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Hozzászólások Fokos Dávid előadásához 

PAIS DEZSŐ: 

Bocsánatot kérek, hogy két-három mondatnyit hozzászólok az elő
adáshoz. Tudniillik rövidesen távoznom kell. 

Nemcsak a magam, hanem az egész hallgatóság nevében elismerésemet 
fejezem ki az előadónak, FOKOS DÁVID barátomnak, aki hozzám ha
sonló fiatalságának megfelelően egészen új szempontokat, sőt távlatokat 
nyitott meg előttünk. 

Csak egy részletet akarok kiemelni, amennyiben némi közöm van a 
kérdéshez, amely itt felvetődött, és amelynek a megoldására az előadás alap
ján is lehetőségek nyílnak. — Nemrég foglalkoztam az óta névutó magyará
zatával, és arra mutat tam rá, hogy finnugor kapcsolatai névmási eredetűek, 
éppenúgy, mint a túl névutóéi.1 Azt hiszem, ezen a téren további, esetleg 
meglepő eredményekre juthatunk. Néhány barátommal együtt igen sokat 
várok e tekintetben attól, amit az előadó még fel fog deríteni, illetőleg amit 
mások is vele együtt fel fognak deríteni. 

B . A . SZERBBRENNYIKOV: 

Nem azért szólok hozzá FOKOS DÁVID előadásához, hogy meg
cáfoljam az ő állításait, mert az a meggyőződésem, hogy amit ő elmondott, 
abban igen sok a valószínű és valóban feltehető. Az esetragok keletkezésének 
a kérdése nemcsak a finnugor, hanem az indoeurópai nyelvtudomány szem
pontjából is igen fontos kérdés. Hangsúlyoznom kell azonban azt, hogy ez 
igen-igen bonyolult probléma. 

Az esetragok előzményeit az atom szerkezetéhez hasonlíthatnám. A tu
dósok valószínűleg sohasem látják meg az atomot, és az atomra vonatkozó 
ítéleteiket azokra a nyomokra építik, amelyeket az atom maga után hagy, 
illetőleg azokra a jelenségekre, amelyek az atom működésében jelentkeznek. 
Lehet, hogy ugyanígy sem a finnugor, sem pedig az indoeurópai nyelvészek 
sohasem fogják pontosan megtudni, hogyan keletkeztek az esetragok, azaz 
hogyan alakult ki a névragozás. A nyelvtudomány itt csak hipotézisekre 
építhet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a problémának legalább megköze
lítő megoldása teljesen lehetetlen volna. A névragok keletkezése ugyanúgy, 
mint ahogy az atom, bizonyos nyomokat hagy maga után, és ezek bizonyí
tékokat adhatnak kezünkbe a ragok eredetét illetően. 

Most két olyan dologról szeretnék beszélni, amely támpontot nyújt 
számunkra a névragozás kialakulásának kutatásában. 

Az első az úgynevezett kiválasztódás törvénye, a második pedig a név
ragok keletkezésének ciklikus jellege. Erre a két jelenségre támaszkodva sze
retnék most néhány megjegyzést tenni FOKOS DÁVID érdekes előadásához. 

1 Át — által, óta. A finnugor *u <-*•> *o mutató névmás tartozékaihoz. MNy. L, 
318-31. 
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Kezdem az ún. kiválasztódás törvényével. Ennek a törvénynek igen 
nagy szerepe van a nyelv lexikális és grammatikai törvényszerűségeinek 
kialakulásában. Engedjék meg, hogy e törvény működésének bemutatására 
a következő példát idézzem. 

A német Berg, az örmény bardzr és az orosz Öepez szavak közül az ör
mény bar'dzr jelentése: 'magas'. Az orosz szó jelentése: 'part ' . Tehát amikor 
valamely indoeurópai nyelvben szükségessé vált az, hogy a partot valami
képpen elnevezzék, akkor ezt a 'magas' jelentésű szót vették alapul, és ezzel 
a szóval nevezték el a partot is, mert a magasságnak itt is van bizonyos sze
repe. Egy másik indoeurópai nyelvben pedig a hegyet nevezték el ugyanez
zel a szóval. Tehát a p a r t , pl, a h e g y fogalom mögött levő tárgyi való
ság tulajdonságai közül kiválasztottak egyet, nevezetesen azt, hogy magas, 
és ennek alapján nevezték el. — Ezt nevezem én a kiválasztódás törvé
nyének. 

Ugyanilyen törvényszerűségek szabályozzák a grammatikai formák 
kialakulását is. De a nyelvtan, a grammatika lehetőségei korlátozottabbak, 
mint az előbbi esetben. Ahhoz, hogy egy inessivus jelentésű végződós kiala
kuljon, a nyelv elsősorban a szókincsre épít. Erre a célra azonban nem lehet 
bármilyen szót felhasználni. Például az olyan szavak, mint 'ember', 'felhő' 
stb., nem alkalmasak arra, hogy kifejezzék az inessivusi jelentéstartalmat. 
Ezért az ember olyan szót keres, amelynek jelentéstartalma megfelel az ines
sivus fogalmának. Erre a célra leginkább a 'belső rész', 'közép' jelentésű sza
vak alkalmasak. Az in praepositio kialakulásában is egy olyan szó vett részt, 
amely valami belsőséget, középsőt jelentett. 

Hogy ez valóban így van, azt névutós vagy prepozíciós szerkezetekből is 
láthatjuk. A mai görög nyelvben pl. a következő prepozíciós szerkezet 
szerepel : fiéao arrjv nóÁtj 'a városba'. Hasonló példákat lehetne még idézni a 
török nyelvekből, a bengáliból stb. 

A lativusi viszonyok kifejezésére szintén olyan szavakat használtak 
fel, amelyeknek tartalma megfelel a lativusi viszonylatnak (például 'oldal' 
jelentésű szavakat). Pl. a törökben muallim yanina azt jelenti, hogy 'a 
tanítóhoz', 'a tanító felé', 'a tanító oldalára'. 

A komiban ugyanígy 'a tanítóhoz' szót olyan szerkezettel fejezik ki, 
amelynek jelentése 'a tanító oldalára', 'a tanító felé'. 

Ha figyelembe vesszük a kiválasztódásnak ezt a bizonyos törvényét, 
akkor a ragok keletkezésének a folyamatait jobban megértjük. Lehet, hogy 
kissé furcsán hangzik, de meg kell jegyeznem: a kiválasztódás törvénye örök 
törvény. Ez a törvény érvényesült a legrégibb nyelvekben, ez érvényesül a 
mai nyelvekben és érvényesülni fog a jövőben is. Azt hiszem, hogy mind a 
finnugor, mind pedig az indoeurópai nyelvek névragozásának kialakulásá
ban — különösen a locativus kialakulásában — ez a törvény játszott szerepet. 

Szeretnék néhány szót szólni a mutató névmások és a névragok kapcso
latáról. Én nem tartozom azok közé, akik a névragokat a névmásokra vezetik 
vissza. Azt hiszem, ha figyelembe vesszük a kiválasztódás törvényét, akkor 
igen leszűkülnek annak a lehetőségei, hogy az esetvégződéseket névmások
ból származtassuk. Több nyelv története azt bizonyítja, hogy a névmásnak 
determinatív szerepe vari. Igaz, sok esetben tapasztalhatjuk, hogy a birtok
viszonyt is névmás fejezi ki. A tádzsikban például ez a kifejezés: 'a leninizmus 
kérdései' a következőképpen hangzik: mas'alahoi leninizm. Ez a szerkezet 
megfelel az orosz birtokos szerkezetnek. Az -i elem a régi iráni ya- névmásra 

7 Nyelvtudományi Közlemények 



98 HOZZÁSZÓLÁSOK FOKOS DÁVID ELŐADÁSÁHOZ 

vezethető vissza, amelynek a jelentése: 'amely, amelyik'. A tádzsik szerke
zetet tehát szószerint így fordíthatjuk le: 'a kérdések, amelyek a leninizmusra 
vonatkoznak'. A névmás itt nem eredeti jelentésében használatos, hanem 
vonatkozó névmási jelentésében. Nem tudom azonban, lehetséges-e, hogy 
a névmás locativusi és lativusi viszonyokat fejezzen ki. A kiválasztódás tör
vényének megfelelően nemcsak a 'belsőség, közép' jelentésű szavakat hasz
nálta fel a nyelv, hanem bizonyos adverbiális jelentésű szavakat is. Ezért 
igen valószínűnek tartom, hogy 'a falu-oda ment' mondatból, mint FOKOS 
DÁVID állítja, ez a mondat lett: 'a faluba ment' . Ez lehetséges, és egyáltalá
ban nem mond ellent a kiválasztódás törvényének. 

Ami azt az elképzelést illeti, hogy egy teljesen ragtalan szó, például a 
fa, mondattani helyzetétől függően különböző eseteknek megfelelő jelentést 
fejezhetett ki, — ebben én nem nagyon hiszek. En azt hiszem, hogy ezek az 
esetek a gondolkodásnak egy ősi, egészen primitív stádiumát tükrözik. Min
dig felszólaltam azok ellen a tudósok ellen, akik az indoeurópai vagy a finn
ugor ősnyelvben már valamennyi grammatikai kategóriának a bölcsőjét 
megtalálták. 

