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ELŐSZÓ. 

Ha a megokolható beszédet okos beszédnek 
nevezzük, ugy az ily beszédet tartalmazó irott 
művet is helyesen nevezzük okos műnek. Ám 
magyarul okos azonos jelentésű a tudós, tudo-
mányos, bölcs szavakkal, tehát az okos mű eme 
jelzőkre is jogosult s oksági viszonynál fogva 
annak i rój át is helyesen nevezzük tudós, tudo-
mányos, bölcs embernek. — Ily alapon szo-
kás mondani magyarul : okos embernek bölcs 
a neve. 

Azonban mivel beszélni csak a létezőkről 
lehetséges, eszerint róluk okosan beszélni annyit 
tesz, mint okadatolva beszélni, vagy rövidebben: 
róluk okoskodni, bölcselkedni. Ez alapon nevez-
zük az ily beszédet okoskodásnak, bölcselke-
désnek s az ily beszédre tanitó tudományt böl-
cseletnek, mit a görögök sophia, philosophia 
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szavakkal fejeztek ki s fogalmát eként szokás meg-
határozni : a bölcselet a létokoknak tudománya. 

Am ha a bölcselet a létokok tudománya s 
bölcseleti mű alatt valamely létezőnek létokát 
fejtegető művet ér tünk: akkor a nyelv létokát 
tárgyaló tant is jogosan nevezhetjük nyelv-
bölcseletnek, amennyiben csak egy létezőnek -
a nye lvnek— létokát fejtegeti. Minthogy a nyelv 
létokát eddigelé megfejteni nem sikerült, tehát 
ily nyelvbölcseleti mű sem létezik s a nyelvtan, 
amennyiben a nyelv törvényeinek létoka meg-
fejtve nincs, szintén nem nevezhető bölcseleti 
műnek, tudományos nyelvtannak. 

A nyelvtannak eme gyenge oldalát azon 
kifogással szokás takargatni, hogy a nyelvtörvé-
nyeket megokolni szükségtelen, mert oly tényekre 
vonatkoznak, melyeket a nyelvben kiki ismer-
vén, azok törvényeit megokolás nélkül is meg-
értheti. Szóval a mai nyelvészek szerint a 
nyelvtörvények megokolásra nem szorulnak, 
mert közösen ismert alapú állitások, vagyis 
alapigazságok. 

Tény ugyan, hogy a nyelvtörvények alap-
igazságok ; ám amint a természettan alapigazsá-
gai is csak a természeti tünemények eredetét isme-
rők előtt nem szorulnak megokolásra, ugy a nyelv 
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törvényei is, melynek anyagi elemei,! a hangok 
szintén természeti tünemények, csak a beszédhan-
gok eredete ismerői előtt nem szorulnának megoko-
lásra. Ennek kellő megérthetésére azonban szük-
séges legalább a nyelvekben közös, tehát alap-
nyelvtörvényeket röviden megérintenünk, melyek 
a következők: a beszédhangok, szavak, monda-
tok kétfélék; továbbá a szavak kétféle beszéd-
hangból, a mondat kétféle szóból áll. Tagadhat-
lan, hogy e törvények a nyelvekben közösen 
feltalálható tényekre vonatkoznak s igy ezeket 
kétségbe vonni észszeriileg nem is lehet. Am 
nem támadhat-e a gondolkodó nyelvtanár lel-
kében eme törvények tárgyalása alkalmával ily 
kérdés: mi lehet annak oka, hogy a beszéd 
elemei s az ezekből származó kisebb-nagyobb 
beszédalakok csak épen kétfélék s ezen alakok 
létrejöhetésére szintén csak kétféle alkatrész 
szükséges ? E kérdés az, mely már az úgyneve-
zett közös nyelvtörvények tárgyalásakor nyug-
talanítja a nyelvtanárt. És ha már ezekre is 
hiányzik az észt kielégítő ok, akkor az alap-
törvényekből keletkező részletes vagyis a faj-
nyelvek különös sajátságaira vonatkozó törvé-
nyeknél újból alkalmatlankodni fog az első ok 
ismeretlenségéből származó tudvágy. 
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Ha ily töprengése közt a nyelvtanár azon 
bölcseleti alapigazságra gondol, hogy semmi 
sem történik elégséges ok nélkül, akkor önként 
arra is kell gondolnia, hogy a nyelvtörvényekre 
vonatkozó tényeknek is kell kielégitő okának 
lennie. És mig az exact tudományok tantételei 
mind megokolhatok, addig a nyelvtanár lehan-
goltan gondol arra, hogy ő oly tételeket tanitani 
kénytelen, melyeket megokolni nem tud s igy 
azon aggodalom is szorongat ja : vájjon hallga-
tói nem kérdezik-e okát is tőle a tárgyalt nyelv-
törvényeknek, mint ahogy az exact tudományok 
tételeinél ehez már szoktatva vannak. 

A nyelvtan eme gyengesége gyógyszerét 
Humbold V. általános nyelvészetében hiszik 
föllelni a nyelvészek, amennyiben a nyelvek 
összehasonlitása által iparkodnak napjainkban 
a nyelv eredetének okát fölfedezni s általa a 
nyelvtörvényeket is megokolhatni. Ezen nyelvé-
szeti rendszer a nyelvek összegéből — tehát 
deductio (lehozás) által reméli a nyelv eredetét 
megvilágíthatni s mivel a nyelvnek mint léte-
zőnek okát nyomozza, tehát igényt is tart a 
bölcselet (nyelvbölcselet) névre, valamint tana 
a tudományos jelzőre. 

Ám ha tagadhatlan tény, hogy a nyelv 
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anyagi elemei, a hangok, természeti tünemé-
nyek, s mint ilyeneknek eredete csakis inductiv 
módszer által fejthető m e g ; ugy a hangokból 
álló nyelv eredete is ily módszer által világit 
ható csak meg. És mivel a természettudósok a 
nyelvet, habár anyagi elemei vizsgálódási tár-
gyaik közé tartoznak is, eddigelé nem fogadták 
egészében buvárlati tárgyaik közé; igy annak 
eredetét kutatni csakis azon tudomány hivei 
illetékesek, kiknek feladata minden létező létokát 
fölkeresni. És ezek nem mások, mint a napjaink-
ban gyakran félreismert, mert kellőleg nem ismert 
bölcselet hivei. Ezek ugyanis az emberi tudás 
alapigazságai birtokában lévén — mert bölcse-
lőknek csakis ily tudósok nevezhetők — a léte-
zők okait az egyes tudományágak alapelvei 
segélyével azoknak természete szerint majd in-
ductio, majd deductio segélyével képesek für-
készni. Ez alapon szokás mondani, hogy a 
bölcselet anyja a tudományoknak, mert az ösz-
szes emberi tudás alapigazságaival egyes tudo-
mányok mivelőit aként táplálja, mint az anya 
emlőjével kisdedeit. 

Ily meggyőződésben fogtam évek előtt in-
ductiv oknyomozással nyelvünk eredete megvi-
lágításához. Ezen irányú nyelvészkedésem ered-
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menyét tartalmazza e mű, melyet füzetenkint 
szándékom közrebocsájtani. És amennyiben a 
magyar nyelv eredetét bölcseleti alapon fejtegetem, 
tehát jogosan viselheti általános czimeül nyelv-
bölcselet elnevezést. Es mivel az első rész csak 
.a nyelv történetét tárgyalja, amint a magyar 
nemzet eredetét és léte további eseményeit tár-
gyaló művet egyszerűen magyarok történetén rí: 
szokás nevezni, aként nevezém el tárgyánál 
fogva művem első részét a magyar nyelv törté-
netének ;. mig a második rész a történelmi ala-
pon irott nyelvtant tárgyalván, jogosult ok-
adatolt — tudományos — magyar nyelvtan 
elnevezésre. 

Amennyiben pedig a magyar nyelv erede-
téből kitűnik: honnan és miként keletkezett és 
fejlődött átalán a nyelv anyaga és rendszere 
(szervezete), és minő volt az emberi nem ősi, 
kezdetleges nyelve, melyből az ezerre menő 
fajnyelvek eredtek, ezek pedig az összehasonlító 
nyelvészet által megoldásul kitűzött fő nyelv-
problémák; tehát ebből egy nagy horderejű 
következmény vonható le. Amint ugyanis a 
magyar nyelvnek anyagi alapelemei és alaptör-
vényei közösek a mai élő nyelvekkel, ugy az 
ezen közös sajátságok eredetének okát fölfedező 
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bölcseleti módszernek is alkalmasnak kell lennie 
a mai élő nyelvek eredete és törvényei okának 
megvilágítására ép ugy, mint ahogy erre a 
magyar nyelvnél is alkalmasnak bizonyult. Már 
ezen első füzetben is gyakran rámutatok egyes 
nyelvekben ily tényekre: ám feladatom körén 
kivtil esvén az ily ki-kitérés, itt csak jelezni óhaj-
tottam az érintett végkövetkeztetés jogosultságát. 

Szegeden, 1892. május 26-án. 

Szabó Mihály, 
tanitóképezdei igazgató-tanár, 
Szeged város tiszteletbeli mér-
nöke, a Szent-István-Társulat 
tudományos és irodalmi osz-

tályának tagja. 



Bevezető. 
(Történet, história, philosophia.) 

Minthogy a léttartamot a magyar észjárás 
kezdetben eset, később történet* szóval fej ezé ki, 
és mivel a létező, ugy mint létezik, csak léttar-
tama egy mozzanatának képviselője, tehát a 
létezőkről való ismereteink is vagy azok pilla-
natnyi létére, vagy létők egész folyamára vonat-
kozhatnak. Az egész létfolyam-vagyis léttartamra 
vonatkozó ismeretet tehát a léttörténet ismeretének 
nevezhetjük, s valóban nevezzük is. Ám a lé-
tezőkről kétfélekép szerezhetünk ismeretet, köz-
vetlenül érzékeink által, vagy szóbeli közlés, 
elbeszélés mint é rzéke ink helyettesitö közege 
által. Eszerint a létezők története ismeretének 
elbeszélése röviden a létezőkről való beszédnek is 
nevezhető. Ily felfogáson alapul a latin irók ily 

* E mű folyamán, illető helyen ki fogjuk mutatni, hogy esni, 
történni, tartani azonos jelentésűek, s igy a léttartam ujabb kifejezés 
ősi képviselői. 

1 



szólásmódja: história Bomanorum — a rómaiak 
históriája vagyis elbeszélése, mert história a görög 
historeuo (elbeszélni) igéből származván, tehát 
elbeszélést jelent magyarul. A latin irókat ily 
szólásmód megállapítására azon felfogás vezeté, 
hogy mivel minden létezőnek van rövidebb vagy 
hosszabb léttartama vagyis története, mely a 
létezőtől elválaszthatlan, s igy léttartamát elbe-
szélni annyit tesz, mint magáról a létezőről 
beszélni, léttörténetét elbeszélni. És mivel az 
elbeszélés ismeretközlő eszköz, s mint ilyen 
oka az ismeretnek, eszerint az ismeret kifejezés 
helyett is használható, amennyiben az ok egyenlő 
az okozattal. Mivel pedig a latin tudósok tanítói 
a görögök valának, tehát igen természetes, ha 
az érintett felfogást is tanítóiktól — a görögöktől 
sajátiták el. És valóban ily felfogás észlelhető 
a história kifejezéssel azonos jelentésű görög 
műszavakban. Ugyanis amint minden népfajnak, 
ugy a görögnek is vala oly sajátságos kifejezések, 
melylyel tetszését, helyeslését szokta kijelenteni 
a hallott heszéd felett. 

Ismeretes a németnek ja, so helyeslő kife-
jezése. A ja nagyon rokon a magyar jó kifeje-
zéssel leginkább azon tekintetből, midőn a magyar 
is mint helyeslő kifejezést használja azt. Am a 
helyeslést a magyar eként is szokta kifejezni a 
hallottak felett: ez aztán a szó, ez ám az igazi 
szó. Ily felfogás alapján már a német helyeslő 
so jelentése is hasonló a magyar szó jelentéséhez. 



Még meglepőbb azonban az, hogy a német so 
•és magyar szó a görög nyelvben is előfordul, 
mint tetszést jelentő kifejezés, ha nem is egészen 
önállóan, de egy másik szócska kapcsában, mely 
szintén magyar eredetre vall. A görög hallga-
tóságnak kedvencz helyeslő kifejezése vala a 
sophos (Lásd Calepinus und. lingvarum szótárát) 
és pedig ugyanoly jelentésben, minőben fentebb 
a so és szó mint helyeslő kifejezések előfordulnak. 
A sophos kifejezés előtagjában felismerhetők a 
német so és magyar szó kifejezések. Ám azt is 
kimutathatni, hogy a phos egyenlő jelentésű a 
magyar mondó, beszélő kifejezéssel, mert a phos 
népies alakja a phas igenévnek, mely mondó 
beszélő jelentésű. Eként sophos elemei szerint 

-ezt je lent i : szókimondó vagy beszélő. 
Ebből már kitűnik, hogy a sophos görög kife-

jezés a hallottakat igenlő kifejezés, azonban leg-
főbb jelentése vala a szóló, beszélő. Ezen alapon 
nevezik a görögök dísznéven az ő tudósaikat, 
mint a kik- az ő értelmükhöz szólni tudtak. Ez 
volt a hét görög tudós díszneve, szavuk pedig 
vagy szóbeszédük neve sophia. Ugyanis ha 
sophos annyit tesz, mint szókimondó, vagyis 
beszélő, akkor a beszélőnek ténye oly okozata 
az ő ténykedésének, mint a minő az ember ter-
mészeti alkotási tevékenységének okozata az ő 
magzata, fia. Nincs ugyan a görög szótárban 
phia szó, tehát önálló görög szónak nem is tart-
ható ; ám ott van physis, ami természetet (natura) 



jelent. Am ami terem, az alkot s az alkotás; 
annak okozata, tehát a phy bizonyára az alkotás» 
okozatát jelentheti. Ebben már feltalálható a phia 
alapszava is. Ezekből kitűnik, hogy a görög, 
phy, phia azonos jelentésű oksági viszony 
tekintetéből a magyar h, ha kifejezéssel. E szerint 
ha sophos szókimondó, beszélő, sophia a szóki-
mondó ténye, okozata, vagyis beszéd. Azt 
mondhatni ezen okoskodásra, hogy hiszen a 
történelem szerint a görögök sophia alatt a lé-
tezők eredetét és sajátságait ismertető tudományt 
(sapientia) értették, hogyan jelenthet tehát sophia 
szókimondást vagyis beszédet? 

Nos, aki a görög bölcseletet ismeri, az e 
kérdésre következő feleletet adhat. Minthogy a 
létezőkről vagy közvetlen, tehát érzékeink által 
szerezhetünk ismeretet, tudományt, vagy közvetve, 
szóbeli közlés, szóbeszéd ál tal ; tehát a szó, a 
beszéd ismeretszerzési eszköz. Ám ha az, akkor 
mint az ok szerepel az ismeretszerzésben. Mivel 
pedig az ok egyenlő az okozattal, tehát a szónak, 
hogy a létezőket velünk megismertesse, egyenlőnek 
kell lenie a létezőkkel, mert csakis igy ismerhetjük 
meg általuk a létezőket. 

Hogy a szóbeszédről ez vala a görögök 
felfogása, kitűnik Platónak Kratylos czimű dia-
lógusából, hol ezek olvashatók : a nevek, tehát 
szavak olyanok, mint a dolgok természete, vagyis 
természeti tulajdonságai. Eszerint aki a dolgok 
neveit tudja, tudja azoknak sajátságait is, melyek 



a nevekben vannak kifejezve. E felfogáson alapul 
.az egész görög bölcselet, mert a görög tudósok 
.a létezők sajátságai megismerésére elégségesnek 
tartották, ha azokról szóbeszéd által szereztek 
tudomást. Az ily ismeretszerzést deductio-nak, 
levezetésnek nevezik ma is, ellenben a létezőknek 
közvetlen megismerését inductionak (rávezetés) 
szokás nevezni. A mondottakból már érthető, 
mit értettek a görögök a szó és dolgok közti 
oksági viszony alatt. Ez az alapja a mai szóbeli 
oktatásnak, vagyis ismeret adásnak is, de kapcso-
latosan az oktatás tárgya érzékeltetésével; mig 
a görögöknél ez utóbbi eljárást az oktatásban 
nem tárták mulhatlanul szükégesnek. 

Az imént mondottak után tehát már érthető, 
miért nevezék a görögök a léterők eredetét és 
sajátságait ismertető tudományt sophiának, vagyis 
a szó, a szóbeszéd, a beszéd okozatának, s igy 
oksági viszony alapján magát a létezők eredete 
és sajátságai ismeretét is. 

Ám ha ismerjük a sophia, sophos szavak ere-
detét és jelentését, nem lesz nehéz az iránt is tisz-
tába jönni, mit jelent a philosophia, philosophus? 

CicerojTusc^ Quaes t V. 3) szerint philoso-
phoi e lnövezes^a laUazon^ értették, kik 
magukról már nem állították, mint a régibb 
tudósok (sophoi), hogy a világon minden létező-
nek eredetét és sajátságait ismerik, tudják, hanem 
csak azt, hogy az ily ismereteknek kedvelői 
(philoi). Ezen elnevezéshez hasonlók a philosemita, 



russophil kifejezések napjainkban. E szerint 
philosophia is csak a létezők ismerete kedvelését 
jelenti, a philosophusok pedig ismeret kedvelők, 
műkedvelők — diletansok. Ha Cicero korában 
már ily szerény jelentése vala a sophos, sophia 
szavaknak, akkor igen természetes, ha napjaink-
ban, midőn az emberi ismereteknek oly rengeteg 
a száma, tudósaink szerényen megelégednek a 
a sophos helyett phisolophus dísznévvel, vala-
mint az is természetes, hogy napjainkban már 
vannak különleges philosophusok is, minők a 
természet-, történet-, nyelv philosophusok, to-
vábbá van külön nyelv-, természet-, történet 
philosophia is, sőt népfajok szerint is szokás 
többféle phlosophiát megkülönböztetni. Más a 
görög, más a latin, más a német philosophia. 

Van azonban a philosophia kifejezésnek a 
Cicero által emiitetten kivül még egy másik 
jelentése is. 

Herodot még csak azt emliti, hogy Pytha-
goras vala a leghatalmasabb görög sophista 
(sophistes), ebből az következik, hogy az ő 
korában nem nevezék még a tudósokat philo-
sophusoknak, tehát a philosophia sem volt hasz-
nálatban a sophia helyett. 

Azonban a későbbi eredetű philosophia sem 
jelenthetett mást, mint az a szó, melyből szárma-
zott; tehát ha philos jelentése ez : kedvelő, akkor 
philosophia — miként már érintők, szintén csak ezt 
jelentheté: a létezők ismeretének kedvelése. Ám 



mivel az, amit kedvelünk, bizonyára magában 
foglalja a mi kedvelésünknek okát, s igy az 
nekünk kedves tá rgy: tehát philosophia ezt is je-
lentheti : kedves tudomány. Mivel pedig sophia 
sajátkép beszédet jelent, tehát ily jelentése is 
helyes: kedves beszéd. És ez igen természetes, 
mert amint ma, ugy régente is kedves vala az 
oly beszéd, mely a hallgatókat nemcsak a létezők 
egyes sajátságaival, de azoknak eredetével, tehát 
történetével is megismerteié. Ezt igazolja a már 
fent érintett egyik jelentése a sophos kifejezésnek, 
mely a hallgatók tetszésnyilvánítását fejezé ki. 

Ugy hiszem nem volt fölösleges a philosophia 
jelentésével minden oldalról megismerkedni, már 
csak annak bebizonyítására is, hogy a philosophia 
nem minden gyakorlati haszonnélküli szószapo-
rítás, fecsegés, mint ezt napjainkban hangoztatni 
szokás. Ha valamely philosophiai mű száraz, ért-
hetetlen, akkor az nem is philosophia, mert ennek 
sajátsága, hogy kedves beszéd legyen. 

Mig azonban az ó-kor két legműveltebb 
népének tudósai a létezők s léttartamok ismeretét 
közvetítő tudományt a létezők szavának, elbe-
szélésének nevezek, s ugyanily czimet adának 
az ily elbeszélést tartalmazó irott, ma már 
nyomtatott műveknek is, a mai német tudósok 
ezeket egyszerűen történetnek (Geschichte) ne-
vezik. Ez alapon jött divatba a magyar irodalom-
ban is a világ-, természet-, nép-, nyelvtörténet 
elnevezés. 



Ezen elnevezés azon felfogáson alapul, hogy 
ha lények nem volnának, ismeretekkel sem bírnánk, 
s igy ezek szóbeli közlése, az elbeszélés vagyis 
beszéd sem volna szükséges; tehát mivel a lény 
s illetőleg az ő léttartama oka az elbeszélésnek 
s mint ilyen ezzel mint okozattal egyenértékű, 
tehát helyette használható is. 

Ezen okoskodás tévességét nem nehéz ki-
mutatni. A szóbeli közlés, vagyis elbeszélés csak 
oly eszköze a léleknek, mint az ő mozgató testi 
szervei. És valamint e szerveket az ős magzat-
ban rejlő csirákból is csak létczéljai megvalósí-
tására alkotja, aként alkotja a száj mozgás 
szerveivel a kilehelt légből a beszédhangokat 
létczéljai eszközeid. Ám ha a szó, beszéd csak 
közvetítő eszköze a lényről s léttartamáról szerzett 
ismeretnek, akkor nem a lény s léttartama oka 
a szónak — a beszédnek, hanem megfordítva, 
a szóbeszéd az ok, melylyel a hallgató lelkében 
a lényről és léttartamáról ismereteket alkotunk. 
Ez alapon valóban helyesebb igy szólni: a nyelv 
történetének elbeszélése, mint a nyelv története. 

Ha ennek helyességét belátva, mégis ily 
czimet adék művemnek, oka a mái nyelvdivat 
(usus), mely ép ugy, mint minden más divat az 
államban és társadalomban, zsarnoki hatalommal 
ragadja magával az egyeseket, s igy egyes iró 
is k é n y s z e r ü l v e v a n eme sic volo, sic iubeo (si 
volet usus) hatalmi szónak meghódolni, habár 
jobb meggyőződése ellenére is. Hiszen m a g a a 



magyar tudós társaság - a m a g y a r t u d o m á n y o s -
ságnak ez időszerint hivatalos képviselője két év 
előtt ama pályázati tételben, melyben a magyar 
irókat egy tudományos nyelvtan megírására hivá 
fel, nyíltan kiköté, hogy a bevezetés, nagy vo-
násokban a nyelv történetét ecsetelje. 

Eme — eddig megfejtetlen kérdés megol-
dásával foglalkozik e mű is, s igy igen termé-
szetes, ha a nyelvszokás felkarolta kifejezést 
használom e mű czimetil. Amennyiben azonban 
e mű a magyar nyelv történetével eredetétől 
kezdve mai létfolyamáig foglalkozik, tehát lehető 
teljes történetét nyuj tandja az olvasó közönség-
nek, már e törekvése által elüt a pályázati fel-
tételek ama kikötésétől, hogy annak történeti 
fejlődése kimutatandó, mert az ujabb nyelvészeti 
irány elvei szerint a nyelvészet csak történeti 
adatokra, tehát irott nyelvemlékekre támaszkod-
hatik buvárlataiban, s e szerint a magyar nyelv 
története is csak a 11-ik századtól kezdve lenne 
hiteles, amennyiben ez időtől kezdve Ipirunk irott 
nyelvemlékekkel. 

Jelen alakjában tehát e mű, habár meg-
oldja is a nyelv történetét, de a pályázati felté-
telekben jelzett iránytól eltérvén, a pályázó 
művek közt helyet nem foglalhat. Ez azonban 
nem lohasztá le az iró munkakedvét, mert ő 
eredeti és nem a pályázatot hirdető tudós tár-
saság adott terve szerinti művel óhajt a magyar 
nyelvirodalom terén föllépni, s a magyar ész-
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járás nyelvalkotását, valamint a benne felismer-
hető nyelvtörvényeket megismertetni. 

E mű cziméhez képest szorosan véve nyelv-
történet ugyan, ám amennyiben a nyelv törvényei 
is ép ugy, mint a szerves élet törvényei, a fej-
lődés folyama alatt ismerhetők meg, s a nyelv-
törvények a nyelvtan anyagát képezik; tehát 
e mű egyszersmind nyelvtörvénytan is. E 
törvények összege szerves egészben képezi e 
mű II. részét, mig az I. rész a nyelv szerves-
fejlődését tárgyalja napjainkig. 



ler-

yei 
fej-
Ív- I 

hát ELSŐ RÉSZ. 

A magvar nyelv története. 
O. J 

1. §. 
A nyelv szerves egyénisége. 

Mind ama nyelvkérdések közt, melyeket a mat 
nyelvészet függőben levőknek vagyis megoldatlanoknak 
tart, minők a nyelv egyénisége, szervezeti minősége, 
fejlődése, törvényei, sokfélesége, bizonyára első helyet 
foglal el a nyelv egyéniségének kérdése, mert ennek meg-
oldásától függ a többieknek megfejthetése is. 

Sejtették ezt magyar nyelvtudósaink is, midőn a 
60-as évek elején a magyar tudós társaság palotájában a 
felett vitatkoztak: mi a nyelv egyéne? Hogy e vita a 
magyar nyelvészet javára meddő maradt, igazolják az 
akadémiai értesítőknek azon korbeli füzetei. És ez 
igen természetes, mert az egyén helyes felfogásából 
kiindulva, nem az lehet észszerüleg a kérdés: mi a 
nyelv egyéne, hanem az, vájjon egyén-e a nyelv, azaz 
oly szerves egység-e, minő alkotója, az ember? 

Kisértsük meg, az egyén fogalmából kiindulva, a 
nyelv egyéniségét magyar észjárás szerint bebizonyítani. 

I 



Előbb azonban biztos alapvethetés végett mind az 
egyén, mind a nyelv fogalmát szükséges a közfelfogás 
szerint megállapítani. Alakjára nézve az egyén e két 
határozott jelentésű szóból: egy és én van összetéve. 
Mivel én alatt magyar észjárás szerint hangalkotó vagyis 
beszélő lényt, azaz embert értünk, tehát egy én alatt is 
csak egy beszélő embert érthetünk. Ezekben megállapí-
tottuk az egyén kifejezés jelentését vagyis fogalmát. 

A nyelv jelentéssel biró alapszava a nyel, mely 
alatt ama mozgatási tényt vagyis cselekvést értjük, midőn 
a tápanyagot a száj közép teréből a tápbél-térbe moz-
gatjuk. Ám mivel minden mozgatás csak anyag által 
megy végbe, mely vagy természettől — mint a nyelv 
— vagy közlés által bir mozgató erővel; tehát mivel a 
a mozgatási erély az anyagnak alapsajátsága, észszerű 
vala a mozgató okot a mozgatási ténynyel egyenlő 
névvel jelölni. Ez az oka, hogy magyarul a tápmozgatás 
a szájban s a tápot mozgató anyag nyel közös szóval 
van elnevezve. 

Igaz ugyan, hogy a mozgató ok (nyelv) ,v' 
hanggal van bővülve, tehát egy kis alaki különbség van 
az ok és okozat neve közt. Am ha tekintjük, hogy 
magyarul mindama szilárd anyagot, melyek által a 
tárgyakat ugy mozgatjuk, mint a nyelvvel a tápanyagot, 
nyél szóval szokás nevezni, mely ragozásban a nyel 
igét már tisztán tünteti ki: (nyele, nyelek, nyelet . . . ), 
akkor a nyelv, nyel, nyél kifejezések csekély alaki 
különbsége az oksági viszonyon alapuló közös elnevezés 
törvényét nem ingatja meg. A görög grammatikusok az 
• oksági viszonyon alapuló nyelvtörvényt analógiának 
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nevezek, mi egynevüséget jelent. Ám mint kimutattuk,, 
az ős szóalkotók az ok- és okozatot jelölék egy névvel, 
tehát az analógia sajátkép az oksági viszonyban levő 
tárgyak közös elnevezésére vonatkozik. 

Minthogj' azonban az ember nemcsak szilárd anya-
got használ olyatén mozgatásra, minő nyelve, ajkai, kezei, 
hanem magát a léget is, pl. midőn a szájából erélyesen 
kilökött légtömeggel a könnyebb kültárgyakat mozgatja, 
vagy midőn a nyelv mozgatása által okozott különféle 
térfogatú, tehát alakú légtömegekkel a külléget s ezzel ugy 
saját fülidegeit, mint a vele halláskörben levő emberekét 
is mozgatja, rezegteti. Az ily mozgató légalakokat magyarul 
hangnak, szónak szokás nevezni, de a latin nyelvböl-
cselők oksági viszony alapján nyelvnek (lingva) nevezék 
el. Minthogy a bölcselet terén minden vélemény jogosult, 
mely kellőleg megokolható, tehát az imént mondottak 
alapján a nyelv szónak kettős jelentése is jogosult. Ez 
okból fogadák el a magyar irók is a latin nyelvbölcselők 
által kettős jelentésben használt lingva (nyelv) szavat ma-
gyarul is az emberi hangok közös nevéül. Minthogy azon-
ban a magyar észjárás az emberi hangok közös nevéül a 
a beszéd kifejezést alkotá és pedig, mint kimutatandjuk, 
nagyon is mély bölcseletre valló alapon, tehát nem 
forgott fenn szükségessége annak, hogy a latin nyelv-
bölcselők észjárása nyomán a lingva magyar elnevezését, 
a nyelvet részesítsük előnyben a közhasználat ellenére 
az irodalmi téren a beszéd kifejezés helyett. Eltekintve 
azonban e körülménytől, vizsgáljuk tovább, vájjon a 
fölvetett bölcseleti tétel: Egyén-e a nyelv? a nyelvnek 
kifejtett képletes jelentése alapján megfejthető-e kellőleg ? 



Ha egyén alatt embert értünk, akkor a beszédhangok 
(a nyelv) mint okozatok egyenlők az okkal, vagyis a 
hangokat alkotó egyénnel. Ám ha egyenlők, akkor el-
nevezésük is egyenlő az érintett analogiai törvény alapján 
s igy a nyelv is helyesen nevezhető egyénnek, mint 
az ember. Ám ha egyenlő nevüek, akkor a mily alapon 
egyenlő névre jogosultak, azon alapon sajátságaiknak is 
egyenlőknek kell lenniük. Mivel pedig elnevezésük alapja 
természet törvényén alapuló sajátság, mozgató ok, a moz-
gató okok pedig mozgó anyagból és az ezen anyagban 
rejlő mozgató erélyből állanak: tehát az emberi hangokat 
közös néven nevező nyelv szónak is mozgó anyagot 
és mozgató erélyt kell kifejeznie Minthogy az ember 

-valóban mozgásra képes testből és az ezt átható moz-
gató erélyből — a lélekből áll, tehát a vele azonos 
névre (egyén) jogosult nyelvnek is mozgó anyagból 
és mozgató erélyből kell állania. És valóban a nyelvet 
alkotó hangok a szájban rezgő légalakokból állanak, 
melyeket halló idegeinket mozgató erély hat át, és 
igy természeti sajátságaiknál -fogva oly egyének, mint 
az őket létrehozó egyén, az ember. Ám ezen egyéni 
jogosultság csak akkor mondható teljesnek, ha az ember-
rel, mint szerves lénynyel, eredetében, fejlődési alakjaik-
ban is egyező, — vagyis ha a nyelv is magból vagyis 
oly kis nyelvalakból fejlődik ki egy nagy szerves egészszé, 
mint az ember. 

Nos a csecsemő ajkairól nem egyes hangokat 
hallunk-e, melyek a nyelvnek csak oly határozatlan 
alakjai, mint a minő határozatlan a csecsemő az egészen 
kifejlett emberhez, alakra és sajátságaira nézve? Mig 
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az ifjúvá fejlődött ember egyén ajkairól hangzó szavak 
már határozottabb jelentésű alakjai a nyelvnek, ép ugy. 
mint a hogy az ifjakon már az ember egyéni és faji 
sajátságai is határozott alakban nyilvánulnak, mig a 
mondattá fejlődött nyelv már a csodás szervezetű 
ember kifejlett alakjához hasonló. Ezzel kétségbe von-
hatlanul kimutattuk, .hogy az emberi nyelv oly szerves 
egesz, mint alkotója, az ember s fejlődési alapjától — a 
hangtól kezdve akként alakult át egy-egy szerves egészszé, 
mint az ember magzatból csecsemővé, ifjúvá, férfivá. 
Ezzel a felállított tételt alkotó szavak jelentéseiből ki-
indulva, kimutattam, hogy a nyelv analógia alapján bir 
egyéni tulajdonsággal vagyis egyéniséggel. Ám miként 
az ember, mint egyén fejlődési alakjai szerint magzat, 
csecsemő, ifjú, férfi nevet visel, akként a nyelv is legkisebb 
alakjaitól kezdve hang, szó, mondat, beszéd nevekkel 
jelöltetik. Minthogy pedig a csecsemő, ifjú, férfi oly 
alakjai az embernek, mint egyénnek, melyek már az 
egész egyénnek összes sajátságaival birnak, bár 
kisebb mérvben s ez alapon egyéni alakoknak is nevez-
hetők ; tehát a nyelv egyes alakjai is a hang, szó, 
mondat jogosan nevezhető a nyelv egyéni alakjainak, de 
nem a nyelv egyénének, mert akkor a nyelv egyének-
ből állana, ami épugy nem való, mint a hogy hason-
mása, az ember, nem egyénekből áll. 

