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A magyar nyelv eredete. 

A magyar szóalkotás alaptörvénye. 

Mióta Herder a berlini akadémia által megkoszorúzott 
müvének elveit a nyelv eredete iránt önmaga visszavonta,*) 
mindegyre szélesebb körben kezdenek meghódolni a nyelv-
buvárok annak az eszmének, hogy e kérdés megoldására 
a legbiztosabb ut a nyelvek összehasonlítása. Ezen iránynak 
hódolnak a magyar nyelvtudósok is Révaitól kezdve nap-
jainkig. Csekély magam is komoly érdeklődéssel tanulmányo-
zom az e téren eddigelé elért eredményeket. Mindezekből 
azonban csak azt a tanulságot merithettem, hogy ily irányban 
haladva, nyelvünk legföllebb azon nyelvfejlődés korszaká-
nak fölismeréséhez juthat el, hol az a rokonfajok nyelvétől 
határozottan elvál további fejlődésében. Ennél azonban a 
magyar nyelvészetnek sokkal komolyabb föladata a feledésbe 
ment ős törvények megvilágithatása, melyekre támaszkodva, 
nemcsak megóvhatnék nyelvünket az idegen nyelvtörvények 
korcsositó befolyásától, de tovább fejlődését is biztosabban 
eszközölhetnők. 

Ez a czél lebegett szemeim előtt már egy emberöltő 
óta s búvárkodásom főtárgyává ős gyökeink kettős jelentésé-

*) Herder a nyelv eredetére nézve azon elméletet állitá föl, hogy a lények 

elnevezése az általuk adni szokott hanggal összefüggésben van, s igy a nyelvbeli 

szavak ezen alapon jöttek létre. Ezen elméletét később oda módositá, hogy a 

nyelvben az Isten részéről vaíó befolyás is .szükséges vala. 
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nek megfejthetését tevém. Midőn e tekintetben lélektani ős 
gyökeink jelentésének meghatározhatásán fáradoztam, azon 
eredményre jutottam, hogy azok kettős jelentéseinek egyike 
mindenkor valami mozgás okára, a másik pedig ugyanannak 
okozatára vonatkozik. Ám mozgás ok és okozat nyíltan termé-
szettani törvényre utalnak s igy nyelvalkotásunk ős törvényeire 
is általuk vethető csak kellő fény. Beszédrészeink jelentéseit 
vizsgálván, azt veszszük észre, hogy azok nagy számuk daczára 
is két csoportra oszthatók, t. i. a létmozgalmakat jelentő 
szavakra, vagyis igékre s az ezen létmozgalmakkal jelölt lény-
nevekre. Ez a tény már sejtetni engedi azt a viszonyt, mely-
ben a nyelvészet a természettudományok egyes ágaival áll. 
A létmozgalmakat jelző szavaknak túlsúlya a nyelvekben, 
tehát a mienkben is úgyszólván akaratlanul eszembe hozá 
Heraclitnak ama ismeretes nézetét, hogy a világon minden 

folyik, mit a mai tudomány is sarkigazságként vall azzal 
a módositással, hogy a ,folyik' kifejezést a mozgás minden 
faja jelzésére alkalmas ,mozog1 szóval helyettesiti. 

Az egybehasonlitó nyelvészet egyik legkiválóbb zászló-
vivője szintén tudatával bírhatott annak, hogy a nyelvbuvár-
latoknak. általa müveit iránya egyedül meg nem oldhatja a 
Herder óta ismét függőben levő nyelvkérdést, s azért eme 
homályos bár, de nagy horderejű nézetét nyilvánitá, hogy a 
nyelv természettudománynak tekinthető.*) Csekély magam pedig 
bátorkodom ama nézetemet koczkáztatni, hogy a magyar 
nyelv ős törvényei a természet- s élettan törvényéire támaszkod-
nak. Ha ugyanis fönti idézetünk alapján a természetben 
minden mozog és a mennyiben a mozgó lény környezetére 
szükségkép mozgatólag hatni kénytelen, vagyis mozgat; akkor 
a természet összes tüneményei helyesen mondhatók mozgás 
és mozgatás tüneményeinek. Es mivel a mozgás tüneményei 
a természet- s élettan tárgyai, ha a nyelvész e tüneményeket 
hangokkal kifejezni akarja, múlhatatlanul szükséges ismernie 
a létmozgalmak tér- és időbeli törvényeit, valamint a hang-
érzeteknek egyéb érzeteinkhez való viszonyát. Nos, mindezek 
a nyelvészben szükségkép megkívánják a természettudományok 
eme két ágazatának ismeretét, sőt az élettannal kapcsolatos 
"lélektani jártasságot is. 

*) Lectures on the Science of Langvages. M. Müller. London. 1851). 



A mondottakban föltüntetve lévén a természettudomá-
nyok viszonya a nyelvészethez, természetesnek fogja találni 
a figyelmes olvasó, ha fejtegetésünk folyamán a szokásos 
nyelvtani fejtegetésektől eltérve, természettani elvek alapján 
iparkodunk a magyar szóalkotás törvényeit megállapítani. 

Ama sarkigazságot, hogy a világon minden mozog s 
mozgat, minden perczben érvényesülni tapasztaljuk saját sze-
mélyünkön. — Nyelvünk ezen mozgatást ingernek, vagyis 
ingó érésnek nevezi; ám a mi hozzánk ingva ér, az mozgat, 
s igy az inger ős szó is annyit jelent, mint mozgatás. Testünk 
ezen inger vagyis mozgatás hatásának elfogadására saját-
szerű szervvel — az érzékkel — van ellátva, hogy rendeltetése 
megvalósithatására a kültermészetben létező kifogyhatlan erő-
forrásból — a mozgásból — folyton merithessen, mert eme 
szerv nélkül a külső mozgató erő létének fönnmaradhatását 
koczkáztatná, a mint ezt a szervetlen testeknél folyvást tapasz-
taljuk, melyek a külső mozgatások — ingerek — miatt szün-
telen változásoknak alávetvék. 

Az érzékek által az érzésközpontba vezetett mozgató 
erő ott lényünk életegységévé alakul, s mint ilyen, test-
szervünk mozgató idegeinek tevékenységére, az erők fönn-
maradásának törvénye alapján vagy fokozólag vagy csökkentöleg 
hatni kénytelen. 

Nyelvalkotó őseink az érzékeink által ekként lényünkbe 
vezetett mozgató erőt mozgató oknak, inditó oknak, érzetnek 
nevezték el s ténykedését indításnak, eredményét pedig indu-
latnak. A z inger, ingás, indítás, indulat, illás, illanás kifejezések 
tanúsága szerint jogosan állithatjuk, hogy nyelvalkotó őseink 
is oszták Heraclitnak s igy a mai tudománynak is a mozgás-
tüneményekre vonatkozó fölfogását s ennek alapján alkoták 
az idézett kifejezéseket is. 



A hang keletkezése. 

Mindama tehetségeink közt, melyeket létczéljaink meg-
valósithatására örökségkép e világra hozunk magunkkal, a 
hangadó képesség az, melynek értékesítésére legelőször utalva 
vagyunk s melyet létünk végperczeig folyton igénybe venni 
kényszerülünk. A világra jött kisded eme tehetségének hasz-
nálata nélkül létszükségleteit nem nyilváníthatná, megsem-
misülés veszélyének volna kitéve; e nélkül a fölnőttek sem 
vehetnék igénybe embertársuk természetes segélyét. Eme 
tehetség folytonos szükségessége leginkább abból tűnik ki, 
hogy használatára már kezdetben ösztönünk, később pedig 
tökélyesb mérvben eszes természetünk által vezéreltetünk. 

Ama hangok, melyeket a kisdedek benső késztetésből 
ejtenek ki, miként a tapasztalás igazolja, mindenkor az ő lét-
állapotaiknak természetes nyilvánulásai, melyekből a szülők 
fölismerni képesek jó- vagy roszlétüket. 

Ezek kellő megérthetése végett szükséges a hang kelet-
kezését röviden megérintenünk. Elfogadott természettani sark-
igazság, hogy a testek tömecsei folyton bizonyos fokú rezgésben 
— ingásban — vannak. Eme tömecsrezgések ingerei érzékeink 
közvetítése folytán szülik ama belső mozgalmakat, melyeket 
érzeteknek nevezünk. Ha azonban a testek tömecseinek termé-
szetes rezgései ütés, hevítés stb. által fokoztatnak, az őket 
környező lég tömecseinek rezgései is fokozottakká válnak, s 
mint ilyen fokozott ingások iránt már halló érzékünk fogé-
kony, s az ezáltal az érzékközpontba vezetett mozgalom az, 
melyet hangérzetnek, vagy egyszerűen hangnak nevezünk. E 
szerint tehát a hang élettani szempontból a légtömecsek mes-
terséges rezgésének érzete, természettani szempontból pedig 
maga a fokozott tömecsrezgés, mit hangszervünk segélyével 
tetszésünk szerint előidézhetünk és pedig akként, ha a tüdő 
által a benne készletben levő léget a géfő szalagjaihoz majd 
kisebb majd nagyobb erővel lökjük, miáltal a szalagok 



rug'ékonyságuknál fogva egyenletes időközi rezgésbe jőnek 
s a nyilásukon kitoluló lég is ily egyenletes rezgésbe jőve 
halad ki a hangtérbe, hol már bizonyos hangot hallat. 

A leggyengébb légtömecsrezgés ingere szüli halló érzé-
künkben ama hangot, mely a lehelés folytán hallható h hang-
ban nyilvánul. Ha a gégefőn különböző erővel lökjük ki a léget, 
mindig más-más hang keletkezik, s ezek a nyelvünkben elő-
forduló önhangzók, melyeknek érzései épp oly ismeretekké 
válnak, mint egyéb érzékeink érzetei. A különféle hangszerek 
által létrehozott hangok érzetei, valamint az emberi hangok 
azáltal különböznek a természeti testek ütése által létrejött 
hangoktól, hogy ezek tömecseinek rezgései nem egyenlő 
időközökben jővén létre, tartós hangérzetet nem képesek 
előidézni ; mig a hangszerek és a gégefő szalagjai által létre-
hozott hangok a test tömecseinek egyenlő időközökben ismét-
lődő rezgései által tartós belmozgalmat idéznek elő, melyet 
kellemes hangérzetnek vagy hangnak szokás nevezni ellentét-
len a zaj, zörej-féle rezgések szakadozott érzetével. Már 
ezekből is megérthető: miért van a zene, de különösen az 
egészséges gégefőn képződő emberi hangoknak, éneknek, oly 
jotékony befolyása ránk, s miért használja a gyógyászat a 
belmozgalmakat vezető mozgó idegrendszer gyógyítására a 
zenét és éneket. Ugyanis az erők fönnmaradásának törvénye 
alapján a hangérzetek lényünkben mint mozgató okok az 
érzékközponttal összeköttetésben levő mozgató idegeket szük-
ségkép oly mozgásba hozzák, mint a minő őket létrehozta. 
Ebből aztán a bensőnkben szakadatlanul végbemenő belmoz-
galmaknak majd fokozottabb majd lankadtabb hullámzása 
keletkezik a ható hangok ingerének természete szerint. Eme 
létmozgalmakat nyelvünk a kedv szóval jelöli, mely a jó vagy 
rosz jelzővel ellátva létmozgalmaink hullámzó állapotainak 
minőségét jelöli. E szerint a jó kedv a fokozott létmozgalmat, 
a rosz kedv pedig a csökkenőt fejezi ki. Ám az ének és zene, 
mint hangérzetkeltő ható okok természetüknél fogva előmoz-
dítják benső létmozgalmainkat, s igy igen találóan neveztet-
nek kedvderiiö eszközöknek, melyekkel a művész tetszése szerint 
szabályozhatja a lankadó élet-tevékenységet, mint ezt a 
tábori zene által a hadvezérek érvényesitik is, nem is említve 
a lakomáknál hasonló czélra alkalmazott zenét. 



Ám a hangkeletkezésnél észlelt módon csak azon han-
gok jőnek létre, melyeket szándékosan alkotunk a tüdőben 
hasznavehetlenné vált légtömegből, hogy általuk bizonyos 
létállapotokat előidézhessünk. Ha azonban a mikor s a meddig 
a szándékos hangalkotásokra képtelenek vagyunk, az ily álla-
potban kiejtett hangok a benső létmozgalmaknak olyatén ter-
mészetes nyilvánulásai, melyek létczéljaink megvalósithatásá-
nak épp oly áldásos segédeszközei kisded korunkban, mint 
pl. az állatoknak, a madaraknak hivó, vésztjelző hangjai az 
ő saját létczéljaik megvalósithatására. A kisded által kiejtett 
hang is a jelzett módon jő ugyan létre, csakhogy itt az inditó 
ok nem a még fejletlen eszes természet, mely létczéljainkat 
ismeri, hanem ama fokozott benső létmozgalom, a rendesnél 
nagyobb fölindulás, mely minden mozgó idegekre kiterjedvén, 
külsőleg tagmozgásokban s a beszédszervek izmainak oly foko-
zott tevékenységében nyilvánul, melynek bizonyos benső álla-
potot kifejező hangok természetes, szükségképi szüleményei. 
Ily nagymérvű belső fölindulások szüleményei a nyelvünkön 
igen találólag elnevezett indulathangok, melyek hallatára az 
általuk keltett érzeteink alapján képesek vagyunk azok létre-
hozója benső létállapotának minőségét, vagyis jó vagy rosz 
kedvét fölismerni s esetleg nekik segitségükre sietni. A cse-
csemő által kiejtett hangok nyomán keletkezett anyai érzet 
vezeti az anyát szülötte létállapotának fölismerésére s annak 
előmozdítására vagy megszüntetésére. 



A hangérzet viszonya egyéb érzeteinkhez. 

Kimutatván a mondottak által az emberi hangnak lét-
állapotainkkal való belső viszonyát, megkezdhetjük gyöksza-
vaink jelentéséből ama törvények kutatását, melyek alapján 
az általunk tudatosan létrehozható szóhangjaink által mind 
saját létmozgalmaink, mind a bennünket környezők belállapotai 
közösen megérthető módon kifejezhetők. Ám hogy ezt siker-
rel tehessük, előbb érzeteink fajai s egymáshoz való viszo-
nyai iránt szükség tisztába jönnünk. 

Már Aristoteles azon nézetet vallotta, hogy annyi faja 
van a mozgásnak, mint a lényeknek. Ezzel nemcsak az van 
elismerve, hogy a világon minden mozog, hanem az is, hogy 
minden lény másként mozog s az ingerök által bennünk kel-
tett mozgások vagyis érzetek is mindannyian különböznek 
egymástól. 

Ha ez igy van, ennek azon természetes következményét 
kellene tapasztalnunk, hogy érzeteinknek is, mint mozgató 
okoknak, külön-külön indulatok, kedv-állapotok felelnek meg. 
Ám elfogadott sarkigazság, hogy indulataink csak két csoportra 
oszlanak, a jó és rosz kedvcsoportokra. Ha ez áll, akkor érze-
teink is, mint azok létokai, szintén két főcsoportba foglal-
hatók, a jó- és roszkedv-keltő érzetek csoportjaiba. És való-
ban érzeteink rendkivüli nagy számának daczára is elfogadjuk 
eme két csoportba való sorozást. Ugyanis a külingerek által 
keletkezett érzetek éppen ugy, mint a testszerveink tevékeny-
ségét tudatunkba hozó érzetek, a iéiérzetek, tapasztalás szerint 
vagy az éllettevékenységet fokozzák bennünk, s ezzel létünk 
fennállhatását biztosítják, vagy azon tevékenységre lankasztó-
lag — csökkentőleg — hatnak. Az előbbiek késztetésére a tevé-
kenységünket fokozó tárgyak felé törekszünk, indulunk, az 
utóbbiak késztetésére pedig a csökkentő hatású tárgyaktól 
elfordulunk. Létfenntartási törekvésünk ily kettős irányítása 
lévén tehát érzeteink föladata, ezek is jogosan jó és rosz kedv 
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keltőknek, okozóknak nevezhetők. Ám tapasztalás szerint a 
jó kedvnek ugy mint a rosznak fokait is megtudjuk külön-
böztetni, a miből önként következik, hogy azok ható okai, az 
érzetek is szükségkép különböző fokuak. Az érzetek közt 
egyenlőknek nevezzük azokat, melyek ugyanazon érzékkörben 
tudatunk tanúskodása alapján egyenlő tárgyak ingerei által 
keletkeznek. Ugyanazon tárgyak közül egynek érzete gyen-
gébb, mint kettő vagy többé egyidejűleg. Ha már ilyen tárgyak 
egyike által keltett érzet kellemes, vagyis jó kedv keltő, többé-
nek érzetét kellemesebbnek, jobbnak szokás nevezni, élettani-
lag pedig erösebbnek. Minthogy pedig az érzetek az ingerek 
vagyis mozgató erők szüleményei, az egyidőben ható egyenlő 
erőket pedig összetett erőnek szokás nevezni : az egyenlő 
ingerekből egyidejűleg keletkező érzeteket is összetett érzetnek 
nevezhetjük, mely bizonyára erősebb, mint az egyszerű. Ennél 
fogva az erősebb érzet alatt több egyenlő érzet összegét kell 
értenünk. A mennyiben pedig érzet alatt a belmozgalniat ért-
jük nyelvünkben, a mely tér és időben megy végbe, ez ala-
pon az érzetet is, mint tér és időben végbemenőt kell tekin-
tenünk. Az érzet térbeli nyilvánulása szerint ha gyenge, szük 
körű, ha pedig erős, tág terü. Az érzet időbeli nyilvánulása 
szerint lehet -rövid vagy hosszú tartamú. E kettős tekintetből 
érzeteink mind természet , mind élettani törvények alá von-
hatók, mi a hangérzetek elemezésénél még nagyobb jelentő-
ségűvé válik. 

Ha érzékeink érzetköreit élettani hatásuk szerint elemez-
zük, arról győződünk meg, hogy a nagyszámú fény-, hang-, 
szag-, iz-, hő- s nyomás-érzetek hatásai vagy jó, vagy rosz 
kedvüekké hangolnak bennünket. 

Mielőtt a tudomány bebizonyította volna, hogy a fény-, 
szin , hangérzetek közül azok kedvderítők, melyek az ether-
s légtömecsek nagy fokú rezgéshatásaiból keletkeznek, ezek-
ről már jóval előbb csalhatatlanul meg valának győződve az 
érzéki hatások élénk megfigyelői. Ma tehát a tudományos 
buvárlat csak igazolja érzékeinknek a különféle rezgéseknek, 
mint ingereknek felfoghatására szolgáló természeti rendelteté-
sét, valamint azt is, hogy bennük birjuk érzéki ismerötehetsé-
günket, s az általuk nyert érzetek a mi legbiztosabb s leg-
állandóbb ismereteink, s hogy erre vonatkozik eme lélektani 
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igazság is : Nihil est in intellectu, quod prius non fuerat in 
sensu. (Nincs semmi olyas eszünkben, a mit előbb nem éreztünk.) 

Az ujabb lélektanokban emlegetett érzethasonlóság (ana-
lógia) tehát ma már természettani törvényekre is rávezethető. 
Tapasztalati tény ugyanis, hogy egyes érzékköröknek meg-
felelő lények ingereit hasonló kedvállapotok követik, és pedig 
nem csak pusztán jó vagy rosz kedv, hanem sajátságos kedv-
állapotok is. — Magas hangok, mint tudva van, bennünk oly 
indulatokat keltenek, mint a világos szinek, a mély hangok, 
mint a sötét szinek : átható erős szagok mint a csipős, fanyar 
izek ; finom hangok, mint a hegyes, éles tárgyak tapintása, 
stb. Ezért vitetnek át igen gyakran egy érzékkörnek kifeje-
zései a másikéra : szinhang, hangfestmény, hangszínezet, szí-
nekben beszélni, hangokkal festeni, éles, hegyes hangok, 
kövér szin, hideg, meleg szin, világos hangok oly elnevezé-
sek, melyek mindannyian az érzethasonlóság tudatából nyerik 
helyességüket. 

Ezen érzethasonlóság legszembeszökőbb a szinek és han-
gok érzeteinél, minek oka már tárgyi hasonlóságukban is 
rejlik; igy szinek és hangok, melyek állandó minőségi foko-
zattal birnak, oly ingerek (hullámmozgás) által jőnek létre, 
melyek egymásnak megszámlálhatlan pontokban megfelelnek. 
És a nyelvek a fentidézett átvitt kifejezéseket már használták, 
mielőtt az ingerek hasonlóságát a tudomány elismerte volna, 
és nem is oly feltűnő a hasonlóság az érzetminőségekben, 
hogy azokat e feltűnés miatt párhuzamosította volna a nyelv-
gyakorlat. Az ősi nyelvalkotás eredetének tehát alig lelhetni 
más magyarázatát, mint azt, hogy vagy a tárgy hangját alkal-
mazták kezdetben annak beszédbeli megjelölésére, vagy 
leérezték a szóból és annak hangjaiból a minden egyes hangot 
jellemző sajátszerűséget s ezt azután a tárgyak más sajátságai 
jelzésére is felhasználák. A hallás érzetei hasonlósága szerint 
a beszéd minden más érzeteket is hanggal jelölt. Ám az 
érzeteknek ily mélyreható hasonlósága, minek nyomai nyel-
vünkben világosan felismerhetők, nem azok tárgyilagosságában, 
hanem az őket kisérő hasonló kedvmozgalmakban van adva, 
melyeket azok különbözőségük daczára tudatunk tanúsága 
szerint bennünk felköltenek. Ily módon képesül a zene, mely 
pedig csak hangminőségeket (egyedeket) használhat (rythmu-
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sokban), ezek által legelőször is ugyancsak a hangoknak meg-
felelő, ám ezután rögtön minden érzék érzetminőségének 
sajátos kedvmozgalmakat létrehozni, 

Ha már a zenehangok érzeteinek ily hasonlósága van 
egyéb érzékeink érzeteihez, nem természetes-e az emberi 
hangérzetek hasonlóságát mélyebbre hatóknak elfogadnunk 
egyéb érzeteinknél annál is inkább, mert azok megalkotása-
és használhatására — létállapotai s ezek szükségletei jelez-
hetése czéljából születése perczétől minden ember képe-
sitve van ? 

Eme fölfogásból indulva ki, az eddig mondottak vilá-
gánál már megkezdhetjük beszédhangjainknak a létmozgalmak 
jelzésére jogosult szerepét ős szótőink jelentése alapján meg 
állapítani. 
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A magyar alap-szóhang s annak többesei. 

A szóhangokat élettani hatásaik alapján valóságos lényekül 
kell elfogadnunk, oly lényekül, melyekben szintén állagot és 
alakot különböztethetünk meg. Ám ha lények, akkor alkotójuk-
hoz is hasonlóknak kell lenniök, mert omne ágens agit siviile 
sibi. Ezt nem egyedül oly értelemben kell vennünk, hogy var-
júnak varjú a szülötte, embernek ember; hanem ugy, hogy az 
emb4er szellemi alkotása is hasonló alkotójához, vagyis részese 
alkotója természetének. Az ember születik, növekszik, eljut teljes 
fejlettsége fokáig, s lassankint ismét fogyatkozik tehetségeiben 
s elhal; tehát alkotásának a szóhangoknak is együttesen ily ter-
mészetüeknek kell lenniök. Ezt az érzet elemezése nyomán nem 
lesz nehéz bebizonyítani. Ka ugyanis minden érzet' egy-egy 
darab életünk folyamából, egy mozgalom, melynek kezdete, 
folyama és vége tudatával birunk ; és ha a szóhangok érzetei 
egyéb érzeteinkkel azonosak : akkor szükségkép a szóhangok 
is egészei képeznek, mely egyes érzet teljes tartamát kifejezni 
jogosult; sőt kell köztök olyanoknak is lenniök, melyek a lét 
folyamában megszakított érzetnek idő előtti megszakítását is 
jelezni jogosultak. 

