IS - SE
Őfelsége a Magyar Nyelv
elve, rejtelme, üzenete
Ős élő szó régészeti feltárás
Az „ub” mintájú, Rátki Zoltán féle
összehasonlító nyelvépítészet

2000-2004-ig összeállt a rendszer.
2004-ben született egy könyv a (magyar) nyelv elvéről, rejtelméről, üzenetéről.
A könyv címe:

IS

Megkísérlem a lehető legtömörebben, de azért remélhetőleg megérthetően,
közreadni a tanulmány lényegét és azt, ami az abban leírtakból adódik.

Az emberi beszéd alapelemei a beszédhangok.
A legegyszerűbb szavak 2 hangból állnak, ezek a legősibb szavak.

A legáltalánosabb szóképzés amikor egy magánhangzó és egy mássalhangzó
vagy egy mássalhangzó és egy magánhangzó alkot ősszót.
Ezek a 2-hangos ősszavak a legkönnyebben érthető szavak és viszonylag
könnyen belátható, megszámlálható, melyik mai élő nyelv mennyi és milyen
ősszót őrzött meg, használ ma is, az összesből.
A különböző nyelvek 2-hangos ős-élő szavai egymással szintén nagyon
egyszerűen összevethetők, összehasonlíthatók mind hangzásban, mind
jelentésben, sőt mi több még a legkülönbözőbb írásjelek által jelölve is.
Az egész halmazt érdemes két nagy csoportra osztani, a fő szavak és az al
szavak csoportjára.
Fő szavak az igék, főnevek, melléknevek, számnevek, al szavak a többiek.
Érdemes még külön figyelmet szentelni a 2-hangos szavak önmagukkal történt
kettőzése folytán keletkező „család” körű, jellegű szavakra.
Amíg ez a feltárás nem elégséges, lényegtelen a más irányú kutatás.
Ha ez a feltárás kellő mértékben megtörtént, csak akkor jöhet az azonos
mássalhangzókat tartalmazó ősszavak és a két magánhangzó között egy
mássalhangzó mintájú ősszavak összevetése.
Aztán egy óriási minőségi ugrással következnek azok a 3-hangos szavak,
amelyekben két különböző mássalhangzó között van egy magánhangzó.

Itt feltétlen vizsgálni kell, hogyan viszik be a különböző mássalhangzók
a különféle illetve legfőbb értelmeiket, jelentésüket a 3-hangos szó értelmébe,
jelentésébe.
Erre kitűnő példázatul szolgál a magyar nyelv ilyen irányú jellegzetessége.

Aki még bírja, annak az ezt követő lépés azon 4-hangos szavak összevetése,
amelyekben két különböző mássalhangzó vegyül azonos, vagy különböző
magánhangzókkal különböző módokon.

A két különböző mássalhangzó jelentése, értelme a magyar nyelvben többnyire
most is beépül a 4-hangos szó új értelmébe.
És így tovább ezen az elven, de csak addig, ameddig még érdemes.

Mindezek megértéséhez, segítségképen, a magyar
ősszavak kimunkálják magukból, minden mássalhangzó
legfőbb jelentését, jelentéseit.
Ha igyekezet ellenére sem sikerült megérteni a fentieket, szívesen segítek és
adok további magyarázatot.
Az állítások igazolására, alátámasztására igen sok táblázat és kimutatás készült
és áll rendelkezésre.
Valamiért (?) mindezeknek, én, igen komoly jelentőséget tulajdonítok!

Rátki Zoltán