Eszszerüleg tehát beszélhetni a nyelv egyéniségé-
ről s ennek egyéni alakjairól, de nem a nyelv egyéneiről, 
minőt Brassai a mondatban vélt rejleni. Az ő nézete 
szerint az egyén oly egész, mely nem része semminek, 
de amelynek részei rá nézve szükségképiek és csak érte 
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léteznek. E felfogásra támaszkodva aztán bizonyítgatja, 
hogy a mondatra ráillik az egyén fenti meghatározása, 
s mivel ezt nem mondhatni sem a szóról, sem beszéd-
hangról ; tehát a mondat jogosan nevezhető a beszéd 
egyénének, mig a szó és hang a mondatnak szükség-
képi részei és önállóságra soha nem vergődhetnek, a 
nyelv egyéneinek nem is nevezhetők. Ezekkel, mint vi-
lágosan érthető, a „Magyar mondat" czimü műben szerző 
nem csak saját felfogását megokoltnak véli, hanem 
Bugát és Fogarasi ellenvéleményeit is tarthatlanoknak 
állítja. Erről, a 60-as években nagy figyelmet keltett 
nyelvbölcseleti műről Simonyi Zs. 1889-ben megjelent 
„Magyar nyelv" czimü művében ugy nyilatkozik, hogy 
„egyedüli nagy hibája a történeti felfogás hiánya; nem 
vet rá ügyet, hogy a jelenlegi mondatszerkezet hosszú 
fejlődés eredménye, hogy tehát nem is szabad benne 
teljesen összevágó logikai alkotmányt keresnünk, ha 
erőszakos magyarázatoknak és tévedéseknek nem akarjuk 
kitenni magunkat." Érdekesnek találtam a magyar 
nyelvészeti irodalom e két kiváló művelőjének nézeteit 
a mondatról egybeállítani, hogy e sorok olvasóját — 
ha talán még nem ismerné az érintett két nyelvészeti 
művet — azok tartalmának megismerésére kíváncsivá 
tegyem. Valóban meglepő uj felfogás azt állítani, hogy 
a mondatban nem is szabad teljesen összefüggő logikai 
alkotmányt (!) keresnünk! E szerint már nem volna 
alapigazság, hogy grammatica est logica. Ami Brassai 
művének hibáját illeti, ezt a figyelmes olvasó az egyén 
fogalma meghatározásában könnyen föllelheti, ha tisztá-
ban van az iránt, mit ért a magyar az én és az egy én 
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(egyén) alatt. Ismerve Brassainak a mondat, mint a nyelv 
egyéne iránti felfogását, lehetetlen hasonló felfogást föl 
nem ismerni Humboldt V.-nek e soraiból: „In der Wirk-
lichkeit wird die Rede nicht aus ihr vorangegangenen 
Wörtern zusammengesetzt, sondern die Wörter gehen 
umgekehrt aus dem Ganzén der Rede hervor." E szerint 
a nyelv (magyarul beszéd) nem az őr már meg-
előzött szavakból tétetik össze, hanem megfordítva, a 
szavak jönnek létre a nyelv (beszéd) egészéből. Valóban 
kemény beszéd, ki értheti ezt meg ? 

Ha a beszéd azonos jelentésű a nyelv képletes 
jelentésével, akkor a beszéd is oly szerves egyén, 
mint a nyelv. Ez azonban csak akkor fogadható el, ha 
kimutatnunk sikerül, mily alapon azonos jelentésű 
a nyelv képletes jelentésével. A beszéd alapszava két-
ségtelenül a szed ige, mely a közfelfogás szerint első 
rendben kültérben végbemenő táplálkozási mozgalmat 
fejez ki ép ugy, mint a nyel a szájban, vagyis az 
anyagcsere előmozgalmát. Igazolja ezt az is, hogy 
összetétele a beszéd is ép oly mozgalmat fejez ki, 
mint a benyel a szájtérben. Ám ebből az következik, 
hogy analógia alapján a kifejezés alakváltozásának is 
az önhangzó megnyújtásában kell véghezmennie. Amint 
tehát a nyel ige alanyi jelentése nyél, ugy a szed igéé 
is széd lehet. És amint a nyél oly alanyat jelent, 
mely része azon anyagnak, mely által egy harmadik 
anyagot mozgatunk, ugy a széd-nek is ily anyagrészt 
kell kifejezni. Ám mivel a kültérben egy harmadik anyagot 
(embert) szilárd anyag nélkül csak ugy mozgathatunk, 
ha a szájban levő légtömeget oly erélyes rezgésbe 

2 



hozzuk, hogy ezzel mint anyagrészszel a vele természeti 
összefüggésben levő küllégre, ezzel pedig a halláshatár-
ban levő ember fültölcsérén át annak belsejében rejlő 
hallóidegei végére hatva, általuk azt ugy mozgatjuk, 
mint ahogy a nyelv a szájban levő tápanyagot moz-
gatja. Minthogy pedig a szájban rezgésbe hozott légtömeg 
— miként a légzésnél hallható, sz, szé, hangokat hallat, 
ez alapon az ős magyar beszédalkotók a szándékosan 
alkotott emberi hangokat közös néven eme természeti 
hangokkal nevezek el, mely később szó alakot nyert. 
E tényre vonatkozik ezen ismert népies mondás: ne 
hallgassunk széro-szóra- A szé ma már önálló jelentéssel 
nem bir, mint a szó, ám származékai szél, beszél, ép 
ugy élnek, mint a szó eme származékai szól, beszól. 
Ezek alapján a széd az ős szé (szó) származéka, és 
a mely törvény alapján a nyél a nyel igéből származott 
hangzó nyújtással, ugyanazon törvény alapján lett a 
széd a szed igéből, s összetételben a beszéd a beszed 
igéből. 

Eme szócsalád tehát szé, szél, beszél, széd, beszéd 
csakis a sze, szel, beszel, szed, beszed igéknek alanyi 
jelentésű alakjai, tehát mozgató okok, mig az utóbbiak, 
csak mozgástényt fejeznek ki, tehát igék. Mily törvényen 
alapul az, hogy egy tagú ős szavaink rövid hangzóval 
igét, hosszúval pedig cselekvő alanyt fejezhetnek ki, 
csakis a beszéd-hangok eredete tárgyalása alkalmával 
világithatom meg. Ama tény, hogy a magyar szó ős 
alakja minden népfaj nyelvében előfordul és pedig azonos 
jelentésben, habár hangzó változással, pld. ilykép sou, 
sau, so s a sav (lásd akad. szótár szó czikkét) arról 
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tanúskodik, hogy az ős emberiség a lélegzésnél hallható 
l sz, szé hangokat közösen fogadá el a szándékosan 

alakított hangcsoportok neveül, melyekből aztan hang-
dusabb alakok fejlődtek, de az alaphang (sz) megtartá-
sával, mint sonus, sagen, singen, susurrus, szuszogás, 
sziszegés, sibillus, szaval, szól. Minthogy pedig a beszéd 
kifejezés az ős szé (szó) származéka, ez pedig a szájban 
keletkező természetes sz fejlődött alakja s igy valóban 
emberi hangot jelent, melyről már kimutattuk, hogy a 
hangalkotóval szoros oksági viszonyban van, tehát ugyan-
azt jelenti, mit a nyelv képletes, vagyis másod jelentésben 
Am ekkor, mint ezzel azonos jelentésű kifejezés szintén 
észszerűen mondható oly szerves egyénnek, mint aminő 
alkotója — az ember. És ha a beszéd szerves egyén, 
akkor helyesen szólhatunk a beszéd szervezetéről is, mit 
eddig nyelvrendszernek szokott a nyelvészet nevezni. 

Hogy a beszéd egyéniségéről imént hangoztatott 
felfogásunk nem áll elszigetelve a régibb nyelvészet te-
rén, igazolják a görög és latin nyelvtanok műszavai, 
miként ezt a következőkben fogjuk kimutatni. 

Ha a görög és latin beszédtanok műszavait saját-
képi jelentéseik alapján bírálgatjuk, arról győződhetünk 
meg, hogy azok az embernek magból keletkezését és 
nemi viszonyait jelző kifejezések. A görög gramma s a 
latin gramen azonos jelentésű szavak s azt fejezik ki, 
mit a magyar mag, magzat. A görög tudósok analógia 
alapján grammának nevezék a beszéd azon legkisebb 
egyedi alakjait is, melyek már a csecsemők ajkairól is 
folyton hangzanak, minők a légzésnél, sirásnál, nevetés-
nél hallható természetes hangok. Ezen légalakok amint 
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az ő alkotásaik, ugy térfogatuk alakjainál fogva alakilag,, 
de anyag és mozgás-ok tekintetéből is hozzájuk hasonlók,, 
és igy létállapotaiknak érzékileg felfogható s velők mint 
okozatok szoros viszonyban levő hű alakjaik, képmásaik. 
A latin tudósok is elfogadák és pedig azonos jelentés-
ben a kisded beszédalakokat jelző görög szót, valamint 
az emberi beszédről szóló tudománynak grammaiica el-
nevezését is. A gramma, grammata kifejezések azonban 
nemcsak a beszéd legkisebb hallható alakjait, hanem 
ezek anyagainak — ugy, amint azok a szájtérben létre-
jönnek a lég kisebb-nagyobb tömegeiből, látható alakjait 
is jelzék épen ugy, mint a szájban rezgő légtömegek 
által rezgésbe hozott szájrészek hangjait s ezek anyagának 
— a szájrészeknek — alakjait is, mert gramma vonalat 
is jelent, vagyis az anyag legegyszerűbb alakjának (bacillus) 
képét, rajzát. Csakis ily felfogás alapján érthetni a beszéd-
hangok egyik fajának a consonansoknak (mássalhangzók) 
ilyetén részletes elnevezései jelentéseit: labiales (ajkiak), 
lingvales (nyelviek), palatinae (torokiak, szájpadlatiak) • 

A latin íróknál a császárság korszakában, de már 
ezt megelőzőleg is észlelhető ama törekvés, hogy beszéd-
tanaikban a görög gramma, grammatica kifejezéseket 
saját észjárásuk szülte latin szavak kí il iparkodtak kicse-
rélni. E törekvés eredménye a gramma kifejezésnek a 
lino (kenni) igéből származott litura (festék-kenés, má-
zolás) később Jitera szóval való helyettesítése, mely 
azonban már nem fejezte ki azt, mit a gramma mint 
hallható legkisebb beszédalak (beszédmag), csak ennek 
látható alakját, a festékkel mázolt hang-alalakot. Ám a 
görög észjárás szerint átvitetett a beszédhang elnevezésre: 



is ép ugy, mint a grammata kifejezés már a tudományt 
magát is jelzé, melyet a beti'ik kifejeztek. Ezen alapon 
nevezé a latin nyelvbölcselet is a literae (hangalakok) 
kifejezéssel már a hangalak által följegyzett tudományt 
a görögök észjárása szerint. Az első magyar szaktudósok 
által litera „betű" szóval Ion magyarítva. Am a betű a 
tű mipt szúró, karczoló s a növény tüvéhez hasonló 
hegyes eszköz jelentése alapján nem jelenthet mást, mint 
tű által való karczolást, mi a hagyomány szerint a ni-
nivei agyaglapokra való karczolást, irást juttatja eszünkbe. 
Ez alapon választhatók tehát az első szaktudósok a li-
tera magyarítására a betli ős szóalakot, melyben a be 
előtag oly jelentésű, mint a beszéd kifejezésben a be, 
mely szűk térbe való mozgást, fordulást fejez ki. Ily ala-
pon tehát a betű magyar műszó megközelíti a latin litera 
(bemázolás, befestés) jelentését, de amint e latin kifeje-
zésben már hiányzik a gramma görög műszó (hallható, 
látható beszédmag) alapjelentése, ugy a magyar műszó 
(betű) is már csak valami tárgynak tűvel való ábrázo-
lását, képét jelenti, és nem az azt kifejező beszéd mag-
jainak hallható és látható alakjait is. 

Amint azonban az ős görög beszédműszavak kicse-
rélése által a beszéd legegyszerűbb alakjainak jelentései 
is elhomályosultak, ugy valtak a többi beszédtani műszavak 
is mindegyre érthetlenebbekké elannyira, hogy ma már az 
indogermán népfajok beszédtanaiban is használatos ge-
neris masculni, feminini, neutrins (him-, nő-, semleges 
nemű) kifejezések sajátképi vonatkozásai teljesen meg-
fejthetlenekkc váltak. Holott ha a beszéd legkisebb alak-
jait az ember legkisebb alakja képmásainak tekintjük, 



miként ezt az ős beszédalkotók tevék ; akkor amint a. 
még fejletlen nemű csecsemő him- és nő emberegyeddé fejlő-
dik, aként kell a legkisebb beszédegyedeknek, a hangok-
nak hangdusabb alakokká fejlődniük, hogy a him- és nő-
emberegyént kifejezhessék tökélyében, s igy ezeknek 
hasonmásaikká váljanak. Eme nagyobb s a kétféle nemű 
embert kifejező beszédegyének (sopliia) a név és ige (nő 
és himszók). A sophia oly beszédalakot jelent, mely a. 
legkisebb beszédegyénnek — a szónak — oly lia, mint 
az indo-german beszédbeli szavakban a him-, nő-, sem-
leges nemű szavak; a név pedig — ősiesb alakjában 
né, nö — már nyíltan oly szó- vagy beszédalakot jelent,, 
minő az idogerman beszédben a nőnemű szó, pl. Jakab-
finé, Kovácsné, királyné; az ige pedig, miként szárma-
zékainak jelentései igazolják, oly emberi lényt fejez ki, 
aki igéz, igazit, igazgat, vagyis a családban, a társadalom-
ban kormányzó, vezérlő szerepet visel, minő a férfi. 

Ennyit egyelőre szükséges vala jeleznem annak 
megokolására, hogy a magyar beszéd, szavai jelentése 
nyomán ép ugy hasonló — nemre nézve is az ember-
hez, mint az indogermán népfajok beszédeiben szereplő« 
szavak nemi tekintetből; s igy az ős népfajok beszéd-
alkotóit azonos érzéki és eszes megismerés vezérelte mint 
az ős beszédalkotó emberpárt. 

Amint azonban a magyar beszéd eredetére nézve 
már az eddig tárgyalt ókori grammatikai műszavak is 
becses tájékozódást nyújtottak, ugyan ilyent nyújtanak 
a többi műszavak is. A latin beszédtanban használatos 
coniugatio jelentése azonos a coniugium kifejezésével,, 
mely összeházasodást, párosodási fejez ki;: a copnla• 



műszó szintén rokon jelentésű a copnlatio-val, mely csa-
ládi összeesketést jelent. A coniunctio (magyarul kötszó) 
szintén a természettől összetartozóknak — minő a férj 
és nő — szoros egymáshoz való kötését jelenti ép ugy, 
mint a coniugatio az egybekötési tényt fejezi ki. Szak-
tudósaink a coniugatio ős műszavat igeragozás kifeje-
zéssel magyariták meg, melyből már nem is sejthetni, 
amit ezen latin műszó a két nembeli egyén párosítására 
vonatkozólag kifejez; holott az igerag, mint ezt szak-
tudósaink is elismerik, első rendben a magyarban is 
személyt fejez ki, miként a latinban. Ámde ha ez áll, 
akkor amennyiben természeti törvény szerint a személy 
csakis személylyel egyesülhet, tehát ha az igerag személyt 
jelent, magának az igének is személyt megillető termé-
szetes sajátságot kell kifejeznie. Ez azonban beszéd-
tanainkban érintve sincs, mert az ige ős szó je-
lentése már elhomályosult, habár ez származékainak 
jelentéséből ma is megvilágítást nyerhet. Amint azonban 
szaktudósaink a beszédtani görög műszavakat majd latin, 
majd más európai népfaj tudósainak műszavai után, te-
hát másod, harmad forrásból magyaritgaták meg, melyek-
ben már az ős görög felfogás elhomályosulva vala, 
mint ezt a lingva, litera, hauptxvort. selbstlaut mitlaut . . . 
műszavak igazolják ; aként váltak a magyar beszédmű-
szavak is egyre homályosabbakká elannyira, hogy ma 
már sejteni sem lehet jelentéseikből, hogy a beszéd szer-
ves fejlődése jelzőinek kellene bennök rejteniök, mint ez 
az alább mondandókból kiderülend. 

Beszédtanaink is közösen azt tanítják ma is, mit 
már Plató is felismert a beszéd részeiben, hogy a heszéd 



két fő részből áll, melyek: név (ovojia, nomen, name) 
és ige (fVf îia, verbum, zeitwort); továbbá, hogy a név 
személyt, vagy tárgyat, az ige pedig cselekvést, vagy 
szenvedést jelent, mi természettani felfogás szerint eként 
fejezhető ki: a név élő vagy élettelen anyagot, tehát 
átalán anyagot fejez ki, az ige pedig mozgatást vagy 
mozgást jelent. Minthogy pedig mozgatás és mozgás 
csakis anyagban s igy anyag által lehetséges, tehát az 
ige anyagmozgatást vagy mozgást, de egyszersmind 
mozgató és mozgó anyagot is jelent oksági viszonynál 
fogva. Ám ha ez áll, akkor az ige szintén anyagot fejez 
ki, mint a név. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha 
a beszédet oly szerves egésznek fogadjuk el, melynek 
egyik része — a név — az ember testéhez hasonló 
anyagot, az ige pedig idegállományához hasonló anyagot 
fejez ki; vagy pedig ha a név valósággal a nőt, az ige 
pedig férfit jelenti. E két esetben a beszéd mint szerves 
egész az emberpárt is, meg egyenkint emberegyént is 
jogosan fejezheti ki. Minthogy azonban az ember mag-
ból fejlődik ki teljes emberré, ha tehát a beszéd hasonló 
az emberhez, a beszédnek is egyszerűbb, kisebb alakból 
kell teljes beszéddé fejlődnie. Nos ezt a magyar észjárás 
nem is mulasztá el megfelelő műszavakkal kifejezni. A 
nép ajkain egyre hangzanak ilyetén kifejezések: szó, 
szóbeszéd, sophia beszéd, mesebeszéd, mendemonda-be-
széd E kifejezésekben már feltalálhatjuk a beszéd 
első egyéni alakjának nevét is, mely a szó. A mai ma-
gyar nyelvtanok a beszédnek háromféle alakját külön-
böztetik meg: legkisebb alak a hang, teljesebb a szó, 
még teljesebb a mondat. 



Hogy ily felfogás uralta a görög és latin gramma-
tikusokat is, tanúsítják az ő beszédtanaik, mélyek után 
a magyar beszédtan is azt tanitja, hogy a beszéd részei-
nek közös neve a szó (vox, 'fovfj). Ám ha ez áll, akkor 
a szó kezdetben nevet s igét is jelenthetett. Eltekintve 
attól, váljon más népfajok beszédeiben kettős jelentésüek-e 
a szavak, magyarban legegyszerűbb ős szavaink valóban 
nevet s igét is jelentenek, pl. ér, sziv, él, fog, nyom. . . . 
Ebből azonban az derül ki, hogy a szó valóban az em-
beri beszéd oly fejletlenebb alakja, mint aminőnek a 
csecsemő mondható, melyből csak évek folytán fejlődik 
ki az ember két neme. Ám amint a csecsemőben 
benrejlik a leendő ember testi és lelki szervezetének 
csirája: aként kell már a alaknak is az ember testét 
és lelkét képviselő hangelemekkel birnia. Es valóban ki-
fejezve is találjuk a régi grammatikusoknál e felfogást, 

•amennyiben azt tanítják, hogy a szó (vox, sonns) két 
részből áll: önhangzóból (vocalis, 'fovfp és mássalhang-
zóból (consonans, oovcpovij). 

Minthogy azonban a szo részei elnevezéseiből 
(hangzó, mássalhangzó) nem érthetni meg, mire vonatkoz-
nak, mig a beszéd részeiből ezt világosan kivehetni ; 

tehát az sem állapitható meg, vájjon a szó oly szerves 
egészet jelent-e, mint a beszéd, e nélkül pedig a beszéd 
szerves fejlődése sem állapitható meg. A föladat tehát 
azt kimutatni, hogy a hang, hangzó annyit jelent, mint 
a név, az összhangzó (ma mássalhangzó) pedig az igével 
azonos jelentésü-e ? Erre más mód nem áll rendelkezésre, 
mint az ismert jelentésű ő, a, e, hangzók jelentéseire való 
hivatkozás, melyek személyt és tárgyat fejeznék ki, tehát 



azt, amit a név. Ebből aztán észszerűen az következik, hogy 
az összhangzók, vagy a használatos magyar műszóval élve, 
a mássalhangzók sem jelenthetnek mást, mint az ige, t. i. 
mozgatást vagy mozgató anyagot, és mozgást vagy mozgó 
anyagot. Ezzel tehát a szó is hasonlatos volna az em-
berhez részeinek jelentései alapján, mint a beszéd, s így 
jogosan mondható a szó az ő fejletlenebb egyéni alak-
jának, amennyiben részei már csak egy-egy hang és nem 
hangcsoport, mint a beszéd részei a név és ige 

Amennyiben pedig a mondat (ősiesen mende-monda) 
főrészei is azok, melyek a beszédé, tehát a frrrrnctat is 
hasonló részeiben az emberhez is, meg az emberpárhoz 
is. Ez alapon tehát jogosan mondható a hang is, a szó 
és mondat is beszédegyénnek, mert az emberhez fejlődési 
fokaiban oly hasonlók, mint ahogy a csecsemő, itju, a 
férfi kifejlett emberhez hasonlók, és amely alapon ezek 
emberegyéneknek nevezhetők, ugyanazon alapon nevez-
hetők a hang, szó, mondat is beszédegyéneknek. 

A mondottakból megérthetni, hogy a görög gram-
matikusok már tudomással birtak arról, hogy a beszéd 
szerves egyén, s mint ilyen fejlődésében is hasonló 
az emberhez. Minthogy azonban az általuk közlött 
nyelvtörvények megokolatlanok, ebből azt következtet-
hetjük, hogy a megokolást vagy szándékosan hallgatták 
el, hogy az azok teljes megismerésére törekvő növendékek 
az ő felvilágosításaikat ne nélkülözhessék (kenyér kérdés);* 

* E fölteves igazolására hozható fel Aristotelesről fenmaradt 
egy adoma is. Ezen adoma szerint Nagy Sándor zokon vevőn, hogy 
Aristoteles természetbülcseleti tanát sokasított kéziratokban értékesítő» 
vagyis a mai felfogás szerint könyvárusoknak cladá, levelet irt hozzá . 
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vagy pedig, a mi valószínűbb, azért, mert azokat nem ők 
találtak föl, hanem mint alapigazságokat a müveit egip-
tomi és ázsiai népek bölcseitől tanulták el nyelvtani 
alapigazságokként megokolatlanul, ép ugy, mint a beszéd 
legkisebb alakjainak a hangoknak képeit, melyeket Cadmus 
a fenicziektől vitt át hazájába. Eszerint a görök bölcseket 
ugy lehet tekintenünk, mint az ókori népek bölcseitől átvett, 
eltanult élet- s természetbölcseleti alapigazságok szorgalmas 
följegyzőit s rendszeresitőit. Es minthogy a görögök által 
szerkesztett első grammatikában nyoma sincs annak, hogy 
ismerték volna az ős beszédet vagy annak eredetét; igen 
természetes, ha kiválóbb bölcsészei ezt önállólag iparkod-
tak megfejteni, mint erről Platónak Kratylos czimü 
dialógusa tanúskodik. Ha azonban nem ők találták is fel az 
általuk saját nyelvükre alkalmazott nyelvtörvényeket, már 
ezáltal is megbecsülhetlen szolgálatott tettek az utóbbi kor 
nyelvészeinek, mert ezek alapján jöttek létre az európai 
népfajok nyelvtanainak törvényei is, mint ezt a magyar 
nyelvtanban is tapasztalhatjuk. 

naclyben ezeket monda : Helytelenül tevéd, hogy tanodat közrebocsáj-
tád, mert ez által mi, volt tanítványaid hogvan mulhatjuk felül 
tudományban azokat, kik tanítványaid nem voltak. Erre Aristoteles 
eként felelt v o l n a : Az én természettanom van is közrebocsájtva 
meg nincs is . Kozrebocsájtva van azért, hogy akik oktatásomat hall-
gaták, a hallott alaptorvényeket felújíthassák emlékükben, melyeknek 
megokolása önként eszükbe jut. Nincs pedig kozrebocsájtva mindenki 
számára azért, mert a közlött alapigazságok megokolása hiányozván he-
lőlük, ezek nélkül meg nem érthetők, s igy a n a g y k ö z ö n s é g előtt 
oly tudományos titkok (dogmák) maradnak, melyeket értékesíteni képes 
nem leend. Nos, nem ilyenek-e a görög grammatikában közlött nyelv-
tani axiómák is megokolás nélkül ? 



A beszédalkotó tehetség. 

Ha minden alkotáshoz nélkülözhetlen kellékek a 
szakismeret, az alkotásnál feldolgozandó anyag, megfelelő 
eszközök, alkotási terv s minták, akkor ezek a beszéd-
alkotásnál is elengedhetlen kellékek. 

Ám kitől szerezhető az ősemberiség mindezeket ? 
Oly kérdés ez, melyre részletesen felelni kell, ha a be-
szédalkotó tehetséget megvilágítani s ez által a nyelv 
történetét megírni akarjuk. 

A beszédalkotáshoz szükséges segédeszközöket 
ismerjük ugyanazon szervekben, melyek a tápanyag 
befogadása-, továbbítása- és a test állományává átidomitá-
sára szolgálnak ; ismerjük továbbá a feldolgozandó be-
szédanyagot is a kilehelt légben ; ám a beszédalakok 
mintái iránt a nyelvbuvárok eddig tisztába nem jöhettek, 
valamint az iránt sem, kitől szerezhető az ősemberiség a be-
szédalkotásra szükséges ismeretet s igy a beszélőtehetséget. 

Eddigelé az egyes lélektanokban az ember beszéd-
alkotó tehetségéről szó sincs, pedig ha nem ismerjük, mi a 
beszédalkotó tehetség, akkor nem ismerhetjük meg annak 
alkotási tervét és törvényeit sem. A legújabb s legjobb-
nak ismert Gulberlet-féle psychologiában a lélek moz-
gató tehetségénél előfordul a beszéd mint hangokban 
nyilvánuló mozgástény, és annak bizonyitgatása, hogy 
a beszédet az ember alkotja felsőbb értelmi lény segélye 
nélkiil; továbbá, hogy a fogalom és a beszédhang közt 
eredeti összefüggést vagyis oksági viszonyt kell elfogad-
nunk. de miért, szintén nincs megfejtve. Ám mindezek-
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bői nem világlik ki: mi a lélek beszedalkotó tehetsége, 
s melyek alkotásának törvényei ? Ezek ismerete nélkül 
pedig a nyelv történetét, eredetétől kezdve napjainkig, 
megírni lehetetlen. Ezt belátva egyes nyelvbuvárok, 
( Humboldt, Grim . . .) valamint Herdernek a szóalkotás 
(onomoto-poésis) eredete megfejtésére vonatkozó kísér-
letének (Urspung der Sprache) meddőségéről meggyő-
ződve, a lélektani alapot a nyelvbuvárlatoknál teljesen 
mellőzendőnek kezdték hirdetni A mult század közepén 
az ázsiai népfajok nyelve iránt fölébredt érdeklődés s az 
ebből felmutatott eredmények a nyelvek rokonságát ille-
tőleg e század elején azon eszmét kelték fel a fent érintett 
nyelvbuvárokban : nem volna-e lehetséges a nyelvek 
összehasonlítása nyomán a nyelv eredete titkát is meg-
fejteni ? Bármily sisiphusi munka állt is az eszme kivi-
telében a nyelvtudósok előtt, de égve a vágytól, hogy 
valahára a nyelv eredetét megfejthessék, megalakiták az 
összehasonlító nyelvészet tervét, s ma már ennek alap-
ján törekszenek a nyelv eredete és fejlődése törvényei 
megismerésére. 

A magyar nyelvészek is felkarolák e tervet, s mint 
tudva van, tanszéket is állítottak az egyetemen e nyel-
vészeti irány meghonosítására azon reményben, hogy a 
magyar nyelv eredetét a vele rokon finn-ugor nyelvek 
összehasonlítása által megfejthessék. 

Nincs szándékom ezen törekvésnek sem eddigi 
eredményét bírálgatni, sem a várt siker lehetősége felett 
idő előtt véleményt koczkáztatni: ám csekély magam 
a nyelv eredete megfejthetésében a lelki élet összes te-
vékenységeinek ismeretét, melyek közé a beszédalko-
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tási tevékenység is tartozik, tartom e czélra a legbiztosabb 
alapnak. Ugyanis, ha tény az, hogy valamely műről 
annak alkotójára, alkotási tervére s annak törvényeire 
ráismerni lehetséges : akkor a nyelv alakjairól annak alko-
tóját, alkotási tervét, valamint törvényeit is fölismerhetni. 

Közfelfogás szerint beszélünk a lélek alkotó tehet-
ségéről, midőn mondjuk, hogy a lélek magának képeket, 
fogalmakat alkot a létezőkről, továbbá alkot hangokat, 
szavakat. Igaz ugyan, hogy eddigelé még nincs megfejtve, 
miként végzi a lélek az ő belső kép-, fogalom-, gondo-
lat- s hangalkotásait; de egyet — a külső hang alko-
tást —• már észlelhetünk, s ismerjük is azon testi szer-
vet, mely által ezeket a lelek alkotja. Szándékosan ne-
veztük ezen hangalkotást külső hangalkotásnak, mert 
ettől a külső hangokról alkotott hangképek alkotása ép 
ugy különbözik, mint a létezőkről alkotott belső képek 
az ő eredeti képeiktől. Ám ha a léleknek van hangalkotó 
szerve, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy van e szer-
vek kezeléséhez megfelelő tehetsége is, vagyis van hang-
£>11 <oto tehetsége, mely által a hangalkotó szervet a hang 
alkotás czéljaira felhasználja, valamint kell oly szervének 
is lennie, melylyel a hangszerve által alkotott hangok-
hoz hasonló belső képeket alkotni képes. Ám a külön-
böző alkotásokhoz különböző tehetségek lévén szüksé-
gesek, tehát el kell fogadni azt is, hogy a lélek alkotási 
tehetségei különbözők. Nos, vájjon mulhatlanul szüksé-
ges-e, hogy a lélek mint alkotó erő különböző alkotó 
erőkkel birjon ? 

Mióta a természettudósoknak sikerült megállapíta-
niuk, hogy azon erő-nyilvánulások, melyeket a termé-
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szeti tüneményekben észlelhetünk, nem külön, hanem 
egyetlen erőnek különböző alakban való nyilvánulása; 
azóta a lelki erők v agyis tehetségek többíelesége iránti 
vélemény is ingadozni kezd s az élettan már hangoztatja is, 
hogy ezen erő sem más, mint a természetet uraló egységes 
erő. Am amint a természettudósok nem képesek meg-
állapítani, mi az egységes anyagerő alapsajátsága, ugy 
a phisiologusok részéről sem héillható egy hang sem az 
embert uraló belső erőnek alapsajátsága felől, holott a 
közszólam meg is nevezi a lélek alapsajátságát, mit eme 
kifejezések is igazolnak: ez emberi alkotás, az pedig 
emberi erőt haladó alkotás. Ha tehát a közfelfogás az 
emberi erőt alkotó erőnek nevezi, alapulhat-e e felfogás 
máson, mint hogy az embert uraló benső erő alapsaját-
sága az alkotás, s igy ezen erőnek — melyet magyarul 
léleknek nevezünk, alapsajátsága az alkotó tehetség, mely 
a megfelelő szerveket alkotási czéljaira felhasználni képes. 

A közfelfogás tehát ép ugy egyetlen erőt tételez 
fel a lélekben, miként a természettudósok az anyagi 
világában. 

Ily meggyőződés alapján indultam a lelki életre 
vonatkozó s köznyelven forgó kifejezések jelentései se-
gélyével a lélek különféle tevékenységeinek közös alapját 
megfejteni. Egy emberöltő óta ismertetgetem növendé-
keimmel a lelki élet tüneményeit, s midőn fejtegetésemet 
felfoghatóbbá akartam tenni, mindannyiszor a magyar 
közszólam jelentése alapján sikerült ezt tennem. Az ily 
segédszerekben végre oly kincseket ismertem fel, melyek-
kel már biztosan értelmezőm az emberi lélek minden 
tevékenységét, s e siker bátorított arra, hogy ezek se-



gélyével a magyar észjárásnak megfelelő lélektant állítsak 
össze, melyre támaszkodva, a magyar nyelv története 
megírásához is hozzáfoghattam. 

