fagyni   pegnomai 

 fenyő   peuke 

 folyó   potamos, rheitron 

 forrás   pege 

 fagy   pagoniá 

 fagyos   psychrós 

 fütyi   péos 

 fenék, popó  pyge 

 fiú   hyiós, huios, pais  

gondol  phroneo 

növény  phyton 

kút   phréar 

piros   phoinios 

 

vörös  pürros  

tűz   pür 

öt   pénte 

 

Varga Csaba (2005) ógörög gyűjtése  

                    ógörög-magyar iránnyal  

fané   fáklya (fény) 

fainól  fénylik 

faósz  fény, napfény 

fanósz  fényes (Vénusz) 

faeszphorosz (fényszórász), fényt hozó 

fágosz  nagyevő, 

fio   fió(ka) 

füól   fial 

 poophagosz  fűevő   

 poo, pó   fű 

 póa   füves hely)  

 pág   csapda, kelepce, hurok (fog) 

 págosz  fagy, jég, zúzmara (fogó keménység) 

 poiészisz alkotás, költészet (jelképesen fialás) 

 

 

Megfigyelhetjük, hogy a magyar f kezdetű szavaknál a p-vel kezdődő szómegfelelések már az ógörögben is 

mintegy felerészben jelen vannak. (A f  p váltás tehát korai fejlemény.) Az f kezdeti „kijön belülről” értelme jelen 

van ezekben az ógörög szavakban is, de nem mindig könnyen fölismerhető alakban őrizte meg ezeket a nyelv. Ha 

pedig a hangzó szóalak megváltozik, egyre nehezebb fölismerni a korai rokonságot.  

Ha az angolban meglévő, a magnyelvi foly-nak megfelelő értelmű – fl mássalhangzó összevonást keressük a 

görögben, akkor erre gyenge párhuzamot sem találtunk. Varga Csaba hatalmas anyagot dolgozott fel más 

kezdőhangokra is, amiből föltárul a két ősi nyelvi állapot rokonsága. Ebből csak a változás illusztrálására emeltünk ki 

néhány szót, amiből mégis látszik a forrás és a leszármazott helyzete. Azt leszögezhetjük: ahol teljesebb a rendszer, 

ott lehetett föltárni a CzF rendszert is, és azt követően a jelenségvilágtól a beszédig tartó fejlődést (Bérczi, 2011).  

Eddigi példáinkból is megfigyelhető, hogy a f  p váltás indoeurópai fejlemény, mert legerőteljesebben a 

görögben, de az angolban, a franciában, a finnben, a lengyelben is találunk rá példákat. Egyik oka az f  p váltásnak 

az lehetett, hogy az idős emberek elvesztették a fogukat és a kifújás hangképzését már csak az ajkak között kifújt 

levegővel tudták megoldani. Ekkor pedig az f hang helyett p hang hagyja el ajkunkat. A fogazatvesztés az északra 

vonuló népeknél még gyorsabban következhetett be, már fiatalabb életkorban, mint a délebbieknél.  

Az indoeurópai nyelvek és más társnyelvek abban lesznek majd segítségünkre, hogy az elágazások sorrendjére 

becsléseket tegyünk. Azt az eddigi példákból látjuk, hogy a beszéd fogalomfejlődési útját az angolban talált 

helyzetekkel több fokozatban követhetjük jelenleg.  

 

 

Az F szótár gazdagsága – de p hangmegfelelővel – a finnben a magnyelv f kezdetű szavai alapján 

 

fa – (kijön a földből)      puu   

facsar – (kicsavarja a vizet)     puristaa  

falat – („kijött”, lejött a karéjból)    purra   

farok – (kilóg a gerinc végénél)    pyrstö   
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fej (fő) – (kinőtt a fej a testből)    paa   

fél (főnév) – (kijött, elment tőle a másik fele)  poulet   

fél (ige) – (elment tőle a párja, ezért)    pelko, pelata  

felhő – (kiment a pára a mezőről)    pilvi   

félti – (kimenését, elmenését félti)    pelatti   

fészek – (kijön a fióka)     pesa   

fióka – (kijött a kis utód)     poikanen  

fing – (kijön belőle a bélgáz)     pieru   

fiú – (kijön a gyermek az anyából)    poika   

firtat – (ki akarja szedni belőle a titkot)   pohdiskelee  

fú (fúj) – (a szél kijön az erdőszélen állva)   puhallus  

fúr – (kiszedi a fúrás a forgácsot, az anyagot)  pora   

forog – (kijön, lepördül szirom virágról, centrif.e)  pyöria   

fütty – (kijön az ajkak és fogak közül)   pilli   

fűz (fn) – (kijön a sok fűzfa ág a fáról)   pajut   

fütyi – (kilóg lent a testből)     pippeli   

fagy – (kijön a kéreg a víz tetejére)    pakkanen  

pisi – (kijön alul)      pisi   

 

fal (építészeti, kiáll a földből)    valli 

fortélyos – (kitaláló)      viekas   

fehér – (kiment a színe)     valkoinen  

fekszik – (kiveszi az állásból a lefekvés)   valhe   

fény – (kijön a levelek közül, vagy a Napból)  valo   

ferde – (kijön az irányból)     vino   

forduló – (kimegy a haladás irányából, váltás)  vuoro   

fürge – (kijön és elfut a fürge ürge)    vetrea   

füge – (gyümölcs, amelyik kilóg a fáról)   viikunat  

fütyül   ((kijön a fütty az ajkak és fogak közül)  viheltaa  

fogy – (kimegy a mennyiség, elmegy a halomból)  vaheta   

folyik – (kijön a víz és elmegy)    virrata   

 

A korábbi fejezetből kiemelve látjuk, hogy a 100 f-fel kezdődő (és „kimegy belülről” tartalmú) magyar szóból 22 

p-vel kezdődő finn szó párhuzamot találunk. De ezek mellett előfordul még 12 v-vel kezdődő párhuzam is. Az a 

sejtésünk, hogy az északra húzódó népcsoport erőteljesen váltotta az f kezdőhangot (az ősi jelentést megtartva) p-re, s 

néhány esetben a zöngés v-re. A szókezdő hangot itt mindig magánhangzó követi. Ezért a foly gyökre az angolban 

meglévőhöz hasonló összevonást (fl) keresve, nem találunk ilyet. Az f hangzó p-hangként való „túlélése” a finn nyelv 

egyik jellemző vonása a magyarral (és a magnyelvvel) történő összehasonlításban.  

 

folyadék  neste 

folyamat   virta 

folyam  joki 

folyik  virrata 

folyosó  kaytava 

folytat  jatka 

folytonos (állandó) jutkava, vakio 

folytatódik  pitkittya 

 

Abból a néhány jegyből, amelyet hasonlónak találtunk a magnyelvvel, arra következtethetünk, hogy a finn a 

magnyelvtől jelentősen korábban vált el – hangzóit, gyökeit és szavait tekintve –, mint az angol. Természetesen az is 

bekövetkezhetett a hosszú évezredek alatt, hogy az átvételek csökkentették le az ősi szóbokrok szókészletét. Egyetlen 

ősi hangfogalom szórt jelenléte még kevés arra, hogy biztos elágazásokat rajzoljunk meg a leánynyelvek között. 

 

 

A fogalomfejlődés egy szakasza az igekötők kifejlesztésére alapozva 

 
A képi fogalomrendszer hangzóvá tétele során fölismertük az 1. részben, hogy a „kijön belőle” ködös 

(határozatlan, sokágúan „kijövetelt” jelző: „előjön”, „kibukkan”, „előtör”, „feljön”, „sarjad”, „kibuggyan”, 

„kitüremkedik”, „kisugárzódik”, „kiáramlik”, „felbukkan”, „kinő”, „kidagad belőle”, „feltör”, „feláll”, 
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„kibocsáttatik”) fogalomcsoport az, amit az f hangzóval jelöltek meg és tettek meg a jelenségcsoport azonosítójának. 

Azt is érdemes hozzátenni, hogy egy nagy méretű jelenségháttéren jelenik meg az „előjön” jelenség, mert az 

„előjövő” jelenség kicsi a nagy háttérhez képest.  

Az egyik indoeurópai nyelvben, az oroszban föllelhető egy вы (vü) = ki (kifelé) igekötő, amely elgondolkoztatott a 

f kezdeti jelentéséről. Az oroszban az igéknél igekötőként szereplő вы (vü) = ki(felé) szócska, és a valamint későbbi, 

hasonló értelmű из = íz igekötő is a kijövéses jelenségeket jelzi. Úgy érezzük, hogy ezen a korai ponton 

megmutatkozik az indoeurópai nyelvet kialakító közösségeknek egy elvont összegzésekre hajlamos fejlesztése.  

Az ősnyelvi fogalomfejlesztők az ősi „ködös” fogalomfelhőből a gyökök képzésével viszonylag rövid idő alatt 

összetett fogalmakat alkottak. Például az f korai fogalombokra (előjön, fölmerül, előtűnik, egy nagyobb jelenség 

részeként) egy másik mássalhangzóval pontosabbá tett formában, gyökként épült össze az élethelyzetek jellemzése 

céljából. Ilyen kezdeti gyökalkotással készült két-mássalhangzós gyökök a fagy, a forr, a fény, a fos, a föl, a fáj, a fél, 

a fal, a fog, a fej, stb. Ezekkel a mássalhangzó fogalmi egységekből véghezvitt fogalomalkotásokkal a jelenségeknek 

egy széles körét emelte be a közlésbe (a hangzó közlésbe). Egyúttal megőrizte az eredeti ködös f kép jellemzőit is. A 

bemutatott mintegy 100 gyökben is e kezdeti jelentés nyert pontosítást.  

Azt találjuk, hogy ezeknek a gyököknek a világa fölfedezhető az indoeurópai nyelvekben is. Egyik jó példa volt 

erre a tűz gyök, amely az angolban, a németben és a franciában is f-fel kezdődő gyök: fire, feuer, és feu. Az 

indoeurópai gondolkodás azonban kitermelte az elvont „kifelé” „ki” fogalmat, amelyet azután az igék elé helyezett. 

Az orosz nyelv őrizte meg számunkra a legősibb indoeurópai elvontságot, hiszen a вы (vü) = ki igekötő az f-et (fi) 

legjobban közelítő ősi állapotú hangalak. Később az oroszban megjelent egy másik, a lélekkapcsolttal fejlesztett kifelé 

igekötő, az íz (из = íz). Ez utóbbi azonban csak a szavaknak mintegy 10-15 %-ban áll igekötőként a szavak elején. 

Ezzel szemben a németben és az angolban az aus ill. az out alak ezt az „ízt” őrzi. (latinban az ex). Tehát a német és 

angol igekötő egy még későbbi kiterjesztése a kezdeti „kijön”, előjön, jelentésnek. 

