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Korábbi tanulmányainkban bemutattuk a magyar nyelvhez tartozó gondolkodás és beszéd rendszerelemzését.
A rendszer állandóságait (invariánsait) nyomozva, és a szétszedem-összerakom elvet alkalmazva, eljutottunk a
korai hangzó fogalomalkotás legősibb lépéséig. Ez a mozgásbeszédet követően kifejlődött hangértemények
fogalomalkotása volt.
Amikor őseink kiemelték a közös hangzókat az életjelenségekből és elkezdték alkalmazni azokat egy egész
jelenségcsoport meghatározására: új világot kezdtek fölépíteni. Mássalhangzóink ezt az ősi világot őrzik, ennek az
ősi világnak a megismert élethelyzeteit foglalják össze az egyes hangokban. A hangértemények használatából
akkor nő ki a második nagy lépés, amikor egy sajátos élethelyzet megnevezését két korábbi mássalhangzó
összekapcsolásával sűrítik egyetlen hangzó képletbe. Ezt a képletet, a gyököt, a korábban már kiemelt
hangértemények összekapcsolásával hozták létre. E fejlesztő lépésnek egyszerű oka az, hogy a korábban egyetlen
jellemző hanggal közölt élethelyzetek megsokasodtak. Ezek nagy száma miatt pontosításra szorult a sok
összecserélhető hangzó utalás, pontosításra szorult a csak egyetlen mássalhangzóval jellemzett élethelyzet. A
pontosításra alkalmasnak kínálkozott egy másik mássalhangzó, amely az így kialakított hangképlet végére került.
A hangképletet nyitó mássalhangzó sorolja be a jelenséget a „főcsoportba”, a hangképletet záró mássalhangzó
sorolja be a jelenséget a pontosító élethelyzetbe. Összefoglalva a folyamatot így fogalmazhatunk: az ősfogalmakat
jelentő hangértemény születését - hosszú használati idő után - követte a két mássalhangzós gyökök születése. A
szerkezetében elemzett nyelv, (beszéd és gondolkodás), a fejlesztési szinteken fölismerhető fogalmi hálózatok, a
nyelvi szerveződési szintek kapcsolódásai, a tartalom és a forma egykori egybeesése vezetnek el ezekre a
fölismerésekre bennünket.
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 a
korábbi munkáinkban már 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.
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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 el lehet majd végezni.
A szétszedés során fölismert törvényszerűségek alkalmasak arra, hogy a másik irányt, a fölépülését is, nagy
lépésekben rekonstruáljuk.

1. 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.
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2. 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.
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
(ezek a korábbi kiadványokban már elemzésre kerültek). 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 kifejlesztése, az élethelyzetek hangzásvilágának utánzását követően
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 CzuczorFogarasi 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 Platonnál) a beszédnek nem invariáns „egésze”, szemben a magyar gyökökkel, amelyek
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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.
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 (3. 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.

3. 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.
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. 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 is.) Ez az együtt létezés, egymásra támaszkodás 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).
A nyelvi szerkezetben meghúzódó állandóságok: segítenek a fejlődési út visszaállításában
Most egy darabig a szerkezeti elemzést két szálon egyidejűleg végezzük: a tartalmi jegyek szálán és a formai
jegyek szálán. Kezdjük el e munkát felülről, a mondat szétszedése irányából haladva (2. 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. A szavak ugyanis kétféle alrendszerre
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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
fogalomfejlődésből eredő részével már foglalkoztunk, lásd Bérczi, 2014, 2015.) 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 4. ábrán ezt halmazábrán mutatjuk be. Ezen az ábrán
kiemelt szerephez jut a gyök, e szavak közös része: a szóhalmazt jelképező ellipszisek közös metszetébe kerül.)

4. 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
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gyökök körében szintén megtalálható, amit gyökcsaládosságnak is nevezhetünk. 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 a
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 5. ábránk a p hangra mutatja be.)

5. 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 jelenséget 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, 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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6. 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.