Ha az emberi élet összes tevékenységeit egyenkint 
ugy mint összegében végeredményeik szerint vizsgáljuk, 
arról győződünk meg, hogy ezek alakításban, alkotásban 
nyilvánulnak, mely alkotásoknak első, közvetlen czélja 
maga a kezdetben alaktalan emberi magzatnak teljes 
emberi alakká képzése, alkotása. Az emberi alkotások 
közvetett czélja pedig az alaktalan anyagoknak a létezők-
höz hasonló képpekké alakítása, valamint az alaktalan 
légtömegből a rezgő anyagok keltette hangokhoz hasonló 
hangképek alkotása a száj terében, végre agya alaktalan 
állománya sejthalmazából a kivüle létező anyagalakokhoz 
hasonló természetű képek alkotása, mely alkotó tevé-
kenységet fagalomalkotásnak (idea, imago, kép) nevezi a 
lélektan is. Ha ezek érintése után az anyag alakítási 
vagy Gutherlet lélektana szerint mozgatási tény alakitól 
mozgató, indító okát keressük, azt igazolja tapasztala-
tunk, hogy e mozgató ok az ember belsejében rejlő oly 
láthatatlan valami, mint ami a földanyag fajai belsejét 
folytonos mozgásban tartja, s más-más alakban való 
nyilvánulását eszközli, miként ezt a természettan alap-
igazságként hirdeti, de egyszersmint azt is kimutatja, 
hogy az anyagfajokat uraló mozgás közvetlen oka a 
a világtért betöltő ether (leb), mely a léghez hasonló 
láthatatlan és súlytalan anyag lévén, #a világ összes tes-
teit ugy foglalja magában, mint a lég a vizpárákat, s a 
viz a szilárd anyag tömecseit. Minthogy pedig minden 
anyag tehetetlen vagyis magától mozgásra képtelen, & 
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igy az ether is ily tehetetlen, önmagától mozgásra kép-
telen anyag lévén, ha a föld anyagfajait mégis mozgásban 
tartani képes, ez onnan van, mert a föld anyagfajainak 
tömege nem oszthatlan egész, hanem különféle alakú 
és nagyságú anyagtömecsekből, s ezek még kisebb 
anyagparányokból állanak, s ezen kis testek közeit az 
ether foglalja el, sőt a napot mint égő anyagtömeget 
is magába foglalván, ennek rezgéserélyét a tehetetlenség 
törvénye szerint elfogadni s azt a föld anyagfajaival is 
közölni kénytelen. Ez az oka a föld anyagfajai belsejét 
uraló mozgásnak. Minthog}' pedig az anyagfajok töme-
csei alakjuk, nagyságuk, súlyuk szerint egymástól kü-
lönbözők, tehát igen természetes, hogy az ethererély 
az anyagfajok tömecseit a nap erélyével nem egyenlő, 
hanem csak a jelzett tömecskülönbségek arányában kü-
lönböző sebességű rezgéserélyben tarthatja. Eszerint az 
anyagfajok tömegeit, tömecseit az ether ugy veszi kö-
rül, mint a nap izzó tömegét s tömecseit. Ám a légtö-
meg is tömecsekből állván, tehát ennek is mind egész 
tömegét, mind tömecseit ether környezi. A természettan 
azt is kimutatja, hogy amint az anyagfajok tömecseit a 
tapadás törvénye szerint etherburok övezi, ugy a testek 
tömegei felületére is finom légburok van tapadva. Eszerint 
a szilárd és csepfolyós testek kettős burokkal birnak, 
ether- és légburokkal. És mivel az ether a léget is foly-
tonos rezgésben tartja, tehát a szilárd és csepfolyós 
testeket is kétféle mozgáserély uralja. Így érvényesül a 
testek tömegei és tömecsei mozgásában is azon termé-
szettani alaptörvény (axióma), hogy a mozgató ok kiviil 
van a mozgatott anyagon, és mivel a mozgás ok — az 

3 
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ether — mint tömecs- és tömegburok is a világtért 
betöltő etherrel közvetlen összeköttetésben áll, tehát rezgő 
erélyét a nappal érintkező nagy ethertömeg erélyétől 
nyeri, és igy az őt mozgató ok szintén kivi.il van az 
etherburokon is. Ám mivel ez az anyagtömecsekkel 
csaknem elválaszthatlan kapcsolatban áll,* tehát a nap 
rezgés erélyét az érintkezés törvénye alapján béltartalmá-
val — az anyagtömecsekkel — megosztani, s azt fent-
érintett különböző sajátságai arányában mozgatni képes. 
Ebből érthető az anyagfajok belsejét uraló mozgáserély 
— mozgás sebesség különbözősége. E tény ismeretlen-
sége okozá, hogy a régibb természettanokban még kü-
lönböző erők létéről van szó, mi azonban az imént 
érintett etherelmélet alapján ma már tarthatlanná vált, 
s az anyagot uraló erők egysége — a nap mozgó erélye 
— természettani alapigazságként szerepel az ujabb ter-
mészettanokban. Ebből azonban az is érthető, miért ta-
nitja a természettan, hogy földünkre nézve minden erő 

forrása a nap, melynek hatása az anyagfajok halmaz-
állapota változásában, tehát más alakban való megjele-
nésében észlelhető, s ezért az ezt előidező ok valóban 
alakító erőnek mondható. Ha pedig a lény végczélját 
kutatjuk, arról győződhetünk meg, hogy a nap erélyének 

* A csaknem kifejezést azért alkalmaztam, mert dörzsölés által 
a test felületét boritó etherburkot rövid időre — pillanatra sikerül 
onnan eltávolitani. Ám ekkor a külső ethertömeg rögtön kénytelen 
— a tapadás törvénye szerint a huroktalan felületet elfoglalni,Ns azt 
etherburokkal befogni. A bőrrel vagy posztóval megdörzsölt spanyol-
v iaszhoz ily alkalommal sietnek a könnyii papirdarabkák tapadni, 
mit a ki.il ether rohamos mozgása ragad magával s tapaszt a v iakszhoz. 
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.anyagalakitó tevékenysége a növényélet fejlődhetése 
tekintetéből hasonló azon tevékenységhez, melyet az em-
bert uraló mozgató ok — a lélek a tápbefogadó, továbbitó 
s emésztő szervek által visz véghez azon czélból, hogy a 
tápanyag vértömecseibe bejuthasson s annak uj elemét 
képezhesse s ez által az alaktalan emberi magzatból 
egy teljes emberi alak fejlődhessék ki. Ám akkor az 
embert uraló mozgás ok — minthogy czélja azonos a 
kültermészet anyagát uraló mozgás ok czéljával, szük-
ségkép azon természeti törvények szerint alkot, mint a 
nap erélye, s mivel e törvényeket a természettanból 
ismerjük; tehát az emberi testet uraló lélek alkotási 
tevékenységeit is e törvények alapján fejthetjük meg. 
Minthogy pedig a lélektanok a lélek tevékenységét ed-
digelé nem ezen törvények alapján iparkodtak megfej-
teni, tehát már az eddig mondottakból is érthető, miért 
nem találhatók a lélektanokban oly alapigazságok, me-
lyeket az emberi ész olykép megérteni képes volna, mint 
a természettani alapigazságokat, s igy a lelki élet 
törvényeiről szóló eddigi tan iránt sem vala felkölthető 
oly érdeklődés, mint a mai természettan iránt. 

Miként végzi a nap erélye a növényélet fejlődhe-
téséhez szükséges tápanyag apritó, szállító s befogadható 
állapotba hozó tevékenységét, azt kiki észlelheti, s a 
terményrajzokból kellőleg meg is ismerheti. E szerint ha 
a nap erélye nem is egyenesen, de közvetve mégis anyag-
alakitó tevékenységet végez a lég, viz mint másod okok 
által, s igy a növényi szerves élet fejlődhetésére a te-
remtőtől rendelt oly mozgató ok, aminők az ember kezei 
és táplálkozás szervei, melyek oly viszonyban vannak 
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a testet mozgató okkal — a lélekkel, minőben a lég, viz 
a nappal mint első mozgató _ okkal (primum movens). 
Es valamint e szervek mozgatására a léleknek anyag-
közegül a sajátságos velőállomány ugy szolgál az ő 
ezernyi csatornáiban — az idegrostokban, mint a nö-
vénynek tápanyag szállításra a napnak az ő mozgató 
közege az ether, melynek erélyét önmagából — elégés 
folytán keletkező erélyével folyton táplálja, hogy a nö-
vény alaktalan maganyagának fejlesztésében segédkezzek. 

Ám amig a növényélet fejlődését segélyező eme 
külső anyageszközök — a napot sem véve ki — ős 
anyagalakocskákból (parányok és tömecsek) álló alakta-
lan anyaghalmazt képeznek, addig az emberi test fejlő-
dését eszközlő szervek az alaktalan magzatban rejlő ős 
élő anyagalakocskák, szerecsirák, már nem alaktalan élő 
anyaghalmazok, hanem sajátságos élő, mozgó alakok 
(tüdő, sziv, máj, lép, vese, fog, láb, kéz, orr, fül, száj, 
szem . . .) ép ugy, mint a művésznek az ő alkotásaiban 
segédkező eszközök, azon különbséggel, hogy még az 
alkotó művész számára eszközöket az eszközgyártók ké-
szítenek, addig a lélek az ős szervcsirákat maga fejleszti, 
alakítja át a test teljes egészszé alkothatására szerszámokká. 

E szerszámok egyik legkiválóbbja a tüdő. Ennek 
vértartalmában ugyanoly tünemény megy végbe, mint 
a nap anyagában, t. i. a befogadott lég élenye egye-
sül a vértömecsek éghető elemével — a köneny-,. 
szénenynyel* s igy a tüdőbe toluló erek vértömegében 

* Ismert tény, hogy a föld anyagfajai ép ugy mint az égi 
testek, két neműek : égők és nem égők. 



•oly égéstünemény jő létre kicsinyben, minő a napban 
nagyban ; tehát méltán tekinthető s nevezhető az emberi 
test olyatén mozgató okának, minő földünkre nézve a 
nap (égő s éghetlen anyaga). 

Ha az ember testében a többi ismeretes mozgás-
szervek tevékenységeit is egybevetjük egymással, szintén 
arról győződhetünk meg, hogy miként a tüdő hólyag-
•csáit áthálózó erek vértömege a nap égő anyagához 
hasonló anyagot tartalmaz, ugy a nap burokja s igy 
erélyének közvetítője az ether testünkben az agy ideg-
állománya által van képviselve. Ez is miként az ether 
a föld anyagfajait, aként hatja át számlálhatlan meny-
nyiségü szálaival az emberi testet, és feladata is 
ugyanaz, ami az etheré a föld anyagfajai mozgatását 
illetőleg- Ám miként az ether erélye által a lég a növény 
.életelemét képző viznek tovaszállitására képessé válik, 
aként válik képessé a sziv a test életnedvének — a 
vérnek — befogadására és testünk minden részeihez 
való szállítására az őt áthálózó idegrostok erélye által. 
E$ miként a viz a befogadott szilárd any.agtömecseket a 
növénygyökérhez eljuttatja táplálás végett, aként juttatja 
el a vérfolyadék a benne levő szilárd tápanyag töme-
cseket testünk mozgásszervei sejtjeihez. Amint azonban 
a növénynek az érintett módon a nap és közegei által 
hozzá szállított s vizzel föleresztett tápanyag befogadá-
sára és teste kiképeztetésére szintén bizonyos szervekre 
van szüksége, s e szervek a magban rejlő sejtecskékből 
a földágyban — az úgynevezett magcsirából előbb azon 
tejszerű tápanyag beszivása által fejlődnek, mely a mag 
.anyagából viz hozzájárulása által alakul, s csakis ezen 



szervek által válik képessé a gyököket körülvevő nyers-
földanyagfajok feloldott tömecsei beszivása- és teste ál-
lományává átalakítására; ugy az emberi magzatban is 
előbb az anya méhében kapott élő vér befogadása által, 
fejlődnek ki a fentérintett tüdő, sziv, vér- és idegcsö-
vecskék a magzatban rejlő szervsejtekből munkaképes 
szervekké, hogy a föld nyers anyagfajaiból, valamint nö-
vényi és állati anyagokból, teste kellő megalkotására a 
szükséges anyagokat befogadhassa. 

Minthogy pedig az ember számára az anyától nyert 
táp után a tápanyag már nincs oly közvetlen közelében 
az egyetlen légen kivül, mint a növényeknek, tehát a 
magzatban ol}' sejtecskéknek is kell lenniük, melyekből 
az anyai táplálás folyamán oly szervek fejlődhessenek 
ki, minők segélyével tápanyag keresésre indulhasson, és 
hogy ezen útjában sikerrel járhasson, oly eszközökre 
is szert kell tehetnie, melyek őt a neki szükséges táp-
anyag felismerésében irányítsák, s a felismert tápanyagot 
szájához vigyék. E szervek valóban meg is vannak az 
emberben, melyek a megismerés (érzékszervek) és moz-
gás szervei (a lábak, kezek). Ily szervekkel'már a nö-
vények nem birnak, de igen a növényeknél tökélyesb 
szervi! lények, az állatok. E szervek rendeltetésüknél 
fogva nem egyebek, mint a táplálkozási tény megkezdhe-
tését elősegítő eszközök; tehát ezek tevékenysége is 
a testalkotás csodás művészetének szerszámai, s igy ugy 
tekinthetők, mint a csodás emberi alkotmány felépítésé-
nek alsóbb rendi! munkásai, anyag megválogató, össze-
hordó, épitő segédek. Ám ha az érintett ismerő és mozgó 
szervek az embert léte fentartására már képesitik is, mi-
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ként az állatokat, de rendeltetése lehető tökéletes betöl-
tésére — mi léte és faja lehető tökéletes fentartásában 
áll — e szervek még elégtelenek részint azért, mert a 
természet által nyújtott tápanyagok mennyisége időről 
időre nagyobb embercsaládoK, a népfajok létfentartási 
czéljaira elégtelenek, s igy ezek hiányában rendeltetését 
kiki nem tölthetné be; részint pedig azért, mert test-
szervezetük aként mint az állatoké, az idő viszontagsá-
gainak ellenállni nem birván, létben maradhatása is vál-
ságnak volna kitéve. A teremtő atyai gondossága azon-
ban mindezen eshetőségekre kiterjedvén, már az első 
embert oly szervekkel látta el, melyek által nemcsak 
tápanyagát felismerhesse, hanem azokat szükségleteihez 
mérten, a természeti erők felhasználása által szaporít-
hassa is (növény- és állattenyésztés), valamint testi egész-
ségét az idők viszontagságai ellen megfelelő segédeszkö-
zökkel (ruházat ház . . .) biztosithassa, de sőt tehetetlen-
sége esetében létszükségleteit embertársaival érthető 
jelekkel, tagmozgatásokkal, s hangokkal is megértethesse, 
s igy létfentarthatásáról minden körülmények közt gon-
doskodhassék. Ezek pedig mind oly szervek, minőkkel 
az állatok is birnak ugyan, de ezek az emberi szervek-
hez képest — tökélyre nézve sokkal alantabb állanak. 
Minthogy pedig az ember utódai is birnak mindazon 
szervekkel, minőkkel szülőik, tehát észszerűen követ-
keztethetjük, hogy az őŝ  emberpártól ivadékaik minden 
tehetségeket örökségkép kapják. Ez azonban csak ugy 
lehetséges, ha az emberi magzatban már bentrejlenek az 
ember tehetségeinek összes szervcsirái, melyekből ezek 
táplálkozás által kifejlenek. 



E felfogás van kifejezve a szentírás e szavaiban : 
növekedjetek és szaporodjatok. Minthogy pedig miként a 
növényeknél tapasztaljuk, csak az szaporodhatik, ami 
magvakat teremni képes, s a növekvés csak a magban 
rejlő szervcsirák kifejlődésében áll : tehát ugyanily föl-
tételek mellett mehet végbe az emberi növekvés és sza-
porodás is természeti törvények alapján. A phisiologia 
szintén hasonlókép fejtegeti az ember fejlődését és sza-
porodását, habár még nem képes is az érintett benső 
szervek minden csiráit felismerni. Annyit azonban már 
megállapíthatott eddig is, hogy a létezők megismerése, 
s ennek maradandó anyagi emléke az agykéreg sejtjei-
ben rögzittetik meg, de a miként iránt megállapodásra 
ebben sem juthatott el eddigelé. Minthogy pedig tény 
az is, hogy az ember képes a létezőkhöz szilárd anyagból 
is hasonló alakokat alkotni, valamint a rezgésbe hozott 
testek által keletkezett hangokhoz is hasonlókéit létre 
hozni és pedig ugyanazon anyagból, mint a milyenben 
az anyagrezgés halló-idegeinkre hat t. i. légből; tehát 
kell birnia a létezők rezgés tüneményei érzékelhető alak-
jai megalkotására szintén tehetséggel. Hogy valóban bir 
is, igazolja a hangalkotó — légrezegtető — szerve is. 
Ez azonban csak ugy lehetséges, ha az ember magza-
tában már bennrejlenek összes szerveinek oly kicsiny 
alakjai, melyekből azok kifejlődhetnek, mert csak az 
növekedhetik, aminek magja van, valamint az szaporod-
hatik, ami a fajnak megfelelő 'magvakat magában létre-
hozni képes. És amint más szerveit létczéljai megvalósit-
hatására használni képes, ugy hangalkotó szervének 
rendeltetésszerű felhasználására is képesnek kell lennie. 
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Az eddig mondottakból már kitűnik, hogy az em-
ber belsejét uraló mozgató ok nemcsak az élettelen 
anyagfajokat, hanem a növényt és állatot uraló moz-
gató okok tehetségeivel, sőt oly tehetséggel is bir, mely 
által saját agyveleje kéreg-állományát a létezőkhöz ha-
sonló természetű képekké idomítani képes; tehát oly 
szervcsiráknak is kell agya állományában rejleniök, me-
lyeknek az a rendeltetésük, hogy általuk az imént érin-
tett benső — lelki képeket — megalkothassa ép ugy, 
mint a hogy a művész az alaktalan anyagból a létezők-
höz hasonló szobrokat, alakokat az ő szerszámaival 
megalkotni képes. 

Minthogy pedig minden szerszám nem más, mint 
oly mozgató gép, minő az egy, két karu emeltyű, vagy 
ezeknek összetétele, minő pl. a kötélverők hajtókereke, 
az órák kerékszervezete, melyben megkülönböztetünk 
erőpontot és erőkart, továbbá az erő hatópontját s erő-
ható karját: tehát az ember mozgás-szerveinek is hasonló 
mozgató eszközöknek kell lenniök. Hogy valóban olyanok 
is, tanusitják kezeink, lábaink, a száj különféle részei, a 
a tüdő, a sziv, gyomor, belek, melyekben lehetetlen az 
emeltyűknél jelzett pontokat és karokat föl nem ismer-
nünk. És valamint az emeltyűknél a ható erő nem-
csak emberi erő, hanem a hő, lég, viz, anyagsuly, 
ugyanily erők hatnak az emberi testben levő mozgató 
szervekre is. A hő-erő a tüdőben élegülés folytán kifej-
lődő mozgató ok, oly erély, minő az ether erélye, mert 
amint minden anyagot, ugy az emberi test minden tö-
mecsét, sejtjeit is ether hatja át. Ám mig az élettelen 
anyagfajokat átható ether erélye a naptól származik, addig 



az emberi testet alkotó ether erélye a tüdőben végbemenő 
élegülésből nyeri táplálékát. És mivel a légzés folytonos, 
tehát a testet átható ether erélye is folytonos és azonos 
sebességű, mig a test szerveiben zavaró körülmények 
miatt ezen sebesség változást nem szenved, mit hőmér-
sék emelkedésnek vagy csökkenésnek nevezünk. Az 
elégülés által kifejlő hő-erő tehát az emberi test belsejé-
ben azt képviseli, amit a nap heve a kültermészetben. 
Ezen benső mozgató okhoz hasonló a légnek mint 
anyagtömegnek testünkre minden oldalról nehezedő, 
nyomó súlya vagyis ereje, melyet a tapintó idegek végké-
szülékeitől, mint az emeltyű kar erőpontjaitól, az érzékköz-
pont idegduczaiban levő sejtmagok aként kényszerülnek 
elfogadni, mint az egv- vagy kétkarú emeltvük teherpontjai. 

Am ha mozgásszerveink emeltyükhöz hasonló 
szerszámok, kérdés, miért különböztet meg a tudomány 
nemcsak mozgató, hanem érző idegeket is ? Ennek oka 
csak az, mert az eddigi felfogás szerint azon idegek, 
melyeknek végei az anyagi világgal s az őket uraló 
erélylyel közvetlen vagy közvetve érintkezésben állanak, 
vagyis, melyek az anyagot érik, s mint erély közvetítő 
anyagok az erélyt az agyvelő központjában végződő 
belső végeiket képező készülékek (idegduczok) állományá-
hoz vezetik, s ezzel ugy közlik, mint ahogy az egymást 
érintő testek — a bennük rejlő természetes erélyt, 
melyet kölcsönösen elfogadni, kicserélni kényszerülnek. 
Am ekkor az erőt elfogadó ideg külkészüléke a testi 
szerv erőkarjának kezdő pontja, mig a szerv ama vége, 
ahol a felfogott erély az alakítandó anyagot mozgatni 
hivatva van, az emeltyű teher vagy suly mozgató karjai 
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végének felel meg. Ily végkészülékek rejlenek az ajk-
szélek, a nyelvhegy, a két hangszalag széleiben, a kéz-
és lábujjak végeiben. Ama tény, hogy a tüdő, sziv, 
gyomor, máj, lép, vese . . . . külön idegtelepekkel birnak, 
melyekből a mozgató idegek tevékenységüket állandósít-
ják s igy a magzat fejlődési munkáját az ember alkotó, 
alakító okának biztosítják, a mondottakat a mozgás-
szervek minőségére nézve igazolják. Ugyanez áll a száj-
mozgás szerveit uraló idegduczokra nézve is. Minthogy 
pedig a szervek nem mozoghatnának, ha az idegduczokba 
erő nem vezettetnék, tehát az idegduczokból az illető 
szervekbe nemcsak mozgató idegrostoknak kell benyul-
niok, hanem ugyanoda erőgyüjtő, erély vezető idegros-
toknak is. Hogy ily idegrostok valóban áthálózzák mind 
a szájat, mind a tüdőt boritó izmokat, mind a sziv, gyo-
mor izmait, az élettan kétségbevonhatlanul bebizonyítja. 
Ezen erélyszállitó idegrostokat is ép ugy érző idegros-
toknak nevezék eddigelé, mint azon idegrostokat, melyek 
a látás, hallás, szaglás, izlés, tapintás és testünk összes, 
állományát belülről áthálózó idegrostokat (belérzék). Ha 
azonban ezeknek erélyszállitó tevékenysége eredményé-
ről nincs ismeretünk, tudatunk, érzékünk, ennek oka 
az, mert idegtelepük nem az agyvelő, hanem az ebből 
kivezető idegrostokkal összeköttetésben álló külön tele-
pek, de állományuk sajátságai sejtjeikre nézve az agy-
velővel azonosak, és erélyöket az anyagfajokat (lég, 
viz, szilárd anyag) uraló mozgás okok érintéséből merítik 
a beléjük áradó tapintó idegek. Ez az oka, hogy a 
mozgásszerveknek ép ugy, mint a test többi részeinek 
csak létállapotáról van az agyvelőben székelő alakító-

L 
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oknak tudomása — érzése épen ugy, mint az építő-
mesternek az épület egyes részeiben dolgozó segédek 
tevékenységéről a munkavezető értesítése után, kinek 
szerepét az emberi testben a sympaticns idegrost teljesiti, 
mely mind az anyagcsere összes szervei idegtelepeivel, 
mind az agyvelő érzékközpontjával összeköttetésben áll. 
Ellenben a többi érzékszervek egyenesen az érzékközponti 
idegduczokban birnak idegtelepekkel, melyek szerves 
összeköttetésben állván egymással, a külvilág anyag-
fajaitól általuk szállítót különféle erélyfajokat szük-
ségkép közleni kénytelenek az egész agy állományát 
átható mozgató okkal, melyet magyarul a lélek — 
(lelö-ok, találó-ok) fejez ki, mely mint később kimutat-
juk — azonos jelentésű a mozgató ok szó jelentésével. 

Ám ha az anyagcsere szervei valósággal a testet 
alakító eszközök, szerszámok, akkor a többi életszer-
veknek is ilyeneknek kell lenniük. Ám ezeket megismerés, 
tudás szerveinek szokás nevezni, vagyis oly szerveknek, 
melyek íjltal az alakító ok a létezőknek megismerésére 
jut, hogy ezek segélyével ugy tápanyagát, mint létszük-
ségleteinek egyéb tárgyait felismerhesse nemcsak pilla-
natra, hanem róluk állandó, maradandó képeket, fogal-
makat, eszméket is alkothasson. Ám ez utóbbi czél tekin-
tetéből az érzékszervek már olyatén alkotó szervek, mint az 
anyagcsere szervei, s ha azok, amint ez utóbbiak, ugy az ér-
zékszervek is csak egyik végét képezik azon emeltyűnek — 
gépnek, melynek másik vége az érzékközpontba szállított 
erély felfogó idegduezsejt magja. Ennek feladata a belőle 
kiágazó idegrostok által az agykéreg állományának olyatén 
mozgatása, létállapotának átalakítása, mit a művész kezé-
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ben a szerszám végez, midőn valamely alaktalan 
anyagból a létezőkhöz hasonló alakot alkot. Ám ha ez 
áll, akkor érzékszerveinket is teljesen nevezhetjük a lé-
lek fogalom-, kép-, eszme-, gondolat alkotó szerveinek, 
oly szerszámának, minő az összetett emeltyűknek azon 
faja, melynek első része csak erély felfogására és to-
vábbítására szolgál (mint az óraszerkezetben az aczél-
tekercs) s csak utolsó része, mely az alakítandó — 
mozgatandó anyaggal érintkezik, teljesiti az érintett anyag 
átalakítását. Minthogy pedig minden alkotáshoz anyag 
és minta szükségesek, mely utóbbi vagy rendelkezésére 
áll az alkotó művésznek, vagy már lelkében hordja an-
nak képét: tehát a léleknek is szüksége van mind al-
kotási mintára, mind átalakitandó anyagra. Hogy a lélek 
saját alaktalan magjának emberi alakká idomitására 
a tápanyagokban találja fel a feldolgozandó anyagot, 
az ismert tény, ralamint az is, hogy mintául a léleknek 
a magzatot létrehozó szülők szolgálnak. Ám ha az alak-
talan magzatban már benrejlenek az átalakításra szük-
séges szervek csirái, melyeket a föld anyagfajaiból fej-
leszthet ki alkotási müveihez segédeszközükül, akkor 
az úgynevezett érzékszerveknek, mint szintén alkotásra 
rendelt szerszámoknak ép ugy, mint a táplálkozás szer-
veinek első feladata az agyvelő kérgének hat rétegében 
felhalmozott sejteket, mint mintaanyagot a külvilágban 
létezőkhöz hasonló természetű alakokká teremteni, hogy 
a létezőkhöz hasonló képekkel (emlékekkel) bírhasson 
s ezeket az eredetiek távollétében utánzási mintákul 
használhassa fel, mint szobrász, festész, vagy szó-, 
beszédalkotó. 



Amint azonban köztapasztalás szerint a táplálko-
zás szervei is — melyek a test fejlődésének eszközei, 
csak fokozatosan fejlődnek ki aszerint, mint a tápanyag 
változása folytán az emésztés (az anyag feloszlás) mun-
kája bonyolultabbá válik ; ugy a megismerés képeinek 
megalkothatását segélyező érzékszervek is csak fokoza-
tos fejlődés folytán válnak képesekké eme láthatlan benső 
alkotás segélyezésére a léleknek. Es amennyiben ezen 
alkotáshoz szükséges sejtcsirák az agyvelő kérgébe n 
szintén csak tápanyag hozzájárulás által fejlődhetnek ki 
oly alakokká, melyek a nagy világban létezőket képviselni 
hivatvák az ember agyában, mint kis világban ; tehát a 
test fejlődésével arányban kell ezeknek is elérniük teljes 
érettségüket (gyerek ész, érett ész). Hogy ezen felfogás 
helyes, igazolja az élettan, mely kimutatja, hogy a cse-
csemő agy kérge még sima, alaktalan, de születése per-
czétől kezdve érett koráig mindegyre több-több kidom-
borodások mutatkoznak rajta, jeléül annak, hogy az 
eredeti kis agysejtecskék tömegükben ép ugy gyara-
podnak, mint az emberi test izmai. És amint ezek teljes 
kifejlettségükben mindegyre kitartóbb mozgásokra képe-
sitik az illető szerveket, ugy az agy központjában levő 
érzékduezokat boritó agykéregnek a fentérintett alakban 
való kifejlődésével a léleknek alakitó képessége is mind-
egyre határozottabban nyilatkozik. 

Az agykéreg fejlődése iránt az élettan eddigelé azt 
tanitá, hogy 6 réteg ismerhető fel benne, melyek színre, 
sejtjei nagysága- s tömöttségére nézve feltünőleg külön-
böznek egymástól. Ama tény, hogy az érzék-központtól 

••eme rétegek sejtjeihez az idegduczokból számtalan ideg-



rostok érnek, azt engedi következtetnünk, hogy az 
érzékszervek által a létezőket mint anyagokat uraló 
természetes erély felfogása és a központba vezetése 
folytán az idegduczokban összegyülemlő erély továb-
bítása a kéregbe az érintett idegduczok által ép ugy 
vezettetik, mint a táplálkozás szerveibe az őket uraló 
idegtelepek rostjai által a testet érintő anyagok ter-
mészeti erélye — a tapintó idegek által e telep ideg-
állományába. 

És amint a táplálkozási szerveket folyton tevé-
kenységben tarró erély a testet befogó légtömeg nyomó 
erélye- vagyis súlyától ered, aként ered az agy körüli 
ideganyagokban levő sejtek tevékenysége, vagyis rezgő 
mozgása a külvilágban létező anyagokat uraló tömecs, 
parány erélynek a megfelelő érzékszervek végkészülé-
keivel való érintkezéséből, melyeket ezek a belőlük ki-
nyúló idegrostok által az agykéreg rétegeiben levő mil-
liárd sejtecskékhez juttatnak. Minthogy azonban a kül 
világban hat féle anyag észlelhető : az élettelen lég, viz, 
és szilárd anyag, továbbá a növény, állat s ember mint 
élő anyagok, tehát, hogy ezek állományának akár tö-
megben, akár tömecsben, akár parányokban való termé-
szetes rezgés erélyei az agy állományát képező sejtekben 
megvalósuljanak, szükségkép kell ott megfelelő élő anyag-
rétegeknek, s e rétegekben szintén megfelelő rezgésre 
képes tömecseknek s parányoknak lenniük. Nos ha mái-
érzékszerveink száma, ideértve a tapintó érzék kiil- és bel 
érzékre való elkülönítését, a külvilágban megkülönböztet-
hető anyagok számának megfelel, nem észszerü-e a 
phisiolgoia által az agykeregben megkülönböztetett liat 
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rá/t?^ sejtjeiben keresnünk és feltételeznünk a külvilág-
ban létezők képeinek megfelelő anyagkészletét, melyet 
az érző idegek által hozzájuk vezetett különleges anyagi 
erélyek oly rezgő állapotba hozni kénytelenek, mint 
aminő anyagfajtömecseiből azok származtak ? Ám ha az 
agykéreg rétegeit képző sejtek az érzékek által megis-
merhető anyagvilág kicsinyített képei anyagául rendelvék 
a lélek alkotó tehetsége számára, vájjon nem észszerü-e 
következtetnünk azt is, hogy mivel létfentartási czélból 
első rendben saját testének létállapotát ismernie kell, 
tehát e czélra is kell oly idegsejtekkel birnia, melyek 
olyatén rezgés állapot elfogadására képesek, minőben 
egész testünk szervezete az anyagcsere folyamán van ? 
Ha ez nem ig3' volna, akkor mi czélja volna ama vég-
hetlen számú idegrostoknak, melyek testünknek minden 
sejtjéből az érzékközpont egy külön idegduezában egye-
sülnek ? Az élettan kimutatja, hogy ezeknek nem az a 
czélja, hogy egyes szerveink tevékenységét eszközöljék, 
mert erre saját idegtelepeik vannak; tehát a testünk 
minden részéből egy központi idegduezban egyesülő 
idegek nem lehetnek mások, mint testömecseink erélyét 
a központi duezba vezető idegrostok. Ez okból nevezi 
az eddigi lélektan és phisiologia is ezeket belérzcknek, 
vagyis a testünk sejtjeit uraló erély közvetítőjének egy 
központi idegduezba. Ezek érintése után már jogosult 
ama feltevés, hogy az agy egy idegduezának sejtállo-
mánya arra van rendelve, miszerint általa a lélek a test 
állapotának az anyagcsere által folyton változó képét 
érezhesse, tudhassa, — szóval testének léttudásával birjon, 
vagy még rövidebben öntudata,önismerete,önérzete legyen. 

y 



Nos amily alapon öntudatra eljutni képes, ugyan-
oly alapon kell a kívüle létezők létállapotának, vagyis 
természetének megismerésére is eljutnia a többi érzék-
szervek belső idegduczai állományában levő sejtek se-
gélyével. Valóban igy is jut el, midőn izlő idegei közve-
títése folytán a tápanyagok tömecseit a száj nyál kájában 
az izlő ideg végkészülékéhez vezetjük, s midőn a tes-
tekből kifejlő gőzalaku tömecseket az orr nyálkahártyá-
jánál a szagló idegek végkészülékeihez vezeti a beszívott 
lég, s mind az izlő mind a szagló idegrostok az anyag-
tömecsektől nyert természetes rezgéserélyt a központi 
idegducz sejtjeihez juttatják, melyek ezen anyagi erélyeket 
felfogni s ezeknek megfelő rezgésbe jönni kényszerülnek. 

Miután pedig a lélek, mint az agyvelő állományt 
átható mozgató ok ezen kül hatás folytán rezgésbe jött 
anyagának ilyetén létállapotát szükségkép elfogadni kény-
telen s igy maga is oly létállapotba jő, mint aminő 
állapotban van azon földi anyag, melynek rezgő erélyét 
az ő erélyközege közvetítése által elfogadta, felfogta, 
megismerte : tehát ezen létállapota a vele érintkező anyag 
természetes létállapotának mása, képe. 

Azonban amint saját testburokjának létállapotát, 
melytől kezdete óta elválaszthatlanul egyesülve van, s igy 
vele egy egészet, egy magot képez, érző idegei által 
felfogni s igy megismerni, vagyis önismeretre jutni képes ; 
ép azon módon képes tudatára, ismeretére is eljutni a 
vele érzékei által érintkező külvilág anyagai létálla-
potának. 

Am mivel az izlő és szaglé) idegek közvetítésével 
csak oly sajátságát képes megismerni az anyagoknak, 



melyeknél fogva azok testállománya anyagának kicseré-
lésére beválnak-e vagy nem, azaz enni, inni valók-e vagy 
sem; kell tehát -oly szervekkel is birnia, melyek az 
anyagnak egyéb czéljaira szolgálható tulajdonságait köz-
vetlen érintkezés által vele közölni s igy vele megismer-
tetni képesek. 

Feltéve, hogy természetes uton ez mind igy mehet 
végbe, vagyis hogy igy népesül meg az ember agya 
a létezők kicsiny képeivel, kérdés: miként jöhet a lélek 
mint a testet alakító; épitő művész e kis létalakok álla-
pota ismeretére, tudatára, hogy aztán ezek segélyével 
a test tápanyagát, akár létczéljaira szükséges más anya-
gokat fölkereshessen s ugy ezeket mint a tápanyagot 
teste kiegészítésére, szintén létczéljai elérhetésére, szük-
ségletei fedezhetésére öltönyül, lakul> munkaeszközül, 
létállapotainak érzékre ható képeivé (hang, szó) feldol-
gozhassa, átalakíthassa ? 