Már ezekből is sejthető, hogy szóhangjaink nagy számuk 
daczára is csak egy teljes hangérzet elemeit képezik, melyek 
egyéb érzeteinknek tudatos részei jelzésére jogosulvák érzeteik 
azonossága folytán. Teljes hangérzet alatt pedig mi sem ért-
hetünk mást, mint a zenetan, mely mint tudva van, egy 
nyolczad hangjaival egy érzetet fejez ki, keletkeztétől teljes 
kifejlettségeig ; a kifejlett érzet lassú elhalását pedig ugyan-
azon hangnyolczad visszafelé kifejezésével. A tudomány kimu-
tatta, hogy önhangzóink bizonyos sorrendben a legmélyebb 
hangtól kezdve a legmagasabbig, az i-ig, a hangnyolczad egyes ) 
hangjainak felelnek meg, a miből az volna az eg^yszerü követ-
kezés, hogy ugyanazok visszafelé az érzetek lassú elhalásának 
képviselői lehetnek. Ám miként az emberi élet fejlődési folyamá-



Пак első része kedvező körülmények közt szabályos fokozatú 
ugyan, de a hanyatlási folyam az elhalásig már sok megzava-
rásnak van kitéve, aként a keletkező érzetek is fejlettségük fo-
káig még elég szabályosak, ám a további érzetlefolyást a foly-
ton keletkező ujabb érzetek mindegyre zavarják. U g y látszik, 
ennek tudata sugalmazá a nyelvalkotókat, hogy oly hangokat 
is alkossanak, melyek e megzavart hanyatló létet vagy annak 
végleges megszakitását is jogosultan jelezhessék. Ez alapja 
a szóhangok kétféleségknek: a világos hangérzetet keltők — 
az önhangzók — az érzet el-sö, vagyis emelkedő létfolyamának, 
a tudatos hangérzetet keltő mássalhangzók pedig a hanyatló 
érzet folyamának, végre az úgynevezett néma mássalhangzók 
az érzetfolyam kisebb-nagyobb tartama megszakadásának vagy 
végének jelzésére szolgálnak. Mindezek bebizonyítása nem 
is jár nehézséggel, ha az emberi hangok keletkezését egyen-
ként figyelemre méltatjuk. Ugyanis a szóhangok részben a 
gégefő rezgő hangszalagjai, részben a hang-előtért záró álhang-
szalagok, részben pedig a nyelv és felső iny szűkebb nyílásai 
s az ajkak közt kitolt s rezgésbe hozott légtömegek, tehát 
oly lények, melyeknek állaga azon légmennyiség, mely az 
imént érintett nyílások közt kitolatott, alakja pedig azon 
rezgés — mozgásmód, — melyet vele szándékosan, vagy 
ösztönszerűleg közöltünk. A hang ilyetén fölfogása alapján 
már azt is jogosultan vizsgálhatjuk : vájjon a szóhangok, mint 
mozgó légtömegek egyenlő sulylyal birnak-e s igy egyenlő 
nehézségüek-e vagy sem ? Ezt létre jöttük megfigyelése alkal-
mával határozhatjuk meg. Ugyanis a hangtükör segélyével 
szemlélvén a gégefő nyílását a hangok kiejtése alkalmával, 
azt tapasztaljuk, hogy a természetes légbeszivás és kitolás 
alkalmával a gégefő szalagjai köralaku rést láttatnak s ekkor 
a gyengén rezgésbe hozott lég a h hangot hallatja velünk. 
A h hang kiejtésénél kitoluló légoszlop átmetszete tehát kör-
lapot képez, mely téren a légtömecsek a ruganyos és rezgő 
hangszalagok által egyenlő gyenge rezgésbe hozatvák. Eme 
hengeralaku lég hossza, ha a hangtérben semmi akadályba nem 
ütközik, egyenlő azon tér hosszával, mely a gégefő nyílásától 
ajkainkig terjed, s innen a szabad légbe jutván, itt oly mozgást 
idéz elő, minővel ő maga bir, s e ténykedése (actus) hat fülide-
geinkre, innen pedig az érzékközpontba, hol a h hang érzete jő 
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létre. Ha ugyanazon szájnyilás megtartása mellett a tüdőből a 
léget nagyobb erélylyel toljuk ki, ez az állhangszalagot rez-
gésbe hozza, s a közbe kitoluló lég az úgynevezett hörgő h, 
vagyis ch hangot adja. E hang, mint észlelhetjük, nem más, 
mint a h hang erősebb alakja, s igy érzete is szükségkép erő-
sebb, mint a h hangé. A halotti beszédben e hang még meg-
különböztetve fordul elő a k hangtól, mely a latin c betűvel 
jelezve fordul elő, mig a kh a latin ch betűvel. Horoguvéc, cha?nu 
szavak ugyanott előfordulván, a h hang két erösebb alakja létéről 
tanúskodnak, miről alább bővebben fogunk szólni. Ha a lég-
kiszoritó erélyt még jobban fokozzuk, létre jő a tiszta a hang, 
melynek állaga a h hang térbeli állagával azonos ugyan, ' 
ám a tömecsek nagyobb erélyű ingásai miatt kevesebb töme-
cset foglalhatván magában, súlyára nézve valamivel könnyebb 
a h hang állagánál, de alakja, vagyis rezgéserélye már a h 
alak hatmánya ezen természettani képlet szerint e = log r, 
melyben (r) a ható erély oly viszonyban van az általa keltett 
(e) érzettel, mint a számtani haladvány tagjai a ható erély 
mértani haladvány tagjaival. A mi világosabban igy fejez-
hető k i : valamely érzet, mint pl. a h hangérzete az őt létre-
hozó erély-\yel szemben nem egyenlően növekszik, hanem 
kétszer erősebb érzet, keltésére négyzethatványu erély kíván-
tatik. Ám minthogy az érzetek egymástól csalf erélyben 
különböznek, azért az érzeteket keltő hangok (log. r) a h 
hangnak hatványaiként tekinthetők, vagyis ha h az alaphang^ 
h2 már a hanggal egyenértékű erélyére, tehát alakjára nézve. 
Ha ezen nyomon haladva többi hangjaink keletkezését is 
megfigyeljük, arról győződünk meg, hogy ha az a létrejötte-
kor igénylett gége- és szájtartás helyzetét megváltoztatva, a 
gégefő kerek nyílása annak föllebb emelése által hosszúkássá 
s végre egészen vékony, él alakú nyílássá változik, előbb az 
e, s végre az i hang jő létre, melynek érzete háromszor erő-
sebb mint a h hanggé, és hogy e hangnál erösebbnek kiejtésére 
képtelenek vagyunk. Az úgynevezett rikácsoló hang nem más, 
mint a fájdalomkeltésig erőitetet i hang kiejtése, s az ekkor 
érzett fájdalom figyelmeztet, hogy gégefőnk hangadási erélye 
legfelsőbb fokát érte el ; mire már csakis e szerv megszaka-
dása következhetik. A fönti egyenlet tehát a mondottak 
nyomán ily alakokat vehet föl : h = log. r, 2h = log. r2, 
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3h — log. rs, és h = h, 2h = a, 3h = i lévén, állnak a 
következő képletek : h = h = log. r, 2b = a log. r2, 3h = 
i == log. r3. Ám az érintett észleletek nyomán az i légállaga 
az a légállagának mennyiségéhez képest, a gégefő rését 
tekintve, nem is harmadrésze, hanem köbgyöke, vagyis a 
légállaga ugy áll az i légállagához, mint a3 az « hoz. E 
szerint az i hang állagát tekintve méltán mondható könnyű 
hangnak, az a pedig nehéz hangnak. A sanscrit nyelvben 
valóban az i könnyű hangnak, az a nehézhangnak neveztetik, 
mely elnevezés a mi természettani fölfogásunkra vall. Ám az 
a és i közt az e foglal helyet állagra nézve, miként a gégefő 
nyilása összébb vonásakor létrejövő e hang szintén ezt iga-
zolja. Ha megkisértjük e három hangot egymásután kiejteni 
a, e, i, kapjuk az ismert aj indulatszavat; ha pedig az alap-
hanggal kezdjük h, a, e, i, kapjuk a haj! indulat-szavat. Ha 
már azon érzeteket elemezzük, melyek az aj és haj indulat-
szavak létrejöttét okozzák, azt tapasztaljuk, hogy gyenge 
kezdetű mozgalom lassan a legfokozottabb mozgalomba csap 
át bensőnkben, mi a hangszervek izmaira átvetődve, azokat 
önkénytelenül az aj, vagy a teljesen hallható haj hangtest 
kiejtésére készti, a miben az erők fönnmaradásának természeti 
törvényét nyiltan érvényesülni tapasztaljuk, a midőn a kül-
hatásra bennünk keletkezett mozgalom nem marad bent, 
hanem izomtevékenységgé válik, minek szüleménye az aj, haj 
hangtest, melyeknek hatása a hallgatóban ismétlődik, s igy megy 
ez folyton tovább, mi igazolja Heraklit nézetét, hogy a termé-
szetben csakugyan minden foly, vagyis szünet nélkül mozog. 

Ha ezek után az ismertetett hangokat, mint érzet-
elemeket tekintjük : h az érzet kezdetét, a, e annak fokozott-
ságát, i pedig legfölsőbb fokra való kifejlettségét képviseli. 
E szerint egy teljesen bevégzett érzet haei — haj hangtesttel 
fejezhető ki. Es e fö.fogásnak meg is felel nyelvünkben a 
haj indulatszó, mely hogy minden hangelemet tisztán nem 
hallat, annak oka az, hogy a kiejtés gyors egymásutánja 
miatt halló érzékünk a hanghatásokat tökéletlenül közvetíti, 
s a hallgató részéről ekkor érvényesülve találjuk e régi lélek-
tani igazságot: Pluribus intentus minor est ad singula sensus. 

Ezek érintése után folytathatjuk a többi hangok kelet-
kezésének észleletét is. Az a hangnál igényelt száj- és gége-
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nyílásból kiindulva, ha a gégefőt természetes helyzetébői 
alább ejtjük, a szájür tere mélyebbé válik s a gégefő nyílásá-
nál csak azt észlelhetjük, hogy a kerek nyilás fölseje kissé 
laposabbá vált, de ezen arányban az alsó rész mintegy 
meghosszabbodott, tehát a tér nagysága úgyszólván csak az 
a hang nyílásának némi módosult alakja, s igy az ekkor 
keletkező o hang állaga azonos az a hangéval, de erélye a 
felső hangszalag lapossága miatt gyengébb az a hangénál. 
Ha ezen szájállásból a gégefőt még mélyebbre eresztjük, 
mit az a hangtól kezdve a gégecsutka érintése által érez-
hetünk is, a fölül még laposabbá, alul pedig még mélyebben 
alányulóvá lett nyíláson kitolt lég az u hangot hallatja, mely 
légállagra szintén alig különbözik az o légállagától, csak 
erélye vált még gyengébbé, mint az o hangé. Ha már ezen 
két hangot is érzetének megfelelő képletben kifejezni akarjuk, 
ez az a képletéből eként alakitható: o = a — h, u = a — h2, 
mely képletekben a ha s h tagok az a érzeterélye csökkenésé-
nek különzékei. S valóban e hangokat egymásután kiejtve: 
a, a, u az au vagy lassan elhaló a- a- a hangtestet halljuk, 
melyet akkor szoktunk legutóbbi alakjában ösztönszerűleg 
hallatni, mikor valami benső tevékenységünkre vagyis moz-
galmainkra csökkentöleg hat. E szerint ha az a, e, i hangok 
természeti hatásuknál fogva a benső mozgalmakra fokozólag', 
tehát kedvderitőleg hatnak, az a, o, u hangok a benső mozgal-
makra csökkentöleg, vagyis kedvlohasztólag, bágyasztólag 
hatnak. 

A z a, e, i, o, u hangoknak élettani hatásait fölmutatván, 
kisértsük meg a szóhangjaink közt szereplő ö, ü önhangzóknak 
ilyetén hatásait is megállapítani. Az összehasonlító nyelvészet 
kutatásai azon eredményt mutatták föl eddigelé, hogy az 
ismert nyelvekben, melyeknek száma kilenczszáznál nem 
kevesebb, az a, i, u mindenütt feltalálhatók. Ennek oka a 
mai tudomány utasitása nyomán a következőkben adható. Ha 
érzeteink átalán két csoportra oszthatók, mint amelyeknek 
a jó és rosz kedvállapotok, indulatok felelnek m e g : akkor 
a hangok között is kell oly kettőnek lennie, melyek egyike 
oly érzetet kelt föl bennünk, melynek kísérője a jó kedv, 
a másika pedig oly érzetet, mely a rosz kedvet hozza létre. 
Minthogy a jó kedv a természetes léttevékenység fokozottabb 
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állapotát jelöli, ha már a természetes léttevékenységet kedv 
szóval jelöljük, akkor a kedv oly létállapotot jelent, mely 
kiindulási pontként szolgál ugy a jó mint a rosz kedvre, melyet 
se jó se rosz jelző nem illet meg, de belőle mindkettő kifejt-
hető hangérzetek által. Melyik már most azon emberi hang-, 
mely a természetes léttevékenység kifejezésére jogosult, s 
melyik az a másik, mely e természetes léttevékenység foko-
zására hatni képes? A zenetan az a hangot alaphangnak 
nevezi, a nyelvekben ugyanezen hang képezi a hangok sor-
rendjének elsejét. Nos, ezen két Összhangzó eljárás a zene és 
nyelvészet terén nem ugyanazon élettani alapu-e ? Beszédszer-
vünk legtermészetesebb állásában, a kisded által legelőször 
tisztán kiejtett hang az a hang. Ha beszédszervünk ezen hely-
zetből lehető magasra emelkedik s erre legtöbb erély fordí-
tását szükségesnek tapasztaljuk, az ilyenkor létrejövő i érzete 
nem felel-e meg a kiejtésére fordított erély hatásának ? 
Ellenben, ha az a-nál észlelt beszédszerv helyzetét aként vál-
toztatjuk, hogy a gégefő le és hátra húzódjék s szájüregünk 
is lehető mélyre essék, akkor a lehető legcsekélyebb izom-
erélyre van szükségünk, s mint mondani szokás, szájunk alsó 
részét mintegy tehetetlenül aláejtjük. E helyzetben hozzuk 
létre az u hangot, melyet a nyelvtan a legmélyebb hangnak' 
nevez, minek ellentéte az i, mint legmagasabb emberi hang. 
E három hang élettani hatásaiban tehát jogosult képviselni 
azon érzeteket, melyek kedvállapotaink legtermészetesebb sza-
bályozói, de létesitői is egyszersmint. A természetes léttevé-
kenység képviselője az a, a fokozotté az i, a csökkenőé az u. 
Ez volna tehát az a hangnak mint alap- és hangsor kezdő 
hang elnevezésének megfejtése élet s lélektani alapon ; ezzel 
volna megfejthető az összehasonlitó nyelvészet fenti adatának 
titka a három önhangzónak minden nyelvben érvényesülő 
szereplésére nézve. — Ám egyik kedvállapotból a másikra 
való átmenet, bármily gyorsan megy is végbe, érzetfoko-
zatok átugrása által nem történhetik, — saltus non datur in 
natura — mondja helyesen a természettan ; s azért az érze-
teket keltő hangok közt is — épen ugy mint a zenehangok-
nál — az a-tól az i-ig s az u-ig átmeneti középhangoknak is 
kell lenni. Hogy vannak is, az e és o már erre vall. Ám ezen 
átmenetek az érzékek finomsága követelményénél fogva még 



más átmeneti hangokat is igényeltek, melyek a latinban az 
ae, oe kettős hangok által jeleztettek, nyelvünkben pedig az 
ö, ü átmeneti hangokkal. Aligha csalódunk, ha azt állitjuk, 
hogy az a, e, i, o, ö, u, ü önhangzókban erélyük alapján 
eként rendezve : u, o, a, e, ö, ü, i az van kifejezve, mi a zene-
hangban a c, d, e, f, g, a, h, c betűkkel. Vizsgáljuk már 
ezek után azt is, mily alapon különböztetik meg önhangzóinkat 
magas, mély, vékony, vasiag jelzőkkel ? Eme jelzők, mint 
jelentésük mutatja, az anyagi tárgyak térbeli tulajdonságaira 
vonatkoznak, s igy a hangokat is anyagi tárgyakul tekintet-
ték azok, kik nekik e jelzőket adák egymástól való megkü-
lönböztethetés végett. Nos, e fölfogás teljesen azonos a mienkkel. 
Ugyanis a hang — fejtegetésünk szerint — oly légtömeg, mely-
nek állaga a hangszalagok közt kitolt légoszlop, alakja pedig 
ezen légtömeg tömecseinek rezgés-, vagyis mozgásmódja. Eme 
légoszlop tömege legnagyobb a h hangnál, legkisebbaz i-nél. Ám 
az i légtömege alakjára nézve a h hengeralaku tömegéhez képest 
méltán mondható vékonynak, miga h tömegét csekély változással 
megtartó a, o, u e tekintetben helyesen nevezhetők vastag han-
goknak. A magas és mély hang elnevezésnek nem nehéz 
természettani alapját kitalálni. Ha ugyanis észleleteink tanu-
sága szerint az i hang légtömege legkisebb, tehát legkevesebb 
légtömeggel biró, igy helyesen nevezhető legkönyebbnek az 
as o, u hangokhoz képest, melyek ily alapon a legnehezebb 
hangok. Ezzel már előzőleg is leszámoltunk. Ám a hangok is 
térben léteznek, a hol a testek súlyuk szerint foglalnak 
helyet. A testek elhelyezkedési tere a föld felülete s ennek 
mélyedései, hol tapasztalás szerint a legmélyebb helyet a 
legnehezebbek, a legmagasabbat a legkönnyebbek foglalják 
el. E fölfogás szerint már érthető, miért neveztetnek töme-
güknél fogva az a, o, u mély hangoknak, az e, ö, ü, i magas 
hangoknak. A hangoknak éles és tompa jelzői azon észlelet 
nyomán nyerhették alkalmazásukat, hogy az e i kiejtésekor 
a hangszalagok szélei a lehető legélesebbek s legszűkebbek, 
s igy a köztük kitolult légtömegek is ily éles alakot kény-
telenek ölteni. Mivel pedig a mi éles, az metsz is, ez alapon 
főleg az i hangot metsző hangnak is szokás ' nevezni, mig 
az a, o, u kiejtésekor a hangszalagok szélei a legtompábbak 
s közük a lehető legvastagabb, igy az ott kitoluló lég 
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alakján sem képződhetnek élek, eme nyomon juthatott nekik 
a tompa jelző. 

Az erős és gyenge hang elnevezés is szokásban van, és 
pedig a mondatbeli szavak hangerélye meghatározásánál ; nem 
lesz tehát fölösleges ezen elnevezés okát is élettani alapon 
kutatnunk. E tekintetből az érzet és ingere közti viszonyt 
szükség előzőleg mevilágitanunk. Tapasztalhatni, hogy ugyan-
azon érzetkörben két látszólag egyenlő ingerképességü tárgy, 
pl. rezeda-virágszál külön-külön szagolva nem egyenlő erős 
érzetet kelt föl, miből önként következik, hogy ingerök sem 
egyenlő erejű. Mivel pedig az érzetek nem egyebek, mint belső 
mozgalmak, tehát a rezeda által keltett mozgalmak sem egyenlő 
erejűek. Ám a mozgalom ereje hatástere nagysága által be 
csülhető, ezen alapon szokás az érzeteket erejök szerint inten-
síneknek, belterjeseknek nevezni. Hasonló eredményre jutunk 
két hang érzete összehasonlitásánál is, s ez alapon nevezik a 
hangokat is erős vagy gyenge hangoknak, miről a létmozgal-
mak térbelisége hangjainál bővebben fogunk szólni. Ezek 
után már helyén lesz annak megállapítása: mily lények inger-
érzetei jelölésére képesitvék érzethasonlóság alapján ön-
hangzóink ? Eme czélra azonban szükséges előzőleg a légnek, 
mint a szóhangok állagának természet- s élettani sajátságait 
elemeznünk. A lég eme kettős tekintet alapján oly lény, 
melynek mind tér-, mind időbelisége határozatlan és ingere, 
vagyis mozgató tulajdonsága érző idegeink közvetítése folytán 
szintén mint határozatlan érzet nyilvánul bennünk. Ám mihelyt 
a gégefő szalagjai közt tüdőnkből kitolul, mind tér-, mind 
időbeliségére nézve határozott lénynyé válik, és mint ilyennek 
érzete mindama lények érzete jelzésére képessé lesz, melyek 
bennünk tudatos érzeteket kelteni képesek. Ám amennyiben 
a h hang érzete tudatunk tanúsága szerint a l eggyengébb 
hangérzet, ha ezt egységül veszszük, a Számtani sorban többesei 
a következő képlettel jelezhetők : 

h, u, oj a e, ö, ü, i 
i'o i*4 i"7 2'o 2*3 2*6 2*9 3.0 

mély hangok. magas hangok. 

Mintha líallanám eme fejtegetésre a következő észrevé-
telt : Bajos azt elhinni, hogy nyelvalkotó őseink ily tudományos 
ismeretekre támaszkodva szabhatták volna meg önhangzóink 
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érzeterélyeit. Ezen megjegyzés mai fölfogás szerint alaposnak 
látszik ; mert már ős gyökszavaink szabályszerűségének isme-
rete után sem lehet azok képzését józanul valamely szellemileg 
kevéssé fejlett ember akaratnélküli ötletének tulajdonítani; 
s igen találóan jegyzi meg Müller Miksa, hogy a nyelvekben 
található nagyszámú eredeti gyökszavak bizonyára a nyelv-
alkotás legvirágzóbb korára esnek, melynek virágai az idők 
folytán nagyrészben lehullottak (elavultak), mi oly durva em-
bertől, ki minden falevél susogására meg nem indul, s tompa 
érzékkel bámulja a természetet, aligha telt ki. És az is bizonyos, 
hogy ha az érzetek s eredeti hangok közt természetes össze-
függést elfogadunk, akkor egy embernek, ki azt érezni s ki-
fejezni akarja, legalább is oly finom és éles érzékünek kell 
lennie, mint mi vagyunk, nekünk pedig nem csekély fárad-
ságunkba kerül az ily mélyreható öszhangot kimutatni. 

Nos — már kimutattuk — miként jutunk mi erre ; az 
érzetek hasonlósága alapján ; ám a hallérzék az ő három-
ezeret haladó idegszálai segélyével minden hang ingerét föl-
fogni képes, s ez által azon állapotban van, mire egyik érzé-
künk sem alkalmas, hogy a sokféle érzéki érzetek mindegyiké-
hez hasonlót létesitni, s igy annak kifejezést is kölcsönözni 
képes. 

Föltehetjük tehát, hogy az első ember ép tehetségei se-
gélyével nemcsak azon tárgyak számára, melyek hangot ad-
nak, talált megfelelő hangi kifejezést, hanem olyanokra is, 
melyek látó, érző s egyéb érzékeink által keltenek bennünk 
érzeteket; különösen, hogy a megfelelő érzetekre vonatkozó 
hangérzetek egyenkint is öszhangban valának, mit mi már 
sejteni sem vagyunk képesek. Ám hogy az ős emberek érzet-
beli előnyét felfoghassuk a mi érzettompaságunkkal szemben, 
természetesen az ember hang- és beszédképességi ösztönére 
kell gondolnunk. Miként ez jelenben a beszédben s beszéd-
tanulásban, sőt beszédmivelésben ellenállhatlan kényszerrel nyil-
vánul, ugy az oly embereknél, kik még beszélni nem tudnak, 
a beszédalkotásban nyer kifejezést. 

Eme természeti ösztönnel bizonyára a tevékenységhez 
szükséges eszközök is adva valának, különösen az érzetek 
hasonlóságának megérthetésére szolgálók. E képesség alkal-
mazás és gyakorlás által élesült és finomodott, mig nálunk 
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mint fölösleges, háttérbe — felejtékenységbe — szorult. Ily mó-
don fejthető meg a nagyszámú szógyökök létrejötte, mig később 
uj gyökök képzésére a már nyert alakokkal való önkényes 
elbánás s létczélokra való felhasználás szolgálhatott alkalmul. 
Mindezek nyomán tehát észszerűen állithatni, hogy a nyelv-
alkotási természetes tehetség teljes birtokában nem vala 
mulhatlanul szükséges őseinknek a szóalkotásnál a föntjelzett 
tudományos elveknek előleges ismerete. Á m hogy érzékeink 
mai tompultsága mellett azok nélkülözhetlenek őseink nyelv-
alkotási törvényeinek föllelhetésére, azt alig tagadhatni. 

E kis kitérés fejtegetésünk alapelvei megvalósításának 
kellő méltathatása végett, ugy hiszszük, nem vala fölösleges, 
mert ezentúl már f igyelemmel kisérheti az olvasó a hangke-
letkezés alapjának megismerése nyomán ön hangzóinknak, mint 
önálló hd.ngegyedeknek természetes öszhangzását a lényekkel 
és létmozgalmakkal. 

A z önhangzók állaga és alakja meghatározása nyomán 
azok következő képletben tüntethetők szem elé : 

i = magas, könnyű 

alaphang = a = mély, nehéz 
= mély, nehéz 

hangok. 