Ekkor merül föl a kérdés a magyar ki igekötőre. Hogyan lehet ez ma az orosz вы (vü), és из = (íz) igekötő 

párhuzama? Egy valószínű magyarázat erre az, hogy a magyar „átvette” az indoeurópai fejlesztésnek ezt az elvontabb 

fokozatát, de már a korábban is a „határhoz” köthető fogalomvilághoz kapcsolta. A k és a g az ősi mássalhangzó-

fogalomvilágban a határfelületet jelölő két mássalhangzó. A k azt a határt jelöli, amihez eljutva a külső térbeli 

területekhez érkezünk (kar, kéz,). A g azt a határt jelöli, hogy a határig eljutva vannak a belső területek (ág, ég). A ki 

egyértelműen a külső világba történő kijutást, abban a külső világban zajló eseményt jelöli. Ezért az indoeurópai 

fogalomnak a magyarban egy új képzeleti tartomány, a „külsőség” lett a párhuzama. Elsősorban azért, mert a kezdeti 

fogalmat már nem lehetett módosítani, hiszen az beépült a gyökökbe. Ez a tény is rámutat arra, hogy milyen hatalmas 

fogalomalkotó ereje volt a korai mássalhangzó, és gyökképzésnek. 

Az események finom lépésekre tagolt sorrendje tehát a következő volt.  

1) Az ősfogalom kialakítása – f – (előjön, előtör, előbukkan valami a háttérből – például a fű kinől tavasszal),  

    1a) Az sz és a z jellegű hangcsoport megjelenése a szájon át történő mozgások jelzésére. 

    1b) Az f kiejtési nehézségek miatti átalakulása p-vé. 

2) Az ősfogalom összekapcsolása más ősfogalmakkal az élethelyzetek pontosabb jelölés céljából (például a fagy a 

jégréteg előtörése a nagy víz felületén), 

    2a) Az sz és a z jellegű hangcsoportatl az íz fogalom kifejlődése a lélek ki-be mozgásának – kettős lélekhit – 

jellemzésére és más ki-be mozgásokra is (izom, izzad, izgul, esz, isz, ész, stb.) 

3) A mássalhangzó és gyök ősfogalmak elterjedése Eurázsiában. 

4) Gyökfogalmak toldalékolása a mássalhangzók újabb hozzáadásával. 

5) A kezdeti gyökökből összevonásokkal „sűrített hangképlet” fejlesztése, majd toldalékolása. (Angolban az fl, fr 

képletek a toldalékolt szavak elején.) 

6) Az indoeurópai elvonatkoztató észjárás megnyilvánulásaként a fi = вы (vü), meg az íz = из (íz) igekötő 

kifejlesztése a kijövéses jelenségekre. 

7) A magyarban, az ősnyelvben az igekötő beépítése, de a ki = „testhatáron túli” jelentésű tartalommal. (Testhatár: 

k a gyökökben: kíz=kéz, kar, könyök, köröm, köldök, kal, kér, stb.) 

 

Mindezeket a fejlődési lépéseket jól nyomon követhetjük a következőképpen. A magyarban mintegy 100 gyökszó 

őrzi a kezdeti f előjön jelentés továbbfejlesztését „kettősfogalomként”, gyökként (a két mássalhangzó ez a 

kettősfogalom alkotó egység). Mindezt kezdő táblázatunkban jeleztük, angol, francia, finn és lengyel párhuzamos 

szavakkal. Az IE nyelvekben megőrződött a kezdő hang is (angol ca. 30, francia ca. 20, stb. a finnben pedig f=p 

módosulással ca. 20). A magyar ki igekötős szavak 60-as csoportja pedig jelzi, hogy szabályosság van az igekötő 

használatában, amelyből a legtöbb ősi az orosz nyelvben maradt fenn. Az újabb korra jellemző íz, ex, aus, out, из 

igekötők pedig jelzik az IE nyelveknek a későbbi, elvonatkoztatással rendező hajlamát.  

 

 

A ki igekötő előfordulása a magyarban és néhány indoeurópai nyelvben 
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magyar   német  francia  angol   orosz 

 

kimenti –    Ausflüchte hors de l'eau exculpation, save out  избавит 

kinéz –    aussehen  regarder  look out   посмотреть 

kilátás (figyel) –   Ausblick  vue, perspective view   вид 

kilép –    ausfahrt  sortie  quit, egress  выход 

kitól –    ausfüllen  remplir  pushing   выталкивает 

kicserél –    Austausch échange  exchange   заменить 

kidobás –    Auswurf  jeter  drop out, eject  извергать 

kiadás –    Ausgabe  édition  edition   издание 

kiszív –    aussaugen  sucer  suck out   высасывать 

kimond –    ausstossen expression rap out   произнесение 

 

kiejtés –    Aussprache prononciation pronunciation  произносить 

kinő –    ausbrechen entrer en éruption erupt, outgrow  расти 

kicsomagol –   auspacken déballer  unpack   распаковывать 

kijárat –    Ausfahrt  sortie  exit   выход 

kihalni –    aussterben s'éteindre  die out   вымирать 

kioszt –    auszuteilen d'allouer  allocate   выделить 

kimozdul –   ausziehen  se déplacer move out   выдвинуться 

kiesni –    ausfallen  se brouiller fall out   выпадать 

kikerülni -   aussteigen éviter  eschew   избегать 

kizárni –    ausschliessen exclure  lock out   исключать 

 
kimeríteni   Auspuff  échappement exhaust   выпускной 

kiürít –    ausscheiden excréter  empty   выделять 
kiszabadítani  ausrücken  débrayer  disengage   выключат 

kitalálni –   ausrechnen savoir  figure out   выяснить 

kihoz –    herausbringen mettre en lumière bring out   выводить 

kihúz –    herausziehen se retirer  pull out   вытаскивать 

kitép –    herausreissen arracher  rip out   выдирать 

kiszalad, kipattan –  herausspringen sortir  pop out, run out  выскочить 
kifejt –    erlautern  expliquer  explicate, expose  экспозиция 

kiemelés –   erweiterung renforcement enhancement  усиление 

 

kiterjed –    erweitern  développer expand   расширять 

kiteljesedés –   Erfüllung  réalisation fulfillment  выполнение 

kinevezés –   ernennung nomination appointment  назначение 

kifulladás –   Erschöpfung épuisement exhaustion  истощение 

kilábalás –   Erholung   récupération recovery   оправляться 

kitér –    entwische  échapper à evade, dodge  ускользать 

kirakni –    entladen  décharger  deplane, upload  высаживать 

kibontakozás –   entfaltung  évolution  evolution   эволюция 

kisül –    entladen  déchargée  discharge   выгружают 

kifolyni –   entwassern drain  drain   истощать 

 

kimér –    abgrenzen  distinguer, peser mark off   в(ы)звешивать 

kileng –    ablenken  détourner  deflect   отклонять 

kiemelkedés –   vorsprung  saillie  protrusion   выпячивание 

kiszárad –   vertrocknen s'assécher  dry up   высыхать 

kiárad –    Überlauf  trop-plein  overflow   переполнение 

kiválaszt –   wahlen  choisir  choose, select  избирать 

kimos –    wasche  laver  wash   вымоина, мыть 

kitermelni –   extraktiven extractif  extractive   производит 

kikerget –   sich herausstellen tourner  turn out   вытеснять 

kisajtol -    extrudiertem extrudée  extrude   выжимать 

 

kiforrni –    reifen  bouillante  boiling over  выкипает 

kilóg –    ragte  qui sort  sticking out  торчать 
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kivetni –    auferlegte  imposer  impose   извергать 

kienged –   rauslassen  dégonfler  let out   выпускать 

kikeresni –   nachschlagen chercher  look up   искать 

kibocsátani (hírt)  nachrichten nouvelles  news              выпуск новостей 

kicsönget –   Klingeln  sonnerie  ringing   звонкий 

kiemelni –   markieren  souligner  highlight   выделить 

kifárad –    müde aus  obtenir fatigué get tired out  устают из 

kitúr –    ersetzen  supplanter supplant   вытеснять 

 

A különböző nyelvekből vett összehasonlítások jelezték, hogy a bemutatott nyelvek rokonságában a meghatározó 

erejű az, hogy a nagyobb fogalmi tömbök hasonló módon kapcsolódnak össze. De ezek csak a rokonságnak a korai 

fokozatát jelentik, a fogalomalkotás kezdetét (mássalhangzó-fogalmak által), ezt követően a fogalomfejlesztések 

továbbvitelét (gyök-fogalmak), s néha a toldalékolással továbbfejlesztett fokozatot is. Az evolúciós útnak a finomabb 

részletei majd a nagyobb számú szó és fogalom készletek összevetésével jönnek napvilágra.  

Már az eddig vizsgált fejlődési (evolúciós) szinteken is találtunk „szétágazásokat” az egyes nyelvi közösségek 

fogalomkészletében. A beszéd az élettel együtt formálódott – másképpen ezekben a nyelvekben. A fogalmi építkezés 

bemutatásával láthatóvá tett rokonság valódi, mert a fogalom-tömbök meglétén, az ősibb fejlesztések későbbi időkben 

megfigyelhető átalakulásán vált megérthetővé. A fogalomtömbök rokonsága tehát a beszéd elindulásának közös 

voltán alapul. Többé-kevésbé egységes hangkészlet megléte bontakozik ki az ősi mássalhangzó-fogalmak, valamint 

az ősi gyök-fogalmak vizsgálatából. Még a toldalékoló fejlesztésre is vannak további, összehasonlítható példák.  

 

 

S. A H hang fogalom-evolúciója jelenetekben és két nyelvben (H-val kezdődő magyar és angol szavakban) 

 

A hangok (mássalhangzók) világáról szóló fejezetben tömör meghatározását adtuk a h-hang jelentésének, ami 

fölismerhető a h -hangot tartalmazó gyökökben és szavakban. Ott a h -hangra az „elfogy”, „kiürül” valami jelentést 

adtuk. De már többször hangsúlyoztuk, hogy a mai jelentés év tízezredek alatti fogalomfejlődés eredménye. Mert a 

hangzók értelme, jelentése a gyökökbe emelésükkel együtt fokozatosan változhatott, módosulhatott. Ez az evolúció 

lényege, hogy a létrejött változások visszahatnak a korábbi rendszerre. Az éh szavunk, az óhaj, vagy az áhítás is mind 

a hiányzó valamire utal. Tehát az a valami nemcsak elfogyott (eredetileg talán a levegő), hanem hiányzik is, (a helye 

üresen maradt), ezért ismét nagy lélegzetet kell vennünk.  

Ha néhány élethelyzetet alaposan végiggondolunk, részletesebben is fölismerhetjük és föltérképezhetjük a h-hang 

gondolatvilágát. Tekintsük például a hull gyököt. Megfigyelve az őszi fát a sárguló levelekkel láthatjuk, hogy néhány 

levél már a földön van. Az, amelyik most elválik az ágtól s elindul, még nincsen lent. Hiányzik onnan: „üres a helye”, 

s amikor megérkezik, az „be lesz töltve”, be lesz töltve a hiány.  