Ilyen ismeret közvetitő szerv a tapintó érzék, vagyis 
a belérzéknek ellenkező sajátsága, a kiilanyagot tapintó, 
érző ideg, mely a vele érintkező anyag tömecseinek az 
ő teste tömecseinél sebesebb vagy lassabb rezgéséről 
vagyis hő-állapotáról, vagy e tömecsek szilárd, csep-
folyós vagy légnemű állapotáról, tehát halmazállapotáról 
(kemény, puha . . . .) vagy tömecseinek térbeli helyzeté-
ről, (szegletes, hegyes, gömbölyű) azaz alakjáról, vagy 
a tömecsek térfogatáról (nagy, kicsiny, hosszú, rövid), 
vagy végre az anyagtömecs erélyének rezgő állapotáról 
értesitse. Hogy valóban ily sajátságu-e a tapintó érzék, 
azt fölösleges volna bizonyítgatni, s igy azt is kiderítet-
tük, miként jut a lélek a tapintó idegek által közvetített 



•s általa felfogott sajátságukról ismeretet, tudomást, tu-
datot ; szóval miként keletkeztek a lélekben az anyagot 
uraló hő, alak, halmazállapot, térfogat, tömegmennyiség-
ről képek, amennyiben a tapintó ideg belső sejtjeinek 
ugyanily sajátságok — létállapotok elfogadására szük-
ségkép képeseknek kell lenniük a kül hatás tartama 
alatt, azaz ideiglenesen. Eként válnak képesekké a vakok 
az anyagnak érintett sajátságai ismeretére tapintó érzé-
kük által. 

Ám ily pillanatnyi múlékony ismeret a létczélokra 
elégtelen volna a léleknek, tehát szükséges vala oly 
szervek birtokába juttatni őt a teremtőnek, melyek által 
az imént mondott anyagi sajátságok képeit maradandó-
sithassa és hogy szükség esetében ezek segélyévei a 
már egyszer megismert anyagi sajátságokkal biró anya-
got létczéljaira értékesíthesse. . . . Ily czélra szolgálnak 
a halló és látó szervek. 

Minthogy e mű feladata a hang, szó, beszéd-alko-
tás törvényeinek megvilagitása, tehát előbb meg kell 
ismerkednünk azzal, miként jut a lélek azon erély bir-
tokába ; melynek segélyével a hang, szó, beszéd képeit 
•az agykéreg megfelelő rétege állományából megalkotja» 
•vagyis miként alkot a hang-,szóhoz hasonlo élő képeket 
— hangképeket magának, hogy aztán ezen élő moz-
gás ok által hangalkotó szervét megfelelő alkotásra indít-
hassa, vagyis hangot, szavat alkosson Minthogy a halló 
idegek végkészülékei a fül tömkelegében oly mélyen 
rejlenek, hogy a rezgő anyag erélye azokat közvetlenül 
nem érintheti; tehát a léleknek rezgéserély közvetitő 
közegekre van szüksége, melyek azt vele közvetlen 



érintésbe hozzák. Tudva azt, miként mozgatja a nap 
erélye az ether közvetítésével a légtömeget, nem lesz 
nehéz megérteni, hogy az anyagtömeg rezgéserélyét, 
melylyel a lég közvetlen érintkezésben van, ugyanez 
elfogadni s továbbítani kénytelen a vele érintkező anya-
gok tömegével. Ám amint a rezgő anyag erélyét a lég 
továbbítani kénytelen egy másik anyagtömeggel, ugy 
kénytelen ez is hasonlót tenni az őt érintő anyag töme-
gével. . . . Ezt tudva, ha arra gondolunk, hogy a rezgő 
anyagtömeget lég környezi, s e lég a fül tölcsére végén 
levő dobhártyát éri, mely az ismert három csontocskával 
összeköttetésben van; tehát a rezgő anyag erélye eként 
már behatolt a fül közép terébe — az Eustach-csőbe, 
melyet ismét lég tölt meg, s igy ez is kénytelen a 
csontocskák rezgését elfogadni. E légtömeg érintvén a fül 
középtere azon falazatát, mely a belső tért határolja, s 
melyben egy mozogható csont képezi a falazat nyílása 
reteszét, e csont tehát mozogható állapota voltánál fogva 
a középtér légtömege rezgéserélyét szintén elfogadván, 
azt a belső tért betöltő viztömeggel közli, ez pedig az 
úgynevezett tömkeleg (labirinthus) falazatában végződő 
halló idegek végkészülékének adja át. Ily tekervényes 
úton jut a rezgő anyagtömeg erélye a fülidegek végé-
hez, honnan az érzékközponti ducz sejtjeihez ér, melyek 
azzal megelevenedve rezegnek, mig az anyagtömeg rez-
gése tart. Hogy e sejtek rezgéserélyét az azokat átható 
életelvnek szintén elfogadnia, s annak tartama alatt ily 
állapotban léteznie kell, az előzőkből már érthető, s 
amint saját teste állapotának elfogadását az ő létérze-
tének, léttudatának neveztük, úgy nevezhetjük az. 



•érintett külső anyagrezgés elfogadását azon anyag ideig-
lenes létállapota érzetének, tudatának. Erre czéloz eme 
közszólam: a lélek megérez mindent, érzi a harang 
hangját, a szél zúgását, a patak csergését, a madár 
énekét. . . . Ha az ily anyagállapotot hangnak, annak 
érzetét hallásnak nevezi a nyelv, az csak azt jelenti, 
hogy az ér, érez általános kifejezés helyett az anyag 
rezgő tüneményét külön szóval jelöli, amint külön szó-
val a többi érzékek tevékenységét is (lát, szagol, tapint), 
holott ezek mind érés, érintés által keletkező izgások, 
mozgások, vagyis érzések. 

Ez azonban csak múlékony hangérzés, hangisme-
ret volna, ha a halló idegduczban létező sejtek rezgés-
erélye az idegduczból az agykéreg megfelelő rétegének 
egyes sejtjeit meg nem elevenítenék vagy népiesen szólva, 
lelket nem vernének beléjük, melyeknek rendeltetése a belé-
jök vert erély szerint lelkesülni, élni állandóan, mint 
hang, szóképek, beszédalakok. Ezek mint mozgás-okok 
a léleknek állandó tevékenységi — mozgató szervei, 
melyek azon kétkarú emeltyű erőpontját képezik, honnan 
az idegrostokon át a központi duczba, innen pedig a szájba 
vezető idegek utján a szájmozgás szerveit hozzák termé-
szetes tevékenységbe. Minthogy pedig eme természetes 
tevékenység a szájnak külömböző terekké átalakulását s 
abban a légnek és tápanyagnak mozgását eszközli, ám 
ekkor csak a lég áll.rendelkezésre, mint mozgatható anyag, 
tehát ezt kell rezgő mozgásba, hangzásba hoznia az oda-
vezetett erélynek. Ezekből már érthető, miként segédkezik 
>Q benső hangalak mint hangalkotási segédeszköz mozgató 
erélye által a léleknek a beszédalkotásban. 



Megismertetvén az imént mondottakban, miként 
jut a lélek halló idegei által a tőle távollevő anyag-
tömeg rezgése tudatára és pedig a mozgástünemény 
természeti törvényei alapján, kisértsük meg annak kimu-
tatását is, miként ismerkedik meg az őt nem érintő 
anyagtömeg alakja, szine, térbeli terjedtsége s távolságá-
val, vagyis miként jut a lélek a testek alakjának, tér-
fogatának, színének, térbeli távolságának fogalmára, 
ismeretére. 

Ha a távollevő anyagtömeg rezgő mozgását az azt 
környező légréteg közvetítésével ismerheté meg halló ide-
gei által, akkor annak érintett természeti tulajdonságait 
is csak az őt környező etherréteg közvetítésével ismer-
heti meg látó idegei által. Az etherelmélet szerint az 
anyagnak minden tömecseit etherburok foglalja magába, 
s mivel a testtömeg külső tömecsei képezik annak 
térbeli boritákát, tehát ezek etherburokjai a test felüle-
tének is burokjai, vagyis a testtömeg felületét egy attól 
elválhatlan etherburok képezi. A természettan ujabban 
azan tapasztalati tényt ás alapigazságként hirdeti, hogy 
a test felületét egy, tőle csak nagy nehezen eltávolítható 
légréteg borítja, s igy a légburok az, mely az anyag-
tömeg rezgését mint első — az anyaggal a tapadás 
törvénye szerint szorosan egybefüggő légréteg a tehe-
tetlenség törvénye szerint elfogadni kénytelen. Nos 
ha már a szilárd anyag egy kii lön vált tömegrészét is 
egy külön légburok övezi, akkor ugyanazt egy, az anyag-
tömegtől elválaszthatlan etherburoknak is az anyagot 
uraló benső erélyt ép ugy folyton nyilvánítania kell, 
mint az anyagtömeg rezgését az őt befogó légburoknak. 



Ám mig a légtömeget az ember szájában a tüdő által 
tetszés szerint hozhatja rezgő mozgásba, melynek erélyét 
a nagy légtömeg rétegei a halló idegekhez eljuttatják; 
addig egy ethertömeget sem szájában, mint kis térben, 
sem mint anyagtömeg burkot nem képes oly rezgésbe 
hozni, hogy e rezgőmozgás által az anyagtömegnek 
érintett sajátságait látó idegei által megismerhesse. A ter-
mészettan azonban valamint azt kimutatja, hogy a 
légtömegnek csak oly rezgő mozgását foghatják fel a halló 
idegek, melynek sebessége 17—40.000 közt váltakozik 
1 m. p. alatt, ugy azt is kimutaja, hogy az anyagban 
rejlő ethert oly sebes rezgésbe hozzuk az anyag heví-
tése által, hogy az anyag tömecsei 400—800 billió 
sebességgel rezegnek, akkor az anyagtömeg parányainak 
rezgő mozgását szemidegeink mint a szivárványban is-
mert szinek egyikét felfogni képesek. Ha már most arra 
gondolunk, hogy az ether a nap, mint izzó anyagtömeg 
erélyét közvetítő közeg szerepel földünkön, s e közeg 
egy véghetlen finom rétegét a tetsteket boritó ether 
réteg képezi, nem természetes-e, hogy ha a nap erélyét 
közvetítő ether a föld anyagtömegei — tehát az egy 
külön tömeget képező testek ether bnrokját érinti 
a burkot oly rezgésbe hozni kénytelen, mint aminő, 
rezgésre az illető test parányai képesek — oly hevítés 
által, mint aminőben az égő nap anyagi elemeinek pará-
nyai folyton léteznek, mint azt a fényelemezéstan kimu-
tatja. Ám ha az anyagtömeg szinét látó idegei által a 
lélek felfogni képes, ugyanekkor már annak térbeli nagy-
ságát, külalakját is felfoghatja a szemideg rostok végeit 
érő terjedelemben, valamint annak tőlünk való térbeli 



távolát is. Es amint a hallidegducz sejtjeiből az agykéregbe 
nyúló idegrostokon át a megfelelő rétegekben a hang-
alakok létrejönnek, ugy jönnek létre a látidegduczból az 
agykéreg megfelelő rétege sejtjeiből az alak, szin, tér-
fogat képei is. 

Ha ezek érintése után arra gondolunk, hogy mig 
a tapintás, ízlés, szaglás által keletkező pillanatnyi isme-
retünkről nem birunk állandó képekkel — eszmékkel, 
addig a belül levő idegek által szerzett ismereteknek 
képei állandóak; ebből az következik, hogy a három 
úgynevezett alsóbb érzékek számára nincsenek az agy-
velő kérgében megfelelő sejtrétegek s igy ezekre nem 
is vagyunk képesek visszaemlékezni, mint a látás és 
hallás érzeteire. 

A mondottakban kimutatni iparkodtam, miként megy 
végbe vagyis miként történik azon benső létmozgalom, 
melyet megismerésnek, tudásnak szokás nevezni, akár 
magára a cselekvő alanyra (önismeret, öntudat), akár 
pedig az összes létezőkre vonatkozzék az, miből egy-
szersmint az is kiderült, hogy a megismerés ténye az 
anyagot uraló erélynek létrehozása egy más anyagban. 
Am e tény által az anyag más létállapotot nyer, ez pedig 
már átalakulás s maga a tény alkotás : tehát észszerűen 
az emberben végbemenő mozgalmakat átalán alkotási 
ténynek, magát pedig a tényt eszközlő okot alkotó oknak 
s erre való tehetségét alkotó tehetségnek nevezhetjük. 

S minthogy ezen alkotási tény két irányú, t. i. 
önalkotási s a létezők alakjainak másolásai, utánzásai, 
tehát a bölcseletnek ama törekvését, mely által ezen utób-
binak elméletét megállapítani iparkodik, megismerés elmé-



létének nevezni nem helyes, mert megismerni sajátkép 
annyit tesz, mint a létezőket uraló erélyt magába fogadni 
s igy e tény hasonló a tápanyag befogadásához. Ám 
amint a tápanyag befogadása csak első mozzanata az 
önalkotási ténynek, ugy a létezők erélyének befogadása 
is csak első mozzanata oly ténynek, mely a létezőkhöz 
hasonló alakot, képet alkot ugvis, hogy az alkotó elv 
maga alakul át pillanatra a vele érintkező anyag erélye ál-
tal, vagy továbbítja ezen erélyt az agykéreg megfelelő rétege 
sejtjeihez, hogy ezek állandó lelki képekké alakuljanak. 

Minthogy pedig a tápanyag befogadási tény az 
önalakitási, alkotási ténynek kezdő mozzanata, tehát 
azon belső tevékenység, melyet megismerésnek szokás 
nevezni, szintén alkotási tevékenység, mely által a lélek 
oly szerveket alkot agykérge - állományának sejtjeiből, 
melyek külső mozgás-szerveit kültérbeli alkotásokra kész-
tetik s egyszersmint alkotási mintákul is szolgálnak 
nekik. E szervek tehát a lélek számára oly mozgás-
szervek, mint a többiek. S amint minden egyes mozgás-
szervnek külön rendeltetése van, ugy e kis szerv-
testecskéknek is kell saját rendeltetéssel birniok. Hogy 
valóban birnak is, az élettan ha nem is bizonyítja be, 
de sejti, midőn az agykérget a gondolkodás (fogalom, 
Ítélet, következtetés) anyagának — anyagi helyének 
nevezi. (Lásd : Reclam: Leib d. Menschen.) 

Ezekből már kiderül, hogy a megismerés elméletét a 
lélek alkotási tevékenysége elméletétől elválasztani lehetet-
len, de sőt csakis a lélek alaptevékenysége — az önalkotási 
ténykedés elmélete megállapítására támaszkodva lehetséges 
— az úgynevezett megismerés elméletét is megállapitni. 



Minthogy pedig a hangalkotási tevékenységnek ered-
ménye is alkotási tény, tehát a hangalkotás s ezzel a szó-, 
beszédalkotás tényének megvilágítása — vagjns a beszéd 
eredetének és fejlődésének története sem állitható össze a 
lélek alkotási tehetségének ismerete nélkül. Ezen tény 
már maga eléggé igazolja, miért volt szükséges a lelki 
élet tüneményeit — az eddigi elmélettől elütőleg meg-
világítanom, s ezen elméletre támaszkodva tárgyalnom a 
nyelv eredete és fejlődése törvényeit. 

A mondottakban megismertetvén a lélek alkotó 
tevékenységeit, ezek alapján fogalmát a következőkben 
állapithatni meg ; Az emberi lélek oly érzékelhetlen s a 
test anyagával természeti törvény szerint egyesült alkotó 
ok, mely a kezdetben alaktalan testet a föld porából 
(parányaiból) a benne rejlő szervek segélyével szüleihez 
mindenben hasonló emberi lénynyé fejleszti, alkotja. 

Eme fogalom határozásban a figyelmes olvasó az 
alkotó ok kifejezésnél bizonyára a világetherröl manapság 
uralgó elméletre, a testi szervek kifejezésnél a növény-
életben a nap és föld alkotó tevékenységére, a földpo-
ráról pedig az eledelünket adó szervetlen és szerves 
anyagokra fog gondolni, s az emberi testnek a világ-
anyag összegéből álló csodás egészében igazolva találja 
a régibb bölcseletnek az embere vonatkozó eme foga-
lom határozását: Az ember kis világ a nagy világban. 

Az imént mondottak igazolására szükségesnek ta-
lálom a lelki tevékenységet jelző két közhasználatú ős 
eredetű szó — érez, ismer — jelentését alkatrészeik sze-
rint már itt megvilágitani. Erez összetett szó, áll ; ér és 
ez tagokból. Az első tag (ér) kettős jelentésű : ér mint 



ige jelent valami felé mozgást, de valaminek mozgatását 
is. ugyanis magyar észjárás szerint az ember azon 
tárgyra nézve, amelyhez ér, szükségkép mozgó lény, 
tehát mozgó ok, mert ha nem mozogna, hozzá sem 
érhetne. Ám ugyanez áll minden tárgyra nézve is, mely 
az emberhez ér. Mivel pedig a mozgás-oknaK okozata is 
csak mozgás lehet, és mivel a lég folyton éri az ember 
testét, tehát az ember folyton légben mozgó, de egy-
szersmint a lég mozgása által ért, tehát mozgatott 
lény ép ugy, mint a hal a vizben. Ám mivel mozgat az. 
izgat igével azonos jelentésű s a ható ok tárgyát izgó, 
mozgó tárgynak nevezzük : tehát az ember nemcsak 
mozgató, hanem mozgó, vagyis izgató és izgó lény is. 
Az ér jelentése eszerint izgat s izog is. 

Mivel pedig izgat kiható, izog beható ige, tehát a 
gyök iz szintén oly kétféle jelentésű, mint az ér. Kiható 
jelentésben ma is hasonlatos az őriz igében, továbbá 
ez, az, öz, módosult alakban, pl. vérez, vizez, fölöz . . . 
Ám ha az iz minden módosult alakja izagtást jelent, 
akkor ugyanezen alakjainak izgást is kell jelentenie. És 
valóban érez beható mozgást is fejez ki, mert e kifeje-
zés : a lélek érezi, érzi a lég mozgató hatását, azt je-
lenti, hogy érzése által izog, mozog, s igy érző lélek ezt 
fejezi ki: mozgó lélek. Ám ha a lélek mozgó lény, ak-
kor mivel a ható ok a mozgó anyag, tehát a lélek 
az anyagi világ érő hatása folytán mozgó, izgó, érző 
lény. Minthogy pedig az anyag mozgató erélyét a lélek 
az érző idegek által fogadja be ; tehát az ő érzékeiben 
is oly emeltyűt bir, melynek külső készüléke az anyag 
erélyét felfogó része, tehát az erőpont, a belső pedig 



az idegducz magsejtje a mozgó anyag, melynek erélyé-
hez képest az őt környező anyagra szükségkép mozga-
tólag kell hatnia. Es valóban hat is, mert a központi ideg-
duczokból áradnak szét a testbe az úgynevezett mozgató 
idegek, melyek a lélek összes alkotó szerveit természe-
tüknek megfelelő sebes alkotó tevékenységben tartják. A 
mint tehát a földön minden erő forrása a nap, ugy az ember 
lelkére nézve a föld anyagfajaiban kezdetben megrögzített 
különféle erélyű tömecs- és tömegrezgések az ő al-
kotó tevékenységét folyton tápláló erő forrása. E szerint 
a lélek érző tehetsége alatt az ő izgó, mozgó tehetségét 
értjük, s mivel ép az által, hogy érző tehetsége van, 
egyszersmind izgató, mozgató (okozó) tehetséggel is bir, 
ez alapon van a régibb lélektanokban a léleknek kétféle 

•érző és mozgató (akaró) tehetsége megkülönböztetve, 
de nem aként meg is okolva, mint imént tevém, s igy 
megvilágításával is adósak lélektanaink. 

Ám ha tudjuk az érez jelentését, akkor azt sem nehéz 
megfejteni, mit jelent ős magyar észjárás szerint ismer. 
E szó szinte összetett ige, mint érez, de miként ebben az 
•ez ős alakja (iz) ma már használatlan, ugy az ismer-igében 
is az is jelentése szintén érthetetlen. Am amint az ez 
ős jelentését sikerült kimutatnunk, ugy kimutatható az 
is ős jelentése is. 

Tény, hogy a testek belsejét folytonos mozgás uralja, 
s a testek ezen közös sajátságát azok belső természe-
tének szokás nevezni. Azonban a testek nemcsak belső-
leg kénytelenek mozogni, hanem ható erély által kültér-
ben is, s ez a testek külső természete. E kültérbeli 
mozgás légben menvén végbe, a mozgó anyag által a 



lég is szükségkép mozgásba jő. Ha megfigyeljük ama 
hangot, mely a légben a testek mozgása következtében 
keletkezik, azt tapasztaljuk, hogy e hang az s. E hang 
tehát a mozgó test által mozgásba hozott légtömeg rezgő 
mozgásának hangja, s igy mint okozat egyszersmint 
neve is a rezgésbe hozott küllégnek. Nyelvünkön 
a felhőből természeti törvény alapján a légben lefelé 
mozgó, cseppekké tömörült vizpáráknak es .a neve. 
E szerint es természetesen mozgó vizcseppet is, meg 
a vízcsepp természetes mozgását is jelenti. Ám ha a 
vízcsepp mozgó vizet és vizmozgást is jelent; akkor 
akkor e vízcseppnek, s pedig mozgásának a neve. Ám 
ha ez áll, akkor kérdés : mi a neve a vizcsepp alkat-
elemeinek, a páráknak, a parányi viznek ? Az ős szó-
alkotás tanúsága szerint /. Ám a vízpárák vagy vízgőzök 
mozgása csak c (zizegés) hangot hallat, mint ezt forró 
vízgőzök kitörésekor hallhatni; tehát iz azon ős szó, 
mely a viz legkisebb alakjának (i) légbeli szabad moz-
gását (z) s magát a mozgó gőzt is kifejezi. íme miként 
bukkantunk rá az érez ige ez ős alakjára az iz szintén 
ős magyar szóban, mely a gyümölcs nedvének egy pa-
rányát, a cseppfolyós eledelnek egy önállóvá lett s víz-
burokban izgó, izgaté) anyagrészecskét, parányát jelenti 
ép ugy, mint ahogy mozgás szerveinknek legkisebb ré-
szét, az újnak egy önállólag mozgó részét is iznek 
nevezzük. A gyümölcs és tápanyag egy vízburokban 
önállólag izgó parányát ily alapon nevezzük a gyümölcs, 
az eledel izének, a mennyiben a nyelvünk hegyén végződő 
érző idegekhez érvén, azok végkészülékeire izgató hatást 
gyakorol. Is, iz ős szavak jelentései közt, tehát a mon-
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dottak után az a különbség, hogy is az anyag parány-
nak a test felületén, részben már a kültérben szabad 
mozgását értsük, a mig iz, csakis a vízburokba foglalt 
anyagparány rezgését jelenti. Ám ha is az anyagparány 
kültérbeli mozgását s egyszersmint mozgó anyagparányt is 
jelent, akkor: „a lélek ismer" a mer ige jelentése alapján 
ezt jelenti: anyagparánymozgást magába mer, merít, 
szed. Nos ha a lélek az anyagparány rezgését magába 
méri, akkor szükségkép a bemert erély természete sze-
rint létezik annak érése, érintése tartama alatt, vagy ezen 
erélyt az agykéreg rétegeinek megfelelő sejtecskéiben 
továbbítja, s igy magának ott belőle lelki képet alkot. 
Eszerint ismerni annyit tesz, mint a létezőkről természeti 
erélyök segélyével lelki képeket alkotni Ám akkor az 
érez és ismer azonos jelentésű szavak, s igy a léleknek 
ugyanazon tevékenységet nyelvünkben kétféle alakú, de 
azonos jelentésű szóval fejezi ki az ős szóalkotás. 

Ám ha érez (érz) a léleknek erélyszedő tevékeny-
ségét fejezi ki a benső képek megalkotása számára, mi 
a létezőkhöz való hozzáérés által történik ; akkor mivel 
éret (ért) a léleknek szintén oly tevékenységét fejezi ki, 
mely által érzékszerveit (erőgyűjtő készülék) valamely 
külső ható okhoz éreti (összevonva érti), minő pld. a 
szó, midőn ennek természeti ható erélyét a fülön át az 
érzékközponti duezsejthez éreti, s ezáltal a szónak s az 
általa jelképzett létezőnek éretése, értése, felfogása jő 
létre. Mivel pedig az éretési tény mint okozat az érető 
okkal egyenlő, s ez ok a lélek alkotó tehetsége, tehát az 
értés, értelem, a léleknek érető tevékenységét, de egy-
szersmint ily tevékenységre való képességét, tehetségét 
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is kifejezi. Igaz ugyan, hogy egy kissé előlegezni kellett 
ennek bebizonyítására a következő fejezet anyagából, 
de izleltetőiil talán nem volt fölösleges e kis előleg ré-
szint a következők iránti érdek gerjesztésből, részben 
pedig azért, hogy a lelki élettevékenységre vonatkozó 
eme két ős szóalak jelentése által is igazolhassuk, mi-
szerint magyar észjáráson alapuló lélektant valóban lehet 
irni, s e tanban a lelket alkotó tevékenysége minden 
mozzanatában megismerni is jobban lehetséges, amint 
akár Wundt, akár a többi lélektanárok ezt eddig tenni 
iparkodtak. Szándékosan hivatkoztam itt névszerint 
Wundtra, mert napjainkban az ő lélektanát tartják a lelki 
élet összes tüneményei legvilágosabb értelmezőjének. Nos 
ezen legújabb lélektani elmélet, melylyel Wundt Vilmos a 
lelki élet összes tüneményeit az élettan (physiologia) alap-
ján megvilágítani törekszik, a beszédalkotó tehetségről csak 
annyiban emlékszik meg, hogy a nyelv nem egyéni lé-
lek, hanem a közszellem (Gesammtgeist) tárgyilagos al-
kotása, ép ugy mint a hit és szokás, erkölcs. Eszerint 
a nyelvalkotó tehetség is az általa Völkcr psychologiának 
nevezett műben világitható meg. Mily kétes becsi! a phy-
siologia a lelki élet tüneményeinek fejtegetésére, kitetszik 
Wundtnak nevezett műve III. kiadása (1887.) előszavá-
ban tett azon nyilatkozatából, hogy e kiadásban elmé-
lete minden részében mélyrehaló átdolgozásban ment át. 
Ezen eljárásra — ugy mond — nem az kényszerité, 
mintha a physiologia terén történt kutatások bizonyta-
lanok volnának, hanem inkább azon körülmény, hogy 
e tudományban óriási előhaladás történt. Hisz ismert 
dolog — mondja folytatólag, hogy a tudományban az 
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állandóság nem mindig bizonyítéka is alaposságának. 
Nem olvashatni-e ki e sor)k közül, hogy az uj lélektani 
elmélet mélyreható átdolgozásának szükségességét nem a 
physiologia ingatag alapja, hanem az abban történt elő-
haladás rovatába kéri bejegyeztetni. 

Csekély véleményem szerint, ha Wundt uj lélek-
tani elmélete jobb az eddigieknél, akkor a lelki élet 
minden tüneményeinek, tehát a nyúlv alkotási ténynek 
alapos megvilágítása is jogosan megvárható. Ám mivel 
szerző a nyelvet a népek egyetemes, közszelleme tár-
gyilagos alkotásának nevezi, ezzel kitér e még eddig 
megoldatlan kérdés elől ép ugy, mint az eddigi lélektani 
elméletek szerzői. Ha az egyetemes, a közszellem alatt 
oly egységes egészet ért, melynek az egyéni szellemek 
olyatén szerves részei, minők a léleknek az ő anyagi — 
testi szervei: akkor az ő felfogása szerint az összes 
emberiségnek közös szelleme — lelke — is van, mint 
ahogy az anyagelvi bölcselet világ szellemet emleget, mely 
uralja az égi testeket. Ám az égi testeket uraló szellem 
nem más, mint az anyagot uraló mozgás-ok s ily moz-
gás-ok annyi — a hány álló-csillagot — napot — külön-
böztet meg a csillagászat; tehát a világszellem is az. 
álló csillagok — mint mozgás-okok oly szerves egysége 
volna, mint az emberiség egyetemes, közös szelleme, az 
egyéni szellemek szerves egysége. íme két nagy szó (nép-
szellem, világszellem), melyekkel korunkban egyes me-
rész szellemek dobálózni szoknak, midőn az emberi 
testet s az élettelen anyagot uraló mozgás-okok azonos-
ságát, daczára nyilvánulásaik különfeleségének, bebizo-
nyitani törekszenek. Ily nagy szavak hangoztatása a 



korlátolt gondol kozásuakat meghódíthatják, de nem 
azokat, kik az azonosoknak hirdetett két mozgás-ok 
különböző nyilatkozatai okát is szeretnék tudni, mert 
hát egyenlő okoknak egyenlő okozatokban is kell nyi-
latkozniok. . . . 

Ily hangzatos szónak tartom én a Gesammtgeist 
(közszellem) kifejezést is Wundt művében, melynek se-
gélyével kimenekülni iparkodott a lelek nyelvalkotó tehet-
sége megfejtése elől, holott mint a mondottakból kiviláglik, 
a mai tudás alapigazságaira támaszkodva, az élet és 
természet tüneményeiből a léleknek beszédalkotó tehetsége 
is megfejthető anélkül, hogy egyedül a physiologia nem 
épen biztos adataira kellene támaszkodni. 

Van, igenis van a népeknek közszelleme, ám ezalatt 
az egyéni szellemek — lelkek — egyenlő sajátságainak, 
tehetségeinek egyenlő, vagyis összhangzó nyilatkozatát 
értjük szóban és tettben. Ilyen egyenlő nyilatkozatai az 
emberiség egyéni szellemeinek — a nyelvekben előforduló 
egyenlő beszédhangok, nyilvánságos jeléül annak, hogy a 
beszédhangok egyenlő, összhangzó megállapithatására az 
emberiség őseit közösen ismert természeti ok kényszerűé, 
mint ezt már az előzőkben röviden jeleztük is. Ilyen 
egyenlő nyilatkozatok az egyszerű indulat-szavak is, vala-
mint a táplálkozásnak egyenlően végbemenő mozgalmai 
is — Ily alapúak a közös néphit, népszokások, erkölcsök. 
Am ebből az is következik, hogy a nyelvet is egyes 
kiváló lelki fejlettségű egyének alkotják, s a megismerő 
tehetség egyenlősége szerint a többiek azt felfogásukkal 
egyezőnek találván, mint saját alkotásaikat közösen 
használják, sőt minden nemzedék a népfaj észjárása 



egyezősége szerint azt tovább fejleszteni is képes. Ily 
jelentésű e régi latin kifejezés is: consensns géntium — 
a nép közös felfogása, közszelleme, melyet Wundt 
Völkergeistnak, s az ilyen néplélek, népszellem sajátsá-
gai, tehetségei tárgyalását a Völker-psychologie körébe 
tartozónak tanitja . . . . holott a nép psychologia sajátkép 
a nép közös felfogását kifejező szavak segélyével meg-
alkotott lélektana az illető népnek, minő e fejezetben 
egybeállított magyar néppsychologia is. 

3. §. 
A beszéd misége. 

Ha a lélek átalános tevékenysége röviden alkotás-
nak mondható, akkor amely szóval ezen átalános alkotási 
tényt a nyelv megnevezi, ugyanazon szóval nevezhetők 
meg a lélek egyes alkotási tényei is, minő pl. a szó-
alkotás is. Hogy ezen kifejezést nyelvünkben föllelhessük, 
tudnunk kell, miben áll a lélek átalános tevékenysége. 
Az élettan e tevékenységet anyagcserének nevezi. 

Ám a csere szó alatt jelentése alapján két egyén 
anyagi birtokának átváltását értvén, e tényben két moz-
galom észlelhető t. i. adás, ve vés. E két mozgalom 
közös neve a cserélés, melyben két tényező különböz-
tethető meg: a kicserélendő anyagok. A lélegzésnél az 
ily anyagcsere tárgyai a légtömeg és a vértömeg, melyek-
nek kicserélési tere a tüdő, melyben a küllég és a test 
vértömege találkoznak. E szerint a tüdő helyesen a lég 
és vér adásvevés helyének, terének nevezhető. Az élettan 
szerint a beszívott légtömegből a vértömegek kiszedik 



az élenyt, a légtömeg pedig a vértömegekből kiszedi a 
szénenyt. E cserének czélja a kölcsönös szükséglet kielé-
githetése. A vérnek szüksége van élenyre a test hőmér-
séke vagyis mozgáserélye állandósithatására. E helyett 
cserébe adja a neki fölöslegessé vált szénsavat, (szén-
eleg). Erre pedig szüksége lévén a növényeknek, a szál-
lít«) közeg, a lég ezt szedi ki a vérből s természeti 
rendeltetése szerint viszi a növényeknek táplálékul cse-
rébe az azokból kiszedendő éleny helyett, melyre az 
emberi testnek van szüksége. Ezzel megvilágítottuk az 
•anyagcsere fogalmát, melynél a természetes szállító közeg 
a lég a növény számára, a test számára pedig a tüdő. 
Hogy a légcserénél kölcsönös szedés uralg, s igy e 
•cseretény közös neve a szed nyelvünkön, már nem szo-
rul megokolásra. Már most ha arra gondolunk, hogy e 
•cseretényt a lélek kezdeményezi azáltal, hogy a test 
számára anyagszállitó eszközét, a tüdőt természetének 
megfelelő tevékenységben tartja, s igy az embert kör-
nyező léget a tüdő széttágulása által ennek üres terébe 
tolulni kényszeriti. ismert természeti törvény alapján, és 
e mozgalom iránya kívülről befelé történik, az ily irányú 
mozgalomnak pedig nyelvünkön természetes neve — mint 
kimutatni fogjuk, a be szócska ; tehát a puszta mozgási 
tény ez által irányában is meghatározást n y e r v é n a moz-
gásirány határoz«') be szócskával, igen természetes, ha az 
ős szóalkotás azt beszed fejlett alakú szóval fejezé ki, 
mely a lélek alkotó tevékenységét átalán a legjogosab-
ban fejezi ki. Ugyanis arra, hogy a lélek kezdetben 
alaktalan testét szülőihez hasonló emberegyénné alakit-
hassa, folyton kénytelen e czélra nemcsak épitő anyagot, 



hanem az építésnél szükséges erőt is beszednie s igy-
ezen, azonos czélu kétféle tevékenységet észszerűen ne-
vezhetni közös névvel, s ez a beszed. Ám mivel a be-
szed mozgás-tény (actio), s a mozgástény a mozgató-
alany elválaszthatlan sajátsága, igy az ő tevékenysé-
gének neve öt is jogosan megilleti. Ez az oka, hogy 
a beszéd nemcsak ige, hanem ige-főnév is, melyben az 
e-nek é-vé történt átváltozását csak később fogjuk meg-
vilagithatni. 