Az indoeurópai és a finnugor ősnyelv nem volt egészen primitív nyelv, 
voltak már bizonyos grammatikai kategóriái, elért bizonyos fejlettségi fokot. 
Ami a finnugor nyelvek mai jelenségeit illeti, ezeket a jelenségeket külön kell 
vizsgálni. Külön kell vizsgálni a kizárólagosan beszélt nyelvi jelenségeket, 
s meg kell vizsgálni, hogy az egyes esetragok hiánya nem a gyors kiejtés vagy 
pedig valami más körülmény következménye-e. 

Végezetül még egyszer hangsúlyozom, hogy egyáltalában nem volt 
célom FOKOS DÁVID érdekes következtetéseit megcáfolni, s azt hiszem, 
hogy amit én it t elmondtam, az bizonyos fokig kiegészíti az igen tartalmas 
előadást. 

P A P P ISTVÁN: 

1. PAAVO RAVILA (Vir. 1945 : 314—26) elvi magaslatról tekintette 
át a finnugor ragozás névmási eredetének problémáját. Elméletét LAKÓ 
GYÖBGY (I. OsztKözl. 1 : 210—24) morfológiai irányban fejlesztette tovább, 
amikor a locativusi -n és -t rag eredetét finnugor névmástövekben igyekezett 
felmutatni. Ezen a vonalon még tovább kellene menni, és más lehetőségeket 
is ugyanolyan alapossággal meg kellene vizsgálni — anélkül persze, hogy 
az elméletet kirekesztő módon és merev gépiességgel alkalmaznánk. Nagy 
fontosságúnak tartjuk azonban emellett azt is, hogy most FOKOS DÁVID 
a RAViLA-elméletnek másik oldalát : annak mondattani, mondatfejlődés
tani vonatkozásait állította előtérbe, s ezen az úton igyekezett — konkrét 
nyelvi tények felkutatása, értékelése és kapcsolataik felderítése útján — to
vább építeni RAVILA teóriáját. 

FOKOS három mondattani jelenséget vesz vizsgálat alá : a ragozatlan 
határozók, az uralkodó képzet és az értelmező problémáját. 

2. Ami a ragtalan határozók kérdését illetij mi ezt kitágítanánk, és 
a ragtalan mondatrészek használatáról beszélnénk. Ügy látjuk ugyanis, hogy 
nem csupán a ragtalan határozóalakok őrzik a praeflexionalis korszak emlé
két, hanem általában a ragtalan mondatrészek. Aztán még egy másik irány-
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ban is tágítanánk a vizsgálódás kereteit. FOKOS szintaktikai tényekkel ma
gyarázza ugyan a ragozás keletkezését, de csak a mondatrészek szintaktikai 
viszonyait állítja kutatása előterébe. Nem megy vissza a mondatforma szü
letésének fázisáig, addig a pontig, ahol önálló felkiáltó mondatok lesüllye
dése útján álltak elő a mondatrészek, illetőleg ahol az ősi egyszavú monda
tok szintézise útján jöttek létre a kéttagú mondatképletek (vö. RAVILA FUF . 
27 : 121 kk.; uő, Vir. 1943: 259 kk.). A többtagú mondat keletkezésének és a ra
gozás születésének kérdése elválaszthatatlanul egybeszövődik: a kettő egy 
és ugyanannak a folyamatnak csupán két aspektusa. 

Tehát: nemcsak a mai ragtalan határozók tekinthetők megőrzött régi
ségeknek, hanem a ragtalanul használt grammatikai casusok is (nominativus, 
accusativus, genitivus). Különleges helyet foglal el e tekintetben a nominati
vus, az alanyforma, amely a finnugor nyelvekben azonos a puszta tó'alakkal, 
Persze, a mai nominativus nem egyenes folytatása egy ősi ragtalan nominati-
vusalaknak, hanem a praeflexionalis kor casus absolutusának a leszármazott
ja. Fel kell ugyanis tennünk, hogy a ragozás előtti korban a ragtalan névszótő 
mindenféle viszonyítást jelölhetett — persze, csak implicit módon, exponens 
nélkül s éppen ezért határozatlanul. Amikor aztán szükségét kezdték érezni 
a beszélők annak, hogy a mondatrészek egymáshoz való viszonyát egyértel-
műleg: alaki exponenssel jelöljék, azaz amikor a ragozás rendszere kezdett 
kialakulni, akkor az ősi casus absolutus érvénye egyre szűkebb térre korlá
tozódott, s elsősorban mint ragtalan nominativus él tovább. 

Az alanynak mint mondatrésznek előzménye az egyszavú felkiáltó 
mondat, amelyben egy tőalak minden szintaktikai viszonyító elem nélkül 
mondatértéket öltött. A száll á madár mondatban a madár alany ragtalan 
formája azt a nyelvi fázist őrzi, amikor az alany még önálló felkiáltó mondat 
volt: Madár! Persze, ugyanez vonatkozik a puszta szótővel azonos igei állít-
mányra is. A száll igei állítmány ragtalan formája arról tanúskodik, hogy 
valamikor mondatértékben szerepelt — természetesen mint névige: Száll! 
Ezek az egyszavú felkiáltó mondatok aztán a továbbfejlődés folyamán el
vesztették érzelmi telítettségüket s így mondatértéküket, de megtartották 
ragtalan formájukat: mondatrészekké süllyedtek, egy kéttagú mondat ala
nyává és állítmányává: Száll a madár. 

A ragtalan tárgyat, a nominativus formájú accusativust is megőrzött 
régiségnek tekinthetjük az uráli nyelvekben. Legalábbis az imperativus má
sodik személyéhez kapcsolódó tárgy ragtalan voltát — ahogy az ma a finn
ben és egyes szamojéd nyelvekben (jurák és szelkup) megtalálható — Bo 
WICKMAN (The forme of the object *n the uralic languages. Uppsala Í955. 
146) az uráli alapnyelvre vezeti vissza. Bo WICKMAN — szerintünk teljes 
joggal — visszatér a ragtalan tárgynak egy régebbi, SETALA-féle magyará
zatához (Bo WICKMAN, i. h. 14). SETALA régebben (Lauseopillinen tutkimus 
Koülis-Satakunnan kansankielestá. 22) úgy látta, hogy itt azért használják 
egyfelől az imperativus-formát, másfelől a nominativust, mert ezek az igé
nek, illetőleg a névszónak legrövidebb, puszta tőalakjai, amelyek minden 
viszonyítás nélkül fejezik ki a cselekvés-, ill. a tárgyképzetet. Másutt (Suomen 
kielen lauseoppi9. 13) még azt is hozzáfűzte, hogy az imperativus mellett 
álló, puszta toalakú tárgyat az interjekcionális, azaz felkiáltásszerű kifejezés 
egyik fajtájának foghatjuk fel: Palvelija! lasi vetta! — Palvelija, tuokaa mi-
nulle lasi vetta! A ragtalan tárgy eredetének ez a mondattani magyarázata 
teljes összhangban van a mondatrészek mondateredetéről vallott felfogásunk -

* 
7* 
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kai, valamint a többtagú mondat szintézis útján való keletkezésével. A rag-
talan tárgy, valamint az igéje eredetileg külön mondatok voltak, majd el
vesztvén önállóságukat, azaz fekiáltó jellegüket, egy mondat részeivé degra
dálódtak. Morfológiai szerkezetük: puszta tőalakjuk azonban ma is őrzi egyes 
uráli nyelvekben az eredeti mondatformát, illetőleg az abból támadt casus 
absölutust. 

A ragtalan genitivus egészen általános használatnak örvend a mai 
uráli nyelvek többségében. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez is a birtokos 
jelző hajdani mondatértékét, illetőleg a casus absolutus emlékét őrzi. A ten
gerpart-féle jelöletlen birtokviszony előzménye két egymásután álló felkiáltó 
mondat lehetett: Tenger! Part! Ezek elvesztvén önállóságukat, egybe tömö
rültek egy attributív jellegű felkiáltó mondattá: Tengerpart! Ez utóbbit aztán 
úgy kezelték, mint az egyszavú felkiáltásokat, azaz megfosztva önállóságuk
tól beleépítették őket más mondatformákba: Ez tengerpart. Tengerparton sétál stb. 

A ragtalan határozókat természetesen ugyanígy fogjuk fel. Ezeket is 
úgy tekintjük, mint az egykori casus absolutus maradványát s mint annak 
bizonyítékát, hogy a határozó is önálló felkiáltó mondatból keletkezett más 
lesüllyedt mondaformákkal való szintézis útján. A nyelvjárási Nagyék megyek 
típusú mondat előzménye tehát ilyesmi lehetett: Nagyék! (azaz: ni, jó, hogy 
eszembe jutnak) Megyekl (ti. hozzájuk). 

3. Ha így fogjuk fel a ragtalan mondatrészeket, s azoknak ragtalan 
voltában hajdani mondatértékük nyomait keressük, akkor még világosabbá 
válik kapcsolatuk azokkal a jelenségekkel, amelyeket FOKOS domináló kép
zeteknek nevez. Hívhatnánk ezeket újrakezdő formáknak (forme á reprise), 
ahogy a francia nyelvtanok nevezik a megfelelő francia nyelvi jelenségeket 
(1. pl. F . BRUNOT, La pensée et la langue.). Nominativus pendens néven is 
emlegetik őket újabban (W. HAVERS, IF . 43; Glotta, 16), RAVILA pedig (Vir. 
1945: 4) emfatikus nominativusról szól. 

