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ELŐSZÓ. 

Rövid munkálatomat valamely nyelvészeti folyóirat 
hasábjain kívántam közölni, de bebocsájtást nem nyertem; 
óhajtottam művemhez előzetesen valamely szakember szives 
véleményét és tudós bírálatát kikérni, de elutasításban 
részesültem, a szakköröknek művem iránt érdeklődő jó 
akaratával nem találkoztam. 

Ezen úton teszem közzé tehát rövid értekezésemet. 
Hiszem és remélem, hogy az — külső és belső hiányai 

és fogyatkozásai daczára is — haladást fog jelenteni úgy 
a magyar mint az általános nyelvészetben. Sőt merem állítani, 
hogy az irány, melyet eddig (sajnos!) csak egyedül művelek 
és munkálok s egyes-egyedül képviselek, bár az ma még 
ködfátyolba van borítva, már is sejtetve jelzi azt az útat, 
melyre előbb-utóbb, — kénytelen-kelletlen — reá fognak 
térni nyelvtudósaink. Hogy mennyiben lehet igazam, — 
mennyiben nem, annak szives elbírálását a művelt nagy 
magyar közönség elismert leleményes finom érzékétől várom. 

Dr. Velics Antal: A nyelvek egységéről. 1 





BEVEZETÉS. 

A történelem az élet tanítója. Ereznél szilárdabb 
emléket emelve elődeink jeles tetteinek, örökké élő példát 
állít elénkbe s a különböző népek jellemvonásairól megemlé-
kezve, érdemeiket a szellemi és anyagi haladás előmozdítása 
körül egymással szembeállítva, nemes versenyre indít: 
a nemzeti önérzetet és tettvágyat serkenti, ápolja, nagyra 
neveli. 

A történelemnek egyik legfontosabb segédeszköze a 
nyelvbuvárlat, mely, a midőn az ősnépek nyelvét veszi boncz-
kése alá, a történelemnek tesz legjobb szolgálatot. 

Bizonyára ezen szempontok és indokok vezérelték 
dr. Giesswein Sándort is, »hogyan beszéltek eleink« czímű 
kiváló értekezésének megírásában.1 Ezen jelesen megírt 
czikkben szerző az ősnyelvek kutatásának módozataival 
s azok elbírálásával foglalkozik. Az elméleti fejtegetések 
teréről csak akkor tér le, midőn magyar tollból eredő 
nyelvészeti munkálatok- és kísérletezésekről mond bírálatot 
s ez alkalommal két idevágó művemről2 is megemlékezik. 
A bírálat folyamán ekképen nyilatkozik: »nem sikerült 
Velicsnek a magyar-khinai vagy egyébféle nyelvegységet 
bebizonyítani.« 

») A >Katholikus Szemle* 1900. IX. (novemberi) füzetében. 
Budapest, Sz.-István-társulat. 

2) a) »A khinai nyelv szerepe az uralaltáji, indo-európai é9 sémi 
nyelvekben.* Budapest, Sz.-István-társulat 1899. — b) >Über die 
Urquelle aller Sprachen.* Eine Studie. 1900. Budapest, Sz.-István-
társulat ; és : Lipcse, 0 . Harrassowitz. 



A midőn szerzőnek nagyon érdekes czikkéhez tisztán 
gyakorlati szempontból hozzászólani óhajtok, túlságosan 
kategorikusnak és egyoldalúnak látszó Ítéletére egyben 
megadom a tiszteletteljes választ, a közöttünk fenforgó 
nézeteltérésekre pedig a szükséges felvilágosítást; felhíva 
a szélesebb körök érdeklődését a magyar őskutatást is oly 
közelről érintő ezen nagyfontosságú kérdésre.1 

De most térjünk át tárgyunkra. 

1 Sajnálatomra, kész. egészet ma sem nyújthatok. Szórványosan 
gyűjtött adataimból csakis a találóbbakat állítottam össze ; természe-
tesen, kitűzött czélomhoz képest, kilencz-tized részben a njagyar vonat-
kozásokat szemeltem ki. A közös eredetet, az összes nyelvek rokon-
ságát — vagy helyesebben szólva azonosságát — »bizonyító* tágkeretű 
munkámhoz adataim még nem elégségesek; ezek beszerzéséhez hosszú 
évek fáradságos munkája szükséges; de az út, melyen haladok, azt 
hiszem, czélhoz vezető. így is merem reményleni, hogy jelen értekezésem 
adatainak »bizonyító« ereje a fent említett apodiktikus Ítéletet némi-
képen módosítani fogja. 



Az őskutatás módszeréről a nyelvészetben. 

Ha azon kérdést vetjük fel, lehetséges-e valamely 
os népnek nyelvét kikutatnunk és pedig azon őskorban, 
melyről írott emlékek nem szólanak, van-e módunk és 
eszközünk arra, hogy beférkőzzünk ez ősnép családi körébe 
s ellessük ajkairól a rég homályba merült szózatot, — 
örömmel kell konstatálnunk, hogy igenis e czél elérésére 
módjaink és eszközeink vannak. Valamint a történelem 
kutatói a csillagászokkal karöltve az égitestek rendszeres 
változásaiból, — a geologusok és palaeontológusok a föld-
kéreg rendszeresen ismétlődő jelenségeiből rég elmúlt idők 
eseményeinek találkozására vonnak következtetést; úgy 
a nyelvésznek is a hangváltozásokban — ezeknek az élettani 
hangtan kísérleti módszerei által is igazolt — rendszeresen 
lefolyó jelenségeiben alkalmatos eszköz kínálkozik arra, 
hogy ez ős nyelveknek írott emlékeiből kiindulva a legősibb 
idők beszédjére indokolt következtetéseket tehessen. Neveze-
tesen van a nyelvbuvárlatnak e czélra egy igen gyakorlati 
módszere. Valamint a számok tudománya megtanít bennün-
ket arra, miként lehet bizonyos, egymástól külsőleg nagyon 
elütő mennyiségekben közös sajátságokat, közös számegysége-
ket fellelnünk, úgy a nyelvösszehasonlítás és elemzés művészete 
is megtanít bennünket arra, miként lehet az egymástól 
külszinre teljesen eltérő ősnyelvekből oly közös egységeket, 
oly közös elemeket kivonnunk, melyekben nem csak a közös 
eredetnek, a nyilvánvaló vérrokonságnak emlékköveit, hanem 
azon constructiv egységeket is felismerjük, melyekből az 
emberiség legősibb közös nyelvét felépíteni képesek leendünk. 



De, a mi több, ha mi azon feltevésből indulunk ki, 
hogy az összes nyelvek — összetétel és hangváltozás útján — 
csakis ezen cselemekből keletkezhettek, akkor ezen elemeket 
a jelenleg élő nyelvek minden egyes szavában kell hogy 
feltalálhassuk; ily módon tehát ezen őselemek kulcs gyanánt 
fognak szolgálni nekünk arra, hogy nyelvkincsünkben foglalt 
minden egyes szó belső fogalmi tartalmának és összetételének 
rejtélyes kérdéséhez hozzáférkőzhessünk. 

Hogy miképen függenek az eddig mondottak össze 
azon kérdéssel: »hogyan beszéltek magyar eleink?« erre 
nézve rögtön megadom a választ. 

Valamint a háborúban a lövegeket akként irányítják, 
hogy a legelsőnek kilőtt löveg a czélt még el ne érje, de 
a második azt már túl is haladja, hogy így a következő 
lövegek annál biztosabban czélt találjanak, úgy a nyelvészet 
is, midőn az ősidők végtelen távolságával foglalkozik, leg-
helyesebben cselekszik akkor, ha legelőször is az élő nyelvek 
jelenségeiről szerezve magának biztos tapasztalatokat, a jelen 
idők nyelveiről — a mennyiben az irány adva van — azonnal 
a legősibb nyelvre, az emberiség ősi közös nyelvére tér át. 
hogy e két fontos tényező összevetésében a kérdéses közép-
állomás felkutatásához alkalmas alapot találhasson. 

Az emberiség közös ősnyelvének felderítésében a követ-
kező módon járok el: előszedem (némi nyelvtani ismeretek 
elsajátítása után) ez ősnyelvek szótárait, nevezetesen 1-ső 
helyen egy lehetőleg teljes, a kiejtést is jelző khinai szótárt,1 

2. egy alkalmas egyptomi szótárt,2 3. egy teljes héber szótárt, 

1 Jeles szótárak a következők: 
1. A. M. Hamelin : Dictionnaire alphabétique chinois-frangais. 
2. P. S. Couvreur: Dict. chinois-frangais. 1890. (Egyike a leg-

kitűnőbb khinai szótáraknak.) Kapható a zi-ka-wei-i : »Imprinierie de 
la mission catholique« intézetben ; ára kb. 20 frt. 

3. Perny: Dict. fran^.-lat.-chinois. Paris, Eirmin Didót, 1869. 
Mindezen szótárak a khinai írásjelek pontos átirását (kiejtését) tar-
talmazzák. Egyáltalán összehasonlítási műveleteknél a hieroglyphek 
és khinai írásjelektől teljességgel eltekinthetünk, sőt még a nehézkes 
khinai accentusok figyelembe vételét is teljesen elhanyagolhatjuk. 

5 Igen alkalmas e czélra a következő mű : Pierret: Vocabulaire 
hiéroglyphique. Paris (Vieweg, 1875.). 



4. egy indogermán összehasonlító szótárt,1 5. az ural-altáji 
nyelvek különböző szótárait. 

A khinai nyelvet első sorban említettem meg. mert 
ezen izoláló nyelv elő- és utóragokat és képzőket nem ismer, 
a hajlítást és ragozást önálló szók egymás mellé helyezése 
által végezi s mert szegényes szókincsében — mely alig 
tartalmaz 4502 szóhangot, számos igen egyszerű, az ős-
nyelvre emlékeztető szóhangot találunk. [Legnagyobb részük 
csak látszólagosan egyszerű (egytagú) — mert összetételük 
minden kétséget kizárólag kimutatható.] 

Ragjai és képzői nem lévén, a fogalom-elosztás külső 
kifejezésére a rövid, tömött őshangokon kénytelen akár 
hangeltolás, akár hangösszetétel útján elváltoztatásokat 
eszközölni. (Ily módon lesz ezen őshangból »pa« = atya 
a khinai nyelvben: »fu« = pa 4- hu.) 

A sémi-khámi nyelvekben az elő- és utóragok és 
képzők már erősen kifejlődve mutatkoznak. Az indogermán 
nyelvekben a legbonyolultabb szószerkezeteknek a képzők 
és ragok halmozása képezi alapját. Az uralaltáji nyelvek-
ben az »inversiók« gyakoriak és igen jellegzetesek. 

A 9 őshangról vagy őselemről. 

Az ősnyelv elemeinek felkutatása tehát a szóössze-
hasonlítás és szóbonczolás vagy szóelemzés művelete által 
történik. Mindig a legelemibb fogalmakat kifejező szóhan-
gokat állítjuk szembe egymással. Pl.: 

I. E khinai szó »fú« (apa) latinban úgy hangzik, 
hogy: pa-ter, szanskritban: pitar, németben: Vater, magyar-
ban, törökben: apa, aba, sémiben: ab, egypt.: tefu. 

1 Pl. Curtius : (Irundzüge der griechischen Etymologie. (Leípzig, 
Teubner.) 

- E 450 eredeti szóhang idővel különböző accentusok alkalma-
zása által 800—900 különböző fogalom kifejezésére vált alkalmassá. 
A 24,000 különböző írásjel által ismét 8—900 fogalomnak további 
elosztása és elágazása vált lehetővé; de a 450 eredeti szóhang száma 
mai napig is változatlanul megmaradt. 



A hangtan törvényei (de meg a gyermek dadogása is: 
pa pa) arra tanítanak bennünket, hogy a: fu, pa, pi, Va, 
ap, ab és fu hangok között legősiebb alakkal a »pa« szó-
tag bir. 

» II. Epen úgy a: mii, mater, mata, eme (emse) ém 
(umm) és mat szóhangokban a »ma« alak a legősiebb; erre 
tanít bennünket a hangok élettana, erre a gyermek dado-
gása: ma-ma. 

Ezen két ős szóhangból: »pa« és »ma« 1. a mással-
hangzó ellágyulása (pl. p-ből: b), 2. a hangzó inversiója, 
3. a hangzó elváltozása és 4. különböző elő- és utóragok 
kapcsolása által keletkeztek a különböző nyelvekbén ugyan-
azon fogalomnak különböző kifejezései. 

Ezen két őselem: »pa« és »ma« — nemcsak az »atya-
ságot és anyaságot* fejezi ki, hanem, mint későbben látni 
fogjuk, az »atyáskodást és anyáskodást* is, vagyis mind-
azon cselekmények fogalmainak összegét, melyeket az őskor 
életszokásai a »pa« és »ma« ősfogalmához fűztek. 

Az elemzésnek ugyanezen módszere által még a követ-
kező őshangok- és ősfogalmakra bukkanunk: 

III. l i1 = gyermek, és »liaou«, vagy: »leaou« = 
lenni (sein, werden); olmak stb. [rövidítései: ol, lo, lu, ul, 
ül, al, la, u, ü, o, a, e, ea, eo, ao, 1 és r]; 

IY. í 2 = czél, czélozni, mozogni egy bizonyos irány-
ban, egyenesen előre haladni és — végczél, vég, terminus, 
szünet, halál; 

Y. ta = adni, at-mak (ütni), vetni, dobni, verni, 
nevelni, cselekedni; 

YI. te = tenni, elérni, eszközölni; 
VII. ha = égni, élni, együttélni, egyesíteni, össze, vissza ; 
VIII. ka = können, Kraft = erős, birni, győzni, 

vágni — és: kicsi, gyümölcs, gyermek, kicsinyítő (ka, ke); 

1 A mai khinaiban: ri, re, olr = gyermek. Kiejtésénél alig 
hallani egyebet egy »rraccsoló r« hangnál, mely az »1« és »r« hangok 
között középhangot képez. A hangzó (vocalis) e szóhang kiejtésénél 
elmosódik. Ezen ős szót a »leao«-nak és »í«-nek összetételéül is 
tekinthetjük s ez esetben azt a IV. csoportba utalhatjuk. 