Géza vizet hoz (vagy húz) s a vödör víz még nincsen itt, de egyre fogy a távolság köztem és a vödör víz között. Itt 

a helye üres. Ahogy fölhúzta (meghozta) egy adott helyre kerül, s az be lesz töltve. Mintha a h-hang az üres helyet is 

jelezné (mai észjárásunkkal erre következtetünk).  

A h-hang értelme tehát egy íven látszik mozogni: A hely üres – aztán be van töltve, – majd megint üres, – majd 

ismét be van töltve. Számos olyan élethelyzet van, ahol ez megtörténik. A leggyakoribb ilyen hely a testünkben a 

szájüregünk és az orrüregünk. Belégzéskor „megtelik”, sok levegő áramlik át rajta, kileheléskor – „ha”-t mondunk – 

elfogy a levegő. S ez a gondolati párhuzam a hő-re és a hó-ra is, mert mindkettő elfogyó „jelenségtípus”. A 

szájüregünk (orrüregünk) egy folyamatosan velünk lévő tértartomány, egy hely.  

Másrészt a térbeli helyek sokasága is olyan természetű, hogy folyamatosan jelen van. A mozgások „felől nézve” 

egy „üres hely” akkor lesz betöltve, ha valami arra a helyre érkezik. Aki arra jár, egy időre betölti a helyet, aztán átlép 

egy másik helyre. A h-hanghoz tartozó tágabb gyöki környezetet szemlélve, és a hozzá tartozó képeket elemezve arra 

következtethetünk, hogy a h-hang leggyakoribb élettartományi jelölése az „üres hely”. Az üres hely velejárója az is, 

hogy belőle (róla) az oda érkező, ott egy ideig megfigyelhető „életdarab” (hó, hő, falevél, oda lépő ember) „elfogy”, 

„eltűnik”, „eltávozik”, s a hely üres lesz. A hiány (hiányzik róla) ugyanezt fogalmazza meg, de az ny – megnyúlás 

arra utal, hogy ez az üres hely hosszabban tartó (elnyúló) ideig üres.  

Ebben a képi megközelítésben érthetjük meg a hajó szavunkat is. A h egy üres helyet jelöl, amely a vízen áll, 

(vagy ott úszik), s el van választva a víztől egy fallal. A hajóban a j-hangba van sűrítve a víz szerepe – sok egyforma 

együtt.  

A h-hang a hang és a hall szóban is egyfajta hiányt, az addig ott nem érzett „jelenséget” jelöli, amely hozzám érve 

megzendül.  

Ahhoz, hogy érzékeltethessük, mennyire tág fogalomfelhőből alakult ki a h-hangba zárt fogalom mai 

jelentésvilága, bemutatjuk számos mai szavunk értelmét, és a mögötte lévő képet. A kép azért fontos, mert annak 

alapján jelölték meg azonos hanggal a különféle jelenségek közös (hasonló) részét. 
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Kezdeti összegzésként jelezzük, hogy a h-hoz kapcsolódó szélesebb fogalomfelhő tartalmazza az „elfogy” (hő, 

hó), a „hiányzik”, az „üres hely”, s ez utóbbin át: a „voltnincs”, az „itt volt, de most hol van?”, a „nincsvan”, az 

„ilyen voltolyan lett”, megfogalmazású élethelyzetek közös részét is. Egy nagyon erős változás is belesűríthető volt 

a „volt-nincs” párba: élt és most halott (holt).  

 

éH – ettem, de ismét üres a gyomrom („volt – nincs”), éhes vagyok 

óHaj – valami hiányzik. 

áHít – valamire vágyik, ami hiányzik neki. 

Hé – a kiáltással kimegy a levegő, „elfogy”, újra kell lélegzetet vennünk. 

Hő – ami meleg, az kihűl idővel, „elfogy” a melege. 

Hó – a hótakaró „elfogy” tavaszra.  

Has – egy idő után e testrész kiürül, elfogy belőle a táplálék. A has olyan testrész, ami gyakran üres hely. 

Hagy – ott hagy (üresen) egy helyet, vagy elhagy valamit, ami nála volt: itt volt, elment. („volt – nincs”). (Húgy is) 

Hám – volt egy réteg, de lejött, lekapartam, lehámoztam. („volt – nincs”) 

Héj – volt egy külső réteg, de lefejtettem. („van – nincs”) 

 

Hang – nem hallatszott semmi, most meg „ideért” a hang. („nincs hang – van hang”) 

Hall – Ha nincs hang, aztán van hang (a változás), észreveszem, ez az „ideér” jelenség közös a „hozással”, stb. 

Hív – távol van, magamhoz hívom, s mikor ideér, „elfogy” a távolság (az üres tér) közöttünk.  

Hoz – távoli a tárgy, s ide kérem, hozzám: aki elhozza, azzal – és a tárggyal – „elfogy” a távolság közöttünk. 

Húz – mélyen van a kútban a víz, de ha húzom, lecsökken, ha fölhúzom „elfogy” a távolság közöttünk. 

Hegy –fölfelé haladva van hová emelkednem, ha a csúcsra értem, „elfogy” a magasba vivő út. 

Hess – itt van a madár, de „menjen el”, ne legyen itt. („van – nincs”) 

Hűl (hűt, hűs) – meleg volt, de hűvösebb lesz: elfogy a melege, ha hűtöm, vagy hagyom hűlni. („van – nincs”) 

Hűlt helyet hagyott maga után – azaz, nem volt már ott: ez egy gyakori fordulat a magyar népmesékben. 

Hány – rosszul érzi magát és hány: jobban lesz, mert a gyomra üres lesz. („volt – nincs”) 

 

Hab – habos a víz, a buborékok hemzsegnek benne, elszállnak. („van – nincs”). A hab – belül – „üres hely”, 

elfogy. 

Heg – a sebet hegesedés borítja, de fokozatosan „elfogy”, meggyógyul. („volt – nincs”) 

Híz(ik) – sovány ember jókat evett, nem mozgott annyit, háj nőtt a hasára. („nem volt – lett”) 

Háj – egy réteg nőtt a hasamon, háj nőtt a hasamra. („nem volt – lett”) 

Haj – fiatalon egy réteg borította a fejemet, idővel elkopott, kihullott. háj nőtt a hasára. („volt – nincs”) 

Hull – a levél fenn volt a fán, de ősszel már nincs ott, elfogyott. „Üres hely” maradt utána. („volt – nincs”) 

Húsz – sorba veszem az ujjaimat, előbb a kézen, aztán a lábon, de „elfogynak”, ezt jelöli a húsz. („volt – nincs”) 

Hát – sokáig látom a távozó embert, főleg e nagy testrészét. De ez is „elfogy”. (A hát egy olyan testtáj, ami „üres”) 

Hely – egy üres térrész. Lehet ott valami, amit keresek, ahol van. (ott van, máshol nincs). („ott – itt”) 

Hol – keresem azt a térrészt (üres helyet), ahol valamit megtalálok. (annak ott a helye, máshol nincs). („ott – itt”) 

 

Hős – mellettem küzdött, de elesett a harcban. („volt – nincs”) Hiányzik. Üres a helye már. 

Hál – éberen volt még az előbb, de alszik. Hál. „Üres lett” az ébersége. Hiányzik a jelenléte. 

Hal (ige) – előbb még élt, most már nem él. („volt – nincs”) (Élettől üres lett a test, mint hely.) 

Ház – messze vagyok, de hol az a hely, ahol gyakran szeretnék pihenni, ahol nincsen „távollevés”? Hon, a Ház-

nál.  

Hántol – a héját leszedi („volt – nincs” héj) A héj helye lesz az üres hely.  

Hurok – üres hely, ahova majd bedugja a fejét a keresett vad. 

Háló – üres hely, ahova bekerül majd a sok hal halászáskor. 

Híd – a patakpartra érve elfogy az út, s egy fatörzset kell általvetni (d), hogy átkelhessünk. 

Húr – rezeg a szál, hangot ad, de lassan elhalkul, majd „elfogy”, elenyészik a hang. („van – nincs”) 

Hideg – elfogyott a meleg: ha a meleget létező „többletnek” tekintem, akkor – e szempontból – üres lett a hideg 

test. 

 

Homály – „elfogyott” a fény. 

Homályos a kép – elfogyott az élessége. 

Hiány – üresség, ahol az elfogyott dolognak helye lenne. A hely (vagy egy dolog) üressége „elnyúlik” időben (ny). 

Hüvely – üresség, ahova majd behatol valami s a hüvely űrje betöltődik (ly – vel). Ez az üresség „velem van” – v.  

Hajó – üres hely (térrész) a vízen, a víztől fallal elválasztva. A j – sok egyforma együtt. 

Hat (ige) – oly módon okoz változást, hogy gyakran „üres a ható erő helye”: nem látszik, mégis hat. (t – „üt”) 
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Hajt – hiányzik a mozgás (tempója), ezért „sok egyforma együtt” (j) lépéssel (pl. ostorozással) késztetünk 

mozgásra 

 szó-belsőben 

Suhan – leesik (s), oly gyorsan, hogy csak „hűlt helyét látjuk”. 

Rohan – oly gyorsan szedi a lábát (r – ismétlés), hogy csak „hűlt helyét látjuk”. 

 

H-val kezdődő gyökök és szavak az angolban 

 

Szép számmal találhatók h -val kezdődő angol gyökök-szavak is. Az ősi élethelyzetek körében is megtalálható, 

illetve megfogalmazható hangzó képleteket keressük az angol szavak esetében is. 