Természettani törvény szerint súlyuk tekintetéből térbeli 
helyük következőleg állitható elő : 

i legkönnyebb, legmagasabb 

könnyebb, magasabb 

könnyű, magas 
nehéz, mély 
nehezebb, mélyebb 
legnehezebb, legmélyebb 

Mozgási erélyük, tehát élettani hatásuk szerint a követ-
kező képletben állíthatók elő : 

i legélénkebb hatású, legerősebb 

hang. 

ü h 
ö l 

élénkebb hatású, erősebb 

e élénk hatású, erős 

kedvderítő 

hang. 
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a kedvalap, — gyenge, lágy 
o gyengébb 
u leggyengébb 

kedvlohasztó 

hang. 

. Önhangzóinknak a fönti képletekben jelzett tulajdon-
ságai alapján kisértsük meg ama lényeket jelezni, melyek 
érzetei egyes önhangzóink érzeteivel azonosak. Kezdjük ezt 
a legélénkebb érzetet keltő, vagyis legkedvderitőbb i hangra 
vonatkozólag. Mindama lények ingerei, melyek bensőnkben 
bizonyos kedvderitő érzetet keltenek, e tekintetben a beszélő 
emberrel szemben gyengéknek mondhatók. K i nem tapasztalja, 
hogy a megszólaló ember az első pillanatra egész valónkat 
mozgalomba hozza, mire puszta szoborszerű alakja szó nélkül 
képtelen. Mig ez egyrészről azt igazolja, hogy az ember 
legnemesebb tehetségének, a beszélő tehetségnek tevékeny-
sége uralja kedvállapotunkat, másrészt e tehetsége által Sze-
mélyisége — habár pillanatra is — egész figyelmünket magára 
vonni képes. Nos, e köztapasztalat — mint élet- s lélektani 
köznapi tünemény — ép érzékekkel biró őseinkben nem 
merülhetett-e föl s az ily tünemény keltette érzetben nem 
találhatták-e föl a legerélyesebb emberi hang (i) keltette 
érzet hasonlóságát? Ha ezt elfogadjuk, akkor helyesen állítjuk, 
hogy a beszélő embert jelző szóban az i vagy e közel rokon 
hang nem hiányozhatott, ha nem is minden más hang kisérete 
nélkül. A chinai, angol nyelvben i jelzi a beszélő lényt, 
vagyis ez a beszélő ember átalános neve (névmás); az olasz 
nyelvben i(o), a németben i(ch), a latin s görög nyelvben e(go), 
a magyarban pedig é(n). Ha itt megérintjük, hogy nyelvünk-
ben az é tájszólás szerint z'-nek hangzik, akkor nyelvalkotó 
őseink fölfogása is egyenlő a beszélő s cselekvő alany el-
nevezésében az indogermán népfajéval, valamint az ős szomszéd 
népfajéval, a chinaival is. 

Többi önhangzóink szerepe az i vezérhang-k,tói van nyel-
vünkben függővé téve, és pedig élettani alapon. Ha ugyanis 
a beszélő lény helyesen jeleztetik éllettani hatásánál fogva 
az i hanggal biró szóval, akkor amennyiben az ember az 
őt környező lényeknek rávaló hatása alapján a legközelebbit, 
mint a rá legélénkebben hatót helyesen jelzi e hanggal, mely-
nek érzete az i után legélénkebb, s a legközelebbi tárgy 
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után levőt a csekélyebb hatású lassú, nehéz a hanggal. És 
amennyiben a tárgyak hatását érzékeink fogják föl s ezek 
fejünk ugyanazon részén vannak, tehát a környező tárgyak 
közül is ezek hatván ránk leghatározottabban, ezeknek hang 
által való jelzésére irányult a főfigyelem. Midőn igy szólunk : 
e vagy a nem érdekel, az imént mondottak alapján az e a 
legközelebbi szemben levő tárgyat jelzi, mig az a hang a 
távolabbit. A z ez, az mutató névmás tehát az ős e, a név-
másoknak csak teljesebb alakja, mit később bővebben meg-
világíthatunk. Ha már eddigi okoskodásunkat tovább folytat-
juk, a lények hozzánk való tér- és időbeli viszonyát hasonló 
módon állapithatjuk meg hangok által. Ugyanis az i kiinduló 
hang jelezvén a beszélő alanyt, ama tárgyak, melyek érzékei 
elől félre, tehát oldalra vagy épen háta mögé esnek, hatá-
sukra nézve még gyöngébbek, mint az a-val jelöltek, s igy 
ezek jelzésére az o és u alaphanggal biró szavak maradnak 
hátra. Nos, nyelvünkben ennek is föllelhetni nyomát. A be-
szélő a félreeső tárgy helyét jelezni akarván ott, oda, onnan 
szavakat használ o alaphanggal; mig a legközelebbi helyet 
az itt, ide, innen szavakkal jelzi/ tehát az i alaphanggal, minő 
az ő neve is. A fő érzékektől egészen eleső, tehát hátamögött 
levőkre az utó, után szavak használtatnak, vagyis a leggyön-
gébb hatású u alaphangból alkotott hangtest, mi később 
szintén kellő világításba lesz hozható. 

A mondottak alapján tehát már meghatározható önhang-
zóinknak mint önálló hangegyedeknek a tér- és időbeli lények 
elnevezésére való jogosultsága ingereik hasonlósága alapján, 
mi a következő képlet által is jelezhető: 

a 

e 
o 1 o 

u 

mely képletben / a beszélő lényt, e, a az érzékei elé eső 
közelebbi s távolabbi, o az oldalról, u az utána levő lényeket 
jelzi. A hozzájuk járuló mozgáshangokról később lesz szó. 

Az eddig fölhozhatott hangok jelentései arról tanúskod-
nak, hogy nyelvünkben is, miként más nyelvekben az ős 
gyökök, a bennök lévő önhangzók jelentése nyoma mindannyian 



valami álalánost jeleznek, oly jellemző sajátságra vonatkoznak, 
mely után a lény elneveztetik, s igy azonnal nyelvünk azon 

jellemző korszakába jutunk, melyben a névadás mint osztályo-
zás, rendezés, meghatározás, megkülönböztetés már igen kifej-
lett fokon alkalmazásba jő, mi a mássalhangzók szerepe 
megjelölésével teljes megvilágításban fog előtűnni. 



A kettős jelentésű alapszavak alakulása. 

A hangok keletkezésének törvényeit ismerve, áttérhetünk 
a legkezdetlegesebb hangtesteknek — a szavaknak — kelet-
kezési törvényei megvilágítására is. 

Minthogy a lényekben átalán állagot és alakot külön-
böztetünk meg, vagyis a lények anyagát és mozgató erejét, 
ebből az következik, hogy csakis a kettő egyesülése alkothat 
egy lényegyedet. Ám ismert tény, hogy az állag és alak egyes 
lényekben igen különböző, majd egyik majd másik lévén 
előnyben. A lényeknek eme sajátságaiban — mint kimutattuk — 
osztoznak azon mesterséges lények is, melyeket beszédszervünk 
segélyével szándékosan alkotunk a légből, s e lények a 
szóhangok. 

Eddigi észleleteink alapján a h alaphang léganyaga a leg-
nagyobb, ám mozgató erélye vagyis ingere a legcsekélyebb, 
s igy érzete is leggyengébb az ismertetett hangok közt. Ezen 
sajátságai alapján tehát a h hang egymagában csakis oly lény 
jelzésére jogosult, melynek mozgató erélye a h hang inge-
rével egyenlő, s ha az hangban nyilvánul, akkor a h hangot 
hallató lény. Ily lény azonban sok levén, igen természetes, 
hogy azok a h hang által csak együttesen, vagyis fajilag 
jelezhetők. E fajnak a sajátképi neve a. lélegzésre képes élő állat, 
s igy a h hang nyelvünkben nem lényegyedet, hanem egész 
lélekző csoportot, v a g y i s / ^ jelezhet. A lélekző fajnak h hang 
által való jelzése élettani alapon amily elfogadható, ép oly 
természetes is, s épen ezért az ép érzékeire utalt első ős em-
beriség nyelvalkotási benső ösztöne nyomán ilyetén eljárásra 
a mai tudományos elmélet ismerete nélkül is képes lehetett, 
s mint ős szavaink tanúsítják, képes is volt. 

A h hang többesei — az önhangzók — alakjuk ingeréhez 
mérten az imént mondottak nyomán egyenkint más-más lényfaj 
jelzésére jogositvák, mint ezt már az önhangzóknál némileg jelez-
tük is. Kisértsük meg ezt tüzetesebben meghatározni. Elfogadva 



azon elvet, hogy a beszédképességet első rendben az ember 
saját létállapotai jelezhetésére nyerte örökségben, már a h 
hang kiejtésével is azt czélozhatta, hogy általa magának 
vagy hozzátartozóinak azon létállapotát jelezhesse, mely h 
hangban nyilvánul, ez pedig a pusztán lélegző állapot, mi az 
ekkor tőle hallható h hang által természetes alapon jelezhető. 
Ám mivel ily hang minden lélegző állat jelzésére is jogosult, 
ezért a h hang a lélegző embert vagy ily létállapotát csak 
határozatlanul jelezhette s igy a h inkább a lélegző állatok 
s ily létállapotuknak általános jelző hangja, mint az emberé. 
Igen természetes vala tehát, ha a beszédképesség ösztöne az 
embert saját létállapotának közelebbi meghatározására is kész-
tette. Erre föl is használta az önhangzókat, mint a h hang 
tökélyesebb lényalakjait ép ugy, mint a h hangot érzeteink 
különböző fokai szerint, miről már az önhangzóknál szóltunk 
is. Ám mivel az ily lények is többen lehettek, igy az egyedi 
megkülönböztetés ismét határozatlan vala, habár már sokkal 
szűkebb körű, mint a h hang által. E meghatározásnál az a 
legjellemzőbb, hogy a jelzett lények a beszélőhöz különösen 
térbeli viszonyuknál fogva vétettek figyelembe. Itt tehát már 
a jelezni kivánt lény két j e g y e : az élénkebb érzetkeltés és 
az ezzel viszonyban álló térbeli távolság vétetett ismertető 
jegyül , mig a h hangnál csak puszta érzetkeltési létallapot 
vagy annak tulajdonosa — maga a lény jött figyelembe. 

A mondottakból már a magyar nyelvalkotásnak azon 
törvénye látszik előtűnni, hogy nyelvünkben a h és többesei-
vel a lények mozgás és mozgatási állapotai csak átalán jelez-
tettek ; legátalánosabban a h, kissé közelebbről az önhangzók 
által. Továbbá, hogy eme hangok a mai nyelvtani kifejezé-
sek szerint két beszédreszt képviseltek a nyelvalakulás kor-
szakában, t. i. a mozgási tényt (actus, actio) s a mozgó 
lényt (ágens, movens). E fölfogás szerint a h mai kifejezé-
sekkel igy hangzanék: a leggyengébben mozgó (lélegző) lény 
vagy valami leggyengébben mozog s mozgat. Az i jelentése 
érzéki ingere alapján e szavakkal fejezhető ki : a legerő-
teljesebb s legközelebb mozgó lény vagy valamely lény a 
legerőteljesebben s legközelebb mozog. Hasonlólag értelmez-
hető a többi önhangzó jelentése is ős fölfogás szerint. Ám a 
mondottak nyomán az is kitűnik, hogy az eddig tárgyalt 
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nyolcz szóhang bir már tárgyilagos jelentéssel is, a mennyiben 
általuk a lények bizonyos sajátságaik szerint megnevezhetők.*) 

Ám az ember létállapotainak minél határozottabb jelzé-
sére ösztönöztetvén, beszédképessége folyton keresé a módokat 
ennek megvalósithatására. És ezen módokat, mint gyökszavaink 
igazolják, bámulatosan föl is találta. Tapasztalván azt már 
az első ember, hogy egymagában létczéljai kellő elérhetésére 
élettárs is adatott részére, hogy a mit önerejéből elérni 
lehetetlen, azt társasulás által könnyen megvalósíthatja. Nos, 
e természetes benső sugalmánál fogva a társasulás eszméjét az 
ő legfönségesebb szellemi alkotásában is bámulatosan meg-
valósította. A mily czélra egymagában sem a h, sem az ö 
többeseit képesnek nem találta, annak kifejezésére ezen két 
különböző hang egyesülve jogosultnak nyilvánult, és pedig 
az erősebb társaságában a gyenge. í g y a minek jelzésére 
az i hang állagi szegénységénél fogva egyedül elégtelennek 
nyilvánult, azt kipótolta társaságában az állagban gazdag h. 
Az ih hangtest hallatára már egyenesen oly lényegyedre gon-
dolunk, mely ezen hangokat egyszerre kiejteni képes, vagyis 
oly lényre, (i) mely hozzánk legközelebb van s legerélyesebb 
a hasonló lények között, vagy arra gondolunk, hogy valami 
legerélyesebben s hozzánk legközelebb mozog (h). Ám eddigi fej-

*) A z összehasonlító nyelvészet eddigi kutatásai azon tényt állapítják meg, 
hogy minden nyelv gyökszavai valami átalánost jelölnek, oly jellemző sajátságot 
fejeznek ki, mely szerint a tárgyak elnevezést nyertek. Á m e tény arra vall, 
hogy a nyelvek már keletkezésükkor a nyelv jellemző korát élék, melyben a név-
adás mint osztályozás, rendezés, meghatározás, megkülönböztetés már igen kifejlett 
fokon alkalmazást nyert. (Gutberlet. Die Psychologie. S. 125.) E bölcseleti nyi-
latkozatot a mi nyelvünk ős tői is igazolják: ám oly tényt is, mit az összehason -
litó nyelvészet még eddig nem jelölt, hogy t. i. az összes fajnyelveket a szótők 
alkotásában egy törvény uralta, ama őstörvény, mely a legelső nyelvalkotásnál is 
irányadó vala. Eme töivény pedig csak ugy lehetett közös tudatban, ha az maga 
az emberi természetben már mint ösztön közösen élt, mely a kültermészetből 
folyton meritheté ingerét. Ez pedig a természet átalános törvényének ama érvé-
nyesülése lehetett csak, melyet fejtegetésünk kiindulási pontjául fogadunk el : 
a természetben minden ?nozog s mozgat. Ezen alapul a belmozgalmaknak taglejté-
sekben, hangokban való természetes nyilvánulása; ezen a hallott hangok ingere 
után keletkezett érzetnek mint benső oknak inditó képessége; ezen a szavaknak 
mint ingerösszeg-ntV nagyobb inditó ereje, mint egyes hangoknak; ezen a szó-
tömegnek, vagyis beszédnek, szónoklatnak csodásnak tartott — pedig i^en termé-
szetes inditó ereje. 



tegetésünk szerint az már sem állat, sem valami térbeli viszony-
ban levő lény hozzánk, hanem épen maga az emberegyed, 
mert e hang kiejtésére csakis ember képes. Eme hangtest 
már nem átalános, hanem egyedi fogalom, habár még igen 
sok hiányzik hozzá, hogy az embert különféle létállapotaiban 
különösen kifejezhesse. Ha önhangzóinkkal a h kapcsában 
hangtesteket alakítunk, ezen szavakat nyerjük : ih, eh, ah, oh, 
öh, uh, üh, melyekben már indulatszavainkat fölismerhetjük. 
Kisértsük meg bemutatott elveink alapján ezek jelentését 
hangelemeik alapján kifejezni. Ih hangtest hallatára oly 
emberre gondolunk, ki belsőleg pillanatra a legnagyobb moz-
galomban van; e hangtest kiejtésére akkor kényszerülünk 
ösztönszerűleg, midőn valamely inger belsőnket a legfelsőbb 
fokig megindította, akkor azt mondjuk meg-z'/Ujedtem, vagyis 
bensőleg legfensőbb fokig fölindultam. Már e kifejezés mutatja, 
hogy nyelvalkotó őseink ezen benső mozgalom jelzésére a 
kifejtett alapon használák az ih tőt, melynek bővüléseit később 
egyenkint ki fogjuk fejezni, ugy, mint imént az ih hangtest 
elemeivel tettük; s azért reméljük, hogy olvasónk e kis elő-
legezés miatt nem neheztelend meg. Hasonlólag fejthetők meg 
az eh, ah régi s ma már csak indulatszóink közt szereplő 
hangtesteknek hangelemi jelentései is a fölindultság külön-
böző fokaira gondolva, miben az önhangzók élet- s természet-
tani sajátságai nagy segítséget nyújtanak. 

Indulatszavaink hangelemi jelentése kimutatásával már 
eljutottunk ama ős nyelvtörvény jelezhetéséhez, mely e szóval 
fejezhető k i : emberegyed, s létmozgalmai jelzésére az alaphang 
s valamelyik többszörösének csatlakozása szükséges, mely 
egyesülést régente is szó hangtesttel jelzék, mily alapon, 
hangelemi jelentése fogja igazolni. 

Eddigi észleleteim alapján a h és többesei valamint az 
idézett hét indulatszó méltán nevezhetők nyelvünkben ós tök-
nek vagy tőszóknak, melyek által mind a mozgó lény mind 
pedig létalapja a mozgás együtt kifejezve van, vagyis igék és 
nevek is egyszersmint. Ez okból nevezhetők kettős jelentésű 
szavaknak. 

Hogy elsorolt indulatszavaink már régente is a belmoz-
galmaknak mind cselekvését (actio) mind alanyát (ágens) 
jelezték, igazolva található a T. M. nyelvszótárban az éh, ih, 
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eh czikk alatt. Az ott fölsorolt mondatok tanúsága szerint e 
hangtestek majd összes belső részeink közös neveként, majd 
ezek ténykedéseként vannak használatban. Ha már ezek után 
ama eddig meg nem fejtett nyelvtani kérdésre gondolunk : 
mily alapon használhatók gyökszavaink majd igék-, majd neve-
kül, mint ir, sziv, iz, . . . . a feleletet fejtegetésünkben föl-
lelhetni, mi tárgyalásunk folyamán még nagyobb bizonyos-
ságot fog nyerni. 

Herder*) a keleti nyelvek szavainak ilyetén sajátságát 
a nyelvalkotás kényelmeskedésének hajlandó betudni. A nagy-
tudományu franczia akadémikus Remusat A . is tájékozatlanul 
áll eme ős nyelvalkotási talány előtt, de ő szerényebb mint 
Herder, s bevallja, hogy az ilyen kettős jelentés megkülön-
böztetése idegen nyelvtanitónak lehetetlen, mert a chinai ily 
szavak egyik vagy másik jelentését bizonyos hangárnyalattal 
határozza meg, s erre eme nyelvben Írásjelek hiányzanak. 
Ily szavak közt emlegeti az ing, hó szavakat is, és pedig oly 
franczia körülírással, miből a mi ing, hó szavainkra ismerhe-
tünk. í g y ing szónak eme meghatározását adja: oly ruha, 
mely közvetlen testünk fölött van; hó imigyen van könyvében 
franczia szavakkal meghatározva: fagyott viz, s igy a chinai 
hó kifejezésben is azonos jelentőségű magyar szavat ismerhe-
tünk meg. Ám ha valaki e kérdésben a mi kettős jelentésű 
szavaink megkülönböztető Írásjeleit ismerni akarná, egyszerűen 
önhangzóink ékezetére figyelmeztetnők őt, mely az önhangzón 
állván, cselekvő alanyt fejezi ki a gyökszóban, az ékezetlen 
gyök pedig magát a cselekvési tényt. Elő szóval pedig a 
cselekvő alany jelentése az önhangzó erélyes kiejtésével 

i 

*) Herder „ Ueber der Ursprung der Spracheu czimű megkoszorúzott művé-
ben imigy nyilatkozik : Noch muss ich hier eine Sonderbarkeit erklären : nämlich 
die Mannigfaltigkeit der Bedeutungen eines Wortes nach dem Unterschiede 
kleiner Accentuationen. Ich finde diesen Kunstgriff fast unter allen Winden. Ich 
finde ihn eben so bei den alten Sprachen z. B. der chinesischen und den'morgen-
ländischen, wo ein kleiner Schall, Accent, Hauch die ganze Bedeutung ändert ; 
und ich finde nichts als sehr Menschliches in ihm, nämlich Dürftigkeit und 
Bequemlichkeit der Erfinder. Sie hatten ein neues Wort nöthig, und da das 
müssige Erfinden aus leeren K o p f so schwer ist, so nehmen sie Aehnliches mit 
der Veränderung vielleicht nur Eines Hauches . . . E kérdésben az összehasonlító 
nyelvészet nem jutott egy lépéssel sem tovább napjainkban Herdernél, ki külön-
ben koszorús műve elveit maga visszavonta később. 



— ¿ 1 — 

(accentuatio), az alany mozgalma vagyis az actio a mással-
hangzó erélyes hangoztatás által tudatik a hallgatóval, mit 
az idézett chinai-magyar szavakban is érvényesülve találunk 
fejtegetésünk folyamán, éppen ugy mint az irt iz és számos 
más gyökben. 

Ám e ténynél önkényt eszünkbe jut ama hangemelési 
(accentuatio) szabály, melynél fogva tőmondatainkban majd az 
alany, majd az állítmány alaphangjának kiemelése kívántatik, a 
szerint a mint vagy az egyik vagy a másik jelentésére a hallgató 
figyelmét fölhívni akarjuk. Vájjon ezen ujabbkori hangemelési 
szabály alkotóját a tőmondat kiejtését illetőleg nem azon ős 
törvény sugalmazá-e, mely a kettős jelentésű szavak kiejtésé-
ben folyton érvényesül ? Ám ha ős tőink kiejtésében a mai 
tőmondat hangemelési szabálya érvényesül, e közös tulajdon-

. ságnál fogva nem lehet-e észszerűen következtetnünk, hogy 
mai tőmondataink csak tökélyesebb alakjai az ős tőmondatok-
nak, melyekben az önhangzó képviseli az alanyt, a mással-
hangzó pedig az állitmányt, s hogy eme ős tőkben az ön-
hangzó még legerediebb ős szógyök, valamint a mássalhangzó 
az állítmány, vagyis mozgás jelző hang az ős igegyök, mit 
később a szószármaztatás folytatásában fog a t. olvasó telje-
sen megokolva találni, valamint azt is, hogy a mai bövitett 
mondat ős alakja teljesebb hangtestü egytagú szavainkban rej-
lik. Ám ezzel a mondat szórendjének törvényei is föltalálha-
tók eme szavak hangelemei rendjében, mit szintén ki fogunk 
mutatni. 



A mozgást jelző hangok. 

Már érintettük, hogy a h és többesei egyesülten ember-
egyedet jelentenek nyelvünkben, de csak különböző létmoz-
galmai egyes alakjai szerint. Azonban a létmozgalmak tér-
és időben menvén végbe és mindkét mozgalom is különféle 
lévén, hogy mindezekben az ember mint alany, valamint 
maguk a mozgalmak is hangokkal jelezhetők legyenek : szük-
ség vala mindezekre megfelelő hangokat is alkotni. Melyek 
azok nyelvünkben, az alább mondandókból fog kiderülni. 

Minthogy a lényeknek az alak, vagyis a mozgó erő a 
lényege, a tulajdonképi létadója, mint ezt már a régibb 
bölcselet is imigyen fejezi k i : Forma dat esse rei, bizonyára 
eme fő lényeg által jelezhetők a lények és mozgalmaik 
is még határozottabban, mint az eddig fölmutatott ős gyök-
szavaink által. 

Eme bölcseleti szólam: „ A potiorifit denominatio{x szin-
tén eme fölfogást fejezi k i ; ugyanezt találjuk jelölve nyel-
vünkben a következő hangok által is: j, s, sz, z, zs, tz, ts. 