9 Sok nyelvben, többi közt magyarban is : i = é. 



IX. sze, se = eszelni, észszel cselekedni, törekedni 
(sinnend, strebend schaffen),1 érezni (sentire); 

X . na (ne) = ne! vedd! tartani, tartalmazni, emelni, 
birni — és: visszatartani, nem! (tagadás). 

Az V. és VI. alatt említett: »ta« és »te« őshangokat 
könnyen egy osztályba foglalhatjuk s ez esetben mindössze 
csak 9 őselemmel volna dolgunk. 

Szerény véleményem az, hogy a világ összes nyelvei-
nek szókincse ezen 9 őshangból származott, és pedig kül-
alakra nézve: 1. hangeltolás vagy hangelváltozás és 2. az 
őselemek összetétele útján; belalakra, a fogalmak belső 
tartalmára nézve pedig az eszmetársításból kiinduló foga-
lomelágazás útján. 

E merész tétel bővebb magyarázatot sürget. 
Mielőtt e tétel megvilágításához fognék, egy elintézet-

len kérdésre kell megadnom a választ. 
Azt láttuk ugyanis, hogy e sémi szónak »áb« (apa) 

a többi nyelvekben: apa, tefú, páter stb. kifejezések felel-
tek meg. Ha most feltételképen elfogadjuk azt, hogy az 
»áb«-nak a többi szavak: ap, fú és pa szótagjai úgy kül-
alakra, mint belső tartalomra nézve megfelelnek, akkor 
ezon kérdés merül fel, mit jelentenek hát az: a, te és ter 
függelékek; a mat, eme, mata, mater szavakban pedig a 
t, e, ta, ter képletek? 

E kérdésre (egyelőre) ismét csak egy feltevéssel 
felelhetek. 

Az őselemek sorában látom a »te« elemet, mely annyit 
jelent, mint: tenni, elérni, eszközölni. 

Azért így okoskodom; ha »ab, pa« annyi mint: apa, 
akkor »te fú« annyi, mint: eszközölni apaságot = generare; 
s ugyancsak: ma ta = ma te = anyaságot eszközölni = 
világra hozni és szoptatni. A »pater« és »mater« szavaknak 
végső »r«-je pedig megfelelne (ép úgy mint az: apa 
és eme szók végső »a« és »e« hangja) a 9-es sor 
IlI-ik tagjának, a »leao«-nak (sein és werden); úgy hogy: 

1 A mint azt e szavakban előforduló »sz« és »s< hangok 
is elárulják. 



páter = pa te leao, és mater = ma te leao, a mi magya-
rul így volna kifejezhető: a generáló és a világra hozó, 
szoptató. 

Látni fogjuk a felhozandó sok száz példán, hogy 
minden oly szóhang, mely több mint 2 (betü)hangból áll 
szétbontható 2 vagy esetleg 3 őselemre s azért (a figyelem 
felkeltése czéljából) már itt felemlítem 2-ik tételemet, mely 
így hangzik: 

Egyszerű szóhang egyszerű fogalmi tartalommal csak 
1 vagy 2 (betü)hangból állhat; ha egy szóhang 2 (betü)-
hangnál többet foglal magában, akkor az legalább 2 ős-
elemből van összetéve s fogalmi tartalma is legalább két 
egyszerű fogalom összetételéből ered. 

Miután az összetett szavak keletkezésének néhány 
példáját bemutattam, áttérhetek annak kifejtésére, miként 
képzelem én az összes nyelvek szókincsének leszármazását 
a 8 vagy 9 őselemből és pedig külalakra hangváltozás 
(hangeltolás), a belső tartalmat illetőleg pedig az eszme-
társításon alapuló fogalomelágazás űtján. 

A nyelvek leszármazásáról (a 9 őselemből). 

I. A »pa« őselem legelső helyen az »apaság« fogalmát 
zárta magába, tehát annyit jelentett, mint: generare. Ezen 
nézetet minden kétséget kizárólag megerősíteni képes e két 
khinai szónak a) fu ( = apa), és b) fu ( = férj)1 szembe-
állítása. 

E két fogalomnak kapcsa: a generatio eszközlése. 
Benne van azért ritka kivétellel mindazon szavakban, melyek 

1 »Eérj« = fu láj (generálni képes). »Nem« (genus) = na ma 
(birni szoptatni, vagy: birni szülni) = a szoptatott, táplált, nevelt, 
szült; és »nemz« = na ma sze (szülésre, szoptatásra, nevelésre töre-
kedni). Ez volna az elemzésnek egyik módja. A másik: nem = ne ma 
(birni gyúrni, képezni; modelirozni, macben) = képezett. Generare = 
kie na laj ( = adni birni jönni = adni képességet, hogy jöjjön). 
Gyermek = kiü láj ma kie ( = ki jönni birni adni). A »na« őselem 
(ezen összetételben: kie na láj) teljesen azonos az újgörög »na< 
( = hogy, subjunctivus : pl. na to grapszó = hogy azt irjam). 



a »generatio« fogalmával kapcsolatban vannak; pl.: ab, apa, 
tefu, páter, bak, bika,1 stb., stb. s talán (?) e szó is: bos 
»b« hangjában a generatio fogalmát tartalmazza. De vizs-
gáljuk meg e szóhangot közelebbről. 

E szó »bos« (bika, tulok, ökör, öküz, Ochs) külalak-
jára nézve négyféleképen magyarázható: 

a) fu sze = Greneration streben; 
b) pa sze és pu sze = schreiten streben = a- járó, 

lépdelő; 
c) hó sze = leben streben = élő, ens; 
d) hoá sze = be-szélni streben = bőgő.2 

A midőn ily nehéz feladattal állunk szemhen, tám-
pontot a kérdés helyes megfejtésére igen sok esetben találunk 
abban, hogy a különféle nyelvekből előszedve e fogalomnak 
különböző alaki kifejezéseit, azokat egymással szembesítjük. 
Ha tehát a magyar »ökör< ( = kiü láj = megy jár), török 
»öküz« (kiű sze = gehen strebt) és német »Ochs« (kiü 
sze = gehen strebt) szóhangokat egymással egybevetjük, 
a »pá sze« vagy »pú sze« (járó, lépdelő) elemzési mód 
helyessége mellett volnánk hajlandók szavazni a »bos« szó-
hang értelmezése alkalmával. 

A »bos«-nak egyik egyptomi alakja: »sáb« mitsem 
magyaráz, mert az a »bos«-nak csak inversiója. E másik 
egyptomi szó: ken (kiű na = járni bir) szintén előbbi 
feltevésünket erősítené; mig e másik alak: ka, kaua (ka leao) 
az »erős«-nek fogalmát látszik magában rejteni. A héber 
»par« leginkább megközelítené a »fu láj« (generálni bir) 
fogalmát, azon okból, mert a »peri« (gyümölcs) fogalmával 
alaki és tartalmi rokonságban áll.3 Ha most még a görög 

1 Bika = fu í ko (ősalakban: pa i ka = Generation erzielen 
können, ellenben: béka = lioá ko (beszélni, szólni, kuruttyolni bir ); 
veréb = hoei láj hoá (tud, bir beszélni, szólni, csiripelni); azért néze-
tem szerint a »passer« is inkább felelne meg a : hoá sze láj ( = hoá 
so láj = beszélni, szólni bir, mint a : pa sze láj (vagy: pú sze láj = 
lépkedni, törekedni bir) összetételnek. 

2 Bőgni, bégetni = hoá ko (beszélni bir, szólni bir). 
3 Ebből azt látjuk, hogy egy fogalom kifejezése a különböző 

nyelvekben különböző körülírások és definitiók útján történik, úgy 
hogy ugyanazon fogalom külalakjai — a különböző szóhangok — nem 



>búsz« és sanskrit »gaus« alakokat hasonlítjuk össze, kétség-
telenné válik, hogy ezen alak »bos« egyebet mint »járót, 
lépdelőt« nem jelenthet, mert úgy a görög »bé« (baino és 
ienai,1 menni), mint a sanskrit: ga2 (menni) nem mást 
jelent, mint a khinai »pú« ( = menni, lépni) és »kiű« 
{ = menni, járni). 

A khinai »pa« és »pú« (lépni) nem más, mint a san-
skrit: pad (lépni, láb). Nagyon könnyű eltalálni, hogy két 
őselem: pa és ta ( = lépést tenni) szerepel ezen úgynevezett 
»gyök« (radix, Radical) összetételében. 

Ugyanily módon vannak összetéve a következő szó-
alakok: lép ( = láj pa = jönni lépni, birni lépni); lepel 
(-= láj pa3 leao); nap = na pa (birni lépni) bak-inak, 
baka, boka, Treppe, Trappé, talp, tapos, talap, alap, angol: 
stop,4 blato (sár, taposott); halad = pa leao tao (lépkedni 
úton). 

A »pa« (lépni) khinai őshanggal legközelebbi rokonság-
ban áll egy másik »pa«, mely annyit jelent, mint: palpare, 
tapsol, babrál, tapaszt. 

Egy harmadik »pa« annyit jelent mint: parancsol, 
bujurmak; egy negyedik »pa« megfogni, prendre; héber: 
kaf, magyar: kap; ötödik »pa« = tép (te pa), pusztít, szakit; 
innen e szók: kopár, kapar, parmak (újj) stb. 

Mindezekkel közeli rokon a >po« (nyomni, zúzni, 
törni) pl.: por (po láj = zúzni, jönni = zúzott), apró = po 
láj leao; csép ( = te se po = thun streben, Pochen); pecsét 
( = po te se); prés (po láj se); lap (láj po = összenyomott) 
lapda, Ball; kép (ko pa = birni nyomni, képezni); levél 
( = láj po leao = összenyomott); plan, platt; leves ( = leao 

hozhatók mindig kapcsolatba egymással. Mégis azt tapasztaljuk, hogy 
e különböző szóhangok (fogalomkifejezések) túlnyomó többségében egy 
és ugyanazon fő fogalom szerepel a szótartalom meghatározásában, 
körülírásában. 

1 ienai = iü-na (járni bir) és : baino = pu (lépni, járni). 
á Ebből a »Kuh« szó is. 
-1 Talán e szóban a »puc (lépni) helyett inkább a »po« (nyomni) 

vagy a »pa« (palpare) őselem szerepel: minden esetre e 3 elem a 
legközelebbi rokonságban van egymással. 

4 Annyi mint: si te pa = beszüntetni tenni lépést. 



po szó = lenni préselt a mi), bor ( = po láj = kipréselt), 
tapos,1 alap, bőr (po leao = zúzott, préselt), Stáb, baculus. 
bot, battre, — a szláv: pod, po, ab, post (po se te «= 
drücken streben thun), pala, posta (odanyomott = oda-
helyezett), kapa, balta, Beil, páhol, puff, puha, puhol, pof. 
csap, jobb ; Puls; plus; dob (ta po = ütni csapni) stb. 

Csekély fogalmi külömbség választja el a »po« elemtől 
a »pu« (rázni, fejet rázni, tagadni, nem!)2 

Innen a következő szók: baj 3 (pu í = nem czélszerű). 
bal (pu láj = nem sikeres); balga (pu leao hio = nem 
lenni értelmes); buta (pu tao = nem bölcs); bolond (pu 
láj na tao = nem bir betartani utat, bölcseséget); übel 
( = pí leao = pu í leao); vak (pu ko 4 = nicht durch-
dringen); béna (paj 5 na = pu jeu na = nem járni birni); 
bűz ( = pí sze = rossz iz, rossz érzés, rossz szag); bűn 
(pu ín = nicht Führung); bitang (pu táng = nem alkal-
mas) ; bikficz ( = pu ko hiao te sze = nem bir értelmesen 
cselekedni); bojt (pu wej te == nem táplálkozni); pajzán 
(pu iü sze na = nem adni értelmet, birni) 6 ; pjjpasz (pí ma 
s z e = rossz mit eszel, tesz); német: bös ( = pí szo = rossz 
a ki); büdös (pí tao sze = rossz úton való érzés); badar 
( = pu tao láj = nem úton [bölcseségben] járó); betyár7 

( = pu te láj = nem elérni birni, éretlenül cselekedni); piha 
(pí ho = rossz gerjedelem): börtön ( = pu láj tao na = nem 
járni kélni lehet); bölény (pu láj nie = nem jön ki sárból 
vagy: po láj nie = taposni bir sarat) stb. 

A »fu« (nemzeni) elem szenvedő alakban fordul elő 
a következő szavakban: fiú = fu jeű (nemzés jő = genera-
tionem consecutus), finn: pojka (fu jeü ka); borjú = fu laj 

1 Vagy a >pa* (lépni) vagy a »po« (nyomni) őselemből; ép 
így a : lep. 

* Ebből összetétel által : pu í (nem czélszerű) lesz : pí = rossz. 
3 Úgy látszik e szó még a pu (nem) ősalakjából (pa) és >í«-ből 

van összetéve. 
4 »ko«-ból (durchdringen) jön: kán (látni). 
& paj ( = béna) ezen összetételre vall: pu jeu (nem jár). 
6 Ma a khinai ugyanezt így fejezi ki : pu jung szín (nem adui 

figyelmet). 
7 Eredetileg: bikjár = pi ko lao = rosszat bir tenni. 



jeu (ugyanaz), pullus, Fohlen (fu leao szo = nemzett a mi), 
puer = fu láj stb. 

A »pu« (nem) őselemnek hangtani elváltozása (el-
tolása, — összetétel utján) a »fa« szóhang; jelentése: hiány, 
fogyatékosság, fáradtság, halál. (Összetétele: pa ha = nem 
élni, nem harmonizálni.) 

E szó »hiány« = fa iíi na (hiány adni birni); fogy = 
fa kiü (fogyaték jő, jár); fárad = f a láj ta = fogyaték jő 
tevésben; hal = fa leao (vagyis: pu ho leao = nem élni); 
eh-ül = fa láj (fogyaték jő); fagy = fa ho (fogyaték 
a hőben); hideg 1 = fa te ho (fogyatékot érő hő); fakó = 
fa hoa (fogyatékos szín); feled = fa (pu) láj tao (nem lel 
utat); fene = fa na ( = pa hao na = nem jó lenni); faner = 
pa ha na (nem élni). 