 

 

Hurl – hajít, lök, vet, dob 

Head – fej 

Hew – fejt, (héjasat – shell) 

Hide –rejt, burkol, takar 

Hope – remél 

Hole – lyuk 

Hare – nyúl  

Hack – vág 

Half – fele 

Halt – megáll (itt) 

 

Hand – kéz 

Hang – akaszt 

Harm – árt, ront, sért 

Hatch – kikölt 

Haul – húz, hurcol 
Have, Has – birtokol 

Haunt – tanya 

Hut – kunyhó 

Hush – lecsendesít 

Hutch – láda 

 

Hay – széna 

He – ő, Him – őt, (ffi) 

His – ővé, (ffi) Her – övé, (nő) 

Her – őt (nő) 

Heal – heged, gyógyít 

Heave – emel 

Height – magasság 

Help – segít 

Heed – figyelem, gond, vigyázat 

Hem – szegély 

 

Hind – hátsó 

Hit – üt 

Hive – kas („itt lakjál méhecske”) 

Hiss – pisszeg 

Hoar – dér zúzmara,  

Hold – tart, fog 

Hunt – hajsza 

Hair – haj 

Hear – hall 

Heap (up) - halmoz 

 

Hoot – huhog 

Heat – hevít, hő 

Hair - haj 

 

Hurl – hajít, lök, vet, dob 

Haul – húz, hurcol 
Heal – heged, gyógyít 

Hind – hátsó 

Hunt – hajsza 

Hair – haj 

Hear – hall 

Hoot – huhog 

Heat – hevít, hő 

Hair - haj 

 

Hill – hegy 

How – hogyan 

Hitch – hurok 

Hook – horog 

House – ház 

Hoist – húz 

Haza – home 

Hot – heves  

Hull – héj  

Husk – hüvely 

 

Hoist – húz 

Haze – homály 

Hark – hallgatózik 

Hero – hős 

Hush – hallgatás 

Hunger – éh(ség) 

Halmoz – heap up 

 

                                                     27 

 

Hév – warmth 

Hány (ige) – vomit 

Hív – call 

Hogy(an) – how 

Húsz – twenty 

Hám – peel 

Hall – hear 

Hall(gatózik) – hark 

Hall(gatás) – hush 

Hűt – cool 

 

Hit – faith 

Hír – news 

Hess – shoo 

Hős – hero 

Halom – heap 

Hánt(ol) – hull 

Hat – six 

Hét – seven 

Has – belly 

Hát – back 

 

Háj – fat 

Híz(ik) – fat 

Hull – fall 

Hal (fn) – fish 

Hál – sleep 

Hab – foam 

Hagy – leave 

Húr – chord 

Heg – scar 

Hamu – ash 

 

Hő – heat 

Hó – snow 

éH(ség) – hunger 

óHaj – wish 

áHít – wish 

Hal(ál) – death 

Háló – net, web 

Ház – house 

Hűl – cool 

Hoz – fetch 

 

Húz – haul, hoist 

Haj – hair 

Héj – hull, shell 
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Hill – hegy 

How – hogyan 

Hitch – hurok 

Hook – horog 

House – ház 

Hoist – húz 

Haza – home 

 

Hot – heves  

Hull – héj 

Husk – hüvely 

Hoist – húz 

Hunt – űz, keres 

Haze – homály 

Hark – hallgatózik 

Here – itt 

Horn – szarv 

Hump – púp 

 

Hop – ugrál 

Hero – hős 

Hush – hall(gatás) (csend) 

Hunger – éh(ség) 

                                                     64 

 

Hegy – hill 

Haza – home 

Hely – place 

Hol – where 

Heves – hot 

Hány - how many 

Hiány – lack(ing) 

 

Huhog – hoot 

Horog – hook 

Hajsza – hunt 

Hajít – hurl 

Hüvely – husk 

Hurok – hitch 

Homály – haze 

Hörcsög – hamster 

 

                                                      58 

 

heal – gyógyít (egészség nincs, „elhagyott az egészségem, – de visszatér a gyógyítás után) 

harm – kár, veszteség, sérelem (hiány, üres lett a vagyontárgyam helye, „volt – nincs” valamink) 

hurt – sértés, (addig jó volt, a hiány sérelem formájában érkezett, de eztán a sérelemmel kell élni) 

hit – megbánt, megüt, (addig jó volt, aztán a bántással kell együtt élni) 

have – a hely, s rajta valami, neki van (korábban nem volt) 

haste – siet (addig lassabban ment, váltott sebességet (megváltozott a helyzet) 

haze – elfogyott az éles kép, már csak a ködös, homályos kép látszik (eltűnt az éles körvonal) 

here – itt van, ezen a helyen, nincsen távolság közte s köztem 

(w)here – hol van?  

 

Az angollal történt összehasonlításból kerekedik ki az, hogy a táblázat 58 magyar h-val kezdődő szavára-gyökére 

esik 64 angol h-val kezdődő, s ezek jelentésében is többnyire benne vannak a h-hang jellemzői (elfogy, üres, stb.), de 

kicsit tágabb értelemben. (A testrészek gyakori h-val kezdődő megnevezése például a test közeliséget is befoglalja a 

h-hang értelmébe: head, hand, hold, hear, hair, stb.) Az angol szavakban található h-hang néha nehezebben társítható 

a szó jelentésének „hiány” értelmezésével. Számos magyar h-val kezdődő gyök és szó viszont az angol 

megnevezésnél nem a hiány megjelölést kapta, hanem a nevezett jelenségnek egy másik tulajdonságát jelöli a gyök. 

 

hab – foam (f – kijön belülről, m – kinyílik–fölfúvódik–kipukkan = becsukódik) 

hám – peel (hámoz) (p – felület találkozása, l – térbeliség) 

has – belly (b – belső, l – térbeliség, térben lévő) 

hull – fall (f – lejön, leválik a fáról – a levél –, l – térbeliség, térben lévő) 

hagy – leave (l – térbeliség, térben lévő, v –  vele van, vele volt) 

 

 

T. LAP és LEP gyökök orosz és angol fogalmi szórtsága és rejtett gyökmegőrzése (a pl és пл gyök jelenlétével) 

 

pala, lap, lep, láp, lapos, sima, simává tesz, lapossá tesz, mint pl. a folyás is ellapít, beborít a víz, mindent ellep. 

 

плавать  úszik, hajózik   swim 

плавить  megolvaszt   melt 

плавность  folyékonyság   fluidity 

пласть  réteg    layer 

плашмя  laposan, elterülve  flatly 
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платок  kendő    kerchief 

плевок  köpés    spit 

плесневеть  megpenészedik   moldy 

плоский  lapos    flat 

плот  tutaj    raft 

плоскость  felület, sík   surface 

плотник  ács    carpenter 

плошадь  tér    square 

плуг  eke    plow 

план  alaprajz    plan 

 

place  hely    место 

plain  világos, sima   гладкий 

plait   réteg, redő, hajtás  заплетать 

plan   alaprajz    план 

planish  simít, egyenget   накатывать 

plank  széles deszka   доска 

plant  növényzet (elterül)  растения 

plate  tányér, lap, lemez  тарелка 

plateau  fennsík    плато 

platter  fatányér   блюдо 

ply   hajtás, redőzés   курсировать 

plunge  márt, belemárt, merül  вляпаться 

plump  kövér    полнеть 

plum  szilva    слива 

pliable  hajlékony   гибкий 

plume  tollazat    струйка 

plumage  toll    оперение 

 

lapály   низина    landrace 

lap    пластина, плоская  page 

lapít   сплющивать   makes it flat 

lapul   прижиматься   flatten 

lép   шаг    step 

lappangó   латентный   latent 

láp   болотный   marsh 

lapát   лопата    shovel 

lep    покрывать, покрыть  cover 

lepedő   простыня   sheet 

lepény   лепешка   pie 

ellepni (árvízkor) наводнить   flooding covers 

 talp    лапа    sole 

 

láb lép   шаги ноги   foot steps 

 

A bemutatott összehasonlításokból láthatjuk, hogy az oroszban és az angolban is megőrződtek a gyökvilágra utaló 

hangzó képletek. A jelentésük azonban szerteágazóbbá vált, ami nem tette lehetővé, hogy e fogalomvilág eredetét az 

IE nyelvekből föltárják. Ennek oka egyszerű. Az ősi hangzó beszédet fejlesztő közösségi térből kikerültek körében 

egy válogatási szükségszerűség következett be. Már addig is tudatosult a fejlesztőkben, hogy egy jelenségnek, egy 

élethelyzetnek sokféle jellemzője van. (Utalunk ismét a 19c ábrán bemutatott fára.) Egy jelenséget tehát 

többféleképpen lehetett hangzósítani, attól függően, hogy milyen tulajdonságát emeljük ki. Mivel a hangzó fogalmak 

használata azoktól az életkörülményektől is függött, amilyenbe az adott közösség került, ezért azok a hangzó jegyek, 

amik a származásukra utaltak, elkeveredtek. Így a nyomokat, melyek segítenek föltárni eredetüket, a példának 

bemutatott angol és orosz szavak nem egyértelműen örzik.  

A pl és пл képlet már nem könnyen világít rá egyetlen ősképre, hanem egyes esetekben a lap gyökre utalnak (l és p 

átvetéssel), más esetekben a folyás jelenségére (ami szintén ellapulhat). Ahogy sokan rámutattak, a gyökök közös 

eredetét a hozzájuk társuló kép segíti fölismerni. (Varga Cs.: A kőkor szava kép”. 2003) Jelen könyvünkben mi ezt a 

megfogalmazást kiegészítettük a gondolkodás visszaegyszerűsödésének követelményével. Csak olyan szinten szabad 

az ősi fogalmakat használni, amilyen szintre egy adott ősi korban a gyök fogalma emelkedhetett. Elképzelhető, hogy 
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így összegyűjtve még az angol és orosz beszélőknek is fölidéződik egy őskép, de ezt csak az azon a nyelven 

gondolkodók tudnák megmondani. Fontos kérdés azonban számukra is, hogy a képzeletviláguk vissza tud-e 

egyszerűsödni az ősi élethelyzetek képére. 

További fogalomfejlődési fokozatot jelentett egy forradalmi újítás bevezetése. A gyökökben összevontan jelen 

lévő élethelyzetet szétbontották cselekvőre és cselekedetre. Az így létrehozott ősmondatról a könyv első részében már 

szóltunk. Most csak egy új adattal szeretnénk zárni ezt a szókészletekkel eseményeket illusztráló második részt. 

Találtunk egy olyan ősmondatot, amelynek valamelyest megfelelő párja van egy indoeurópainak osztályozott 

nyelvben. 

Az öt üt ősmondat a kézzel térdre csapó embert mutatja be. Egyetlen mássalhangzó alkotja, a t visszahatást jelző 

mássalhangzó-fogalmunk. Ez a képlet (ősmondat) számos nyelvben meglévő párjából az orosz nyelvi áll a 

legközelebb a magyarhoz.  