Eme hangok nemcsak azáltal különböznek önhangzóink-
tól, hogy nem a gégefő szalagjai közt képződnek, s e miatt 
nélkülözik az Önhangzók alaki és állagi határozottságát ; 
hanem abban is, hogy hasonmásai ama homályos és kelle-
metlen érzetet keltő zaj- és zörgésnek, melyek a viz- vagy 
légtömecsek fokozott rezgése, a testek súrlódása, vagy a meg-
ütött testek rezgése folytán hatnak füleinkbe. Ez okból nevezi 
őket az élettan síirlódó hangoknak, a természettan pedig egy-
szerűen zaj vagy zörej szavakkal jelöli, mert rezgésök szabály-
szerűsége nem állapitható meg aként, mint az önhangzóké, 
melyek mindegyikének — rezgésszáma alapján — a zene-
hangok nyolczadában határozott hely jelölhető ki, miként ez 
Müller M. idézett „Lectures" czimü tanulmányaiban is kimutatva 
található. Eme hangok tehát a jelzett természeti mozgalmakat 
kisérő hangok ösztönszerű utánzatai s igy önként kínálkoztak 
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nyelvalkotó őseinknek ama töme^^'nzy^T^S^nyeknek, tehát 
beimozgaImaknak jelzésére. Hogj^e^Jkelra foUp?\használtattak 
nyelvünkben, azonnal be is bi,z<2£ '̂itjuk. y , \ 

Ha a legerélyesebb alattd^t, ftffeVv az ¡kiejtettük s 
az erre igényelt hangtért nyelvünknek áz'Ájfyhe^ Való emelése 
által megszükitettük, egy uj harvg,>n^atlakozik hpízJí, az ismert j. 
Tehát ihj szavat hallunk, melj^ejí erecfe^ xj^íentése, hang-
elemei szerint, nem változott u g u a ^ ^ l hang által egy 
oly segéd-hanglény járult hozzá, mely bennünk önálló hang-
érzetet is képes kelteni, s igy az ih hangtest érzete erélyben 
szükségkép gyarapodott. Ám a belső mozgalmak emelkedése 
a kedv fokának is emelkedése, a kedvfok emelkedést pedig 
jó kedvnek szokás nevezni, s igy a j hang mint érzéterély-
fokozó, tehát kedvderítő hangnak is nevezhető. E szerint az 
ihj szó hangelemi jelentése szerint : könnyű lény (i) mozog (h), 
fokozva (j). Ám a belső térbeli mozgás fokozása a mozgás tér 
beni terjedése, s igy az ihj nemcsak benső mozgást, hanem 
bensőleg terjedő mozgást jelent, vagy bensőleg terjedő mozgású 
lényt alapszavaink kettős jelentése nyomán. Nos, a ki önkény-
telenül e szóra fakad: ihju, nem fokozódott belmozgalmát 
volt-e kénytelen elárulni ? Az ily embert azért jó kedvűnek 
helyesen nevezzük, mert a j-oh hangelemi jelentése szerint 
(j) fokozódó, (o) lassú erélyű, (h) mozgás, a mi nyilván a kedv 
derülését jelzi s ez, mint életérzet, kedves, vagyis jó(h). A 
széles jó kedv hangteste lévén nyelvünkben az ihju, a széles 
fogalom, nyíltan a benső mozgalom nagyobb térfoglalását 
fejezi ki s igy a j hang már a térben terjedt s nem csupán 
átalános (h) mozgást jelzi, s eme alapon a benső térben haladó 
mozgás természetes tényezője, mit keletkezése is igazol, a 
mennyiben nem a hangtér kezdetén, hanem annak közepén 
a fölső iny és nyelv közti szük téren, a két ruganyos nyák-
hártya rezgése által jő létre. Ám itt azon kérdés vethető 
föl : ha a jó csakugyan egyenlő jelentésű a joh származott 
szóval, mily okból hagyható el a benső létmozgalmat jelző h 
s mily okból kap az o ékezetet ? Ennek okát az élettan 
segélyével fejthetjük meg. Ugyanis minden hangnak, mint 
lénynek, megfelelő hangérzet is felel meg tudatunkban. 
Ila már ezt figyelembe véve, alapszavainkat kiejtjük, először 
az önhangzók erélyes érzete keletkezik tudatunkban s rögtön 

3 
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utána a h gyenge érzete. Ám arra, hogy ezen utóbbi érzet 
érvényesüljön, a h ingerének előbb az i ingere által keltett 
érzetet kellene elnémítani ; mivel pedig gyengébb létére ezt 
nem teheti, tehát, mint az i által keltett belmozgalom utó-
járuléka, épen azt miveli azzal, mint a már mozgó golyót 
utolérő, bár kisebb erélyű golyó az ütközés törvénye szerint 
elődével, közösen halad vele, saját erélye föláldozásával, gya-
rapítván előde érzeterélyét. Ebből már megfejthető: miért 
némul el az erősebb hangérzet után a leggyengébb h érzete, 
s miért gyarapodott az i erélye, mi nyelvünkben az ékezet 
által van kifejezve. Ha tehát alapszavaink, mint indulatszavak 
megőrzik is teljes hangelemeiket, ennek élettani oka az, hogy 
indulatunkban minden cselekvésünk erélyesebb, tehát hang-
alkotásunk is, s az erélyben gazdag h is külön érvényesülhet 
kellőleg tudatunkban. Ám ekkor, mint már előzőleg is érin-
tettük, az ih szóban nem az alanyra (i), mint inkább az állit-
mányra (h) fektetjük az erélyt s ezzel jelentése is = mozog, 
s nem mozgó. Ezek megokolása után már érthető, hogy nyel-
vünkben az ékezett öszhangzók már valóságos alapszavak, és 
pedig lényjelző névszók, s igy jogosan a hangok közt helyök 
nem lehet. Csakis ily fölfogás alapján érthető az ó szónak 
valódi jelentése, ha az ékezet helyett a h hangot utána gon-
doljuk, s ekkor hangelemi jelentését megállapítjuk: (o) nehéz, 
tehát lassú lény (h) belülről mozogni kezd, vagyis belülről las-
san mozogni kezdő lény, amennyiben a hangsúly nem a h han-
gon van. O év, ó szokás, ó divat, ó, ócska ruha kifejezések-
ben az ó jelző által a jelzett tárgyak, vagyis lények tér- és 
időbeli mozgásának lassúsága, s igy ránk való hatásának, inge-
rének gyengesége van kifejezve, ellentétben ama tárgyakkal, 
melyek uhj-ak, vagyis a melyeknek u h (csekély kezdődő moz-
gásuk (j) fokozódó félben van. Az újdonság ingere ezzel hang-
elemi jelentés után kimutatható, természetesen élettani föl-
fogás alapján. Az új (uhj) szóban ismét találkozunk a h elné-
mulásával, minek oka szintén ugy fejthető meg, mint az 
oh = ó hangnál, azon különbséggel, hogy az uhj szóban a 
j habár gyengébb is az o hang erélyénél, de sokkal erősebb 
a h hangénál s igy az ó-ba való olvadástól a nem közvetlen 
érintkezés kedveztével mentes maradhatott, s érzete olyaténkép 
követte az előző hang érzetét, mint egy haladó golyót egy 



lassabban haladó s igy tőle távolban maradó golyó. Ily jelen-
séggel mindegyre fogunk találkozni az alapszóknak hangokkal 
való bővítése alkalmával, hol az uj hang a h hang miatt az 
alapszó önhangzójával közvetlen nem érintkezik, s igy beolva-
dásnak sincs kitéve. Ezzel tehát kellő értékére szállítottuk 
a kopott gyök-féle kifejezést is, mit az ujabb nyelvészet hivei 
az olyan ős alapszavakra használnak, melyek jelentésével tisz-
tába jőni nem képesek, ám azok az alaphang (h) visszahelye-
zése által azonnal eredeti jelentésűkben megfejthetők. 

Vizsgáljuk tovább a belmozgalmak más nemei jelzésére 
szolgáló hangok jelentését. Ha a hangtérben már haladó ih 
hangtest a fogak előtt nyelvünk fölemelése által még szűkebb 
térre szorittatik, mint a j hang által, legelőször az s, utána 
az sz s végre a s hang létesül s a következő uj hangtestek 
alakulnak: ihs, ehs, ihsz, ehsz, ihz, ehz, melyek a h hang be-
olvadása folytán az is, es, tsz, esz, íz, ez ismert szavakat tün-
tetik elő. Minthogy az s, sz, z hangok érzete az előző hangok 
érzeteire szintén fokozólag hatnak, miként a j érzete, az élet-
érzet általuk is emelkedik s igy fokozottabb kedv kerekedik 
bennünk általuk. Ám már jeleztük, hogy ih minden belső 
részünk nemi elnevezése is, az s, sz, z mozgást fokozó hang-
tényezőkkel bővülve, mint a belmozgalmak ingerei kezdenek 
szerepelni, vagyis mozgáskeltőkké válnak s ekkor mozgató 
lényekként mozgatnak bennünket. Eme kifejezések tehát a 
száj iz, a száj isz, a gyomor esz azt jelentik, hogy benső ré-
szeink valamit mozgatnak, t. i. a bevett eledelt ízleli, iszsza, 
eszi. Ám e mozgató képesség, vagyis inger, átvitetik az ele-
delekre is ; ekkor mondjuk az ételnek ize, vagyis mozgató 
ingere van. Ezek alapján a belmozgalmak hangtényezői közt 
az s, sz, z, mint mozgatás tényező szerepelnek, vagyis a már 
mozgó ih lénynek mozgatási szerepeit fejezik ki. Ehsz = ész 
ismert szavunknak hangelemi jelentése tehát ez : é (könnyű 
belső lény, mely (sz) mozgat. Nos, midőn gondolkodunk, 
vagyis midőn bennünk az ész működik, nem érzünk-e egész 
a kifáradásig erélyes mozgatást épen ugy, mint midőn tag-
jaink erélyes mozgatása által kifáradunk ? 

Ezzel tehát ama könnyű lény, mely egész testünket moz-
gatásával kifárasztani képes, ha nyelvünkben ma már szellem, 
lélek szavakkal jelöltetik is, kezdetben az érzéki élet főtevé-

3* 



- 3 6 -

kenységét jelölő eszik, esz alapszóval vala röviden de sokat 
jelentőleg elnevezve és sokkal többet fejez ki, mint az elme, 
értelem későbbi keletű szavaink. Ha már ezek érintése után 
arra gondolunk, hogy nyelvünkben a megismerésnek mai mű-
szavai, minők: értem, tudom, gondolom, fölfogom, ismerem, 
emlékszem, elfelejtem . . . . népiesen még manapság is ily 
szavakkal fejeztetnek ki : fölérem észszel, nem fér az eszembe-
ki megy az eszemből, eszemben tartom, van eszemben, jut 
eszembe, eszem adta (mit később lelkem adta, lelkem terem-
tette szavakkal fejeztek ki), azt engedik sejteni, hogy nyelv-
alkotó őseink az életelvet legelőször az érzéki életre vonat, 
kozó ész (esz) mozgató erővel fejezék ki átvitt értelemben, 
mint ahogy a vele kapcsolatos igék is mind valóságos anyag-
mozgásokat fejeznek ki, és csak később alakiták arna szavakat, 
melyek ma az ész egyes ténykedései jelzésére vonatkoznak, 
hogy eként határozottabban megkülönböztetve legyenek a 
fensőbb élet mozgalmai az érzéki életétől. Az ismert észjárás 
kifejezés is a régibb szavak közé sorozható. Ép ész, józan ész, 
egészséges ész, féleszű az érzéki életből kölcsönzött jelzői az 
észnek, s a magyar bölcselet szótárában becses adatok a lélek-
tan számára. 

A mozgásjelző hangok közt jogosan helyet igényel még 
a v és f ajkhang is. Ugyanis ha a hangtérben haladó ih, eh 
alapszavak mozgását ajkaink gyönge összevonása által a szabad 
kiömlésben némileg akadályozzuk, az utánuk toluló gyönge 
rezgésü légtömeg a szűk nyílásban az ajkszélek rezgése által 
némi fokozottabb erélyt nyer és adja az ismert v hangot, 
melynek érzete sokkal gyöngébb, mint az ismertetett zsurló 
hangoké s még lágyabb, mint a h hangé az ajkak szélei 
nehézkesebb rezgésének hatása folytán, mint ezt tudatunk 
is tanusitja, s azért a belmozgalmaknak inkább elhaló álla-
potát jelzi. Ihv, ehv, vagy összevonva; iv, ev, ivó, evő, év ismert 
szavak, melyek az isz, esz tők jelentésétől abban különböznek, 
hogy mig ezek egy bevégzetlen erélyes belmozgalmat jeleznek, 
addig amazok már egy véget ért belmozgalomnak s ennek 
alanyának kifejezői. Az ihv = iv szó hangelemi jelentése ez 
volna: (i) könnyű belmozgást (v) végző, vagy végezi az ős 
tők kettős jelentése szerint. Az ajkaknak alakja ama hang 
kiejtésekor emlékeztet azon vonalra, melynek iv a neve ; az 
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égi testek által leirt ut iv alakja, tehát a legnagyobb mozgás 
utjának képe, ugy az eldobott test mozgását jelző iv vonal, 
valamint a látó határ fölső részének szintén iv alakja minden 
irányban nagyon természetesen jelöltetett azon hangtesttel, mely 
az ajkaknak iv alakú nyilásán kitolul. Hogy az ily alakkép-
ződések belső erőnek mozgató müvei, nem szorul megokolásra. 
Az iv tájszólás szerint év hangalakban is ejtetik ki, s igy a 
a nap leghosszabb ívének, vagyis mozgás utjának jelzésére is 
használtatott, s ma is erre használtatik, mi a v hangnak, 
mint belső zármozgalmi tényezőnek természetes jogosultságát 
igazolja, s igy nem fog ráerőszakolt értelmezésként kifogás 
alá esni, hogy a v-t nemcsak a belmozgás, hanem annak idő-
tartama zárhangjaul is szerepeltetjük addig is, mig a mozgás-
tartam jelző hangoknál rá ujabban visszatérhetünk. 

Az ajkainkon kitoluló lég utja még jobban megszükit-
tetvén, mint a v hang létrejöttekor, az ismert f hangot halljuk. 
Ez érzeténél fogva keményebb a v hangnál, de tompább a 
h érzeténél, minek oka szintén abban rejlik, hogy a h a 
finom gégeszalagok közt nyeri erélyét, s igy érzete is foko-
zottabb erélyű időközi rezgésekben nyilvánul, mint a nehézkes 
mozgású ajkszéleken született f hang. A v hang jelentésével 
annyiban rokon, hogy szintén belmozgalom zárhangja, de oly 
mozgalomé, mely erélyének nagyobb foka miatt szélesb térben 
érvényesül, mint a csak hosszúsággal biró ív, év szavak által 
jelzett mozgalmak. Os tőinkhez kapcsolva csak az ilif tőben 
fordul elő, mi egy egész élettartam határozott folyamára, az 
ifjú korra vonatkozik, egy oly belmozgalomra, mely az élő 
lény legerélyesebb mozgalmi szaka; tehát nem éve, csak az 
életnek egy mozgalmi szaka, ifjúsága. Á m ez egyetlen ős tő 
maga elég arra, hogy eme hang létmozgalmi szerepét nyel-
vünkben igazolja, mi még jobban ki fog derülni, ha pusztán 
mint belmozgalmi jelző az önhangzók elé kerül: fi, fa,füoly 
lények, melyek állandóan -erélyes belmozgalom — kifelé törek-
vésben vannak. De erről még bővebben is lesz szó a mozgás-
időtartam meghatározásánál. 

A legtitkosabb mozgalmaknak hangjelzői után már nem 
lesz nehéz a külmozgalmak hangjelzőivel is megismerkednünk. 
Eme mozgalmak, miként már föntebb érintők, kétfélék : helyiek 
és haladók. 
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Ha a világon minden mozog, akkor még az egy helyben 
létező lények sem nevezhetők nyugvóknak. Ám ha ez áll, 
akkor kérdés: minő lehet e mozgás? A természettan erre is 
megadja a választ, midőn azt tanitja, hogy a testek helyben 
vagy inognak vagy mozognak, mely esetben a lények helyvál-
toztatás nélkül teljesitik az általános természeti törvényt. 

Az imént érintett két ős kifejezésben már bennfoglaltat-
nak ama hangok, melyek által e két tüneményt nyelvünkben 
jelezve találjuk. Ha keletkezésöket megfigyeljük, az eddig 
ismertetett belmozgalmi hangoktól lényegesen különbözőknek 
kell azokat elfogadnunk. Ugyanis a h, j, s, sz, z, tz, ts, zs 
hangok állaga bár szük nyílásokon az ajkak közt, de végre 
mégis szabad térre jut; egyedül az n és m hangok állaga 
kényszerül az orr nyílásain menekülni. Ha az ih alapszó ki-
ejtésekor nyelvünk kiszélesített végével felső Ínyünket érint-
jük, nem némul el végkép, hanem egy uj hanggal bővülve, 
mint belső szózat hangzik. Eme szó az ihn — in. Ha pedig 
ugyancsak az ih alapszót útjában ajkaink teljes összeérintése 
által akadályozzuk szabad térre jutni, ismét más uj hanggal 
bővülve hallhatjuk s ez az ihm — im szó. Ihn, éhn, ehn össze-
vont alakban ma is használatos szavak. Ihn r r in testünknek 
önmagától mozgó részét jelenti, de egyszersmind annak moz-
gását is. En (ehn) a beszélőt mint mozgó lényt jelenti. E pél-
dák tanúsága szerint az n valóban nem az egész emberi test-
nek, csak inainak önmozgását, vagyis önmaga mozgatását jelzi 
nyelvünkben. Ihm, éhm, ehm összevonva im, ém, em hangtes-
tek közül határozott jelentésben ma már egyik sem haszná-
latos ; ám származékai: ime, imitt, émelyeg, emitt, emel oly 
emberi cselekvést, vagyis mozgatást jelentenek, mely a cse-
cselekvő alany egész testére kiterjed E szerint az m szintén 
belső, de minden irányban érvényesülő mozgás hangtényezőjeül 
szolgál nyelvünkben. A helyi mozgás eme ikerhangjaihoz 
igen hasonlók a térben haladó mozgás ikerhangjai az l és r, 
melyek fejtegetésünknek a természet rendje szerint is záradé-
kát képezik. Ugyanis az emberben nemcsak belső mozgásokat 
észlelhetünk, hanem haladókat is. Ilyenek az egyirányú vér-
folyás, az érzeteknek, indulatoknak minden irányú szétáradása 
az egész testben. Az ingás, ha természetes léthelyéről eltér, 
már illanás. Ha a viztömeesek a hő hatása, ingere folytán ingó 



— 39 — 

helyzetükből kimozdulnak, a légben elillannak. U g y a helyi 
mozgás természetes köréből kilépve már tova áradás, eredés, 
s mindkettőt, az illó és áradó mozgást a természettan haladó 
mozgásnak nevezi. Vizsgáljuk meg: jogosultak-e az l és r 
keletkezésük alapján is e kétféle mozgás jelzésére ? Ha a már 
hangzó ih alapszó a hangtérben való haladtában megzavartatik 
az által, hogy nyelvünk hegyét benső Ínyünkhöz szorítjuk, 
egy uj hanggal bővülve jut a szabadtérre a nyelv oldalszélei 
mellett két felől szabadon maradt téren. Ez uj hang az 1 s 
az általa bővült alapszó az ihl — ill, melynek jelentése már 
igazolja állításunkat. Ha pedig ugyancsak az ih szó hangzá-
sakor nyelvünket mint evező lapátot az ih szó hangárjában 
sebesen minden irányban mozgatjuk, hozzá egy uj hang csat-
lakozik, melylyel egy hangtestet képezve hagyja el a hang-
tért. Ezen uj hang az r, az általa bővült szó pedig a ihr ~ ir. 
Nos, ama cselekvés, melyet az ir szó alatt értünk, nem min-
den irányú mozgása-e a kéz által mozgatott Íróeszköznek? 
Ha pedig e szónak alanyi jelentését vesszük, akkor oly kenő-
csöt értünk alatta, mely nemcsak azon helyen, hová alkal-
mazva lőn, hanem egész testünkben szétáradó mozgatással 
hat. A mondottak bővebb megvilágítása csak az összes moz-
galmi tényezők megismertetése után lehetséges. 



A mozgástartam hangjai. 

Az alak, vagyis mozgásfajok időbeli tartama képvisele-
tére nyelvünkben három pár tényezőt találunk, t. i. a mozgás 
kezdettartam- és végjelzö hangpárokat. Mi okon szükséges pá-
ros tényező mind a három határpontra, könnyen eltalálhatni. 
Ugyanis minden lény mozgó és mozgató is egyszersmint s igy 
e kettős létnyilvánulás tartamának külön-külön hangjelzők is 
szükségesek s mivel a hangtér ugyanazon helyén születnek, 
talán helyesen nevezhetők testvérhangoknak is. Mi más vezé-
relhette nyelvalkotó őseinket eme hangtényezők megvalósitá. 
sában, mint finom érzéki itélő tehetségük, mely az érzéki 
életet kormányozza, kétségbe sem vonható ; mert akkor bizo-
nyára nem ismerték még a mai tudomány által fölállított eme 
képletet s = c. t, melynek alapján ma a mozgás terét és ide-

jét könnyen meghatározhatjuk, ha a másodperc alatt befutott 
tér (c) hosszát ismerjük. 

Eme képletből az tűnik ki, hogy a mozgás tartama, 
vagyis ideje csak térbeli hosszaság által fejezhető ki. És 
valóban, az idő számára a bölcselet is csak egy méretet fogad 
el, a hosszaságot. Hogy nyelvünkben is eme fölfogás alapján 
történt a mozgástartam meghatározása, kitűnik az erre vonat-
kozó szavak jelentéseiből. Ugyanis az időtartamot jelző szavaink, 
a legrövidebb mozgástartamot jelző szótól a leghosszabbig, a : 
pillanat, nap, hó év. Jelentésüknél fogva oly mozgástartamra 
vonatkoznak, mely addig tart, mig a nevezett tárgyak szoká-
sos mozgásterüket befutják; a szem a pillák közti kis tér 
hosszát, a nap a fölöttünk elterülő látó-határ közti utat kelet-
ről nyugatig, vagy a legkisebb ív-uttól kezdve a legnagyobb 
iv-utig; a hold hasonlókép az ő ives-utját. A holdnap = hónap 
kifejezés hossza vonatkdzik a nap által látszólagosan befutott 
kis iv-ut többszörösére. A z iv tájszólás szerint év alakban 
ejtetik ki, ám jelentésük ugyanaz. Mindezekből az tűnik ki, 
hogy a mozgástartam nyelvünkön is egy ismert mozgástartam 
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alatt befutott tér hosszával van kifejezve, ha nem is oly 
határozottan, mint az az idézett természettani képlet által ki-
fejezhető, mert másodperczet mutató gépezettel sem rendel-
keztek. 

Ezeket előrebocsájtva, keressük föl a hangtéren azon 
határokat, melyeken a köztük fekvő hosszaság hangok által 
jelezhető. Ezt ugy találjuk föl, ha a kiejtett egyik alapszó 
pl. ik által megfutni szokott hangtér hosszának egyes termé-
szetes határokkal jelölt részeit hangokkal jelölni képesek 
leendünk. Ha a hangtér egész hosszát a gégefőtől kezdve 
ajkainkig vizsgáljuk, azt vesszük észre, hogy abban bizonyos 
természetes határok vannak, melyeknél a mozgásba indult 
hangtest elnémítható s igy annak mozgástartama rövidebb 
vagy hosszabb határok közé szorítható, s mindannyiszor az 
elnémuló hangtestnek mintegy utóhangjául két igen homályos, 
de mégis tudatos érzetet keltő hangot hallunk. Eme utóhan-
gok, mivel az elnémult hangtest közvetlen utóhangjai, jogosan 
jelzik a mozgásban volt hangtest érzetkeltő ingere tartamá-
nak határát, vagyis azon időt, midőn annak érzetét ők válták 
föl tudatunkban. A hangtérben levő első természetes határ 
a gégefőtől kifelé elterülő elöhangtér összehúzható szélei, 
melyek hasonlítanak a gégefő hangszalagjához, s ez okból 
álhangszalag néven nevezi az élettan. Ám ezen álhangszala-
gok sokkal testesebbek, mint az igaziak, s ez okból az ott 
létrejövő pillanatnyi tartamú s ezért méltán némának nevezett 
két hang érzete is oly határozatlan s homályos, habár sokkal 
erősebb is, mint a h hangérzete. Ezen álhangszalaggal az 
előhangtért tetszésünk szerint elzárhatjuk, melynek hossza az 

• egész hangtér negyedét, tehát határozott mértékegységét képezi. 
E térhosszaságot futja be a hangtest azon idő alatt, mig 
egyet pillantunk, mely az idézett képletben c (celeritas) 
betűvel van jelezve, s pillanatnyi tartamú térhosszaságnak 
nevezhető. Az előhangtér bezártakor hallható hangok a g, k, 
kh, mely utóbbi már nyelvünkben nincs külön jelezve, mint 
még a halotti könyörgésben található a chamu, charmul 
szavakban. Innen van a zárhang elnevezésük az élettanban, 
s közőlük a g akkor jő létre, ha az álhangszalagokat oly 
gyengén huzzuk össze, mint ajkaink szeleit a b létrejöttekor, 
a k pedig akkor, ha a hangszalagokat oly keményen össze-
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érintjük, mint ajkaink széleit a p hang létrejöttekor, mely-
utóbbiakat szintén zárhangoknak nevezzük a már érintett 
okokból. Ám a g és k által elzárt hangtest (ik) ha csak pilla-
natnyi térben haladt is, már birt tér- és időbeli léttel, vagyis 
mozgató és mozgó képességgel. Eme kettős lét jelzésére 
szolgál nyelvünkben ezen egy helyen létrejött két hang, és 
pedig miként tőszóinkban fölismerhetni, g a pillanatnyi moz-
gás, tehát időbeli lét, k pedig a pillanatnyi térbeli tevékeny-
ség, hatás, cselekvés jelzésére. Ha tehát az alapszavak bár-
melyike, pl. a legerélyesebb mozgás és mozgatás hangteste 
az ih s a többi eh, ah, oh, öh, uh, üh pillanatnyi halad-
tuk folyamán ezekkel megbővülnek, az általuk okozott érzet 
pillanatnyi tartamát, idejét, vagyis létét ezzel bezártnak, be-
végzettnek ismerjük föl, s igy ezek természetüknél fogva a 
pillanatnyi kettős lártartam határozóinak helyesen fogadtattak 
el nyelvünkben. Ezen fölfogás alapján már érthetők eme ős 
tők: ig, ég, ag, ág . . . ik, ék, ok . . . Hangelemi jelentésük 
szerint elégséges lesz az ig, ég, ik, ok tőket bemutatnunk. 
Ihg = legkönnyebb, legerélyesebb, legkisebb lény (i) mozog 
(h) pillanatnyi időben, pillanatnyi térben (g), vagy alanyi jelen-
tésében = pillanatnyi időben és térben mozgó legkönnyebb, 
legerélyesebb, legkisebb lény. Nemde valóságos talány, 
mintha azt kérdeznők : mi az, a mi . . . És erre őseink föl-
fogása szerint azt feleljük, hogy az az ig = ég, melyet kis 
deák korunkban igy tanultunk: coelum, levegő, ég, vagy 
még rövidebben lég, mert vájjon ismerünk-e még kisebb, 
erélyesebb s könnyebb lényt, mint akár egy légtömecs, akár 
egy liter légtömeg, mely egy pillanatnyi térben pillanatig 
sebesebben mozogna ?• Őseink bizonyára nem ismertek, de • 
még máig is csak az ujabb természettani elmélet fogad el 
ily lényt az ether tömecse- és tömegében, melynek tulajdonai 
azonban a jelenlegi érzékelhető mértékek kísérletei elől vég-
hetlenül csekély anyagi sulyok miatt elillannak. 

