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Bérczi Szaniszló (Budapest)  

Indukciós fejlesztő szakaszok                

a magyar nyelv korai                              

fejlődés-történetében 

 

Összefoglalás a cikk elején 
A Czuczor Gergely és Fogarasi János munkájaként 150 éve elkészült A ma-

gyar nyelv szótára világtörténeti értelemben is jelentős alkotás. Ennek fölhasz-

nálásával rekonstruálni lehetett a magyar nyelv belső szerkezeti rendszerét. E 

rendszerelemzés föltárta azt, hogy a szerkezeti szintek evolúciós lépésekben 

épültek egymásra. Ennek az egymásra épülésnek a legkorábbi szakasza a min-

dennapi élet világa. 

A mozgási közlés korszakát követő hangzó közlés a korai időkben a moz-

gásbeszéddel párhuzamos fejlődési utat járt. Amikor a hangzó képletek gyűjte-

ménye elérte azt a szintet, hogy önállósodhatott, megjelentek a gondolkodás 

olyan csírái, amelyek modern elemző módszerekkel is megfogalmazhatók. Ilyen 

szakasz az, amikor a mozgásbeszédet kísérő hangzásvilág hangképleteiből válo-

gatás, összehasonlítás és osztályozás nyomán a hangértermények fogalom-

rétege kiformálódik.  

A hangértemények világa az első olyan nyelvi evolúciós réteg, amelynek le-

írására az indukciós fogalomfejlődési módszer alkalmazható. A tanulmány be-

mutatja azt, hogy a korai indukciós csirájú gondolkodó-elemző hangzásformálás 

hogyan építette ki a máig felismerhető módon jelen lévő hangértemények vilá-

gát.  

Definíció  
Indukció: Alapvető érvelési módszer: következtetés egyes esetekből az álta-

lánosra. 

1. A magyar beszéd sarkalatos jellemvonása:            
a gondolati és formai illeszkedés 
 

A magyar nyelv: ragozó nyelv. Rendszertani értelemben különleges tulaj-

donságairól a legfontosabb fölismerést Czuczor Gergely és Fogarasai János tet-

te. Ez a fölismerés az, hogy a hangoknak érteménye van és a szavak a gyökö-

kön alapulnak (Czuczor Gergely, Fogarasai János, 1864-1872). A gyökrend-

szert őket megelőzően is többen kutatták és a szókészletet ennek szellemében 
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gyűjtötték (pl. Kresznerics, 1831). A hangokban is, és a gyökök (és a szavak, 

szócsaládok) jelentős részében is, ősi jelenségek hangutánzásai őrződtek meg, 

amelyek ma is jól fölismerhetők. 

Mielőtt bemutatnánk anyanyelvünk főbb jellemvonásait, gondoljuk végig a 

teendőket. Milyen vizsgálat juthat kiemelkedő szerephez a magyar nyelv (a ma-

gyar beszéd) ősi belső rendszerének a megismerésében? A rendszerelemzés le-

het egy ilyen első áttekintő lépés azok számára, akik ismerik a nyelvet.  

A beszéd a közlés egyik formája. A beszédben a közlést hangzó közlésnek is 

nevezhetjük. Van ugyanis képi közlés, mozdulatok formájában bemutatott köz-

lés és más kifejezési módok is ismeretesek. Ezekben mindben közös az, hogy a 

valódi cselekedetet, élethelyzetet valamelyik részének az elutánzásával mutatjuk 

be.  

A hangzó közlés kiemelkedő szerepe abban áll, hogy a beszéd a gondolko-

dást is lehetővé tevő közlési forma. A magyarban a hangzó közlés rendszert al-

kot. Kettős értelemben is rendszert alkot a beszélt magyar nyelv. Logikai (gon-

dolkodási) értelemben is, és formai értelemben is. Mindkettő tehát az élethez 

igazodik.  

A beszéd, a közlés, az életet tükrözi: az élethelyzeteket, a természet jelensé-

geit, az emberi cselekedeteket idézi föl hangzó formában. A hangzó közlés 

helyzetjelentésének formai és gondolati illeszkedése azt jelenti, hogy a hangzó 

közlés a formájában is kapcsolódik az élethelyzetekhez. Ez leglátványosabban, a 

legfelismerhetőbben a hangutánzás gyakoriságában érhető tetten. A magyar ma 

is jelentős mértékben hangutánzó jellemvonásokat őrző nyelv. A hangzás élet-

helyzetekre történő formai utalása abban vehető észre, hogy az ember életjelen-

ségei, a természet alapjelenségei nem változnak, ezek az élet állandóságait al-

kotják. A hangzó életműködések (böfögés, csámcsogás stb.) ma is az élet állan-

dóságait jelenti, ezek utánzása mai is ugyanúgy történhet hangokkal, mint egy-

kor, a nyelv korai időszakában.  

Amikor anyanyelvünk szerkezetét röviden áttekintjük, a formai jegyeket 

emeljük ki. Ez a szerkezeti áttekintés számos olyam elemet tartalmaz, amely a 

mondat felől történő elemzés, a mondat „szétszedése” irányából vált ismertté az 

oktatásban is. A beszéd korai épülési szakaszának vizsgálata rámutat egy olyan 

szakaszra, ahol a gondolatok hangzó közlése együtt fejlődött a hangzó forma 

fejlesztésével. Ezért a magyar nyelv szerkezetének bemutatásánál is használjuk 

a Czuczor Fogarasi szótár elemző munkájának fogalomkészletét is.  

Az alapszavak egytagúak (gyökök) és kéttagúak (ősi összetételek). Mindket-

tőben az ősi hangérteményi rendszer és a gyökrendszer fedezhető föl. A 

hangérteményektől a gyökökön át haladó építkezés folytatása, a szavak világa is 

érdekes szerkezeti vonásokkal rendelkezik. A szavaknak a mondatban betöltött 

szerepét ragokkal fejezi ki a nyelv, melyeket a szavak végére illeszt. A képzők-

kel a szavak értelmét módosítja, pontosítja. De a ragokat és képzőket együttesen 

a fogalmak képzéséhez használja föl a leghatékonyabban. Ezáltal a gondolkodás 

nem csak fölfelé, a mondat felé illeszti a szavakat a ragokkal és képzőkkel 

(vagyis a toldalékolással), hanem a múltat is elevenen tartja általuk. Teheti ezt 

azért, mert a toldalékok is hangérteményekből és gyökökből formálódtak. Egész 
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nyelvkémia ismerhető föl az összetett szavak, a szavak, a toldalékolt gyökök, a 

gyökök és a hangértemények világában (Bérczi Sz. 2011).  

Minden szóképzést áthat a képiség, ami szintén az ősi kor öröksége a ma-

gyar nyelvben. A képek ősi egymás mellettisége, fokozatos módosulása, ponto-

sítása eredményezheti azt is, hogy a mondatok szórendje szabad. Ez érthető, 

mert az összeépítés szabadsága már a gyökképzésben is, és a szóképzésben is 

jelen van. A szavak széles körében megfigyelhető az a jelenség, hogy nem hatá-

rolódik el a szófaj a mai nyelvtani értelemben. Például a fog lehet főnév is és ige 

is, ugyanígy a fej, a mar, a nyom, a les, a mer, a nő, az ér, a fagy és még számos 

ilyen gyök. Lehet, hogy ennek az ősi időkből megőrzött szófaji differenciálat-

lanságnak a mondattani következménye a névszói állítmányú mondat is: „A fe-

leségem mérnök.” A szófaji határozatlanság számos formában eleven része a 

magyar nyelvnek. Egyik ilyen szófaji változatosságot őrző tulajdonsága, képes-

sége a nyelvnek, hogy a képzett szó számos nyelvtani jelentést foglalhat magá-

ba, miközben a jelentése „végighullámzik” a szófajokon. Például a „Fényessé-

ges padisahnak szóló levél” mondat első szava: fény – főnév, fényes – mellék-

név, fényesség – főnév, fényességes – melléknév. A „búsultságát nem tudta 

titkolni” mondatban az első szó: bús – melléknév, búsul – ige, búsult – mellék-

névi igenév, búsultság – főnév, búsultsága – személyraggal, búsultságát – tárgy-

raggal, mindkettő utóbbi főnév már. Számos eseti rag is járulhat még a szavak-

hoz. (Cser-Darai, 2009).  

Ha a beszélt nyelv mai, gépiesen szétszedett állapotát tekintjük, akkor kilenc 

magánhangzót és 26 mássalhangzót használunk, de a magánhangzóknak is és a 

mássalhangzóknak is van kettőzött alakja. A hangzók érteménye rávilágít arra, 

hogy ezek a szétszedett hangok nem hangokként születtek meg, hanem nagyobb 

hangmintázatok részeként. A hangmintázatokból egykoron hangzó képleteket, 

ismétlődő egységeket formáltak, majd a jelenségvilág közös vonásait sűrítették 

a hangokba, ezért a hangok már csoportosító válogatás eredményei. E váloga-

tással született meg az érteményük. Ugyancsak hosszú fejlődési utat jártak be a 

gyökök addig, amíg a hangutánzó hangképletekből fokozatosan kiformálódtak. 