Az uralkodó képzet általában nominativus-formában kerül a mondat 
élére, majd névmással újrakezdve fűzzük hozzá a másik mondatrészt. Az előre-
bocsátott nominativus mondatrészértóke csak az utólagos hozzákapcsolás 
módjából, a kapcsoló névmás esetalakjából derül ki. Lehet, hogy az ilyen 
nominativus éppen alanyi funkciót hordoz, de ez is csak utólagosan derül ki. 
A nominativus pendens eleinte casus absolutus értékben áll, amelyből min
denféle viszonyítás, mondatrészérték kibontható, s amely még világosan őrzi 
az önálló mondatelőzmény nyomát. íme, egy példa: Az Öltözése az aztán mu
latságos volt (Móricz Zsigmond: Az asszony beleszól. 56). Ezt eredetileg így 
értették: Az öltözése! Az aztán mulatságos volt. Előfordul azonban, hogy az 
emfatikus nominativus kezdeti casus absolutus értékét utólag valamilyen 
függő esetre kell váltani. Pl. Sértegetni, azt tudnak (Móricz, i. m. 192) eredeti 
értéke: Sértegetni! Azt tudnak. I t t a casus absolutus alkalmi értékekónt a 
tárgyi funkció derült ki. 

Az emfatikus nominativus lélektani szerkezetét és nyelvi funkcióját 
a lélektani alany és állítmány fogalmának fényében ragadhatjuk meg. A be
szélő a lélektani állítmányt, azaz a számára új képzetet formálja meg először 
felkiáltó mondatként. Utólag azonban rájön, hogy az előzmény : a lélektani 
alany ismerete elengedhetetlenül szükséges a megértéshez. így lép előtérbe 
a hallgató igénye a beszédformálásban: s ennek hatása alatt a beszélő utólag 
megformálja a lélektani alanyt. Amint már WEGENER (Untersuchungen 
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über die Grundfragen des Sprachlebens. 1885. 33) rámutatott , a naiv beszélő 
azt hiszi, hogy a hallgatót is ugyanaz foglalkoztatja, mint őt, s így rendel
kezik a megértéshez szükséges előfeltételekkel. Beszéd közben azonban csak
hamar kénytelen leolvasni a hallgató arckifejezéséből az értetlenséget, ezért 
most már utólag hozzáfűzi mondanivalójához a pontosabb megértéshez szük
séges kiegészítést. WEGENER ezt a jelenséget utólagos korrekciónak nevezi 
és kiterjedt magyarázó elvként használja a mondat jelenségek vizsgálatában. 

Véleményünk szerint utólagos korrekcióval van dolgunk az emfatikus 
nominativusban is. A beszélő eleinte csak ennyit szándékozott mondani: 
Az öltözése! Mikor azonban utólag ráeszmél, hogy ez a tagolatlan, globális 
kifejezésmód, ez az egytagú felkiáltás nem elég világos, nem eléggé egyér
telmű annak a hallgatónak a számára, aki nincs tisztában a helyzettel, utó
lagos magyarázatként hozzáfűzi: az aztán mulatságos volt. Az utólagos korrek
ciót, a kiegészítésnek (az aztán mulatságos volt) a kezdeti felkiáltással (Az 
öltözése!) való azonosságát, egyértékűségét az újrakezdő névmáselem (az) 
mutatja. Ennek szerepe it t az, hogy a megelőző felkiáltó mondatot most 
már mondatrész: alany értékben megismétli, s így fűzi hozzá a helyesbítő 
kiegészítést. 

Utólagos korrekcióként tárgyalja a francia újrakezdő szerkesztésmó
dot EUGEN LEECH is (Historische französische Syntax I I I . 1934. 53—60, 
181 — 200). A Ma scie, ette ne coupe plus szerkezetet egy népnyelvi adat alap
ján úgy értelmezi, hogy a beszélő a tudatában levő képegészet a Ma scie! 
felkiáltással akarta kifejezni; utólag azonban észrevette, hogy ez a felkiáltás 
nem egészen érthető, ezért fűzte hozzá utólagos korrekcióként azt, hogy ette 
ne coupe plus (LEECH, i. h. 53). 

Ilyen és hasonló elemzések kétségtelenül igazolják azt, hogy az emfa
tikus nominativus a beszélő eredeti szándéka szerint önálló felkiáltó mon
dattal ér fel, s ezt a beszélő csak utólag helyesbíti alanyi, tárgyi stb. mondat
részértékre. Ennek a jelenségnek nyelvfejlődéstani hátterét csak úgy tudjuk 
rekonstruálni, ha feltesszük, hogy eredetileg maga az utólagos korrekció 
is önálló mondat lehetett. Feltevésünk szerint ez a finn nyelvjárási kifejezés: 
Piispa se hoasteí ite> (S. LATVALA, Lauseopillisia muistiinpanoja Pohjois-
Savon murteesta. 1899. 44) két egymás mellett álló felkiáltó mondatból kelet
kezett: Piispa! Hoasteí! A két — ugyanarra a tényálásra vonatkozó — fel
kiáltás elvesztette mondatönállóságát, egy be vonódott. A szintézis alaki 
kifejezője a se névmás. Ez itt a kapcsoló elem szerepét tölti be, a mondatok
ból keletkezett részek szintaktikai kapcsolatát jelzi. 

Kérdés azonban, mi volt a se névmás és más újrakezdő névmások még 
régebbi, eredeti funkciója. A kapcsolás, a mondatrészek viszonyítása ugyanis 
már másodlagos, amit ennek a szerepnek az elvontsága eléggé bizonyít. Véle
ményem szerint abból kell kiindulni, hogy a névmással bevezetett utólagos 
korrekció (se hoasteí) már önmagában kéttagú mondatalakzat, amely maga 
is két egyszavú felkiáltás egybeejtése útján állhatott elő: Se! Hoasteí! A kap
csoló szerepű névmástő eredetileg maga is felkiáltó mondatértékkel bírt, s 
mint ilyen azt a funkciót töltötte be, hogy a beszédhelyzet tárgyi valóságára 
intenzív érzéssel rámutatott . Ebben az ősi névmásban egyesült a mai név-
mási rámutatás az indulatszói jelleggel: kifejezte a beszélő magasfokú érzé
sét, felhívta valamire a hallgató figyelmét, s legalább célzásszerűen ábrázolta 
a beszédhelyzetnek valamely tárgyi mozzanatát. Hol kereshetjük a mondat 
legősibb formáját, azt a csírát, amelyből a későbbi fejlettebb mondatformák 
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mind kibomlottak, ha nem éppen itt? Az interjekcionális természetű ősi név
mástövek nemcsak hangszerkezetük szerint — mint egytagú nyelvelemek — 
képviselnek primitívebb nyelvállapotot a névigéknél mint kétszótagú nyelv
elemeknél, hanem funkciójuknál fogva is. I t t ugyanis még globális egységben 
hat a három mondatfunkció: a kifejezés, a felhívás és az ábrázolás funkciója. 
Ezzel szemben a névszói és igei tövek (illetőleg: a névigék) a nyelvi valóság
nak csupán egyik oldalát, a dologi világot ábrázolják, tehát már bizonyos 
megosztottságnak a termékei. 

A névmások fontosságát a ragozás rendszerének kialakításában az indo
európai és az uráli nyelvészet képviselői egyaránt kezdik belátni. Ezzel a 
belátással azonban szükségszerűen kapcsolódnia kellene egy olyan kutatási 
iránynak, amely a névmások eredeti mondattani értékét s azoknak a mondat-
formálásban betöltött szerepét igyekszik tisztázni. Mi a magunk részéről 
úgy látjuk, hogy a névmás eredeti funkciója a mondatfunkció volt. Ebből 
az önálló mondatszerepből keletkezett a későbbi fejlődés folyamán a névmás
nak az a szerepe, hogy két névigei felkiáltást mint mondatrészeket kapcsol 
egymáshoz. Végül a fejlődés harmadik fokán a névmás hozzávonódott a meg
előző vagy az utána következő névszói, ül. igei tőhöz, s így raggá vagy prae-
fixalis elemmé vált. 

4. Az értelmezőt a grammatikák is úgy szokták meghatározni, mint 
par excellence utólagos korrekciót. A beszélő, aki a maga élményeinek irá
nyító hatása alatt áll, csak utólag veszi észre, hogy valamelyik kifejezése 
nem elég érthető a másik ember számára, ezért megvilágosító, magyarázó 
kifejezéssel toldja meg az előbbit. 

Persze itt is abból kell kiindulnunk, hogy az értelmezős szerkezet ere
detileg mondatértékű nyilatkozat volt, illetőleg helyesebben: az értelmezett 
szó is, az értelmező is külön-külön felkiáltó mondatként állott, s csupán a 
fejlődés folyamán halványodtak egymást kiegészítő, megbővítő mondat
részekké. Például a Zrínyit, a költőt értelmezős szerkezet erre a két felkiáltó 
mondatra vezethető vissza: Zrínyi! A költő! A két mondat egybeejtése útján 
jött létre ez az attributív típusú mondat: Zrínyi, a költő!,majd ennek mondat
értéke is megszűnvén, a beszélő beleépíthette rész gyanánt más mondatszer
kezetbe: Zrínyit, a költőt. . . 