Hogy tehát az ős szóalkotók a beszed, beszéd ki-
fejezésekkel jelölék a lélek alkotási tényét átalán, már a 
mondottakból is kiviláglik. Ám még v ilágosabb lesz ez, ha 
az alkotási tény egyes mozzanatait egyenkint is meg-
nevezzük általa. Ugyanis tagadhatlan, hogy a lélek 
alkotási tevékenységének első mozzanata, folytonos 
beszedési tény (actio). Folyton beszedi a léget, hogy 
ennek élegülése által a szervek tevékenységi erélye ne 
csökkenjen ; beszedi a csepfolyós tápanyagot, hogy az 
életnedv — a véralkat elemeiben fogyatkozást ne szen-
vedjen, beszedi a csepfolyós tápanyagban a tömecseire 
oszlott szilárd tápanyagot, hogy teste szilárd állományát 
belőle megalkothassa. 

Minthogy azonban a léleknek önteste megalkotá-
sához egyéb, mind belső mind külső alkotásokra is van 
szüksége, miként ezt már az előző fejezetben érintettük^ 
ám mivel e belső alkotások anyaga már bennrejlik az 
alaktalan emberi magban szervcsirák alakjában : hogy 
tehát ezeket a folyton beszedett tápanyagból rendelteté-
süknek megfelelő alakokká képezhesse, e czélra az anyag-
fajokat uraló különféle erélyt is be kell szednie, hogy 



•ezeket a szervcsirákba olthassa, s igy az anyagfajokhoz, 
természeti erélyük által megtermékenyülve, hasonló lé-
nyekké alakithassa. Ezen erélyfajok beszedése azonban 
már nem a szájban veszi kezdetét, hanem mint az előző 
fejezetben kimutattuk, az anyagi világgal érintkező szervek 
végkészülékeiben, melyeknek érzékközponti duczaiban 
már epedve várják az ős sejtcsirák a megtermékenyülést, 
hogy az anyagvilág alakjainak természetét (mozgás-
erélyét) elsajátítva, azoknak eleven kis képeivé válhas-
sanak akár csak pillanatra — az érintkezés tartama 
(ideje) alatt, akár pedig álland ólelki alakokká az ideg-
ducz sejtjeiből átkölcsőnzött erélyfajok által az agyvelő 
kéreg rétegeiben szintén megtermékenyítésre váró külön-
féle sejtecskékben. Ám hogy az idegduczok sejtjei 
különböző, bár ugyanazon fajú erélyek befogadására és 
továbbítására képesek lehessenek, mint pl. a hangfüne-
mények 1500-at haladó különböző erélyű alakjainál, 
szükségkép természetüknél fogva képeseknek kell vala-
mint a halló, ugy a látó idegducz sejtjeinek is az ugyan-
azon fajú erélyeknek akár egyenkint, akár többségben 
egyidejű befogadására, de külön idegrostokon az agy-
kéreg telepeinek sejtecskéihez való eljuttatására is. Ebből 
sejthetni az agykéreg sejtjei milliárdra menő rengeteg 
számának rendeltetését, valamint az agyközponti ideg-
ducz sejtjeinek nagyobb felfogó tökélyét az agykéreg 
sejtjeié felett. És amennyiben az agykéreg sejtek rendelte-
tése a létezők egyes sajátságait képviselni, tehát az ily 
képek az egyedi fogalmaknak, mig a központi ideg-
duczok sejtjei az általános fogalmaknak természetes 
központi alakjai, képei lehetnek. 



Eme erély-beszedési tényt fejezi ki a beszed,. 
mely kifejezés az sz szócsirából sze, szed, beszed ala-
kokká fejlődött, mint ezt később bebizonyitandjuk. 

Hogy a lélek alkotásaihoz nemcsak anyagot, ha-
nem külön az azt uraló erélyt is tartott az ős magyar 
felfogás szükségesnek, ebben megegyeztek vele az ösz-
szes ókori népek is, mint ez kitűnik az ókori népek 
által használt eme alapigazságból is : nemesük kenyérrel 
él az ember (tehát anyagi táplálékkal), hanem minden 
igével (szó, beszéd), mely az Isten szájából származik. 
Ezen, két évezred előtti felfogást csak ugy érthetjük 
meg, ha arra gondolunk, hogy az embernek létfentartási 
czéljaira nemcsak testi eledel szükséges, hanem oly 
segédeszközök is, melyek által a testnek szükséges ele-
deleket s más egyéb anyagokat megismerni, fölkeresni,, 
szaporítani, felhasználni képessé válik. E segédeszközö-
ket ugyan, főleg a megismerést illetőleg, már érzékeink-
ben birjuk; ám az is tagadhatlan, hogy ilv ismeretre 
legkiválóbban a szó, beszéd meghallgatás, vagyis külön a 
beszéd által jutunk el; tehát a szó, beszéd érzékeinknek 
pótlója, sőt nélkülözhetlen segitő eszköze mindazokban,, 
miket fentebb érintettünk. Ezen alapon méltán nevezhető a 
beszéd a megismerés oly szervének, melyet a lélek ugyan-
azon szerv által alkot, melyet a táp befogadására használ,, 
és pedig azon anyagból, (szénsavas légeny), melyet 
mint a test táplálására már kihasznált anyagot a szerv 
visszaad a légnek, hogy a növények táplálására elvigye,, 
cserében a növényből nyert tápanyag fejében. 

Valóban bámulatosan takarékos felhasználása ugyan-
azon szervnek, s ugyanazon anyagnak, két külön mó-
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don, de egy czélra. Beszívja a tüdő a léget, hogy 
élenyét a test hőmérséklete s ezzel munkaképessége 
állndósitására felhasználja, s aztán az igy kihasznált 
légmaradékot a testben szükségtelen szénsavval együtt a 
szájon át kiürítse a testből, de alkalmilag belőle az em-
bernek oly alakokat alkosson tudatosan, melyekből a 
hallgató a létezők sajátságait, czélját fölismeri s azokat 
értékesíteni megtanulja, amidőn azokat a beszélő ajkáról 
magába szedi, ugy mint a madár anyja szájából a szá-
mára összeszedett eledelt. Eként válik az anya kisdedé-
nek emlője által testi eledelt, ajkairól pedig lelki eledelt 
nyújtó képmásává a gondviselésnek ! 

A beszéd ily életbevágó szerepen alapul a ma is 
folyton méltán bámult görög bölcselet, mely a létezők 
eredete és összes sajátságai megismerhetésére — szóval 
ismeret, tudomány szerzésre, beszedésre a beszédet hasz-
nálá közlő eszközül, azon felfogásból indulva ki, hogy 
a név (onoma, szó, beszéd) olyan, mint a létezők ter-
mészete, vagyis természeti sajátságai. Nem vala ugyan 
képes e felfogásának okát adni, de mivel tapasztalá, 
hogy szavak által a létezőket a hallgató képes megis-
merni, tehát ebből azt következtető, hogy a neveknek, 
szavaknak szüKségkép a létezők okozatának kell lenniök. 
Es mivel az okozat egyenlő az okkal, tehát e viszony-
nál fogva képes a lélek a nevek jelentéseiből a létezőket 
fölismerni. E felfogásból indulva tarta a görög bölcselet 
a neveket a dolgokkal oksági viszonyban levőknek, s 
azok természete megismertetésére szolgáló biztos eszkö-
zöknek, mint ezt már a bevezetőben megérintettük. 

Helyén lesz itt megemlíteni, hogy Miklosich Fe-



rencz, a bécsi császári tud. akadémia tagja I He sí el-
viselte Elemente in magyarischenu czimü értekezésében 
(megjelent mint külön lenyomat a bölcselet-történelmi 
szakosztály XXI. kötetéből 1871.) a beszéd magyar sza-
vat a sláv beseda (verbum) megcsonkított alakjának 
tartja. Ugyanezen értekezésében fölemlíti, hogy a magyar 
gyökszavak közt 1898 sláv szó szerepel, s a magyar 
népnek ezen plágiuméit* kegyesen azzal mentegeti, hogy 
az Európába betért magyar faj a műveltség legalsóbb 
fokcin állván, nem csoda, ha a bajor hittéritők által a 
kereszténységnek megnyert s a németekkel egyidejűleg 
polgáriasait slovenektől egyebek közt oly nagy számú 
szavat is lefoglalt. Nos, e fensőbbségi érzet által sugal-
mazott lélek áradozását meghunyászkodva fogadák eddig 
a magyar nyelv hivatalos őrei, mert a beszéd olyatén 
jelentése iránt nem valának tisztában, mint az előzők-
ben már kimutattunk. Ám e tudományos sláv hivalkodás 
mosolyt gerjeszt (notis est derisui) a beszed eredete 
ismerőiben ugy, mint ha egy mai görög azt állítaná, hogy 
a sophia, philosophia — mely szavakat napjainkban ma-
gyar iróink is keresett szavakként használnak, az ő 
nyelvükből van átvéve az európai irodalomba, holott 
kimutattuk, hogy biz a sophia a barbar magyar nyelv 
ős régi alkotása s a philosophia pedig csak görög diszbe 
bujtatott magyar szó. Ha nyelvünkben a 45 ezeret haladó 
szók közt 1868 sláv szó van, azt nincs mit röstelnünk, 
mert a népfajoknak szócserélgetése oly természeti törvé-
nyen alapul, minőn a légcsere az ember és növény közt, 

* Göthe szerint : Die grösste Art von Occupation. 



mint ezt alább bővebben kimutatjuk. Ám hogy épen oly 
alanti műveltségű lett volna az Európába költözött magyar, 
melynek szavaiból még a slovenek sem találhattak volna 
átkölcsönözni valót, ez ellen tiltakozik a beszéd kifejezés, 
mely égy betücskével megtoldva (beszeda) oly műszó-
ként szerepel a sláv nyelvekben, mint a görögben az 
irigyelt sophia kifejezés. 

A mondottak alapján tehát a beszéd misége magyar 
észjárás szerint eként határozható meg: A beszéd a lé-
leknek oly szerve, mint az őt érzék, mely által aként 
szedi magába a létezők ismeretét, mint a test számára a 
táplálkozási szerv (a száj) által az eledelt. 

Minthogy pedig az ismeret közös ős neve szó, 
tehát a beszéd fogalma eként is meghatározható : a be-
széd a léleknek oly szerve, mely által aként szedi ma-
gába a szót, mint a száj által testébe az eledelt. Ebből 
érthető a szóbeszéd kifejezés jelentése is, mely határozója 
(szó) által már világosan kifejezi a beszedés anyagát is. 

Ismerve a beszéd miségét, már hozzáfoghatnék 
eredete megvilágításához is. Mielőtt azonban ezt meg-
kezdeném, érdekesnek találom megérinteni, miként ha-
tározák meg az ókori görög és latin irók, s miként a 
mostani tudósok — ide értve a magyar nyelvészeket is 
— a beszéd miségét. 

A görögök felfogását már fentebb idéztük e szavak-
ban : a név (szó, beszéd) olyan, minő a dolgok természete. 

A latin tudósok a beszéd miségét eként határozák 
meg: Sermo est imago animi (a beszéd a lélek képe). 

Az ujabbkori felfogás szerint egy „Magyar nyelv" 
czimü legújabb műben (Simonyi két kötetes műve, 1889) 



a beszéd miségének ily meghatározása olvasható: A 
hangcsoportok, a szó, a gondolatok jelképei. Ez utóbbi 
meghatározásban már nyoma sincs a magyar észjárásra 
valló felfogásnak. 

A latin fogalomhatározás közel jár ahoz, amit a 
beszédalkató tehetség czimü czikkben a benső lelki ké-
pekről mondottunk. Am legközelebb áll ahoz a görög 
felfogás, mint ez a következőkből kiderül. 

Mindaz, amit Plató a beszéd miségét illetőleg az 
ókori bölcselet részéről az ő Kratylos czimü dialógusá-
ban megörökített az utókor számára, röviden a követke-
zőkben fejezhető ki: A dialógus tétele ez: Honnan 
nyerék a nevek igazi, eredeti elnevezésüket ? A nevek 
valódi okáről két vélemény van felállítva. Első : Min-
den emberrel vele születik, belé van oltva a nevek oka, 
vagyis a nevek valódilag olyanok, minő maguknak a 
dolgoknak természete. Második: A nevek az emberek 
elhatározásából adattak a dolgoknak. Megvannak pedig 
némely első eredetű nevek még ma is, melyeket az ős 
szóalkotók hoztak létre és pedig nagyobb hatalommal, 
mint aminővel az emberek birnak ; az ily nevek képezik 
a nyelv többi szavainak alapját. Ebből azonban a sza-
vaknak oly zavara keletkezett, hogy évek hosszú során 
át elhomályosodván, alig vagy épen nem ismerhetők fel 
azon első szava nyomai. Ám ezekre némely barbár 
nyelvekben könnyebben ráismerhetni, mint a görögben. 
Platónak három tanítója vitatkozik e két nézet felett : 
Hermogenes, Kratylos és Sokrates. Kratylos azon néze-
tet vallja, hogy a nevekben valamely természeti okból 
erő létezik. Hermogenes ellenben azt állítja, hogy azok 



emberi elhatározás által lettek megállapítva, Sokrates, 
akinek ítélete alá vetik magukat, Kratylos véleménye 
felé látszik inkább hajlani. 

Az első véleményt csak akkor érthetjük meg, ha a 
görögök természet-bölcselete szerint fogjuk fel a dolgok 
természetét. A görög bölcsek nagy része alapigazságkent 
tanitá, — miként már fentebb is érintettük — hogy a. 
természetet folytonos mozgás uralja, s az anyagvilág 
ezen átalános benső tulajdonságát a dolgok természeté-
nek nevezék. Mivel pedig az ember is az anyagvilágban 
van, tehát az ő belsejében uralgó mozgás is helyesen 
nevezhető az ő természetének. És mivel minden ok 
egyszersmint mozgás-ok is s az élettan szerint az emberben 
uralgó mozgás az anyagcsere mozgalma; tehát ez az em-
berben levő ok. Mivel pedig az anyagcsere az ember szü-. 
letése perczében veszi kezdetét a lég beszivásával, tehát 
ezen ok valóban az emberrel vele születik s a betoluló 
léggel beléoltatik. Mivel továbbá a természettan szerint a 
hang rezgőmozgás hatása halló idegeinkre, tehát moz-
gás ok, s a nevek hangokból állanak; tehát amint a 
hang, ugy a név is mozgás-ok. Es amennyiben minden 
mozgás-ok okozata egy előzetes mozgás oknak, s a 
szájban az anyagcserét kisérő sz, h hangok is okozatai 
az anyagcsere mozgalmának ; tehát a nevek oka való; 
ban vele születik és születése perczében a légcsere 
kezdetével beléoltatik az emberbe. Eszerint igaz Kraty-
losnak azon véleménye, hogy a név oka az emberrel 
vele születik s belé van oltva. És mivel az okozat egyenlő 
az okkal s az ezt létrehozó ok az ember természete, 
tehát a név szükségkép olyan, mint a dolgok természete. 
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Ezzel tehát Kratylos azon véleménye is természeti 
alapigazság, hogy a nevek olyanok, mint aminő a dol-
gok természete. Ami pedig Kratylosnak azon véleményét 
illeti, hogy a nevekben valamely természeti okból erő 
létezik, mai természettani felfogás szerint ez az erő a 
kiejtett hangban mint határozott alakú rezgő légtömeg-
ben tagadhatlanul létezik, mert különben a halló idege-
ket rezgő mozgásba, tehát hasonló mozgásba nem hoz-
hatná, s igy belőlük hozzá hasonló benső képet sem 
alkothatna, s akkor utánalkotásra — utánzására sem 
volna képes hangalkotó tehetsége. Már pedig tagad-
hatlan tény, hogy az ember a hallott hangot utánozni, 
tehát hozzá hasonlót alkotni képesítve van. Kratylos 
véleménye felé látszott Sokrates is inkább hajolni. Mi-
vel pedig az anyagcsere mozgalma természeti mozgalom, 
tehát az általa keltett hangok és szavak is természet' 
alkotások; és mivel a természetet uraló mozgató erő 
hatalmasabb, mint az emberi erő, tehát az is igaz, hogy 
az anyagcserét kisérő hangokat és szavakat nagyobb 
erő hozza létre, mint az emberi erő. E vélemény pedig 
Plató szerint Hermogenesé vala; tehát az is igaz, mit 
ő állított, hogy az első eredetű szavak — minők a 
táplálkozási mozgalmat kisérő hangok és szavak, nemcsak 
természeti alkotások, de az ember által ezek mintájára 
alkotott szavakat létrehozó erőnél hatalmasabbak. Ám igaz 
azon nézete is, hogy a nevek emberi elhatározással let-
tek megalkotva, mert az anyagcsere mozgalmát kisérő 
hangokat halló idegei által lelkéhez juttatván, ez belőlük 
azoknak képét rögtön megalkotá s ezek birtokában ma-
gát el is kellett határoznia azok újraalkotására, utánzá-



sára. Azon nézete pedig, hogy az igy keletkezett első 
eredetű szavak a görögben nagyon elhomályosodtak, s 
a barbar népek nyelveit alkotó szavakban jobban felis-
merhetők, arról tanúskodik, hogy ő tanulmányozd azon 
barbár népek nyelveit is, kikkel a görög bölcseknél szo-
kásos tapasztalati utasítása alkalmával érintkeznie alkalma 
volt, vagy hogy olyanok beszédéből ismeré azt föl, kik a 
görög néppel szándékosan érintkezésbe léptek, mint az 
előkelő szittya Anacharsis, ki mint tudjuk, a görög böl-
cseletben kiváló jártassággal birt s neje is görög szüle-
tésit vala. Íme a napjainkban uj nyelvészeti iránynak hir-
detett nyelvösszehasonlitás világos nyoma a görög 
bölcseknél! Mennyire érdeklődtek a görög tudósok a 
beszéd eredete iránt az úgynevezett barbár népek tudó-
sainak véleményét ismerni, tanusitja Herodotnak erre 
vonatkozó elbeszélése. Herodot mondja, hogy Psametich 
egiptomi király azt akarván kitudni, melyik nép a leg-
régibb, egy csecsemő ikerpárt átadott egy nyájőrnek 
azon meghagyással, miszerint azok az állatok hangján 
kiviil emberi hangokat soha se hallhassanak. Ez okból 
egy pusztai gunyhóban laktak, s állatemlőből táplál-
koztak. Psametich azon véleményben volt. hogy ha az 
ember semmi beszédet nem hall, akkor azon nyelven 
fog megszólalni, melyet ösztönénél fogva az ős embe-
riség egykor beszélt. Az ily beszédből aztán megtud-
hatni, melyik a legrégibb nép. Mintegy két év múlva a 
nyájőrt a gondjára bizott gyermekek hozzájok belépte-
kor összetett kézzel e szóval fogadák : be kos. A nyájőr 
e szavat ezentúl többször is hallván tőlük, a királynak 
megjelenté ez eseményt. Ez tudósait felhivá annak ki-
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tudására, mily nép használja e szót, s tőlük megérté, 
hogy a phrygiai nép a kenyeret bekos szóval fejezi ki. 
Erre aztán felhagyott ama gondolattal, hogy az egyptomiak 
a legrégibb nép e világon. 

Ha e phrygiai szó alkatát tekintjük, az bizonyára 
már két ős, egy tagu szó egyesüléséből származott, s 
ezek be és kos. Az első előfordul a német s magyar 
nyelvben is. A németben a mozgástény kezdetét, a 
magyarban tág térből szűk térbe való mozgást fejez ki. 
Amennyiben a mozgás a tér változtatását jelzi, igv a 
mozgás változás kezdetét is kifejezi, miben a német be 
szó jelentésével egyező. Am mozgáskezdet és pedig tág 
térről szűkebbe az anyagcserénél folyton előfordul, tehát 
a be e természetes alapmozgástény kezdetét, de sőt ma-
gát a mozgás anyagát is kifejezi, mert mozgás anyag 
nélkül képtelenség. Eszerint a be ős szóbán a b a moz-
gás okot, e a mozgás alanyát jelentheté. Nos midőn 
vizben föleresztett tápot kezdünk szájunkba mozgatni, a 

-feltárult ajkszélek közt nem hallunk-e be homályos szót 
megzendülni ? Azon tény, hogy a bárányok szájából 
folyton e hangpár (be) hallatszik, mig legelni képtelenek, 
akaratlanul is a be szó jut eszünkbe, mig a kecskéknél 
már 11 le hangpár hallható. Ezen alaphangokról nevezi 
nyelvünk a bárány hangicsálását hebegésnek (bekos), a 
kecskéjét pedig niekegésnek. Ha tehát mind az ember, 
mind az érintett szopós állatok szájai hirtelen feltár uta-

sakor a légzési tény folytathatására hasonló hangpár 
hangzik, ez csak arról tanúskodik, hogy ugyanazon 
természeti ténynek, a légcserének a szájban való meg-
kezdését azonos hangpárnak kell követni a szájban — 
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mely a szopós báránynál és kecskénél is oly hangpár, 
mint a csecsemőnél. Es amint sem az ember, sem az 
állat ezeket tudatosan létre nem hozza, hanem az anyag-
csere mozgalma által a hangtérben természeti törvény 
alapján keletkeznek s igy természetes szók, melyeket az 
ember hangalkotó tehetségénél fogva tétszése szerint újra 
alakit, az állatnál pedig ezek csak akkor hangzanak, ha 
a belső éhinger folytán szája feltárulván, a légzés ezen 
át megy végbe. Ebből észszerűen az következik, hogy 
az anyagcserénél, ugy mint a légcserénél keletkező han-
gok és szócskák azonos oknál fogva a hangalkotó 
szervvel biró lényeknél szükségkép azonosak; de mivel 
az allatok azon tehetséggel nem birnak, hogy a szájaik-
ban az anyagcsere mozgalmait kisérő hangokat újra 
alakítsák, mint az ember; tehát ezen természetes állati 
hangok azok, melyek az észszel nem biró állatokról az 
egyéni és faj fentartás eszközlésére azon szolgálatot te-
szik, a melyet az embernél az ő eszes természete által 
az anyagcsere mozgalmait kisérő hangokból tudatosan 
alkotott beszéd. Ebből fejthető meg, miért mások a kis-
ded állatnak tápkérő, mások a párosodás és a kicsinyek 
gondozására vonatkozó állati hangok, s hogy ezek 
amint természeti okaik változhatlanok, ugy maguk is 
minden állatfajnál változatlanok ; még az embernél az 
anyagcsere beható és kiható mozgalmait kisérő termé-
szetes hangok és hangpárok az egyéni és fajfentartás 
-rendkívül változatos és nagyszámú viszonyok jelezteté-
sére ugyan oly változatú és mennyiségű csoportosítást 
nyernek az ész alakitó tehetsége által. És amennyiben 
az elet alapmozgalmaihoz hasonlók a természetben ész-
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lelhető mozgalmak, igen természetes, hogy a hasonló 
mozgalmakat analógia alapján az azonos okokból kelet-
kező anyagcsere hangos mozgalmak hangjaival jelzi. így 
érthető csak, hogyan elégséges a beszédet alkotó 30—40 
hang ily számtalan létmozgalom jelezhetésére. 

Már a bekos phrygiai szóban előforduló be előtag, 
mint láttuk, azonos eredetű ugyan az állatnál és ember-
nél is, de mig az állatnál egyedül táplálkozási szükség-
letet jelent, az ember eszes természete mindama moz-
galmak kezdetének jelzésére használja tudatosan, melyek 
a tápanyagnak a száj nyilasánál végbemenő mozgalmai-
hoz hasonlólag mennek végbe. És mig a németben már 
csak a mozgalmat kifejező szóval elválhatlanul fordul 
elő, a magyarban attól külön válva is használható, sőt 
forditott alakban eb már térben haladó mozgalmat (beleb), 
a tápanyag befogadásának ismétlését (ebédel) is kifejezi. 
Am egyelőre elég ebből ennyi is annak sejtetésére, mily 
termékeny az emberi ész a természettől mintakép nyert 
hangpárak értékesítésében, és mennyire igaza volt Her-
mogenesnek, midőn azt állitá, hogy az első eredetii 
.szavak jelentései némely barbár nyelvekben könnyebben 
felismerhetők, mint a görögben, de mint láttuk — ezek-
ben is egyiknél határozotabban, mint a másikban. 

Minthogy pedig már Hermogenes fölismeré, hogy 
azon első eredetű szavak, melyekből a nyelvekben elő-
forduló nevek származtak, a barbár népek nyelveiben 
nemcsak megvannak, de azok származékaiban (fiaiban) 
könnyebben is felismerhetők, mint a görögben : nem ész-
szerü-e a beszéd eredete megfejthetése végett alapul oly 
élő nyelv legegyszerűbb szavai jelentéseiből keresni a 



beszéd eredetét, mely még természetes eredetiségének 
világos nyomait felismerni engedi, mint oly holt nyel-
vekben, melyekben a szavak jelentése a használat által 
(usus) már nem igazolható, s igy azok egyszerű alakú 
tagjai jelentése sem állapitható meg, holott ettől függ a 
nyelv eredetének megvilágithatása. fís ha elfogadjuk, 
hogy a nyelv emberi s igy természeti alkotás, akkor 
mint minden természeti alkotás ugy a nyelv is egyszerű 
alkotás s a legegyszerűbb, vagyis még természetes nyelv 
a legalkalmasabb a nyelv története megvilágítására. 

4. §. 

A beszédelemek eredete. 

a) Mássalhangzók. 

Minthogy a lélek alkotásai nem mások, mint a lé-
tezőkhöz hasonló alakok, tehát a beszédalakok sem le-
hetnek mások, mint oly hang- és szóminiák, melyeknek a 
halló idegek által beszedett erélyeivel a lélek az agy-
kéreg megfelelő rétegeinek sejtjeit megtermékenyítvén, 
belőlük állandó hang-, szóképeket alkot, s melyek aztán 
a léleknek inditó okai lesznek a beszédszervek által való 
hasonló hang- és szóképek megalkotásánál. Ily felfogás 
alapján érthető csak, mit nevezhetünk észszerűen 
hang-, szómintáknak. Ám ha a lélek beszédalkotó tevé-
kenységének hang- és szómintákra van szüksége, ezek-
nek előbbi eredetiteknek kell lenniök, mint az emberi 
beszédnek, mert különben beszédalakokat a lélek nem 
lett volna képes alkotni. Hogy az ős szóminták valóban 
előbbi eredetűek, mint a lélek által tudatosan alkotott 



szók, azt alább bebizonyitandjuk, valamint azt is, hogy 
az ős szómintákat a természetet uraló erő hozza létre, 
mely az emberi erőnél hatalmasabb. Ám ha az ős szó-
mintákat emberi erőt haladó érő alkotja meg, akkor 
észszerűen nevezhetők azok fensőbb erő alkotásainak. 
Ha ezt a mai természettudósoknak, vagy hírneves nyelv-
bölcselőknek minden megokolás nélkül mondanók, bi-
zonyára szánakodva hallanák, mert képzel géniek tartanának. 
Ám ugyanezt vallák már némely görög bölcsek is, mint 
ezt az előző fejezetben kimutattuk. 

Nincs ugyan megokolva ezen állításuk, de hogy 
természeti törvényekkel mindegyik kifejezés manapság 
megokolható, azonnal bebizonyítjuk. Ugyanis az emberi 
léleknek nemcsak saját ereje áll rendelkezésre alkotásai-
ban, hanem a természetet uraló erő is, mely neki a táp-
lálkozásnál valóban pótolhatian szolgálatot tesz. Ugy 
tűnik ugyan fel, mintha a tápanyagot a szájon át a 
tápcsőbe a lélek a száj mozgás-szerveivel vezetné át, 
holott e ténynél a léget uraló természeti erő oly szere-
pet játszik, mint a fujtatóban a küUég nyomó ereje, 
tehát a természeti erő. Tagadhatlan, hogy e természeti 
erőt a lélek a tüdő szétfeszítése által hozza tevékeny-
ségbe, s igy ekkor ez neki engedelmeskedni kénytelen 
természeti erő, és pedig oly erő, mely hatalmasabb saját 
erejénél. Tehát tagadhatatlan, hogy az emberi lélek az 
ő alkotásaiban az emberi erőnél hatalmasobb erőt is 
használ, s ez a természetet uraló erő. Ám midőn a 
lélek ezen, az övénél hatalmasabb erőt használja, akkor 
ezt nem hangalkotásra, hanem a lég- és anyagcsere 
végrehajtására, vagyis saját teste fejlesztésére, alakitá-



sára használja. Es ha, mint alább kimutatandjuk, a lélek 
ezen alaptevékenységeit — amennyiben azon térben 
mennek végbe, melyben a hangokat is alkotja, hangok, 
szavak kisérik: e hangokat bizonyára nem mondhatjuk 
a lélek szándékos hang-, szó-alkotásainak, hanem az 
anyagcsere mozgalmai okozatainak. Es habár e hangok az 
ember szájában jőnek is létre, szorosan nem mondhatók 
az ember hangjainak, mert nem ő, hanem a küllég hozza 
azokat létre a befelé tolt légtömegben épen ugy, mint 
a hogy a kitátott szájba hirtelen betartott rezgő hang-
villa által ott okozott hang nem az ember, hanem a 
hangvilla, mint rezgő anyagnak a hangja. Minthogy 
azonban ezen hangok és szavak mégis a száj tulajdo-
nosa alaptevékenységének, habár csak közvetett okozatai, 
tehát tág értelemben nevezhetők azok emberi erőt haladó 
hatalommal létre hozott emberi alkotásoknak is. 

A „Magyar mondat" irója a Plató dialógusából 
idézett eme felfogást légből és fantáziából kapkodott al-
kotásnak nevezi, ám ha az iménti megokolást meg az 
alább mondandókat érdemesnek találandja figyelmére, 
talán hajlandó lesz a görög bölcselőknek a hangok ereje-
és jelentőségeiről megörökített véleménye felett mondott 
kemény ítélete enyhítésére annyival is inkább, mert ak-
kor még azon természeti törvények, melyekkel vélemé-
nyeiket ma már igazolni lehetséges, bizonyára nem sze-
repeltek oly természéttani axiómákként a tudósoknál, 
mint napjainkban. Ám ha ez tény, akkor méltán tűnőd-
hetünk a felett: miként juthattak tehát oly felfogásra, 
minőről a mai nyelvészeknek sejtelme sincs ? E kérdésre, 
ha a szóalkotásban az emberi lénynél fensöbb érzelmiség 
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segédkezését elfogadni nem akarjuk, mint ezt Herder a 
beszéd eredetéről irt műve meddőségének beismerése 
után az ő értelmi gyarlóságának takargatása végett alap-
igazságként hangoztatni jónak látá, csak azt válaszol-
hatjuk, hogy azon vélemény, mint szóhagyomány azoktól 
eredhetett, kik az ős szóminták eredete felől még isme-
rettel birván, ezt közlék más néptörzsek tudománysóvár 
egyéneivel is. így jutottak azok végre a görög tudósok 
birtokába is, kiknél az irás már nem képezvén egyes osztály 
szent titkát, mint Egiptomban, e szóhagyományt is irásba 
foglalák, ugy mint egyéb ismereteiket. És ez annál is 
inkább elfogadható, mert az ős szóminták ma is aként 
keletkeznek az ember szájában a lég- és anyagcsere al-
kalmával, mint az első embereknél, tehát oly érzékelhető 
természeti igazságok, melyekre ma is rájöhet minden ép 
halló érzékkel és természetes észszel biró ember, mint 
hajdanta a pusztán érzékeire utalt emberiség. 

Ám ha ez áll, akkor jogosan kérdezhető : mi az 
oka annak, hogy ez ős szómintákat napjainkban nem 
halja meg senki ugy, mint régente ? Erre csak azt felel-
hetni, hogy mivel az ily homályosan hangzó ős szó-
minták csak a beszédhangok eredete iránt érdeklődő 
nyelvészeknek ragadhatnák meg figyelmét, mint akik a 
beszédhangok eredetét kutatják természeti alapon. Ám 
ilyenek ma már nincsenek, mert a mai philologia egé-
szen a történeti adatokra támaszkodik buvárlataiban. 

Ám az ily irányú nyelvészek már épen nem tö-
rődnek a beszédhangok eredetével, mint amelyet fölfedez-
hetlennek hirdetnek és pedig azon gyönge érv alapján, 
mert ez eddig sem sikerült. A nyelvészek figyelme tehát 



úgyszólván szándékosan el van manapság terelve az 
anyagcserénél keletkező homályos hangok és szók 
felismerésétől. Ha csekély magam e tekintetben kivételt 
képezek, annak köszönhetem, mert a lég- és anyagcsere 
mozgalmaira vonatkozó legegyszerűbb szavaink jelentése 
felett elmélkedve kezdettem csak az evés és ivás alatt 
a szájban keletkező hangokra figyelni, s ezekben fel-
találám a táplálkozási tény minden mozzanatának sza-
vait, s ezekre támaszkodva folytattam természeti törvények 
segélyével nyelvészeti kutatásaimat. 

Megokolván a föntebbiekben a szóalkotásnál nél-
külözhetlen természeti ős szóminták szükségességét, 
megkezdem azok eredete megvilágítását. 

Az összehasonlító nyelvészek eddigi buvárlataik 
•egyik legkiválóbb eredményeid azon tényt emlegetik, 
hogy az eddig ismert, kilenczszázat haladó nyelvekben 
a beszédhangok csak mennyiségre, de alakra nézve nem 
különböznek egymástól. 

Okát ugyan e ténynek sem képesek megfejteni, de 
ha a beszédalkotó tehetség tevékenységét ismerjük, a 
beszédhangok egyezőségének okát sem lesz nehéz 
megadnunk. 