 

 

V. Az „öt üt bot üt” az eurázsiai nyelvekben 

 

Magyar   öt  üt   bot  üt  

Albán   pese  rrah   shkop  rrah 

Angol   five  beat (hit)  stick  beat (hit) 

Baszk   bost  beat   makila  beat 

Bengáli   pamca  bita   lathi  bita 

Burmai   ngarr  rite   tote  rite 

Dán    fem  sla   pind  sla 

Észt    viis  lööma   pulk  lööma 

Filippino   lima  matalo   patpat  matalo 

Finn    viisi  voittaa   tikku  voittaa 

Görög   pénte  nikészei  ravdi  nikészei 

Hawaii   elima  kuikui aku la   ko oko o kuikui aku la 

Hindi   paanch  haraana   chhadee haraana 

Ír    cuig  buille   bata  buille 

Izlandi   fimm  sla   stafur  sla 

Japán   go  bito   sutikku  bito 

Jávai   limang  ngalahake  kelet  ngalahake 

Kazah   bes  uris   tayak  uris 

Kínai   wu  da   bang  da 

Lengyel   piec  bic   kij  bic 

Lett    pieci  parspet   nuja  parspet 

Litván   penki  iveikti   lazda  iveikti 

Mongol   tavan  zodoj   mod  zodoj 

Német   fünf  schlagen  stab  schlagen 

Orosz   pjaty  bity   palka  bity 

Olasz   cinque  battere   bastona  battere 

Pandzsábi   paja  nala haraia  soti  nala haraia 

Skót-gael   coig  chuis   maide  chuis 

Szomáli   shan  garaacday  ul  garaacday 

Tamil   aintu  atikka   kucci  atikka 

Török   bes  dövmek  sopa  dövmek 

Thai    ha  chna   tid  chna 

Wales-i   pump  guro   ffon  guro 

Vietnami   nam  danh dap  gay  danh dap 

 

Ez a táblázat is jól érzékelteti azt, hogy az ősnyelvi mondat nagy erővel őrződött meg a magnyelvben, mert az 

addigi fejlődési utat is nyomon követhetjük az ilyen ősmondatokig. (A 27b ábrán a fej fej és a fog fog ősmondatot 

mutattuk be Eurázsia térképünkön.)  

 

 

Z. Záró gondolatsor: Összefoglalás a mássalhangzókat összevonó és e gyököt toldalékoló, 

az IE-ben is megtalálható fogalmi fejlesztési példák nyomán 
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Ez a könyv azt a kort eleveníti meg, amikor a fogalmak még a jelenségek világából emelkedtek ki 

hangzó képletek formájában. A hangok kiadásával még nem pontosan a mai jelentéssel születnek meg a 

formulák, hanem a jelenségvilág közös jegyeit közvetítve. Némileg az utánzás is része ennek a közlési 

formának, részben azonban a jelenségcsoport olyan jegyét próbálják hangzássá alakítani, ami azért még 

mutogatással is érthető. Például a k (g) hang a határoltságot is magában hordozza a jelenségek széles 

köréből kiemelve. Ezt a hangot adó szájüregbeli áramlás elé állított akadály (fogak) is mutatják. A határon 

megáll a mozgás. A kő egy ilyen határ. A kőfal megállít. Ha most k-val kezdődő mai szavakra gondolunk, 

ezeknek már pontos jelentésük van. De ez érthető is, mert egy másik mássalhangzó is hozzájárul a 

pontosításhoz, a gyökszó végén álló (kéz, kar, kút). Ezért az élethelyzeteket pontosan leíró gyökszavak – 

fog, fej, fal, fél, - még ma is érzékelhetően kettős jelentést hordoznak. De ez a kettős jelentés a magasabb 

formában, a mondatban elfoglalt helyüktől is függ. Ezért a gyökök egy része már egy még fejlettebb 

fogalomvilágot őriz: a mondattá fejlesztett fogalmak világát.  

A fű, fa, fő, fi, fú gyökszavaink közelítik azt az életmód világot, amikor a beszéd megszületett. Miért? 

Mert csak egyetlen mássalhangzó van bennük, s az is egyféle. Ezek az f-fel kezdőd szavaink ma is fölidézik 

az ősfogalmak világát, amikor egyetlen hang fogott össze egy jelenségcsoportot. Ebben a 

jelenségcsoportban volt egy közös jellemvonás: valami valahonnan kijön (kibújik, kiáll, előjön, fölbukkan, 

kitüremkedik, sarjadzik, fölcseperedik, kitör (mint a szélfúvás), kiszivárog, mint a forrás vize, vagy 

előhömpölyög, mint a folyó, esetleg leválik, mint a forgó virágról a szirma, előbuggyan, mint az anya 

melléből a tej, mikor a kisgyermek fej. Ez utóbbi esetben azt mondjuk, hogy az anya szoptatja a kisfiát-

kislányát. Ha általánosabban mondjuk, akkor eteti a fiókáját. A fióka is kijön az anyából, s ez a csupa kijön 

jelenség mind a mi testünkre éppúgy jellemző, mint a földre, vízre (amiből aki kijön, az ott fürdött). Sőt, az 

emberi testből kijövő bizonyos anyagok ősi néven említése ma nem számít szalonképesnek: fos, fing, fasz, 

de a fej, fül, farok igen.  

A mássalhangzók voltak egykor az ősi fogalmak, az élethelyzetek közös jellemzőinek hangzó 

megnevezései. Ez az ősi hangvilág jelen van nyomokban az egyes IE nyelvekben is.  

A mássalhangzókat egymagukban használva, az ősfogalmak egyre jobban kiterjedtek, egyre többféle 

élethelyzet jellemzőivé váltak. Az élethelyzetekre azonban a jellemvonások sokasága jellemző: például a tűz 

melegít is, fényt is sugároz, a lángja mozog, lobog, hajlik, elernyed, ha fogytán az égnivaló rajta stb. ezért 

egy darabig ezeket a jellemzőket és mutogatást együtt használva győzték a gazdagodó fogalomvilágot 

közölni. De jött egy új fölfedezés, amely kiszélesítette a lehetőségeket. Ha egymás után kapcsolunk két 

jellemzőt, akkor a jellemvonással pontosabban tudjuk közölni az élethelyzetet. Ha a tűz süt is (üt is) és 

mozog is, akkor kapcsoljuk össze a t (=hatás) és a z (=mozgás) hangképletet (ősfogalmat: t+z = tűz). Vagy a 

„kijön belülről” (=f) és az ismételten ugrál a láng (=r) ősfogalmat (f+r = fire). A fogalomfejlesztések 

második nagy korszakában a mássalhangzókat így, párosítva, (teljes gyökké alakítva) kezdték használni és 

velük sikeresen megfogalmaztak igen nagyszámú élethelyzetet. Sőt, ez az összevonásos fogalom-közlő 

stratégia mindvégig fejleszthető is maradt.  

A gyökvilág is jelen van, viszonylag kiterjedt fogalom-rokonságok formájában, az IE nyelvekben is. De 

nehezen ismerhető föl az ősnyelvhez közel álló magyar nyelv segítsége nélkül. Erre mutattunk példát az 

angolból, ahol a magyar foly (alvó) gyök összevont, fl formában őrzi az eredeti fogalmat, és toldalékolt 

alakokkal, flow, fluid, flame, stb. van jelen a mai fogalmak világában. Hasonlóan összevont állapotú a lap-

ra (lapos, sima, stb.) utaló gyökök világa oroszban is, angolban is: plate, place, plane, plash, plume, stb. 
плавить (olvaszt), плавность (folyékonyság), пласть (réteg), плоский (lapos), плот (tutaj), плоскость (felület, sík), 

плотник (aki sik felületet készít = ács), плошадь (tér) stb. Ezek már mind toldalékolt gyökök, s ez az a fogalomvilág, 

aminek a fejlesztése a gyökök után történt, egy újabb mássalhangzó hozzávételével.  

A toldalékolt gyökök képezik az utolsó fokozatot a megőrzött ősi állapotokról az IE nyelvekben. Az öt üt példa 

mutatja, hogy már csak halvány utalások vannak arra, hogy az ősmondatot kifejlesztő gyök-értelem hasadás is a 

korábbi nyomokon zajlott. A bemutatott korai, ma is magnyelvet képező fejlődési sorozat közös kincse a magyar és az 

IE nyelveknek. Sok más közös jegy mellett ez is meghatározóan mutatja a korai idők beszédében rejlő lehetőségeket, 

melyekből a valódi beszéd (=gondolkodás, fogalomfejlődés, ismeret-elrendezés) evolúciós sor kibontása most 

elkezdődött.  

A beszéd eredetét igen szerteágazó tudáskincs megmozgatásával kezdhettük el. Egy rövid függeléknyi fejezet erről 

szól. Megmutatja a szerző munkásságát olyan területeken, amelyek aztán egy-egy gondolatsort adtak az itt bemutatott 

munkához. 
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Kiegészítő függelék: néhány lépés a téma összetevőinek fejlődéstörténetéből a szerző életében 

 

Az eddigi fejlesztési útvonal néhány korai állomása, amely segített a gondolkodás és a beszéd, a 

fogalomalkotás és az ismeretek elrendezése történeti útjának fölvázolásában.  

 

1. 1974 Egy mozgási folyamat leírása lépésről lépésre (Növényi szimmetria modell, a rácsháttér  

  transzformációi, „szabványosítása”, „normálása”, majd szétválasztása jobbra és balra  

  tekeredő szalagokra.  
   Bérczi Sz.(1976): Növényi szimmetriák. Fizikai Szemle. 26/2.sz. 59-62. 
2. 1975 Egy átalakulási folyamat rendszerben (Platoni és Archimedészi testek periódusos rendszere) 
   Bérczi Sz. (1979): A szabályos és féligszabályos (platoni és archimedészi) testek és mozaikok periódusos rendszere.  
   Középiskolai Matematikai Lapok. 59.5.sz. 193-199.old. 
3. 1975 Mi az eredete a geometriai fogalmaknak: pl. egyenes, sik, - válasz: természeti jelenségek  

  absztrakciója. 
   Bérczi Sz. (1978): Planetológia. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1154) 

4. 1976 Egy bolygótest öves rendszere „rétegenként” meghámozó leírási rendszerben (Planetológia jegyzet) 
   Bérczi Sz. (1978): Planetológia. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1154) 

5. 1978 Az anyag fejlődéstörténete modell és a szerkezeti hierarchia kapcsolata (MTA  

  konferencia.) 
   Bérczi Sz. (1978): Cyclicity in the Evolution of Matter and its Application to the Evolution of the Solar System. Cyclicity:  

   Theory and Practice Conference, Budapest, 1978, november 

   Bérczi Sz. (2016): Structural hierarchy. Symmetry: Culture and Science, 27. No. 1. p. 11-22 
6. 1979 Kettőskristályosodás a Naprendszerben (Két szerkezeti réteg egymástól független  

  kialakulása) 
   Bérczi Sz. (1979): "Kettőskristályosodás" a Naprendszerben. Fizikai Szemle. 29/11, 412-419. 
7. 1980 Anyagfejlődéstörténet és szerkezeti hierarchia összegezve (Acta Geol. Hung.) 
   Bérczi Sz. (1980): Cyclicity in the Evolution of Matter and its Application to the Evolution of the Solar System. Acta Geologica 

    Acad. Sci. Hung. Tom. 23. Fasc. 1-4. 163-171.old 
8. 1982 Anyagfejlődéstörténet és szerkezeti hierarchia jegyzetben összegezve (Anyagtechnológia  

  jegyzet) 
   Bérczi Sz. (1985): Anyagtechnológia I. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1333) 
9. 1983 Fémek szerkezeti hierarchiája – lépcsős és mérésekkel társított rendszer. (Anyagtechnológia  

  jegyzet) 

10. 1984 Kettős-tulajdonság mátrixok és Onsager-mátrix (megszőtt mátrix feszültségekből és az  

  általuk kiváltott áramlásokból). (Anyagtechnológia jegyzet.) 