S hogyan függ össze az értelmezős szerkezet a névmás mondattani sze
repével? Úgy, hogy névmás is szerepelhet értelmezett tagként, amikor is 
a névmást egy utólag kitett névszóval értelmezzük. Az ilyen szerkezettípust 
tekinthetjük az értelmezős szerkezet alapformájának. Az interjekcionális 
értékű névmás után egy objektív képtartalommal bíró névszót te t t ki a be
szélő, hogy a hallgató érdekében érthetőbbé formálja mondanivalóját. Pl. 
Az! (casus absolutus értékű névmástő, amely tehát olyasmit is jelenthetett, 
hogy 'ott', 'oda', 'azt' stb.) Ember! A két felkiáltó mondat egybeejtése útján 
jött létre egy Az, ember! típusú mondat, amelyben-a mutató névmás értel
mezett tagként, a főnév értelmezőként áll. Majd ezt beleépítve más mondatba 
mondatrész gyanánt ilyeneket kapunk: Az az ember ott volt. Azt az embert 
várom stb. Ma már az ilyen névmásos szerkezetekben (az az ember, azt az 
embert) nem érezzük az eredeti értelmezői viszonyt. Az értelmezős szerkezet 
átértékelődött jelzős szerkezetté:, a névmást (kijelölő) jelzőnek, a főnevet 
pedig jelzett szónak fogjuk fel, a két tag korrelatív formáltsaga, a congruentia 
azonban még világosan őrzi az ilyen szerkezet ősi értelmezői eredetét (vö. 
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TOMPA JÓZSEF, Anyanyelvünk az iskolában 2: 160). A kijelölő jelzős szerke
zet aztán a fejlődés folyamán tovább differenciálódott: belőle vált ki a hatá
rozott névelős szerkezet (az ember, a ház). I t t a névmás már elvesztette ön
állóságát hangtanilag is (az, a: a hangalak az utána álló szókezdet függvé
nye), jelentéstanilag is. Viszonyító, determináló elemmé süllyedt. Az egész 
fejlődési sorból azonban minket jelenleg az érdekel, hogy a magyar nyelv 
tanúsága szerint egy eredeti értelmezős szerkezet a forma legkisebb sérelme 
nélkül — tehát a congruentia megtartásával — jelzős szerkezetté értékelőd
hetik át, holott a jelzős formának legfontosabb alaki kelléke épp a ragozat-
lanság, a congruentia hiánya. 

A finn nyelv ebben a tekintetben jóval előbbre haladt a fejlődésben: a jelző 
egyeztetése a jelzett szóval általános érvényű szerkezeti szabállyá izmosodott. 

Régóta lekötötte a kutatók figyelmét az a tény, hogy az általános szó
rendi törvényekkel ellentétben a finn nyelv egyezteti a jelzőt a jelzett szó
val. A jelző egyeztetése megvan részben a lapp meg a mordvin nyelvben is, 
másfelől a tavgy- meg a jurákszamojédban. A finn jelző egyeztetését régebben 
indoeurópai hatásnak tulajdonították. Újabban N. SEBESTYÉN IRÉN (NyK. 
53: 39 — 40) a protolapp nyelvből, azaz a lappoknak a nyelvcsere előtti sza
mojéd nyelvéből eredezteti ezt a finn szerkezeti sajátosságot, bár megengedi, 
hogy ezt a finn nyelv belső fejlődésének iránya is elősegíthette. Mások a finn 
jelző egyeztetését a jelzett szóval tisztán belső fejleménynek fogják fel, s 
mint analógiás kiindulópontra az értelmezős szerkezetre utalnak. FOKOS 
DÁVID — úgy látszik — ez utóbbi magyarázatot fogadja el (vö. Nyr. 63: 
39 — 40) ma is. Az analógiás magyarázatot HAKULINEN (SKRK. II : 243) fo
galmazza meg legvilágosabban. Szerinte az értelmezős és az ősi jelzős szerke
zet kölcsönösen hatott egymásra, s a contaminatio eredményeként állott 
elő a mai jelzős szerkezettípus, amelyben az egyeztetés az értelmezős szerke
zetből való, a szórend pedig az eredeti ragtalan jelzős szerkezetből: syö lihaa, 
hyváá X *syö hyvá-lihaa = syö hyvaa lihaa. 

Véleményünk szerint az analógiás, contaminatiós magyarázat nem ké
pes elfogadható módon megvilágítani, hogyan terjedhet át az alaki egyeztetés 
szerkezeti kényszere az egyik kifejezéstípusról egy egészen más kifejezésmódra. 
Mi nem az értelmezős szerkezet analógiás hatását keressük a finn jelző egyez
tetésének törvényében, hanem azt állítjuk, hogy az értelmezős szerkezet 
maga fejlődött jelzős szerkezetté átértékelődés útján, a forma megtartásával. 
Magyarázatunk szerint a Han asuu' suuressa talossa fő nagy házban lakik') 
mondat eredeti értelme ez volt: Han asuu suuressa, (nimiftain) talossa 'ő 
nagyban — ti. házban — lakik'. 

Ilyenféleképpen magyaráz udmurt és komi szerkezeteket FOKOS is — 
anélkül azonban, hogy a permi adatok helyes értelmezéséből levonná a kö
vetkeztetést a finn jelzős szerkezetek eredeti értelmezői értékére. Et.tol a 
következtetéstől bizonyára az tar tot ta vissza, hogy az uralkodó felfogás 
szerint a finn jelzős szerkezetben nem található meg az értelmezőnek min
den lényeges kritériuma. 

Mi is a fő különbség a jelzős és az értelmezős szerkezet közt? Úgy mond
hatnám, hogy a jelzős szerkezet szintetikus alakzat, az értelmezős szerkezet 
pedig analitikus nyelvi képlet. Az uráli nyelvek jelzős szerkezetei valóban 
szintetikus természetűek — oly nagy mértékben, hogy egyenesen az össze
tétel szoros egységét közelítik meg: pl. m. nagyváros — nagyvárost — nagy
városban; f. suurkaupunki — suurkaupungin — suurkaupungissa. A jelzős 
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összetételek a finnben is hívebben őrzik az ősi uráli jelzős szerkezet szintetikus 
jellegét, mint az a néhány ragozatlan formában megmerevült szóalak, amely 
nem egyezik meg alakilag a jelzett szavával (aika, ensi, eri, joka, kelpo, koko, 
pikku, viime; 1. SETALA, Suomen kielen lauseoppi11. 31). Ezzel szemben az 
értelmezős szerkezet analitikus, tagolt kifejezésmód, amelyben a tagok ha
tározottan elválnak egymástól: pl. Madarat, nem egyet, százat is meglőnek; 
Mátyást az igazságost. 

A szintetikus alakzatnak, tehát a jelzős szerkezetnek nyelvi kifejező 
eszközei a magyarban a következők: 1. A szórend: a jelző megelőzi a jelzett 
szót: nagy város. 2. Az egyeztetés hiánya: a járulékelem az egész alakzat végé
hez tapad: nagy város, nagy város-t, nagy város-ban stb. 3. A hangsúly egy-
központú, a szerkezet egycsúcsú dinamikus kiképzést nyer, vagyis a szerke
zet első tagjának hangsúlya alá rendelődik a második tag: nagy város, 
jó napot. 

Ezzel szemben az analitikus nyelvi képlet, tehát az értelmezős szerke
zet nyelvi kifejező eszközei nyelvünkben: 1. A fordított szórend: az értelme
zett szót követi az értelmező: Mátyás, az igazságos. 2. A congruentia: a tagok 
alaki egyeztetése: Mályás-t, az igazságos-t 3. A hangsúlyeloszlás két 
csúcspontú dinamikus kiképzést mutat, azaz a szerkezetnek mindkét tagja 
nyomatékot hordoz: Mátyás, az igazságos. 

Ha a kifejező eszközök szempontjából vizsgáljuk meg a finn jelzős szer
kezeteket, akkor azt tapasztaljuk, hogy végeredményben az analitikus jel
legnek minden kellékét megtaláljuk bennük: 1. A finn melléknévi jelzős szer
kezetet minden nehézség nélkül felfoghatjuk olyan értelmezős szerkezetnek, 
amelyben melléknév szerepel értelmezett tagként, főnév értelmezőként. 
Hiszen ha melléknévnek lehet főnévi jelzője, pl. lumivalkoinen 'hófehér', 
annak sem lehet semmi akadálya, hogy melléknévnek főnévi értelmezője 
legyen: suuri, talo 'nagy, ti. ház'; suuressa, talossa 'nagyban, ti . házban'. 2. A 
finn jelzős szerkezetben megvan az analitikus formára jellemző congruentia 
is: suuressa talo-ssa; hyvá-á paivá-á. 3. A leglényegesebb talán ebből a szem
pontból a hangsúly tanulsága. Nekem már régóta feltűnt, hogy a finnben 
egészen tipikusnak mondható a jelzett szó külön nyomatékolása, míg a ma
gyarban a jelzett szó rendesen hangsúly nélkül simul a jelzőhöz: suuressa 
talossa,; hyvaá paivaa. 