Az imént mondottak szerint nyelvünkben az ig a lét-
mozgalom tartamának legkisebb mértéke, s egyszersmint a leg-
kisebb mozgó lény is, mely éppen azért picziny, mert léttar-
tama is csak pillanyatni. Nyelvtanainkban manapság e szócska 
határvető ragnak neveztetik, és azon meglepő sajátsággal 
bir, hogy még más ragok a tő hangja szerint módositják 
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önhangzójukat, ez eme tekintetben kivételt képez. E kivételes 
jogát nyelvészetünk még eddig nem fejté meg, s igy a ragok 
hangmódositására vonatkozó nyelvtani szabály átalánossága 
nagy csorbát szenved miatta a gondolkozó nyelvész nem kis 
boszantására, mert hát eme előjoga alapját sehogy sem akarja 
elárulni. Nos hát fölfogásunk szerint ez azon alapul, a mint 
az összetett szavakban az összetett gyökök önhangzóinak 
változhatlan ős joga, pl. ta-ék, kard-él. Mig, addig, eddig, min-
dig, estig, tavaszig, hónapig, évig szavak világosan tanu-
sitják az ig szónak léttartam zárpontját jelző szerepét. Ám a 
külső haladó mozgás határát anyagi tárgyak helyei szerint 
szokás kitűzni, mire ismét csak az ig szócskát találjuk alkal-
mazva, pl. fut, mozog, dob a falig, folyóig, hegyig, hóig, 
erdőig. Eme nagy jelentőségű szerepe hangelemi jelentőségén 
alapszik, miként már föntebb kimutattuk. /Azonban ennél még 
meglepőbb szerep is kijutott számára nyelvünkben. Révaynk 
nagy nyelvtanában a beszédrészek elnevezésére nem igen 
habozott idegen nyelvkifejezéseket utánozni, egyedül az ige 
addigi szerepét hagyta érintetlenül finom nyelvérzete sugal-
mából. Eme szóalakkal nyelvünk fejlődésének ama szakában 
találkozunk legelőször, midőn kettős jelentésű gyökeinkből 
önálló jelentésű összetett szavakat látunk használatban. — 
Ihg-eh azon hangteljes összetett szó, mely ma már ige alakban, 
vagyis mint nyelvészeink nevezik, kopott alakjában használa-
tos. Hangelemi jelentését egyenként mindkét gyöknek már 
ismertettük; vizsgáljuk, összevágnak-e azok e mai nyelvtani 
fölfogással: az ige oly szó, mely cselekvést vagy szenvedést, 
vagyis mozgást és mozgatást (actus) jelent. Eme meghatározás 
helyes ugyan, de eddigelé megokolhatlan vala hangelemileg, 
s igy azt csakis az érzéki itélő-tehetség, vagyis a hangtest 
érzete sugalhatta, mig fölfogásunk alapján már eszes termé-
szetünk is tudatosan hangoztathatja. A köznép nyelvén azon-
ban az ige jelentése még tágabb értelmű, mi kitetszik abból, 
hogy midőn valakinek beszédét megdicsérni akarja, imigy 
szól: szép igéket mondott, a mi bizonyára az igének a többi 
beszédrészek fölötti fölényét fejezi ki, vagyis azt, hogy az 
ige a beszéd sarkpontja éppen ugy, mint a természetben az 
ige által kifejezett mozgás a lét alapja. Még föltünőbb az ily 
szólásmód: egészen megigézett mézes-mázos beszédével. Eme 
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szólamban pedig az igének éppen bűvös hatalom — meg-
indító tehetség tulajdoníttatik. Nem lesz fölösleges itt az ige 
átvitt jelentését is megérintenünk, mely legfönségesebben a 
szentírásnak eme kifejezése magyarításában nyert alkalma 
zást : In principio erat verbum et . . . mi magyarul ekként 
hangzik : Kezdetben vala az ige, és az ige az Istennél vala, 
és Isten maga vala az ige . . . Az ige testté lön, és mi ben-
nünk lakozék. Eme szöveget a görög a logos, a latin a verbum 
a német a Wori szóval fordította át, a magyar pedig az ő 
még manapság is homályosnak tartott ős szavával, az ige 
szóval fejezi ki, melyet most már hangelemi teljes jelentésé-
ben az idézett szövegben következőleg adunk : Kezdetben 
vala ama könnyű mozgó lény (eh), mely pillanatnyi ideig (g) 
a legerélyesebben mozog (ih). Ha a lény alatt a légből alko-
tott hangtestet magát (ihgeh) értjük, akkor is azt jelenti, 
hogy a hangtestek, vagyis szavak közt a legerélyesebb szó 
az ige, tehát a beszédben erélyénél fogva ő a főszó. Ha pedig 
a világ teremtésére gondolva az ige szót átvitt értelemben 
fogadjuk, akkor ugyancsak hangelemi jelentése szerint a leg-
erélyesebb mozgó és mozgató alakot, vagyis erőt jelenti, a 
mi aztán bizonyára egyedül Istenben található, s ez alapon 
az maga az Isten, mint az ily erőnek egyedüli birtoklója. 

Pia kimutatható nem volna, hogy eme szó gyöke (ig) 
már a legrégibb gyökeink közt szerepel, akkor hajlandók 
volnánk elfogadni, hogy annak alkotását keresztény eszme 
sugalmazta, s annak köszönhető fönséges egyszerűsége és 
sokat kifejező tulajdonsága, melylyel sem a görög sem a 
latin sem a német kifejezés nem versenyezhet . . . Tagadhat-
lan lévén pedig e szónak ős eredeti alkotása, nem kényszerü-
lünk-e tisztelettel meghajolni ama természeti bölcseség mély-
sége előtt, melynek eme szó eredetét köszöni? 

P'olytassuk egy másik homályos jelentésű ős tőnk hang-
elemi jelentését is megállapítani, s ez a gyakori használatú 
ik szó. 

Plangelemi jelentése szerint ihk igy hangzanék : legköny-
nyebb, legerélyesebb, lény (i) pillanatnyi térben mozgat (hk). 

A k hang erélyesebb érzete a h hangénál jogosithatá 
nyelvalkotó őseinket neki a belső szándékos önmozgatás jelen-
tését adni, mig az utóbbit (h) csak az önmozgás jelzésére 



— 45 — 

használák. E fölfogást találjuk érvényesülve a későbbi szár-
mazású összetételekben, minők az áz ik fázik, eszik, nyúlik, nyi-
lik, múlik érik, ellik, törik, iszik, aszik, úszik. E példákból 
világosan kitűnik, hogy az ik épugy, mint az ig az összetéte-
lekben soha sem módosul hangjára nézve azon tő hangjához, 
melyhez járult, ám ezzel jelentése is megmásithatlanul s félre-
érthetlenül érvényesül, a mi nem más, mint magát mozgatja. 
Ez alapon mindazon igék, melyekhez járul — hogy nyelvé-
szeink kedvencz műszavával fejezzem ki az ik ős jelentését — 
reflexiv (visszaható) igékké válnak. Ám a cselekvés vissza-
hatása nem más, mint az alanynak önmozgatása, tűrése, szen-
vedése az ó erélye irányításának, tevékenységbe hozásának. 
Ebből aztán nyelvészeink azt sejték, hogy nyelvünkben a 
latin szenvedő igéket is eme ős gyökkel lehet helyesen utánozni, 
s igy származtak a : csukódik, záródik, bántódik, nyitódik, 
húzódik, vesződik, majd később a csukatik, záratik, bántatik 
s egész serege a magyarított latin szenvedő igéknek. Egyelőre 
itt csak azt jegyzem meg, hogy ős igetőink az ik gyökkel 
egyesülve szorosan az önmozgatás tényét fejezék ki, vagyis 
az alanynak önmagára való hatását, mozgása irányítását. Ám 
a nyelvfejlődés későbbi korában, midőn az igék hangjárulé-
kaival a cselekvő személy is kifejezve lőn, pl. irok, élek, ezen 
ős igékkel sehogy sem lehetett e műtétet véghez vinni, mert 
a nyelvérzék megátalkodottan visszautasította azt, elhagyni 
pedig az igétől az ik-et annyit tett volna, mint jelentését meg-
csorbitani. Létrejött tehát bizonyos békés kiegyezkedés vele 
és pedig aként, hogy az első személyben az önmagára való 
visszahatás nem jeleztetett az ik által ; az igeragozás tehát 
ily alakot öltött: eszek, iszok, fázok, ázok, mig a harmadik 
személyben a teljes alak ismét szerephez jutott az eszik, iszik, 
ázik, fázik alakban. Hát biz az egy kis meghátrálással végző-
dött kísérlet későbbi nyelvészeink részéről a ige személy ragja 
érvényesithetése végett az ősi nyelvalkotás törvényes jogai 
ellenében, mely kisérletnek még máig sem értük végét. Itt 
valóban : grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est. 
Csekély nézetünk szerint e régi vitás kérdés megoldása egye-
dül az ik ős tő jelentésének fölfogása alapján sikerülhet az ős 
nyelvtörvényből kifolyő jog csorbítása nélkül. Ugyanis ős tőink 
kettős jelentésében, mint észlelhetjük, nemcsak az alany mint 



valamely mozgás által nyilvánuló van jelezve, hanem magá-
nak az alanynak mozgása is. Ám a mozgásban elválasztatla-
nul benn rejlik a mozgásnak szükségképi tulajdona, a mozgatás 
is. Es ezen alapon ih, eh ős alapszavainkban nemcsak az je-
lentetik, hogy valami élénken mozog, hanem az is, hogy ma-
gától mozog, a mi nem más, mint önmagát mozgatja, tehát 
reflexiv cselekvés. 

Ám ezt igy fogva föl, már kétségen kivül áll azon ma 
is hallható gyakorlat jogosultsága, a midőn a belmozgalmain-
kat jelző ős tők : esz, isz, mul, nyil, nyul . . . ik nélkül hasz-
náltatnak eme gyökök mozgó- és mozgató jelentéseinek ősi joga 
szerint. Ha már nyelvünk ama fejlődési korszakának alkotá-
sait vizsgáljuk, melyben kettős jelentésű ős tőink az alap-
tők kapcsolása által önálló jelentésű alanyi szavakká váltak, 
azt veszszük észre, hogy maguk az alapszavak is, mint ih, eh, 
ah, mozgási jelentésük érvényesithetése végett, vagyis hogy 
egyedül ige szerepet képviselhessenek, gyöktársat kaptak 
melléjök. Igy lett: ihez, éhez, mely származékokban, mint ész-
lelhető, az alanyi jelentés teljesen eltűnt, ám az önmozgás és 
önmozgatás még érvényben van. U g y látszik tehát, hogy ezen 
nyelvfejlődési korszakban már e kettős jelentés különválasz-
tására is kísérlet tétetett az által, hogy a már is kettős össze-
tétel egy harmadikkal megtoldatott s ezzel az önmozgatás — 
az alanyra való visszahatás (reflexió) fejeztetett ki. Ily alapon 
már érthető éh-ez-ik származék ige háromszoros összetétele, vala-
mint határozott önmozgatást kifejező jelentése. Ezek érintése 
után — ugy hiszem — ik-es igéink származása nyelvfejlődési 
alapon kellőleg meg van világítva, valamint az is, miért van-
nak ma is oly gyökeink, melyeket mind az ős törvény, mind 
a később kifejlődött szóképzési törvény alapján is használ a 
nép, mint: esz, eszik, isz, iszik, nyil, nyilik, mul, múlik, tün, 
tűnik tanúsítják. Tagadhatlan, hogy a későbbi nyelvfejlődési 
törvény a jelentés határozottságát előnyösen előmozdítaná, ám 
általánosan nem érvényesülhetett az még mai napig is az ős 
nyelvérzék sugalma ellenére. Itt is igaznak marad tehát eme 
ismert szólam : verba valent usu, s hogy az ik-kel tett kísérlet 
nem képes az ős szóalkotás törvénye természeti jogosultságán 
diadalmaskodni, valamint nem tud érvényt szerezni magának 
átalán az ik-es igék ragozására hozott szabály sem, mely ellen 
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az ős nyelvtörvények ilyetén tiltakozása hangzik föl : Nemo 
me inpune lacesset, mint mondá egykor Zrinyi a költő a ma-
gyar nemzetre czélozva. Hajoljunk meg tehát tisztelettel a jogai 
megsértése ellen tiltakozó ős nyelvtörvény előtt s hagyjuk 
meg az ik, ek, ok, ak, ök, uk, ük ős gyököket nyelvérzékünket 
föl nem lázitó használatában, mi ma már csak alanyi jelen-
tésben érvényesül, mint az ék, ok szavak tagadhatlanul iga-
zolják, melyekben már nem a mozgató alanyt, hanem a 
mozgató alany eszközét értjük. Ha tehát gyökeink ezen uj 
gyökkel bővülnek, ezen uj összetétel is már csak mint 
cselekvést valósító eszköz, nem pedig mint mozgatás — 
tehát ige — érvényesülhet. Érzék, kupak, kobak, homok, 
torok, csülök, kölyök, gyerek talán eléggé igazolják eme 
fölfogásunkat. Mi is az az érzék? Oly eszköz, szerv, mely-
nek segélyével érzünk, tehát az ék mint eszköz szerepel. 
Hát a szilárd tárgyak hasítására, vagy megszorítására hasz-
nált eszköznek nem ék-e. a neve nyelvünkben, melylyel való-
ban mozgatunk valami tárgyat belsejében, vagy több tárgyat 
egymáshoz mozgósítunk, szoritunk. Átvitt jelentésben az ék 
valamely tárgynak oly tulajdonságát jelzi, melylyel ez ránk 
mozgatólag, ingerlőleg hat, pl. az emberiség éke, a me?ő éke, 
az ifjúság éke, a természet éke, vagyis a jelzett tárgyakban 
ránk kiválólag ható tulajdonság. És mindez az ék = ehk 
hang elemi jelentése által könnyen igazolható. Hasonló ehhez 
a mindenki ajkairól hangzó ős tő, az ok is. Hangelemi jelen-
tése szerint ohk = ok távoli lassú lény (o) mozgat pillanatnyi 
térben (hk), vagy alanyi jelentésben : pillanatnyi térben mozgató 
távoli lassú lény. Ez tehát oly lény, mely ingere által mozgat, tesz, 
cselekszik valamit, valóságos indító lény, inditó ok, indok. Hát 
biz elég nagy feneket kellett keriteni arra, hogy ez a picziny 
szótő : ok az ős bölcseleti fölfogás kipuhatolása nyomán ma 
is ne pusztán önkényalkotta szóként szerepeljen nyelvünkben, 
hanem akár mint érzéki akár mint észbeli inditó eszköz jelen-
tésben tudatosan maradjon használatban. Ha netán még erő-
szakoknak tűnnék föl az eddig mondottak nyomán ős szótőink 
ilyetén fejtegetése, leljen némi mentséget abban, hogy csak 
izleltetőül óhajtottuk e két ős szótőt bemutatni olvasóinknak 
addig is, mig a létmozgalmi hangtényezőkkel bővitve többféle 
alkalmazásuk által teljesebben megismertethetnök olvasóinkkal. 
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Keressük föl a hangtér első határánál fölmutatott ered-
mény után annak második határát is, hogy az ott elzárt ős 
alapszó ih mily utóhangok által lesz mozgás és mozgatás 
tartamában jelezhető. A hangtér második határát a fogsorok 
s azok folytatása, a kemény iny képezik. Ha a létrejött ih 
hangtest haladtában gyengén elnémittatik az által, hogy nyel-
vünk hegyét a fölső kemény Ínyhez gyöngén odaérintjük, az 
ismert d hangot halljuk, ha pedig erősen érintjük vele a 
kemény inyt, a t hang üti meg füleinket. 

Minthogy az ih által befutott tér a g tér többletének 
tekinthető, ha az ismert képletben s = c. t a legkisebb térjel-
zőnket g-nek fogadjuk, a d és t már legalább is 2g értéket 
képviselend abban, s ily képlettel jelezhető s = 2gt. Ezen uj 
hangtényezőt az ős szótőhöz kapcsolva, ily hangtesteket nye-
rünk : ihd, iht, end, eht . . . . vagyis összevonva id, it, éd, 
ét s legelső származékaikban az idő, édes, étvágy, ital, 
étel szavakat ismerjük föl. Mikor lesz a gyümölcs édes ? 
Mikor lesz a gyümölcs étel? E szóval felelhetünk rá: idővel. 
S mi az idő ? Nos hangelemei szerint: Ihd-öh = (öh) oly mozgás, 
mely több ig (xg) tart, vagyis sok pillanatnyi mozgástartam, 
tehát sok ig (sokáig). Az édes gyümölcs tehát ides, vagyis mai 
hanghordásként idős, s ekkor étel is, előbb pedig kóranyag. 
Korai ugyan még itt fölemlítenünk, mert tárgyalásunkat meg-
előzi, de izleltetőül mégis csak megérintjük az idétlen = időtlen 
szót, melynek jelentése fejtegetésünk szerint rövid mozgástar-
tartamút s igy rövid létűt jelent. Üde szintén nem más, mint 
id-ő, vagyis hosszú tartamú, s igy erélyben gazdag lény, mert 
hisz a lények azon mérvben gyarapodnak erélyben, a mily 
mérvben gyarapodik állaguk, minél több az állagtömecs, 
annál több ezek egyedi erélye s arányban erélyösszege is. Üde, 
eleven gyermek, szintén fölfogásunkra valló kifejezés, s tár-
gyalásunk további folyamán még bővebben megvilágíthatjuk 
az eddig homályos eredetű idő, i'tdö ős szavainkat, mely fej-
tegetésünk szerint már összetett szó, miről azonban csak később 
szólhatunk érthetőebben. 

Ezzel eljutottunk a létmozgaiom végét jelző hangok meg-
ismertetéséhez. Hogy a létmozgalom végéről tiszta fogalmunk 
lehessen, elég ha egy közösen ismert létmozgalmat a lélegzést 
keletkezésében, folyamán és végén figyelemmel kisérjük. A 
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lélegzés kezdetén beszédszervünk azon helyzetig kitárul, mely-
ben a gégefő nyilásán már hang képződhetik, melynek mint 
kimutattuk, alapja a h hang. Ha a lélekzést jelző h létrejött, 
beszédszervünk természetes helyzetére visszaesik, mit ajkaink 
nyílásának lehető szűkké válása tanusit. E szük nyíláson 
tolul ki a h hang állagától még hátramaradt alaktalan lég, 
mely azonban az ajkakhoz ütődve, azok széleit rezgésbe hozza, 
ezek pedig a köztük áttolt renyhe légbe rezgésüket átvivén, 
belőle alakítják az ismert v hangot. Nos, a létmozgalom e 
végszüleménye sem kerülhette el finom érzékű nyelvalkotó 
őseink figyelmét és fölhasználták annak jelzésére, a mi 
őket szülte, a létmozgalom, a lélekzés elhaltának, végének jel-
zésére. Mit példával azonnal megvilágítunk. Ha az ismert ih 
alapszó az egész hangtért befutva, a már összeesett ajkakhoz 
ér, nem hal ugyan el végkép, hanem egy búcsu-hang csatla-
kozik hozzá — a v — tárgyalásunk alapján, s ily alakban jut 
hallérzékünkbe ihv = • ív. Hasonló történik a kiejtett többi 

' .alapszóval is, s igy jönek létre az ehv, ahv, ohv, öhv, 
uhv, ühv bővült szavak, melyek ma már csak összevonva 
ismeretesek, i g y : év, av, óv, őv . . . Nos az tv, év, av, ov, öv 
nem mindannyian különféle bevégzett létmozgalomra vonat-
koznak-e ismert jelentéseik alapján is ? Hangelemi jelentése 

, szerint ihv = ív kis, könnyű, erélyes lény (i) mozogni (h) meg-
szűnik térben. A látó határt képző lég ív alakja a föld szélén 
véget ér. Á m ' ezen nagy iv egyszersmint a nap haladási 
utjának is alakja, mely ut szintén a földön ér véget látszólag, 
s igy a nap mozgástartamának is (ih) itt levén a vége, vagyis 
thv-e, tájszólás szerint éve. Ivó, evő szintén legjelentékenyebb 
létmozgalmat végző lényekre vonatkoznak, mit azonban szin-
tén csak az összetett szavak tárgyalásánál fejthetünk meg 
teljesebben. 

A térben való mozgatás vagyis cselekvés végének hangja 
a v hanggal azonos helyen keletkező / hang, mely erélyben 
azért gazdagabb mint a v, mert még szűkebb nyíláson kény-
szerülvén létrejőni, azért tömecsei több erélylyel is mozognak, 
s igy hangérzete is erősebb a v hangénál. Egy bevégzett 
éleit ténykedés nyilvánul a lélekzésben az élet minden kor-
szakában ; ám ennek vége is sokkal erélyesebb az ifjúnál, 
mint az öregnél, ez okból az ifjú lélegzésének vége már nem 

om 
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a lágy ihv = iv, hanem az erélyesen ihf, if, melyről e kor-
beli lények elnevezése is eredhetett, mit fordított alakjai: 
fih = fi, fiu még inkább igazolnak. Ez okon az erélyesen 
végződő létmozgalom, vagyis már mozgatás, cselekvés hangja 
az f, mi e hangnak jelzőként bemutatott alkalmazásából a fiu 
szóban teljes határozottságban kitüntethető. 

A belmozgalmak zárhangjainak megismerése után a b 
és p ajkhangpárban már nem lesz nehéz a külmozgás és moz-
gatás zárhangjait ős szavainkban fölmutatnunk. A haladó 
külmozgás hangtényezőit az 1, r hangokban ismervén, az ily-
nemű mozgástartamok vége aként jelezhető, ha a b vagy p 
hanggal megbővitjük ős szavainkat. Ám miként a g, k, d, t 
mozgástartam-jelző hangpárokban a lágyabb a mozgás tarta-
mára, a keményebb pedig a mozgatáséra vonatkozott, ugy a 
b és p közül is a lágyabb b a külmozgásnak, a keményebb p 
pedig a külmozgatásnak zárhangjait fogja ős szavainkban 
ielismertetni. Aid, elé, arra, erre b hanggal bővítve adják az 
ismert alább, elébb, arrább, errébb haladó mozgás kifejezézeiU 
Mivel pedig a tartós mozgás ténye ihdőh = idő ős tővel 
jeleztetik nyelvünkben, egy ily tény vége is helyesen jelez-
tetik az idább, odább szavakkal. A kettős b egyike a vég-
hangzónál elnémult h hangot képviseli. A haladó mozgatás 
bevégzett ténye fölismerhető az alap, ülep ős szavakban. A 
kap, lep szavak is egy külsőleg bevégzett mozgatást, vagyis 
csel-ekvést jelentenek. 
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Az összetett mozgalmi hangok jelentése. 