11. 1985 Díszítőművészeti szerkezetek kidolgozása: minta-kiterjesztés művelettel (első lépés:  

  kettőzés, második a szálak „megszövése”) 
   Bérczi Sz. (1989): Symmetry and Technology in Ornamental Art of Old Hungarians and Avar-Onogurians from the  
   Archaeological Finds of the Carpathian Basin, Seventh to Tenth Century A.D. (in: Symmetry 2. Ed .I. Hargittai, Computers  

   Math. Applic. CAMWA) 17. No. 4-6. pp. 715-730. Pergamon Press, Oxford 
12. 1985 A mozgási folyamat leírása lépésről lépésre sejtautomata modellben (Fibonacci sejtautomata,  

   Mozaikrendszer-változás leírása szomszédsági művelettel, átmeneti függvényekkel) 
   Bérczi Sz. (1993): Symmetry and Topology in Cellular Automatic Transformations, The Solution of the Indirect Von Neumann  

   Problem for the Transfiguratuions of Cylindrical Cell.Mosaic systems of Fibonacci Plants. Abstracta Botanica. 17.(12.).Budapest 

13. 1987 A műveltség rétegződése: gondolkodási és cselekvési rendszerek modell  
   Bérczi Sz. (1993): A műveltség rétegződése: Gondolkodási és Cselekvési Rendszerek. Természet- és Környezetvédő Tanárok  

   Egyesülete, Budapest 
14. 1988 Technológiák kétrétegű, - majd többrétegű - műveleti szakaszokra bontott leírása 
   Bérczi Sz., Cech V., Hegyi S. (1992): Anyagtechnológia II. Egyetemi jegyzet. J4-92. 86.old. Janus Pannonius Tud. Egy. Pécs 
15. 1989 Anyagszerkezeti hierarchiák párhuzamos szálai egymás mellett (Szimmetria jegyzet) 
   Bérczi Sz. (1990): Szimmetria és Struktúraépítés. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1441) 
16. 1990 Evolution: From Cosmogenesis to Biogenesis (KFKI preprint) 
   Lukács B., Bérczi Sz., Molnár I., Paál Gy. (1990): Evolution: From Cosmogenesis to Biogenesis. MTA-KFKI-1990-50/C. Bp. 
17. 1992 „Csatolt szerveződési szintek együttes evolúciója” (konferencia, KFKI preprint) 
   Lukács B., Bérczi Sz., Lábos E., Molnár I. (1992): Mutual Dynamics of Organizational Levels in Evolution. (p. 137). MTA- 
   KFKI-1992-32/C. Budapest 
18. 1993 Sejtautomata modellek (Platoni-Archimedesi testek, Mübius-szalag – tórusz - Klein kancsó) 
   Bérczi Sz. (1993): Double Layered Equation of Motion: Platonic and Archimedean Cellular Automata in the Solution of the  

   Indirect Von Neumann Problem on Sphere for Transformations of regular Tessellations. Acta Mineralogica et Petrographica,  
   Szeged. XXXIX. p.96-117 
19. 1993 A fogalomfejlődési modell (visszacsatolásos). (Természet Világa, ábra is.) 
   Bérczi Sz. (1993): Fogalomfejlesztések. Természet Világa. 124. évf. 6. sz. 285. old. (1993, június) 
20. 1996 NASA holdkőzet szövetek és ipari anyagok, + a szövetkialakító folyamatok   

  összehasonlítása. 
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   Sz. Bérczi, S. Józsa (2003): Petrographic Studies on the NASA Lunar Sample Thin Section Set: I. Acta Mineralogica et  

   Petrographica, Szeged, XLIV. 57-61. 
   Sz. Bérczi, Gy. Szakmány (2004): Petrographic Studies on the NASA Lunar Sample Thin Section Set: II. Textural Comparisons  

   of NASA Lunar Breccia and Various Counterparts from the Terrestrial, Chondritic (NIPR) and Artificial Ceramic Samples. Acta  

   Mineralogica et Petrographica, Szeged, XLV/2. 15-19 
21. 1998 Hunveyor mátrix: a környezeti áramok „megszőve” mérés-technológiai folyamatokkal.  

  Ember  – lakóház – űrállomás: rendszernagyítás, rendszerkorlátozás, körforgási rendszerek 
   Bérczi Sz. (szerk) (2007): Kis atlasz a Naprendszerről (12): Űrkutatás és technológia. ELTE TTK Kozmikus Anyagokat  

   Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest 
22. 2000 Összetett síkszimmetria mintázatok. Szimmetriáktól a sejtautomatákig speciálkollégium.  
   Sz. Bérczi (2000): Katachi U Symmetry in the Ornamental Art of the Last Thousands Years of Eurasia. FORMA, 15/1. 11-28.  
   Tokyo 

   Bérczi Sz. (2004): The Role of Curie Principle in Understanding Composite Plane Symmetry Patterns: New Ethnomathematic  

   Relations in Ancient Eurasian  Ornamental Arts from Archaeologic Finds of the Period  1. M. B. C. and 1. M. A. D. FORMA,  
   19/3. pp. 265-277. Tokyo 

23. 2008 IZ fölismerése Izumoban. Az IZ élő hangkövület. 
   Bérczi Sz. (2013): Égberagadás, földreszállás az ősi eurázsiai díszítőművészetben, kitekintéssel a nyelvfejlődéstörténetre.  

   Eurázsiai művészetek 28. TKTE, 52. old. Pirehab, Debrecen 
24. 2010 CzF alapján Magyar nyelvkémia: szerkezeti hierarchia + evolúció + fogalomfejlődés +  

  + rétegződések. 
   Bérczi Sz. (2011): Magyar nyelvkémia. Életünk, 2011, 3-4. szám. 38-55. old. 
25. 2011 Gyökvilág maradványai az orosz nyelvben, és más nyelvekben. Fölépülés és lebomlás. 
   Bérczi Sz. (2014): Fogalomfejlődési irányok és rétegtani modell a Czuczor-Fogarasi gyökrendszer alapján. Mikes International,  

   XIV. évfolyam, 1. szám. 23-38 

26. 2012 Gyök-glottokronológia – az exponenciálisra helyezett gyökkészletek, és koruk. 
   Bérczi Sz. (2015): A fogalomfejlődés szerepe a magyar nyelv kialakulásában. In: Körösi Csoma Sándor. Az igazság keresése.  

   Szerk: Gazda J., Szabó E., Ferenczné Szócs Éva. Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna 
27. 2012 Azonos hangalakú gyökök közös ŐSKÉPE. FOG, KAP, MAR, NYÚL.  
   Bérczi Sz. (2016): Korai műveltségrétegek; a hangértemények születése. In: Körösi Csoma Sándor. Nyomok az időben. Szerk:  
   Gazda J., Szabó E., Ferenczné Szőcs Éva. 9-42. old. Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna 
28. 2013 A gyökvilág kiépülése fogalomkiterjesztéssel – rajzos fogalomtérképek. 
   Bérczi Sz. (2017): Fogalmi építkezés a korai hangzó közlésben. Fejlesztő lépések a nyelvben és a gondolkodásban. In: Körösi  

   Csoma Sándor. Gyökereink. Szerk: Ferenczné Szőcs Éva, Gazda J., Szabó E.,. 34-52. old. Körösi Csoma Sándor Közművelődési  
   Egyesület, Kovászna 

29. 2014 Hangértemény a gyökök elején (pl. vág) és a végén is: élő hangkövületek 
   Bérczi Sz. (2014): A fogalomfejlesztés művészete a Kárpát-medencében és Eurázsiában. Eurázsiai művészetek 29. TKTE, 56. o. 
   Pirehab, Debrecen. 

30. 2014 Gyökkettőző ősmondatok (A FEJ FEJ, A FOG FOG.) élő hangkövületek 
   Bérczi Sz. (2015): A gondolkodásművészet kifejlődése a kárpát-medencében és Eurázsiában. Eurázsiai művészetek 30. TKTE,  

   52. old. Pirehab, Debrecen 
31. 2014 Tartalom és forma egybeesése az ősi hangképletekben: állandóságok + élő  

  hangkövületek 
   Bérczi Sz. (2018): Az ősfogalomalkotás. In: Körösi Csoma Sándor. Kötődések. Szerk: Ferenczné Szőcs Éva, Gazda J..347-385.  

   old. Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna 
32. 2015 A jelenségek közös részét kiemelő hangzó képlet (korábbi szálak összekapcsolása), az  

  élethelyzetet is utánzó hangképlet: a mássalhangzó.  
   Bérczi Sz. (2016): A gondolkodás és a beszéd művészetének felvirágzása a korai időkben a Kárpát-medencében és Eurázsiában.  
   Eurázsiai művészetek 31. TKTE, 52. old. Pirehab, Debrecen 
33. 2016 Mássalhangzók Boole-algebrás hangértelmet kiemelő ábrázolása: ősfizika 
   Bérczi Sz. (2017): Ősfizika. Az ismeretek elrendezésének művészete a beszéd kialakulása idején a Kárpát-medencében és 

   Eurázsiában. Eurázsiai művészetek 32. TKTE, 52. old. Pirehab, Debrecen 
   Bérczi Sz. (2019): Szótár magányos mássalhangzókból. In: Körösi Csoma Sándor. Tegnapi és mai magyarság. Szerk: Ferenczné  

   Szőcs Éva, Gazda J. 188-223. old. Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna 
34. 2017 Építkezés: 2 képi tartalom összevonása, 2 hangzó tartalom összeadása (gyök-levezetések) 
   Bérczi, Sz. (2019): A közlés hangzó formájának evolúciója a beszéd kialakulásának korai időszakában – ősfizika. Acta Historica  
   Hungarica Turiciensia XXXIV. évf. 3. szám. 48-107. old. (A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 116. sz. kiadványa) 

35. 2018 A hasonlóság szerepe az élethelyzetek hangzó megjelölésénél.  
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Tárgy- és névmutató: 
 

ábrázolás Boole-algebrával (halmazábrákkal)   31, 39, 40-56 

a közlés hangalakja (formai jegy)    27 

a közlés tartalma (jelentése, értelme)    27 

a közös vonást egyetlen hangba sűrítették    25 

a test mozgásával közölni    6 

állandóságok szerepe    5, 6, 12, 19, 74, 84 

asszociáció (társítás)    90 

 

B-hang világa    40 

beszéd rendszerelemzése    16 

 

Cs-hang világa    41 

családosság fogalma (Lugossy)    62 

 