Azért is maradhatott erős a gyökök képisége, mert a fejlesztés útja bele van 

épülve a hangokba is, a gyökökbe is, és a belőlük formált magasabb gondolati 

egységekbe is. A fogalmak képisége segíti a beszélőt abban, hogy a gondolatait 

képekben is lássa, és gondolatait a lelki szemei előtt látott képi világ párhuza-

maként fejlessze. 

2. A gondolkodás szerkezetének tükröződése           
a beszédben 

A beszéd összetett rendszer. A korábbi munkákban föltárt rendszerelemzési 

módszert alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a szétszedem-összerakom sorozat-

ban a hierarchiaszintek szereplői (elbeszélés, mondat, szó, gyök, hangértemény, 

és egy korábbi egységcsoport) mind önálló egészt alkotnak. 

A szétszedési irányban fölismerjük és föltárjuk a belső rendszert. (A föltárás 

során derült ki a gyökrendszer gazdagsága.)  
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1. ábra. A beszéd szétbontása (bal oldali oszlop) és fölépítése (jobb oldali 

oszlop) szerkezeti egységeiből. Minden szint kiépülése mögött hosszú fejlődési 

folyamat áll. Számunkra a legkorábbi a legfontosabb, mert az már fizika és kör-

nyezettan is, meg élettan, hiszen a legősibb állandóságok nyomán születik meg a 

hangértemény. A jelenségek közös vonásait emelték ki őseink a hangképletek 

változatos világából. A hangképlet elejére illesztett jelentés máig él, élő kövület 

ebből a korból. A gyök azáltal keletkezett, hogy a hangképlet végére is jelentés-

sel bíró hangot rögzítettek őseink. A magyar nyelv ereje, szövete ebben a kettős 

jelentési osztályozásban van.  

 

Amikor most elismételjük az általunk használt hierarchiaszintekre bontást 

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

alkotnak. 

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

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

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

a gyökök). 

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

mények. 

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

tek. 

Ez tehát a szétszedési sorozat. A szétszedés során fölismert törvényszerűsé-

gek alkalmasak arra, hogy a másik irány fölépülését nagy lépésekben rekonstru-
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áljuk. E rekonstrukció, a beszélt nyelv gondolati és formai összeépülése, a leg-

kisebb egészeknél indult. Ezek a szétszedési sor végén álló élethelyzetek. Ebben 

a tanulmányban előbb a szétszedési sorra utalunk röviden (ezek a korábbi mun-

káinkban már elemzésre kerültek), és nagyobb hangsúllyal vizsgáljuk azokat a 

korai folyamatokat, amelyeket a fölépülésről már föltártunk. Első lépésként te-

hát az élethelyzeteket rendezzük. A beszédben a legkorábbi szerkezeti építési 

folyamat a hangértemény kifejlesztése az élethelyzetek hangzásvilágából. Az 

építési sor a következő: 

Hangértemények = Az élethelyzetek közös részét képezik.  

Gyökök = Kettős hangértemények. Az élethelyzetek pontosabb meghatáro-

zását végzik. 

Szavak = A gyökökből toldalékolással létrejött fogalmak. amelyek a gyö-

köknél pontosabban fejezik ki az élethelyzeteket, és a közlési gondolatsorba il-

lesztést végzik a változatos toldalékolással. 

Mondatok = a közlés nagy egészt képező egységei. Az élethelyzetek egyre 

tökéletesebb visszaadása, fölidézése hangzással.  

Elbeszélés = mondatok sorozatából álló, események és élethelyzetek soroza-

tán át haladó közlés.  

Az összetett rendszer felépítése az igen korai beszéd- és gondolkodás fejlő-

dés rekonstrukcióját teszi lehetővé. Ez a legkevésbé ismert folyamat a mai nagy 

világnyelvek alapján. A magyar nyelv szerkezetéről ismert már 150 éve a Czuc-

zor-Fogarasi adatgyűjtemény, A magyar nyelv szótára. Platón a Kratülosz című 

dialógusában ugyancsak sok szempontból írta le és elemezte a nyelv alrendsze-

rekre történő „szétszedését” (Bérczi, 2015).  

 

3. A magyar nyelv formai és gondolati oldalának 
összhangja  

A beszéd kialakulásának elemzésénél fontos lesz külön is vizsgálni a hangzó 

közlés formai és gondolati oldalát. Ez sokáig nem merült föl a vizsgálatunkban, 

éppen a két oldal egysége miatt. A magyar nyelvben a beszéd formai és gondo-

lati (logikai) oldala még ma is jól fölismerhető módon alkot egységet. A hangzó 

közlés természetét a magyar nyelvben jellemző nagyszámú hangutánzó szó már 

jelzi (Molnár, Czeglédi, 2009). 

A közlés = helyzetjelentés. A hangzó közlés, hangzó helyzetjelentés. A 

helyzetjelentés az élethelyzetekről hangok útján érkezik. A hangzó közlésnek 

van beszédformai jegye és van gondolati tartalma (ez a beszéd logikai jegye). 

Ha a beszéd e két oldalának az azonossága (a korai beszéd tartományára) ma is 

fölismerhető, akkor az élet állandóságainak kell a háttérben állnia. Ha e két ol-

dal közötti kapcsolat ma is élő, akkor ma is van az életnek (élethelyzeteknek) 

olyan hangzó formai jegye, amely megegyezik a kialakulás kori formával. Ilyen 

a hangutánzó közlés hangutánzó jellege és ilyenek lesznek a rekonstrukciós 

vizsgálatnak a hangzó beszédet építő fokozatai is.  
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4. Előzmények. A hangzó közlés előtti rétegek:         
a képi látás szerepe 

A hangzó közlés lehetősége előtt év százezreket élt főemlőskori és ősember 

kori világ ismeretkincset halmozott föl az emberi agyban, számos formában. 

Három érzékszervi tapasztalási mód gyűjtötte ezeket. A látás, a hallás és a 

többi érzékszerv együttese. Mégis, ki kell emelnünk a látás mellett a mozgásér-

zékelést, mert ez az a cselevési forma, amit utánozni is lehetett. A közlés céljára 

ugyanis a hallás csak a hangadással, a látás képe pedig csak a vele együtt megje-

lenő mozgással alkalmas. A hallásnál is, a látásnál is, és a mozgásnál is bizo-

nyos ismétlődő élethelyzetek, mozgási vagy alakzatba rendeződési mintázatok 

azok, amelyek fokozatosan beíródva az agyba, emlékképeket hozhattak létre. A 

már bevésett emlékképek azután összehasonlítási alapot adtak a későbbi élet-

helyzetekre. Ezek közül kétféle közlés volt lehetséges a hangzó közlés előtti vi-

lágban: a földre, falra rajzolt képé, és a mozgással megismételt mozdulatsoroza-

té. Mindkettő rendelkezett előnyökkel, amit a fiatalabb nemzedék fölkészítése 

során bizonyára ki is használtak az együtt élő embercsoportok.  

Minden olyan érzékelési ismeretforma, ami megelőzte a hangzó közlést, egy 

fontos logikai módszer kifejlődéséhez járulhatott hozzá. E módszer az által éb-

resztett föl tudatosságot, csoportosítást, hogy a már ismert jelenségekben észre-

vette a közös jegyeket és elraktározta azokat. Példaként említhetjük azt, hogy a 

színek szerinti hasonló anyagokat, jelenségeket valahogy egyetlen kis emlékdo-

bozva helyezte a tudatában az ősi ember. Ugyanígy tehetett a közös jegyeket 

tartalmazó hangzási és képi, vagy mozgási helyzetekkel is. Például az ugrás 

mozdulatánál az elrugaszkodás ilyen közös jegy. Gyümölcsök begyűjtésénél 

ilyen a leszakítás mozzanata. Szándékosan most még csak kisebb egységeket 

említek, hiszen az egy fejlődési fokozat lesz, amikor egyre hosszabb cselekvés-

sorok vésődnek be és válnak közölhetővé az első nagy közlési rendszernél, a 

mozgásbeszédnél.  

A mozgásbeszéd egy olyan közlési forma lesz, amelynél már élethelyzetek 

bevésett képe sorozatba áll össze és ez által egy hosszabb közlési lánc alakul ki. 