Szóhangjaink jelentésének megállapításában legnagyobb 
nehézséggel járt összetett mozgalmi hangjaink szerepének 
kipuhatolása nemcsak azért, mert itt kettős hangérzet egye-
sülésének eredményével kell számolnunk, hanem azon okból 
is, hogy a latin i és görög y mint mozgalmi tényező ős 
szavainkban sehol sem szerepel. Nem maradt tehát hátra 
más, mint oly ős szavaink jelentését, melyekben a mai gy, 
ny> ly> ty szerepelnek, hangelemeik alapján meghatározni. 
Eme módon arra jöttem rá, hogy az i és y nyelvünkben a j 
szerepét viseli, s a vele kapcsolatos g, n, 1, t hangérzeteinek 
módosítására szolgál. A g és / a léttartam határhangjai lévén, 
ha ezekhez járul, némitó hatásukat csökkenti, s igy a határolt 
léttartam bevégzettségét függőben hagyja. 

Vizsgáljuk meg, helyes-e eme észleletünk ?. Ha alap-
szavaink gj hangtesttel bővülnek, következő szavakat nyerünk : 
igy? e§y> agy> á gy- °gy> ögy, ugy, ügy. Ezekben már ismert 
tőkre akadunk, de még inkább teljes bővüléseikben, minők: 
fagy, fogy, hagy, megy, rogy, vagy, vágy, rügy, melyek 
tovább fejlődésükben adják a ragyogtat, fagyogat, fogyogat, 
hagyogat, valamint az agyai, ágyai, őgyeleg, ügyel ismert 
igéket. Ezeknek egytagú tőiben lehetetlen a mozgástartam 
határozott bevégzettségét észre nem vennünk, mint azt a g 
hang jelentése követelné, sőt nagyon is megtűrik az og, ég 
pillanatnyi léttartam-határozó ős igéket maguk után, jeléül, 
hogy bennük a j által értékében csökkent g már csak bá-
gyadtan jelez valamely léttartam bevégzettségét, mit igazol-
nak a már fölsorolt származék-szavak is. Ezekből kifolyólag 
nyelvünkben a gy = gj már bizonytalan léttartamot jelző 
hang a kemény g jelentéséhez képest, igy a teljesen határo-
zatlan léttartamnak, minő az: ih, in, ik, ir, tőkben van ki-
fejezve, mintegy végéhez közelgését jelezi csak, s ez okból 
elfogadja az og, eg uj pillanatnyi léttartamot jelző ős gyökö-
ket is. Ezzel tehát észleletünk a gy hangra nézve ős gyökeink-

4* 
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ben igazolva látható. Hogy pedig az olasz tanodákban kép-
zett Írástudók a gj hangtestet gi vagy gy alakban jelölték, 
mint a mely hangok a latin nyelvben is szerepelnek és pedig 
j értékben is, azon nincs mit csudálkoznunk, mert pusztán 
hallás után — a nyelv ős törvényeinek ismerete nélkül — 
azt jobban alig lehetett kiirniok. Ily alapon honosulhatott 
meg nyelvünkben a görög y betű is. Ám mivel legrégibb 
irott nyelvemlékeinkben már ily írásmód szerepel, ez arra 
mutat, hogy azon gyökszavaink már a honfoglaló nemzettel 
mint régi nyelvkincsek származtak e hazába, s igy eredetök 
még az ős nyelvképzés korába esik. 

A ty jelentésének meghatározására a gy-néi mondottak 
már részben alapul szolgálnak. Ugyanis ha a t a térbeli cse-
lekvés több pillanatnyi tartamának hangjelzője, akkor ha hozzá 
j hang járul, ez kiejtéskor a t hangérzetére bizonyára módo-
sitólag fog hatni, miként már a belmozgalmaknál emiitettük, 
ahol a j érzete ama mozgalmaknak fokozó tényezőjeül nyil-
vánult. Ám a t hang az ih, eh, oh alapszavak érzetét mintegy 
elnémítja, ha hozzájuk kapcsolva kiejtjük. Ha már e szere-
pében rögtön egy mozgalomfokozó hang érzete jő létre 
bennünk, a még csak pillanatra akadályozott ih hangtest 
érzete már a némitó hatásában az erősebb érzetü j hang által 
meglágyult t érzete által bennünk nem egy teljesen elnyomott 
tehát bevégzett térbeli tevékenység tudata támad, hanem 
csak mintegy oly cselekvésé, mely már-már végéhez közeleg. 
£ fölfogást találtam én igazolva a lity, loty, kity, koty, pity, 
poty, tity, toty ős gyökökben, melyeknek jelentése a finom 
magyar nyelvérzék előtt nem igényel bővebb fejtegetést; 
még kevésbé pedig akkor, ha ezeknek ismétlődését, habár 
csak pillanatnyira is, az ily jelentésű ős tőkkel megkísértjük 
kifejezni, pl. lityeg, lotyog, tityeg, totyog, kityeg, kotyog, 
pityeg, potyog, a melyekben a csak alig bevégzett térbeli 
cselekvésnek már pillanatnyi ismétlődése van kifejezve. Ezek-
ből, ugy hiszem, kitűnik a ty hangtesnek ama szerepe, melylyel 
nyelvünkben a térbeli cselekvésnek végéhez közeledése van 
kifejezve. Ama ujabb nyelvtani elnevezés, melynél fogva az 
y lágyító hangnak neveztetik, a mi fejtegetésünkkel is meg-
egyez, de csakis mint a j helyettesitője, mert sajátképen e 
szerepre a j jogosult. 
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Mint lágyítja a j hang az n és l mássalhangzóknak mint 
mozgásmódjelzőknek szerepét, a mondottak után már szintén 
nem lesz nehéz megérteni. In, iny, an, any, anya, fon, fony, 
von, vony, fonó, fonyó, vonó, vonyó, leán, leány, ken, keny, 
fen, feny szavakban csak a finom nyelvérzék különbözteti ma 
már meg eme azonosnak vett kettős kifejezéseket egymástól, 
mely abban áll, hogy a helyi ingás erősebb alakja gyöngébbé 
az ny által válik. Ugyanezt észlelhetni az il, ily, ol, oly, al, 
alj ős gyökökbe», melyeket majd keményen majd lágyan ejt 
ki a nép különböző tájakon. 

Térjünk át már a sziszegő hangokból alakult kettős 
mássalhangzók jelentésére is. Ha a hangtérben haladó ih, ch 
alapszavak mozgását nyelvünkkel aként zárjuk el, hogy ezt 
a felső kemény Ínyhez sebesen odatoljuk, de rögtön vissza-
húzzuk, pillanatra az ih hangtest érzete megszűnik ugyan, 
de rögtön egy oly hangot hallunk, mely valamely szilárd 
testnek a vizzel való összeütközésekor jő létre a környező 
légben, mi a lots, pots szavakban mint alaphang szerepel, s 
ez a ts. Az ihts hangtestben a már ismert élettani okból csak 
az its hallatszik. A többi összetételekben ets, áts, ots, uts leg-
jelentősebb az áts, mely hangelemi jelentése nyomán eként 
értelmezhető: á (ah) bensőleg lassú mozgást (ts) legerélye-
sebben fokoz, vagyis oly lény, mely valamely test tömecsei-
nek rezgését annyira fokozza, hogy e mozgalom már hang-
ban (ts) is nyilvánul. A locska-föcske szavak oly egyént jelen-
tenek, aki a hangokkal valóságos belső csörgést, zajt kelt. 
Icsog-picsog, csácsog népies kifejezések valakinek benső zajos 
mozgalmát jelzi, mely a ts hangban nyilvánul. A ts hangtest 
érintett jelentését igazolják a kovács, kalapács, csattog, csörög 
szavak is. Révai nagy nyelvtanában még a ts betűkkel jelzi 
az imént érintett hangot és pedig keletkezésének finom meg-
figyelése alapján, mert valóban előbb t s aztán j hangot kü-
lönböztetünk meg halló érzékünkkel. Hogy ezen jelzés élet-
tanilag is jogosult, az a t hang jelentése fejtegetésénél van 
megokolva. A más nyelvtanokban szereplő cs jogosultsága 
már csak azért is kétes, mert nyelvünkben a c latin betűnek 
hangtani jogosultsága ős gyökeink jelentéséből meg nem 
fejthető, s igy összetétele is kétes becsű. 

Hasonlókép jő létre a tz, maiasan cz vagy c betűvel jelölt 
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hang is, mely a legsúlyosabb testek — jegeczek, érezek — töme-
cseinek fokozott rezgésének okozata a légben. E hangnál is 
először a / s rögtön utána a z hangzik, mely két hang elemi 
jelentése, mint Ős szótőink jelentése tanúsítja, csak abban 
különbözik a ts jelentésétől, hogy a z mint lágyabb hang, a 
t keménységét is lágyítván, kevéssé erélyes belmozgalmat 
jelez ; tzintzog, tsikorog szavakban e kétféle mozgalom jelzése 
határozottan fölismerhető, vagy helyesebben kiérezhelö. Itzeg, 
bitzeg, itzi, pitzi, tzammog, tzintzog, tzuppog szavakban tz 
kifejtett jelentése ily értelemben érvényesül. A zs hangtest-
ben az alkotó hangok jelentéseinek összege van kifejezve, oly 
módon, hogy kettős belmozgalom vegyüléke kifejezésére szol-
gál, mint: zsivaj, zsurol, zsörtölődik, zsarol, zsugorít szavak 
jelentéséből kivethető. Az ily hangelemekkel biró szavak cse-
kély száma arról tanúskodik, hogy eme kettős mozgalom 
vegyülékét jelző hang nyelvünk későbbi fejlődésének korsza-
kában jött létre. 
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A mozgalmi hangok mint alanyjelzők. 

Az eddig ismertetett ős szótőkben a mozgalmi hangokat 
mint utóhangokat alkalmaztuk, a hol is a kettős jelentésű ős 
szótőkben mint az állítmány mozgalmi mód- és időhatározói 
szerepeltek. Ám számos egytagú szótöinkben eme hangokat 
elül is alkalmazva találjuk. Vizsgáljuk meg, vájjon sajátképi 
szerepükben érvényesülnek-e első helyen is? 

Alapul véve a belmozgalmakat jelző ős szótőket : ih, eh, 
ah, oh, öh, uh, üh, ha elül h hanggal bővülnek, következő 
szavakat adnak : hih, heh, hah, hoh, höh, huh, hüh. Első pilla-
natra indulatszavainkra ismerünk bennük, vagyis benső lét-
mozgalmaink ösztönszerű hangos nyilvánulásaira. Ám ha a 
hangsúlyt az önhangzókra fektetjük, akkor a h azokba olvad-
ván, elenyészik hallérzékünk számára s csak a következő 
tőket halljuk : hi, hé, há, hó, hő, hú, hü, melyek nagy részben 
ma is használatlan levő szavak. Hí, hisz, hiv, hín, híz, híj, héj 
haj, hős, hus, hüs, has, háj, hoz, húz, hí-hó származékok ré-
szint mozgatást jelentő szavak, tehát cselekvő igék, részint 
cselekvő alanyok, tehát ismét kettős jelentésűek, melyekben 
a mozgás-tényező h hang elenyészett, a kezdő h hang pedig 
oly szerepében nyilvánul, mely őt mint térbeli mozgás-tényezőt 
megilleti, jelzi t. i. a helyet, hol a mozgás végbe megy, tehát 
az idézett szavakban mint kezdő hangmozgás helyhatározó sze-
repében érvényesül. E fölfogás szerint hí (hih) hangelemi 
jelentés szerint eme szavakkal fejezhető k i : belül (h) erélye-
sen (i) mozgat (h). És valóban, ha a hí mai jelentésében véte-
tik is, ezen cselekvés (actio) sajátképi hang által való figyel-
meztetés, mi belső részünkben jővén létre, környezőinkben is 
belső hatást, hangérzetet kelt s igy valóban mozgatólag hat. 
Az elkiáltott hé(h) indulatszavakkal ily hatás keltését czélozzuk. 

A h hang tehát a szó elején a belső mozgás határozója 
nyelvünkben; ám amennyiben az alanyra, vagyis a mozgó 
lényre vonatkozik, a mai nyelvtani fölfogás szerint jelző-
nek nevezhető. Ebből már sejthetni, miként lesz nyelvünk-
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ben az egytagú szó a bővített mondat ős alakja, amennyi-
ben a mozgalmi hangtényezők majd mint állítmány, vagyis 
igehatározók, majd mint alanyjelzők szerepelnek. V e g y ü k 
sorba a többi belmozgalmi hangtényezőket is szótőink elején. 
J-oh = jó hangelemi jelentése szerint mai szavainkkal 
eként volna kifejezhető: (j) belül fokozólag (h) mozog. Ám 
élettanilag ami fokozólag mozgat, az ránk elevenitőleg hat, 
az elevenség pedig kellemes létérzet; s igy a jó szó jelentése 
hangelemei nyomán megfelel ama fogalomnak, melyet általa 
jelölni szoktunk. Az érzéki életre vonatkozó eme kifejezés 
lassankint a szellemi életre is alkalmazva lőn, s ez alapon 
nevezzük napjainkban a létezőket érzéki vagy szellemi jók-
nak hatásuknál fogva. Ihsz = isz jelentése ismert lévén 
az ih tő alapján, ha már az ilyetén mozgalomban az alany 
milyenségét akarjuk kifejezni, vagyis azt, hogy a lény 
mint mozgató mozog, akkor, ha az jz az ih ős tő elébe 
kerül, lesz szih == szí, mely hangelemi jelentésében már az 
imént közlött meghatározásnak felel meg, vagyis a lény 
mint mozgató mozog. A szih = szí szó gyakran még ma 
is sziv alakban használtatik, mely szintén kettős jelentésű. 
Ősi alakja a szihv, mely kiejtve a h hangot szintén eltünteti 
a már ismert élettani alapon. Hangelemi jelentése ez : (sz) 
mozgató, (i) lény, (h) mozog, (v) külsőleg is. Szija a fogát, 
benső cselekvés : szijja a léget kiviilröl befelé, melyben a ket-
tős j elseje a j előtt elenyészett gyengébb v hangot képviseli. 
Ily alapon bővülnek ős szótőink v hanggal, mely előtt a h 
mint az ős tő mozgás-tényezője ékezet alakban jeleztetik 
csak, s ekkor a v a belmozgalomnak egész a test külső ha-
táráig való kiterjedését jelzi. A só, sav, ví, viv, hí, hiv, fú, 
fuv, lő, löv, szó, szav, sző, szöv, nő, növ, mí, miv, mű, müv, 
ló, lov, ri, rív, rí, rov szavak kétféle alakja a mondottakban 
leli magyarázatát. Ám ezekben a különféle mozgástényezők 
ugyanannyiféle alanyjelzők is a szó elején. Hogy a szó elején 
a h és v hangok a kiejtésben mindig tudatos hangérzetet 
keltenek, ennek oka szintén élettani alapú. Ugyanis valamely 
gyengébb hangérzet csak a megelőzött erélyesebb hangérzet 
által válhatik a hallgatóra nézve tudatküszöbön aluli érzetté, 
még a szókezdő hang érzetére az utána következő bármily 
magas erélyfoku hang már pusztán időbeli távolsága miatt 
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sem hathat az előző hangérzetre csökkentőleg. Ez az oka, 
hogy a leggyengébb /2, v hangok mindenkor tudatos hangok 
a hallgatóra nézve a szó elején, mig a szó végén a megelőző 
önhangzó érzete az őt nyomban követő h, v hangok érzetét 
kifejlődni nem engedi, s igy a hallgatóra nézve elnémultak-
ként tekinthetők. 

Kisértsük meg az időbeliség hangjelzőinek mint szókezdő 
hangoknak is szerepét megállapítani. A mozgástartam hang-
tényezői g, d, b az ős tők elé kötve: giz, gaz, göz, gúzs, deh, 
doh, düh, dus, bi, be, bő, bú, hűhó hangtestekben ma is hasz-
nálatosak. A g a . pillanatnyi térben haladás, vagyis mozgás-
tartam hangtényezője lévén, az idézett szavakban szintén mint 
kis idejű, rövid létű jelző szerepel. Gőz hangelemi jelentése 
szerint: (g) pillanati téren, (ö) könnyen, (z) belül mozog, vagy 
pillanatnyi téren könnyen mozgó lény. A gőztömecs valóban 
ilyen léttartamu lény. A d a pillanatnyi tartamú mozgás töb-
bese lévén, mint jelző — a szó elején — szintén ily jelentés 
ben érvényesül az idézett szavakban. 

A d pillanatnyi idő alatt egyenlő tért befutó, tehát 
gyorsabb mozgás jelzője a doh, düh szavakban ismerhető föl ; 
doh = tartósan (d), lassan (o), mozog (h); düh = tartósan (d), 
erősen (ü), mozog (h). E szavak szintén kettős jelentésűek, 
majd csak mozgás (actio), majd mozgó alany (ágens) jelenté-
sében. A b a pillanat alatt lehető legnagyobb tért befutó, 
tehát leggyorsabb s igy legerélyesebb mozgás jelzője lévén, 
a bih-bih = bibi vagy bibe, baba valamely élő lénynek 
gyors létfolyama nyilvánulását jelenti. E szerint bibe hang-
elemi jelentése szerint = legerélyesebben (b), könnyen (i), 
mozog (h). E kifejezés : valaminek bibijére találni, annyit 
jelent, mint legérzékenyebb részét érinteni. 

A mozgatás térbeli kiterjedésének hangtényezőit a k, t, p 
hangokban ismervén, ezeknek, mint szókezdő hangoknak 
érvényesülését szintén az ős tőkből ismerhetjük meg. Kih, 
keh, köh, kéz, köz, kés, kész, kov, köv a pillanatnyi tartamú 
mozgatást, cselekvést vagy annak alanyát jelző szavak nyel-
vünkben. Ki, keh, köh benső mozgatásra vonatkoznak. Kéz 
hangelemi jelentése szerint: kis térben (k), könnyű lény (eh), 
belülről mozgat (z). K é s = oly eszköz, mely kis térben 
pillanatnyi ideig mozgat. K é v , kav, kov, köv ős tők is, 



valamint származékaik : kéve, kavics, kova, kövecs kis térben 
mozgató tárgyakat jelentenek. A ka, ke képzők is e fölfogásra 
vallanak, mert kicsiny tárgyat jelentenek, de épen képzőik 
jelentése alapján, melyben a k mint kis térbeli cselekvés 
hangja határozza meg a jelentést. 

A t, mint mozgatás tényező, e szavakban ismerhető föl: 
tih, teh, tahv, tohv, töhv, tühv, melyek a végükön szereplő 
h és v elhalása folytán ti, te, ta, tó, tő, tü hangtesteket hal-
latnak. Tő, tü oly tárgyak, melyek kis térben tevékenyek. 
Tohv (tó) oly tárgy, mely nehézkesen nagy térben tevékeny, 
minő a tóviz. Tih = cselekvőleg (t), legerélyesebben (i) mozog. 
Az i nyelvünkben gyakran e alakban is hangzik, s igy a te 
jelentése is csekély különbséggel azonos a ti jelentésével. 
E különbség az i és e érzet-erélyeinek különbségében rejlik. 
Ezen alapon tehát a ti érzete a te érzetének többese lévén, 
vájjon nem ez okból értünk-e nyelvünkben ti alatt több te 
cselekvő egyént? Ha ez áll, akkor már megfejhető a háza-i, 
kerte-i szavaknak többes jelentése is. Ezzel kapcsolatban meg-
érinthetjük a k hangnak a cselekvő alanyt jelző szavak végén 
többest jelentő értékét is megvilágítani. A halotti beszédben 
a mai k majd c, majd ch betűkkel jeleztetik. Révai mind-
kettőt halitus, aspiratio (hehezet, szellet) névvel jelöli, vala-
mint a h és v hangokat is. Ha a h és v hangok keletkezésére 
visszagondolunk, valamint a k hangjára is, arról győződünk 
meg, hogy a h az álhangszalag kemény összeszoritása folytán 
pillanatra k, kh hangot hallat, de az összeszoritás megszűnté-
vel ismét visszanyeri h hangját, tehát érzetünkben pillanatra 
hkh hangérzet-hullámok keletkeznek, vagyis gyengéről emel-
kedő s ismét elgyengülő érzet. Itt tehát azt tapasztaljuk, 
mit a h hanggal végződő gyengébb és erősebb lényhangoknak 
(önhangzók) az erősebb által való megbővülésénél ház-ah-i, 
kert-eh-i, t. i. hangérzet erősbülést, mi több inger hatásának 
szüleménye. Ily alapon a k hanggal záródó alanyszavak több 
lény hatásait jelezvén, lénytöbbség jelentésben szerepelnek 
érzeteik alapján. Ez esetben régente ch jelzé a lény és cselek-
vés többségét, mig ma a puszta k jelzi azt helyesebben-e, 
mint hajdanta ch, t. olvasóink eldöntésére bizom. 

A mondottak nyomán hangelemeik szerint már nem 
nehéz eme ős tők jelentését is megállapítani: meg, mag, mig, 
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még, ki, be, le, föl, rá, ról, el, al, ál, ma, főleg ha a h alap-
hangot segítségül veszszük. Ám ily részletekbe bocsájtkozni 
nem engedi e tanulmány szük határa, mely csak mutatvány 
szóelemzési kutatásaim eredményéből. 

Mar egyike azon teljes alakú ős szótőinknek, melyet az 
összehasonlító nyelvészet az árja nyelvben oly gyökérnek is-
mert föl, melyből az indogermán nyelvek számtalan szavai 
vevék származásukat. 

A mi fölfogásunk szerint e szó hangelemi jelentését a 
következőkben adhatjuk. Az alapszó benne ah, ennek hang-
elemijelentése: (a) nehéz lény (h) bensőleg mozog ; ahr — nehéz 
lény bensőleg mozog (r) minden irányban haladva ; mar {mahr) rz: 
(m) egész tömeg bensőleg minden irányban haladva mozog. Ám 
a mely tömeg igy mozog, az alakilag föloszlik, elterül s igy 
elpusztul, vagyis magát elpusztítja. E szó hangelemi jelentése 
megegyez a közhasználatban levő jelentéssel. Ugyanis szokás 
mondani: valami marja az ember testét vagy a belek által 
egész szervezetét, mint lúgok, savak, mérgek, mit más szóval 
igy is fejezünk ki : éteti, mely szó hangelemi jelentése nyomán 
hasonló jelentést ad, mint a mar, pl. étető méreg, sav. A 
veszett — tehát fölbomlásnak, pusztulásnak indult eb meg-
marja, vagyis elpusztulásra kényszeríti kóros nedve által az 
állati testet. Maró gúny képletes kifejezés, mely ránk oly 
hatással van, mint a maró, étető nedvek. E jelentések után 
vessük össze ezt azon szavakkal, melyekkel az árja gyökér 
jelentését Müller M. értekezései egyikében angolul fejeznek 
ki. E szavak: zuz, agyonnyom, dörzsölés által megront, elpusz-
tít. A figyelmes olvasó könnyen megítélheti, hogy a magyar 
mar szó jelentése lényegében azonos az árja mar kifejezéssel. 
Mily nyelvtörvény alapján nyerte a hangtest az árja nyelvben 
eme jelentését, Müller fejtegetései erre nem terjedtek ki, csak 
azt mondja, hogy eme jelenlés alaptényezői a mr hangokban 
rejlenek, de azt ismét nem fejti meg : mily alapon. Nos hát 
mi ezt fejtegetésünk eredményeként egyenkint élettani tör-
vényre vezettük az ah, ahr, ar, mar szavakban s hasonlag 
megvilágithatók az ih, ihr, ir, ér, er, ered, mér, mer, mered, 
méreg, ireg, morog, marok, ár, árad, árok szavak jelentései 
is, a mindenirányu mozgás (r) hangtényezőnek általunk ki-
mutatott hangérzete alapján. 
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. ,E fejtegetésbe részletesebben azért ereszkedünk bele, mert 
Müller M. nagy figyelmet keltett „Lectures" czimü tanulmá-
nyaiban e szavat minden indeurópai nyelvben bámulatos ered-
ménynyel szerepelteti, csak a magyar nyelvet nem méltatta 
becses figyelmére, mely, mint kimutattuk, talán nem kevésbé 
lett volna érdemes arra, mint a holt görög, latin nyelvek. És 
ha már az árja nyelvben az a nehéz, az i könnyű hangnak 
neveztetik, s ez a mar szóban oly bámulatosan érvényesül 
a lassú megrontás, elpusztulás kifejezések által, valamint az 
vi, r mozgalmi hangtényezöknek az általuk jelzett jelentés 
egybehangzásában, aligha tévedünk, ha a magyar és árja ös 
szóalkotási törvényeket azonosaknak jelezzük legalább a 
nyelv azon korszakában, midőn a gyökök valának a mozgás 
és mozgó lény együttes kifejezői. 