D-hang világa    41 

 

egy jelenségben összekapcsolódik két, korábban már hanggal 

          ellátott jelenségtípus    76 

egy jelenséghez tartozó tulajdonság-együttes    74 

egy jelenségtípus megnevezhetővé (kimondhatóvá) vált    28 

egy kiválasztott és rögzített hang a hasonlóság fölismerését állandó 

          ismeretté teszi    36, 75 

egyféle jelenségtípus többféle szereplőnél    29 

egymásba ágyazott órák    15 

egymásba-ágyazottságok    12, 14, 37, 83 

egymásba-ágyazottságok: a hangzó közlés egymásra rétegződő  

           szerkezeti szintjeinek formájában bemutatva    37, 83 

egyetlen hangba sűrítés    25 

elvont fogalmak alkotása    70 

emlékezés    5 

evolúciós út    19, 35, 70 

 

élethelyzetek „családossága”    23 

élethelyzetek    5, 6, 18, 24, 33, 69 

élethelyzetek „felhőjéből” emelkedik ki az ősi fogalom    34 

élethelyzetek megjelenítése hangképletekkel    33 

„élő kövületek”    17, 87, 106 

érzékelés    5 

ész    90, 91 

észleletek (érzékelés)    5, 73 

 

F-hang világa    26, 34, 42, 92 

F-szótár gazdagsága            magyarban     75 

   angolban        96 

   ógörögben      99 

   finnben         100 

   oroszban       101 

f p módosulás    99, 100 

fogalom rétegek egymásra épülése    37, 83 

fogalomfejlődés    37, 67, 69 

fogalmi háló    35, 37, 83 

fogalomalkotás (mássalhangzókkal, majd gyökökkel)   37 

fogalom-horizontok    36, 37, 83 

fogalmak fejlődése    36, 72, 73, 74, 91 

fogalmak visszavezethetők ősi képekre    35, 83 

fogalmi szerkezet és érzékelési világ kapcsolata    37, 91 

fogalomfejlesztés    37, 67, 69, 70, 74 

fölidézhetővé tett jelenségek (hangok által)    75 

fog fog, fej fej, nő nő    66, 80 

 

G-hang világa    43 

gondolat    91 

gondolati rendszer és fogalmi rendszer    18, 22, 23 

gondolattársítás    35, 90, 92 

gondolkodás     3, 6, 18, 36, 57, 70, 75 

gondolkodási képességek megszerzése – ismereteknek hangzó  

            formában történő elrendezésével    76 

 

jelenségvilág osztályozása    30 

jelenség-osztályok    30, 73 

jelenségek közös jellemzői    25, 30, 37 

jelenségeknek egy közös jellemzőjét közös (azonos) 

                hangérteménnyel jelölték meg    25, 27, 32 

jelenségek közös jegyei    7, 25, 34 

 

K-hang világa    46, 61 

képi gondolkodás    9 

képi gondolkodás szerkezete    9, 11 

képzetek    73 

kész nyelv (mai beszéd) felől elemezve    75 

két alapjelenség összevonása    33 

kereszthivatkozás    70, 75 

kicsinyítés    7, 8, 10, 34, 87 

koponya anatómia    76 

közlés (képi, mozgásos, hangzó)    6, 7, 57, 69, 70, 75, 87 

közös jellemző    24 

 

L-hang világa    47 

„lámpás fogalmak”     24 

 

M-hang világa    48, 61 

magánhangzók    59, 70 

mai fogalmakból képzett halmaz közepén: ősfogalom    39 

„magukkal vitték’ a gyökképzés rendszerét    77 

mássalhangzók szótára    38, 57, 72 

mássalhangzók formájában ősi gondolatvilág    39 

mássalhangzó-fogalomcsoportok    83 

mássalhangzók (ősfogalmak) jelentése   33, 38, 57, 69, 70, 81, 93 

mássalhangzókhoz kapcsolódó alapjelenségek természete    38 

mássalhangzó szótár    40-56 

megismerés    88 

mozgás leírása (elbeszélése)    7, 14, 82 

mozgás, látással támogatott cselekvés    6 

mozzanat (élethelyzet) kettébontása    66 

mozgásbeszéd    3, 6, 7, 10, 29, 30, 57, 69, 81, 82 

műveltségjegyek    76 

 

N-hang világa    49 

nő nő     66, 80, 92 

 

Ny-hang világa    32, 50 

nyelvkémia    60 

 

osztályozás hangokkal    18, 28, 32, 88 

osztályozás fogalmakkal    73 

 

öntőformát képeznek    75 

ősi élethelyzetek világa    24 

ősi fogalombokor    38 

ősi gondolatvilág    39 

ősi gondolati egységek (kép, mozzanat, hangzás)    5 

ősi mássalhangzós gyökelemek    38 

ősfizika    70, 84 

ősfogalom    30, 31, 34, 39, 57 

ősfogalomalkotás    60 

ősfogalmak „ködössége” (mai szemmel)    39, 101 

ősmondat    65 

összehasonlítások    10, 28, 36, 69, 88 

összekapcsolt élethelyzet típusok    36 

„összerakom” – (a beszéd előtti állapottól építem föl)    72 

öt üt    105 

 

P-hang világa    51 

 

R-hang világa    51 
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Gy-hang világa    44 

gyök-glottokronológia    77, 78, 79 

gyökcsaládosság    20, 23, 58 

gyökelem    38, 39 

gyökök fölépülése, mássalhangzók fogalmából, „összeadással” 

            62-65 

gyökök: ősi világot népesítenek be alapjelenség- 

            megnevezésekkel    38 

 

H-hang világa    45 

hangcsaládosság    21, 23  58 

hangzáscsoportok    24 

hangzó beszéd     3, 6, 7, 18, 23, 57, 68, 74, 75, 83, 84, 87 

hangzó beszéd születése idején még nem vált el „tartalom  

            és forma”    22 

hangzó közlés (beszéd) szerkezete    16, 17, 19 

hangképletek „szabványosítása”    69, 70, 75 

hangértemények    25, 27, 36, 69 

hanggal jelöltek meg közös jellemzőket    24 

hangutánzó szavak    18, 38 

hangzó formába öntött tulajdonságmegjelenítés    29 

hasonlóságok szerepe    5, 6, 87, 88, 89 

hasonló jelenségekből fogalom-osztályozási szerkezet    90 

hasonló életdarabok fogalommá alakítása     75 

hálózatba rendezés hangérteménnyel    36 

hálózatba rendezett fogalomfejlesztési rétegek    83 

 

indukciós modell    30 

ismeretcsoportok    6 

ismeretek elrendezése     5, 36, 38, 39, 84, 88 

ismeretek elrendezése és megőrzése mássalhangzók formájában 

             36 

ismeretek elrendezése és megőrzése gyökök formájában    36 

ismeretek elrendezése és megőrzése egymásba-ágyazott  

              hangzó képletek formájában (a beszédben)     37 

ismerethorizont    57 

ismeretrendszer     8 

 

J-hang világa    45 

jelenségvilág hasonló (közös) részleteinek elvonatkoztatása 

                75, 76 

rágondolás    36, 75 

rendező elvek    18, 22, 68 

rendszerelemzés    16 

rész-egész viszony    6, 16 

 

S-hang világa    52 

sokféle jelenségtípus egyféle szereplőnél    30 

sorozatok    12, 39 

 

Sz-hang világa    53 

szabványosítás    24, 69, 70, 75 

szétszedem-összerakom elv    16, 17, 72 

 „szétszedem” – (a mai kész nyelv felől elemezve a beszédet) 

                12, 17, 72, 75 

szerkezeti hierarchia    5, 8, 11, 13, 17, 22, 23, 77 

szerkezeti hierarchia a természeti jelenségekben   11, 13, 15, 17 

szerkezeti hierarchia és időrend    13 
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Hosszú úton a mássalhangzóktól az ősmondatig.   

A hasonlóság szerepe a hangzó világ két ágának a párhuzamos fejlődésében 

 

 

A beszéd legkisebb fogalmi egységei, a mássalhangzók, két ágon születtek. Mindkét ágon a hasonlóságok 

játszották az összekapcsoló szerepet a jelenségvilág elhatárolható egységei, az élethelyzetek között. 

A hangzások gondolati összehasonlítása, a hasonlók gondolati összekapcsolása lehetett az egyik korai fölismerés. 

Erről a 17. ábrán adtunk rövid bemutatást. A képek gondolati összehasonlítása egy másik módszert jelentett. Erről a 

18. ábrán adtunk rövid bemutatást. Az első esetben a hanghatások a hangzás utánzása révén tették közölhetővé a 

hangban már összevontan jelentkező helyzetfölismerést. Elgondolhatóvá tette például a vizes mozgás azt, hogy 

ezekben a jelenségekben van közös jelenségtípus. A második esetben a jelenségek közötti hasonlóság már egy-egy 

jelenségnek csak egyik tulajdonságára vonatkozott. Tipikus példánk volt mindig a „kijön belülről” típusú jelenség, 

aminek viszont meg kellett találni a közös hangzósító hangtípusát s ez lett aki fúvás, majd a vele járó „f” kimondás.  

Az élethelyzetek számos tulajdonságot hordoznak. A jelenségvilág értelmezése először éppen ezeknek a 

szétválasztásával vált lehetővé. Képileg jól elkülöníthető, hogy a tűz: „üt”, vagyis visszahőkölésre késztet, mert 

melegít, fényt bocsát ki, a lángok lobognak, ismétlődően föl-fölcsapnak, ismétlődnek, stb. Az egyes vonásait a tűznek 

bizonyos hangok segítségével fejezték ki (utánozták) egy olyan szájra kicsinyített formában, amikor hangot is 

hallatott a közlő ember. De e hanggal, idővel már, nem egyetlen élethelyzetet, hanem az élethelyzetek egy csoportjára 

jellemző közös jegyet „mondott ki” ősünk. Mivel több jelenség közös részét utánozta el így, ezért a kezdetekben, 

jelentősen több fogalmat visszaadó mássalhangzó (fogalomködöt jelölő mássalhangzó) létezett. A mai mássalhangzó 

készletünk ennek csak egy evolúciósan kiválogatódott maradéka.  

Ahogy a hangzó közlésbe beemelt jelenségek köre gyarapodott, szükségessé vált egy második fogalomfejlesztő 

lépés az összetettebb élethelyzetek leírására. Ha az élethelyzetek számos tulajdonságot hordoznak, akkor erre a 

feladatra a korábban már kiválasztott hangzók közül kettő társítható volt. Ez a kettő hangzó együtt, az egymással 

szoros kapcsolatban megjelenő jelenségtípust két oldaláról jelölte meg. Az összekapcsolt két mássalhangzóból - és 

egy közöttük lévő hangzóból - álló képleteket ma gyököknek (teljes gyököknek) nevezzük.  