Ahogy már szóltunk róla, a hangzási képletek szintén összetevői az élethelyze-

tekről kialakuló emlékképeknek. Kísérik is az egyes élethelyzeteknek a mozdu-

lattal történő bemutatását. Döntő fordulat azonban addig nem következik be a 

közlésben, amíg a hangzó közlés egy sajátos vonását nem tudatosítják. Ez pedig 

az a tulajdonsága a hangnak, hogy látvány nélkül is föl tud idézni élethelyzete-

ket. Amíg tehát a képi közlés sok szempontból hatékonyabb, gyorsabb, átfogóbb 

közlést tesz lehetővé, addig a hangzó közlés nem fejlődik tovább arra a szintre, 

amit máig hatolóan befutott a gondolkodás formálásában.  

Ma is azt mondjuk, hogy egy kép fölér tízezer szóval, de ma ezt azért állít-

juk, mert a hangzó közlés végig kíséri életünket. A hangzó közlés olyan szintre 

jutott, hogy az élet számos területén meg lehet élni egyedül a hangzó közlés se-

gítségével. Ma a képi közlés kiegészíti a hangzót, és bár a modern technika ontja 

a képeket, mozgásrajzokat, képi történeteket, rendezett elméleti tudás hangzó 

közlés, a gondolatok állandó megfogalmazása nélkül nem lehet.  
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A gondolkodás első és legfontosabb eszköze ma is a hangzó beszéd. A je-

lenségek táblázatosan, rajzokon, vagy később elvont képletek formájában törté-

nő rögzülése egy igen fejlett gondolkodási rendszer képi világát jelenti. Ez az 

átfogó képekbe rendezési művelet az, ami nem képzelhető el képi látás és a ké-

pek útján történő összekapcsolás nélkül. De ez a kép már a gondolkozás ered-

ményeként születik bennünk, s nem az élethelyzetek folyománya. A modern kép 

elvonatkoztatási szintek lépcsőin haladva formálódik. Amikor tehát el akarunk 

jutni a modern képek és ábrák világáig, a korai képeket sem hagyhatjuk említés 

nélkül. A modern képi világba ugyanis a természetről már korábban megszerzett 

ismeretek is bele vannak sűrítve. Tömörítő erejük a képletekbe sűrített fogalmi 

világ erejéhez hasonlítható. Ezért amikor a hangzó közlés korai történetéről szó-

lunk, a modern képi összegzés tömörítő erejét sem nélkülözhetjük.  

5. A hangértemény születése hasonló élethelyzetek 
halmazából. 

Amikor a Czuczor–Fogarasi-féle hangérteményt nyomozzuk, föltűnő az, 

hogy azok a gyökeink, azok a hangképleteink, amelyek f-fel kezdődnek, mind 

valamilyen anyagkijövetelt, vagy kijöveteli és elválási jelenséget jelölnek.  

A szétszedési folyamatból származó fölismerést a nyelvfejlődési szakaszban 

fordított irányban értelmezzük. Ott korábbi a jelenségek ismerete, a jelenségek 

összehasonlítása és a hasonló jelenségek észrevétele. A hasonló jelenségek kö-

zös vonását egy hangközlő szerv útján kell kifejezni. Szánkkal a „kijön belőle” 

és eltávozik mozzanatot legegyszerűbben a fogaink között végzett kifúvással 

tehetjük meg. A fújó hangzás tehát alkalmas arra, hogy más olyan jelenséget is 

ezzel a hangképlettel jelöljünk, ahol szintén a kijövetel a lényeges, a meghatáro-

zó jelenségjegy. Ilyen jelenség a fa, amelyik a földből nő ki, ilyen a fű is, ilyen a 

füst is, ami a tűzből száll fölfelé. Ilyen a forrásból kijövő anyag is, ha a kijöve-

telt akarjuk megjelölni. Ilyenek a forrásban lévő vízből kijövő buborékok is. 

(Éppen a buborékok b-je mutat rá arra a később vizsgált szempontra, hogy 

ugyanannak a jelenségnek többféle vonása kaphat hangzó jelölést. A buborék a 

bőség jelenségéből származó b-t kapta jelölésül. Ezt a fogalombokrot is vizsgál-

ni fogjuk.) 

Olyan f-fel kezdődő hangképleteink, amelyek elválási jelenséget jelölnek, 

szép számmal sorolhatók. Legyen az első a fény, amely az erdőben a fák levelei 

közül tör elő. Elválási, „kijöveteli” jelenség a fagy, amikor a tó vize a tetején 

megbőrösödik s kijön belőle az egyre vastagodó jégréteg. Ugyanígy képződik a 

tej tetején a föl. Ilyen kijöveteli jelenség a folyó (kifolyó) víz is, ami sziklából 

jön elő. Tovább keresve a kinövő testrészek között is találunk f-et tartalmazó 

gyököket: fül, fej és farok.  
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2. ábra. A halmazok körében gyakran használt ábrázolási mód a hangérte-

mény kialakulási folyamatára. A halmazok közös része az f hang. A hangadó 

szerv a kifújással tudta utánozni a „kijön belőle és elválik tőle” élethelyzetet. 

 

Ha összegezni akarjuk a hangértemény kialakulási folyamatát, akkor a hal-

mazok körében gyakran használt ábrázolási módot idézhetjük föl. A megneve-

zett jelenségekben közös az, hogy valami „kijön belőle”. Nekünk, magyar nyel-

ven beszélőknek természetes is, hogy a hangképlet ilyen hatásosan közvetíti ezt 

a képet s mi ezt ma is fölfedezhetjük. Az elválásra utaló hangértemények egy 

csoportját már két évvel ezelőtti füzetünkben is bemutattuk, angol és orosz szó-

párjaikkal együtt. Már akkor láttuk, hogy a magyarban meglévő hangcsaládos-

ság (a szócsaládosság szó mintájára nevezhetjük így őket) nincsen meg az an-

golban és az oroszban.  

Mivel azonban a hangzó képlet alakja forma jegye a közlésnek, a gondolati 

összehasonlító munka pedig a tartalmi része, tovább kell fejlesztenünk érvelé-

sünket. Párhuzamba kell állítanunk azt a két folyamatot, aminek révén őseink a 

közös fogalmi jegyet fölismerték és alkalmazni kezdték az f hanggal. (Valójá-

ban ez egy testközeli „kijön belőle” jelenség történik az f-fel végzett hangadás-

nál.) 

 
3. ábra. A formai rendszer és a gondolati rendszer egymás mellé helyezése. A 

magyar nyelvben ez a két fogalmi csoport egybeesik az alapjelenségeknél. A be-

széd kialakulásakor párhuzamosan fejlődött. 
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formai rendszer:        gondolati rendszer:  

A nyelvi forma a gondolatok   A gondolati forma a gondolatok  

külső burkát képezi    belső szerkezetét képezi 

 

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

(a lényeges közös vonás az  nan kijön (a jele lesz ez a közös tu- 

élethelyzetekben)   lajdonságnak) 

 

A két szál együtt más nyelvekben már nem fedezhető fel (Bérczi 2014). A 

gondolati rendszernek a jelenségekhez kapcsolódó részét az egymással mozgás-

beszédet már folytató közösség tagjai fölfedezhették. Da a hangzással való köz-

lés indukciós elven történő felépítése már a nyelvfejlesztők munkája. Az induk-

ciós modell a következő formában lép előre a jelenségek hangzással történő 

egységesítése felé.  

A hangképletekkel föltárt élethelyzet-megnevezések képezték a megisme-

résnek a tapasztalati oldalát. Az adatrendezés, a közös hang kiválasztása már 

gondolati összehasonlító munka eredménye volt. Idegen szóval ezt a fejlesztési 

szakaszt korai induktív mozzanatnak is nevezhetjük. Általában jellemző az ilyen 

típusú adatgyűjtésre, hogy a gondos megfigyelő általános jellemvonásokat ismer 

fel a gyűjtött környezeti jelenségekről. Példánkban ez a gyakran fölhangzó CS 

jellegű hang volt, ami e tevékenységeket a vizes közeggel is összekapcsolta és 

ezt a kapcsolatot tudatosította. Az ilyen törvényszerűségek felfedezése a gon-

dolkodásnak egy meghatározó foka: ennek során a különálló eseményekből a 

közös vonások kiemelése történik meg. Ezzel a gondolatait rendező és elemző 

agy a megismerés tapasztalati rétegét tovább is építi és – mondhatni - egy elem-

ző folytatásra vár. Ha a közös vonásokra irányuló tapasztalati törvényszerűsé-

get gondolati formába is sikerül önteni, akkor egy jelentős továbblépés törté-

nik, mert ezzel az elvonatkoztatás egy használatba vehető segédeszközét alakít-

ja ki az elemző. Mondhatjuk erős kifejezéssel azt is, hogy a közösség a tapaszta-

lati munka során törvényt alkot. Ez a „törvény” esetünkben a hangérteményű 

hangzó kiemelése a hangzó világból és egy jelenség jellemzésére történő hasz-

nálatba vétele. A hangértemény tudatosítja a jelenségcsoport tagjai közötti kap-

csolatot.  