S hogy itt nem valami idegen hangsúlyozási szokás beáradásával van 
dolgunk a finnben, nem is csak alkalmilag — bizonyos logikai vagy emocio
nális többlet kifejezésére — hangsúlyozzák a jelzős szerkezetnek mind a két 
tagját, azt — úgy látom — a népnyelvi szövegek vizsgálata is igazolja. K E T -
TÜNEN nyelvjárási szövegei (Suomen murteet I. 1930) a legtöbb darabban 
jelzik a hangsúlyt, a beszédszakasz leghangsúlyosabb szótagját, s így kiválóan 
alkalmasak a dinamikus szerkezet vizsgálatára. Ezekből a szövegekből ki
derül, hogy a jelzős szerkezet második tagja nemcsakhogy hangsúlyos, hanem 
egyúttal külön beszédszakaszt is kezd. Csak próbaképpen idézek néhány ada
tot a nyugati és a keleti nyelvjárásterületről: 1. (Nyugati) rl-ki se oli sü-ri 
ro-svo | nltjoli vl-s mi-astja-in \ no-, jo-ivat^e-nsimm%ista ku-ppia \ sill^pli 
ho-peinel íu-qri sit ta-skus (KETTUNEN, i. h. 31 — 32). — 2. (Keleti) mina kum 
ma'nin e-nsimáiser] ke-rrarj ka'lam püton n%\ oli ka'unis vlma \ mutta oml, nlit 
tü-ne vlma (KETTUNEN, i. h. 279—80). 

Kétségtelen, hogy a hangsúlyozási viszonyoknak a felvetett kérdés
ben döntő jelentőségük van. Tudatában vagyok természetesen annak, hogy 
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a fenti példák — amelyek ugyan KETTUNEN szövegeiből tetszés szerint soka
síthatok — nem dönthetik el véglegesen a kérdést. A finn jelzős szerkezet 
hangsúlyozási viszonyainak tüzetes és módszeres átvizsgálására volna szük
ség. I t t mindössze arra akartam rámutatni, hogy a finn hangsúlyozási viszo
nyok — legalábbis az első tájékozódás számára — nem mondanak ellent 
annak a feltevésnek, hogy a finn jelzős szerkezet egyenes folytatása egy értel
mezős szerkezetnek, annak átértékelődése útján keletkezett. A külső forma 
— az értelmezős szerkezet analitikus szórendje, egyeztetése és kétcsúcsú 
dinamikája — megmaradt, a viszony logikai-grammatikai értéke eltolódott 
értelmezőiből jelzőivé. 

5. Befejezésül még csak azt szeretném megjegyezni hogy a FOKOS 
előadásában tárgyalt mondattani kérdésekhez hasonló problémák szóba 
kerültek a finn szakirodalomban is: RAViLÁnak egyik mondattani tanulmá
nyában, továbbá HAKULiNENnél, legújabban pedig RAPOLÁnál. 

RAVILA „Lauseeseén liittyneet irralliset ainekset" (Vir. 1945: 1 — 16) 
című tanulmányában olyan különálló mondatelemeket vesz vizsgálat alá, 
amelyek mondatértékűek, érzelemhordozók s utólag merültek fel a beszélő 
tudatában, ennélfogva nincsenek beépítve a mondat logikai-grammatikai 
szerkezetébe. Bár RAVILA ebben a dolgozatában túlnyomórészt leíró nyelv
tani szempontból igyekezett következtetéseit levonni, mindamellett a szóba
kerülő kérdéseknek (indulatszó, megszólítás, emfatikus nominativus, értel
mező, utólagos korrekció stb.) egymással való fejlődéstani kapcsolatait is érinti. 

Érdekes adalékot nyújt a RAVILA által tárgyalt mondattani jelenségek
hez egy konkrét mondat szerkezetének elemzésével kapcsolatban HAKTTLINEN 
(Vir. 1954: 89). 

RAPOLA „Eráán tyylipiirteen taustaa" c. tanulmányában (Vir. 1954: 
1 — 17) olyan mondat jelenségeket emel ki a finn nyelvhasználatból, amelyek 
a névmások fontos szerepét mutatják a mondatformálás primitívebb síkján, 
illetőleg a nyelv korábbi fejlődési szakaszaiban. Tanulmányában hivatkozik 
is RAVILA elméletére, amelynek mondattani hátterét finn nyelvi tények alap
ján igyekezett tisztázni. 

Hasonló feladatot tűzött maga elé FOKOS DÁVID is jelen előadásában 
— tágabb, finnugor vonatkozásban. Meg vagyok győződve arról, hogy ez 
az út — amelyet RAVILA nyomán RAPOLA és FOKOS nyitott — új, értékes 
eredményeket ígér, olyan nyelvi kövületek feltárását és a kutatásba való be
vonását, amelyeket eddig éppen közönséges, mindennapi voltuk miatt nem 
vettek észre, vagy azért mellőztek, mert egyszerűen a hanyag beszédmód 
megnyilatkozását, illetőleg a lejegyző pontatlanságát lát ták bennük. 

VÉRTES E D I T : 

FOKOS DÁVID előadása a finnugor névragozás néhány igen érdekes 
fejezetét világítja meg, s egyúttal széles távlatot nyit a további kutatás szá
mára. Fejtegetései a hallgatókban sok új gondolatot keltenek, továbbá olyan 
ötletek, sejtések esetleges helyességére figyelmeztetnek, amelyeket eddig 
talán még arra sem tartot tunk érdemeseknek, hogy alaposabban megvizsgál
juk őket. Az it t feltárt gazdag anyaggal kapcsolatban felmerülő problémák 
közül egyet szándékozom kiragadni : a tárgy jelölését a finnugor nyelvekben. 
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FOKOS DÁVID előadásában több meggyőző példával igazolta, hogy 
elsősorban a helyhatározók, de más határozók is lehetnek ragtalanok, még
pedig akár deiktummal mint értelmezővel determináltan, akár anélkül. Ki
fejtette továbbá, hogy a inai értelemben vett ragos határozók talán a deiktu-
mos határozókból fejlődtek ki. Az egymást követő lehetséges kifejezési álla
potok nyomait elsősorban az obi-ugor szakrális szövegekből mutat ta ki. 

Felmerül a kérdés, nem vihető-e át ez a gondolatmenet a névszórago
zás más területére is, nem képzelhető-e el a tárgy jelöléssel kapcsolatban 
hasonló fejlődésmenet. Talán lehetséges, hogy eredetileg a tárgy is jelölet
len volt, majd deiktikus-determináló elem segítségével jelölték s csak ezután 
fejlődött vagy fejlődhetett ki a mai értelemben vett tárgyjelölés a finnugor 
nyelvek névragozásában. Ezt az ötletet azért is érdemesebb közelebbről 
megvizsgálni, mert a finnugor nyelvek ma is ismerik a tárgynak nemcsak 
jelöletlen, hanem determinált és jelölt kifejezésmódját is. Jelöletlen tárgyat 
elsősorban az obi-ugor nyelvekben találunk;: valamennyi chanti nyelvjárás
ban (a vachi kivételével) és a manysi nyelvterület jelentékeny részén 0 mor
fémájú a tárgy, s jelölése csak a szórend segítségével történik. De igeneves 
szerkezetek mellett a legtöbb finnugor nyelv is használ jelöletlen tárgyat. 
Sőt lehetséges, hogy jelöletlen tárgynak kell tekintenünk pl. a finn többes 
számú tárgyat is, hiszen a finn plurális accusativus alakilag azonos a plurális 
nominativusszal. Elmarad vagy elmaradhat a tárgy jelölése a tárgyragot 
használó finnugor nyelvekben akkor, ha a tárgyat birtokos személy rag kö
zelebbről determinálja. 

A finnugor nyelvek mai tárgy jelölő elemei és az azokhoz fűzött eddigi 
magyarázatok nem zárják ki azt a lehetőséget, hogy a tárgyragot a RAVILA — 
LAKÓ—FOKOS-elmélet segítségével végső fokon mutató névmásból, ill. vala
milyen diektikus elemből származtassuk. A permi nyelvek tárgyjelölő elemé
nél, a 3. személyű birtokos személyragnál — tekintettel a 3. személyű sze
mélyes névmás és a mutató névmás közismert rokonságára — ez a magya
rázat szinte magától kínálkozik. Valamivel nehezebb ugyan, de nem lehetet
len a magyar 4 tárgyragban is deiktikus elemet látni. A 4 tárgyrag eddigi 
magyarázatai (mutató névmásból, a sg. 2. személyű személyragból, ill. a lo-
eativusi -í-ből) tkp. csak a fejlődés útját vázolják különböző módokon, de 
kiindulásul mindegyiknél szolgálhat egy deiktikus 4 elem. Talán hasonló 
elgondolás alkalmazható egyéb finnugor nyelvekben található 4 tárgyraggal 
(chtiV 4 ragjával, talán a finn plur. acc. és — noha ezeket más módon magy-a 
rázták — néhány névmási accusativus -í-jével) kapcsolatban is. 

Az előadásban vázolt elmélettel kapcsolatban legtöbb és legnagyobb nehéz
séget a legelterjedtebb finnugor accusativusragnak, az -m-nek a magyará
zata jelent. De már eddig is felmerült az a gondolat, hogy a finnugor -m accul 
.sativusrag talán azonos eredetű az 1. személyű személyes névmás ra-jéve-
(MÉSZÖLY: NyK. LI, 3; ZSIRAI, idézi LAVOTHA: NyK. LIV, 210, 217—8)1 

FOKOS pedig mai előadásában azzal a lehetőséggel is számol, hogy az alap
nyelvnek gazdagabb lehetett a névmásrendszere, mint az a mai finnugor 
nyelvek alapján elképzelhető. 