• A »fu« (pa) őselemhez egyik érdekes és fontos fogalom 
fűződik még. »Pater« ugyanis nemcsak annyit jelent mint: 
generátor, hanem annyit is mint: »tápláló« ( = pastor); 
khinaiban »fu« = táplálni. Ide tartoznak e szavak: pabulum, 
pép, táp, pasta, papa, papi, bab, Futter, fourrage, bróma 
(eledel), am-brósia, Brust, pes2 (kutya = pastor): futennu 

1 A sorrendben előre nyúlva, már itt óhajtom e szóval: »hideg«, 
ennek ellentétét: a »meleg«-et szembesíteni, mely annyi, mint: ma 
leao ho (bir lenni hő, vagy : a mi lenni meleg). Hát a német >warm< 
mit jelent? Nem mást mint a perzsa »germ« s ennek inversiója: 
mereg = meleg: és a »frigidus« ? = fa láj ho te szo! magyarul: 
hi-l-ge-d, azaz hildeg = hideg; és a »friere« ? = fa láj leao [hiány 
jött vala . . . ; tehát a »ho« (t. i. a hőben) kimaradt!]; »fáz« = fa sze 
(a ki hiányt szenved), és »hül« = fa leao; a »ho« itt is kimaradt! 
épen úgy mint e szóban: »froid« (fa leao te). Ebből háromféle fontos 
tünetet és észrevételt emelhetünk ki : 1. vannak szavak, a melyekben 
a főkomponens hiányzik. 2. Miféle hatányok lehettek azok, melyek az 
indogermán és magyar szavak képzésénél a komponensek elhelyezését 
ugyanazon sorrendben eredményezték? S 3. miféle tényezők voltak 
azok, melyeképen azon szavakból képeztek »csonka« alakokat, pl. froid, 
friere, fáz, hül stb. stb. Nem-e nyomós bizonyítékok e jelenségek azon 
feltevésem mellett, hogy a nyelvek üsszeségét szoros vérrokonság köte-
lékei fűzik egybe ? 

- De nem a magyar >eb«, mely, mint később látni fogjuk, 
annyit jelent, mint: hoá (a ki szól, ugat). A »pati, patientiac szóban 
a »pa = nyomni* elem szerepel ; pati = pa (po) te i = Druck 



(egypt. nyelven: föld) = fú te na == táplálást eszközölni 
bir, s a magyar »föld« is = fu leao te (táplálást eszközlő). 

De a ki »táplál« az »ad« ; azért »fú« annyit is tesz, 
mint: adni. 

Továbbá a ki közelébe jő valakinek, az »passzol« (pa 
s z e = schreiten streben): azért »fú« még annyit is jelent, 
hogy: passzoló, alkalmatos, engedelmes. 

De mi volna alkalmatosabb, »passzolóbb« mint a sze-
rencse: fu! De menjünk még tovább! 

Miután a nő és feleség 1. a generatioban (fu) részt vesz 
2. táplálja (fu) a gyermeket és 3. férjének engedelmeskedik 
(fu), azért a »nő« (niű «= tartani, hordani, viselni) a khinai 
nyelvben »fu« nevet is nyert, mely alak a »Frau« (fu láj 
leao) és »Héva« (haj1 fu = gyermek nemző, tápláló) nevek-
ben is feltalálható. 

Talán nem szükséges sokat ismételnem, hogy á szó-
képzés ősforrásaként 1. az eszmetársuláson alapuló fogalom-
elosztás és 2. alakilag a hangváltozás2 és az elemek leg-
különfélébb összetűzése szerepel. 

©II. A »ma« (vagy »me« mama, mater) őselemhez 
mindenekelőtt a »világra hozni« és »szoptatni« két fontos 
fogalom fűződik. Innen: eme = ma leao, em-se (ma se = 
sáugen streben), emlő, mamma, mell ( = ma láj leao = 
szoptatni biró): macska (ma cse ka = szoptatni gyermeket 
biró); stb. 

A »ma« szó a khinaiban annyit is jelent mint ^nőstény 
ló, kancza« és annyit is mint: erő, erős (Macht, máchtig, 
machen, em-elni, em-elkedés, ma-gas, s majom = ma jeu-
ma = emelkedve járni bir) stb.3 Látjuk e példákból, miként 

erreichen, erzielen, a »Nahr(ung)« szóban pedig a : na fu láj (können 
Futter sein); vagy: na ho láj (birni éltet adni). 

1 Hai = ha i (Leben erzielend = Kind). Japáni nyelven az 
anya neve: haha ( = fu fu, talán: nemző — tápláló). 

2 Helyesebben: hangeltolás. 
3 A sémi: szám, szarná, samáim = a magyar >mász« (emel-

kedés, streben) szóval; a khinai »sán« (hegy) ugyancsak = se na 
(streben, Erhebung); mig a héber nász (fut, sza-lad) szóban a »sze« 
a főkomponens, mint pl. e szavakban is: si-et, sza-lad; a héber >nász« 
(emberek) = na sze (können schaffen). 



vezetett az »anyaság« fogalma a »kancza« elnevezésére, és 
a ló »ereje« az »erő, erős* ( = lóság, lóságos) fogalom 
elnevezésére. 

* A »ma« elem az »anyaság« fogalma mellett még az 
»anyáskodás«-hoz tartozó különféle ténykedések fogalmait is 
magába zárta s ezeknek elnevezésére alkalmat szolgáltatott. 

így pl. »ma* annyit is jelentett mint juhokat őrizni 
(khinaiban: mű).1 

Rendkívül fontos a »ma«nak következő fogalmi tar-
talma : dörzsölni, szétdörzsölni, megsemmisíteni, őrölni, 
gyűrni, »model«irozni, morogni. Innen e szavak: raolina, 
Müller, kamen (kő) = ka-ma-na (bir őrölni); Mahler,2? 
mázol, morzsa, morzsol, mozsár, mors, Mörtel, munka, modéle 
mód, mundus, latin és magyar: mos, mus, must, moule, 
matéria, mocsár, Morast, Moor, mare, murus, manó (mó 
nao = morog, zörög), morogni, mondani ( = mo tao = mor-
zsolgatva, gondolkodva szólni), memória, m a ( = lemorzsolódó 
nap), már (mo láj = lemorzsolódott), mi, mely, micsoda 
(khinaiúl: mo), héber: ma vagy mah ( = mi. morzsolt, 
gyűrött, gyűr-ma, plas-ma); méz, sal-am-i. Az erős dörzsölés, 
morzsolás = elmorzsolás, megsemmisítés; innen: mo = vég. 
és mors = mó láj (végére jár). A »szelid dörzsölés« nem 
más mint a »si-mogatás* ; tehát »ma« (mo) annyit is tesz 
mint: si-ma, simogatni, tá-mo'-gatni; ma-nus, am-are, mo-neo, 
motoz, mutat,8 mér, messen, Messer,4 meare, menni, templum 
(tem = met-él), tome, méter, metsz. 

1 A khinai nyelv szelleme szerint tehát e helyett: »pásztor* 
helyesen mondanók magyarul, hogy : mászter ; és e német szó helyett: 
»Papst« bátran azt mondhatnók, hogy: »Mamst«. Tényleg a khinai 
katholikusoknál a pápa neve: «múc. S miután >pa« (palpare) épen 
annyit jelent, mint »ma« (simogatni) ép úgy állhatna : »méter« helyett 
>péter«, »manus helyett *panus«, és »metsz« helyett >petsz« stb. stb. 

2 Mah-ler = mó hoa (dörzsölni festéket); » kamen (kő)«-ből lett 
a magyar >kemény*. 

3 Talán e szó »m< hangja inkább csak azt jelenti, hogy: bir, 
vagy: mi, a mi. Tehát: mutat = ma tao te, ma tú te (a mi útat 
tesz, utal, irányít). 

4 A »mér« szó tartalma is a ^tapogatás* fogalmával függ 
össze ; a »Messer« = mérő. Khinaiban »mén« ( = kapu) talán szintén 



Ha a »papa« fejét rázza (pa, po), akkor az annyit 
jelent, mint »pa!« (pu = nem!) s ha a »mama« a kezével 
(ma-nus) intő és távolító mozgást tesz, az is annyit jelent 
mint: ma! = nem! (ma = átkozni, átkozott! és: mu = 
ne! nem).1 

Igen érdekes művelet az I. és II. csoport legjelentő-
sebb képviselőit egymással szembeállítani: 
1. pa = generare, és 1. ma = világra hozni, szülni, 
2. pa = a) csépelni, törni, és 2. ma = a) morzsolni, dör-

zúzni, zsölni, mosni, 
b) lenyomi, b) őrölni, malmot 

hajtani kézzel, 
c) lépni, c) szétdörzsölni, 

tiporni, szétmorzsolni, 
taposni, megsemmisíteni, 

d) tépni, pusztítani, [mors,] 
3. pa = a) megragadni, és 3. ma = si-mo-gat-ni, mani-

megfogni, pulálni, manus, 
b) palpare, babrálni, 

tapsolni, 
4. pa = táplálni, és 4. ma = szoptatni, 
5. pa = a) parancsolni, és 5. ma = a) átkozódni, 

b) tiltani, nem! ne! b) tiltani, nem ! ne! 
Az eddig felsorolt adatok máris sejteni engedték azt, 

a mit ez alkalommal (egyelőre csak feltevésként és a figye-
lem felkeltése czéljából) egyenesen kimondani bátor vagyok, 
hogy t. i. az egyenlő hangzású szavak avagy szóelemek 

a mérés fogainiát tartalmazza a »meare. menni, 3Iond« stb. szókkal 
együtt; épen úgy mint a »Messer ( = kés), metél, metesz« stb. alakok 
a tapogatás, mérés fogalmából indulnak ki. 

1 Talán ide tartoznak ily szavak, mint: mocsár = mu te se 
láj (nicht erreichen, ers.treben das Gehen = járatlan); ép így : Moor = 
mu láj (járatlan); hát a »mare, Meer, Morast« stb. nem volna ide 
sorolható (valamennyi ily értelemben: »járatlan, járhatlanc). Érdekes, 
hogy: mocsár (mu te se láj) = Morast (ez is : mu láj se te). — Ezek-
nek analógiája volna az I. csoportban: blato (Balaton) = pu leao tao 
(nem lenni út); Pultava = pu leao tao hó = nem lenni út, folyó = 
rossz medrű folyó, s talán : majom = ma iü ma = nem beszélő a ki. 

Dr. Velics Antal: A nyelvek egységéről. 2 



azonos értelemmel is birnak, mert végelemzésben ugyan-
azon őselemre, avagy őselemekre (és származékaikra) vezet-
hetők vissze. így Horváth Istvánnak részben igaza volt, 
midőn azt állította, hogy »Adám« annyit jelent, mint: 
ad ám; mert a »ta« őselemnek különféle fogalmaiban 
(adni, vetni, verni, tenni) az »adni« fogalom is benfoglal-
tatik, — a »ma« őselem értelme pedig a többi között az 
is, hogy: birni, mögen, Macht. Azért a latin »ut« ép 
annyit jelent, mint a magyar »út«, a német »warm« (perzsa: 
germ) ép annyit, mint a magyar »meleg« — (a »germ« 
csak megfordítottja lévén a »me-re-g« = »me-le-g«-nek) stb. 

Mielőtt a IH-ik őshang fejtegetéséhez fognék, még 
azon kérdésre kell megfelelnem, mily módon lett az ős 
»pa« hangból a khinai »fú« hang. 

Ez természetesen csak kétféleképen történhetett: 
1. vagy hangeltolás, 2. vagy hangösszetétel által. Én ez 
utóbbit tartom valószínűbbnek, a mennyiben az egyptomi 
»bahu« (generátor, phallus) szó két szótagjának összevoná-
sából igen könnyen származik e szóhang: fű. De e mellett 
szól a nevezett két szótagnak belső tartalma is; »bahu« 
ugyanis nem más mint »pa« (lépni) és »hu« (egyesítés, 
kapu). Analóg fogalmat tartalmaz a héber »béth« (ház) 
szó is; szerény véleményem szerint ez nem lévén más mint: 
pa í te hu (lépni menni elérni egyesítést); a magyar »ház«, 
a német »Haus« stb. nem más, mint: ha sze (Veremigung 
schaffen). 

Ebből látjuk tehát, hogy az »fc hang ép oly kevéssé 
egyszerű hang, akár csak a héber »th«. Épen így áll a 
dolog a germán és görög »th«-v_al. Pl.: Thor (kapu) nem 
más mint: te ha (hu) láj (elérni egyesülés jönni), a másik 
»Thor« (oktalan) = te hu1 láj (elérni kavarodást jönni). 
A görög »Theos« = te ho szo ( = thun Leben schaffen); 
»thüo« (brausen und opfern) = te ho (elérni hevülést és 
tenni tüzet = áldozni). 

A magyar »fej« e khinai szóból: »hiep« származik 
( = hie pa = emelkedni — lépni = felemelkedni). A magyar 

1 Analogonja : tóhu, bóhu (zavart, kavarodott) a héber nyelvben. 



»fej« tehát nem más mint: pa hie = phie = fej. Analógiák: 
Haupt, caput, Kopf, kephale stb. 

Ezen kevés példából is láthatjuk, hogy a khinai 
nyelvnek bevonása a nyelvbuvárlat körébe nemcsak oly 
primitív hasonlatokat állít elénkbe, mint: niü = nő, liang 
= leány, je = éj, hanem képes az általános nyelvészetnek 
legminucziózusabb kérdéseit is megoldani. Ezen uj irány 
új elveket követvén, új, eredeti és önálló, szabályokat állít 
fel magának s az indogermán, uralaltáji vagy sémi-khámi 
nyelvészet elévült felfogásait czáfolja, annak vívmányait 
korrigálja, bővíti, fejleszti — szóval az egész nyelvészetet 
széles, új alapra fekteti. Ezen új irány nem többé a sza-
vakkal és gyökökkel, hanem ezek elemeivel: a szótagokkal 
és egyszerű hangokkal (betűhangokkal) foglalkozik s azokat 
úgy külalakjuk-, mint belső tartalmukra nézve a legvégső 
határokig elemezi, szétbonczolja s ez által az »igazi etymolo-
giának« veti meg alapját. 

III. Az őshangok csoportjában a harmadik helyet a 
»li« (gyermek) és a »liau« (vagy: leau) ( = sein, werden 
= lenni, van, lesz) foglalja el. 