7. ábra.
A tartalom és a forma egybeesése a hangzó közlésben. Ahogyan a 3. 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.
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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. A magyar beszédnek sarkalatos jellemvonása, hogy
ez az egybeesés mindvégig eleven marad a gondolati és formai illeszkedés alakjában.
Az ősi élethelyzetek világa
Hogyan jöhetett létre ez a gondolati és formai illeszkedés? Az a sejtésünk, hogy egy még mélyebb szinten. Ez
a mélyebb, időben koraibb szint a jelenségvilágban van: magában az életben. A hangértemények családossága az
élethelyzetek közös részét tudatosítja. De ennek a földerítése, és igazolhatósága már nem a nyelv által közölt
formai elemekben, hanem maguknak az élethelyzeteknek az állandóságaiban maradt fenn. Magának az életnek az
állandóságai öltenek testet egy-egy hangérteményben (az ősfogalmakban). Az állandóságok és a hozzájuk
kapcsolódó hangalakok (mássalhangzók) fölismerésének és „szabványosításának” útja többféle is lehetett.

A hangzás alapján fölismert jelenségek fogalmi kapcsolódása („lámpás” fogalmak segítsége)
Korábban már bemutattuk a most következő hasonlatot. Képzeljük el, hogy sötét van. Nem látunk semmit, de a
hangadás lehetővé teszi mégis, hogy képeket és élethelyzeteket idézzünk föl. 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). Ahány féle helyzet, annyi féle hangzó képlet, és ez
annyi kis lámpás az éjszakában. A fölhangzó képlet az, ami megvilágít a képzeletünkben 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. Ezzel az összetartozással a
hangzás oka is tudatosul: létezik egy lényeges közös vonás, amely ezeket az életdarabokat összeköti. Ez a vizes
közegben történő mozgás.
Ha folytatjuk a lámpások hasonlatát, akkor azt is mondhatjuk, hogy a társult lámpafölvillanások sok oldalról
világítják meg a közös életdarabot. Ez hajlamossá teszik a hangadót is és a hallgatót is arra, hogy – fokozatosan –
„egy nagyobb lámpást”, egy jobban megvilágított foltot észleljen. 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 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.
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8. 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 6. ábrán - a különféle hangzó képletekből az r-et).
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.

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 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.)
Ha összegezni akarjuk a hangérteménynek ily módon történt kialakulási folyamatát, akkor a halmazok körében
gyakran használt ábrázolási módot használhatjuk (9. ábra). A megnevezett jelenségekben közös az, hogy valami
„kijön belőle”. Ha fölismertük a kapcsolatot, akkor a magyar nyelven beszélőknek már természetes is, hogy a
hangképlet ilyen hatásosan közvetíti ezt a képet. Az elválásra utaló hangértemények egy csoportját már két évvel
ezelőtti füzetünkben is bemutattuk, angol és orosz szópárjaikkal együtt (v és f). Már akkor láthattuk, hogy a
magyarban meglévő hangcsaládosság nincsen meg az angolban és az oroszban (és csak egy-két szóban fedezhető
fel még az ősi gyökér, Bérczi, 2014, 2015).
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9. 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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10. 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 formai jegye, az összehasonlító gondolati 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.)

11. 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:
a nyelvi forma a gondolatok
külső burkát képezi

gondolati rendszer:
A gondolati forma a gondolatok
belső szerkezetét képezi
kijön belőle és elválik attól, ahonnan kijön
(a lényeges közös vonás az élethelyzetekben)

f-fel jelölöm a közös jelenséget
(a jele lesz ez a közös tulajdonságnak)

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 (12. ábra).
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12. 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 (13. 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 a kimondható változatnak, az f hangzónak a rögzülése.

13. 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.