 
4. ábra Az indukciós és a dedukciós gondolati pálya megrajzolása adja a leg-

egyszerűbb törvény felismerési ciklust (Simonyi, 1986 nyomán). A különálló 

eseményekből az általános vonások kiemelése történik meg, logikai úton, az in-
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dukciós ágon. A törvényszerűség gondolati formába öntése után a törvény al-

kalmazása történik az indukciós szakaszon tapasztalthoz hasonló jelenségekre. 

A törvény „leszármaztatása”, a deduktív út, amely már szélesebb jelenségkört 

fog át, mint a törvény fölismerésénél használt kör. 

 

Az indukciós fogalomfejlesztés sémáját fölhasználhatjuk a folyamat model-

lezésére. Ebben a valóság hasonló jellegű jelenségeinek összehasonlításából 

megtörténik a közös jellegűek törvényi általánosítása. Ez a fölismerés azután ki 

lesz terjesztve más, hasonló tulajdonságot hordozó jelenségekre is.  

 

 
 

5. ábra. A hangértemény kialakulási folyamatának halmazos ábrázolását (2. 

ábra.) beépítettük az indukciós és a dedukciós gondolati pályába. Ezáltal látha-

tóvá vált az, hogy a halmazok közös része szerinti kiválasztás úgy viselkedik, 

mint egy szűrő. A későbbi jelenségeket már a korábbi fölismerések által „meg-

szűrve” látjuk. 

 

Ha az indukciós fölismerési szálakat megszakítjuk (rajzunkon) és beilleszt-

jük a halmaz ábrát a közös rész fölismerését jelző központi magba, érzékletesen 

is utaltunk az indukció részletes mechanizmusára. Arra tehát, hogy a jelenségek 

elemzése az indukció folyamatával összefoglalt szakaszt járta be a fogalom f-

hangzóval történő tömörítése, tömörített megjelölése útján. Ezt a hangzóval tör-

tént tömörítést más jelenségcsoportok esetén is elvégezték. A folyamatot a b-

hangra már bemutattuk a 30. füzetben (Bérczi 2015). Ugyanott utaltunk a cs-vel, 

p-vel együtt hangzó jelenségekre is. Ezzel egy sajátos szűrő rendszer alakult ki a 

hangokkal történt közlés és a jelenségek látása között. A szűrő hanggal kifejez-

hetővé tette a jelenségek egy-egy összetartozó körét – egy lényeges szempont 

alapján. Ez a szempont, a közös tulajdonság fölismerése, osztályozást végzett a 

jelenségek világában. (Matematikában ezt az osztályozást ekvivalencia osztá-

lyozásnak nevezik, mert egy kiemelt jellemzővel – részletes példánknál az f 

hanggal – a jelenségek egy egész osztályát megadtuk.) Érdemes megjegyezni, 

hogy ez az osztályozás nyitott, hiszen hasonló tulajdonsággal rendelkező új je-

lenségek is tagjai lehetnek ennek az osztálynak. Ez csirája is lesz a későbbi fo-

galomfejlesztésnek.  

Folytassuk vizsgálatainkat a párhuzamba állított két folyamattal, aminek ré-

vén őseink a közös fogalmi jegyet fölismerték és alkalmazni kezdték az f hang 

esetében. Megállapítottuk, hogy ha a hasonló jelenségeknek egy lényeges közös 
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vonását egy hangközlő szerv útján kell kifejezni, akkor a „kijön belőle” és eltá-

vozik mozzanatot legegyszerűbben a fogaink között végzett kifúvással, kifújás-

sal tehetjük meg. Az így keletkező f hangzás alkalmas hangzó jelöléssé vált ar-

ra, hogy más jelenségeket is ezzel a hangképlettel jelöljünk akkor, ha a kijövetel 

lényeges jelenségjegy. Nem csak a földből kijövő tárgyak (fa, fű) és jelenségek 

(forrás), hanem a tűzből kijövő füst, vagy a vízből kijövő buborékok forrásra 

utalása is szerepelt. Ugyancsak példák csoportját alkották a testrészek, melyek-

nek f-et őrző első hangzója volt: fej, fül, farok, és a fog is. De a „kijövetel” fo-

lyamatához gyakran kapcsolódik az anyag kiáramlása, az „elfogyás”, kisebbé 

válás is. Ha ezt a jelenségét is hozzákapcsoljuk az anyag kijöveteléhez, a kifú-

váshoz, akkor rátalálunk azokra a gyökökre (szavakra) amelyek f-fel kezdődnek 

és csoportosan is fölidézik a fogyás képét. Ilyen maga a fogy gyökszó, de ilyen 

a fon és a fonnyad is. A fonás az a művelet, amelynek során a „kócos” anyagból 

sodrással szálat sodrunk (több más későbbi száltechnológia fogalma is hozzáta-

padt ehhez az ősi művelethez). A fonnyadás során a gyümölcsből fokozatosan 

eltávozik a folyadék, ráncos lesz. Ugyanígy a fogyó, fonnyadó ember bőre is 

ráncos lesz az öregedéssel. Mi a közös ezekben a jelenségekben? Megfigyelhető 

az, hogy a „térfogat” vész el, csökken, kisebbedik, amikor a műveletet végez-

zük. Ennek fényében már logikus az, hogy őseink ugyanezzel az „eltávozik be-

lőle” fogalombokorba helyezték ezeket a folyamatokat is. Ezzel újabb jelenség-

tartományt, életdarabot illesztettünk az f-fel kezdődő szócsalád és gyökcsalád 

hangképleteinek halmazához, ahogyan ezt ábránk is szemlélteti.  

    
 

6. ábra. A hangértemény kialakulását követő folyamat a fogalmak kiterjedtsé-

gével érzékeltethető. A magot képező legősibb fölismerések (bal oldali rajz) fo-

kozatosan áthatják a később hozzájuk hasonlított fogalmakat is, amelyek mint 

felhő veszik körül az ősibb magot (jobb oldali rajz). A fogalmi összetartozás (és 

fogalom-kiterjesztés) megmutatkozik a hangalakban is. Itt most csak az első 

hangot értelmeztük. A záróhang értelemezését a gyököknél találjuk. 
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6. A hangérteményeket kiválasztó szabály („törvény) 
hatása: hálózatba rendezés  

Ha sorra vesszük az eddigi lépéseket, akkor néhány műszaki hasonlat erejé-

vel is megvilágíthatjuk a folyamatot. A hangképletek használatával egy „kép-

hang kapcsolót” illesztettünk az észlelés (látvány, mozgás) és a rá hanggal tör-

ténő gondolás közé. A kapcsoló akkor még egyetlen életdarab „kapcsolója”. A 

hangértemények használatával már egy szűrő kerül be a gondolkodásba. Az a 

„hangérteményi szűrő” már több különböző élethelyzet közös részét kapcsolja 

össze, szűri ki a jelenségvilágból. A hangértemény ezáltal elkezd egy újabb tör-

vényt építeni. Ez az új törvény a jelenségek egy-egy csoportját hálózatot szerve-

ző módon kapcsolja össze. A hangértemény elkezdi hálózatba szervezni a jelen-

ségvilágot. Ez a hálózatba kapcsolási lehetőség serkenti is a fejlesztőket újabb 

élethelyzetek hangérteményi hangzóval való jellemzésére, újabb és újabb 

hangértemények szabályba foglalására. Például a kiindulási bőséget (telítettsé-

get) kiböffenő hanggal jellemző élethelyzetet összekapcsolja a szintén szájon 

keresztül kitörő bőgő hanggal. Így a B átfogóan lesz jelző hangja a bőségre uta-

ló jelenségeknek, amelyeket kitörő hangzás követ. Kibővítve a B jelentési körét 

– az élethelyzet hasonlósága alapján – más jelenségekre, amelyekre a bőség ki-

áradása jellemző, egyre szélesebb jelenségkört fog át a B hangzó korábbi jelen-

tése is. Ugyanez történik a P hanggal felületek találkozásánál, a CS hanggal a 

vizes mozgások hangadásánál. Így sorra kerülnek az alapvető élethelyzetek, a 

bőség, az elválás, a felületek találkozása, a vizes világ csattogása, a keménység 

és koppanása stb. 

A hangértemények kiválasztása tehát már nem csak összekapcsolja a közös 

jelenségeket, hanem rendező szerepet kezd játszani a jelenség-típusok világá-

ban: összehasonlít, válogat, csoportosít. Az élethelyzetekből kialakul egy olyan 

jelenségvilág horizont, amelyen hangérteményekkel összekapcsolt élethelyzet 

típusok sorakoznak. Ilyenek mint: keménység (K), elválás (V, F), térbeliség (L), 

csattogó hang vizes helyekről (CS), nyúlásra utaló hang (NY), sziszegő jelensé-

gek hangja (SZ), felületek súrlódó hangja (P), ropogási sorozatok hangja (R), 

fújó áramlás hangja (F), a suhanó mozgások hangja (S), és így tovább. Megkez-

dődik tehát egy fogalmi térképezés a világ jelenségeiről és az élethelyzetekről, a 

kibocsátott és utánozható hangok szűrése alapján. Ez a fogalmi horizontokat ké-

pező gondolkodási eredmény a későbbiekben hozzájárul a fejlesztés újabb szint-

jének a megszerveződéséhez. 