Ha ugyanis a különböző népfajok beszédeiben elő-
forduló hangok egyenlők, akkor ezeknek fölismerésére — 

.az egyes népfajok is aként valának képesek, mint az 
első emberpár, amennyiben az emberfajok tehetségeik 
mennyiségére egyenlők egymáshoz, s csak azok töké-
lyeire nézve észlelhető köztük különbség. És mivel a 
beszédalkotó tehetség is közös öröksége a népfajoknak, 
tehát e tehetséget minden népfajnál egyenlő törvényeknek 



kell uralniok. Amely ható okok az ős emberpárt irányi-
ták hangalkotó szerve használásában, szükségkép ugyan-
azoknak kell irányitaniok e tehetséget később is minden 
népfajnál. Minthogy pedig a hangalkotó tehetség tevé-
kenységét hangalkotó szerve használatéiban is ép ugy, 
mint más szerveinél természetes okok irányítják, ha tehát 
ismerjük ezen természetes okokat, akkor a beszédhangok 
egyenlőségét is ezekben kell feltalálnunk. 

Mik ezen természetes okok, már az előző fejeze-
tekben rámutattunk, most tebát részletesen kell azokkal 
foglalkoznunk. 

Ha alapigazságul elfogadjuk, hogy a beszéd a lé-
leknek oly önalkotta szerve, mely által a hallgató lelké-
ben a világon létezőknek képeit ép ugy megalkotni képes, 
mint ahogy azokat a hallgató a jelenlevő létezőkről 
érzékszerveivel lelkében folyton megalkotja: akkor mivel 
az érzékszerveknek csirái már az emberi magzatban 
bennrejlenek s ezeket a lélek saját állományából fejleszti 
alkotóképes szervekké, tehát a beszed anyagi elemei, a 
hangok csiráinak is szükségkép a beszédalkotó lélek 
anyagi állományában benn kell rejleniök. Minthogy pedig, 
minden anyagban bennfoglaltatik a mozgás-ok, tehát a 
beszéd elemeiben — a hangokban is benn kell lennie a 
mozgás-oknak. Nos ha arra gondolunk, hogy a beszéd 
elemei a hangok a tüdőből kitolt s az élő test állomá-
nyából kivált légnemű anyag, tehát szükségkép birnia 
kell ennek a testet átható mozgás-okkal is. E tény alap-
ján már jogosan mondhatjuk, hogy a lélek a beszéd 
elemeit saját élő állományából alkotja meg. E felfogást, 
kifejezi a magyar észjárás, midőn az ember ajkairól. 
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kiömlő beszéd alakjait élő szónak, vagyis oly alaknak 
nevezi, mely ugy él, mint az, aki azt alkotta. Ám él 
kifejezés alatt oly mozgástényt értünk, mely az emberi 
testnek alapsajátsága, t. i. önmagát mozgatja; és mivel 
az ember ajkairól kiömlő szó, hang, mint légalak ön-
magát mozgatja, tehát alkotójához alapsajátságában — 
az önmozgásban — hasonló. Hogy az él hang elemei 
szerint valósággal önmozgatást jelent, azt alább bizo-
nyíthatjuk csak be ; ám közhasználatban levő jelentése is 
elég volt már annak bebizonyitására, miért nevezi a ma-
gyar észjárás az ember ajkiról kiömlő szót élő szónak, 
megkülönböztetésül az ivott alakokkal jelzett, rajzolt szó-
tól, vagyis az élő szó látható alakjától. Ám ebből már 
az is megérthető, miért hitték a Plató korában élt tudósok 
— mint ezt Kratylos czimü dialoguságban kifejezve ta-
lálhatni, hogy az első eredetii szavakban valami termé-
szeti okból erő rejlik. Hogy csak hitték és nem tudták 
e ténynek okát, kitűnik abból, mert azt megokolni ké-
pesek nem valának, ugy mint fentebb tevénk. Ha azon-
ban arra gondolunk, hogy a létezőkről ismereteink jó 
részben vagy érzéki közvetlen felfogásból erednek, melyek-
nek okául csak azt mondjuk, hogy azért igazak, mert 
érzékeink által ugy fogtuk fel, azaz azoknak természeti 
sajátságait (természeti mozgáserélyeit) ugy fogta fel lel-
künk saját élő állománya sejtjeibe; akkor a görög 
tudósoknak a szavakat uraló természetes mozgató erélyé-
ről is ilyetén érzéki ismerete lévén, ennek okát ők is 
csak érzékük tanúságában birák; mig a mai tudomány 
elvei segélyével már természeti törvényre támaszkodó 
okát is tudjuk adni a szóban rejlő erőnek. Minthogy 
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pedig a görög sophia, philosophia érzéki megismerésből 
eredő ismeretekre támaszkodott s ezen ismeret a dolgok 
természetének ismerete vala, tehát már érthető, miért 
nevezzük napjainkban a görög sophiát természet-bölcse-
letnek. Mivel az emberi ismeretek alapját csakis érzéki, 
tehát természeti hatásokból keletkező ismeretek képezik, 
az igeneket pedig a mai bölcselet is alapismeretekül 
fogadja el, tehát ebből már az is érthető, miért támaszko-
dik az ujabbkori bölcselet is a görög vagyis természeti 
bölcseletre. És mivel a görög sophia is két irányú vala 
aszerint amint az anyagban rejlő erőt egyesek attól elvá-
laszthatónak, mások eiválasz/hatlannak fogák fel, mely 
előbbi felfogásnak Plató, az utóbbinak pedig Aristoteles 
vala a képviselője: ugy a mai bölcselet is e két felogás 
egyike vagy másika felé hajolván, neveztetik ész-elvi 
(platonikus) s anyag-elvi (aristQtelesi) bölcseletnek, ész 
(nous, ratio) alatt értvén az emberi testet uraló oly 
mozgás-okot, melyet attól elválaszthatónak képzelnek 
némelyek, mig az anyagelvi bölcselők az anyagot uraló 
mozgató okot anyagi sajátságnak s igy attól elválaszthat-
lannak képzelik s ezen sajátságot, mozgás-okot a föld 
anyagfajait uraló ether-erélylyel azonosnak tartják. A 
magyar észjárás, mely az ős beszéd-alakok jelentéseiből 
megállapítható, e két szélsőség közt közép uton halad s 
az emberi testet uraló mozgás-okot a természeti erő 
urának is tartja mint aki azt létczéljaira aként képes 
felhasználni, mint önalkotta testi szerveit. Ezt ismer-
hetni fel az egész magyar beszédben, eredetétől kezdve 
napjainkig. Ha e felfogás eg3'ező a keresztény bölcseleti 
felfogással, e tény csak azt igazolja, hogy a lélek ter-
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mészetét a magyar ős szóalkotók érzéki felfogás alapján 
is képesek valának megismerni, mit a keresztény böl-
cselet sem vont soha kétségbe. 

Az anyag rezgő mozgástényének hang nevet ad-
tak a magyar természettudósok, mely alatt minden 
anyagfaj rezgőmozgását kell értenünk, holott magyar 
észjárás szerint e tény általános neve a szó, melynek 
eredete azon természeti törvényen alapul, a minőn az 
sz, s igy oly természeti beszédalik, mint a minő az sz. 
Ha ugyanis a rezgő-mozgás csak az anyagot uraló ter-
mészetes mozgás-ok fokozata, akkor mivel minden mozgás 
mozgás-ok is, tehát mint ilyen érzéki hatás tekintetéből 
egyenlő okozatával. Ám az sz az orrtérbe jutott légosz-
lop rezgőmozgásának hangja, tehát neve is. Minthogy 
azonban a rezgési tény csak az anyag létállapotának 
egy mozzanata, melybe természeti törvény alapján ho-
zatott, és mivel az anyag itt az orrba jutott légoszlop ; 
tehát az sz ez esetben a léget uraló ether mozgásának 
oka, s igy az sz hang az ő hangja s neve is. Ám az 
ether földünkön önállóan nem létezvén, csak mint min-
den anyagfajjal természettől egyesült mozgató ok szere-
pel, tehát a beszédalakok közt önálló szerepe sem lehet. 
Ez az oka, hogy mind a görög, mind a latin nyelv-
tanokban neve nem hang (phoné, sonus), hanem csak egy 
másik anyag hangjával együttes hang (consonans, syn-
phoné), mig a földanyagfajainak, mint önálló léttel biró 
lényeKnek önhangjuk van, vagyis önhangzók (vocalis, 
phoné). Ezekből már kiderül, miért adták a görög gram-
matikusok felfogása nyomán magyar nyelvészeink az 
sz-nek a mássalhangzó nevet, valamint azt is, hogy 



földünkön a fokozott rezgő-mozgásnak hangja, egy-
szersmint a rezgő-mozgás első oka, tehát átalános 
neve. Ha azonban mégis szé, szó alakban szerepel, 
ennek természetes oka az, mert az orrba és szájba 
bejutott légtömeg — mint az anyagfajok rezgésé-
nek közege, szükségkép minden anyagfaj rezgését is 
elfogadni s azt a nagy légtömeggel közvetítés végett 
oly kép közölni kénytelen, mint ahogy a vizpárákat is 
befogadni, s azt továbbítani természeti rendeltetése. Ha 
ezek után arra gondolunk, hogy az sz ily alakban szi, 
sze, sza, szo, szu az ókori nyelvekben a szájba bejutott 
légtömeg rezgésének és anyagának is neve: már érthető, 
hogy az ős beszédalkotók az imént idézett kifezéseket, 
mint általuk természeti törvény alapján létrehozott be-
szédmintákat szájaikban folyton keletkezni hallván a lég 
és anyagcsere folyamán, érzéki megismerésük alapján az 
anyag rezgő-mozgás átalános nevéül is elfogadni kény-
szerültek, s nem volt szükség az összebeszélésre, mint 
némely nyelvtudósok az ős beszédalakok eredete tekin-
tetéből vélekednek. 

Am mi az oka, hogy nyelvünkben az ős szé, szó 
beszédalak helyett mégis a bizonyára későbbi eredetű hang 
nevet kezdék használni ? Nos ennek is föllelhető termé-
szetes oka. Ugyanis tény, hogy a lélek alaptevékenysége 
a légbefogadás — vagyis légcsere, s igy az ő soha nem 
szünetelhető tevékenységének az sz hang a kísérője, oko-
zata, s igy minden más hasonczélu — testi, lelki táp 
befogadását eszközlő tevékenységének is természetes 
neve. Ám, mivel a tápanyag befogadásakor a légmoz-
gásnak nemcsak a légcsere a czélja, hanem a tápanyag-
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nak is tovaszállitása a szájtérből a tápcsőbe és e kettős 
szerepében csak ugy járhat el, ha a légzés is a szájon 
át megy végbe. Am ekkor a szállító légtömeg már áta-
lán h hangot hallat mind be-, mind kitolulása alkalmá-
val épen ugy, mint az orr-térben mozgó légtömeget az 
sz hang kiséri. Ám mivel a légnek e ténykedésnél segítő 
szerepe a fő, tehát e szerepe hangjából származtak a 
hi, he, ha, hó, hu, hő, hü változatos ős természetes 
beszédminták, melyekből épen csak a ki-hó iker alak ma-
radt fenn ép ugy, mint a szé-szó, s tovafejlődés folytán 
keletkezett a ha alakból a hang, mely a chinai nyelvben 
azonos jelentésben használtatik (vásártéri zaj, lárma, 
zörej), mint ma a természettani hang műszó. 

Már az eddig mondottakból is kitűnik, hogy a be-
széd legkisebb alakjai sz, h önlétü lényt nem fejezhet-
nek ki, s hogy csakis az anyag hangjával együtt alkot-
nak oly beszédalakokat, melyek az anyagot fokozott 
erélyükben, a tömecsrezgésben fejezik ki, pl. harangszó, 
fuvola-szó, dob-szó, kakas-szó, élő-szó, mig ugyané 
czélra a hang már nem igen vall magyar észjárásra, pl. 
harang-hang, fuvola-hang . . . . Ám egyelőre csak jelezni 
akartam az s:: és h mássalhangzók, mint természetes 
beszédmintáknak szerves fejlődését a rezgés tünemények 
határozottabb jelezhetésére. 

Minthogy tehát az sz és h beszédhangok, és pedig 
mássalhangzók, melyek minden népfaj nyelveiben elő-
fordulnak, ha tehát ezek eredetét megvilágítjuk, azon 
módon a többi mássalhangzók eredete is megfej thetővé 
vábk, mert a hang rezgés-tünemény, tehát a rezgés-
tünemény törvényei minden hang eredetére vonatkoz-



nak. Kisértsük meg tehát e megfejtetlen kérdés meg-
világositását. 

Ha a beszédhang aryaga az ember által kilehelt 
s igv az <"> testállományából kivált élő légnemű anyag, 
akkor mivel a természettan szerint a hang az anyag 
rezgőmozgásának hatása halló idegeinkre, s az orron 
át kilehelt élő légnemű anyagnál már hallható egy be-
szédhang — sz ; — tehát egy beszédhangnak eredetét már 
felismertük. Minthogy pedig e beszédhang a kilehelt lég-
nemű anyag rezgésének okozata halló idegeinkre, s amenyi-
ben az okozat egyenlő az okkal, a kilélegzés pedig okozata 
a belélegzésnek, tehát a belélegzés okozatának is egyen-
lőnek kell lenni a kilélegzés okozatával. És valóban ugy 
is van, mert mind a belélegzés-, mind a kilélegzésnél 
sz hang hallható. Ám miután minden hatásnak egyenlő, 
de ellenkező irányú visszahatás felel meg, tehát a be-
lélegzés okozatának, az ss hangnak is ellenkező irányban 
mozgó légtömegek által kell létrejönnie. Ez szintén 
tapasztalás által igazolt tény. Am ha a kilélegzés oko-
zata anyagánál fogva élő emberi, légnemű anyagnak 
rezgő mozgása, akkor mivel az anyag belsejében foly-
ton mozgás uralg, s igy a mozgás az anyagnak alap-
sajátsága vag}hs természete, s e sajátságát a természettan 
erőnek, máskép mozgás-oknak nevezi: tehát a kilehelt 
lég hangja is annak természete vagyis ereje, mozgás 
oka. Ám mivel az emberi test is anyagból és ez anyagot 
mozgató okból áll: tehát a beszédhang is hasonló anyaga, 
az őt uraló mozgás-ok tekintetéből az emberhez. Mi-
vel pedig az embert uraló mozgás-okot léleknek nevezzük, 
tehát a beszédhang mozgató okát is nevezhetnők analógia 



— 9 3 — 

alapon a hanganyag lelkének vagyis a kilehelt élő lég-
nemű anyag mozgató okának. Ám mivel az sz beszéd-
hangnak mint okozatnak oka a belélegzett lég anyaga, 
és mivel a befelé toluló légtömeget uraló mozgató ok a 
küllég feszereje, mely természeti erő; tehát az orrban 
ezen légtömegnek rezgőmozgása természeti erő, s igy e 
hangot már nem az emberi testet mozgató ok hanem az 
anyagi világot uraló erő hozza létre, s igy az sz termé-
szeti alkotás, s benne — mint Kratylos sejté — természeti 
okból erő rejlik. Eszerint az sz természetes hang is, meg 
a lélek által ezen mintára alkotott beszédhang is. Ebből 
már kiderül az is, miként nyeri a lélek a hangalkotás-
hoz az eredeti hangmintákat, s hogyan ad ahoz saját 
állományából — annak minden megkárosítása nélkül 
élő anyagot is. 

Amint azonban egy beszédhang-minta eredetét s 
annak utánalkotását megvilágítottuk, minthogy mind a 
természetet-, mind az élő emberi testet uraló erőket is-
merjük, tehát a többi beszédhang-mintákat is ugyanazon 
természeti erő hozza létre, mint az sz beszédhang min-
tát, s azok utánzásában, megalkotásában is ugyanazon 
lelki erő tevékeny, mint az sz beszédhang megalko-
tásában. 

Természettani kísérletek nyomán meg van állapítva, 
hogy ha a légtömeg egy m. p. alatt 8—14 rezgést vé-
gez, e rezgést arcz-idege'inken mint lökést, taszítást 
érezzük, de még nem halljuk. A 17—24 m. p. rezgést 
minden egészséges fül ugy érzi, mint valamely gyenge 
lélegzést Eme rezgésszámtól kezdve 4ü.D00-ig más-
más, erősebb élettani hatású hangokat hallunk. E leg-
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utóbbi rezgéserélyü hang ugv hat a fülre, mintha tűvel 
szúrnának bele.* 

Az imént mondottakból márkiderül, hogy ha a lég-
tömeget, mely légzés alkalmával a szájban h hangot 
hallat, ugyanazon térben erélyesebb rezgésbe hozzuk, 
egy más hanggá fejlődik. Közönségesen azt szokás mon-
dani, hogy a szájba jutott légtömeget a tüdő hozza 
rezgésbe; ám mivel rezgést csak rezgő test hozhat létre, 
a tüdő pépig csak kitáguló és összehúzódó mozgásra 
képes légtömlő; tehát a szájban levő légtömeg rezgése 
legalább közvetlenül nem lehet az ő hatása. Es valóban 
az élettan azt tanítja,** hogy a szájban levő léget nem 
a tüdő, hanem az ő nyúlványának, a gégefőnek nyílását 
képző ruganyos bőr rezgése hozza létre. Es mivel ehez 
hasonló szerkezetű s igy hasonló sajátságu az egész 
szájtért s a vele kapcsolatos orr-üregét borító nyálka-
hártya is: tehát ezek is mind hangzó anyagok, minő a 
bélből készült hur. Miként képes, de kényteten is a-
gégefő végét képző bőrt a tüdőből a szájba lökött lég-
tömeg rezgésbe hozni, a következőkből érthetni meg. 
A gégefő nyitásán levő bőr belsejét finom izomrostok 
képezik, melyek által alakját megváltoztathatja, s ideig-
lenesen vastagabb, keményebb, vékonyabb és lágyabb 
lesz (a susogás- és halkbeszédnél) épen ugy, mint ezt 
az ajkszélek változó alakjainál láthatjuk, midőn v, b, p, 

* Midőn természettani adatokra hivatkozunk, forrásul legin-
kább Reis „Lehrbuch der Physik" czimii művét jelöljük meg, hol 
idézeteink feltalálhatók. 

** Élettanra hivatkozván, forrásul Rcclam „Leib des Menschen" 
•czimii jeles művet értjük. 



f, m hangokat hallatnak. Ama részletes feszülést, mely 
által e bőr csak a szélén mozog (a magas hangoknál), 
vagy egész tömegével (a mély hangoknál), szintén a 
benne rejlő s rezgő izomrostok hozzák létre. Midőn a 
tüdő légzés alkalmával a mellüregben kitágul, ez az ál-
tal válik lehetségessé, hogy a mellizmok természetes két 
irányú mozgásuk egyikét — a kiterjeszkedést — végez-
vén, az általuk képzett mellüreg nagyobb lesz, s ekkor 
a kautsuk rugékonyságu tüdőtömlőcskék a bennök levő 
s a test hőmérséke által feszerejében gyarapult lég erélye 
által szintén széttágulnak s a megnagyobbodott mellürt 
betölteni kénytelenek. Ám ekkor légtartalmuk megritkul-
ván, a különbségek kiegyenülésének törvénye szerint a 
sürübb küllég az orr és gégefő nyílásain át a tüdőbe 
tolulni kénytelen, mi által a kül- és bellég egyenlő sűrű-
ségű lesz. A betoluló küllég — ha orrunkon át lélegzünk 
— az orr benső szűk nyílását képző nyákhártyát súrolván, 
ezt rezgésbe hozza, s e rezgést az ütközés törvénye 
szerint maga is elfogadni kényszerülvén, szintén rezgésbe 
jő. E rezgés eredménye a már érintett sz hang. Ha pedig 
a szájon át lélegzünk, akkor a betoluló lég a száj első 
szűk nyílását, a torok szélét — melyet álhangszalagnak 
nevez az élettan — kénytelen rezgőmozgásba hozni, s 
e rezgést a fentérintett okból elfogadni kényszerülvén, 
az ismert h hangot hallhatja, mely szintén a torok izom 
(álhangszalag) szélének hangja, miként az sz az orr belső 
nyílása szélét képző izomhártyáé. Ám midőn a tüdő 
légtartalma a külléggel egyenlő sürüvé vált, a tüdőt be-
fogó izmok már összehúzódó mozgásukat végzik, mi 
által a mellür megszűkülvén, a tüdő légtömlőcskéit is 



összébb nyomja, s ez által légtartalma egy részét a gége-
főn át a szájtérbe szoritja. A kiszorított lég ekkor a 
gégefő hangszalagjait súrolván, a már említett okból 
azokkal egyidejűleg ő is rezgésbe jő, s ismét hallhatóvá 
válik a fentemiitett h hang, melyet megkülönböztetésül 
a nyelvészet kilélegzési hangnak (exspirata) nevezett 
el, az előbbit pedig belélegzésinek (inspirata). Ez utóbbi 
az úgynevezett álhangszalag durvább szerkezete miatt 
tompább, mint a gégefő szalagjain rezgésekor keletkező 
h. Minthogy pedig a szájon át végbemenő lélegzésnél is 
két h hallható, melyek közül a tompább vagyis gyen-
gébb (lenis) a befelé irányuló légcseret, a kifelé irányulót 
pedig az élesebb h képviseli; tehát igen természetes 
vala, ha az ős szóalkotók e két ellentétes irányú moz-
gást is a megfelelő gyenge vagy kemény h hanggal je-
lölték, épen ugy, mint az sz által jelzett két irányú lég-
zési mozgást s az ezekhez hasonló kültérbeli anyagmoz-
gást. Am mivel e hangok anyaga a szájat boritó hártyák 
egyes részei, tehát a mozgás-oknak szükségkép ezek is 
alanyai, s igy oksági viszonynál fogva e hangok az ő 
neveik is, mint ezt be is bizonyitandjuk. 

Minthogy e két hang ugyanazon természeti de 
ellentétes irányú mozgás okozatának hangja, tehát jelen-
tésüknek is egyezőknek kell lenni — mint beszédhangok-
nak, mert az okozat egyenlő az okkal. 

Hogy az ős beszédalkotók valóban nemcsak a lég-, 
hanem a táp-anyagcsere mozgalmának jelzéseire is hasz-
nálták e hangokat, igazolva találjuk az sz és h hangokkal 
kezdődő és ugyanazon ős szavaknak megfordított hang-
rendű alakjaiban. 
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Ám ha ez áll, mivel e hangok a beszéd legkisebb 
alakjai, mint ilyenek szükségkép oksági viszonyban is 
állanak alkotójukkal, az emberrel, is, és igy szükségkép 
az ő legkisebb egyéni alakjához hasonlóknak kell len-
niük anyag és mozgás-ok tekintetéből egyenkint. Am ha 
alakilag hasonlók, akkor eredetüknek is hasonlóknak kell 
lenni az emberhez. Az emberi élet, mint az élettan be-
bizonyítja, a légzéssel veszi eredetét. Ám a légzés lég-
csere, tehát az e mozgalmat kifejező természetes hangok 
(sz, h) is a beszéd eredetének kezdetét jelző hangok. És 
mivel a légcsere megindultával csakhamar beáll a világra 
jött kisdednél a vér élegülése által az anyagesere szük-
ségessége, az éhség, s mivel az anyag csak ugy juthat 
be a kisded szájába, ha a légcsere a szájon át megy 
végbe, mert a tüdő által beszívott lég segiti a szájon át 
a kisded első tápanyagát — a tejet — vagyis csepfo-
lyós tápanyagot a gyomorba juthatni, tehát a légcserét 
jelző mozgalom hangjához szükségkép csatlakoznia kell 
a tápcsere hangjának is. Ám amint a légcsere- mozgalom 
hangja a szájrészeknek hangja vala, ugy az anyagcsere 
mozgalomnál az anyagot magával lefelé mozgató lég-
tömeg rezgéséből keletkező hangnak kell lennie. És mivel 
e két mozgalom egyidejű, tehát az e mozgalmakat jelző 
két hangnak is egy időben kell hangzania. Mivel pedig 
az sz, h hangok a behatoló légtömeg okozatai, tehát a 
behatoló légtömeg rezgéséből keletkező hang is mozgató 
oka az sz, h hangoknak. Ezen fontos oksági viszony 
van kifejezve a hangzó és mássalhangzó műszavakban, 
de az nincs kifejezve általuk, hogy ezeknek szükségkép 
egy egészet is kell képezniök, ep ugy miként a test és 

7 
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léleknek. Kisértsük meg ennek bebizonyítását is. Az sz, 
mint kimutattuk, okozata a befelé toluló légtömegnek 
mint mozgás-oknak, amennyiben az általa rezgésbe hozott 
orr-nyilás széle rezgéséből eredő hang. Am mivel e rez-
gést a mozgó légtömeg befogadni, s hallóidegünkkel 
közvetitni kénytelen, tehát mint közvetítő másod ok, 
anyag is és mozgás-ok is egyszersmint, s mint ilyen 
hasonló a mozgás-okból (lélek) és anyagból (test) álló 
kisded emberhez. Ugyan ez áll a li hangról is anyag és 
mozgás-ok tekintetéből. Ugyanis a szájon át behatoló 
Jégtömeg az álhangszalagot súrolván, okozata az e száj-
rész rezgéséből keletkező h hangnak, s mint e hangnak 
a halló ideghez közvetítő közege egyszersmint anyag is, 
tehát a h hang is anyag és mozgás-ok ép ugy, mint az 
ezt kisegítő kisded ember kettős állománya. Eszerint 
mindkét hang (sz, h) hasonló lévén alkotójukhoz, az 
emberhez, természeti sajátságuknál fogva ennek legkisebb 
alakjában jelentésüknek azonosaknak kellett lenniök az 
ős szóalkotásban. 

Bebizonyíthatni e két hang jelentését azon érzéki 
benyomásból meríthető okoskodással is, melyet e két 
hang keletkezése bennünk felkölt. Az.on tényből, hogy 
az orr szük belső nyílásán át mozgó vékony légoszlop 
nemcsak az orrnyilás . vékony izomállományát hallható 
rezgésbe hozza, de a tüdőbe jutván, ott a szük térben 
levő vérállomány szénenyét élegitvén, ezen állományt se-
besebb rezgésbe hozza. E tényre támaszkodva az sz 
fogalmát eként határozhatjuk meg: az sz oly befelé 
mozgó vékony légtömeget jelent, mely amint testünk 
tömör állományával érintkezve azt sebes rezgésbe hozza, 



ugy hozza annak csepfolyós anyagát is sebes n 
Minthogy pedig a kifelé tolt vékony légoszlop 
tüdőből szintén rezgésbe hozza nemcsak testünk tömör 
állományát, hanem a kültérben levő léget, sőt csepfolyós 
anyagot is (pl. a vizet) s ezzel a vizzel érintkező tömö-
rebb anyagot is (minő pl. a fül tömkeleg vizéhez érő 
halló-ideg vége is).; tehát az emberből kifelé toluló sz 
is oly mozgó vékony légoszlop, mely nemcsak testünk 
tömör állományát (az orrizmot), hanem a testünk viz-
állományával érintkező hallóidegeket is rezgésbe hozza. 
Mivel pedig a testek rezgőmozgásának behatását halló-
idegeinkre a természettudósok hajdan sonus kifejezéssel 
jelölték, mely bizonyára ezen egyszerűbb alakból vette 
eredetét, son vagy so s ily alakban, mint az ázsiai ős 
népek nyelvében, ugy a magyarban is előfordul (szú); 
tehát feltaláltuk azon legegyszerűbb beszédalakot, mely 
az orrban keletkező természetes sz hangnak olyatén fej-
lődése, mely már az összes ókori népek nyelvében olyatén 
jelentésben szerepel, mint aminőt keletkezése alkalmával 
érzékelnünk lehetséges, habár még csak homályosan. 
Ugyanis ha a léget az orrnyiláson igen erélyesen ki-
lökjük, már nem pusztán sz hangot, hanem szi, sze 
hangcsoport üti meg hallóidegeinket. Am a szi* bizo-
nyára oly ős hangcsoport, melyből a sziszeg keletkezett, 
ép ugy, mint a szu, melynek származéka a szuszog, 
melyek mindketten az orron át végbemenő légmozgatást 
fejezik ki nyelvünkben. A ma is használatos szé-szó-ban 

* A német s ingen, sang, Siinger, gesungen alakban már a 
magyar szi, sze, s zu alak is feltalálható. A sagen ige ő s gyükében 
pedig a magyar szav alakkal találkozunk. 



pedig az sz egyik ős származéka, a szé szintén az 5^-nek 
megfelelő mozgó léget fejezi ki. Ám ha a latin sonus 
kifejezés magyarul szó, a rezgőmozgás behatását vagyis 
mozgatását fejezi ki hallóidegeinkre, akkor ez mint oko-
zat egyenlő a ható okkal. Am a ható ok — mint ki-
mutattuk — a mozgó légoszlop : ha tehát ezt helyesen 
neveztük sz-nek, akkor okozatát is helyesen nevezhetjük 
sz-nek. Ez okozat pedig az orrnyilás izmának rezgése, 
tehát az sz az orrizma rezgésének is jogos neve. Mivel 
pedig e rész az egésztől szintén elválaszthatlan, tehát 
az egész orr is, valamint rezgése is helyesen nevezhető 
sz-nek. Hogy hajdanta ily felfogás uralta a beszédalko-
tókat, igazolják az ily kifejezések: nem szól, nem szelel 
az orrom. Mivel pedig szól, szelel azonos jelentésű 
kifejezések, tehát a sze hajdanta azonos jelentésű vala 
a szo kifejezéssel, ezeknek alapja pedig az sz s igy 
ennek is szükségkép kellett az ő jelentésükkel bírnia. 

E szerint az sz természetes hang az emberi be-
szédben hajdanta négyféle jelentésben is szerepelhetett,, 
sőt kifejezhette oksági viszony alapján azon testrészt is, 
mely a kültérben ug}' mozgat és mozog, mint az orrban 
befelé mozgó légtömeg által rezgésbe jött izomrész. 
Szól a hegedű, szól a furulya, szól a harang. Harang-, 
hegedű- furulya-szó pedig ezen anyagok rezgését fejezik 
ki. Az ily alapú elnevezéseket a görög n}relvészet mela-
phoranak (jelentés átvitelnek) nevezé, holott, mint kimu-
tattuk, ez oksági viszonyú eljárás, tehát ilyen elnevezés 
is, mit magyarul képletes, képes szólásnak, beszédnek 
szokás nevezni, de helyesen-e, a mondottakból már meg-
ítélhetni. Ama tény, hogy az a száj közép terében. 



is oly szük nyíláson jő létre, mint minő az orrizom 
nyílása, mert a nyelv és kemény iny között képződik, 
az ős beszédalkotókat az orr sz hangja utánzására kész-
tető, hogy eként azt a szájban kiejtve, a légzéstény el-
nevezésére használhassák ép ugy, mint a természetben 
keletkező egyéb hangokat is hangalkotó vagy mint mon-
dani szokás, hangutánzó tehetségénél fogva szintén a 
beszédszervek segélyével a szájtérben létrehozván, a 
hangzó testeket saját hangjukkal elnevezhessék. 

Bármily sok jelentésre jogosult is azonban az orr-
nyilásban létrejövő természetes sz hang már a magyar 
ős beszédalkotásban származékai bizonysága szerint; 
azonban görög és latin elnevezése (synphoné, consonans) 
világosan mégis csak a rezgéstan törvényei alapján 
lejthető meg. Ugyanis az oly anyagot, mely mindenüt 
légtől környezve hozatik rezgésbe, tehát légben szabadon 
rezeg, a latin természetudósok sonans, a magyar ter-
mészettudósok pedig hangzó testnek nevezék, ezen alapon 
aztán magát a rezgéstényt hang kifejezéssel jelölék. 
Holott ha sonus alapja a so, akkor magyarul sonans 
helyesen szóló névvel volna kifejezendő magyar észjárás 
szerint, s a mássalhangzó műszó helyett a latin con-
sonans együttszóló névvel volna jelezhető, mely már ért-
hetőbb, mint a mássalhangzó. 

Ha azonban valamely bekerített térben, tehát szi-
lárd test belterében a légtömeget rezgésbe [hozzák, ekkor 
annak rezgése természeti törvény alapján a bekeritő 
anyag legközelebbi részeit, tehát a tér felületét is szük-
ségkép rezgésbe hozni kénytelen. Egy időben tehát lég-
tömeg és szilárd anyagtömeg rezgéseinek hangjai hatnak 
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fülidegeinkre. Az alaphang a légtömeg hangja, a vele 
együtt keletkező hang pedig a szilárd buroké, ez utób-
bit nevezé a latin consonansnak. Nos az sz hang az 
orrban mozgó lég által rezgésbe hozott izomhártyának 
és igy a rezgő lég burokjának, nem pedig az orrban ön-
állóan mozgó légtömeg hangja lévén, tehát neve jogosan 
csak együttszóló lehet. Am ha az együttszóló csak 
okozata egy már szóló testnek, akkor ez önállóan nem 
is jöhet létre, jogos tehát a kérdés : milyen azon alap-
hang, mely az sz hangot létrehozza ? Erre egyszerűen 
azt válaszolhatjuk, mit már fent is emiitettünk, hogy 
csak erősen kell az orrnyiláson át a léget kitolnunk, 
szi, sze hangot hallandunk. Tehát a természetes sz 
együttes hangzónak alaphangja az i, e, vagyis magának 
az orrban mozgó légtömegnek hangja. Am hogy a ter-
mészetes légzésnél határozottan csak s:; hallható, annak 
okát ugyan már érintettük e fejezet elején, de bővebben 
később fogjuk kimutatni. 

Amily alapon a természetes sz hang jelentését és 
elnevezését megállapitottuk, ugyanazon alapon megálla-
pítható a h természetes hang jelentése és elnevezése is. 