Idővel aztán három, sőt több mássalhangzó fogalmat is összekapcsoltak. Ez lett a gyökök toldalékolásának az 

alapja. Közben a magánhangzók jelölő világa is kifejlődött, rendeződött. A beszéd jelölő elemeinek nagy száma 

megkövetelte az ősi mássalhangzó készlet csökkenését, a mássalhangzó fajták közös típusra egyszerűsödését. Az 

élethelyzetek elbeszélésnek sokszínűsége pedig lehetővé tette a következő fejlesztési fokozatot: a mondat 

megszületését. Ehhez a gyökök értelmét kellett „kettéhasítani”. Egyik gyökszóban a cselekvő „tárgyat” (pl. testrészt), 

az azonos alakú másik gyökszóban a „cselekedetet” nevezte meg vele: a fej fej, fog fog, nő nő, öl öl, fél fél, fal fal (az 

első a fogsor). Később kicsi változással mondta ki a tárgyi részt: nyom(ó) nyom, öt üt, fúr(ó) fúr,  

Hosszú ideig az evolúció szétterjedt a fejlesztő közösségek körében. A beszéd egyre kiterjedtebb használata 

evolúciós előnyöket biztosított a fejlesztő közösség számára. De a kezdeti fejlesztő közösség szétvándorlásával, a 

távolságok miatt megkezdődött a kezdeti hangzó-képlet sokféleségek másféle csoportosulása is. A távoli tájakra 

vándorlók fokozatosan elszakadtak a fejlesztő közösségtől és így az újabb vívmányokból is csak késve és részlegesen 

értesültek. Ezzel az elszakadással az ősi közös nyelv kezdett szétszakadozni alegységekre. Ezt a távoli vidékek más 

életmódja is érthetővé tette.  

A más tájakon kifejlődött beszédváltozatok azonban magukban hordozták az addigi fejlesztéseket, és fejlesztési 

szabályokat is. Az eltávolodottak is tudtak nyelvet fejleszteni az ősi alapokon. Ahogy Gáll Péter írta egyik levelében: 

egy távolra szakadt ember „más hangzókat fog egy fogalom leírására összepakolni aszerint, hogy milyen 

tulajdonságokat tart fontosnak kiemelni belőle, illetve, hogy milyen jegyeket lát meg az adott jelenségben. Így 

képződhettek egykor a rokon értelmű szavak”, vagy más nyelvekben egészen más szavak őrződtek meg egy-egy 

jelenségre. Erre sok példát látunk a tűz, a forr, a köd, stb. ősi gyökképletek esetére (az angolban: fire, boil, fog).  

Könyvünk időutazáson vezette végig az olvasót az olyan sokágúan összefont rendszerek világában, mint amilyen a 

beszéd, a gondolkodás, az ismeretek elrendezése és a fogalomalkotás. A beszéd rendszerének a legősibb, a 

fogalomalkotó mássalhangzókat érintő részét tanulmányoztuk a beszéd kialakulásának megsejtett kezdetétől. 

Reméljük, hogy mások ugyanezt megteszik a magánhangzók világával, s valaki később összefonja a két alrendszert. 
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Fülszöveg ábra (mássalhangzók és gyökök az emberi testrészekről) 

 

 

 
 

Testrészeink az ősi hangképletek köréből őriznek „állandóságokat” 
Fülszöveg 

Ez a könyv azt a kort eleveníti meg, amikor a fogalmak még a jelenségek világából emelkedtek ki hangzó képletek 

formájában. A hangok kiadásával még nem pontosan a mai jelentéssel születnek meg a formulák, hanem a jelenségvilág közös 

jegyeit közvetítve. Az utánzás lényeges része ennek a közlési formának. Először egy-egy jelenségcsoportnak olyan jegyeit 

próbálták hangzássá alakítani, ami még mutogatással is érthető volt. Például a k (g) hang a határoltságot is magában hordozza a 

jelenségek széles köréből kiemelve. Ezt a hangot adó szájüregbeli áramlás elé állított akadály (fogak) is mutatják. A határon 

megáll a mozgás. A kő egy ilyen határ. A kőfal megállít. Ha most k-val kezdődő mai szavakra gondolunk, ezeknek már 

pontosabb jelentésük van. Ez érthető, hiszen egy másik mássalhangzó is hozzájárul a pontosításhoz: ez a gyökszó végén álló 

másik hang (kéz, kar, kút).  

Az élethelyzeteket pontosan leíró gyökszavak – fog, fej, fal, fél, - még ma is érzékelhetően kettős jelentést hordoznak. Ez a 

kettős jelentés a magasabb formában, a mondatban elfoglalt helyüktől is függ. Ezért a gyökök egy része már egy még fejlettebb 

fogalomvilágot is őriz: a mondattá fejlesztett fogalmak világát.  

Visszatérve az egyetlen mássalhangzót őrző fű, fa, fő, fi, fú gyökszavainkhoz, ezek közelítik azt az életmód világot, amikor a 

beszéd megszületett. Miért? Az egyetlen mássalhangzó bennük, az f-fel kezdőd szavaink, ma is fölidézik az ősfogalmak világát, 

amikor egyetlen hang fogott össze egy jelenségcsoportot. Ebben a jelenségcsoportban volt egy közös jellemvonás: valami 

valahonnan kijön (kibújik, kiáll, előjön, fölbukkan, kitüremkedik, sarjadzik, fölcseperedik, kitör, - mint a szélfúvás -, kiszivárog, - 

mint a forrás vize -, vagy előhömpölyög, - mint a folyó -, esetleg leválik, - mint a forgó virágról a szirma -, előbuggyan, - mint az 

anya melléből a tej, mikor a kisgyermek fej. Ez utóbbi esetben ma azt mondjuk, hogy az anya szoptatja a kisfiát-kislányát. Ha 

általánosabban mondjuk, akkor eteti a fiókáját. A fióka is kijön az anyából, s ez a csupa kijön jelenség éppúgy jellemző a mi 

testünkre, mint a földre, vízre (amiből, aki kijön, az ott fürdött). Sőt, az emberi testből kijövő bizonyos anyagok ősi néven 

említése ma nem számít szalonképesnek: fos, fing, fasz, de a fej, fül, farok igen. A mássalhangzók voltak egykor a hangzó 

megnevezései az ősi fogalmaknak, melyeket jelenségek (élethelyzetek) közös jegyei alapján hozott létre közlés céljából az ember. 

Először csak egymagukban, később párosítva, teljes gyökké alakítva, végül mondattá fölhasítva. 

 



Két ábrarészlet kifejtve

                                    

Az előző ábra 7 korszaka közül a 6. és a 7. oszlopot kinagyítottuk. A bal oldali oszlop emeletei a gyökképzés után a 
gyök „kétértékűvé” válásával (a fog fog) a mondat szintig nyúlnak föl. A jobb oldali oszlop gyöke mellé (elé és mögé 
is) álló, fogalomként rögzült, (és egy magánhangzóval gyökké is vált) mássalhangzók egészítik ki a gyököt, amely így
toldalékolt gyökként alkot egyre összetettebb szavakat.
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Néhány példa a fogalomfejlődésre a mássalhangzóktól a gyökképzésen át az ősmondat képzésig. 

Ősi jelenségtípus, 
fogalom

Gyökképzésnél egy másik 
jelenséggel történik a 
mássalhangzó összekapcsolása

A gyökfogalom tovább
bővül egy toldalék 
mássalhangzó 
segítségével

Főnév-ige szétválás Gyökök 
összetételével új
fogalom

„kijön belőle”

fű, fa, fi, fő, fú,

fej, f – kijön b. + j – sok 
(egyforma) együtt
fog, f – kijön b. + g – határ 
(ráfeszülnek, a kéz ujjai)
fúj, f – kijön b. j – sok 
(egyforma) együtt
forr, f – kijön b. + r – ismétlődés 
(buborékok)
fos, f – kijön b. s – esik, leesik 
surrogó hanggal

forrás, forr, f – kijön 
b. + r – ismétlődés 
(buborékok) + s – esik,
surrogó hanggal

A fog fog.
A fej fej.
A foly(ó) foly(ik).
A forr(ó) forr. 
A (fog)fal falatot fal.
A fél fél. 

fejfa,

„ismétlődés”

orr, ér, ár, rí, 

rág, r – ismétlődően (a fogai 
között) + g – „határig” (csukja),
ráz, r – ismétlődés + z – mozgás,
rep, r – ismétel (a szárnyával), + 
p – felületek (szárnytest) 
érintkezése
mar, mer, m – nyit-csuk (markát-
mancsát) + r – ismételve teszi

rezeg, rez, r – 
ismétlődés + z – 
mozgás + g – a 
„határig” távolodik
marok, mar m – nyit-
csuk (markát) + r – 
ismételve + k a határon
(kézen)

Az ár (el)ér oda. vízár, 

„ki-be (föl-le), 
mozgás a felületen, 
vagy a felületen át”

szí, sző, esz, isz, 
úsz, 

szív, sz – ki-be mozgás (szájon 
át), + v – vele marad (amit 
beszívott)
száj, sz – ki-be mozgás, + j – sok 
(egyforma) együtt
szél, sz – ki-be mozgás 
(erdőszélen) + l – a térbeli 
jelenség
szőr, (szúr), sz – ki-be mozgás (a 
felületen) + r – ismétlődik 
(szálak)
szór, sz – ki-be mozgás, + r – 
ismétlődés (sok mag)
szár, szál, sz –mozgás át a 
felületen + r – ismétlődik, + l – ki
a térbe

széled, szél, sz – ki-be 
mozgás + l – térbeli 
jelenség + d – átvitel, 
átadás (kiterjed)
szórt, szór, sz – ki-be 
mozgás, + r – 
ismétlődve (mag) + t – 
tettképző,

A szőr szúr.
A szár szúr.
A szív(ó) szív.
A szűr(ő) szűr.
Az úsz(ó) úsz(ik).
A szö(vő) sző.

szőrszál, fűszál, 

„kezdet, indul, 
elkezdődik”

gyí, gyú, gyű, egy,

gyűl, (gyúl), gy – elindulás egy 
pontról + l – kifelé a térbe 
gyűr, (gyúr), gy – elindulás egy 
pontról + r – ismétlődve
hegy, h – elfogy, (a hely) + gy – 
az elindulás (egy pontra 
zsugorodik a hegy tetején)
megy, m – nyit-csuk (itt a 
lábakat) + gy – mindig tovaindul 
(tovalép)
légy, l – kint a térben + gy – 
mindig tovaindul (a pontnyi 
bogár)
fogy, (fagy), f – kijön belülről + 
gy – mindig tovaindul, = 
folytatódik, 

gyullad, gy – indulás 
egy pontról + l – kifelé 
a térbe + d – átvitel, 
átadás (kiterjed)

A gyú(fa) gyúl.
A gyúr(ó) gyúr.
„A fagy fagy.”
A fogy(ó) fogy.

hegycsúcs, 