A finnugor nyelvekben a személyes névmások ragozása gyakran eltér 
.a névszókétól. így a személyes névmások tárgyesetét több finnugor nyelv 
nem a paradigmatikus tárgyraggal képezi, hanem a személyragozott névmás-

1 Ez a magyarázat azonban ellenzésre is talált, vö. LIIMOLA, SUSAik. LVTI. 25—47. 
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sal fejezi ki (engem, téged; ms iÉ . andm, nar\dn, tawá stb., chti. Szynj. manem, 
narjen, luwel stb.). Azonban a személyes névmások tárgyesetének a magyará
zatában is valószínűleg sikerrel alkalmazható a RAVILA—LAKÓ—FOKOS -
elmélet, s így a finnugor tárgyragokat egységesen lehet az említett elmélet 
segítségével magyarázni. 

A finnugor tárgyjelölés kérdése a szamojéd nyelvek tárgyjelölésének 
a vizsgálatával együtt feltétlenül közelebbi és részletesebb tanulmányozást 
igényel és érdemel. Ezt a munkát a közel jövőben szándékomban is áll el
végezni. 

LAVOTHA ÖDÖN: 

RAVILA és LAKÓ azon elméletét, hogy a határozóragok névmási elemből 
fejlődtek, FOKOS nyelvi anyaggal támasztotta alá. Ez az előadás azonban 
nemcsak megerősítette ezt az elméletet, hanem utat is mutatot t arra, hogy 
az összehasonlító történeti mondattan milyen módon foghatja vallatóra a 
mondattani jelenségeket. Igen szemléletesen bontakozott ki az előadásból, 
hogy a ragtalan és mondattani helyzetben aktualizált határozók mellett 
hogyan válhatott a nyomatékos főszóból és a rákövetkező mutató névmás
ból ragos határozó. Minthogy az obi-ugor nyelvek tanulmányozása során 
magam is felhasználtam a RAVILA—LAKÓ-elmélet tanulságait és arra nyelvi 
bizonyítékot is véltem találni, néhány kérdéshez szeretnék hozzászólni. 

1. Az aktualizátor kérdése 
LAKÓ az egyszerű ragok keletkezéséről írva azt mondja, hogy a név

mások aktualizáló elemmé lettek, mert a , ,praef lexiós korszakban a ragozat
lan szóalaknak nem volt (elég erős, világos) aktualizáló ereje . . ." (Oszt. 
Közi. I, 215). FOKOS ezt kiegészíti azzal, hogy a ,,szó minden megkülönböz
tető jel nélkül a mindenkori helyzetnek megfelelően fejezi ki egyúttal az 
illető névszónak egy másikhoz való viszonyát. Vagyis: a szó lehetett (későbbi 
értelemben) határozó is minden külön jel nélkül." 

RAVILA és LAKÓ BALLY feltevéséből indult el, aki a „virtuális" és az 
„aktualizált" fogalmakat különbözteti meg. A virtuális fogalmak aktualizá
lására a nyelvek különféle elemeket fejlesztenek. De mielőtt ezek az elemek 
kifejlődtek, akkor sem lehettek a nyelvi jelek aktualizáló készség nélkül. 
Erre utal LAKÓ megjegyzése is, hogy „nem volt ( e l é g e r ő s , v i l á g o s ) 
aktualizáló ereje" a szónak. BÁRCZI azt mondja, hogy a szó jelentését is adott 
helyzetéből kapja, mint ahogy a gyermeknyelvben egy hangcsoport, egy szó 
igen változatos jelentésű, sőt mondat értékű lehet (,,az uú jelent mindenféle 
tudattartalmat, ami a kutyával összefüggésben van: 'félek a kutyától', 'nini, 
itt egy kutya', 'a kutya jön' stb. Bev. a nyelvtudományba 9). Hasonló véle
ményen van PAIS akadémikus (Két fejezet a mondattanból 3 kk.), és ezen 
a véleményen volt FOKOS is előadásában. Tehát a ragok kialakulása előtt is 
aktualizálódhatott a szó, mégpedig külön nyelvi eszköz nélkül is. 

Űgy gondolom, hogy a mondattani helyzet mellett a formánsok kiala
kulását megelőző korban a konkretizmus, a gondolkodás és a nyelvi jelek 
konkrét volta is erősen szerepet játszott. Azaz a valóságban adott egy-egy 
kép ábrázolására egy-egy külön nyelvi jelet használtak, és így egy időben 
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aktualizátorra — olyan szempontból, mint később a ragokra — nem volt 
szükség. A mondatbeli viszonyt akkor egyetlen szó is ki tudta fejezni, mert 
egy szó nem egy fogalmat jelölt, hanem egész képet ábrázolt. A gondolkodás 
felfogta a valóság tényeit, de (feltehetőleg) nem látta a sok tényben meglevő 
azonosat, nem tudott elvonni, és ezért a nyelv minden kép, minden helyzet 
jelölésére külön nyelvi elemet használt. Ügy gondolom, hogy más szóval 
jelölte, ha azt akarta mondani, hogy ,,a medve jön", és mással azt, hogy 
,,a medve megy"; ismét más nyelvi jele volt arra, hogy „a farkas jön", és 
más arra, hogy ,,a sas száll" stb. Ha valamit észrevett az erdőben, külön elem
mel jelölte, és más szót használt akkor, ha ugyanaz a jelenség a mezőn tűn t 
a szemébe. Tehát az objektív helyzetet ábrázoló nyelvi jelek különbözősége 
biztosította az aktualizáltságot. Ekkor tehát igen nagy gazdagsága lehetett 
az ún. mondatszavaknak, amelyek mind aktualizáltak, konkrétak voltak. 
Amikor azután az ember elvonatkoztató készség fejlődése révén megismerte 
a különböző jelenségekben az azonosat, és ezt elvonta belőlük, a szó maga 
már nem tudott olyan mértékben aktualizálni, mint előzőleg. Tehát újabb 
nyelvi elem vált szükségessé ahhoz, hogy a nyelv az objektív valóság egy 
adott helyzetét ábrázolni, annak képét a hallgatóban felidézni képes legyen. 

Ennek a korai szakasznak, a konkretizmusnak a ragok kialakulását 
megelőző szakaszának nyomait vélem felismerni a rokonértelmű szavak egy 
részében, amelyek között a különbséget éppen bizonyos konkrét kötöttségek, 
bizonyos viszonyt is jelölő sajátságok adják. A cselekvés iránya is kifejezésre 
jut ezekben a szavakban: jön — megy, vagy a cselekvés tárgya is benne volt 
valamikor e szavakban: észt móskma — pesema, melyet ma egyaránt hasz
nálunk 'mosni' jelentésben, de pesu 'mosni való, fehérnemű', pesunaine 'mosó
nő' jelentésű származéka a mőskma igének nincs. Vagy például a hangutánzó 
szavak ma is konkrétak és átvitt értelmű használatukhoz legalábbis erős 
hangulati elem járul: károg (a varjú), ciripel (a tücsök), brekeg (a béka) stb. 
más állatra vonatkoztatva nem használható. Vagy a rokonság nevekben: 
süv 'a férjnek öccse v. bátyja', ipa 'a feleség apja' stb. A konkrétizmus miatt 
van pl. a lappban vagy szamojédban annyi szó a rénszarvas részeinek meg
nevezésére stb. (vö. JESPBRSEN, Language 430, KAINZ, Psychologie der Sprache 
II , 124, VÉGH, Adalékok a rokonértelmű szavak keletkezéséhez 26 stb.). 

Tehát a ragok keletkezését megelőző korban a szavak teljes mértékben 
konkrétak voltak, egy-egy helyzetet ábrázoltak, és amikor a gondolkodás 
elvonta belőlük az azonosat, akkor vesztették el aktualizáló erejüket, s ezért 
vált szükségessé aktualizátor. Az elvonás után a szavak már csak részképze
teket jelölnek, a gondolkodás a valóság egy adott helyzetében egyes fogalmak 
viszonyát látja, és a részképzetek megnevezése útján keletkezett mondattani 
helyzetben válnak aktualizáltakká. Később ez is kevésnek bizonyul, és külön 
nyelvi elem fejlődik a névmásokból, amely az aktualizátor szerepét tölti be. 
Ennek fejlődését mutat ta be előadásában FOKOS DÁVID. 

2. A nyelv és valóság 
Fentebb azt mondtam, hogy a mondatszó, majd a mondat az objektív 

valóság egy-egy helyzetét ábrázolja. Nagyon fontosnak tartom a mondat
tani kutatásokban az ábrázolás kérdését, szerepének fokozott vizsgálatát. 
A gondolkodás a valóság tényeit eleinte egységben látja. Ezért fejezhetnek 
ki a mondatszavak egész — mai értelemben vett — móndattartalmat. Logi
kusnak látom, hogy a primitív gondolkodás az objektív valóságot nem a rész-
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fogalmak viszonyaként fogja fel. Éppígy logikus tehát, ha felteszem, hogy 
az egységben látott képet egy szóval fejezi ki. Egy kép tehát egy nyelvi jel. 
És ahogy a képírásból lassan leegyszerűsödtek a mai betűk, a mondatszavak
ból elvonás útján leegyszerűsödtek a mai szavak. Erre fentebb a rokonértelmű 
szavakból kíséreltem meg bizonyítékot hozni. 