Hogy a »pa« és »ma« után a »li« következik, az 
természetes. A »pa« és »nia« létet (leaou) ad a »li«-nek 
s így a »gyermek« és a »létre jövés, világra jövés« fogalmai 
szoros összefüggésben vannak egymással, a mi aztán a kül-
alaki rokonságban (li és liaou, leaou — vagy: liao, leao) 
is nyilvánul. 

Mégis egy nagy kételyem támad a »li« és »liaou« 
szóhangok »i« hangjára nézve. Mint látni fogjuk, az őshan-
gok között a 4-ik helyet a nagy jelentőségű »í« foglalja el 
s azért én hajlandó volnék 1. a »liau« szót mellőzni s azt 
mindenkoron a »leau« (leao) szóval helyettesíteni, mert 
ezen kifejezési alakot tartom egyedül helyesnek,1 2. a »li« 
(gyermek) szót pedig a »leau (leao)« és »i« összetétele 
gyanánt fognám fel. De látni fogjuk, hogy ezen összetétel-
ből egy másik, rendkívül gyakran előforduló szó is szár-
mazik, t. i. a »láj = jár, jő« s nincs kizárva, hogy e szó 

1 A legtöbb khinai szótárban ily alakban is fordul elő. 
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teljesen azonos a »li« ( = ri = gyermek) fogalmával, mely 
tehát annyit jelentene, mint: világra »jövő«. 

A »leaou« a különböző nyelvekben számtalan alakban 
fordul elő s ez alakok a »leaou«-nak mindmegannyi rövi-
dítéseit képezik. Ilyenek a magyar: le-ni, török: ol-mak 
(lenni); ol, o ( = »a, az« és »ő«), perzsa: u (=ő ) . Ha pedig 
a perzsa »u« = ő, akkor a német »er« is lehet = »leao«.1 

A »leao«-nak egy nevezetes rövidítése a khinai nyelv-
ben a »lao« ( = hosszasan lenni, öregnek lenni); ennek 
megfelelne a német: »Ur« (ős) kifejezés, talán a magyar 
»űr« is, valamint az »öreg« szónak első szótagja (ör), mig 
a második »eg« szótag annyi volna, mint a khinai >ku« = 
agg; tehát a magyar »öreg« = khinai »lao kű«2 = 
öreg, agg. 

Érdekes eszmetársulásból ered e khinai szónak: »lao« 
másik fő jelentése. Lao = hosszasan élni; hosszasan munkál-
kodni, fáradozni; fáradtnak, betegnek lenni. Ezen elemmel 
azonos a magyar >>ló«3 = munkálkodó. E latin szóban: 
»ar-ar-e« 2-szer fordul elő, tehát: ar-ar-e = lao lao leao = 
fáradáson (munkálkodáson) fáradozni. A latin infinitivus: 
are, ere, stb. teljesen azonos tehát a »lao« (fáradni, munkál-
kodni, tenni) szóval. » Elleni* = leao lao = a léten fáradozni, 
létre hozni. 

A »leao«-nak egy fontos rövidített alakja a »lo« alak, 
mely annyit jelent mint: lenni, maradni, lemaradni, leesni. 
Ebből ered első helyen a magyar: le; ebből a »lak« (lakni, 
lakás), mely nem más mint a khinai: lo kio = lemaradni 
láb, lábat megvetni;4 ebből: fallen = hia lo = le maradni, 
leesni; talán a »lógni* is = lo 'kio = le láb: vagy: lo 
hia = le, le, le szállni, le függni;5 rogy = lo kio = le láb. 

1 Az »er< lehet = >leao«, de lehet = »láj« ( = »járó«) is ; erre 
mutat a latin: »re«, mely nem más mint: »láj« ( = járni, vissza-
menni). 

2 E szóösszetétel Khinában ma Í9 használtatik ily értelemben. 
8 Khinaiban is : ló, fehér ló, öszvér. Törökben: at (ló) annyi 

mint: ta (der Schaffende, der Arbeitende). • 
4 A khinai ma is így fejezi ki a »lakás« fogalmát. 
5 Függ = hia kio = le láb ; vagy: hia kiii = le menni. 



vagy: lo kiü = le megy; rongy = lo na kiü = le bir 
menni = lógni; ront = lo na ta = le birni csapni. 

A »lo«-val rokon szó a »la« lehúzni, melyből a 
»ránt« = la na ta (lehúzni tenni) ered.1 

Ebből ered még a khinai: Ián (nehéz) is, mely tulajdon-
képen így van összetéve: la na = húzni visszatartani; ezen 
khinai szót tartom én teljesen azonosnak a magyar »lan« 
képzővel; pl.: talán = ta la na = tevést visszatartani; 
tudatlan = tudást visszatartani stb. 

A »leao«-nak összetétele az »í«-vel ( = czélozni, 
mozogni, menni, jönni) első helyen a »li« (ri = gyermek), 
2-ik helyen pedig a »li« oly értelemben, hogy: czélnak, 
módnak, útnak lenni. 

Azért a khinai nyelvben a »li« annyit jelent mint: 
mód, út. törvény, ba, be, cerimonia, fény, világosság.2 

Ez utóbbi szóból ered a »hó lí« 3 = alkalmatos mód, 
alkalmatos hely = »holy, hely« ; mig a »mó lí« (mely, mily) = 
gyűrött, képezett »lí«. 

Ezzel hasonló módon van szerkesztve a magyar »hogy« 
( = ho kiü = hogyan menni), latinban: ut (tao, tu = menni, 
út), németben: dass = tao sze = gehen streben, sagen 
streben stb. 

Hasonlíthatlanúl fontosabb összetétele a »leao« és 
»í«-nek e szó: láj = jár, jő, vissza jő (német, latin: re); 
miután azonban e szót úgy is foghatjuk fel, mint a »leao« 
és »iii«-nek összetételét, azért inkább az í-csoportban fogom 

1 Vagy esetleg: láj na te = jönni birni tenni = jövést esz-
közölni. 

9 Van a »li«-nek egy negativ jelentése is, a mennyiben e szó 
a »leao i« (lenni végczél, vég) összetételből ered; itt tehát értelme: 
>szünetelni*. Ide tartozik e magyar szó : »ül« ( = í leao); továbbá : 
»ür« (í leao = vége van) ; mig a >szűl« szóban az »í« positiv érte-
lemben veendő: í leao = íl vagy: él, élet; és »szűl« = sze íl 
(schaffen Leben); szűz = sze í sze (schaffen Termin dem Schaffen) stb. 

3 A »li«-nek analogonja khinaiban a »lu« (hely, út, mód, szin, 
piros szin). A »lu sze* összetétel nem más, mint: piros szinű = 
rosa ; a »lu hoá leao* = piros szin lesz = ruber. Talán a »cselő« 
magyar szó = C9e lú (ezen úton, erre) és » hajsz* = hö iü sze 
(vissza siess !). 



azt bővebben tárgyalni; épen úgy a »lieu« szót is, melynek 
értelme: folyni (foly = hő lieu = foly foly).1 

A német »Licht« szó összetétele: li-ho-te = fényt gyűj-
teni; vagy: li-ho-te = fényt tüzet csinálni; mig a magyar 
»világ« szó = hí li2 ho = fényt világosságot gyűjteni. 

A IV-ik vagy »í« csoport ősfogalmainak sorozata ép 
úgy mint a 3 megelőző csoportéi pozitív és negatív eleme-
ket foglal magában. 

Pozitív fogalmak: czél, czélozni, mozogni: negatív 
fogalmak: czélt érni, véget érni, megszűnni. Előbbihez tar-
toznak pl. a latin: »í«-re ( = í láj = menni lehet): egyipt. 
és sanskr.: í = menni; idő ( = í te leao = mozgást tenni, 
haladni).8 Negatív pl. e khinai szó: szí (halál) = sze í 
(streben Ende). Magyarban: ül ( = í leao = véget érni, 
t. i. a munkának; elülni). Ür ( = í leao = véget érni); 
öl = í lao = véget okozni; latin: sedere 4 (sze te í = er-
streben, erreichen Ende); szűz = sze í sze (Schaffen's Ende 
erstreben); sziin ( = sze í na = SchafferTs Ende habén) stb.5 

Igen érdekesek az »í« összetételei a »leao«-val, vagyis annak 
rövidítéseivel. Ezen összetételek az »í« eredeti értelmén 
keveset változtatnak s inkább csak arra valók, hogy a hal-
mozott fogalmakat egymástól megkülönböztessék. így pl.: 
iü = í leao6 = adni (összetételekben: ie, ia, je, ja, ej, 
aj stb.); iü = í leao = mondani ("összetételekben: ie, ia, 
je, ja, ej, aj stb.); ieu = í leao = jőni, mozogni, úszni, 

1 ÍM. : foly = ho lieu (foly foly); Koma, rheuma, Khenus = 
lieu ho ma = folyik a mi ; Rhone = _ ugyanaz ; Tiber = tai ho lieu 
= nagy folyó. 

2 A khinai nyelvben »li«, m:nt fönt már jeleztük, annyit is 
tesz, hogy : fény, világosság, cerimonia, ünnepély. 

8 Khinaiban az »időt« (í tao) e szó fejezi ki : sí ( = se í = 
streben, Bewegung). A khinai nyelvben az »í« 400—500 különböző 
fogalmat fejez ki, mindig ezen értelemmel: czélzó, czélt érő, véget 
érő, illő (ill = í leao). Többi közt: í = ő, er, ille. 

* é = í. 
5 Analógiák: parthenos = pu laj te hó (nem jőni, elérni 

egyesülést); virgo = pu laj hó = nem jőni össze. 
6 Csakis az uzus folytán jelenti az >adás« fogalmát, a mennyi-

ben a czélozás, irányítás fogalmával az adás fogalma összeköthető. 



hal (összetételekben: ie, ia, je, ja, ej, aj stb.); láj = leao 
í == járni, jőni1 (összetételekben: ál, lá, ár, rá, ér, ré, re stb.); 
lieu = leao ieu = folyni (összetételekben: lu, ly, li stb.). 

A magyar: »ajak« = iü ko (szólni, birni); a török 
»ajak« (láb) = ieu ko (menni, birni, vagy: ieu kiü = jőni, 
menni); száj = so-iü (szól, beszél); jós = iü so (mond 
és szól); ja (igen) = iü (szólni); gyón ( = jón) =. i í i na = 
szólni lehet; ár = láj (a mi jő); ér2 = láj (a mi jő); 
ért = laj te = jövést elér; ered = láj te == jőni bir; 
tér = te láj = elérni jövést; terem = te láj ma = elérni 
jövést lehet; fér = pa ho láj = lép össze jön; rét = láj 
te = jövést elér = nyől; majom = nia-aj-ma (emlőt adni 
bir = szoptató, emlős állat), vagy: emelkedve járni bir. 

Ajándék = iü na te ka = adni, birni, tenni; Ei = 
ieu (a mi jön, nyomul); eilen = ieu leao (jönni); siet = se, 
iü, te (streben, gehen, erreichen); jel = iü leao (adatott); 
török: jil (év) = jeu leao (a mi halad); év = í ho (haladni 
alkalmas); ujj = ieu (a mi jő); űj = ieu (a mi jő); 
jég = i ho (vége a hőnek, a mi nem meleg); juyenis = jeu 
ho (jönni képes, nőlni képes); török: jeni (űj) = ieu na i 
(jőni, birni, czélzó); Jenő ( = jövő, űj, ifjú); hú3 (pa ha 
ieu = lépni, egyesülni képes); török: jol (út) = ieu leao 
(jőni lehet); nyil ( = jil) = ieu leao (a mi jő); Eis = ieu 
se (gehen streben); ajtó (ieu tao = jőni út, jőni át, átjáró); 
nyől4 = ieu laj (jőni bir); nyúl = ieu leao = jövő, futó; 
nyúlni = ieu leao (jőni bir); lét = láj te (jőni bir); 
el = láj (menni); él-et = láj te5 (jőni bir); árad = láj 
te = jőni bir; huszár = hu sze láj (kitörni, menni, 
kirohanó); török: jürü-mek = jeu láj (jőni, menni, járni); 
jüz-mek (iü se = úszni);6 a mi »jő« (nyől), az »kivá-

1 És : sikerülni, birni, es geht, es gelingt, cela va, cela y est. 
2 A nemet »er = ő« és »er« (képző: meg, el stb.) = láj 

(leao í). Kliinai nyelven is: ő (er) = í. 
3 Tehát: fiú = legény. 
• nyől = jől ; nyúl = júl. 
6 Vagy: leao te (lenni bir). 
• Valószínűleg a magyar »úszni* és = ieu sze (bewegen, 

schwimmen, streben). 



natos« = jeu 1 = jó, jav; gyógyít = jógyit (jeu kie = jao 
kie = jót ad) = javít; a ki úton halad (jeu tao), az: jut: 
torok = tao láj kili (út menés-jövésre). 

Szer = sze láj (schaffen können); szor, szer = sze láj 
(streben, kommen); szőr = se iü láj (streben, kommen, 
kommen); haj = ho iü (zusammenkommen, sűrű); bajusz 
(khinaiban: hű sziü = száj szőr) = pa iü sziii = bemeneti 
szőr, száj szőr. 

Foly = ho lieu (folyni, folyni); fluo, fliessen (ugyanaz); 
Sajó = se iü (streben, gehen, fliessen). 

Juh 2 (jeu = khinai nyelven: jáng (jeu na kiü = járni 
bir és menni); aix (jeu kiü = járó-kelő) = kecske (kiü 
cse kiü = járást cselekvő). 

Nem csekély mérvben érdekes összetétele az »í«-nek 
a »na« őshanggal az »ín« kifejezés, mely annyit tenne mint: 
czélhoz emelni. Khinaiban e szó a következő értelemben 
használtatik cu vezetni, vezetés; magyarul: int (ín3 te = 
vezetést tesz); német, latin: »in« ; mén (menni) = bir veze-
tést = megy; a görög: mén (hold) = a mi megy; a khinai: 
mén = kapu (a min mennek); b) inni, enni ( = czélhoz 
emel; talán analógiája e latin kifejezés: manu ducare, 
manger); c) »ín« a khinai nyelvben annyit is tesz mint 
hang (í na = mozogni bir); ebből ered a magyar: én-ek 
(ín-kie = hangot ad);4 cl) »ín« azonkívül még annyit is 
jelent, mint: causa, gratia; e szó tehát teljesen azonos a 
magyar inflnitivusképzővel. »Ni« ugyanis nem más, mint 
az »In« egyszerű inversiója (jelentése: na í = lenni, czél, 
gratia, causa). 