Az egymással mozgásbeszédet már folytató közösség tagjai fedezhették fel azt, hogy a jelenségek képekben
(mozgásban) megjelenített tartalmi részéhez (a gondolati részhez) egy elvontabb formai rész (a hangzó rész)
kapcsolható. A hangképletek használatát követően ez, a hangzó formába öntött megjelenítés, tömörítve idézte föl
a hangzás tartalmát (jelentését). A hangzó kíséret elvontabb, mint a képi megjelenítés, de kifejleszthető volt a
kettőnek az együtt látása. Ezt fejlesztette tovább egy hang kiemelése. Az ílymódon fokozatosan tudatossá váló
folyamatot egy olyan módszer korai alkalmazásaként mutatjuk be, amit ma indukciós elvnek neveznek.
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14. 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.
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 képez arra, hogy hosszabb események
bemutatására kifejlődjön a mozgásbeszéd. A mozgásbeszéd mozzanatok sorozatával ismétli el a valódi, éles
helyzeteket. Ez a mozgásos elismétlés a mozgásbeszéd.
A mozgásbeszédet természetes összetartozással kíséri egy kibontakozó gondolkodásfejlesztő közlés, a
hangutánzás. 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 egyegy közös hang kiemelkedjék az azonos jellegű élethelyzetekben jelentkező hangok sokaságából. Tehát a hang is
közös jellemző lesz az élethelyzetekre. Ebből alakul ki a hangértemény, az ősfogalom (8. ábra).
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.
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a

b
15. 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 (bal oldalon, 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 (15. 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. (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 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).
Ezzel a sajátos szűrő rendszerrel, - a hangokkal történt csoportosítással, - kifejezhetővé vált a jelenségek egyegy 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
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gyökök felé. A gyökben már két hanggal jellemezzük az élethelyzetet: az első mássalhangzóval és az utolsó
mássalhangzóval. Mindkét hangérteménybe egy-egy jelenségcsoport közös része van belesűrítve. A gyök
összekapcsolja az első mássalhangzóval végzett jelenségosztályozás és a második mássalhangzóval végzett
jelenségosztályozás jelenségcsoportját. A gyökképzés tehát egy újabb hálózatépítési folyamat.