A szájon át végbemenő lélegzéssel szorosan össze-
függ a tápanyag befelé mozgása is. E kettős tény első 
hangja a h, a másik azon anyagé, melyet a befelé 
ömlő légtömeg huz maga után. A h, amennyiben a torok 
szélét vagyis az álhangszalagot súrolja, ennek mozgató 
oka, ténye pedig az álhangszalag rezgése. Amint tehát 
az sz a befelé irányuló légoszlop mozgatását, s a mozga-
tott orrnyilás hártyáját elnevezni jogosult vala, aként 
jogosult a belégzés alkalmával keletkező h az álhang-
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szalag mozgatását s magát ezen élő szájrészt is, vala-
mint a kültérben ilyen irányú mozgatást és mozgató 
testrészt (kéz) vagy a testrészben mozgatott anyagot 
(szer, eszköz, szerszám) elnevezni. Minthogy pedig az 
ily h a száj három részre oszló terének (elő-, közép-, 
beltér) belső részének, tehát belterének külső n}rilásában 
jő létre, eszerint oly mozgatás jelzésére is jogosult, 
mely a szájon kivül megy ugyan végbe, de abba irá-
nyul, minő a tápanyagnak a kéz által a szájba hozása, 
húzása, valamint minden oly kültérbeli mozgatás, mely a 
a mozgató ember felé irányul, mint ezt a hoz, huz igék 
jelentése igazolja. Azon h ellenben, mely a tüdőből ki-
toluló légnek a gége hangszalagja súrlódásából szárma-
zik, amint e testrész mozgatását, ugy magát e testrészt, 
sőt az egész légmozgás tért (száj) is, valamint a moz-
gatás anyagát, a légtömeget s az ez által mint mozgató 
közeggel véghezvitt mozgatást a fülidegek kezdetén is 
jogosult elnevezni. A hi, hihi, ha, haha, hall, hang sza-
vakban előforduló h-ban az imént érintett kiható mozgatás 
és mozgató anyagok jelölését lehetetlen föl nem ismernünk. 

Amint azonban az sz csak együtlhangzója a száj-
ban rezgésben hozott légtömegnek, ugyanaz a h is; s 
igy igen természetes, hogy e két beszédhang csak a 
szájban rezgésbe hozott alaphangok társaságában fordul 
elő a beszédben olykép, mint együtt is születnek. Ebben 
is hasonló a mozgató és mozgó anyagból álló szerves 
lénynek az embernek születéséhez, ki e világra már moz-
gásképes testtel és mozgató elvvel (lélekkel) születik. 

A beszéd többi mássalhangzóinak eredete és jelen-
tése szoros oksági viszonyban áll már e két tárgy 
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hangjai eredete- és jelentésével. Amint azonban ezeknek 
eredetét a légcsere mozgalmai alkalmával sikerült meg-
ismernünk, oly módon fedezhetők fel a többi mással-
hangzók eredete is. Minthogy pedig e hangok csak 
kísérői az anyagcsere mozgalmainál keletkező másféle 
hangoknak, tehát először ezek eredetével kell meg-
ismerkednünk. 

b) Az ö n h a n g z ó k e r e d e t e . 
Ismert tény, hogy a tápanyag csak ugv juthat be 

és haladhat át a szájtéren, ha előbb azt szűk csővé át-
alakítván, belőle a léget a tüdőbe szívjuk, ugy mint 
légzés alkalmával, mert ekkor a küllég az ajkakat érintő 
csepfolyós vagy szemercsés tápanyagot a száj szűk nyí-
lásában magával ragadván, azt a száj egyes részei se-
gélyével tovább mozogni kényszeríti. Ám a szájtér lég-
mentesitésekor a benne foglalt légtömeg kezdetben az 
ajk, majd a fogak, nyelv, torok (álhangszalag) széleit 
súrolván, azokat rezgésbe hozza épen ugy, mint midőn 
az orr szűk nyilása szeleit rezgésbe hozza a köztük 
befelé rohanó légoszlop. Amint azonban az eként kelet-
kező hangot az orr izomhártyája hangjának nevezhetjük, 
mert közvetlen belőle származik, s az ott áthaladó lég-
oszlop csak közvetítője annak halló-idegeinkhez, ugyan-
ezen alapon az imént érintett szájrészek szélei rezgése 
által keletkező hangokat is jogosan nevezhetjük az illető 
szájrészek hangjainak. Csakis ily felfogás alapján érthető, 
miért nevezék el az ókori beszédtudósok a beszédhangok 
egyik faját (minők az sz, h is) a szájban lévő mozgás-
szervek nevei szerint, ajk-, fog-, nyelv-, torok- s orr-



hangoknak, mert érzék, hogy bizonyos beszédhangok 
eme szervek rezgéséből keletkeznek. Ám minthogy e 
hangok csak okozatai egy — a nevezett mozgás-szervekre 
ható külső mozgás-oknak, tehát az ős beszédalkotók 
ezen érzet alapján magukat e hangokat ig a rezgésbe 
jött száj-szervek szerint nevezék el. Ha elfogadjuk, hogy 
a beszédhangok egy része eként keletkezik, s okozatai 
egy előző mozgás-oknak, jogosan kérdezhetni: milyenek 
tehát e mozgás-oknak hangjai? E kérdésre a mai beszéd-
tudósok eddigelé nem valának képesek kielégitő feleletet 
adni, valamint arra sem, hogy van-e jelentésük, vagy 
kell-e szükségkép jelentéssel birniok, s ha igen, miként 
fejezhetők ki e jelentések a mai felfogás szerint ? Hogy 
a hangnak, mint okozatnak oka szintén csak hang lehet, 
azt már fentebb bebizonyítottuk; ám ha ez áll, akkor a 
régi beszédtudósok által közös néven (consonans) mással-
hangzóknak nevezett hangok mint okozatoknak oka is 
csak hang lehetett, ez észszerű következtetés. Ám a beszéd-
hangok egyik faját az sz, h hangokban részben már 
ismertetett consonansok (mássalhangzók) képezvén, a 
mássalhangzókat okozó kérdéses hang csakis az úgyne-
vezett magánhangzó (vocalis, selbstlaut) lehetett. Mint-
hogy pedig ily hang is több van a beszédben, de a régi 
nyelvészek ezeket, már nem nevezék el, a szájterek ama 
helyei szeririt, melyben létrejőnek : ebből azt következ-
tethetjük, hogy eredetök s jelentésük már feledésbe ment, 
midőn az ókori nyelvészet a beszéd törvényeit megálla-
pítani s ezekből a beszédtudományt szerkeszteni kezdette. 
Kísértsük meg eme, ma már megfejthetlennek tartott tit-
kot természeti törvények segélyével megfejteni. 



Kiki tapasztalhatja, hogy midőn a vizet ajkainkhoz 
érintjük — de sőt puszta közelítésére is, a szájtér mintegy 
titkos irányításra, egy bizonyos határozott alakú hosszú-
kás csővé alakul, mely hasonlít a pezsgőpohár alakjához, 
s szűk vége az úgynevezett álhangszalagnál végződik, 
mely ez esetben vékony, szűk nyilast képez. Ha e hosszú, 
szűk szájcsövön át a tüdő a léget befelé szija, i hang 
zendül meg benne s utána tolul a szájcsőbe a viz. Ha 
e hang eredetét kutatjuk, arra jövünk rá, hogy e hosszú 
szűk csőben rezgésben levő légtömeg hangja ugy kelet-
kezik, mint a különböző belterjü sípokban rezgésbe hozott 
légtömeg, s midőn befelé haladván, az álhangszalag 
szűk nyílását súrolja, annak hártyáját rezgésbe hozza, 
mely rezgés visszahatván a légoszlopra, ez az elfogadott 
és h hangban nyilvánuló rezgést a küllégnek átadja. Am 
saját rezgés-erélyét már előbb átadván, tehát csaknem 
egyidejűleg két hangot vezet a küllég hallóidegeinkhez. 
A légoszlop saját rezgéserélyét i hangban fogván fel 
előbb hallóidegeink, tehát az utána rögtön következő h 
már találkozik a hallásszervben, itt ih hangpárt fognak 
fel a hallóidegek természetes egynuisutánhan, melyet azon-
ban a hallgató e véghetetlen kis időköz miatt egyszerre, 
együtt hangzani képzel, A fülidegeknek 3000-et meg-
haladó száma teszi lehetségessé, hogy többféle rezgés-
erélyü hang (consonantia, symphonia) egyidejűleg is 
eljuthat az érzékközpontba, mit a zene- és énekkarok 
által létrehozott összhangok egyidejű felfogása is igazol. 

Ha azonban a léget csak oly erélylyel szija be a 
tüdő a szájból alakított szűk csőbe, mint légzés alkal-
mával, akkor csak az ismert belehelési h hang hallható 



egyedül. Ám midőn a lég csak oly erélylyel ütközik az 
álhangszalagba, hogy ennek rezgése folytán belőle csak 
h hang jöhet létre, a küllég berohanása is csak ily cse-
kély mozgáserélylyel (17—24 mp. sebesség) történvén, 
az ajkaknál levő csepfolyós anyagot felül ugyan meg-
rezgetné, de tömegestől magával ragadni képtelen volna, 
ép ugy, mint a gyengén mozgó légtömeg — a szellő — 
csak csekély rezgésbe képes hozni az álló viz felületét, 
de belőle hullámokat alkotni s irányában mozgatni még 
képtelen. Hogy tehát a viz az ajkszéleken át berohanni 
képes legyen, szükségkép igen erélyesen kell a tüdőnek 
a szájcső légtartalmát magába szivnia, hogy a hirtelen 
kiürített térbe a küllég megfelelő erélylyel legyen kény-
telen berohanni. Ám a természettan kimutatja, hogy a 
17—24 mp. sebességnél gyorsabban rezgő légtömeg már 
az sz, vagy h hangoknál erélyesebb élettani hatású 
hangokat hoz létre ; tehát az ily nagyobb sebességgel 
rezgő légtömeg hangjai lehetnek csak az úgynevezett 
önliangzók. 

Ha ezután megkísértjük ugyanezen szájcsőben a 
tüdőből a léget gyengén kitolni, szintén h hangot hallunk, 
ám ha erélyesebben leheljük ki, már ismét az előbb 
érintett i is együtt hangzik vele szájunkban, de sokkal 
kellemesebben és tisztább alakban, mint belélegzés által. 
Ennek oka pedig az, hogy kilélegzés alkalmával a tü-
dőből a lég a gége-szalagjai nyílását súrlódván, ezeket 
hozza rezgésbe, és mivel a gégeszalag, mint előbb le-
irtuk, a lefinomabb szerkezetű nyákhártya, tehát rezgése 
is sokkal egyenletesebb, mint a vastagabb álhangszalagé, 
s igy a légben általa létrehozott hang is kellemesebb. 



élettani hatású. Az élettan aztjs közli, hogy ha az i kiléleg-
zéskor jő létre, akkor a gégetükörben a gégefő szalagjai 
függőleges vékon}r rést mutatnak. Nos e résnek folyta-
tását képzi a szájcső egész hosszában, miből az követ-
kezik, hogy az ital behatolására alakult szájcső légtar-
talma csekély rezgéskor h, erélyesebb rezgéskor ih 
hangalakot ölt, s kilégzéskor ugyan e térben ugyanazon 
hang zendül meg, de sokkal kellemesebb élettani hatás-
sal. Ha már ezek után arra gondolunk, hogy az anyag-
cserénél azon tápanyag mozgalma, melyet a csepfolyós 
anyag képez, ős szavainkban ily szó-alakokban szere-
pel: ivó, isz, itat, idogál, inni, ihat . . . nem önkényte-
lenül jut-e eszünkbe, hogy az ős szóalkotásban annak 
neve egyetlen i hang vala, mely viz ős szobán is elő-
fordul. Ezzel megvilágítottuk az i beszédhang eredetét s 
jelentését a magyar beszédben, anélkül hogy ezzel azt 
akarnók mondani, hogy más népfajok is hasonlókép 
nevezzék el a táplálék csepfolyós anyagát. 

Ha találkozott e felfogásunk az ős szóalkotók ész-
járásával a csepfolyós tápanyag hangja megállapításában, 
akkor ugyanezen alapon kitalálhatónak kell lennie ama 
hangzónak is, melylyel hajdanta a csepfolyós anyaggal 
vegyült másféle, tömörebb tápanyagot elnevezék. 

Ismert tény, hogy miként a növény a földnemek-
ből a szükséges tápanyagát vizzel feloldott tömecsekben 
szívhatja csak fel, ugy az ember is a föld porából átala-
kult növényi s állati tápanyagát vizzel feloldott töme-
csekben hasonlíthatja csak át élő állományává. E termé-
szeti törvény homályos feismerése alapján készülhettek 
hajdan a szájba viendő tápanyagok vizzel higitott alakban, 
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vagy ha már természetben önálló kis tömegekben jőnek 
elő, minők a növények magvai, bogyói, akkor ezek a 
szájban aprittatnak még kisebb részekre s itt kapnak 
higitó, oldó csepfolyós anyagot a nyálban. Ha ezek érin-
tése után az imént jelzett módon feloldott tápanyagot 
szájunk széléhez közelitjük, a szájizmok ekkor is önként 
egy oly csövet alkotnak, mint a viz befogadásakor, csak-
hogy ennél valamivel öblösebbet, összhangzatban a viznél 
tömörebb anyag térbeliségével. Ha e csőalaku térben a 
léget gyengén szivjuk be, ebben is h hang keletkezik 
először, de a lég erélyesebb beszivásakor már e hang 
zendül meg ugyanazon térben. E hang terét a termé-
szettan egy hosszunyaku lámpacsőhöz hasonlítja, mely 
a gégefőnél oly nyilast láttat, mint a gégefő-szalag két-
szer iveit nyílása, mig a fogak felé már öblösebbé válik. 
A beszivás által keletkező e hang szintén oly homályos, 
mint a beszivás által keletkező i; ellenben ha ugyanazon 
térben kilélegzés által hozzuk létre, már tisztán, kellemes 
lágyan hangzik, jeléül annak, hogy ekkor az e hang s 
a gégefőszalag h hangja a kilélegzési erély fokának szü-
leménye. A mondottak szerint tehát a beszédbeli e hangzó 
a tömörebb tápanyag mozgásakor keletkező természetes 
e hang okozata, s igy neve is a terében mozgó táp-
anyagnak. Hogy eme felfogásunk helyes, tanúsítják a 
tömörebb alakú tápanyagcsere mozgalmának mozzanatait 
kifejező eme ős szavak: evő, eszik, edegél, etet, enni, 
ehet, melyekben nyíltan nem a viz, hanem a vizzel vagy 
nyállal fölereszthető anyaggal való táplálkozási tény van 
kifejezve, melynek anyagát az e hang jelzi, s igy oksági 
viszonynál fogva ősi neve is annak. 



Ám ha már két önhangzó hasonló eredetű és jelentésű, 
t. i. tápanyagcsere mozgalom alanya, akkor észszerüleg 
azt következtethetjük, hogy a többi hazgzók is az anyag-
csere mozgalom különböző terekben végbemenő mozgal-
mát s e terek anyagát jelenthették aszerint, amint a 
szájtér különböző alakú részeiben jöttek létre. Némely 
nyelvészek* a hangokat is azon szájtér részéről kezdték 
elnevezni, ahol létrejönnek, mint a mássalhangzókat. Ám 
az önhangzók nem a szájrészek sajátkép hangjai, hanem 
a szájtér különböző részeiben keletkező öblökben rezgő 
légtömegeké, tehát észszerüleg ily elnevezés el nem fo-
gadható. Am ha a hangtér alakja a tápanyag térfogatá-
nak alakjával egyező, akkor ama tápanyag, mely a száj-
tér legnagyobb alakját igényli befogadásakor, azon ötí-
hangzóval nevezhető, mely az ily szájtérben belélegzés 
által létrejő. A természettan szerint a száj természetes, 
legnagyobb nyílása tölcsér alakú s ha ebben a léget 
kilehelés által rezgésbe hozzuk, a hangot hallunk, de 
ugyanezt halljuk belélegzés által is, habár homályosan, 
jeléül annak, hogy miként a belélegzési i, e anyagcsere 
mozgalomra vonatkozván, annak természetes hangjai, 
ugy a belélegzési a is ily mozgalomnak természetes 
hangja, kilélegzés által pedig annak neve. Legegyszerűbb 
ős szavaink közt ad, adogál, adat, adni, adás átalán 
anyagmozgást fejeznek ki. Am ha : edegél, idogál anj-ag-
csere mozgalmat fejezhettek ki, akkor adogál is csak 
hasonló mozgalmat jelölhet azon különbséggel, hogy 
mig idogál viz (i) befogadást, edegél eledel (e) befoga-

* Radioff. Phonetik der nordl. Türksprachen. 



dást jelent, adogál már e kettőnek teljesebb alakját, 
vagyis az általános tápanyagcsere mozgalmát fejezhette 
ki, melyben az a a tápan)rag közös neve, mig az /, e 
csak a tápanyag fajainak nevei.* Egyező-e e felfogásunk 
az ős szóalkotók felfogásával, csak később bizonyíthat-
juk be, midőn a magyar beszédhangoknak párosodását 
vagyis a szóalkotás eredetét világitandjuk meg. Ugyanezt 
kell egyelőre a többi önhangzókról is mondanunk, ám 
keletkezésüket az eddig ismertetett hangzók eredete sze-
rint, valamint jelentéseiket átalán már most szükséges 
megvilágítanunk. Ha a tölcsér alakú szájnyílást, — mely-
ben az a beszédhang létrejő, kissé meghosszabbítjuk, e 
tér egy rövid nyakú öblös üvegedényhez lesz hasonló, 
s a benne rezgésbe hozott légtömeg o hangot hallat; 
ha pedig e tért nyelvünk fölemelése által felére szükitjük, 
olyanforma tér jő létre mint az e hangtere, de hosszabb, 
s ebben ö hang keletkezik a lég rezgetése által. Ugyan-
csak az o hangterét ajkaink előbbre nyújtása által meg-
hosszabbitván, ezen nyakatlan öblös üvegedényhez ha-
sonló térben u hang keletkezik a benne levő lég rezgetése 
által; mig ha e tért nyelvünk fölemelése által megszü-
kitjük, benne már ü hang zendül meg. Jelentéseik ős 
szavainkból kétségbevonhatlanul megállapítható ugyan, 
de ez még most itt korai volna, s eredetüket is csak 

A természettan azt tanítja, hogy az a hang elemeire bontva 
eként j e l ezhe tő : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Az 1 szám jelzi az alap a han-
got, a többi pedig annak nyolczadait . Ebből felfoghatni, hogy midőn 
n hang üti meg füleinket, akkor sajátkép hét különböző terjü (ampli-
túdó) hang hozza hullámzásba hallóidegeinket; mig az c-nél csak 1, 
3, 8, az i-nél 1, 2, 8, 16 különböző terjü hang hat hallóidegeinkre. 



azért világítottuk meg, hogy átalán önhangzóinknak 
ugyanegy természeti törvény alapján való keletkezését 
igazolhassuk, a mely törvényt már előzetesen idéztük a 
természettanból, midőn azt mondottuk, hogy a hangok 
átalán a lég rezgő-mozgásának szüleményei, s egymástól 
rezgő-mozgásuk sebessége által különböznek. Ám e ter-
mészettani fogalom-határozásból hiányzik még az, mit a 
beszédhangok eredeténél a természettan is ténynek ismer 
el, hogy a beszédhangok rezgéssebességük különbségén 
kivül még tömegalakjuk által is különböznek, vagyis a 
beszédhangokra nézve is áll eme régi bölcseleti alap-
igazság : forma dat esse rei (alak ad a dolognak létet), 
mi a hangokra nézve ezt jelenti: a lég csak határozott 
alakban rezegve válik érzékelhető dologgá — anyaggá, 
s e szerint csakis ily állapotban mondható egy oly tény-
leges anyagmozgás alanyának, mely hallóidegeink által 
felfogható. 

Am ha a beszédhangok eddigi fejtegetése alapos-
nak fogadható is el, mondja a figyelmes olvasó, mivel 
a magyar beszédhangok közt hosszú hangzók is szere-
pelnek, mily alapon fejthető meg ezek eredete és jeLntése ? 

Erre a bölcselő élettani alapon következő feleletet 
bátorkodik adni: Ha a rövid hangzók az ős szóalkotók 
észjárása szerint — miként ezt az iv, ev, isz, esz, ih, 
eh szavak jelentései igazolják, tápanyagot jelentenek, s 
mivel ezek tehetetlen, magoktól mozogni nem képes 
anyagok: akkor az emberi test, mely ezen anyagokból 
áll és fejlődik, és nemcsak magát, de a tehetetlen anya-
got is mozgatni, hangadásra hozni képes, már mozgató-ok, 
mig a lég, viz, földnemek csak mozgásra képes alakta-
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lan anyagok. Ezen alapon a szerves testet alkotó csep-
folyós anyagok, minők a növény nedve, az emberi test 
vére, továbbá a szerves testek tömör anyaga, minő a 
gyümölcs béle, az emberi test veleje, elemeik alapján 
jogosultak ugyan i, e, a elnevezésre, de mint mozgató-
okok és mozgató alanyok is kettős jelentésükben csak 
akkor szerepelhetnek, ha kettősen is jelöltetnek: ii, ee, aa, 
oo, öö, uu, üü. A kettős jelölést ma már nem használ-
ják nyelvészeink, de ékezet által különböztetik meg az 
egyszerű hangzóktól (pl. ver, vér, iz, íz, nyel, nyél, el, 
él, vesz, vész, ad, ád, en, én, ö, ő). 

Ezekben megvilágítottuk a hosszú ön hangzók ere-
detét és egyúttal azoknak jelentésére is rámutattunk. 
Ama tényből, hogy az indogermán népfajok nyelvtanai-
ban a kétféle önhangzó nincs külön hangalakkal jelölve, 
még nem következik, hogy azok ama nyelvekben elő 
nem fordulnának ép ugy mint a magyarban, melyben 
régente valóban kettős alak által valának jelölve, mig 
ma már a kettős hangok egyikét az ékezet jelöli. Ami 
pedig a magyar beszédhangok és fajainak nyelvtani el-
nevezését illeti (hosszú, rövid-hangzók), élettani szem-
pontból helyesnek mondható ugyan, mert valóban tar-
tósabban is rezgetik a fülidegeket az élő test anyagát 
kifejező hangzók, vagyis az á, é, í, ó, ű, mint 
ahogy az élettelen anyagot kifejező a, e, i, o, u 
hangzókat kiejteni szoktuk. Ám jelentésük nincs kifejezve 
ezen elnevezéssel, mi arról tanúskodik, hogy jelentésükre 
nézve ugy különböznek egymástól, mint az élettelen az 
élő anyagtól t. i. erélyökben, mint ezt a szó eredete 
fejtegetésénél bővebben kifejtendjük : s igy e kettős 



szempontból elnevezésük nem felel meg kifejtett jelen-
tésüknek. 

Ami már az önhangzók ős irott alakjait illeti, amint 
az i hangzó alakja terének vonalalakjával jelelve vala, 
ugy az e-t a hangtérnek látható két féliv (E) alakjával 
ábrázolák, mig az a hangtere tölcsér alakú tér lévén, 
melyet középen a nyelvcsap két részre osztani látszik, 
tehát a mai nyomtatott A alakkal vala ábrázolva. Az 
o valóban tojásdad alakú szájtérben jővén létre, ennek 
alakja méltán nyerte a tojásdad alakot, az u hang tere 
pedig egy nyilt végű tojásdad alakú térben jővén létre, 
ily irott alakot is nyert. Minthogy az ö az o-nak csak 
nyultabb alakú terében jő létre, tehát jelzése is szük-
ségkép átala történt az ismert pontozással. Ugyanily 
okból jelölték az ü-t is az u alakjával pontozvo. Ebből 
láthatni, mily természetes, érzéki okok szolgáltak a hang-
zók alakjai ős ábrázolására a legszorosabb oksági viszony 
alapján. Ugyanezt fogjuk láthatni a mássalhangzók ábrá-
zolásánál is. 

Ha ezek után az i hangzó tere fokozatos felődése 
folytán létrejövő e, a hangzók terében rezgő légtömegek 
széltében arányos nagyobbodására, valamint az ó, u 
hangoknál az a hang légtömegének hosszúságban való gya-
rapodására gondolnak, nem kell-e önkéntelenül eszünkbe 
jutni, hogy a világra született gyermek testtömege gya-
rapodásához az i hangzó légtömegének gyarapodása 
teljesen hasonló s igy a beszédcsira legkisebb alakja (i) 
hasonlólag fejlődik az emberi magzat legkisebb alakjával. 
Ám e hasonlóság alapján amint a csecsemő tápanyaga 
i vala, ugy az í-től gyarapodó élő teste, tehát egyénisége is 



jogosan vala nevezve í-nek. Es amint tápanyaga teste 
arányában i-ben föleresztett e anyag vala, ugy az ő 
élő véréből fejlődő idegállomány is jogosan nyeré 
az é nevet. A hallod-e, látod-e szavakban előfor-
duló é ős neve a már érzékei által ismeretek szer-
zésére képesült ember egyénnek; mert ily kérdést 
valóban csak oly lényhez intézhetünk, ki már érti 
a hozzá intézett szavat, sőt azt ki is tudja ejteni, 
mint ezt az én jelentése igazolja, mi alatt a beszélő 
embert értjük ma is. Amint azonban az o hang a száj-
nak meghosszabbított terében jő létre, ugy jelentése 
is oly anyagé lehet csak észszerűen, mely még nincs a 
szájban, csak a kivüle eső térben. A legvilágosabban 
igazolja ezt az ő hangzó, mely alatt a beszélő én-en 
kivül eső, de az énnek hasonfele (té) által elfoglalt 
térben levő személyt értünk. Ebből az is kitűnik, hogy 
miért mondja a köznép ma is azon embert, kit szavá-
val, kezével közvetlen érinhet, té-nek, mig egy harmad-
dikat már csak az ő tevékenységi terén kivül álló lénynek 
tekintvén, kültérbeti lénynek (ő) nevezi. Ez alapon a 
vele szoros viszonyban álló anyagot e, az ezentúl levőt 
pedig a hangzóval jelölé az ős beszédalkotás. Minthogy 
pedig a száj ugyanazon meghosszabbodott terében jő 
létre az ó is, mint az ő, tehát ez is egy kültérbeli sze-
mélyt fejezett ki hajdanta, de már nem oly személyt, 
kit a beszélő emlegetett, hanem egy kültérbeli cselekvő 
lényt vagy ily lény cselekvő eszközét, mint ezt az ásó, 
véső . . szavakban előforduló ó, ő hangok jelentése 
nyíltan tanúsítja. 

Amint azonban az u, ü a meghosszabitott szájtér 



végén jő létre, ugy jelentése sem lehet más, mint oly 
tárgy, mely az ember kül tevékenységi tere végén — a 
meddig keze, lába elér — létező anyagot, vagy hosszú 
alakban az ember mozgató eszközét, mit a kapu, vályú 
szavak jelentéseiben igazolva találhatunk. Ugyanis kapu 
alatt oly anyagot értünk, mely valamely kerített tér nyí-
lását határolja, mely valamit bekap, befogad, minő a ház, 
vár, város tere. Ily alapon fejthető meg az ü jelentése 
a szérű, gyürü, köpü szavak jelentéseiből. 

Az eddig mondottakból már kiderül, hogy a rövid 
önhangzók tápanyagot, de átalán élettelen anyagot je-
lentenek, mig a hosszú önhangzók élő-lényt, vagy ennek 
mozgató eszközeit jelentik. Amennyiben pedig elnevezé-
sük a hangtér bizonyos, széltében, hosszában, határozott 
részében mozgó légtömeg hangjáról, mint mozgató októl 
nyerék elnevezésüket és a kültermészetben is hasonló 
térrészekben mozognak, észszerű vala az ős szóalko-
tásban azon eljárás, hogy a csepfolyós anyag terét is 
i-nek, a tömörebb tápanyagét e-nek, a szilárd anyagét 
pedig a térnek nevezék el. És mivel ezen anyagoknak 
e térrészek természetes helyei, ha tehát egyik anyag 
saját teréből más tér felé mozgat, e mozgásirányt a meg-
felelő tér-rész nevével jelölték. Ily felfogás alapján ért-
hetők csak e kifejezésekben a föl és alá mozgás irányai: 
illan, elé, alá, erre, arra. Itt, ott, ide, oda szavakban 
azonban már a hosszirányú mozgás helyei jelölvék. A 
hosszú önhangzók élő lényt vagy ennek mozgató esz-
közeit jelentvén, oksági viszonynál fogva az ős szóalko-
tásban mint mozgató okok magát a mozgatási tényt 
vagyis a cselekvést is kifejezék. Ezen alapon fejthető 



meg, miért jelentenek legegyszerűbb hosszú hangzós 
ős szavaink mozgató okot és mozgatási tényt is, mint 
ezt az ér, él, szív . . . ilyetén kettős jelentései is 
igazolják. 

Am ha rövid önhangzóink anyagot, a hosszúak 
pedig személyt jelentenek, kérdés: mit jelenthetnek hát 
az úgynevezett együtthangzók, vagy mássalhangzók ? 
Már kimutattuk, hogy az sz és li a szájrészek, vagyis 
az élő test részeinek rezgő mozgását, tehát mozgástényét 
jelentik. Am mivel a mozgás csakis anyagban nyilvá-
nulhat, tehát az sz és h ezen élő anyagrészeket is jelent-
hetik, mint mozgás alany-okot. Minthogy pedig ezen 
szájrészek mozgatják befelé a tápanyagot, ez pedig 
mozgatás-tény, tehát az sz, h mozgatási tényt is jelen-
tenek. 

Ezek alapján tehát már kimondhatjuk, hogy a mással-
hangzók mozgást és mozgatást, vagy a mai nyelvtan 
szerint szenvedést és cselekvést jelentenek, mert szenvedni 
annyit tesz, mint a mozgató-ok szerint mozogni, vagyis 
a tehetetlenség törvényei szerint a mozgató ok szerint 
mozogni. 

Minthogy pedig, mint már érintők, mozgás és moz-
gatás csak anyag által nyilvánulhat, tehát a mássalhang-
zók mozgó és mozgató anyagot is jelenthetnek, vagyis 
cselekvő és szenvedő anyagot. Ám a cselekvő anyag 
szeméty, a szenvedő pedig a cselekvő személynek a 
mozgató-ok hatását elfogadó szervei : az öt érzék; tehát 
a mássalhangzók ép ugy, mint az önhangzók, szintén 
személyt és mozgásképes anyagot fejeznek ki. Am az 
ember bir csak erővel és mozgató tehetséggel, tehát a 
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mássalhangzók ép ugy, mint az önhangzók, embert is fe-
jezvén ki természeti sajátságaik által, ez alapon jogosan 
mondhatók hozzá hasonlóknak. 

Am ha ez áll, akkor amint az önhangzók közt 
föltaláltuk a beszéd legkisebb olyan alakját az i hangban, 
ugy a mássalhangzók közt is szükségkép fel kell talál-
nunk az ily legkisebb beszédalakot. Nos ha az i a leg-
kisebb beszédalak anyagát és térbeliségét tekintve, akkor 
az sz társhang anyaga az orrnyilás széle oly kis térbeli 
mozgó anyag, mint a közte mozgó vonal vastagságú 
légoszlop átmérője, kis tömege ; mig a h társhang anyaga 
az álhangszalag széle oly nagy térbeli mozgó anyag, 
mint a közte mozgó légoszlop több vonalnyi átmérőjében 
rezgő légtömeg. Ily felfogás alapján nem a h, hanem 
az sz mondható a beszéd legkisebb alakjának, s ez felel 
meg az ős beszédalkotók észjárásának, mert magyar 
észjárás szerint a beszéd legkisebb alakjának a szót 
szokás nevezni, nem pedig a hangot, azért is, mert ennek 
homályos alakja az sz folyton hallható az élet folyamán, 
s azért is, mert ez jelzi a világra jött kisdednél az élet 
alapfeltételét jelző mozgalomnak a légcserének kezdetét — 
a lélegzést, — miként ezt az élettan alaptételként tanítja; 
mig a legkisebb önhangzó — az i — csak akkor hangzik 
a kisded ajkain érzékelhetőleg, midőn az i tápanyag befo-
gadása kezdetét veszi . . . Ily felfogásra vall az a tény is, 
hogy az ős népek nyelveiben a szi, sze, sza, szo, szu 
alakok mindenütt az emberi beszédet jelentik átalán, 
mely sz beszédcsirából fejlődik. Ha a chinai- s angol nyelv-
ben a beszélő ember magát f-nek nevezi s irja, s az 
olasz magát io, a német ich-nek nevezi, ezen észjárás-



ban azon őskori felfogás megörökítését sejthetjük, mely 
szerint az embert legjogosabban és legrövidebben azon 
hang által nevezhetni el, melyet a csecsemő is folyton 
hangoztatni képes. A latin infans kifejezést, magyarul 
nem beszélő, tehát beszédre képtelen, néma kifejezéssel 
jelölik, holott az in hasonló az én ősmagyar szóhoz, s 
ez alapon az infans kifejezésben inkább ily kifejezést 
sejtek: in-mondó, vagyis csak i hangot mondani képes 
lény. Ám mivel e mű feladata csak a magyar nyelv 
történetének megírása, szándékosan nem bocsájtkozom 
más nyelvek eredete fejtegetésébe, habár mint az eddigi ki-
térések igazolják, nagyon is szorosan összefügg a faj-
nyelvek őskori egyszerű alakjainak jelentése a magyar 
hangok jelentéseivel. 

A beszédhangok eredetére vonatkozólag Wundt az 
ő physiologiai lélektanában (1887. III. kiadás, 2. k. 518.1.) 
következő véleményét nyilvánítja: A beszédhang hason-
lólag a tagmozgásokhoz, azon ösztönből keletkezik, mely 
avégből van adva az embernek, hogy érzéseit és indu-
latait mozgásokkal kisérje, melyek az érzéskeltő benyo-
másokhoz közvetlen viszonyban állanak, és azokat 
alanyilag létrehozott analog érzésekkel megerősítsék. 
(Der Sprachlaut entspringt gleich der Geberde aus dem 
Trieb, der in den Menschen gelegt ist, seine Gefühle und 
Affecte mit Bewegungen zu begleiten, welche zu den 
gefühlerregenden Eindrücken in unmittelbarer Beziehung 
stehen, und dieselben durch subiectiv analoge Emp-
findungen verstärken.) Szándékosan idéztem németül 
is, hogy az olvasó Wundt felfogóisát eredetéből is meg-
érthesse. 