A magyar imperativus »j« hangja (adj, jöjj) nem 
más, mint a khinai: í (czél, czéloz); mig az imperativus 

1 Vagy: iao = jövő, kívánatos, jó. 
2 Angolban is : ew = jő, megy. 
3 Talán ősidőben: »én, ín« alakban fordult elő; a latin: >édo« 

nem más, mint »í te«. 
4 Dal = tao leao (mondani, szólni). Különben a khinai »hiang« 

szóban ( = hang) szintén benfoglaltatik rejtve bár az »ín« szótag; 
hiang = h-ian-ko, vagy: ha in ko = geeignet, Schall durchführen, 
vagy : lebhaft Ton durchführen. 



»s« végződése (láss, fuss stb.) a »se« (streben) őshangnak 
felelne meg. 

A magyar: »ra, re« rag nem más, mint: láj = jár, 
jön, visszajön; ugyanannyit jelent a latin: re ( = visszajön); 
a német: »rück« = láj kiü = visszajönni, menni = vissza-
menni; a magyar »rag« = láj kiü = jönni, menni = reá-
menni; »el« = láj (menni), mig a magyar »le« inkább a 
khinai »lo«-nak felel meg ( = maradni, lakni, lemaradni, esni). 

Az V-ik őselem: »ta«, »te« annyit jelent, mint: ütni, 
adni, vetni, tenni, elérni. A khinai pedig azt tartja, hogy 
a ki mindezt elkövetni képes, az »nagy« ember (tá = nagy); 
a »nagy« fogalmához közel áll a »sok« fogalma (tö) és 
ehhez ismét közel a »mind« fogalma (tü). A ki »ad, vet, 
üt«, az ^irányít, egy irányban mozog« ; azért »tao« = irány, 
lít, mód, bölcseség, szó. E fogalom »irány, út« még a »tao« 
szó rövidített alakjával: a »tu«-val is kifejezhető, s ezen 
»tu« nem más, mint a magyar és latin »ut« inversiója. 

A ki pedig »utat, irányt, bölcseséget* (tu) elér (te), 
az »tu te« = tud; s a ki »irányt, bölcseséget* bir (tao na, 
vagy: ta na) az »tan«-nal bir; a ki »tan«-t ad (aj) és tesz 
(te), az: tan-aj-t = tanít. 

A ki »ut-az«, az »tao«-zik (távozik = tao sze kiü = 
weg streben, gehen); a ki »ut-al«, az »tol« és a ki bir utat 
irányítani, az (ma ut ta te) = mutat; a ki »úton ér« 
valamit, az (tao láj leao) = talál. A ki pedig az utat veri, 
az »lii ta« (lót); a ki liton (bölcseségen) halad, az: pu-ut-ta 
(putat); és a ki heves lépéseket tesz (pa ho ta),1 az »fut«, 
németben: lauft (leao pa ho ta). A »tyűk« (tu ki2 xíton 
járó), »toj« (ta ieu = eszközöl jövést, nyomulást).3 

A ki tüzet (ho) készít (ta = tenni, készíteni, verni 
kovával, rakni), az: ho ta = füt; a ki virágos szavakat 
(hoíi = virág) bir gyártani (hoá leao na ta) az: füllent 
(a khinai mai nap is így fejezi ki a »füllentést«). A magyar 
>tűz« nem más mint a török »atis« = ütés; itt tehát az 

1 Vagy: pa hu tao = lép kapun ki útra ; kimegy, kifut, fut. 
2 Kí = emelkedő, madár; tyúk = tu ki (ma is ez neve Khiná-

ban a tyúknak) = uti madár. 
8 Nyomul = jómul = jeu ma leao = jó erővel. 



( = ho = tűz) egyszerűen elmaradt s e helyett: fűtés 
(ho ta se = tüzet verni) uzus folytán nyertük e szavat: 
atis, ütés, tűz; miután a tűznek kovával való verésének 
(ta) az »ütés* szó napjában oly sokszor előfordult. A héber 
»és« (tűz) nem más, mint a »ho atis* utolsó szótagja (és = 
cselekvés). 

A kinek szájából (Mund = mén tao = megy szó) 
ered a szó, az »mond« (men tao = mén szó).1 

A kit lecsapnak (ta), az »dől* (tao leao) és a kinek 
fejét a hóhér lecsapja (tao = vágni, tao = kés), az »fel-
fordul* (fel = hie leao = emelkedő; és: fordul = ho láj 
tao leao — vissza jönni, dőlni = visszadőlni).2 

A magyar »tar, tarol* szó = ta láj = ütni, csapni 
bir; a »dúl« szó = ta láj = ütni, csapni bir; tör = ta 
láj = ütni bir ; a török »tas« (kő) ugyanígy fejthető meg: 
ta se = ütni, zúzni képes. 

A mi »terem*, az (te láj ma) elérni létet (jövést) 
birja;3 teremtő = a ki a »terem«-ést létesíté. 

A »tao« (út, menni) benne foglaltatik még e szavak-
ban is: hodosz (út) = hoei tao = járni, utazni; dromosz = 
tao láj (menni, járni); chodit = hoei tao (járni, utazni). 
A »mód« szó = ma tao = bir utat, a mi irányt bir, 
irányít. 

A »ta« őselem második alakját »te« úgy is foghatjuk 
fel, mint a »ta« és »í« elemek összetételét s akkor még 
világosabban előtérbe lép a »te« elem eredeti jelentése: 
elérni (t. i.: ta í = ütni, megütni a czélt). A magyar 
múlt időnek »t« képzője tehát inkább a »te« elemnek felel 
meg, oly értelemmel, hogy: elérni, czélt érni. 

A khinai nyelvben »te« annyit is tesz, mint »erény, 
erkölcs* ; mert az erény (láj na = jőni birni, érni birni) 
és erkölcs (láj kin leao cse = érni jőni lenni cselekedni) 
^elérendő* ( = te). A »sötét* szó = si te tao = nem 

t 1 »Dico és deiknümi* nem más, mint: tao ko = út, mód, 
szó áthatol. 

2 Tourner = tao láj = dől, fordul (azaz visszadől). 
» Láj = leao í = létre mozogni, létre jönni, jönni. A török : 

dir, dür = te láj = elérni létet, világra jövést. 



birni elérni utat. Ugyanis a »si« khinai nyelven annyit 
jelent, mint: elhibázni, eltéveszteni, hiány, halál; össze-
tétele: se í = streben Termin, véget érni; analóg vele a 
latin: si-no, si-sto, si-ne, és a görög: histemi stb. Ugyanis 
ép úgy, a mint »si« »se í*-ből származik, ered a »hi* 
(khinaiban a negatív: »fej* = pa ho í = schreiten zur 
Harmonie aufhören = vagy: pu ho iü = nem össze megy) 
a negatív »i«-ből; innen a magyar »hiba« így volna leszár-
maztatható : fej haó = nem jó. »Sünde* (vétek) szerény véle-
ményem szerint így volna megfejthető: se í na tao (streben 
beendigen können Weisheit, oder Weg) és egyértelmű volna 
a magyar: »szünet«-tel ( = se i na te) és a latin: »sine 
ut«-tal ( = se i na tao). 

Valóságos mulasztást követek el, midőn a »ta* szó 
legérdekesebb, legismeretesebb értelmét ily későn mutatom 
be. A »ta« őselem jelentései között ugyanis első helyet 
foglal el az >adás« fogalma. A sanskrit, latin, görög, szláv: 
da, a magyar: ad, a török: at — mind innen erednek. 
Már e szóban: »Adam« is megtaláljuk a »ta* = »ad« 
fogalmat; midőn pedig azt látjuk, hogy e szóban az »adás. 
ütés-verés és cselekvés* fogalmai egyesülnek, akkor rögtön 
megértjük, mit jelentenek e szók: atya. ata, atta, tata. 
Ádám1 stb. A »ta« őselem ezen különböző fogalmait a 
következő khinai összetételekben is feltaláljuk: ta kuan = 
gon-d, ta sao = siv-ít, ta-lán = rán-t, ta pen = prüsszent 
(pen láj sze na ta = prüsszenteni bir); ta kuan = küzd 
(talán ebből származik a magyar »Kund* név). 

A magyar »cs* és »cz« hang a khinai »ta, te« (tenni) 
és »sze, se* (streben, sinnen, schaffen) 2 őselem összetételéből 

1 Ha e szók »pa« és »ma* a legelső gyermek szájából eredtek, 
akkor az a kérdés merül fel. hogyan nevezték magukat az első szülők 
a gyermek világrajötte előtt. Én azt hiszem, hogy a többi 7 őshangból 
tetszésük szerint válogathattak maguknak nevet, pl. a férfiú »ta, tata, 
at, ata — vagy: ka, aka* (erős, biró, hatalmas, Cacus), a nő pedig : 
»ha, aha, haha* (az éltető, a simuló, a kedves), avagy: »na, ana, 
nana* (a viselős) stb. neveket választhatott magának. 

2 Szándékosan fejezem ki ez őselem különböző fogalmait német 
szavakkal, mert e három szó : »streben, sinnen, scAaffen* a) kezdőbetű-
jében magában foglalja a »se, sze* őselemet s b) tökéletesebben fejezi 



ered; tehát fogalmilag is mindazt fejezi ki, mit a két őselem 
különböző jelentései magukban foglalnak. Könnyen meg-
magyarázhatjuk tehát e szavakat: csel (te se leao); csal 
(te se leao); cseléd, család, cselekvés, csin, csinál. 

A khinai nyelvben a »gyermek« fogalmát is e szóval 
fejezik ki: »cze« és »cse « ( = te se = thun schaffen = das 
Erschaffene); e két szóban a magyar, szláv stb. kicsinyítőt 
rögtön felismerjük; mig a »ke« (és »ka«) kicsinyítő a khinai 
^kiu« (kis) szónak rövidítése. 

Egy harmadik kicsinyítő a khinai nyelvben a »ri« 
(li = gyermek); e fogalom »li« egészen azonos a »laj« 
fogalommal ( = jőni, világra jőni); li = leao í ; és: láj = 
leao í (lenni jönni). 

A khinai a »bőrt« így fejezi ki: pí rí (a mi nem 
egyéb mint a magyar »bőr«), bor = pu rí (szőlő és gyer-
mek; de az őselemekre visszamenve, »pú« = nyomni; tehát 
»szőlő« (pu = a mit sajtolni lehet) és »li« ( = láj = a mi 
jön); tehát »bor« kétfélét jelent: a) az uzus folytán = 
szőlő-fi, b) az őselemekre visszavezetve = sajtolásból eredő. 
Hiszen »szőlő« sem egyéb, mint: sze-íl = sze láj (streben, 
schaffen, kommen = szülő). 

A »li« kicsinyítőt szépen feltaláljuk e német szóban: 
»Eichel« (makk) = Eiche li = Eiche fia; vagy: Eiche 
láj = a mi az »Eiche«-től származik, ered. 

A Yl-ik őselem »ha« (»he«) rendkívül fontos szerepet 
játszik az etymologiában. 

Maga az eredeti alak »ha« a khinai nyelvben csakis 
az összetételekben fordul elő (pl. haj, hao stb.), ellenben az 
egyptomi és sémi nyelvekben gyakrabban fordul elő ezen 
ősalak is.1 

A »ha« őselem a következő fogalmakat zárja magába : 
élni, égni, folyni, eleven, együtt élni, együtt (harmonicus), 
hajló, együvé hajló, akaró, összevissza, vissza. 

ki a >se, sze* őselem fogalmát mint azt a magyar szókincs elemeivel 
eszközölni képesek volnánk. 

1 A héber előnév : »ha« = az élő ; az egyptomi: ha = bemenet, 
átmenet, vissza, visszatartani stb. 



Az »élni« fogalom benne van a héber előnévben: ha. 
a 3-ik személyű névmásban: hu (ő) ;1 e szavakban: hajj 
(élet); Jehova = ie ha ha (vagy mai khinai nyelven: ie ho 
hao = adni éltet akaró). Benne van a személyes névmás első 
személyében az egyptomi nyelvben, anoch = na ho (bir 
élni); héber: anok (bir élni), görög-latin-német: ego, ich 
(ho leao = élni lenni), khinai: ngo = na ho = bir élni; 
magyar: eng, én (na ho = bir élni). Homo = ho ma = 
élni bir; ember = ma ho láj (a ki élni bir). 

Hauch = ho ho (élni alkalmas); Athem = te ho 
ma (elérni életet bir); leben = leao ha (lenni élet): vivere = 
wei ho láj = lenni élet jönni. A ki él, az »ép« (ho) és 
»egész« (ho sze); a ki pedig nem ép, az »beteg« (pu te 
ho = nem elérni elevenség). Integer = in te ho laj ( = vezet 
elér ép lenni); aeger ( = aiger = í ho laj = bevégezni ép 
lenni); wohl = ho leao, hao leao. 

Az »élni« fogalomból származik eszmetársulás útján 
a »folyni« fogalom. Khinaiban: ho = folyó; foly3 = ho lieu 
(foly foly); flumen, Plüss stb. = ho leao (vagy ho lieu). Száva 
= sze ho (streben fiiessen); Dráva = tao láj ho = jön megy 
foly; Pultava (talán ?) = pu láj tao ho = nem bir úton folyni 
= rendetlen folyó. Hydor = ho tao láj = elevenen jön, 
folyva jön; viz = ho í se (lebendig kommen" strebt, fliessen 
strebt); aqua = ahva = ho ho = elevenen folyik; wasser 
= ho sze láj = elevenen jő = folyik = buzog. 