16. 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.
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Két hangértemény összekapcsolása (a hangképlet elején és a végén):
a gyökök kettős hangértemények
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 nincsen hangadás, 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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17. ábra.
A „kijön belőle” típusú jelenségek köre, amely ma még több fogalomban a kéttagú gyökkel őrzi az
alapjelenséget (fű, fa, fi, fú, fő). Azonban a többségükben már háromhangzós gyökszavak is megtartották az
eredeti fogalom lényegét. Ezt leginkább a képi ábrázolással párhuzamosan érzékelhetjük. Az f kezdő
mássalhangzójú gyökök. majd toldalékolt szavak köre érzékelteti azt, hogy milyen hatalmas fogalombokor jött
létre közös jellemvonásra épülő korai – a lényeget kiemelő - hangzóválasztása útján. Az alapfogalom
fölismerésével láthatjuk be ma is, hogy az ősi, általános fogalomhoz minden további fejlesztés kapcsolódik.
A korábban már használt szűrő fogalom fölidézésével másként is megfogalmazhatjuk a teljes gyökök (ma
háromhangzós gyöknek is mondhatjuk őket) kifejlesztésének eredményét. A gyököt kialakító fejlesztés azt jelenti,
hogy a jelenséget most már pontosabban megfogalmazó „szűrő” megkettőződött. Két hangértemény (két
mássalhangzó) összekapcsolása, ezeknek egyetlen hangzó képletben történő, egyidejű használata újabb
élethelyzetek kettős – és így pontosabb jellemzésére is késztet. Ez egy hosszútávon fölvirágzó folyamat, amely a
gyökök használatával magasabb szintre emelési 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 (18. ábra.).
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18. 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 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,
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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 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).
A hangérteményeket 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 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 súrlódó hangja (P), ropogási sorozatok
hangja ( R ), fújó áramlás hangja (F), a suhanó mozgások hangja (S), és így tovább. Megkezdődik tehát egy
fogalmi térképezés a világ jelenségeiről és az élethelyzetekről, a kibocsátott és utánozható hangok szűrése
alapján. Ez a fogalmi horizontokat képező gondolkodási eredmény 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. Ez a szűrő fogalomhorizontot alakított ki, melyen a hasonló közös jeggyel jellemezhető élethelyzetek sorakoztak. 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 azzal, hogy a hasonló jellegű élethelyzetek összekapcsolódtak (19. ábra.).
A későbbiekben ez a hangzással ismételt szűrő beépült a tudatba, a gondolkodás része lett. Idővel a szűrő
továbbfejlesztése is megtörtént, és a hangérteményi szűrő megkettőződött. Már kettős hangzókkal jellemzett
élethelyzetek is megjelentek a közlésben, a rágondolásban, a hangzás kimondásában, meghallásában,
megértésében. A két – addig különállóan élethelyzetet jellemző - hangértemény fokozatosan egyre több
hangzókettősben szerepelt.
A ma már gyöknek nevezett kettős-jellemző hangképlet használata is rendszeressé tette a gondolatok
fölidézését ezen a horizonton, a hangzás kimondását is, a rágondolást is, a meghallását és megértését is. A
jelenségek gyökökkel jellemezett horizontján is képződött egy hálózat azáltal, hogy a korábban különálló
hangérteményeket a hangérteményi párokkal összekapcsolták (19. ábra.).
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19. ábra.
A hangértemény egy-egy élethelyzetre jellemző hangzó és fogalom egy olyan jelenség-horizontot alakított ki,
melyen a hasonló közös jeggyel – t. i. a hangérteménnyel - jellemezhető élethelyzetek sorakoztak. Ezen a
horizonton több ilyen hangérteményi csoportosítás született. A legalsó szinten, a jelenségek „emeletén” az egyes
jelenségcsoportok sorakoznak, a belőlük kiemelt hangzók a hangértemények horizontját jelölik ki. A kettős
hangértemények már a második „emeletről” szerveződnek. A teljes gyökök olyan hangképletek, amelyeknek az
elején és a végén is áll egy-egy hangértemény. 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 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 ezért megállító hatású Ilyen jelenség a BOKor (mai
szavunk rá). A BOK tömör élethelyzetet megjelölő kifejezési mód a különállóan csak a bőségre és külön csak a
keménységre utaló hangérteménynél.
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
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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, 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
megjelölés volt az egyik ok a gyökök keletkezésére. A két mássalhangzó közötti „illesztés” szükségessé 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.
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). A mássalhangzó a gyökelem záró
hangjaként (ég, ág, ug.xxx, yyy.ig, = határ), amit a gyökképzés tovább visz (rég, rág, rúg, míg). Másrészt 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 mássalhangzók ősi fogalombokra
A mássalhangzók ősi fogalombokrát a máig fönnmaradt gyökszavakból kísérelhetjük meg rekonstruálni. 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.
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Az ABC betűsorrendjében haladunk végig a mássalhangzókon (msh.).
msh. áll elől

msh. áll hátul

közös alapjelenség hangérteménye

B – be, bő, bű, bű,

eb, [Ob]

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 (szemhatáron, elágazáshatáron a mozgás megáll)

GY – gyí, [GYő]

agy, ágy, egy, így, úgy, ügy

H – ha, he, hó, hő, hő, hű,

ah, éh, oh,

(5)

(9)

bőség, ami belülről ömlik ki (hangutánzásból)

(7)

a kezdet, az elindulás hangja

indulatszó és lehelés gyöke

J

– jé, jó, jő,

ej, éj, új, ujj, ily, oly,

(9)

mutogatást kísérő

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

(12)

tett és mutatás gyöke, öt újjal ütés hangja

T

– te, ti, tó, tő, tű

át, ét, itt, ott, öt, üt, út

V

– ví, vő,

év, ív, óv, öv, (6)