7. A hangértemény, mint egyfajta kereszthivatkozás 
Csírájában, modern fogalmat is fölhasználva, azt mondhatjuk, hogy a háló-

zatba szerveződés a „kereszthivatkozáshoz” hasonló jelenség. Hogyan határoz-

zák meg a kereszthivatkozást ma, a számítógépes világban? A kereszthivatkozás 

a világhálón megjelenő oldalakon egy olyan átkapcsolás, amely az adott oldal-

nak egy másik pontjára mutat. Az átkapcsolás jelezve van, a számítógépes olda-

lakon be van kékítve. Az „egérrel” az átkapcsolásra rápattintva a gép a hivatko-

zott helyre viszi el a képernyőt és mutatja is a hivatkozás szövegrészét. Termé-
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szetesen ez a „kereszthivatkozás” átkapcsolás mutathat egy másik világhálós 

oldalra is. A más oldalakra mutató kereszthivatkozás nagyon fontos eleme a vi-

lágháló rendszerének, hiszen ahova nem irányít át a kereszthivatkozás, oda csak 

akkor léphetek, ha a hálóra fölvitt címével keresem.  

Kereszthivatkozásos hasonlat élményszerűen világítja meg azt, hogy milyen 

hatása lehetett a hangérteménynek a korai nyelvfejlesztés idején. A hangzó „ke-

reszthivatkozások” segítségével a jelenségek között is lehetet már „ugrálni”, 

ezeket gondolattársítással már össze lehetett kapcsolni. Az egyetlen hangzós 

kiemelés még csak kevés jelenséget kapcsolt össze, de elérkezett az idő, amikor 

már két hangérteménnyel rendelkező hangzó került a hangképletbe. Ezt a kettős-

kereszthivatkozásos gondolati „ugrálást” mindmáig hatóan használjuk. Ezek az 

egységek anyanyelvünkben a gyökök. 

8. Két hangértemény összekapcsolása                       
a hangképletek elején és végén: gyökök 

A hangképleteknek van egy másik, a hangzó közlés továbbfejlesztését kivál-

tó tulajdonsága. Minden egyes mozzanatra kimondott hangképlet tartalmazhat 

hangutánzó hangot a hangképlet elején, és a végén is. Tekintsük például a CSaP 

hangképletet. Az elején álló CS hang vizes közeg mozgásánál/mozgatásánál 

gyakran jelenik meg (CSePP, LoCS, PoCS). De észrevehető, hogy a P hang igen 

gyakori a hangzó képletek végén. A CSaP, LéP, ToP, KaP hangképletek végén a 

felületek találkozását jelzi. A felületek súrlódása eredményezi ezt a hasonló P 

hangzást. Ennek fölismerése nyomán, egy idő után az is tudatosul, amit ma úgy 

mondanánk, hogy egy-egy hangzó képlet elejének is, és a végének is van 

hangérteménye. Ha a hangérteményeket szentjánosbogaraknak képzeljük, akkor 

e képi hasonlatunkon a közös hangzót tartalmazó hangképletek – ha a szó elején 

állnak – szóbokrot világítanak ki. Ha a különböző hangok különböző színű 

szentjánosbogarak, akkor az erdőszélen sok ilyen színes, de mindig egyszínű 

bokor áll. De ha a hangképlet elejére is, és a végére is egy-egy közös jellemzőt 

fölidéző lámpás került, akkor színes lámpás-párok ülnek a bokrokon. Ha az 

eseménysor hangzó bemutatásakor a hangképletek „lámpákat gyújtanak meg az 

agyunkban”, egyre összetettebb lesz a gyökökkel a „megvilágítás”. A hangkép-

letek „lámpasora” egy hosszabb eseménysor egyedi mozzanatait is fölidézi, de a 

gyakran fölvillanó azonos színű lámpák az élethelyzetek közös vonásait is meg-

világítják.  

Minden „két színnel dolgozó” hangképlet két kiemelt tulajdonságnak (vagy 

helyzeti jellemzőnek) a fölidézését jelenti. Az eseménysor „látása” már nem 

csak az egyedi részleteket idézi föl a tudatunkban, hanem - az élethelyzetek kö-

zös vonásai alapján - az élethelyzetekből levont következtetéseket is. Azt is 

mondhatjuk, hogy elkezdünk két „rétegben” „látni”. Egyik réteget az esemény-

sor adja a maga hangutánzó hangképlet-sorával. A másik réteg a hangokba sűrí-

tett közös jellemzéseké, azoké, amelyek hangképletek közös vonásaként jelen-

nek meg az eseménysorban. A második réteg tartalmaz már egy tudatos sűrítést, 

s ez egy újabb lépés az elvonatkoztatást felé.  
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Amikor idáig fejlődött a hangképletek használata, s a hangképletek gazdag 

készlete már egyre több élethelyzetet tudott megjeleníteni (fölvillantani) tudati 

világunkban, agyunk hozzászokott a hangzót kiemelő „lámpások” erejéhez is. A 

sok kis lámpást helyettesítő nagy színes lámpások segítségével (vagyis a 

hangérteményekkel), sokszor visszagondol egyes élethelyzetekre. Visszagondol 

már akkor is, amikor még nincsen hangadás, csak a belső ismétlés „jár az eszé-

ben”. Ez már szinte az, amit gondolkodásnak nevezünk. Ezt a gondolkodási 

szintet értük el akkorra, amikorra a ma gyököknek (szógyököknek) nevezett 

nyelvszerkezeti réteg tudatos használatáig jutott el a hangzó beszéd. A „nagyobb 

színes lámpa-párok”, amelyek egyetlen hangképlet elején és végén gyúlnak ki, 

valójában a gyököket jelképezik. 

A gondolati munkával végzett élethelyzet-fölidézésnek számos lehetősége 

nyílik meg ekkortól. Ennek egyik lehetősége abból fakad, hogy a fölidézett 

eseménysorokban is van ismétlődés. Egy-egy hosszabb hangmintázat esemé-

nyeket fölidéző „lámpasora” – tehát hangzásmintája – ismétlődhet. Ismétlődhet 

azért, mert például, amikor vadászni indulunk ugyanaz a hangzó képletsor visz 

el a tábortól, ha az erdőben cserkésszük be a vadat, de később egyedivé válik, 

attól függően, hogy milyen vadat hajtunk. A vadászott vadtól függően „szétvál-

nak” a hangmintázati közlés sorai, ahogy a vadászati teendők megkívánják. Más 

lesz a hangutánzó hangsor egy támadásnál a nagyvad ellen, és más a szétszóró-

dó kisebb állatok – például gazellák – esetén. Egy vadászati történetnek az elejét 

könnyebb lesz fölidézni hangzással, – mert az gyakrabban ismétlődik, – mint a 

későbbi szakaszát, mert egyedi, állattól függő lesz. E fejlesztési lépések rekonst-

rukcióját a mondat fejlődésénél folytatjuk. 

A lámpás fogalmak hasonlatnál láttuk, hogy a „nagyobb színes lámpa-

párok”, amelyek egyetlen hangképlet elején és végén gyúlnak ki, valójában új 

fejlesztés lehetőségét tudatosíthatták. A nagyobb színes lámpák a hangérte-

ménnyel meghatározott jelentésű hangzókat emelték ki a hangképletek világából 

a korai fejlesztés során. E kiemelt jelentésű hangzók használata során kettős 

gondolati szál elevenedett meg a hallgatóban. Követte az események lírását a 

hangzó képletek sorozatával, de azt is gondolta, hogy a kiemelt jelentés nyomán 

közös jellemzések is állnak a kiemelt hangzó mögött. Mindezt az agyban nem 

csak a hangképlet sor, hanem a kapcsolódó képi gondolatsor, és a mozgás is föl-

idézte benne. De úgy is érezhette, hogy bizonyos helyzetekben a hallott hang-

képletnél van jobb is, pontosabb is az elhangzó hangképlet sorozatnál. Egy ilyen 

gondolati összehasonlító elemzés során jutott arra a következtetésre, hogy a 

hangképlet végére tett másféle pontosító hangzóval egyértelművé tehető a hely-

zet bemutatása.  