A »ha« 2-ik fő jelentése: forrni, főlni, buzogni, 
lángolni, tűz. Benne foglaltatik e szavakban: forr ( = ho 
láj = forrás, égés jő); phrear = Brunnen = ho láj = 
forrás jő; thyo (opfern, brausen) = te ho (tenni forrást): 
thymos (Muth = te ho); Muth = ma te ho (máchtig thun 
Peuer); hő, hős; froh = ho láj ho = eleven lenni alkalmas, 
hajló; fői = pa3 ho leao = lép forráshoz; láng = láj na 

1 Érdekes a khinai »t'a, tha* ( = ő, er) kifejezés, mely szintén 
nem más, mint »te ha* (elér életet = élő); e szóban a »ha« őshangot 
még eredeti alakjában szemléljük. 

a Analógia: forr = ho láj (tüzesen jön, buzog). 
3 Az >f« lehet egyszerű hangeltolásból származéka, de lehet 

a »pa ho* (lépni, közelíteni — tűz, forrás) összetétele. 



ho = jön emelkedik tűz; ágni, ignis = ho na (tűz emel-
kedik) ; buzog = ho sze kiü (tűz streben kommen); harag == 
ho laj kiü ( = tűz kél);1 a görög »pyr« ; = ho láj (tűz ered); 
ebből származik a magyar: pir, piros. A »sárga« pedig = 
se láj ho = streben eredni tűz = tűz színű; halovány = 
ho leao hoá = tűz lenni szín; bleich = ho láj hoá = tűz 
színű; pále = ho leao = tűz szinű; főz = pa ho sze = 
Sreiten zum Feuer und schaffen; kohó = ko ho = bir égni. 
Kachel (magyar: kályha) = ko ho leao (bir égő lenni); 
héber: harak (égni) = ho láj ko (égni bir); harag = ho 
laj ko = égni bir; al-kohol ( = ko hő laj = bir gyűjteni) = 
az összegyűjtött, lepárolt; meleg = ma leao ho (a mi bir 
lenni hő); warm ( = perzsa: germ; = ho láj ma (hő lenni 
bir), tehát: meleg = warm; frigidus = pu laj ho (nem 
lenni hő); hideg2 = fej te ho (nem érni el hideget); 
füst ( = ho sze te = Feuer schaffen erreichen = vom 
Feuer geschaffen); Rauch = láj ho (ered tűzből). Ha 
»gyiil« = ho leao ( = gyűlni) akkor »gyúl« is = ho leao 
(égni, gyűlni) s akkor »gyűlöl« is egyenlő: ha leao (égni); 
kochen = ko ho (machen Feuer); küche, kuhina, konyha 
( = ko na ho); fazék = ho se kiü (Feuer schaffen es geht). 

A »ha« 3-ik értelme: együttes, harmonikus, hajló, 
hajlandó, akaró, óh-ajtó, kivánó, szerető. 

Pl.: khinaiban a) hő = együtt, összegyűlni; és b) hao 
= hajló, oh-ajtó, akaró, szerető, kívánatos, jó. 

a)-hoz tartozó szók: ház (ho sze = Zusammenkunft 
streben); Haus (ügyan az); hon = ho na ( = egyesít 
befoglal); hoz (bring) = hó sze; hoz, hez = hó sze; húz 3 = 
hó sze; hord = hó láj ta (közelít jön tesz); Hand = ho 
na ta (gyűjtő); hold = hó láj tao (együtt jár kel); Hund 

1 Láj kiü = kiü láj = kél; sanskr.: agni == magyar : égni. 
2 A »frigidus« szó »g« hangja fejezi ki a »meleg« fogalmát; e szó-

ban: >gelu« (ho leao) a »fri« (pu laj = nem ered) negativ, úgy látszik 
elmaradt s e szó helyett »frigelu« annak csonka »gelu« alakja szerepel. 

3 Von = hó na (egyesíteni bir, vagy: vissza visz; »ho« annyit 
is jelent, mint: vissza, pl. : vissza = ho jeu sze = vissza jőni streben ; 
össze = í sze (zielen, sich bewegen streben) és »fordul* = hő láj 
tao = vissza jár megy. 



(ugyanaz); német: liold ( = ugyanaz = getreu); treu = trev, 
treh (tao laj ho = jár kel együtt); Friede = ho laj ta 
(ugyanaz); béke = hó kiü (együtt járás); hű = ho jeu 
(együtt jár); haltén = ho leao ta; habén = hő hao 
(egyesíteni hajlik) ; echo (leao ho); hajol = ho jeu (össze jő); 
val, vei = ho leao (együtt lenni egyesíteni); az ős »szumtuk-
hel* = szemetek-vei. Achsel (ah-sa-la = ho sze leao = össze-
kötést eszközöl = izület); van = ho na; híni ( = ho i = 
hoei = egyesíteni); Hürde = ho laj tao (együtt jár megy); 
fa = ho pa (alkalmas vágni); gyomor = ho ma laj = 
gyűjteni a minek sikerül. A magyar »ság, ságh« képző nem 
más mint: se hó (schaffen Vereinigung) tehát = ház (ho 
se = Vereinigung schaffen); Stube = se te ho = schaffen 
Vereinigung; méh = ma ho = bir gyűjteni; magasin (arab: 
hasin) = ho se (gyűjt). 

b) A »hao« (jó, akarni, szeretni) szóval, a mely a német: 
gut1 (hao te = jóságot elérő), a héber: tob = te hao = 
(jóságot elérő), a görög: ev = hao (jó); wollen = hao leao 
= akarni; wohl = hao leao (jó lenni); bonus, bene (hao na); 
agathos == hao te (jóságot elérő); óhajt = hao iü te = 
kiván adást elérni; orvos = lao hao szo = eszközöl egészséget 
a ki; mig: ölyv (és: orv) = láj hu = jő hirtelen, váratlanul. 

A »ho« (össze, együtt, egyesül) szónak igen közeli 
rokona a khinaiban a »hu« szó, mely annyit jelent mint 
egyesít, összezavar. Uzuális jelentései: a) kapu, átjáró, be 
(magyarul: hu be)2 stb. és viszont annyit is jelent, mint 
átjáró, kapu, kapun menni, kimenni. 

b) Zavar, innen a héber »tóhu« = tao hu = út 
zavart, zavart; talán innen ered a magyar: hülye (hu leao) is. 

o) A »hoa« ( = festék, szin, virág) benfoglaltatik 
e szavakban: Farbe = pa ho láj hoa = lépni össze lehet 
szín = harmonikus szin; boja (török festék) = hoa iü = 
szint adó; fest = hoa se te = szint tesz (Farbe streben 
thun) color = hoa láj = szin jön; arab: szabagh (festeni) = 

1 A magyar: >jó«, török: »ejü« nem más mint a khinai >iao« 
( = í leao = kívánatos.) 

a »Hu« khinai nyelven = kapu ; pái = pa í = lépni, menni, 
helépni, ba. be, látogatni, üdvözölni. 



se pa hoa (streben manipuliren Farbe) ; finn: vári = hoa láj; 
virág = hoei láj hoa = bir jönni szin; Blume = hoa leao ma 
= szines lenni bir; flos = hoá leao se = fárbig sein strebt. 

Az elevenségnek és harmóniának összesége 2 fogalom-
ban nyilvánul a) hoa = beszél, szó, beszéd és h) hoá = 
szin, a természet elevensége, virág. 

A »hoa« (beszél) szó benne foglaltatik a legtöbb szó-
ban, mely rokon értelmet fejez ki; pl.: beszél = hoa so leao 
(beszél szól); sprechen 1 = so hoa laj hao = szólni beszélni 
bir akar; veréb = hoei láj hao = tud bir beszélni; passer = 
hao so láj (beszélni szólni bir); ember = ma hoá laj = 
a ki beszélni bir [vagy talán inkább: ma ho láj (a ki élni 
bir)]; páva = pa hoa = lép beszél. 

A »hoa« (szó) és »iü« (ad) összetétele a »hiü« = 
szót ad, igér; tehát: ige = hiü leao; igér = hiti láj stb. 

Egy másik derivatuma, illetőleg összetétele (ha 4- i) 
ezen őshangnak a »hi« : eleven, vig, világos. Ide tartoznak: 
hí hó ( = elevenség élet); vig = hí hó (ugyanaz); világ = 
hí leao ho (világosság lesz és tűz, fény); üveg = hí kie 
(átlátszóságot, világosságot ad); piscis, Fiscli hi se 
(lebhaft sein); hal = ho vagy hi leao = eleven; ichthüs 
(hal) = hi te ho (elevenséget elér és életet); a görög 
»charis« = hi laj sze (Freude können schaffen); a lat. 
»hilaris« = hi laj sze; stb. 

Egy érdekes összetétele a khinai nyelvben: a) a »hi« 
és »na« 2 szónak a »hién« (bölcs): a magyar: bölcs = hi 
(vagy hien) leao cse = világosan (értelmesen, bölcsen) lenni 
cselekvő; török »bilmek« (tudni) ugyanazon forrásból ered. 
A magyar »hülye« = hí i leao (Weisheit Termin sein = 
vége a bölcseségnek); história = hi sze tao láj (bölcseség jő). 

b) A »hi« és »leao« szónak a »hiao« ( = világosság 
l e s z ) = hajnal, hajnalodik, értelmi hajnalodás, megértés. Ide 

1 A >reden< szó = laj tao (jönni szó), vagy : lao tao« = tenni 
szót; »Wort« = hoei laj tao (bir jönni szó); mond = mon tao, mén 
tao = megy szó. 

2 Egy másik összetétele a »ho« és »ínc (képes haladni) szóknak 
a khinai »hin« = járni, menni; analógiája a német: hin (oda) és a 
magyar: hinta, hintó. 



tartoznak e szavak: videó (hiao te); ügyel (hiao te iü); hall 
(hiao leao); fül (hiao leao); hajnal (hiao na leao); c) a »ho« 
és »iü«-nek összetételéből ered a »hoei« szó ( = vissza jő 
vissza ad). A török »virmek« (adni) = hoei leao = vissza-
adni ; fordul = hoei láj tao (visszamegy úton); válasz = 
hoei leao sze (visszaadni); vissza = hoei se (vissza.jő). 

A ho (tűz) és »iü* (vagy: ieu = jönni, menni) össze-
tétele a khinai nyelvben a »hia« ( = le, leszállni), a mennyi-
ben t. i.: a »tűz, villám jő* a »le, leszállás* fogalmát fejezi ki; 
mig a »hie« (ho ieu = tűz jő) — a lobogó láng »felszállását«, 
tehát a »fel«-t fejezi ki. Hia = tehát: hie; s hogy az egyik 
szóban mégis »a« hangszót, a másikban »e« hangszót szem-
lélünk, az onnan van, hogy e csekély különbséggel a »2-féle 
mozgás« színezete, iránya differenczirozva legyen. 

»Hie« a khinai nyelvben annyit is tesz, mint emelni, 
váll stb.; »hiep« pedig annyit, mint fej. »Hiep* ugyanis 
így van összetéve: hie pa = fel lépni, felszállóan lépni = 
emelkedni. A »fej« tehát e fogalmat rejti: emelkedő. 
Alakilag a magyar »fej« szó keletkezését így képzelem 
magamnak: hiep = hie pa = pa hie = phie = fie = fej. 
Ugyanazt látom a német »Haupt«-ban (hie pa te = fel 
lépést elérni); caput = hie pa te; kephale = hie pa leao; 
a »h« hang ez utóbbi szavakban a rokon »k« hangba ment 
át. Hegy = hie ki = felszálló és emelkedő; Berg = hie 
laj kí = fellszállva menő emelkedő; hoch = hie hoei = 
felmegy; gore = hie laj = fel megy, fenyő = hie na = 
felszáll — emelkedik; pinus = ugyanaz. 

A VH-ik őshang: »ka« szintén nem fordul elő ily 
ősalakban a khinai nyelvben (csakis az összetett szavakban); 
ellenben az egyptomi nyelv 1 számos ily hangzású szót ismer. 

A »ka« őshang eredeti jelentése: erős, áthatni, át-
hatolni, okozni (kann, kraft), birni; — negatív értelme: 

1 Ily hangzású egyptomi szavak értelme : a) férfias, férj, erős 
b) bika, c) ember, személy, d) munka, e) bak, f) ordítani, g) til-
tani stb. stb. Ide tartozik a görög: ka kosz (ka ka = erős erőszakos 
= gonosz, rossz). Cacus = ugyanaz; kakál = erővel nyom : gonosz 
= ka na szo = erőszakos bir lenni a ki : khinai nyelven is: ngo 
' = na ko) = gonosz. 

Dr. Velics Antal: A nyelvek egységéről. 3 



az áthatoló, áttörő = a gyümölcs, a csemete, kicsi gyenge; 
kicsinyítő: ka, ke, (magyarban és szlávban egyaránt).1 

A »ka« őshang egyszerű derivatumai: 
1. »ko« és »ke« = vágni, metszeni, győzni, leverni, 

kaparni, karczolni; erős; bir; benne foglaltatik e szavakban: 
kosza (kasza), kés, kéz, kezd,2 seco, scalpo, Caesar (Kaisar), 
küzd, győz ( = ko sze); vág = hoei ko (tud vágni); 
kopár = ko pa láj (vágni irtani sikerült); ko pasz; kapar, 
kopat, kapa, karczol, sculpto ( = sze ko leao pa); keszmek 
(tör. vágni); acus, acut, aiguille; kovács = ko ho cse (erős 
tűzet cselekedni = bir tűzet cselekedni); kar = ko láj 
(vágni, erőt kifejteni bir); katona = ko tao na [vágni 
késelni bir, e szó a japán »katonai (== kés, kard. katona) 
szóval azonos]; a héber: katón (kis, kicsi) = kiu tao na == 
kis mód lenni, kisszerű. 

2. Ku = régi, öreg (a mi t. i. sok időn áthatolt), agg, 
aggály, fájdalom, ok, kér. Ebből erednek: agg = ku, ok — 
ku, gond = ku na ta (gondot bir tenni); ok ==? ügy = 
(i ku), és: okos = ügyes; rég = laj ku (lesz régi); öreg = 
laj ku (lesz régi = öreg).3 

A »ka« őshang összetett származékai: 
1. Ka + i = ke (metsz, kapar, karczol) benne van 

e szavakban: kéz, kezd, kapar, ken, stb. 
2. Ka + i = kai (illő, kellő) : kell = kai leao (kellő-

nek, illőnek lenni); kedv = ke tao ho = kellő úthoz 
vagy módhoz passzoló, kellő, illő. 