A száll magyar szót Budenz a finn szá (venire) szóból 
származottnak tartja, mig Vámbéri a török sal (kivetni, moz-
dítani) igével tartja azonosnak. Hangelemi jelentése fölfogá-
sunk szerint a következőkben adható : sz-ah-1 = száll, mely-
hez az ős alapszó ah — a (nehéz lény) h (mozog). Amennyi-
ben az l a térbeli egy irányú haladás hangtényezője, az sz 
az erélyesebb mozgásmód jelzője, a hang pedig alanti, nehéz 
állagú lény képviselője ; e jelentésekből a hangelemi jelentés 
imigy állitható egybe : sz (erélyesen) ah (nehéz lény mozog) 
1 (egy irányban haladva, miket a mai szórendbe szedve eként 
adhatunk : nehéz állagú lény térben egy irányban erélyesen haladva 
7nozog. E jelentés a török sal szó jelentésével csak a 7nozgal 
szó alapján rokon, amennyiben mozog annyi, mint magát moz-
gatja. A finn szá — jőni (venire) jelentésében is benn van 
ugyan a mozog fogalom, de sokkal homályosabban, mint a 
török sal szóban. Pia a mondottak alapján akarnók a török és 
finn nyelv rokonságát jelezni nyelvünkhöz, hát biz ezt aligha 
nevezhetnők alkalmasb szóval, mint: Ádám-Éváról való atya-
fiságnak. De ebből az is levonható, hogy egybehasonlitás utján 
a nyelvünket uraló törvényt megvilágítani bajosan fog sike-
rülni, mig az általunk fölállított elvek szerinti fejtegetés élet-
tani törvényekre vezethető vissza. Á l l tehát a nyelvkérdésben 
is: Opinionum commenta delet dies, naturae vero indicia con-
firmât, mit szabad magyarsággal ekként fejezhetni k i : csak 
a természet törvényeire támaszkodva remélhetjük nyelvünk 



eredetének föltalálhatását. Meg nem állhatjuk, hogy e tanul-
mány szük keretében is ne folytassuk a szél ős magyar szó 
hangelemi jelentését is fölmutatni. A szél = szeh-1 szó alap-
szava az eh, s csak annyiban különbözik a száll szó ah alap-
szavától, hogy az e könnyű állományú lény van benne jelezve. 

Nos, mi a szél ? Könnyű állagú lény térben egy irány-
ban erélyesen haladva mozog, vagyis egy irányban erélyesen 
haladva mozgó lég. S ha már benne vagyunk, elemezzük a 
szól ős tő hangelemi jelentését is. Sz-oh-1 = szól alaptő az oh, 
mely a mozgáserély jelzővel ellátva adja az ismert szoh — szó 
hangtestet, melynek hangelemi jelentése = sebesen mozgó nehéz 
állagú lény. Valóban, ha tekintetbe veszszük, hogy a szóh hang-
testben a nehéz ó hang bővülve h és sz állagával, már egyes 
hang állagához képest nehéznek mondható, akkor nem fog 
erőszakosnak föltűnni a szónak imént adott hangelemi jelen-
tése. Ha már a szó az l haladó mozgás hangtényezőjével is 
bővülést nyer, akkor a szól jelentése ez: valaki nehéz állagú 
lényt térben sebesen haladóvá tesz (mozgat), vagyis : szavat 
ejt ki. Mi már most a szó ? Nehéz állagú hangtest. Mit tesz szól ? 
Szavat ejt ki. tova mozgat . . . És mi a hang ? H-ah-n-g. A 
mondottak nyomán legyen szabad e kis hangelemi talányt 
megfejtésül a t. olvasóra biznom. Bizonyára oly érdekes 
meglepetés vár rá, mint egykor csekély magamra e tanul-
mányának anyaggyűjtésekor. 
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Önálló jelentésű szavaink. 

Az egytagú szavak jelentéseiből arról győződtünk meg, 
hogy bennök a cselekvés és cselekvő lény vagy cselekvési 
tény (actus) együttesen van kifejezve, mig ha kéttagú szavaink 
jelentéseit vizsgáljuk, általuk már a cselekvés önálló szóval 
fejeztetik ki, hasonlóan a cselekvő lény és cselekvési tény is. 

Az egytagú szavak tehát nyelvünkben ama fejlődési 
szakának tanúságai, midőn a tulajdonképi mondatszerkezet 
a mai nyelvtani fölfogás szerint még nem létezett, s a gon-
dolat kifejezésére egyes szavak elégségesek valának. 

Ila azonban önálló jelentésű szavainknak egymáshoz való 
viszonyítását a mondatban megfigyeljük, azon ténynyel talál-
kozunk, melyet már az alapszóknak a mozgalmi hangokkal 
való bővítésével észlelhettünk, t. i. mind az alany, mind az 
állítmány az ő értelmező szavaikat oly rendben vonják ma-
gukhoz, mint az egytagú szavaknál a tér- és időbeliség hang-
jait az alapszavak, melyekben ha a cselekvő lény létmódjá-
nak jelzése vala szükséges, akkor az a létmód-jelző hangot 
elébe kapta, mig ha csak a mozgás módja vagy tartama v-ala 
jelzendő», eme hangtényezök utólag járultak az alapszóhoz. 

A nyelv fejlődésének eme ujabb szaka tehát csak abban 
különbözik az elsőtől, hogy a gondolatban elválhatlan mozgás 
és mozgó lény kellőbb viszonyithatás végett külön önálló 
szócsoportokká alakultak, s a hangemelés (accentus) nem any-
nyira az alany vagy állítmány jelzésére, mint inkább csak 
azoknak egymáshoz való viszonyának megértetésére czélzott, 
mi eként világosabban jelezhető, mert a mozgásmód s idő már 
ezáltal nem egyes mássalhangzókkal, hanem önhangzós szavak-
kal van kifejezve. 

A z ily önálló szavak alakulása a legegyszerűbb módon 
megy végbe. Az alapszavak : ih, eh, ah, oh, öh, uh, üh főjelen-
tésükre korlátozvák s igy csakis valamely módon mozgó 

- lények jelentésében szerepelnek a szók végén oly gyengén ki-
ejtve, hogy a h kiejtésére annyi erély sem jut, melynél fogva 
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tudatunk küszöbéig emelkedhetnék. Ez alapon már ékezettel 
sem jelöltetik a szók végén azon esetben, ha általuk valamely 
cselekvési eszköz alanyként tekintetik, pl. kapa, kefe. Ha 
azonban cselekvő lény jelzendő általuk, erre a hangérzetrokon-
ság követelménye szerint majd a magas (e), majd a mély (o) 
hangú alapszavak: eh oh járulnak az őket valamely létállapot 
szerint jelzendő szókhoz, pl. iró(h) kérő h), a midőn is mint 
jelentésük mutatja, ténykedő (ágens, actor) jelentésben isme-
retesek. Ezzel tehát a legegyszerűbb önálló jelentésű szavak 
származásának homálya eloszlatva volna. Hogy az ilyen 
származékszók helyesen összetett szavaknak nevezhetők, már 
csak az is igazolja, hogy két önálló jelentéssel biró ős gyök-
szóból keletkeztek egymás mellé tétel által s egymástól el is 
választhatók. Ama mai nyelvtani szabály, hogy magas hangú 
tőkhöz magas hangú ragok s mély hanguakhoz mély hangú 
ragok ragasztan dók, az imént mondottak'nyomán már élettani 
alapon is megokolható. Ha ugyanis valamely tárgy vagy személy 
az ő kiváló létmódja szerint jelzendő, akkor a létmódot jelző 
önhangzó bizonyára az érzet alapját képzendi, s ezen alappal 
az ő jelzettje érzetének is összhangban kell lennie, nehogy az 
alapérzetet túlszárnyaló másnemű hangnak érzete a hallgató 
figyelmét arról elvonja. Egy esetben azonban ezen összhang-
igény módosulás alá esik, akkor t. i.,, midőn a jelzendő cselekvő 
személyt (ágens) magát akarjuk a figyelem főtárgyává tenni. 
Ekkor mellőzve a hangérzet rokonsága igényét, a cselekvő 
személyt a legerélyesebb alapszóval (ih) fejezzük ki ; kikapi(h), 
rátarti(h), hányaveti(h) . . . . melyekben a magyar ember 
oly személyt ért, ki egyéni erélye által jelzője alaphang-
jának (kap) érzetét elhomályosítani jogosult. Az i hanggal 
végződő szavaink jelentése a mondottak nyomán fejthető csak 
meg alaposan, valamint annak oka is, miért nem alkalmaz-
kodik az i (ih) jelzőjének alaphangjához, pl. város-i, tavaly i . . . 

Bemutatván a legelemibb származott szavak alkotás-
módját nyelvünkben, mint a melyek már önálló jelentéssel 
birnak, azt is kimondhatjuk, hogy az úgynevezett szóképzés 
nem más, mint ős alap- és tőszavainknak összetétele; és pedig 
a már ismertetett ős tőkből s valamelyik alapszóból igenevek 
(deverbalia) származnak, pl. ir-ó(h), kér-ő(h), jár-ó(h) . . . . A 
másodképződésü ős tőkhöz, minő in, il, ir, iz, esz, es, is . . . 
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a mennyiben valamely mozgásmódnak időtartamát akarjuk 
kifejezni, ha hozzájok ily jelentésű ős tőket kapcsolunk, kapjuk 
az ismert inog, illeg, ireg, irog, esz-eget, isz-ogat-féle igéket. 
Ezzel az önálló jelentésű igék származását is kimutattuk. 
Ám ha valamely mozgásmódot kifejező igéknél akár időbeli 
tartamára, akár másféle mozgásmódra akarjuk a figyelmet 
fölhivni, akkor az időbeliség ős tőit épen ugy előre bo-
csájtjuk, mint az alapszavakból képezett összetételnél, pl. 
elkap, kikap, megkap, szétkap, rákap, fölkap . . . melyekben 
a mai nyelvtan igekötöket lát, mig a mi fölfogásunk szerint 
ezek már eredetileg ige (mozgás szó) jelentéssel birnak, miként 
a bennök fölismerhető mozgás-hangtényezők erre vallanak. 
Nos, ebből már megitélhetni: helyes elnevezés-e az igekötö 
szó nyelvünkben, melylyel majd az ige előtt, majd utána álló 
mozgásmód- s időjelző ős tőket szokás nevezni; holott csak 
épen oly jogosan ne,vezhetők határozóknak, mint az igét meg-
előző hosszabb alakú ilyetén határozók : fölül áll, kivül áll, 

földön áll . . . Hogy az ily határozós igéknél a határozó ön-
hangzója nem alkalmazkodik az általa meghatározott ige ön-
hangzójához, ennek ugyanazon élettani alapja van, mint az i 
hanggal végül bővült szavaknál. Az ily igéknél: fölkap, kikap, 
nem maga a .cselekvés, mint inkább annak tér- vagy időbeli 
létállapota a fő, minők a föl, ki, azért a figyelmet a beszélő 
azzal irányítja, hogy erélyesebb lényhanggal jelöli, mint magát 
az igét. 

Az összetett szavak tehát nem egyebek, mint kettős 
jelentésű ős tőszóinknak párosítás által önállóságra érlelt 
alakjai, melyek ily alakban már határozottabban jelezhetik 
az ős tőkben még homályos alanyt és állitmányt, vagyis a 
cselekvő-mozgó lényt és a mozgást, cselekvést (actio) önálló 
jelentésüknél fogva. 

Nyelvünknek eme fejlődési korszakából valók kéttagú 
szavaink, melyek részint igék, részint igenevek (deverbalia) 
önálló határozott jelentéssel. E korszakbeliek tehát a máig 
is folyton megfejthetlen jelentésű Isten, ember, barom . . . 
kéttagú szavaink. Mielőtt ezek legfŐbbikének hangelemi jelen-
tését megállapítanék, figyelembe kell hoznunk ama tényt, 
hogy összes egytagú ős alap és tőszavaink jelentései első 
rendben az ember különféle létmozgalmai jelzésére vonatkoz 
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nak, s mindannyian érzéki tüneményeket jelentenek, mint a 
melyeket érzeteiknek megfelelő hangokkal jelezhetni; de 
föllelhetni azon törekvést is, hogy a fensöbb élet mozgalmai 
jelzésére is használtatnak egyes gyökök, minő az ih, ész (ezz), 
mélyek mindketten a mens, animus latin szavak jelentésében 
is szerepelnek legrégiebb nyelvemlékünk tanúsága szerint.*) 
Ezeknek emlékezetbe hozatala után már megkezdhetjük az 
Isten szót hangelemei szerint jelentésében meghatározni. Mint-
hogy két lényhang szerepel benne (i, e), ezeknek két ős szótő 
is felel meg. I(h)s-te{h)n szónak teljes hangalakjában föltalál-
juk az ih, eh alapszavakat, melyekről kimutattuk, hogy az 
emberegyedet két legerélyesebb benső fölindulásában jelzik. 
Az s a legerélyesebb benső mozgás hangtényezője, t a tartós, 
folytonos térbeli cselekvésnek, n pedig a helyi mozgásnak 
(ingásnak) tényezője. Hangelemeiben tehát ismervén az egész 
Isten szavat, összeállíthatjuk belőlük a teljes jelentést is. Ha 
már most a mai összetett szavaink nyomán alapszónak a len 
őstőt vesszük, az is annak bizonyára oly határozója, minők 
az aranykereszt, ezüsttál, gyümölcsfa szavakban az arany, 
ezüst, gyümölcs ; tehát e fölfogásra támaszkodva : is (legeré-
lyesebb benső mozgató, vagyis régi nyelvemlékünk tanúsága 
nyom : ész), ien (folytonos térbeli mozgató, vagyis cselekvő, 
alkotó). Ám itt a jelző (is) mint birtokos, a jelzett (ten) mint 
birtoka, képessége, tehetsége szerepelvén, mai kifejezésekkel 
ezt teszi : legerélyesebb észnek folytonos alkotó tehetsége, vagyis 
fotyton alkotó ész, tehát nem állag, hanem az állagot uraló, 
folyton alakító erő. 

A magyar mythologiában elsorolt számos fejtegetés közt 
eme meghatározás azzal egyez meg, melyet Ipolyink Regulytól 
kapott. Ez utóbbi ugyanis a cseremiszeknél az áldozattal tisz-
telt fölény nevét az esta szóval hallá jelölni, mi — úgymond — 
a cseremisz nyelvben a stan igének jelen igeneve, s nyelvün-
kön csináló, teremtő szókkal azonos jelentésű. Ha már a hang-
elemi jelentés nyomán ehhez hasonló jelentés állapitható meg 
az Isten szóra nézve, s a cseremisz altai nyelvben az esta 
szóban mind az s, mind a t mozgalmi hang szerepel, sőt a 
stan gyökben az n térbeli mozgalom hangtényezője is ; nem 

*) Lásd M. Ny. tört. szótár: Eh, éh, ih szavaknál. 

5 



— 66 — 

elfogadhatóbb-e az imént közlött hangelemezés eredménye az 
indogermán nyelvekből szedegetett gyökökből levont jelenté-
seknél? E nézet mellett szól azon tény is, hogy az Isten szó-
ban mind a két tőben az ih, eh azonos jelentésű hangtípus 
szerepel, melyek már magukban is használatosak valának 
képletes jelentésben, s igy összetételükben is jogosultak ily 
jelentésre, mely az Isten szó mai jelentésével is összhangzat-
ban áll, s elfogad minden oly jelzőt, mely a legfőbb lényt 
bölcseleti fölfogás alapján is megilleti. 

Kisértsük meg az ember szó hangelemi jelentését is 
megállapítani. Az e, e két lényhang két őstő jelenté-
sét igazolja: emb-er. Eme két őstő közül az emb — 
ehmb az emberi alaplétmozgalmi hangtényezőn (h) kivül, 
mely egy lehelő lényt jelző szóban sem hiányozhatik, akár 
nyíltan, akár az erélyesebb hang tényezője által elnémítva, 
szerepelni látjuk az m teljes helybeli, tehát térbeli moz-
gás hangtényezőjét, valamint a teljes léttartam (b) hang" 
tényezőjét is, melyeknek együttes jelentése ez: ehmb (emb) = 
(e) könnyű lény (h) mozog (m) egész tömegében (b) egész lét-
tartama alatt A z ehr (er) ős tőben mintegy visszahozólag 
ismétlődve találjuk az eh alapszavat a minden irányú mozgás 
(r) hangtényezőjével bővülve, s igy az emb szó kifejtett jelen-
tése csak egy határozóval bővülvén, az egész emb-er szó 
jelentése * ez: mindig (b) egészen (m) minden irányban (r) 
mozgó lény (eh). A határozó hangoknak — mint látjuk — 
nyelvünkben legtöbb esetben a lény hangja után jut hely, 
holott az európai nyelvekben a határozók, még az úgyneve-
zett praepositiók is mind a határozott szó elé bocsáitatnak, s 
ezt az európai nyelveknek a magyar nyelv fölötti előnyeül 
emlegetik. Nos, csekély fölfogásom szerint észszerűbb előbb a 
lényt megnevezni, s aztán annak létállapotára vonatkozó saját-
ságait ; mert előbb születik meg lelkünkben a lény általános 
fogalma, s csak aztán annak jegyei, melyeket melléknév, szám-
név, határozó szavakkal szokás kifejezni. Ezt az eljárást kö-
veti a magyar észjárás a szóalkotásban. 

Habár e tanulmány szük köre korlátoz több kéttagú 
szónak hangelemi jelentését fejtegetnünk, de az ős tők meg-
lepő hasonlósága miatt a bar-om szó jelentését tanulságosnak 
találom kifejteni, hogy nyelvalkotó őseink nyelvbölcseletét a 



legfinomabb megkülönböztetésben is szemlélhessük. Hogy e 
szó teljes hangjaiban bahr-ohm lehelő lényre vonatkozik, az 
ah, oh alapszavak tanusitják, melyekben a h ismert élet-
tani törvény alapján hallérzékünkre nézve elnémult. Mig az 
ember szóban a lény-hang e, a barom szóban már csak a s a 
vele közel rokon szintén nehéz o. Ha már fejtegetésünk alap-
ján az önhangzók mint valóságos légalakok, tehát sulvlyal 
birók, akkor észszerű vala az embert, mint lényt, testállásának 
főirányánál fogva e hanggal jelölni, mig az állati részek, bár-
mily tömegűek is, egészükben közelebb vannak a föld felüle-
téhez, mint az ember rendes állapotában, vagyis midőn áll. 
Ezzel tehát természettani alapon is megokolható a barom szó-
ban az a, o lényhangok szerepe, épen ugy, mint az ember 
szóban az e lényhangja, az Isten szóban pedig a legjöIsö'fokot 
jelző i lényhang. Ezeket előre bocsájtva, a barom szó hang-
elemei alapján más kifejezésekkel ezt jelenti: b (mindig) ah 
(alant mozgó lény) r (minden irányban) m (egész testében); 
vagyis a határozókat a mai szólásmód szerint rendezve: egész 
tömegében mindig alant mozgó lény — állat. E hangelemi jelen-
tés ellen a mai használat szerint aligha lehet kifogást tenni. 

Helyén lesz itt már azt is megérintenünk : miért nincs 
nyelvünkben, mint az idogerman nyelvekben a szó elején 
mássalhangzó összetorlódás, minő a gréta, krajczár, drága, 
préda, drótos idegen származású szavakban. Ugyanis miként 
csak imént jelzők, ős tőinkben a határozó hangok a mozgás 
alaphangja (h) után használtatnak, s igy a tér- és időbeli 
hangtényezők itt fordulnak elő kettesen, pl. emb, domb, lomb, 
ing, kong, hang, melyekkel a mozgás tér- és időbelisége tel-
jesen meg van határozva. Ha pedig az ős tőkben az alany 
határozandó meg, erre már vagy a tér-, vagy az időbeli hang-
tényezŐ maga elégséges, miután valamely lény mindkét módon 
egyszerre nem létezhetik. Ez alapon mindazon szavak, melyek 
két mássalhangzóval kezdődnek, idegen eredetre vallanak, 
s a magyar nyelvérzék rögtön ős törvényeinkhez alkalmaz-
kodva ejti ki azokat, pl. derágaf) dorót. A mondottak nyomán 
már érthető a népnyelvnek idegenkedése az ily kettős mással-
hangzóval kezdődő szavaktól s ha meglágyítja, az nem nyelv-

*) Lásd M. Ny. történeti szótár D. 



lustaságból történik, mint azt eddig nyelvészeink magvaráz-
gaták, hanem az ős nyelvtörvényeknek sugalmából. 

Nyelvünk fejlődése, mint háfomtagu szavaink tanusitják, 
az eddig tárgyalt kéttagú szavaknál sem állapodott meg"; s 
nemcsak arra törekedett a szóalkotás, hogy mind az alany, 
mind az állitmány egy hangtestben még szorosabban meg-
határozható legyen, vagyis három lényhanggal birjon, hanem 
az összes ős tőket is uj összetett alakban szerepelteti, pl. be, 
bele, belől, belőle, s ily módon már ezek is önálló beszéd 
részszé — a mozgó határozókká — váltak, mig ős alakjaik, az 
egytagú tők majd elválva önállólag szerepelnek, majd elvál-
hatlanul az alany, vagy állitmányt jelző szavakhoz ragadtak s 
ezek a mai ragok, pl. házba, kertbe, mig a be további össze-
tételei, minő : bele, belől, belőle' már csak névutókként sze : 

repelnek, pl. a kert belsejébe, e helyett a kertbe . . . E fejlő-
dési korszakban szaporodtak meg tehát beszédrészeink a 
külön álló névhatározókkal, — a névutókkal, valamint az 
igéket meghatározó önálló szavakkal — az úgynevezett adver-
biumokkal. E korszakból valók az úgynevezett névmások és 
kötszók is, melyekben szintén fölismerhetők a mozgalmi ténye-
zőkről kettős jelentésű ős tőink s rájok a kötszó kifejezés 
épen ugy nem illik, mint az úgynevezett igekötökre. 

Eme fejlődési korszakra következett ama nevezetes 
nyelvkorszak, melyben a létmozgalmak tényezőit, a beszélő 
alanyhoz viszonyitva majd egységükben, majd többségükben 
külön szavakkal jelezve találjuk. Nyelvünkben e viszonyítás-
nál megállapodás nem jött létre, mint az indogermán nyel-
vekben, hanem e személyviszonyt jelző szavak a létmozgal-
makat jelző szavakhoz csatlakoztak oly módon, mint az alap-
szavakhoz a mozgalmi hangtényezők. Ezzel már a negyedik 
fejlődési korszakból is kilép nyelvünk, és pedig azon korba, 
melyben már túlszárnyalja a mai élő nyelveket, a mennyiben 
a mozgás szó a mozgó lényt is kifejezni képes, tehát mintegy 
ismétlődni látszik ama ős szóképzés, melyben az alany és 
állitmány együttesen fejeztetnek k i ; de ismétlődik a moz-
galmi hangbővülés tüneménye is a gat, get, kod, ked, hat, 
het, dog, deg, tat, tet teljes ős tőknek, mint létmozgalmi 
teljesebb értelmű határozóknak alkalmazása által, melyekre 
az indogermán nyelvekben beolvadhatlan szótők — az ugy-
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nevezett segédigék — használtatnak, de általuk a nyelv tagol, 
tabbá s igy homályosabbá is válik. Ebben rejlik nyelvünk 
belterji tömöttségének előnye egyéb nyelvek felett. Mai nyel-
vészeink az ily módon létrejött igéket mellékjelentésü igék-
nek nevezik, s jelölésükre a kicsinyítő, gyakoritó, kicsinyítve 
gyakoritó, miveltető, ható elnevezéseket használják, holott 
ezek a törzsige jelentésének csak határozottabb alakjai, melye-
ket külön álló határozókkal is kifejezhetni, s ez alapon aligha 
nevezhetők mellékjelentésü igéknek. A latin frequentativ, 
inchoativ, dimimutiv, causatis . . . kifejezéseknek egyszerű 
magyarításai nyelvünk ős törvényeivel nem igen állnak 
összhangzatban. 