A feltevésből következik, hogy a primitív gondolkodású embernek csak 
homályos fogalma lehetett a valóságról. Ezt igazolják a babonák, amelyek 
éppen azon alapulnak, hogy a valóságban adott tényezők egymáshoz való 
viszonyát nem ismerték fel helyesen. Egyesek ma is félnek olyan szobába 
menni, amelyben halott van vagy volt..Kerülik azt a helyet, ahol valakivel 
valami baj történt. De hiszen a tudománynak éppen az a feladata, hogy he
lyes összefüggést állapítson meg a valóság jelenségei között. 

A nyelv célja a valóságban adott és megismert egy-egy helyzet ábrázo
lása. Ezért vizsgálata alkalmával nemcsak a nyelvi formát, hanem az ábrá
zolt helyzetet is figyelemmel kell kísérnünk. 

3. A határozóragok kialakulását vizsgáló módszer, a párhuzamos jelö
lések kérdése 

FOKOS bemutatta, hogy egy kiemelt mondatrész mint főszó ragtalan 
állapotában a rákövetkező névmás, esetleg valamely elemmel megtoldott 
névmás és az állítmányként szereplő ige kapcsolatában határozóvá lett. A ha
tározó minőségét főleg az ige jelentése szabta meg. Természetesen a később 
határozó raggá alakult névmás szerepét is az ige jelentése alakíthatta ki. 
Ezért fordulhat elő, hogy ugyanaz a rag vagy képző többféle jelentésben, 
szerepben használatos. És minthogy a ragok szerepe e kezdeti állapotban 
nem volt oly mértékben meghatározott, mint később lett, nem kell valami 
különleges gondolkodást vagy szemléletet látnunk abban, hogy a nyelvek 
— sőt akár ugyanaz a nyelv is — ugyanegy helyzet, tudattartalom kifejezésére 
többféle ragot, különféle kifejezést használnak. Vagyis a párhuzamos kifeje
zések, szerkezetek, amelyeket a történeti fejlődés hozott létre különböző 
időkben, lehetnek ugyanazon mondatbeli viszony jelölői is. A párhuzamosan 
használt kifejezések tehát nem feltétlenül eltérő viszonyérzékelés tükröző
dései. E téren igen erős idegen hatással is számolnunk kell. Lehetséges, hogy 
valamely idegen nyelvi szerkesztésmód szolgai átvétele eredményez nyelvünk
ben egy-egy újabb, a régitől eltérő szerkezetet. A most elmondott okok alap
ján szerintem egészen elfogadható az az eljárás, amelynek alkalmazása során 
EOKOS a ragtalan kifejezés, szerkezet ragtalan szavát határozónak fogja fel, 
rámutatva párhuzamosan előforduló és már határozóragos kifejezésekre. 
Egy későbbi fejlődési szakaszban, amikor már vannak ragok, esetleg egyide
jűleg több, különféle ragos határozó tölti be ugyanazon mondatbeli funkciót, 
lehetséges azonban, hogy ezek különböző korokban keletkeztek, vö. hisz 
valakit, valakiben, valakinek. 

A párhuzamos jelölések történeti kialakulására az alábbiakban én is 
hozok példát. 

4. A domináló képzet kiemelése és megjelölése 
FOKOS azt mondotta, hogy az általa idézett mondatokban a domináló 

képzet az a határozó, amelyet ragtalan szó fejez ki, és amely után a mondatba 
illeszkedő, már viszonyt keltő névmás éppen ennek a ragtalan szóval jelölt 
domináló képzetnek a kiemelését is célozza. 
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FOKOS megállapítását a finnugor nyelvek sajátossága alapján kiegészí
teném azzal, hogy ennek a domináló képzetnek a kiemelése és mondattani 
viszonyba állítása nemcsak a főszót követő névmás útján történhetik, hanem 
az állítmány révén is. Legalább erre utal az, hogy a finnugor nyelvek nagy 
részében az állítmánynak igen jelentős szerepe van a mondatszerkesztésben. 
Gondoljunk arra, hogy az alanyi ragozáson kívül tárgyas igeragozást is talá
lunk az ugor nyelvekben és a mordvinban, hogy a manysiban sok igeképző 
van, melyek olykor viszony jelölésre is alkalmasak (gyakorító képző több alanyra, 
több tárgyra utal, vö. SZABÓ DEZSŐ, A vog. szóképzés 11), hogy a mord
vinban határozóragos szó is lehet állítmány, felveheti az állítmány ragot 
(vö. ZSIRAI, FUR 86; távolabb: CASTRÉN, Grammatik der Samojedischen 
Sprachen 106, 207 stb.). Vitathatatlan tehát, hogy az állítmány jelentős sze
repet visz ezeknek a nyelveknek a mondatszerkezetében. Néhány példa a 
manysiból: 

az állítmány az alanyra utal: Volodja ékolan mini 'V. iskolába megy* 
(BALANGYIN, Lovintan mayis knyiga, Leningrád 1947, 4); 

az állítmány tárgyat (patienst) jelöl: 
a) határozott tárgy: asim ta ttrí-ut tésta 'atyám ezt az ételt et te ' (MUN

KÁCSI, VNGy. I I I , 112); 
b) határozatlan tárgy (patiens): saj ajéyum, murji téyum, wöjin nan 

téyum ' teát iszom, tojást eszem, vajas kenyeret eszem' (KÁLMÁN, Manysi 
nyelvkönyv 44). 

De a manysiban és a chantiban gyakran használják a patiens jelölésére 
a passzívumot, és ez a patiens véleményem szerint nemcsak a tárgy, hanem 
olykor a mai határozó előzményének is tekinthető. Ezt szerintem alátámasztja 
az a tény is, hogy általában későbbi, főként a mai használatban tárgy és tár 
gyas igeragozás, vagy ragos határozó és alanyi igeragozás felel meg az emlí
te t t szerkezeteknek. Például y%im-naurim ul aéan namtuwé 'fiú gyermeknek 
nem atyjától kell-e nevet kapnia? (tkp. fiúgyermek hadd neveztessék atyjá
tól) (MUNKÁCSI, VNGy. I, 4); a mai nyelvben: zavotbt sav sirut varave 'a gyár
ban sok dolgot készítenek' (Ilpi Loohh 66). Másrészt a mai nyelvhasználat
ban ragos határozó állhat az efféle passzív mondat helyett: ülmén jo%tuwés 
'álom jött rá' (MUNKÁCSI, VNGy. I, 7). Ugyanabban a medveénekben a ri t
mikus ismétlődés közben találjuk az alábbi sorokat: awin kwol amim joytawe 
'ajtós házam ajtajához jön valaki' és maii ari awin kwol awimné jo%ti 'kis 
agár jön ajtós házam ajtajához' (MUNKÁCSI, VNGy. I I I , 258: 78. és 88. sor). 

Azt hiszem, nem jogosulatlan az a feltevésem, hogy ezekben az esetek
ben a passzívum olyan jelölésmód emlékét őrzi, amikor az állítmányhoz já
ruló nyelvi elem utalt a domináló képzet patiens voltára és ebből a patiens-
ből — a gondolkodás és a nyelvi differenciálódás eredményeképp — részben 
az állítmányul használt ige jelentésének hatására lett később tárgy, illetve 
határozó. Hogy a manysi gondolkodás a medveénekből idézett mondat rag--. 
talán főszavához (awin kwol áwim) a határozó fogalmát kapcsolja, azt sze
rintem bizonyítja a tíz sorral lejjebb következő határozóragos szerkezet. 

Nyelvi tény, hogy a mondatrészeket ragokkal jelöljük. Ha helyes az 
a feltevésem, hogy azok jelölése egy időben az állítmány útján is történhetett,, 
kellene olyan elemet találnom, amely egy kezdeti szakaszban a főszóhoz és. 
az állítmányhoz egyaránt járulhatott. Vagyis ugyanazon formánsokat kel
lene megtalálnunk állítmányhoz járuló elemként, mint amelyek határozó -
ragokként fordulnak elő. Talán erre is akad példa. 
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A chantiban a passzívum jele -i, amelynek funkciója megegyezik a 
manysi -w elem szerepével. Például si uérdi %vm-iwxlán yoina lötláidt 'a csi
nált koporsóitokat ki veszi meg' (PÁPAY, EO. 71); ebben a mondatban tehát 
a patiensre (az aktív szerkezet tárgyára) utal a passzív állítmány. Az alábbi
ban a patiens az aktív szerkezetben határozó is lehet: íál'na ttlápn-ki 'ha ellen
ség támad rád' (PÁPAY, EO. 127). A következőben pedig mindig határozó 
lesz a patiens, ha cselekvő szerkezetté alakítjuk: t'at'na jöydtsapw 'Feinde 
sind zu uns gekommen' (STEINITZ, Ostj. Chrest. 74.). 