3. Ka + i = ki (emelkedik): khinaiban »kí« = ki, 
a ki (t. i. az emelkedő, az önérzetes egyén); madár (az 
emelkedő); innen: tu ki (tyúk) = úti madár, járó madár; 
kél = kí láj (emelkedik jő, emelkedve jő); hegy = hie kí 
(emelkedik - emelkedik);4 nagy = na ki (emelkedő emel-
kedő, vagy: bir emelkedni): stb. 

1 A germán »chen« is = ka na (kicsi, gyenge bir lenni). 
- Ha - kés* = ko se, akkor »kéz* is = ko se : kezd = ko se te. 
3 Egy másik khinai szó: kieu (kérni) = ku iü ( = gondot 

elbeszélni, vagy: ko iü = birni szólni). 
4 Vagy: hie kiü (emelkedve megy), a mennyiben ugyanis: 

»völgy* = hie laj kiü — le jár megy = lejáró, leszálló. 



4. Ka + iü (birni adni) = kiü (vagy distinctió 
kedveért): kie = adni, neki.1 Innen: kegy = kie hao (adni 
jót), kedv = kie ta hao = ad tesz jót, ad elér épséget. 

5. Előbbinek rokona a ka 4- iü (birni adni) = kia 
(kiao) gyarapodni, magas. 

Ebből ered a mag, magzat, = ma kia (a mi gyarap-
szik), gaz 2 = kia sze (gyarapodni siet); gazda = kia se ta 
(gyarapodást siet tenni); magas = ma kia se (a mi magasra 
tör); talán a »maga« (önmaga) is ebből ered; augeo = leao 
kia; agere = kia láj; gross = kia laj szo = gyarapodni, 
magasra emelkedni bir a mi; makrosz, makra = ma kia laj. 

6. Ka 4- iü (bir jönni) = kiü = jönni, menni, kimenni, 
ki, török: gitmek vagy: kitmek stb. 

Ide tartozik: kivül = kiü laj8 (kimenni lehet); küld = 
kiü leao te = kimenni lenni eszközölni; gelmek = kiü leao; 
gyermek = kiü laj ma ko = kimenni jönni a mi bir; gyü-
mölcs = kiü ma láj (ki a mi jő); germen = kiü laj ma na 
(ugyanaz); kölyök = kiü laj ko (ugyanaz); gyí = kiü; 
gyere 4 = kiü láj; a héber: gój = kiü; kémény 5 = kiü ma 
na = kimenni a hol bir; kölcsön = kiü leao cse (kimenve 
cselekszik, kivül cselekszik); költ = kiü laj ta = kinienést 
eszközöl; gens, generare, genus stb. ugyanígy fejthető meg. 

A magyar »kor« és a héber »gar« (ide oda jár) = 
kiü láj = megy jár; magyar = ma kiü laj (a ki megy 

1 nak, nek = na kie = bir adni; nekem = na kie ngo = bir 
adni én; neki = na kie í = bir adni ű (ő) (khinaiban : í = ő, er, 
ille). A török dativus : »ie, ia« nem más, mint: iű = adni, ajándé-
kozni. A magyar »kéz« esetleg nem a »ko sze* (vágást eszközöl), 
hanem a »kie sze* (adást eszközöl) összetételből ered. 

- Esetleg a »mag, magzat, gaz* stb. így is magyarázható : ma 
kiü (a mi jő, kijő). 

3 Vagy: kiü leao (kiment). 
4 »Gyí, gyere* még így is magyarázható : ieu (jő) 4 - í ( = jöjj); 

és: ieu-laj (jő-jár): jer = egyszerűen : láj (vagy: ieu láj); gyalog = 
kiü láj kio = megy jár lábon; vagy : jen láj kio = jő megy lábon. 

5 Kemény = kamen (szláv: kő); kamen = ka ma na: ezt 
kétféleképen magyarázhatjuk : a) bir erős lenni = erős ; b) ka mo na 
= bir őrölni, malomkő. A magyar: kő, köv, kova stb. — ko ho 
(ko hoei) = erős bir lenni, vagy : zúzni bir. 



jár); Megyer = ma kiü láj (me-gy-el = megy el, vagy: 
megy jár. Az arab : taraka ( = elhagyni) = te laj kiü = 
elérni, tenni jövést menést; türk (török) = tao laj kiü = 
utaz jön megy = ide oda járó; ördög = laj tao kiü = 
= jár kel megy; angyal (angelosz) = na kiü láj. — 
A »mén« 1 és »kiü« összetétele a »mengy«, mely tájszólá-
sainkból ismeretes. Kocsi = kiü cse = járást eszközöl; 
gólya = kiü láj (a járó, ide oda járó); eke = kiü (a járó) 
szirjénben: gör = kiü laj = ide oda járr köröz, gördül; 
szekér = sze kiü láj = a mi ide-oda jár; bogár = po kiü 
láj = lép megy jár = ide-oda jár; mesgye = ma se kiü = 
min sietnek mennek; megye = ma kiü = hol fmennek. 
hová mennek. Gehen (gá) = kiü; ragol (arab: ember) és: 
rigel ( = láb) = láj kiü leao = a ki jár kel, a mi jár kel; 
árnyék = láj na kiü (ugyanaz). 

Az »egy« tehet ugyan annyit, mint eg (ho = együtt, 
össze), de szerény véleményem szerint inkább megfelel az 
e szónak: kiü (kimenni a sorból, előre menni,2 egyenes czél 
(í) irányában mozogni). 

1 Mén = ma í na (vagy: ma ín = birni vezetést, menni); 
»mén« (khinai nyelven) = kapu, átjáró, átmenő. Görögben: mén 
hold) = menő, haladó. 

2 Egy. Mihez hasonlít e szó ? A »gyere, gyí, gyerek« szavakhoz 
A »gyí« nem más, mint: kiű (menj!) s csonkja még fellelhető e szó-
(ban: mengy, mengven. A gyere ( = gyű jer) nem más, mint : kiű láj 
menj jöjj). Tehát ha a gye = kiű, akkor az >egy* is azt fogja való-
szinüleg jelenteni, hogy: kiű (szóról szóra, illetőleg betűről betűre 
való magyar fordításban : kijő, ki jő). A görögben e szó úgy hangzik, 
hogy: ojnosz (a miből a latinban: unus lett): magyar betű szerinti 
fordítása pedig ez volna : jőni az (t. i . : az, ki jő), a mi nem más, 
mint a német: ej-n-s. A rejtély megoldásához a kulcsot a khinai 
nyelvben találjuk fel ismét. A khinaiban az egység kifejezésére e szót 
használják, hogy : í. E szót pedig már ismerjük a bevezetésből: annyit 
tesz az, mint: czél, mozgás, czélozni, jőni, menni, lőni stb. Maga 
e szó : »czél* (Ziel) is így van összetéve: te sze í leao (tenni eszelni 
í lenni = tesz í-t, németül: thun sinnen í sein, vagy : thun streben 
í sein). Lő(ni) = leao í, vagyis : czélozni. A latin : ire (német: eilen) 
= í leao. A szláv: id (menni) = í te (í tenni) ugyanaz, mint az 
egység kifejezése : jed-en. Az ős egyptomi nyelvben is : í = menni 
(íre): a perzsa »jek* is megfelelne a »kiű = menni*-nek : a héber 
»eh-ud« pedig esetleg a >hie te* (felszállani)-nak felelne meg; vagy 



Egy nagyon érdekes fogalmi származéka a »kiü«-nek 
a »ka iü. ka jeu« (erővel megy, nem fér, szük. kicsi, kis). 
»Kiü« ugyanis (ily módon keletkezve) a khinai nyelvben 
annyit is jelent mint: szíik lakás, lakás, szük, kicsi, kis. — 
Tehát: szük == sze kiü = streben klein sein; kis = kiii 
se = Kleinheit streben; vagy: kiü szo (kicsi a mi); klein = 
kiü leao; sekély ( = csekély) = sao kiü leao = kevés és 
kicsi; kevés = kiü sao (kicsi és csekély). 

A »ka« és »iü« (bir adni, vagy: bir jönni) szóknak 
érdekes összetétele 8. a »kiao« = kiabál, kiált; és »kieu« 
(kutya, ugat); ide tartoznak e szók: kiált = kiao láj te 
(kiáltást bir tenni); kiabál, kajbál == kiao hoá leao = kiált 
és szól; kutya = kiao 1 ta = kiáltást tevő; ugat = kiao ta 
(vagy: gao ta) ugatást tesz; ide tartozik még: kakas, 
gallus, gágog, G-ans, galamb stb. s a héber: kál, kól (hang).; 
a német: Klang, Glocke stb. 

a >hoei te* (összejönni)-nek. Ha ez így áll, akkor : első — tulajdon-
képen = ilső németben: er-ster [»er« (ő) is- csak annyit jelenthet, 
mint: láj (jönni, visszajönni, re, rück), vagy: leao (lenni, hosszasan 
lenni), vagy: láo (hosszasan dolgozni, öregnek lenni)], f-ir-st, F-ür-st, 
p-ri-mus és a héber: szár (fejedelem) [szár = sze láj (streben kommen); 
ennek inversiója az arab: rász (héber: rósch) = a fej, az első, a kez-
det. Ezzel analóg a magyar: »rés, réz, rész* alak : rés és rész = láj 
sze = el törekszik (szét törekszik): réz = laj sze = leicht zu schaffen 
(zu bearbeiten): szár, szar ( = ugyanaz)]. Ugyenis: el, ill(an) nem 
más, mint: láj (leao í). A magyar: el [»ell-eni« is így magyarázható: 
láj laó = jövetelen fáradozik, jövetelt létesít; léten fáradozik, létesít; 
hiszen »lét« = láj te = jönni bir, jövést elér] (í leao = láj) épen 
az ellenkező fogalmat fejezi ki mint a latin: re (rü-ck) = láj; pedig 
összetételük, belső fogalmi tartalmuk egy és ugyanaz (t. i. = leao í). 
A khinai: láj (leao i = tulajdonképen : lenni mozgás, jönni, menni) 
a magyar nyelvben nem bir igei egyenértékkel. Ilyeneknek volnának 
talán tekinthetők az ill(an). Ell-eni (szülni) esetleg így bontható fel: 
láj lao (jőni okozni), vagy; élni okozni; szülni = sze láj (erstreben 
das Kommen). Ezek után a szentencziát kimondhatjuk, hogy az egység 
fogalmának a khinai: í (czélozni, mozogni, jönni, menni, el vagy: 
el-őre menni) teljesen megfelel. 

1 > Kutya* khinai nyelven = kieu (a mi azonos a »kiao«- = 
»kiáltó«-val). A »kiao«-nak mellékalakja a »gao« = ugatni. Érdekes 
közvetítő alakja a »gao« a »hoa« (beszélni) és »kiao« (kiáltani) szavaknak. 
Bufen = laj hoá (jönni és szólni): béka = hoa kiao = szól és kiabál. 



A »kiao« (kiabál, kiált) szóval közel rokonságban áll 
a »kio« szó, mely annyit jelent mint oktat, tanit. Talán 
az »oktat« és a »deikntimi« szavakban is az: ok, és; 
»ik« szótagok a »kio«-nak felelnek meg; bár »oktató »okos« 
a »kú« ( = ok, aggály) szóból is eredhet. 

Egy másik »kio« (láb) a »kiü« (menni)-nek mellék-
alakja a khinai nyelvben. 

Kendkivül érdekes összetétele a »kiü« és »láj«-nak 
a »kiü láj« 1 ( = megy jár, ide-oda jár, hajolva jár, össze-
vissza jár, görbén jár, körben jár). 

A »kiü láj« nem más, mint a magyar: kör. — Innen; 
kerék = kiü láj kiü = körben járó; körte; görbe = kiü 
láj pa = megy jár lép, körben lép, hajolva lép; görbén lép. 
Ide tartoznak az idegen nyelvekben: gorod, Kranz, Kreuz, 
Garten, Gürtel, krumm, Krug, genu, knie, ancus, Angel, 
Anka, Hake (kuka), akrosz, alke, stb. 

A VlII-ik őselem: sza (sze) (sa, se, za, ze); belső 
tartalmát legjobban kifejezi e három német fogalom: streben, 
sinnen (sensus), schaffen;2 magyarul így fejezhetnék ki: 
s-iet; i-z, sz-iv, sz-in, ér-ez, sze-m; esz-elve t-esz. Egyptomi 
nyelven: asz ( = siet); sza (ember, t. i.: das strebende, 
sinnende, schaffende, Wesen); sze (fiú, leány); sze (érteni, 
érezni). Nem más a német és latin: es; hasonló értelme 
van a magyar: »esz«-nek (streben schaffen); szél = sze láj 

1 Bár a khinaiban e szó: »kiii« több és ellentétes fogalmakat 
rejtvén magában, annyit is tesz, mint: görbén járó, görbe. Pl. : golyó 
= kiü laj (vagy: kiü leao = görbe levő): gömb, gomb. gomba = 
kiü ma pa = görbén (hajolva, körben hajolva) a mi jár: gurul = 
kiü láj leao = görbén vagy körben jár; gördül: teke = te kiü (elér 
görbeséget). 

9 S benne foglaltatik e szavak első »s« betűjében ép úgy, mint 
e magyar szavakban: sziv (sze hoei = erezni tud), szín (sze-ín = 
érzés vezetés), ér-ez (láj sze = jön létesül érzés): szem (sze ma, sze 
mo = érez és tapogat, vagy csak: érez a mi, az érző, a látó); tesz 
= tesz eszel; szeret — sze láj te = érzést bir tenni, érzés jár; érzést 
elér; ság, ség (se kiü = keres lakást, streben wohnen, vagy: se ho 
= streben Versammlung, Vereinigung) = szláv : sk, pl. : Archangel-sk : 
csel, cselekedet, csal, család stb. — te se leao (thun streben, thuii 
schaffen). Asszony = sza na = streben tragen. 



(sietve jár); mász = ma sze (máchtig streben, magasra 
törni): arab-héber: szarná (menny, éj) = ugyanaz. 