Nos ha e felfogás elolvasása után arra gondol a 
figyelmes olvasó, mit e fejezetben a beszédhangoknak 
természeti törvényen alapuló eredetéről mondottunk, nem 
lesz nehéz magát elhatároznia, melyik véleményt tekintse 
alapigazságnak a beszédhangok eredetét illetőleg. 

5. §. 

A beszédelemek egyesülése. 

a) A k é t h a n g u s z ó k e r e d e t e . 

Az önhangzók és mássalhangzók — miként az előző 
fejezetben kimutattuk, az anyagcsere mozgalmaival egy-
idejűleg keletkezvén, tehát ezeknek okozatai, s mint 
ilyenek azoknak érzékelhető alakjai, képei vagyis nevei 
is. Mivel pedig az emberi élet, létállapot nem más, mint 
az anyagcsere folytonos ismétlődése, s e létállapotnak 
érzékelhető alakban nyilvánuló képei a beszéd legkisebb 
alakjai, tehát ezek az ő létmozgalmainak nevei is, s igy 
ben nők az embert folyton váltakozó létállapotaiban ér-
zékelhetjük, azaz érzékeink által megismerhetjük. A 
beszéd legkisebb alakjainak tehát, mint az emberi élet-
mozgalmak okozatainak anyagi sajátságaikra nézve is 
egyezőknek kell lenniök az ember állományával. Am az 
ember anyagi állománya mozgás és mozgatásképes anyag 
és mozgás-ok, tehát a beszédnek is ily két különnemű 
anyagból eredő hangokból kell alakulnia. És mivel az 
ember már legkisebb alakjában a magzatban, már ugyan 
azon kétnemű állománynyal bir, mint legfejlettebb alak-
jában, tehát a beszed legfejletlenebb alakjainak a hang-
járóknak is két nemű, két féle anyagból eredő hangoknak 



egyesülése által kell eredniük, létrejöniök. És mivel ki-
mutattuk, hogy a beszéd kétféle elemei az anyagcsere 
mozgalmainak okozatai, az anyagcsere pedig az emberi 
test folytonos alakulási ténye, tehát az ezen alakulási tény 
folyamát kisérő beszédalaknak is azon törvények szerint 
kell létrejönniük, mint az emberi testnek. Ám a test ala-
kulási tényét alkotásnak nevezzük, tehát a beszéd alakjai 
létrehozását is beszédalkotásnak kell neveznünk, s való-
ban nevezzük is. Ám mivel az alkotás- cselekvés, a cselek-
vésben pedig cselekvő alanyt és cselekvést különbözte-
tünk meg, tehát e kér elemnek a beszéd alakjaiban is 
jelen kell lennie. És valóban jelen is vannak azokban, 
mert kétféle hangból állanak. Ám ha ez áll, akkor két-
hangu beszédalakjainknak ugyanazt kell kifejezniük, amit 
a beszéd legfejlettebb alakja, a mondat, kifejez, t. i. 
cselekvő alanyt és annak cselekvését. Nos ha az ön-
hangzók mozgás- és mozgatás-képes anyagot fejeznek 
ki, a mássalhangzók pedig mozgás- vagy mozgatás tényt; 
akkor a különnemű kéthangu szók már birnak a mai 
mondat imént érintett kellékeivel. Ezt a következőkben 
kétségbevonhatlanul bebizonyitandjuk. 

A beszédelemek egyesülését, miként legegyszerűbb 
beszédalakjaink elemei igazolják, ugyanazon törvény 
uralja, mely a szervetlen és szerves anyagot. Valamint 
ezeket a mozgás-okkal szorosan egyesülve találhatjuk, 
ugy a legkisebb beszédalakban is az anyagot és moz-
gás-okot kifejező hangokat egybeolvadva, összekötve 
szemlélhetjük. És amint a természetben mozgás csak anyag-
ban nyilvánulhat, ugy a mozgást kifejező hangok (más-
salhangzók) is csak az anyagot kifejező hangokkal ösz-
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szekötve fordulnak elő a nyelvben. A két különböző 
beszédelemből eredett beszédalakokat közös néven sió-
nak nevezi a magyar; ez tehát közös neve nyelvünkön 
a mozgás ténynek. És mivel minden mozgás helyválto-
zással jár, tehát a szó is oly anyagmozgást fejez ki, 
mely hely vagyis térváltozással megy végbe. Ám mivel 
az élettelen anyag magától helyét meg nem változtat-
hatja a tehetetlenség törvénye szerint, s hahogy azt 
mégis helyéről tova mozogni látjuk, akkor annak szük-
ségkép egyesülve kell lennie a mozgató-okkal. Minthogy 
azonban a földi élettelen anyagfajok közt nincs oly 
anyag, mely mozgató-okkal egyesülve volna; tehát mi-
dőn mozog, ez csak ugy történhetik, ha oly más anyag 
foglalja magába, melynek saját mozgás-erélye van, 
amelylyel ugy magát, mint a befogadott tehetetlen anya-
got helyéről tova mozdítja. Ily önmagát mozgató anyag 
földünkön az ember, ki nemcsak magát, hanem a 
mozgás szervei közé fogadott tehetetlen anyagot köz-
vetlen helyéről tova mozgatja vagy közvetve, midőn 
a tehetetlen szilárd, csepfolyós vagy légnemű anyag-
gal mint eszközökkel más anyagokat helyétől tova 
mozdit. A szájából sebesen kilökött légtömeggel a könnyű 
anyagokat, vizet, küllégét helyükből kiki képes tova 
mozdítani. 

Ezen alapon tehát a szó fogalma eként állapitható 
meg: a szó oly anyag-mozgás neve, melynek közvetlen 
vagy közvetett oka az ember. Hogy ezen ős beszédalak 
az cizsiai népek nyelveiben változatlan alakban, az ókori 
európai nyelvekben pedig fejlődött alakban szintén ha-
son jelentésben fordul elő, már az előző fejezetben érin-



tettem, valamint azt is, hogy hangelemi jelentése is 
egyező ezen foga lóm-határozással. 

Ezek előrebocsájtása után vizsgáljuk már, vájjon 
az anyagcsere, vagyis a test alakulási tényével oksági 
viszonyban van-e a beszédelemek egyesülési tényének 
vagyis a beszédalakoknak, a szóknak eredete. Ha a beszéd 
elemei a lég és anyagcserét kisérő hangok, vagyis ennek 
okozatai: akkor, midőn az anyagcsere ténye létrejő, 
rögtön kell a beszédelemek egyesülési tényének, a szók-
nak is létrejönniük. Ám a test alakulási ténye az élette-
len tápanyagnak a test élő anyagával való egyesülésekor 
jő létre, tehát e két különnemü anyagot kifejező beszéd-
elemek egygyé alakulásának is ezzel egyidejűleg a ter-
mészeti törvény szerint kell létrejönnie. Hogy ez valóban 
igy is történik, kiki észlelheti, ha a táplálkozás tényét 
kezdetétől fogva lefolyási mozzanataiban figyelemmel kiséri. 

Már az előző fejezetben kifejtettük, hogy a táplál-
kozás egyik nemének, az ivásnak kezdetével a száj 
hosszában igen szük csővé alakul, melynek végét az aj-
kaknak hasonló szük nyílása képezi. Midőn az ital az 
ajkakhoz közeledik, a köztük képződött szük nyíláson 
át a tüdő lélegzése folytán a küllég átrohanván, belőle 
a légmentes szájban i hang jő létre. Ám ugyanekkor 
az ajkszélek a betoluló lég surlása által szintén rezgésbe 
jőni kénytelenek s a rezgő ajkszélek ép oly törvény 
alapján, mint az orr belső szük nyílása szélei, szintén 
hangot hallatnak. Minthogy azonban az ajkszélek szer-
kezete nem oly finom, mint a gégeszalagoké, tehát rez-
gésük is tömörségüknek megfelelő hang alakban nyilvá-
nul. E hang az ismert v. Ám mivel az i hanggal csaknem 
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egyidejűleg keletkezik, tehát a hallidegek ugy fogják fel 
mindkettőt, mint szorosan egymásután keletkező hango-
kat, s igy a v nem maga, hanem csak egy másik hang-
gal együtt hangzik. E felfogás alapján adtak neki a régi 
nyelvészek ép ugy, mint az sz, h hangoknak mással-
hangzó nevet. A latin nyelvészek azon kivül, hogy a 
v hangot consonansnak nevezék, mivel az ajknyilásnál 
jő létre, az ajkak latin neve szerint (labia) ajaki (labialis) 
hangnak js nevezék. Hogy azonban mint szóelem az 
ajkak mozgatási, cselekvési tényét fejezé ki hajdan nyel-
vünkben, tanúsítja az ivó szó jelentése. Ha ugyanis ivó 
az, ki az italt ajkaival befelé mozgatja, akkor iv az ó 
hangzó által kifejezett élőlény italmozgatási tényét, ivását 
fejezé ki. Mivel pedig az ivás testalkotási tény, tehát iv 
szükségkép kifejezi az anyag-mozgatást és a test alakí-
tására mozgásba hozott anyagot, a tápszert. Már előze-
tesen kimutattuk, hogy az ős beszédalkotásban i a 
csepfolyós tápanyagot vagyis az italt fejezi ki, a v hang 
pedig az ajkak mozgatásakor létrejött hang, tehát az 
italt mozgató anyag. Ám mivel az élő emberi test moz-
gató-ok s igy a mozgatás az ő természetes sajátsága, 
mely csak anyagban, azaz benne nyilvánulhat; tehát a v 
mozgató okot és mozgatást, cselekvést is jelent. Eszerint 
mivel iv szó testalkotási ténynél jő létre, mint okozat, 
szükségkép testalkotási tényt is fejez ki. Es mivel akkor 
keletkezett, midőn az italt az élő emberi test egy része 
(az ajkak) befogadta, vagyis az élettelen anyag az élő 
anyaggal egyesült; tehát e két anyag mozgástünemé-
nyeinek — hangjaiknak is szükségkép ugyanekkor kel-
lett egyesülniük, egy egészszé alakulniok. Ám a beszéd-



hangok egyesülési tényét szóalakulásnak neveztük ; tehát 
az iv is szóalakulási tény, és ezért azt is jelenti, amit a 
szó, t. i. oly anyagmozgatást, melynek közvetlen vagy 
közvetve az ember az oka. Nos az ital befogadásnak 
valóban az ember az oka és pedig közvetlen, amennyi-
ben saját ajkai által fogadja be az italt, tehát az iv . 
valóban azt íejezi ki, amit a szó, de határozottabban, 
mert az iv kifejezésben az anyag neve — ital (i) is ki 
van fejezve. Minthogy pedig az anyagmozgatási tényt 
egész mondatban szokás kifejezni, melyben a mozgató-
oknak és mozgatási tényének s a mozgatott anyagnak 
vagyis az alany-, állítmány- és cselekvési tárgynak is. 
külön szavak felelnek meg: ha tehát iv az ember által 
végbevitt mozgatási tényt fejez ki, benne az érintett 
mondatrészeket kifejező szavak ős alakjainak feltalál-
hatóknak kell lenniök. Ha az i italt, tehát a mozgatás tárgyát 
fejezi ki, akkor v e tárgy mozgatását vagyis az állitmányt 
fejezi ki, mint mássalhangzó. Ám a mozgatás a mozgató-ok-
tól elválaszthatlan lévén, tehát a v a mozgató okot is vagyis 
az alanyt is szükségkép fejezi ki. Ebből az tűnik ki, 
hogy az ős beszédalakok vagyis a szók alkotói a mon-
dat alanyát és állitmányát a mássalhangzóval fejezék ki, 
melyből később a mondat alanya és állitmánya fejlettek 
ki, mint ez a maga helyén kimutatva leend. Eszerint a 
rövid önhangzó- és mássalhangzóból alakult SZÓK már 
nem a mai szűk, hanem kiegészítővel bővült mondat 
alakjai valának. Eként fogva fel az ős szók eredetét, 
már nem lesz nehéz mai beszédmód szerint az iv ős 
szot eként fejezni ki: iv = italt (i) mozgatnak az. 
ajkak (v). 
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Hogy ily alakulási törvény alapján jöttek létre a 
többi rövid hangzóval kezdődő s a táplálkozásra vonatkozó 
ős szók is, a következőkből fog kiderülni. Minthogy az 
iv csak kezdő mozzanata a testalkotási tevékenységnek, 
s amennyiben a következő mozzanatok az elsőnek foly-
tatásai, tehát azon ős szó, mely az első mozzanat foly-
tatását képezi, már nem az ajkak által, hanem a szájtér 
belsejében megy végbe, hasonlólag a légzés-tényhez, 
mely nem az orr nyílásánál érzékelhető, hanem annak 
végét képező szűk nyílásban, hol mint kimutattuk, sz 
hang jő létre, jeléül annak, hogy a légzés-tény a légzés 
tér azon részében érvényesül állandóan, mely a légzés 
középterét képezi, mig a gégecső annak beltere. A táp-
lálkozási tér, mint kiki észlelheti, szintén három kisebb 
térre oszlik, az első vagyis előtér az ajkak és fogak 
közti tér, a második vagyis a középső a fogak és ál-
hangszalag (nyelvcsap) közti tér, mig a harmadik vagyis 
a bel (bél) tér a tápbél előtere, a szájnak pedig utó 
vagyis belső tere. Ezen elnevezések ismeretétől függvén 
a táplálkozási tény mozzanatait kifejező szók megérthe-
tése, megkezdhetjük a táplálkozási tény folytatásával ke-
letkező ős szó eredetének megvilágítását. Ha a vizalaku 
ital az ajkak közt az előszájtérbe jutott, egy uj lélegzés 
bizonyára aként szállítja a közép szájtérbe, mint a hogy 
az első légzés az előtérbe juttatta. Hogy a viz a fogak 
és torok közti térbe juthasson, a nyelv ösztönszerűleg 
fölemelkedik a felső fogsor feletti szájpadláshoz, a ke-
mény inyhez, s a száj közép terében ekkor egy oly 
szűk nyilás képződik, mint aminő az orr belső nyílása, 
s igy valamint az orr szűk nyilását határoló nyákhártya 



rezgéséből, itt is a nyelv és kemény iny nyákhártyái 
közt ugyanazon hang jő létre, az sz, mely miként a v, 
ugy csatlakozik az előzőleg keletkezett i hanghoz, s 
létre jő az isz hangpár, melynek ma is van élő 
jelentése, t. i. tartós ivási tény. Az sz mássalhangzó te-
hát az ivás folyó mozzanatát fejezi ki, mely a nyelv 
hegye és kemény iny hártyája közt megy végbe épen 
ugy, mint a légzés folytonossága; tehát két mozgató 
szerv közös mozgatása épen ugy, mint a két ajkszél 
és két gégefő-szalag közösen képeznek egy moz-
gató szervet. Az tsz jelentése tehát ez: az italt (i) az 
sz (nyelv és iny) mozgatja a szájterében, s igy e moz-
gástény már folytatása az tv által jelzett ital mozgatás-
nak. Ám ha folytatása térben, akkor annak tartamát is 
kifejezi, mivel pedig a mozgástartamot magyarul időnek 
nevezzük, tehát tartamára, idejére nézve az iv előbbeni 
az isz mozgatás ténynél; és igy észszerűen fejezi ki 
nyelvünk a táplálkozási tény félmúltját az íf-ám, ivál, 
ivék alakokkal viszonyitva az isz jelentéséhez. 

Ám ha az isz ős szóalak az ivás tény folyamát 
jelenti, mily szóalak felelhet meg az ivás tény végének, 
vagyis az ivás bevégzésének ? Midőn a viz a száj közép 
terébe jut, a nyelv önként bezárja a közép szájtért, hogy 
az ajkak nyílása közt odáig jutott italrészletet a nyelv 
feldomboritott háta lejtőjén magától tovább iramodni 
engedje a tápcsőbe, ép ugy mint ez a patak lejtő med-
rében a hegyről lefelé iramodó viznél tapasztalható. A 
tüdő által beszívott lég szállító szerepe itt véget ér 
ugyan, de mivel a nyelv és felső iny közt képzett szük 
nyílást a nyelv hegye hirtelen elzárja az által, hogy a 
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felső inyhez üti végét. Ezen hirtelen összeütődés a nyelv 
hegye és az inyhártya illető részeit rezgésbe hozván, 
ebből az ismert t hang keletkezik. Minthogy a nyelv e 
tértyével egy italrészlet mozgása véget ért; tehát a t 
az sz hangot váltván fel, az i hanghoz is t hang csat-
lakozott. Ez az ismert it, itt szó eredete. Az itt helyett a 
nyelvtanokban ivott alak is előfordul, ám a nép ajkán 
a harmadik személy ivás ténye itt alakban nyer kifeje-
zést közönségesen. Am az itt az ivás tény végét fejezi 
ki, melyben a t az ital mozgás tényét jelzi, s ezen 
alapon általa ma is valamely mozgástény vége van kifejezve 
igéinkben. Az it (itt) ős természetes szó elemei szerint 
ezt jelenti: az italt (i) a nyelv (t) megakasztja a közép 
szájtérben, vagyis egy ivástény véget ér. 

Az iv, isz, it ős szavakban ma is fölismerhetjük 
a mozgástény kezdő, folytató és végző mozzanatainak 
alakjait, melyek az úgynevezett sz-enyésztő igékben 
ma is a jelzett mozgástény három mozzanatát fejezik 
ki, pl. hisz, hive, hitt, visz, vive, vitt . . . s ezek nem 
mások, mint az isz, iv, itt, fejlettebb alakjai. Minthogy 
pedig e három ős szó, mint eredetük tanusitja, a test-
alkotási tény mozzanata végbemenetekor, vagyis mi-
dőn az élettelen anyagot az élő anyag (a száj) beszedi, 
mint e mozgástény okozata a lélek szándékos közremű-
ködése nélkül, s igy természeti törvény alapján jő létre; 
tehát ezek nem közvetlen emberi alkotások, ép ugy, 
mint a légzési tényt követő sz, h hangok. Eszerint, va-
lamint az sz, h, ugy az iv, isz, itt beszédalakok és lét-
okok, az anyagot uraló természeti erő alapján természe-
tes hangok, szavak, mig azok, melyeket a lélek szándé-



kosán, tudatosan hoz létre ezeket utánozva, már emberi 
hangok, szók. Keletkezésük közt azon különbség van, 
hogy a természetes szók belélegzés, az emberi szók pedig 
kilélegzés által jőnek létre. Ha a görög bölcsek első és 
másod eredetii neveket különböztettek meg, a mondot-
tak után már helyesnek mondható eme felfogásuk, va-
lamint az is, hogy a nevek az első eredetű szókból 
származtak. Amennyiben pedig a természetes szókat és 
beszédhangokat az ember — minden külön fáradozás, 
erői feláldozása nélkül, tehát ingyen, s igy ajándékban 
nyeri épen ugy, mint az anyagot, melyből ezek kelet-
keznek, helyesen nevezhetjük a teremtő olyatén közvetett 
ajándékának, melyeket az élettelen anyagot uraló termé-
szeti' erő által akkor hoz létre, midőn az ember saját 
testét alakítja, fejleszti a tápanyag beszedése által, s e 
tényéhez köti azért, hogy ezt a szájába adott hangok-
kal, szókkal megnevezhesse, valamint a hasonló termé-
szeti tüneményeket is elnevezhesse. E felfogással egyező 
aquinoi sz. Tamásnak a szó miségére vonatkozó kö-
vetkező felfogása: Vox est quoddam naturale, quae 
convenit rei naturali, sicut materiae. (A szó valami ter-
mészeti, mely a természeti dolgot, mint anyagot meg-
illeti.) Nos az anyagot természete szerint a mozgás illeti 
meg, vagyis a mozgás az ő természeti sajátsága; tehát 
a szó mint a mozgás okozata valóban természeti sa-
játsága a dolgoknak. Amint azonban az ember a besze-
dett tápanyagot saját élő állományává átváltoztatni kény-
telen s csakis ekkor fogja az teste fejlődését eszközölni; 
ugy a beszedett anyagot kisérő szókat is összetétel 
által átalakítania kell, hogy általok minden létállapotait 
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jelölhesse. Eszerint a természetes beszédeleinek és szók 
csak oly elemi alakjai a beszédnek, mint a tápanyag 
tömecsei az emberi testnek. És igy a teremtőtől aján-
dékkép nyert beszédalakokban csak oly beszédanyagot 
kapott az ős emberpár, mint aminő ajándékot kap az 
ember folyton a légben, vizben, növényi és állati test-
ben. És amint ezeknek saját élő állományává átalakitha-
tására megfelelő tehetséggel megajándékozd az embert, 
akcnt ajándékozd meg a beszédalkotó tehetséggel is, 
hogy a természetes beszédanyagból létczéljai jelezheté-
sére megfelelő fejlettebb alakokat, szavakat alkothasson. 
A mondottak után már alig szorul bővebb megokolásra, 
az ős szavaink közt szereplő ev, esz, et szóalakok ha-
sonlatossága az iv, isz, it szavakhoz. Ugyanis az e 
sürübb tápanyagot jelentvén, mint a tej (i), mozgástere 
is szükségkép tágabb mint az i (italé) tere, s be-
felé haladtában hangjához is ugyanazon mozgásszerv 
hangjainak kellett csatlakozniok, mint az ital hangjához. 
És amint iv, isz, it jelentéseit hangelemeikből kifejthet-
tük, ugy fejthetők ki ezek jelentései is. Ev = az ele-
delt (e) az ajkak (v) mozgatják; esz = az eledelt (e) 
a nyelv (sz) mozgatja; et = az eledelt (e) a nyelv (t) 
megakasztja. Amint az iv, isz, it ős szavakban felismer-
tük az sz-enyésztő igék fejlettebb alakjait, aként ismer-
hetők fel az ev, esz, et ős szavakban az sz-enyésztő 
igék következő fejlettebb alakjait is: lesz, tesz, vesz, 
melyek félmúltja és mult ideje szintén az esz alakjaiban 
fordulnak elő. Ezzel tehát a rendhagyóknak (?) nevezett 
igék egy nemének eredetét is megvilágítottuk. 

Az eddigi fejtegetés alapján már kimondható, hogy 
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a szók egyidejűleg jönnek létre elemeikkel, a hangokkal, 
és ha a hangok eredetét mégis külön tárgyaiám, ez azért 
történt, mert mint az emberi élet először légzésben nyil-
vánul, ugy az emberi beszéd elemei is az sz, h, ezen 
élettüneménynyel egyidejűleg jőnek létre ép oly önállóan, 
mint ahogy a lélegzés is önálló élettevékenység. Az 
ezután következő élettevékenységnek, a táplálkozási vágy-
nak (éhség), hogy kielégítést nyerhessen, a tápanyag hang-
jában (i, e) kellett nyilvánulnia, mikből a tápláló anya cse-
csemője létállapotát megtudhassa. Eszerint másod rendben 
az önhangzók eredetét kellett megismertetnem. A homá-
lyos alapú élettevékenység (a légzés) hangja (sz) is ha-
sonló homályos hangtünerriény; mig a táplálkozási tény 
már világosabb élettevékenység lévén, hangja (önhangzó) 
is határozottabb hangalakban nyilvánul. 

Ám a többi egytagú ős szavaik is jelentésük alap-
ján az anyagcsere mozgalmait fejezik ki, tehát ezek ke-
letkezése is hasonló a már megvilágitottakéhoz. Amint 
azonban ezeknek keletkezési törvényeit megállapítottuk, 
ugyanazon törvények alapján az úgynevezett praehislori-
cus korszakbeli egytagú szók eredete is megvilágítható. 

Ha alapigazságul elfogadjuk, hogy minden mozgás 
okozata egy előző s ellenkező irányú mozgásnak, akkor 
mivel az eddig fejtegetett szavak a tápanyag beható moz-
gását fejezék ki, ezek okozatának kiható mozgásnak kell 
lennie s hangpárjainak is ily mozgást kell kifejeznie. Nos 
ha arra gondolunk, hogy a táplálkozás nem oly folyto-
nos mozgástény, mint a -légzés, tehát hogy kezdetét 
vehesse, erre más indító oknak is kell lennie. Mikor 
iszunk, mindig tudjuk okát adni, miért iszunk. Iszunk, 
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mert szomjasok vagyunk, eszünk, mert éhesek vagyunk. 
Eszerint szomjúság, éhség a táplálkozási mozgalom kez-
detének előző okai. Hogy pedig ezen oknak is hangok-
ban kell nyilvánulnia, ezt a létfentartási rendeltetés 
követeli főleg oly egyéneknél, kik tápanyagról maguk 
gondoskodni még képtelenek, minők a csecsemők, vagy 
ebben egyéb életfeladataik teljesithetése miatt akadályoz-
vák. A táplálkozás szükségét jelző ős szavak az ih, éh, 
mit igazolnak fejlettebb alakjaik érthetőbb jelentései : ihat, 
ehet, ihatnám, ehetném, éhes. Az ih ős szó eredete élet-
tani alapon a következőkben világitható meg. Minthogy 
a légcsere alkalmával a vér állománya az elégülés kö-
vetkeztében alkatelemeiben megfogyatkozik, de az éle-
gülési termék a véredények falaira mint kiürítendő anyag 
izgatólag hat, ezen izgatás a véredényeket áthálózó érző-
idegek által az érzékközponti idegduczokba jut, hol az 
életelv ezen ingereket ép ugy felfogja, mint a többi érzék-
szervek által bevezetett ingereket, minők a hangingerek 
is. Az ily inger az öntudatra ébredt embernél annak érze-
tét kelti fel, hogy tápanyagra van szüksége, vagyis éhes. 

E tudatban aztán törekszik tápanyagot keresni s 
éhségét kielégíteni, vagy ha ez nincs módjában, oly 
hangokkal jelzi eme létszükségét, minők az öntáplálko-
zásra képtelen kisdednél a természetes szók. Nos a kisded 
szájizmai csekély fejlettsége miatt száját csak annyira képes 
kitátani, hogy e téren az ő természetes tápanyaga a tej — 
a tüdő szívására áthaladhat E szűk tér, mint kimutattuk, 
i hang képződésre lévén alkalmas, benne e hang akkor 
jő létre, midőn a véredényeket ingerlő élegülési termék 
az érzékközpontban az idegduczokat rezgésbe hozza. E 



rezgéserélyt a benső élettevékenységet irányitó életelv a 
mozgó-idegek tevékenységbe hozatalára fordítja, mit a 
mai tudomány reflex mozgalomnak nevez. Ám a mozgató 
idegek a kóbor-idegen (nervus vagus) át a mellizmokat 
erélyesebb tevékenységre hozzák, s ez által a tüdő is 
erélyeeebben végezvén légzési tevékenységét, a kilélegzés 
alkalmával a kisded természetes szájnyílásában szükségkép 
i s ezzel kapcsolatban a légzési tény végét jelző h hang 
jönnek létre. Ez az ih ős szó természetes keletkezése. 
Hogy az ős magyar beszédalkotók ezt eszes természetük 
sugalmára a kisdednél a tápszükséglet jelzésére felhasz-
nálák, igazolják a belőle kifejlett több tagu szavak. Ám 
ennek megfejtésével azt is érthetővé tettük, miért képes 
a világra jött kisded ajkain a beszédbeli i hanghoz ha-
sonló hangnak kiejtésére, holott ő még nem képes száját 
tudatosan feltárni, s azt hangalakulási térré átalakítani, 
valamint tüdejét a lég erélyes kilökésére irányítani sem 
tanulta. Ám indulatszavainkban ih, eh, ah, oh, uh a h 
hang folytonosan szerepelvén, nem azt igazolja-e e tény, 
hogy ezek eredete azonos az ih eredetével, s miként az 
ih tápszükséglet-jelző szó, ugy az áh, óh átalán vala-
mely létszükséglet-jelzésére alakult szó vala, mit áhit, 
óhajt származékaik is igazolnak. Áhitunk, óhajtunk va-
lamit, amire létfentartási czélból szükségünk van, első 
rendben természetesen tápanyagot, s másod rendben 
egyéb létszükségleti tárgyakat. . . . Ebből azonban némi 
fény vethető az állati hangok eredetére is, amennyiben 
a kisded állatok folytonos hangicsálása bizonyára az 
éhség jelzése lehet első rendben, melyet a tojásból fejlődő 
szárnyasok már a tojásban is hangoztatnak, midőn a 
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tápanyag fogyatékán van számukra. . . Az összehasonlító 
nyelvészet a népfajok nyelveiben a legegyszerűbb indulat-
szavakat is egyezőknek találá, nem is sejtve, hogy ezek 
egyezőségének ugyanaz az oka, ami a beszédhangokénak, 
mert hisz az emberek létfentartási czéljok általános jelzé-
sében egyenlő természeti törvények alatt állanak, mint 
a még öntehetetlen kisdedek, s igy a belső természetes 
ingereknek is hasonló hangalakokban kell nyilvánulniok, 
ama különbséggel azonban, hogy a felnőtteknél szájuk 
teljes fejlettsége miatt, a kisdedek i hangja már tágult 
hangtérben jővén létre, alakjában is szükségkép válto-
zást szenved, mint ezt az éh, áh, óh indulatszavak 
igazolják. 

Minthogy azonban az ih, eh, ah, oh természetes 
ős szavakban az /, e, a, o hangzók már nem az ital, 
eledel s átalános tápanyag nevei, hanem megfordítva, az 
élő test állományában levő hasonló alakú anyagoké ; tehát 
ezeknek már i, é, á, ó hangokban is kell kifejezést nyer-
niük. És valóban, származékaikban ily hosszú hangzók is 
szerepelnek, tehát az imént érintett ős szavak helyesen íh, 
éh, áh, óh alakúak. 

Ezen természetes ős szók jelentése is aként álla-
pitható meg, mint az anyagcsere beható mozgástényét 
kifejező iv, isz, ev, esz szóké. Minthogy í élő s igy 
mozgató anyagot fejez ki, tehát egyszersmint kifejezi az 
í természetes sajátságát, a mozgatást is, miként a mással-
hangzók a mozgató alanyt és mozgatás tényét. A h szin-
tén nemcsak a szájban mozgó légtömeget, hanem e 
mozgás okozóját, a tüdőt is kifejezi; tehát ép ugy moz-
gás tárgy, mint a lég. Ezen alapon íh jelentése ez : a 
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vér (í) mozgatja a tüdőt (h); az éh jelentése ez : az-
idegállomány (é) mozgatja a tüdőt (h). Ha a szomjúság 
oka az ivásnak, az éhség az evésnek, akkor eme ter-
mészetes ős szók ezen ismert természeti törvény alap-
ján : a hatásnak egyenlő de ellenkező iránya visszahatás 
felel meg, valóban ellentétét fejezik ki az ih, eh szintén 
természetes ős szóknak, melyeknek hángelemi jelentései 
ezek: ih = az italt (i) mozgatja a tüdő (h); eh = 
az eledelt (e) mozgatja a tüdő (h). Ugyanis, mikor 
iszunk, vagy eszünk, valóban a tüdő mozgatja az italt (i) 
és eledelt (e) a légbeszivása által a szájtérben. Ellenben 
mikor szomjasak, vagy éhesek vagyunk, már a vér (í) 
és az idegállomány (é) mozgatják a tüdőt (h). E szerint, 
ha az ih, eh, az ivás és evés tényét fejezik ki, akkor 
az ih, éh már nem táplálkozási tényt, hanem a táplál-
kozásra indító tényt fejezik ki, vagyis italt és ételt 
kérő szavai a léleknek, s igy ellentétét fejezik ki a táp-
lálkozásnak. 

Ezekből már kifejthetők az ős szóalkotás következő 
törvényei: A szók az anyagcsere kettős tényét fejezik ki; s 
ugyanazon részekből állnak, mint a mai cselekvő monda-
tok : alanyból, állitmányból s a cselekvés tárgyából. Az 
alanyt s állitmányt természeti törvény alapján az ember élő 
anyagfajai, a cselekvés tárgyát pedig a tápanyag fejezik ki, 
azon különbséggel, hogy mig a szóban az érintett része-
ket csak hangok, a mondatban pedig a hangokból kifejlett 
szavak képviselik. Az ős szóalkotás törvényei tehát azo-
nosak a mai mondatalkotás törvényeivel. Téves tehát 
az összehasonlító nyelvészet azon állítása, hogy az ős 
beszédalakoknak nem voltak törvényei, vagyis szerinte 
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grammatikája, de sőt az ős beszédalakok eredete azt 
igazolja, hogy a mai grammatika törvényei csak a ter-
mészetes beszédhangok és szók törvényeinek érvényesí-
tése a fejlettebb beszédalakokra. 

* 

Mily kevéssé sejté Humboldt Vilmos a nyelv ere-
dete és fejlődése törvényeit, tanúsítják következő szavai: 
A nyelv teljes meggyőződésem szeriül közvetlenül van 
az emberbe helyezve, mert mint eszének alkotása az 
öntudat világosságában teljesen megfejthetlen. Ebben az 
állatok természeti ösztönére gondolhatnánk, és a nyelvet 
az ész értelmi ösztönének (!) nezezhetnők (L. Pott W. 
o. Humboldt a. d. Sprachwissenschaft. 39. 1. jegy.) 

Ha az összehasonlító nyelvészek osztják meste-
rüknek a nyelv eredetére vonatkozó nézetét, akkor remél-
hetni-e tőlük a nyelv eredete megvilágítását? E szak-
tekintély véleményét azért idézém, mert van ám magyar-
ugor összehasonlító) nyelvészet is. Ez is feladatául tüzé ki 
az élő ugor nyelvek közös elemei alapján helyreállítani, 
reconstruálni azon ős nyelvet, melyből azok — s igy a 
velők rokonnak hirdetett magyar nyelv is elválás (?) s 
tovább fejlés által keletkeznek. Nos az előző fejezetek-
ben már kimutattuk, milyen azon ős nyelv, melyből 
nemcsak a magyarnak, de az összes faj-nyelveknek 
eredniök kellett, tehát szükségtelen — hogy ne mondjuk, 
lehetetlen — a magyar nyelv ős szülőjét helyreállítani, 
reconstruálni, mikor még él nemcsak ős alakjaiban, ha-
nem fejlettebb, hangdusabb alakokban is — minő a mai 
magyar nyelv, — mint ezt a következő fejezetekben is 
kétségbevonhatlanul bebizonyítva találandja az olvasó-
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