Z –

elválási, + vele maradás, ívelt átfogó egész, együtt tartás

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 125 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.
A fogalmak kiterjesztése a jelenség képi tartalmának átvitele útján
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 (19. 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
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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.
Fogalomfejlesztés eseménysorba, mondatba helyezéssel
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 visel 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 megálló helyzetet jelölte, a „kemény megállít” ősképpel
összhangban. Erre mondta Kiss Dénes, hogy a magyar nyelvben a toldalékok is „szavak”). Ugyanígy a VáL gyök,
ami a térben összetartozó, de el is választható helyzetek jellemzője volt, a VaL-, VeL- toldalék lett, arra az esetre,
ha a két, megkülönböztethető szereplő együttese szerepelt. (A VaL-, VeL- esetében két hangértemény maradt
együtt a toldaléki szerepben. A V elválási hangértemény és az L térbeliséget jelző hangértemény.)
A bemutatott fejlődési sor sokféle módon láttatható. Az egyik látási mód szerint egyre gazdagabb az a
szűrőrendszer, amin keresztül látjuk (halljuk, gondoljuk, értjük, hangképletekkel visszaadjuk) a fogalmakba
sűrített világot. Egyre többet tanulunk meg látni a lelki szemeinkkel, a hangzó beszédek keresztül, amikor a
hangzást gondolati közvetítő szálként használjuk.
Mindezekben az építkezésekben fontos szerephez jutott, már a korai időszaktól kezdve, az indukciós jellegű
fogalomfejlesztés. A korai induktív jellegű gondolkodás szabályszerű ismétlődések megtalálásával, azok
tulajdonságainak összehasonlításával hasonlóságokat (és különbségeket) ismert fel, s ezeknek a segítségével
osztályozást végzett azáltal, hogy megadta egy jelenség osztálynak a közös jegyét egy-egy hangalak formájában.
CzF nyomán ezt nevezzük hangérteménynek.

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.
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Egy mozzanat kettébontása: a képnek ismétléssel tudatosított elemző tagolása
Az a gyök, ami gyakrabban jelenik meg, annál 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 (20. 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 „szereplő” figyelhető meg: az
a szereplő, amely a fogást végzi és az esemény, maga a cselekedet, ami meg is szűnhet. Akkor válik
szükségszerűvé a szétválasztás, ha a fogás cselekedetét egy másik testrésszel 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.

20. 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. Ilyen ősiségek is
fönnmaradtak a magyar nyelvben. Az ábrán a szerző 30. Eurázsiai művészetek füzetének a belső borítója látható
(Bérczi, 2015).
Ezzel párhuzamosan jelenhetett meg ez az elválasztó fölismerés a FEJ képre is. A fej képében együtt van a fej
és a fejés művelete (20. 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 szétválasztás itt is
akkor történik, amikor az a fölismerés jelentkezik, 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. Ez a képtagolási „fejlesztésmódszerkezet” 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.
Képzeljük el azt a fölismerési sorrendet, amely a NYOM hangképlethez tartozó kép nyomán indul el. Az
élelmet jelentő vad megszerzése létkérdés. Földerítése az első lépés a megszerzéséhez. A csak nyomaiban
mutatkozó vad félig már a megszerzése. A vad nyoma elvisz a vad után, s e nyomon meg is találhatjuk. A két
jelenség, - a nyom és a vad, ahogyan leteszi a lábait – kezdetben teljesen összeforrt, ezért az azonos alakú gyökkel
történő hangképleti jelzése 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

24

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. (A kettébontás
később több mozzanatra történő fölbontást is sugallhatott.) Sőt, a NYOM esetén annyira különálló létező volt a
nyomot hagyó, és a nyom, mint eredmény, hogy először inkább az összetartozás tudatosítása kívánt gondolati
munkát.
Összegzés
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 (21. ábra.)
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21. 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 méh 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) történt. Mivel a
hang (mássalhangzó) hasonló élethelyzetek közös jellemzője lett (5), megjelenik a tartalom és a forma fokozatos
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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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