Az indukciós fejlesztési képben megfogalmazott szűrő fogalom fölidézésé-

vel másként is megfogalmazhatjuk a gyökök kifejlesztésének eredményét. A 

gyököt kialakító fejlesztés azt jelenti, hogy megkettőződött a jelenséget látni 

tanító „szűrő”. A megkettőzött szűrő a két hangértemény összekapcsolása, egy-

idejű használata. Az egyetlen hangképletben alkalmazott két hangértemény (egy 

a hangképlet elején és egy a végén) újabb élethelyzetek jellemzésére késztet. Ez 

a kettős jellemzés egy hosszútávon fölvirágzó folyamat, amely a gyökök hasz-
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nálatával magasabb szintre emeli a hanggal történő közlést és a gondolkodást is. 

Az élethelyzetek kettős jellemzése, a jelenségeket két kitüntetett hangzóval be-

mutató beszéd (gyök, gyökszó) már nemcsak a környezeti világot képzelteti el a 

korábbinál pontosabban, hanem a gyökök használata új és összetett jelenségek 

megnevezését is lehetővé teszi. 

Ezt a fejlesztési szakaszt is ábrázolhatjuk az indukciós modell segítségével. 

A külső ciklus íve alatt, az ábra belsejében foglal helyet a két korábbi, egy-egy 

hangzóra megadott hangérteményi ciklus. A kettő összevonása a külső ciklus, 

amely tehát egy újabb „törvény” (a gyökképzés törvénye) fölismeréséhez és al-

kalmazásához vezet el (3. ábra.). Ennek az összevonásnak a hangérteményi pá-

rokra történő alkalmazása egy új hálózatszervezési módszert hoz létre. Ez a há-

lózat a gyökökkel megadott fogalmak horizontján jön létre. Igen hatékonyan 

szervezi ismeretrendszerbe az embert érintő és őt körülvevő jelenségvilágot. 

Ahogy a korábbiakban említettük, ez a hálózat is emlékeztet a kereszthivatkozá-

sokra, de már magasabb szinten. A gyökvilág horizontja mindmáig a legszoro-

sabb fogalmi hálózat a képi világnak és a hangzó világnak az összekapcsolásá-

ban. A magyar nyelv 2300 gyöke a 150 évvel ezelőtti hatalmas munkában 

(Czuczor, Fogarasi, 1862) ezért bír forradalmi jelentőséggel a nyelvtudomány 

számára. 

 

 
 

7. ábra. Összegeztük a két egymás utáni fejlesztő lépés összekapcsolódását és 

kettős szabállyá válását. Két hangértemény együttes alkalmazása során (egy-egy 

a hangképlet elején és a végén) egy összevont szűrőréteg típus, egy szűrőpár 

fejlődik ki. Ezt ábrázoltuk azzal, hogy a két korábbi ciklus belül, az összevont 

ciklus kívül foglal helyet az ábrán. 
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9. A beszélgetés: figyelem a közlésre és                      
a megértésre. Két váltakozó réteg 

A közösség számára a hangzó közlés kettős feladat, ami megköveteli az ér-

telmezést is, és a hangkiadást is. Mivel váltakozik a hangzó közlés és a meghal-

lás (hangzás kiolvasás, hangzás megértés) szerepköre két beszélgető társ között, 

a gondolati munka is kettőssé válik. A hallgatáskor értő üzemmódban gondol-

kodó társ, rögtön közlő üzemmódra kell, hogy váltson, mert így lesz gyors a 

hírközlő csere. Ezért a már említett és ezután sorra kerülő fejlesztő lépések rög-

tön szét is terjednek a közösségben.  

10. A magyar nyelv fejlődése: fogalomhorizontok, 
szűrősor kiépülése, „szűrőrétegsor” kifejlődése 

Az eddigi evolúciós útszakaszról az indukciós modell segítségével azt lát-

tuk, hogy a jelenségvilág és a szabályba foglalt értelmezés között létrejött egy 

első szűrő. Ez a hangértemény volt. Ez a szűrő fogalom-horizontot alakított ki, 

melyen a hasonló közös jeggyel jellemezhető élethelyzetek sorakoztak. Több 

ilyen hangérteményi csoportosítás született. A hangértemény használata rend-

szeressé tette a gondolatok fölidézését ezen a horizonton, a hangzás kimondását 

is, a rágondolást is, a meghallását és megértését is. A jelenségek horizontján egy 

hálózat képződött azzal, hogy a hasonló jellegű élethelyzetek összekapcsolódtak 

(8. ábra.). 

 
8. ábra. A hangértemény egy-egy élethelyzetre jellemző hangzó és fogalom 

egy olyan jelenség-horizontot alakított ki, melyen a hasonló közös jeggyel – t. i. 

a hangérteménnyel – jellemezhető élethelyzetek sorakoztak. Ezen a horizonton 

több ilyen hangérteményi csoportosítás született. A legalsó szinten, a jelenségek 

„emeletén” az egyes jelenségcsoportok sorakoznak, a belőlük kiemelt hangzók a 

hangértemények horizontját jelölik ki. A kettős hangértemények már a második 

„emeletről” szerveződnek. 

A későbbiekben ez a hangzással ismételt szűrő beépült a tudatba, a gondol-

kodás része lett. Idővel a szűrő továbbfejlesztése is megtörtént, és a hangérte-

ményi szűrő megkettőződött. Már kettős hangzókkal jellemzett élethelyzetek is 
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megjelentek a közlésben, a rágondolásban, a hangzás kimondásában, meghallá-

sában, megértésében. A két – addig különállóan élethelyzetet jellemző – hangér-

temény fokozatosan egyre több hangzókettősben szerepelt.  

A ma már gyöknek nevezett kettős-jellemző hangképlet használata is rend-

szeressé tette a gondolatok fölidézését ezen a horizonton, a hangzás kimondását 

is, a rágondolást is, a meghallását és megértését is. A jelenségek gyökökkel jel-

lemezett horizontján is képződött egy hálózat azáltal, hogy a hangérteményi pá-

rokkal jellemezett élethelyzetek összekapcsoltak korábban különálló hangérte-

ményeket (9. ábra.). 

 
9. ábra. A gyökök olyan hangképletek, amelyeknek az elején és a végén is áll 

egy-egy hangértemény. A gyökökig három elvonatkoztató szintet járt be a foga-

lomfejlődés. A jelenségeket jellemző közös hang alkot csoportokat a jelenségvi-

lág alsó emeletén. A belőlük elvont és érteménnyel „szabályba” foglalt hangok 

alkotják a fogalmak második emeletét. A kettős hangértemények – a gyökök – a 

második emelet hangérteményeiből állnak párba. A gyökök jelentése visszave-

zethető – azonban az ábra világos szerkezetéből adódóan – a két alsóbb szintre, 

ezért nem távolodnak el teljesen a szemléletes jelenségvilágtól. Például az 

együtt kimondott BoK hangképletében a bőség és a keménység jelenség  

jellemzője együtt fordul elő. Ezzel fölidéződik a kapcsolt jelenség képe, ahol 

együtt van valamilyen bőségesen (B) „áradó” „élethelyzet” (ágak, tüskék) és az 

is, ami kemény (K) s ezért megállító hatású. Ilyen jelenség a BOKor (mai sza-

vunk rá). A BOK tömör élethelyzetet megjelölő kifejezési mód a különállóan 

csak a bőségre és külön csak a keménységre utaló hangérteménynél. 

Az indukciós modell továbbfejlesztésével azt az utat is ábrázolhatjuk, amit a 

hangzó beszéd a korai fogalom-fejlesztések során bejárt. A fejlődés lépéssorá-

ban (az ábrán alulról fölfelé haladva) a jelenségeket megragadó szűrő vastago-

dik (10. ábra.), mert egyre összetettebb lesz, mivel tartalmazza a korábbi fejlesz-

téseket. A szűrő összetettebbé válása azt jelenti, hogy a bevezetett hangzókkal, 
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hangzócsoportokkal kiépült korábbi szűrők rendszere befolyásolja egy összetett 

élethelyzet látványát és annak elgondolását, megfogalmazását, közlését. A befo-

lyásolás azt jelenti, hogy azzal, amit már föl tud idézni a hangzó képlettel, egy-

úttal segíti is a közlés hangzó megfogalmazását, vagy annak fokozatos pontosí-

tását. E szűrősornak a „kiterjedését” érzékeltethetjük a négy lépésben továbbfej-

lesztett ábrasorral (10. ábra).  

 

 
10. ábra. A szűrő tömböket továbbfejlesztjük azzal a törvénnyel, amelyiket az 

előző korszak fejlesztései hoztak létre. Ábránkon a hangképletnek, a hangérte-

ménynek, a gyöknek és a gyökök fogalmi kiterjesztésének a fogalomfejlődési 

lépcsője adja az építkezés fokozatait alulról fölfelé. E négy fejlesztő esemény-

szakasz szerint haladva jutunk el az indukciós gondolkodás itt bemutatott felső 

szintjére, a gyökökkel megalkotott korai fogalmak fokozatos kiterjedéséig. 
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Tovább is fejleszthetjük a 10. ábrát azáltal, hogy a szűrő tömböket tagoljuk. 

