Beszédhangok ösi jelentése (kutatás)

Alapelvek (javaslat)

- A Lét megszakítatlan folyamatban működik.
- A létfolyamatban fölismerhetőek jellegzetes, alapvető működés típusok, amiket létmozzanatoknak nevezünk.
- Minden megkülönböztethető-, így megkülönböztetett létmód/létműködés szemléletileg összeépíthető létmozzanatok sorozataként.
- A világmindenségben (a Földön, az életben, a társadalomban, a beszédben) a szerveződési (fejlődési) folyamat alapvetően az egyszerűbbtől a bonyolutabbakhoz
vezet, amelyben ugyan leépülési jelenségek is kialakulnak, de ezek nem változtatják meg az alapvető tendenciát. A szerveződési folymat maga és minden
egyes eredménye létmozzanatok bonyolult kölcsönhatásaiból alakul ki.
- A beszéd, vagyis a hangokkal (akusztikus jelekkel) történő gondolat közlés alap
egysége a beszédhang.
A beszéhang fizikai valójában maga egy létmozzanat! Ebből következően ő
maga az ősjelentés!
Önmagát hordozza (a levegőben) és saját jellegét idézi elő a hallgatójában!
A beszédhang kell legyen az értelmi alap is, vagyis saját ősi (fizikai) jelentését
hordozza minden beszédhang!
Korunkra a beszédhangok ősi jelentéseit elfedi a nagyobb gondolati egységek,
azaz szavak használata. Ezért föladat a beszédhangok ősi jelentéseinek kutatása!
- A beszédhangok sorozataival történő gondolat közlés módját nyelvnek nevezzük.
- A nyelvek a Földön egy közös ősnyelvől differenciálódtak (monogenezis elv).
Ez szükségszerű követkeménye az általános szerveződési (bonyolódási) elvnek
Ld.: Monogenesis project (Sanata Fe), nostratikus nyelvészet eredményei, stb.
- A magyar nyelv szervesen összefüggő rendszere bizonyítja, hogy egyike az ősi
nyelvműködéseket leginkább őrző nyelveknek.
Ld. gyök- és szócsaládosság (Cz.F., Marácz, stb.)
- A magyar nyelv kiterjedt ragozó működéséből következően konzervatív, hosszú
(évezrednyi) időn át alig változik.
Ld.: Kiss Déánes, Varga Csaba, stb., stb.
- A magyar nyelvben a toldalékok (ragok, jelek, képzők, igekötők, melyek maguk is
ősi gyökök) rögzített hangalakjai, valamint az azonos alap gyökökből képzett
szóváltozatok hatalmas száma miatt a beszédhangok sem tudnak benne jelentősen megváltozni.
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Beszédhangok ösi jelentése (kutatás)

Alapelvek (javaslat)

- A magyar nyelv ragozó működésével úgy képződnek az egyes szavak saját jelentései, hogy az alapként választott gyök jelentéstartalmát az utána kapcsolt további gyökök (toldalékok, ragok) jelentéseivel addig szűkítjük, illetve alakítjuk át,
amíg a kífejezni kívánt eredő értelemhez el nem jutunk. Ld.: Varga Csaba
(Pontosan ugyanígy jönnek létre mondataink értelmei is. A bennük használt
szavaink saját értelmeivel módosítjuk az előzőekét, míg mondandónk kialakul.)
Tehát az utolsóként fölhasznált toldalék is a saját értelmével módosít!

-.Módszertani javaslat a beszédhangok ősi jelentéseinek fölismeréséhez.
1) A magyar nyelvben vannak egy hangból álló szavaink. Ezek magánhangzók.
Esetükben az ösi jelentésük megmaradt változatlannak!
Velük kapcsolatban egyszerű, mert csak az ismert jelentésüket kell kifejteni.
A többinél, amelyeket „indulat“ jelzőként neveztünk idáig, az indulatot, mint mozzanatot kell kifejteni ősi jelentésükként. (Ezek szinte kutúráktól függetlenek.)
2) Minden mássalhangzóhoz, amely szóvégeken toldalékként ismerhető föl, az előtte
álló szavakra gyakorolt értelem módosító hatásuk jellegét kell megfogalmazni mint
mozzanatot, mint ősi jelentést, és ezt kell kifejteni.
3) Mindazon mássalhangzóknál, melyek ősi jelentése az előző módon nem tárható
föl, vizsgálhatóak kiejtésük (hangképzésük) jellegzetességei (melyek maguk gesztusok is). Az így fölismerhető jelegzetességeket megfogalmazva rögzíteni mozzanaikat
ősi jelentésükként.
4) Minden esetben, amikor az egyes beszédhanghoz az előzőek eredményeként társítható ösi jelentés megfogalmazása bizonytalannak mutatkozik, érdemes egybevetni, figyelni az illető hangot tartalmazó gyökök értelmeinek közös jellegeit, és így pontosítani az előzőekben kapottat.
Magyarázat: a gyökök értelmeinek egybevetése jut először a legtöbb kutató eszébe,
mert magától adódik. Azonban két okból is jelentős tévedésekhez kell vezessen kizárólagos, vagy elsődleges alkalmazása.
a) A gyökök értelmei már az őket alkotó hangok ősi jelentéseinek fönt jelézett eredői!
Márpedig értelműkből, ami az összes résztvevő hang hatására alakult értelem szűkítés
eredménye, amihez hozzá társulnak a hosszú használat alatti értelem módosulások,
nagyon kétségsen bomlhat ki a kiválaszott hang ősi értelme.
b) Évezredek során a megtapasztalható világ, így a gondolkodás, benne az értelmezési logika sokat változott, részben átalakult. Márpedig a gyökök jelentései csak a mai
logikánk szerint lehetségesek számunkra. Ebből következően magukból a gyökök értelmeinek egybe vetéseiből korántsem biztos, hogy fölismerhető korai kialakulásuk
idején volt logika, amely az akkori tapasztalások szellemi következményei voltak.
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