Egyszerű derivatumai ez őshangnak: 
1. so = a cselekvő, a tevő. Teljesen azonos vele a 

német »so« a magyar »az« 1 és a latin »us«. PL: Vater, 
so thut (welcher thut) khinai nyelvben így hangzik: fú szo 
ta; Vaters = fu szo, bonus = hao szo. A német »das« 
nem más mint ta szo (tesz a ki) és; des = te szo (erreicht 
so, so erreicht, welcher erreicht). Ide tartozik a héber: 
aser = so laj = schaffen kann, streben kann; és a »sel« = 
khinai: szo li = streben Ziel (héber dativus). 

1 A, az (névelő) megfelel a török »ő, ol« (arab : al, arámi: hal) 
névmásoknak és névelőknek s nem más, mint az ol-mak (khinaiban: 
leao = lenni). E szerint jelentése annyi, mint: levő. Külső alakjára 
nézve alig lehet más, mint a >leao« rövidítése, a »leao« szónak 

betűje. 
Az »az* pedig nem más, mint a khinai : szo [der sinnende, 

strebende, schaffende] = szolgáló, cselekvő, a ki, a mi, a hol = 
a cselekvés helye és személye, a mint azt összetétele is bizonyítja : 
sze-leao = eszelni (sinnen, streben, schaffen). Külsőleg-belsőleg a leg-
tökéletesebb módon azonos e német szóval: so. A német: d-as, es : 

latin: se: a héber: sche (ascher) azonos alakok és fogalmak. Ezek 
után alakilag: a = levő, az = cselekvő; de miután »a« csak rövi-
dítése az »az«-nak, azért: a = az. 

Igen érdekes tünet az »az« előszónak befűzése a szókat képző 
őselemek sorába. Pl. : rosta = ló szo ta = rosta, mely ráz: rosta 
khinaiul: lo; ered a »lao« (munkálkodni) cselekvő-szóból. Azt hiszem, 
ezen szó: »ló ( = equus)* is ugyanazon forrásra vezethető vissza, 
8 annyit tenne, mint a > munkát végző*, a minek a török »at« (ta = 
tenni) is megfelelni látszik. Miután többfélét jelentő »lo ( = ro)« 
létezik, tehát azt akarja kifejezni, hogy: ütésre (rázás-, rostálásra) 
szolgáló »lo«-t ért alatta. 

Szo = a mi szolgál = az. 
E helyen mindjárt egy fontos jelenség ötlik szemünkbe: a ger-

mán nyelvekben az őskhinai »szo« a legtisztábban megtartotta eredeti 
alakját: a magyarban l. az uralaltáji nyelvekre jellegző inversiót 
látjuk : *szo« helyett »osz« : 2. az eredeti »o« hangzó »a*-vá lágyalt. 

E szó : »hát« = hó te (egyesítést tenni) ugyanazon jelenséget 
tünteti fel, a mi arra engedne következtetést vonni, hogy átmenet-
képen a magyarosan kiejtett rövid »a« (a és o között) hang mellett 
egyidejűleg a palóczos kiejtésű hosszú »á« (á és ó között) uralko-
dott. Vájjon »a« tényleg rövidítése-e az »az* szónak az euphonia 



Ép oly fontos e derivatum másik alakja: so (eszel, 
szól, szó); tehát benfoglaltatik e szavakban: szól, zene, 
susog, beszél (hoa so leao = beszél szól); sagen (saien = 
so iü = szól mond); sprechen (so hoa); héber: sephach 
(ajk) = so hoa; spondeo (respondeo = . láj so hoa); fecseg 
(hoa so), fecske (ugyanaz), Spatz = so hoa te,1 száj (so iü) 
= szól mond stb. 

Az összetett derivatumok között első helyet foglalja 
el a »sí« (szí) = sa (se) + í = streben Ziel, streben Bewe-
gung, Sinn erzielen, Schaffen zielgemáss. Ide tartozik: a) sí 
(khinai nyelvben: idő), siet = sí te (streben Bewegung 
thun, streben Bewegung erlangen), szivni (streben Bewe-
gung erlangen); Zeit = te sze í (erreichen Streben Bewe-
gung) szőr (khinaiban sziü = se iü, se ieu = siet jönni, 
törekszik kijönni) = szi láj (siet kijönni, törekszik kifelé). 
S ha a nap (na pa = bir lépni) »lábal« (láj pa = jár lép), 
ha a hold (görögül: mén) »mén«, ha a csillagok (cse láj 
kiü = cselekszik járást kelést) »járnak, kelnek«, akkor 
Perzsiában a csillagok (szitáre = sí tao láj = streben Weg 
gehen) egészen bátran »sétálhatnak« = sí tao laj.2 

b) »sí« (oly értelemben: se + i = schaffen ziel-
gemáss ezen fogalmaknak ad létet: török »is« (dolog, 

érdekében, az nem látszik előttem minden kétségen felül állónak. 
Soha sem birtam felfogni, miért mondja a khinai e helyett, hogy: 
»ló« (öszvér, fehér ló) mindig azt, hogy: »ló cze« (ló gyermek), és 
e helyett, hogy : »hiá« (a mi leszáll, a nyár), azt, hogy: »hiá olr« 
(nyár gyermek); e szóösszetételből eredt a magyar »nyár« kifejezés. 
Ezt egy túlmerész feltevéssel ekként lehetne megfejteni. A >tsze« 
(gyermek) így van alkotva: te sze (erreichen das Schaffen = das 
Geschöpf), vagy: te szo (tenni, teremteni, teremtetni — ;í mi) . e szó-
ban tehát benne van a »szo = az« és a khinai »tsze« a »szo = az« 
helyett használtatnék. Az »olr« (gyermek) kifejezés a »leao« (sein, 
werden) szóhanggal azonos; s oly értelemben használtatnék, mint 
nálunk az »a« (mint a >leao«-nak rövidítése = levő). 

1 Mig: spatium, spatziren = se pa (streben Pfad, siet lépni, 
streben passieren); pass, Fuss = pa se (lépni siet, passus streben); 
passen = pa se (hinzutreten streben); szár = sze láj (streben kommen); 
szar (ugyanaz), segg (se kiü = streben herauskommen); győz = ko se 
(kaszálni, késelni siet, vagyis : schneiden, hauen, überwáltigen streben). 

9 Sitare = star. Stern. 



munka, tárgy, magyar: izé); magyar: ész (schafft und 
sinnt). Arab: sí (ügy, dolog, munka). »Is-ten« szerény 
felfogásom szerint lehet a) is (schaffen) és »ten« ( = khinai 
»tién« menny) = teremtője az égnek1 vagy b) is te na = 
= schaffen thun können, schaffen erreichen können = 
teremtő, szül = sí leao = schaffen, vagy: se íl = erstreben 
Leben, vagy: se láj = der Schaffer, der Yater, die Mutter; 
finnben is: isá. 

c) »sí, szí« (ily értelemben: Sinn, érzés, stb.), létet 
ad e szavaknak: sziv (khinaiban: szin) = szi hao = érez 
kiván; Sinn = szi na (érezni bir); szevmek (szivmek), = 
szi hao (érez kiván); szeret = sze laj te (érezni bir). 

Érdekes negatív alakja a »sí«-nek: 
(l) szí ( = sze í = erstreben Termin, Ende); khinai-

ban : szí = halál. Latin: sino = szí na = magyar: szűn 
(szí na = szűnni bir); szűz = szí sze (szünetelést er-
streben); siket ( = sí hiao te = szünet hallás elér, hallás-
ban szünetel) stb. 

A khinai »sao« (kevés, gering, kicsi) valószínűleg 
csak rövidítése a »si + leao«-nak. E szerint: kis, kevés = 
kiü sao = klein und gering; az arab: suáje (kevés) = 
sao iü = keveset adó, vagy: kevés jő. 

IX . A »na (ne)« őshanggal röviden végezek. Os jelen-
tése: tartani, birni, emelni, tartalmazni; és: visszatartani, 
akadályozni, nem! 

A khinai nyelvű »ná« (vagy: lá) szóban mindezen 
jelentésekkel találkozunk; e másik szó: »nán (lán)« ( = nehéz) 
így van összetéve: ná ná = tartani akadályozni, birni aka-
dályozni, vagyis: tartást, birást akadályozni; nem más ez. 
mint a magyar: »lan, len« és a latin: non; a magyar, 
latin, olasz stb.: ne, no = a khinai »na«-val; mig a szláv, 
latin, sanskrit és német: nicht, Nichts, nihil, nirvána, nein. 
nie, ne stb. inkább a »na + i« = ni, nie (akadályoz, meg-
semmisít) khinai szóból látszik eredni; stb. 

1 Khinaiban: tién dsú = ég ura. Tién = menny, palota : 
dsú = te so (thun schaffen, erreichen das Schaffen). 



Ngo (khinaiban = gonosz) = na ko = akadályoz 
és hatalmaskodik; gonosz = ko na szo = hatalmaskodik 
és akadályoz a ki; néma = na iü ma = akadályoz beszé-
det a ki. A német: un, ent, latin: in, görög: an, a, 
sémi: al, lá, ló — nem más, mint: ná (lá) = visszatar-
tani, nem. 

A positiv irányú (jelentésű) »na« előfordul e szavak-
ban : nő (khinaiban: niű = na iü = tartani adni = viselő 
és tápláló, dajkáló); asszony = sze niü = streben tragen 
und náhren; nagy = na ki = emelő emelkedő; nál, nél 
= ná láj = tartani bir. 

A magyar infinitivus: ni = na í = tartani czélt; 
a német infinitivus és többes számú dativus: n, en = na 
= tartani, birni, visszatartani. 

* 
* * 

Ezekben óhajtottam bemutatni a magyar szók leg-
ősibb formáit; ezekben óhajtottam képét nyújtani annak, 
hogyan képzelhetjük el magunknak leszármazását a 9 őshang-
ból a világ összes nyelveinek. Yajjon az irány, melyet e nagy-
fontosságú kérdés megfejtése czéljából magamnak kitűztem, 
helyes-e vagy sem, azt mások Ítéletére bizom. En magam 
azt látom abból, hogy e lépcsőn sikeresen haladhatunk fel-
felé az egyes nyelvek szóelemei összetételeinek módozataihoz 
(fel egészen a bábeli zavarig), a szók legősibb alakjaihoz. 

Bemutattam számos példával azt, hogyan képzelem 
én el magamnak (a khinai nyelv vezérfonalán indulva) 
a magyar nyelv szókincsének legősibb alakjait. S ha ez 
ősalakot kikutatnom sikerült, akkor (a többi ős nyelv hang-
nüánszait is az összehasonlítás czéljából folyton szem előtt 
tartva) a nyelvészet által rég megállapított szabályai által 
a hangelváltozások- és hangeltolásoknak kimutathatni vélem 
a nyelvek fokozatos elváltozását, fokozatos fejlődését, le egé-
szen a mai napig. Sőt, a menyiben épen valamely nyelv 
fejlődésének — a legősibb és legújabb kor között fekvő — 
időszaka kérdéses és ismeretlen volna előttünk, ugyan-
azon nyelvszabályok alkalmazása által vélem (bizonyos 



határig) megvonhatni a két szélső kor között a keresett 
középutat, megtalálnom a kérdéses középalakot. 

Kimerítő munkálattal, mely szókincsünk összes egye-
deit bonczkése alá venné, ezúttal (s ily rövid' értekezés 
keretén belül) nem szolgálhatok; a magyar etymologikus 
szótár, mely ez űj alapon megírandó lesz, fog nekünk ez 
irányban egyedül kimerítő felvilágosítással szolgálhatni. 

Legyen szabad azonban már ma egy rövid példát 
nyújtanom annak illusztrálására, hogyan képzelem el én 
magamnak nyelvünk fejlődésének e különböző fázisait. 
E példa gyanánt egy ismert népdal első sorát idézem: 

»Gyere be, rózsám, gyere be*, 

mely a legkorrektebb khinai nyelven így hangzik: 
Kiü láj páj lu sze ngo, kiü láj páj.1 

Vagyis ősmagyar átírásban: 
gyi-le pe lu-sze-ng, gyi-le pe. 

Ebből aztán lett idővel: 
gyire be rusang, gyere be ; 

mig az ma így hangzik: 
gyere be, rózsám, gyere be! stb. stb. 

Nagyon természetes, hogy a görög, német, arab Vagy 
bármely más nyelvű klasszikusok műveit ép oly helyes 
khinai átírásban képesek leendünk bemutatni, a mint egyszer 
e nyelvek egész szókincse a jelzett irányban helyesen meg-
fejtve lesz, — a mi ezután semmi nehézségbe sem fog 
ütközni s csakis hoszabb avagy rövidebb idő kérdése lehet; 
a khinai nyelv ősformáinak hangtani sajátságait a többi 
ősnyelvektől elkülöníteni szintén nem leend nehéz.2 

1 Szóról szóra lefordítva : jöjj-járj látogass.(be jöjj), vörös-szin-én. 
jőjj-járj látogass (bejöjj). 

2 Pl. a khinai »ki« az indogermán, sémi és uralaltáji nyelvek 
legtöbbjében »g«-nek hangzik (gáv, Kuh = kiü ho = schreiten znr 
Vereinignng): »ki« magyarban = gyi ; a khinai »lio«, »szo« stb. 
magyarban így hangzik : ha, az, stb.; a khinai >1* a többi nyelvek-
ben majd »1« marad, majd »r« hanggá változik stb. stb. Egyebekben 
a hangelváltozás általános szabályai lesznek irányadók. 



Záradékul még csak egyet. — Hiszem és reméllem, — 
hogy közéig az idő, a midőn szives olvasóim velem együtt 
bebizonyítva látják az összes nyelveknek egy közös ősforráson 
alapuló egységét, az összes nyelvek szoros vérbeli rokonságát; 
a midőn bebizonyulva látják a szentírás e szavait: 

»A földön pedig csak egy nyelv és egyféle beszéd 
vala.« (Mózes I. 11. 1.) 

És midőn a szavaknak mély bölcseséget sugárzó belső 
tartalma fölött elmélkedve csodálattal borulok le a Teremtő 
végtelen bölcsesége előtt, önkénytelenül is eszembe jutnak 
a szentírás e nevezetes jelentőségteljes szavai: 

»Földből megalkotván tehát az Úr Isten a föld minden 
élő állatait és minden égi madarakat, vivé azokat Ádámhoz, 
hogy lássa, minek nevezze azokat; mert minden élő lénynek 
az a neve, minek Ádám nevezte.* (Móz. I. 2. 19.) 