A tagolást azzal tehetjük meg, hogy a legutolsó fejlesztő törvényt, mint réteget 

emeljük a korábbiak fölé. Így a szűrő tömb úgy jelenik meg, mint lépéssorozat, 

amely a szűrő tömb belső struktúráját alkotja. A lépéssorozatot, a fejlesztési ré-

tegeket az előző korszakok fejlesztő lépései képezik. Ábránkon a hangképlet-

nek, a hangérteménynek, a gyöknek és a gyökök fogalmi kiterjesztésének a fo-

galomfejlődési lépcsője adja az építkezés fokozatait (alulról fölfelé haladva). E 

négy fejlesztő esemény-szakasz szerint haladva jutunk el az indukciós gondol-

kodás itt bemutatott felső szintjére, a gyökökkel megalkotott korai fogalmak 

fokozatos kiterjedéséig (11. ábra.). 

 
11. ábra. A szűrőként egymásra épült rétegsor megfeleltethető a szerkezeti hi-

erarchia négy alsó építési emeletének, melyet a szétszedem-összerakom elvnél 

mutatottunk be. Ezzel az építési ábrával azt jelezzük, hogy az indukciós fogalom-
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fejlesztési modell alkalmas a korai nyelvi evolúció nagy lépéseinek a bemutatá-

sára. Az előző ábra fejlesztési tömbjeit itt rétegekre bontottuk. Az 1. réteg meg-

felel a jelenségeket csoportosító ősfizikai időszaknak, a 2. réteg megfelel a 

hangérteményeket alkalmazásba vonó azon szakasznak, amelynek során először 

egyetlen hangértemény a fejlesztés vívmánya. A 3. réteg megfelel annak a fej-

lesztésnek, amikor két hangérteménynek egyszerre történő alkalmazása lett a 

következő fejlesztő törvény. A 4. réteg megfelel a gyököket alkalmazó még össze-

tettebb szűrőnek, melynek nyomán a gyökfogalom kiterjesztése történik meg. 

Ennek során a gyökszavak jelentésköre kiterjed. Az itt szűrőként már nem ábrá-

zolt (de törvényként az ábra tetején megjelenő) 5. réteg megfelel a szócsaládos-

ságot létrehozó gyökkiterjesztés alkalmazásoknak. Ez a sorozat jelzi, hogy a ko-

rai nyelvi építkezés folyamatai egymásra épülnek és ez a szerkezet mindmáig 

jelen van a magyar nyelvben, fölismerhető, rekonstruálható. 

11. A fogalmak kiterjesztése a jelenség képi               
tartalmának átvitele útján 

Ezt a fogalomsűrítő stratégiát a hangzó beszéd használói továbbfejlesztették. 

A gyökök értelmének fogalmi kiterjesztésével folytatódott a jelenségvilág élet-

helyzeteinek összehasonlítása, összekapcsolása. A gyököknek ezen a horizont-

ján is hálózat képződött azzal, hogy a kiterjedő fogalmak összekapcsoltak egyre 

újabb és újabb élethelyzeteket a fogalmak kiterjesztése révén. Például a kap 

hangképlet (gyök) kezdetben csak a kézzel és szájjal végzett „kapást” kapcsolta 

össze, de a képi hasonlóság idővel a kapcsol, kapar, kapa, kapu stb. élethelyze-

tekre is kiterjesztette a gyök kezdeti szűkebb jelentésvilágát. Ezeket a fejleszté-

seket részletesen bemutattuk A fogalomfejlesztés művészete c. munkánkban 

(Bérczi, 2014).  

A ma már gyökök képezte szócsaládosságnak nevezett kiterjedő hangképlet 

világ használata (a gyökök és a gyökszavak toldalékolása által) rendszeressé 

tette a gondolatok fölidézését ezen a még összetettebb fogalmi horizonton. De 

ez a fogalmi réteg nem csak az élethelyzetek fölidézését segítette, pontosította 

tovább, hanem az egyre összetettebb hangképletek használata rendszeressé tette 

az összetettebb életdaraboknak a beemelését a hangzó közlés világába. A gon-

dolatok fölidézése, ezáltal a korábbiaknál ismét egy magasabb horizonton tör-

tént meg. Mindez a fejlesztés érintette a hangzás kimondását, a rágondolást, az 

egyre hosszabb hangzó egységek meghallását és megértését is.  

12. Fogalomfejlesztés eseménysorba, mondatba   
helyezéssel  

A hangzó közlés számára a hangzó egységek mondatba helyezése egy újabb 

fejlesztési irányt jelentett. A mondatban – eseménysorban – a gyökszavakat a 

toldalékolással illesztő hangértemények új szerepkörökbe kerültek. A toldaléko-

ló hangértemények elemkapcsoló szerepre tettek szert. A cselekvéssor ponto-

sabb leírását adták. A kezdetben sorba rendezést jelentő R hangzó a mondatban 

a ráhelyezés hangzója lett, ami egyfajta kiterjesztése annak a szerepnek, amit az 
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R viselt a RaK gyökben. Az R ott is sorozatot képezett, és az egymásra helyezett 

tárgyak sorozatára utalt. (A K a ráhelyezésnél megálló helyzetet jelölte, a „Ke-

mény megállít” ősképpel összhangban. Erre mondta Kiss Dénes, hogy a magyar 

nyelvben a toldalékok is „szavak”). Ugyanígy a VáL gyök, ami a térben össze-

tartozó, de el is választható helyzetek jellemzője volt, a VaL-, VeL- toldalék 

lett, arra az esetre, ha a két, megkülönböztethető szereplő együttese szerepelt. 

(Itt két hangértemény maradt együtt a toldaléki szerepben. A V elválási hangér-

temény és az L térbeliséget jelző hangértemény.)  

A bemutatott fejlődési sor sokféle módon láttatható. Az egyik látási mód 

szerint egyre gazdagabb az a szűrőrendszer, amin keresztül látjuk (halljuk, gon-

doljuk, értjük, hangképletekkel visszaadjuk) a fogalmakba sűrített világot. Egyre 

többet tanulunk meg látni a lelki szemünkkel, a hangzó beszéden keresztül, 

amikor a hangzást gondolati közvetítő szálként használjuk.  

Mindezekben az építkezésekben fontos szerephez jutott, már a korai időszak-

tól kezdve, az indukciós jellegű fogalomfejlesztés. A korai induktív jellegű gon-

dolkodás szabályszerű ismétlődések megtalálásával, azok tulajdonságainak ösz-

szehasonlításával hasonlóságokat (és különbségeket) ismert fel, s ezeknek a se-

gítségével osztályozást végzett azáltal, hogy megadta egy jelenség osztálynak a 

közös jegyét egy-egy hangalak formájában. Czuczor–Fogarasi nyomán ezt ne-

vezzük hangérteménynek.  

 

 
 

12. ábra. A fejlesztési lépések egymásra rétegződése hozza létre a nyelvnek a 

hierarchikus szerkezetét. Első lépésként a mozgási közlést kísérő hangzó közlés 

a mozgásbeszéddel párhuzamos fejlődési utat járt be. Amikor a hangzó képletek 

gyűjteménye elérte azt a szintet, hogy önállósodhatott, megjelentek a gondolko-

dás olyan csírái, amelyek modern elemző módszerekkel is megfogalmazhatók. 
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Ilyen szakasz az, amikor a mozgásbeszédet kísérő hangzásvilág hangképleteiből 

válogatás, összehasonlítás és osztályozás nyomán a hangértemények fogalom-

rétege kiformálódik. A hangértemények világa az első olyan nyelvi evolúciós 

réteg, amelynek leírására az indukciós fogalomfejlődési módszer alkalmazható. 

Később a megkettőzött hangzóval történő élethelyzet jellemzés újabb indukciós 

ciklust fejlesztett a korábbi mellé. A kialakult gyökvilágban egy harmadik – fo-

galom-kiterjesztéses – ciklust is kitermelt, s ez később további fogalomfejleszté-

sekkel emelte a szócsaládosság máig eleven rétegét a korábbiak fölé (Bérczi, 

2015). 

13. Összegzés a magyar nyelvben jelen lévő       
szerkezetei szintekről és a bennük rejlő hálózatokról 

A beszédet megelőző korábbi időszak az, amikor a kép, a mozgás és a hang 

segít a környezeti jelenségek közötti tájékozódásban. A látás nyomán az agyba 

bevésett képek, a velük társultan jelentkező mozgás és hangok együtt mozduló 

szereplőket láttatnak az ősi emberrel, már korán a beszéd művészete előtt is. 

Ennek a három kiemelkedően fontos tartománynak a kifejlődése alapot képez 

arra, hogy hosszabb események bemutatására kifejlődjön a mozgásbeszéd. A 

mozgásbeszéd mozzanatok sorozatával ismétli el a valódi, éles helyzeteket. Ez a 

mozgásos elismétlés a mozgásbeszéd.  