Kisértsünk meg ezen ujabb nyelvkorszaki alkotásokból 
egyet hangelemi jelentése után mai használatával egybevetni. 
Dédelget, fejtegetésünk alapján három ős tő összetétele : deh-
del-get, ép ugy mint hódolgat, tördelget, vagdalgat. Az első 
tő dé (deh) hangelemi jelentése e.z : (d) tartósan (eh = é) bensŐ-
1 eg mozgat, del — (d) tartósan (el) könnyen halad; get — (g) 
kis ideig (et) mozgat. E három jelentést összevéve, az együttes 
jelentés ez: valakit bensőleg tartósan kis mérvben mozgat, 
tehát gyengén izgat, elevenít. Ám a kit ily módon bensőleg 
izgatunk, elevenítünk, azt bizonyára kellemes létben mara-
dásra segítjük, vagyis annak kedveskedünk, azt jó kedvben 
tartani törekszünk. E hangelemi jelentés, ugy hiszem, talán 
inkább megfelel e szó mai használatának, mint egyik tekin 
télyes szakközlönynek ilyetén elemezése: dédelget = gög-el-
get (superbire facio) kényeztet. Eltekintve az alapszó teljes 
eltérésétől, mert dé és gőg között bizony egyetlen hang sem 
vall egy eredetre, az igazolásul fölhozott eme népies szólam : 

„« gazda dédelgeti lovát" inkább azt jelenti, hogy kedvet csinál 
neki, mint elkényezteti, kényére hagyja. E tanulmány szük 
köre nem engedi, hogy nyelvünknek eme fejlődési szakából 
is számosabb szavakat fejtegessünk hangelemi jelentésökben. 
De különben is célunk egyedül a nyelv eredetének megvilá-
gítása lévén, a fölhozott példát is csak azért elemeztük, hogy 
kitüntessük: miként lehet elméletünk alapján későbbi eredetű 
szavainknak ós nyelvtörvényeinkkel való egyezését vagy 
ellenkezését kimutatni. 

Záradékul még szükségesnek tartjuk a tö-kettöztetés kelet-
kezésének élettani megvilágítását is megkisérleni. Lim-lom, 
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gyim-gyom, lib-lob, rip-rop, pity-poty, tity-toty, pitt-patt, 
libeg-lobog, ripeg-ropog, tityeg-totyog, pitteg-pattog, dirreg-
durrog . . . E szavakban az önhangzók állagaik különféle-
sége szerint kis és nagy mozgás kifejezésére való törekvést 
sejtetik, mit fejtegetésünk alapján teljesen helyesnek fogad-
hatunk. Ily jelenséget Vámbéri is észlel a török nyelvben ; 
az ily szavak tehát azonos nyelvtörvényre vallanak a magyar 
és török nyelvben. Ez alapon tehát némi rokonság is elfo-
gadható e két nyelv közt. 

Inog-binog, illeg-billeg, iheg-piheg, ireg-forog, izeg-
mozog . . . későbbi származású szavakban a mozgástartam b 
hangja, valamint a térbeli mozgás f, m, p hangjai a kétféle 
mozgalom határozatlan és határozott tartamának jelölhetését 
célozzák s ezzel külön határozók alkalmazása lesz fölösle-
gessé. E kérdés megfejtése is függőben vala eddig nyelvünk-
ben, mig fölfogásunk alapján az ilyetén szóképzés is ős tör-
vényeink alá vezethető. 



Az ős nyelvrendszer. 

Ha a magyar szóhangok- és szavakról mondottak helye-
sekül fogadhatók, akkor azok nyomán először is tényként 
kimondhatjuk, hogy nyelvünkben eredetileg annyi önálló hang 
(31) volt használatban, mint a mennyit Révai Miklós nagy 
nyelvtanában elfogadhatónak jelez; továbbá, hogy a mai éke-
zett önhangzók már jelentéssel biró szótök valának kezdetben, 
a mennyiben ékezetük csak a beléjök olvadt h hang jelzésére 
vonatkozik az Írásban ép ugy, mint a görög nyelvben a lágy 
és kemény hehezet (spiritus) vesszőcskékkel jeleztetik, de 
külön irott alakja nem fordul elő, miként nyelvünkben a h 
vagy a keményebb ch a chamu (hamu) ős szóban. Ám ha a 
görög nyelvben nincs kifejezve ezen kettős hehezet jelentése, 
a mi h és ch hangunknak élettani alapon kimutatható jelen-
tése a létmozgalmak jelzésében, valamint az is: mikor tűnik 
el hallérzékeink számára szótőinkben, s mikor bir rendelteté-
sének megfelelő s elnémulhatlan szerepével, amikor is az 
írásban és szóban egyaránt önálló alakban nyilvánult régenten, 
most azonban már keményebb alakjának betűje csak a k, mely 
épen emiatt kettős szerepre van utalva, a tulajdonképi k 
(pillanatnyi térbeli tevékenység) kimutatott szerepére, s a 
cselekvő lények és tények többsége (ch) jelzésére. Eme tekin 
tétből bizonyára ma sem volna fölösleges Írásjegyeink közt, 
mint régente nem volt az, midőn az alanyi többség szorosan 
megkülönböztetve vala általa a c vagy k által jelzett mozgás-
ténytől. Ha Révai a ch hang és jegye iránti érdeklődését 
nem vala képes mással, mint régi nyelvemlékekkel megokolni, 
az a h és ch élettani jelentése ismeretlenségének, de nem finom 
nyelvérzékének róható föl. A hangok élettani jelentésének 
ismeretlenségére vall nála az is, hogy szerinte motus et quies-
ről is lehet szó a nyelvtanban : mig a mi fölfogásunk szerint 
a mint a természetben quies (nyugalom) nem létezik, ugy eme 
non k i j e l z é s é r e sem szükséges szóhang a nyelvtanban. Müller 
M. értekezéseiben érdekesen fejtegeti a szóhangok élettani 
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jelentését, s ő is azon nézetben van, hogy a h minden hang-
nál érezhető kis mérvben, a mivel az van kifejezve, a mit e 
tanulmányban a h, mint alapszó hangról mondottunk. Ebből 
az derül ki, hogy a hangérzetek jelentőségét a nyelvészeknek 
ma már figyelmen kivül hagyni alig lehetséges, hahogy az 
eddigi tapogató eljárástól menekülni akarnak. 

A magyar szóhangok mai száma tehát fejtegetésünk 
nyomán túlságosan nagy. Á m az ős szavak alkotásánál mon-
dottakból azon nagy jelentőségű tény is levonható, hogy egy-
tagú ős szavaink kettős jelentéssel birnak, ugyanazon kis hang-
test jelezvén a mozgó lényt, s magát a mozgást is, minek 
nyomát Remusat chinai nyelvtanában jelezve találjuk. Ez arra 
hagy következtetni, hogy ős szavaink egy törvényen alapultak 
az egytagú chinai szavakkal, mig további fejlődésében nyel-
vünk a faj észjárásának megtelelő törvényeknek hódolt. Miként 
jelöli a chinai egytagú szavainak különböző jelentését Írásban, 
erről Remusat nem nyújt tájékozást, csak azt jegyzi meg, 
hogy beszédben bizonyos hangemeléssel jelöltetnek a külön-
böző jelentések. Nos, kettős jelentésű ős szótőinknél ezt ma 
már Írásban is jelölve találjuk és pedig aként, hogy ha az 
ős szóval a cselekvő alanyt akarjuk jelölni, akkor ennek hang-
jelzőjét, az önhangzót emeljük ki hangunkkal, Írásban pedig 
éket teszünk rá; mig ha csak a mozgás (actio) jelzése a fő, 
akkor a mozgás hangjelzőjére fektetjük a fő hangerélyt, mint 
ezt világosan az ír, ir, or, orr ős szavakban jelezve találjuk. 

Az ilyetén hangsúlyozás nyomán történhetett, hogy a 
nyelvünkön először iró szerzeteseink, kik nyelvünk ős törvé-
nyeit nem ismerheték, ép érzékük utalása szerint az ős tők 
végén hangzó tér- és időbeli hangjelzőket a hallott hang-
súlyozás alapján kettőztetve irák ki, mi még ezen ős szavak 
kiírásánál ma sem ment ki végkép használatból, mint az agg, 
függ, tapp, kopp, itt, ott . . . szavakban tapasztalható, holott 
ezt egyedül a mozgalmi tényt jelző szándékkal igazolhatni csak. 

Ős szótőink kettős jelentésének észlelete nyomán már a 
hangékezés és hangkettőztetés szabályainak megállapithatása 
is biztos alapra volna fektethető, mi eddigelé eme kétes becsű 
szabályban nyert kifejezést: ugy ird ki a szavat, mint azt 
tisztán kiejtve hallod! . . . 
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A figyelmes olvasónak aligha kerülte el figyelmét azon 
egyoldalúnak látszó eljárásunk, hogy fejtegetésünk először 
csak önhangzós kezdetű ős szótőinkre terjedt ki, holott számos 
mássalhangzón kezdődő ős szótő is található nyelvünkben Nos, 
ez nem véletlenségből történt, hanem egy kiváló jelentéssel 
biró ős törvény fölfedezése nyomán. Ugyanis ha a mással-
hangzókkal kezdődő ős szótőink jelentéseit vizsgáljuk, ezek 
határozottan a mássalhangzóinknak megállapított élettani 
jelentése szerint mozgás és mozgatás tényre (actio) vallanak. 
Eme szavak jelentése a következő ős nyelvtörvényen alapul: 
A mozgás és mozgatás tér- és időbeli jelzői az önhangzós 
kezdetű szókban jelentésüknek megfelelő mozgás és mozgatási 
tényt fejeznek ki, vagyis mai elnevezés szerint az ily szavak 
igék. Ha ezek elfogadása után önhangzókkal kezdődő egytagú 
ős szavainkat az alapszavak valamelyikével megtoldjuk, arról 
győződünk meg, hogy az ily kéttagú szavak jelentése határo-
zottan tér- és időben levő, tehát mozgó és mozgató lényt 
jelentenek, vagyis névszók. Ezen nyomozás eredménye után 
tehát már azt is kimondhatjuk, hogy az ige és név kétféle 
jelentésű ős tőkből származott szavak. Ezen fölfogásunk ellen-
kezik Révai ama véleményével, hogy nyelvünkben előbbi 
keletűek a névszók, mint az igék, és pedig a névszók közt 
legelőbbi keletűek a névmások. E fölfogás természeti tör-
vényre nem vezethető vissza, mig a mi fölfogásunk abban 
leli megokolását, hogy ha szóhangjaink kétféle természetűek, 
két ily különböző hang egyesüléséből egy oly hangtestnek 
kell származnia, mely mindkettőnek tulajdonaival bir. Ily 
kétféle tulajdonságúak, vagyis jelentésűek önhangzós alap-
szavaink s azoknak tér- és időbeli hangjelzős alakjai, miként 
fejtegetésünkből megérthető vala. Ezek tehát hangelemeik 
kettős tulajdonságaival birván, nevet és igét is jelenthetnek, s 
jelentenek is valósággal. Ezeknek származékai már csak vagy 
ige, vagy név jelentéssel birnak s a nyelvfejlődés egy későbbi 
korára vallanak, azon korra, melyet az összehasonlitó nyelvé-
szet az alak- és mondatszerkezet korszakának neveznek, ellen-
tétben azon korszakkal, melyben a szóalakoknak még nem 
volt nyelvtana. Ily nyelv még nagy részben ma is a chinai 
nyelv. — Bármennyire összehangzik is eme legújabb nyelvé-
szeti fölfogás a mi buvárlataink eredményével, mégis tartóz-
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kódunk azt föltétlenül elfogadni, mert miként már föntebb 
kimutattuk, szóhangjaink lényegesen különböző kétféle tulaj-
donságai alapján létrejött alapszavaink a különböző léttüne-
ményekjelzésére az élettani törvények követelményeinek a leg-
bámulatosabban megfelelnek, s igy rnár ezek alakulása sem 
történhetett meg nyelvtörvények nélkül. 

Maga pedig ama mindenki által észlelhető tény, hogy a 
kettős jelentésű ős szótőkből összetétel által jöttek létre ön-
álló jelentésű igeink és nevettik, nemcsak azon vitás kérdés 
eldönthetését teszi lehetségessé, vájjon az ige-e előbbi keletű 
nyelvünkben, v a g y a név; hanem arra is megadja a feleletet: 
mi a nyelv egyéne? Fejtegetésünk nyomán ugyanis a név és 
ige egyidőben keletkezett nyelvünkben, s csak későbbi nyelv-
fejlődés szakában váltak el egymástól, de csak annyira, hogy 
ős szótőinkben állandó kapcsokat, kötőszavakat birnak folyton, 
mert miként ezek jelentéséből megérthető, ezek a mai ragok 
és határozók nyelvünkben, melyek az úgynevezett alany és 
állítmány viszonyítását eszközlik, de az idegen nyelvek min-
tájára oly különös neveket kaptak, mintha nem is ős tőink 
rejlenének bennök. A nyelv egyénére nézve nyelvbuváraink 
közt megoszlott nézetek között fejtegetésünk alapján Foga-
rasy ama nézete nyelvünk természetének a legmegfelelőbb, 
hogy ha a beszéd a szavaknak szerves társulata, akkor annak 
egyénét kettős jelentésű ős szótöink a legjogosabban képviselik, 
mint a melyek a beszédnek valóságos önálló egyénei, a meny-
nyiben egy maguk is képviselhetik kicsinyben a beszédet, mint 
a mondat nagyban. 

Ám ama tény, hogy önálló jelentésű szavaink az ős szó-
tők összetételéből jöttek létre, azt is igazolja, hogy ezek már 
nyelvünk ama korszakában nyertek létet, midőn a gondolat 
legelemibb kifejezésére használt kettős jelentésű ős szótők 
már elégteleneknek találtattak, s az alany és állítmány külön 
válva oly határozókat nyertek magokból az ős tőkből, mint 
eredetben az alapszavak a mozgalmi hangtényezőkből. E teljes 
alakú mozgalmi tényezők közül az alapszavak könnyed hang-
testüknél fogva már kezdetben tartósan csatlakoztak és pedig 
elválhatlanul a már teljesebb alakú ős tőkhöz, s belőlük lettek 

" a mai alanyi nevek, határozóik pedig rag (agglutinatio) nevet 
nyertek, mig a teljesebb alakú ős tőkből az igék jöttek létre, 
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de határozóik megtarták önállóságukat, s majd elül, majd 
hátul teljesiték határozói szerepöket, melyeket ma jelzőknek, 
igekötőknek, kötszóknak, névutóknak, igehatározóknak nevez 
a nyelvtan, s ily módon van ma már tiz beszédrész, melyek 
pedig nem egyebek, mint ős alap- és tőszóink. A mondottak-
ból továbbá az is kitűnik : miért nevezi nyelvünk az alapsza-
vakat ma is indulatszavaknak, a mennyiben szorosan belmoz-
galmakat jeleznek, kapcsolatban a mozgó lénynyel. Végre 
alap- és ős tőszóink jelentéseiből azon nagy jelentésű tény is 
kimondható, hogy a mint a beszédképességnek első és fő 
célja az ember saját létállapotainak hangok által való jelez-
hetése, ugy nyelvünkben is e cél elérésére vala irányulva nyelv-
alkotó őseinknek is fő figyelme. A benső létmozgalmakra 
vonatkozó ős szótőink, valamint a test részeinek ősi elneve 
zései ezt kétségbevonhatlanul igazolják, valamint azt is, hogy 
a szóalkotásban a fő törvény a mozog fogalomból indul ki, s 
minden alkotás erre vonatkozik s ős tőink jelentése csak 
ennek elfogadása alapján fejthető meg. 

Kisértsük meg záradékul a mondottak nyomán nyelvünk 
ős hang- és alaktanának rendszerét röviden egybeállítani. 

Az ős hangrendszer. 

Ős gyökeinkben 31 hang található. Ezek föloszthatók 
lény- és mozgáshangokra. 

A lényhangok ezek : i, ü, ö, e, a, o, u. 
A mozgáshangok kétfélék : mozgásfaj- és mozgástartam-

hangok. 
Mozgásfaj-fiangok: h, j, m, n, 1, r, s, sz, z, zs, tz, ts, gy^ 

ly, ny, ty> v, f. 
A mozgástartam hangjai: g, k, d, t, b, p. 

Az ős alaktan rendszere. 

Szó alatt értünk oly hangot vagy hangcsoportot, mely 
tér- vagy időbeli mozgást s annak alanyát fejezi ki. 

Alapszavak azok, melyekben a mozgás és alanya együt-
tesen van kifejezve s azért kettős jelentésű ős szavaknak is 
nevezhetők. 

Ős szótök azok, melyek az alapszavakból a mozgásfaj 
és mozgástartam hangjaival bővülve keletkeztek s kettős jelen-
téssel birnak. 



Származott szavak azon két vagy többtagú szavak, melyek 
az alap és szótők összetétele által keletkeztek s vagy csupán 
létmozgalmat, vagy annak alanyát jelzik, ez okból egyjelen-
tésü (önálló jelentésű) szavaknak is nevezhetők. 

E származott szavak képezik ma is nyelvünkben a két 
főbeszédrészt : a nevet és igét. 

E két beszédrész határozói az ős alap- és tőszók, épen 
ugy, mint eredetben az alapszónak határozói a mozgásfaj és 
mozgástartam hangjai valának, azon különbséggel, hogy mig 
ezek az alapszóhoz elválhatlanul csatlakoztak (agglutinatio), 
addig az ős alap- és tőszók önállóan is majd elül, majd hátul 
szerepelnek, mint határozók. 

A z ős mondat rendszere. 

Kettős jelentésű ős szavaink képezék kezdetben a mon-
datot, amennyiben birnak a mondattal kifejezett egyszerű gon-
dolat mindkét elemével : a mozgó lényt s mozgást kifejező 
hangokkal. Eme egyszerű gondolat jelzése ős szótőinkkel az 
emberiség azon fejlettségi fokát juttatja eszünkbe, melyben 
még elégséges vala a lelki életnek ily egyszerű jelzése is. E 
korszakra rátalálunk a beszélni kezdő gyermeknél, ki lassú 
lelki fejlődése folyamában hűen példázza nyelvünk fejlődési 
szakait is. 

A mozgalmi hangokkal bővült alapszó a mai bővített 
mondat ős alakja, melyben a mai fölfogás szerinti mondat-
részeket a mozgásfaj és tartam hangjai képviselik. A mint 
a mozgás fogalma nélkül nincs lényfogalom, ugy mozgás szó 
nélkül gondolat sem alakulhat. Ez alapon amint ős szótőink-
ben a mozgás hangtényezöjének erélyesebb vagy gyengébb 
kiemelése határozá el, vájjon kiválólag cselekvést, vagy csak 
cselekvőleg létezőt akart-e a beszélő jelezni, ugy a mai mon-
datban is érvényesül ez az ige erélyesebb vagy gyengébb 
hangoztatásával. És miként az ős szótőkben ha a lényhang 
nyert elül hangbővülést, akkor a beszélő a figyelmet a lény 
létmódjára akará fordítani, ha pedig a létmozgalom alaphangja 
(h) nyert mozgalmi hangtényezőket, akkor a cselekvés módo-
sultságát akará jelezni : eként nyernek a mai mondatban az 
alany és állítmány határozói bővülést egész szavakban, s ek-
kor ezek nyerik az aqcentust (hangerélyt), melyet ma hang-



súlynak szokás nevezni. E szórend érvényesül a közbeszédben, 
mit az ép nyelvérzék még teljesen bővült ős szótőinkből lesett 
el. E szerint a mondatszórend nyelvünk ős törvényei alapján 
csakis az lehet, mi ős szótőinkben a mozgalmi hangtényezőket 
szabályozza, s igy e tekintetben sem a német-, sem a latin-
nyelv mondatbeli szórendje irányadó nem lehet nyelvünkben. 

A föntebbiekben vázolt ős magyar nyelvrendszer a mily 
fönségesen egyszerű, ép oly bámulatos természetes bölcselet-
ről, vagyis eredeti észjárásról tanúskodik, melyet büszkén nevez-
hetni a magyar faj ős bölcseletének. 



Z A R S Z O . 

A ki e tanulmányt némi figyelemmel átolvassa, arról 

győződhetik meg, hogy a magyar szóalkotást természet- s 

élettani törvények uralják. 

Eme fölfogásnak nyelvészeti irodalmunkban Brassai 

Sámuel adott először kifejezést a 6o-as évek elején megjelent 

„Magyar mondat11 czimü értekezéseiben. 

Azóta e fölfogás nem hogy tért hóditott volna nyelvé-

szeink körében, de sőt a magyar tudományos akadémia által 

legutóbb kihirdetett pályatételében közvetve a halálos Ítélet 

is kimondatott rá. 

E pályatétel ugyanis oly hang- és alaktani rendszer 

megirását kivánja, mely történelmi alapra támaszkodjék. 

Minden tisztelet részemről is a történelemnek a többi 

tudományok között, ám Révai nagy nyelvtanának tanúsága 

szerint is, mely tudvalevőleg teljesen történelmi alapra támasz-

kodik, a történelmi adatok egymagukban elégteleneknek nyilvá-

nultak nyelvrendszerünk megalkothatására. Ama számos homá-

lyos nyelvkérdések, melyek az imént érintett nyelvtanban meg-

világitást nem nyerhetnek, a mai nyelvészetben is megoldatlan 

kérdésekként szerepelnek, daczára annak, hogy a történelmi 

alap — értve irott régi nyelvemlékeinket — már teljesen 

kiaknázottnak mondható. 

Nagy elismeréssel tartozunk akadémiánknak ama áldozat-

készségeért, melylyel Miiller Miksa nyelvészeti értekezéseit iro-

dalmunkba átültetni elrendelé, melyeknek fénypontját bizo-

nyára ama részlet képezi, melyben az emberi nyelvet uraló 

élettani törvények szerepe világosan kimutatva van. 
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E nagyjelentőségű fejezet bizonyára gondolkodásba ejtette 

az előre törekvő nyelvészeket, s azért méltán sajnálhatni, 

hogy a világhírű nagy nyelvésznek jelzett irányadásait a 

pályatétel kikötése miatt a tétel megoldására hivatottak figye-

lembe nem vehetik, holott miként e szerényke tanulmányban 

is kimutatni törekedtünk, élettani törvények alapján függő-

ben levő nyelvkérdéseinkre nem megvetendő fényt vethetni. 

U g y hiszem, nem volt fölösleges ezt még a pályatétel 

kihirdetése után is megemliteni s a mondottakat e tanulmány 

közrebocsájtása által megokolni. Ugyanis ha elfogadjuk, hogy 

a nyelv emberi alkotás, akkor azt is ugyanazon természeti 

törvényeknek kell uralniok, mint alkotóját, az embert, mert 

eme bölcseleti sarkigazság szerint: ovine ágens agit simile sibi. 

Eme sarkigazságnak figyelmen kivül hagyásában rejlik 

fölfogásom szerint az ok: miért nem sikerült eddigelő még 

egy nyelvnek eredetét is megvilágositani, annál kevésbé 

pedig az első alapnyelvét, melyre csak a fajnyelvek eredeté-

nek ismeretéből lenne némi fény vethető. 

E tény érintése után azonban sietek kijelenteni, hogy 

irott ős nyelvemlékeinket én is becses nyelvkincseknek tekin-

tem, de csak olyanoknak, melyeket a nyelv alaptörvényeiben 

jártas nyelvész sikerrel használhat föl a nyelvfejlődés kor-

szakainak biztos jelezhetésére. Ily czélra igen jó hasznát 

vettem én is e nyelvkincseknek, de egyúttal azt is kimutattam 

e tanulmányban, hogy a fin-ugor s török-tatár nyelv össze-

hasonlítási kísérletek eredményétől sem várhatni nyelvünk 

rendszerének kellő megállapithatását. Ennek oka az, mert 

sem egyik sem másik nyelvnek ős törvényei nem ismeretesek, 

ezek nélkül pedig minden fáradozás csak bizonytalan tapoga-

tózásnak mondható. 

Ha természettudósaink mindegyre tartózkodóbbak nyelv-

kérdéseink megoldásában részt venni, ez bizonyára nem 

azért történik, mintha hivatva nem volnának azoknak alapos 
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megvitathatására, hanem azon okból, mert tapasztalják, — a 

mint az érintett pályatétel is igazolja — hogy a magyar 

nyelvészet vonakodik a nyelvkérdésekben az élet- és természet-

tan törvényeit kiindulási alapul elfogadni. 

Ily tényállás mellett valóban ritka kivételt képezne, ha 

eme tanulmány megjelenését a történelmi iránynak hódoló 

magyar nyelvészeti szakközlönyök tudomásul venni érdemes-

nek találnák. Erre különben nem is törekedett szerző, mert 
\ 

tanulmánya nem akart más lenni, mint igénytelen egyéni 

kegyelet-áldozat nyelvalkotó őseink emlékének a honfoglalás 

telem tanúsága 
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