A mozgásbeszédet természetes összetartozással kíséri egy kibontakozó gon-

dolkodásfejlesztő közlés, a hangutánzás. A fölhalmozódó hangképletek egy idő 

után összehasonlításra kerülnek. Ennek nyomán pedig válogatás kezdődik a 

hangutánzó hangképletek körében. E válogatás eredményezi azt, hogy egy-egy 

közös hang kiemelkedjék a hangok sokaságából, mint közös jellemző. Ebből 

alakul ki a hangértemény.  

A közös hang kiemelése egyúttal össze is kapcsolja azokat a jelenségeket, 

amelyekben ugyanaz a hang előfordul. Mivel így az „összetartozó” jelenségek is 

összehasonlítás tárgyai lehetnek, fölmerül az, hogy ugyanolyan részjelenség 

okozza a közös hangot. Ebből válik tudatossá a hangértemény. Ezáltal a közös 

hang kiemelése jelenségosztályozássá is válik.  

A jelenségosztályozás egyúttal egy indukciós logikát is elindít. A sok közös 

hangutánzó elemet tartalmazó jelenség irányítja a figyelmet a más hangképle-

tekben is meglévő, és belőlük jellemzésre kiemelhető hangra. Ez a fölismerés 

elterjed, jelenség-jellemző stratégia lesz. Ez a stratégia egyúttal hálózatba is 

rendezi a sajátos élethelyzeteket. A jelenségeknek, élethelyzeteknek ez az ösz-

szekapcsoltsága az első olyan hálózat, amelyet hangzás útján hozott létre a 

hangzó közléssel élő ember. 

A hangképletek szabványosodása irányt mutat a gyökök felé. A gyökben 

már két hanggal jellemezzük az élethelyzetet: az első mássalhangzóval és az 

utolsó mássalhangzóval. Az első mássalhangzóval végzett jelenségosztályozás 

és a második mássalhangzóval végzett jelenségosztályozás összekapcsolja a két 

hanghoz vezető jelenségcsoportot. A gyökképzés egy újabb hálózatépítési fo-

lyamat.  
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A gyököktől kétféle kiterjesztési irány indul el. Az egyik fogalmi szintű: a 

gyökkel megragadott fogalomnak a hasonló (vagy rokon) jelenségekre történő 

kiterjesztése. A másik a gyök toldalékolása hangérteménnyel. Amikor az oda 

kapcsolt újabb hangérteménnyel három mássalhangzós fogalom épül, a kiter-

jesztés ismét újabb hálózatképzést indít el. A gyökkel megadott fogalmaknak 

toldalékkal, ill. változó köztes magánhangzóval történő fogalom-kiterjesztése 

önálló fogalombokor hálózathoz vezetett, amit a kutatás a szócsaládosság során 

ismert föl.  

A fogalombokor hálózatában a fogalmak társultan vannak jelen, és az ősi 

képre, az ősi élethelyzetre visszavezethetők. De a visszavezetés nem áll meg a 

képpel is megragadható élethelyzetnél, mert élő marad a hangérteményeken ke-

resztüli kapcsolat az alapjelenségekkel is. Ezért a többszörös hálózatképzés nem 

csak horizontális hatókörű, a rokon fogalmak körét építő, hanem „vertikális” is, 

mert a hangértemények által a korábbi hierarchiaszintek felé is kapcsol. A 

hangérteményen keresztül közvetlenül az eredeti élethelyzetek felé is kapcsola-

tot őriz a hálózat.  

A szerkezeti hierarchia emeletei, és az egyes emeleteken kifejlődött gondo-

lattársítási hálózatok is mind a fogalmak megszőttségét erősítik. A fogalmakat 

beágyazzák az életbe, az életjelenségek körébe, ahonnan a hangutánzás kifejlő-

dött. Ezt a gazdag fogalmi szövedéket érzékelhette Németh László, aki azt 

mondta, hogy „a gondolkodás a világra kivetett fogalmi háló”. A nagy író ön-

kéntelenül is érzékelte ezt az összeszőtt szerkezetet, a magyar nyelv összeszö-

vöttségét. Mintegy előre vetíti azt a gondolatot, amit John Maynard Smith és 

Szathmári Eörs könyvének (1995) kérdései között utolsóként említ meg „Az 

Evolúció nagy lépései” közül, nyolcadikként: a hangzás útján közlő beszéd, a 

kommunikáció kifejlődése ma is rejtély  

 

Az eddig bemutatott rétegződési modell pontosabb értelmezést kap, ha egy-

más után sorba építjük föl a korai fogalomfejlődési rétegeket. A négy fejlődési 

korszak a következő: 

1. Rokon jelenségek közös, vagy igen hasonló hangzással. A hangképletek 

közös hangzói azok a jelenség-jegyek, amelyek alapján az élethelyzetek csopor-

tokat alkotnak. Ezek megjelenésekor hasonló hangzású hangzók hallhatók és 

utánozhatók is. Ezért ezek fölidézésekor az élethelyzetek is közös gondolati 

csoportba kerülnek. A közös hangzás oka a képben is meglévő közös vonás. Pl. 

vizes réten járás és a csámcsogó evés közös jegye a vizes közegben való mozgás 

és mozgatás cs hangja.  

2. A közös képi, mozgási és gondolati csoportba tartozó hangképletekből 

hangértemények formálódnak. A hangértemény egyetlen hangba sűríti az élet-

helyzet legjellemzőbb vonását (lásd előbbi példánkat, a vizes élethelyzetet). 

Ezekből többet kiemeltünk már füzetsorozatunk korábbi füzeteiben is. A 

hangértemény egy erősen összekapcsolt fogalomként az élethelyzet képe, a 

hozzá tartozó mozgás, a fölhangzó hangképlet kiemelkedő jegye és a velük 

együtt beíródó gondolattársítás között.  
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3. Amennyiben a hangképletek elején és végén is hangértemény áll, az élet-

helyzet még pontosabb meghatározást kap, mint amikor csak egyetlen egy 

hangértemény jelzi az élethelyzetet. Ez a gyökök kiformálódásának az evolúciós 

emelete. Ha visszavetítjük az építkezést a korábbi emeletekre, akkor látjuk, 

hogy milyen mély jelenség (kép és hang) összekapcsoló erő formálódik a gyö-

kökkel.  

4. A jelenségsor bemutatását hangképlet-sorral visszaadó „ősmondatban” az 

élethelyzetek viszonyát újabb hangértemény hozzáadásával éri el a fejlesztő. A 

toldalékkal fejleszti a fogalmat azáltal, hogy beilleszti a mondatba. A gyök tol-

dalékolásával létrejövő hangképlet még pontosabb szóképet eredményez, mint 

az egyedül megjelenő gyök. Miért? Mert már nem csak a gyök szerepel a köz-

lésben, hanem a gyöknek többi hangzó szereplőhöz való viszonya is. Mivel a 

gyök egy élethelyzetnek volt a hangzó meghatározása, ezért a toldalékolás egy 

másik gyökhöz való viszonyát fejezi ki. Ezáltal a toldalékolás egy, a korábbinál 

még összetettebb életdarab meghatározását teszi lehetővé.  

Az egyre összetettebb hangértemény csoportok egyre pontosabb élethelyzet 

közléseket tesznek lehetővé. Mivel minden szint a korábbira épül, így meg is 

őrzi a vívmányok sorozatát. Ez a fejlesztési sorozat a magyar nyelv hihetetlenül 

gazdag szókincsformáló erejét adja. Ez a fejlesztési sorozat mindmáig fölismer-

hető a magyar nyelvben. 

 

14. Összegzés 
A gondolkodás és a beszéd kifejlődése az életjelenségek szükséges velejáró-

jaként fejlődött. Írásunkban a hangutánzó hangkiadások nyomán megindult fej-

lődés korai lépéseit követtük nyomon. Ennek nyomai mindmáig bőségesen jelen 

vannak anyanyelvünkben. Arra törekedtünk, hogy különféle szemléletes model-

lekkel mutassuk be a fogalomfejlődésnek ezeket a legkorábbi mozzanatait. Lát-

hattuk, hogy csírájukban már a későbbi fogalomfejlesztési módszerek is jelen 

voltak a korai nyelvfejlődés idején. A közlési formák megkívánták a hangzó 

közlés fokozatos pontosítását. De megkívánták azt is, hogy egyre nagyobb élet-

darab és jelenségvilág váljék hangképletekkel megfogalmazhatóvá.  

Ezzel a munkával még csak elkezdődött a hangzó közlés korai időszakának 

földerítése. Számos teendő maradt még a kutatók előtt, hogy föltárják a művelt-

ség kiformálásának ezt a különleges, hatékony korai időszakát, melynek legmé-

lyebb rétegei oly izgalmas kutatásokra nyitnak kaput számunkra.  
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