TOIVONEN a finnugor alapnyelvre kikövetkeztetett egy -i lativusragot, 
amelynek megfelelői megvannak a magyarban, manysiban, chantiban, ud-
murtban, a finnségben és lappban (FUF XXVIII , 9 kk). A finnségi megfele
lőket ugyan kérdőjellel kapcsolta a többihez, de TUNKELO ezekből a nyelvek
ből is több adatban kimutatta ennek az -i lativusragnak a megvoltát (Virit-
tájá 1946, 255). Ez a rag feltevésem szerint azonos lehet a chanti nyelv pasz-
szívum jelével. Eredetileg valamilyen irányulást fejezhetett ki, jelölhetett 
meg, és határozóhoz meg állítmányhoz egyaránt járulhatott. A funkcióbeli 
különbséget azután a mondattani helyzet, a szók jelentése alapján a nyelvi 
differenciálódás hozta létre. 

MOÓB, ELEMÉR: 

FOKOS DÁVID előadását a finnugor nominativusra vonatkozóan egy 
hipotézissel szeretném kiegészíteni. Ehhez a magyar mássalhangzórendszer 
kialakulására vonatkozó tanulmányaim során jutot tam el, amikor bizonyos 
morfológiai kérdésekkel is kénytelen voltam foglalkozni, így egyebek között 
azzal is, hogy az ősmagyarban alaki szempontból volt-e különbség névszó 
és ige között. Arra a megállapításra jutottam, hogy az ősmagyarban az ige 
mindig mássalhangzóra, a névszó pedig általában magánhangzóra végződött. 
A névszóknál a mássalhangzós szóvég csak abban az esetben fordulhatott 
elő, ha valami képzőelem is járult hozzájuk (vö. MoÓR, Acta Lingu. Hung. 
I I . 82, 378). Feltehető, hogy az ősmagyarban a névszói és az igei alakok kö
zötti különbség tekintetében még finnugor kori nyelvi állapot őrződött meg. 
Mivel pedig ennek a különbségnek a megléte semmiképp sem tekinthető vélet
lennek, és olyan feltevés sem lehetséges, hogy az ige végéről a magánhangzó
szóvég lekopott, a névszó végéről pedig nem, arra a megállapításra jutot tam, 
hogy a névszói magánhangzó-végződés valami meghatározó elem lehetett. 
Erre a felfogásra elsősorban is a primitív népek gondolkozásmódjának figye
lembevétele indított, amely ti. híjával van az absztrakciók mindenféle fajtá
jának. Pl. a primitív ember gondolkodásában nincs kéz és nincs ház, hanem 
csak ez a kéz, ez a ház, ez a rénszarvas létezik, amelyikről ti. pillanatnyilag 
szó van. Ezért a névszók magánhangzó-végződésében valami meghatározó
elemet voltam hajlandó látni. Ebben a feltevésemben megerősített SPECHT 
munkájának (Die Ausbildung der indogerm. Deklination) elolvasása is. 
SPECHT ugyanis szintén arra a megállapításra jutott, hogy az s nominatívusi 
végződós az indogermánban meghatározó, illetve rámutató névmási elemnek 
tekintendő, amely a praeindogermánban még nem volt meg. [Mellékesen meg
jegyezve, ennek bizonyos őstörténeti következményei is vannak számunkra; 
ti. az, hogy a finnugorok és indogermánok csak olyan korban kerülhettek 
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érintkezésbe egymással, amikor az indogermánjban már megvolt a nomina-
tívusi s végződés.] Mindezek meggondolásával e l l i cl c\i feltevésre jutottam, 
hogy a finnugor névszók maganhangzós végződésében is bizonyos rámutató 
névmási elem szerepelhet, ahhoz hasonló, mint amilyen az indogermán nyel
vekben az s-es nominativusra nézve feltehető. Sajnos, eddig nem volt módom
ban, hogy ezt a feltevésemet behatóbban megvizsgáljam és teóriává fejlesz-
szem ki, mivel őstörténeti kutatásaim teljesen igénybe vettek. 

ANDRÁSSYNÉ KÖVESI MAGDA: 

FOKOS DÁVID előadásának előzetes, alapos ismerete és mélyreható 
elemzése nélkül nem akartam, és eddig nem is mertem a most felvetett kér
désekhez hozzászólni. De az elhangzottak után mégis úgy érzem, hogy szól
nom kell mindazok nevében, akik az előadóéhoz hasonló területen végzik 
kutatásaikat, és rá kell mutatnom, milyen alapvető jelentőségűek számunkra 
az ilyen és ehhez hasonló, konkrét nyelvtörténeti tényekkel is igazolható 
elméleti fejtegetések. 

,A nyelvtudomány mai helyzetét vázolva éppen LAKÓ mutatott rá, 
milyen nagy hiba, hogy kutatóink nagy részéből hiányzik az átfogó elméleti 
kérdések iránti érdeklődés s a mélyebb filozófiai iskolázottság. Ez utóbbinak 
hiányát különösen akkor érezzük, amikor olyan korba kell visszanyúlnunk, 
amelynek nyelvtörténeti tényeit nem világítják meg pozitív nyelvi adatok, 
csupán logikus okoskodással, a primitív ember képzelet- és érzelemvilágába 
való belehelyezkedéssel próbálunk benne eligazodni. I t t a praeuráli időkre, 
a suffixumok kialakulásának korszakára gondolok, amelynek nyelvi jelen
ségeit csak ilyen úton tudjuk a lehetőség határain belül megközelíteni, ahogy 
erre már UOTILA (Vir. 1945: 333 kk.), RAVILA (UO. 314—326) és LAKÓ (I. Oszt. 
Közi. I. 210 kk.) is rámutatott . Az ő elméleti fejtegetéseik továbbfűzését, 
gyakorlati példákkal való megvilágítását és igazolását láthattuk FOKOS DÁVID 
értékes.előadásában. Számomra ez az előadás különösen azért volt igen érde
kes és gyümölcsöző, mert megerősített abban a feltevésemben — amely a 
komi szóképzéssel való foglalkozás közben egyre határozottabban alakult 
ki bennem —, hogy ti. legősibb ragjaink, de képzőink is1 mutató vagy inter-
jectionalis természetű névmási elemekre2 vezethetők vissza. Az -n és a -t 
locativusragoknak uráli * n3 és * t3 mutató névmástövekből való eredetére 
LAKÓ GYÖRGY mutatott rá (i. h.). Véleményem szerint az * -s, a *-k és a *-j 
fgr. lativusragoknak ősi * S3 ( ~ fi. se), *fe? ( ~ fi. kuka, joku) és *J3 ( ~ fi. 
joku, jompi-kumpi) mutató, illetőleg határozatlan névmástövekre való vissza
vezetése sem ütköznék nehézségekbe, különösen akkor, ha feltesszük, hogy 
ezekhez eredetileg is egy térben távolabb levés, bizonyos határozatlan tér
szemlélet képzete kapcsolódott. 

A fejlődés menetét nagyon meggyőzően vázolta az előadó. A kezdetben 
csupán aktualizátor szerepét betöltő névmási elemnek konkrét helyviszony-
j elölő suffixummá válása — a térben való gondolkodás kezdetleges fokán — 
könnyen elképzelhető. De éppúgy elképzelhető az is, hogy a gondolkodás fej-

1 Hasonlóan RAVILA, Johdatus kielihistoriaan. 48. Tietolipas No 3. 
2 Vö. PAPP I. hozzászólását. 
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lődésével, bonyolultabb logikai viszonyok felismerésével (idő és benne végbe
menő cselekvés, cselekvés és eredménye, okozó és okozat stb.) és ezeknek 
mondatbeli kifejezésével az egyes ősi hely viszonyjelölő suffixumok külön
böző funkciók és jelentések hordozóivá adaptálódtak: ragokká, képzőkké, 
jelekké. 

Mert máskülönben miképpen tudnók megmagyarázni azt az állandó 
összefonódást ragok, képzők és jelek között, amelyet a finnugor nyelvek 
suffixumrendszerének tanulmányozása közben megfigyelhetünk? Miért van 
az, hogy a -í locativusraggal mint participium perfectum ós deverbalis nomen 
képzőjével, valamint a múlt idő jelével találkozunk a magyarban, vagy a 
*-n suffixummal mint locativus-instructivusraggal, mint deverbalis nomen 
és adjectivum képzőjével, genitivusraggal és a több birtok jelölőjével a finn
ben? Hogyan magyarázhatnék meg azt is, hogy a fgr. *-j suffixum mint hely
névképző, plurális jel, nomen agentis és nomen possessoris képző, továbbá 
mint adverbialis suffixum jelentkezik a komiban? Csakis úgy, hogy felte
szünk valamilyen indifferens elemet, feltehetően névmási elemet vagy inter-
jectiószerű mutató szócskát, amely a megfelelő tárgyi vagy beszédhelyzet
ben bizonyos jelentések vagy jelentésárnyalatok kifejezője lett. Majd később 
a gondolkodás, valamint a vele párhuzamos nyelvi kifejezés gazdagodásával 
különféle mondatbeli viszonyítások kifejezőjévé, változatos funkciók és jelen
tések hordozójává válhatott. 

SZEREBREJSTNYIKOV^ megállapításai a „kiválasztódás törvényének" a 
ragok keletkezésében való szerepéről igen érdekesek és tanulságosak, de — 
úgy hiszem — az általunk vizsgált korra, a praeuráli korszakra vonatkoz
ta tva nem egészen meggyőzőek. A kezdetleges kor embere nem ismert még 
konkrét bel- és külviszonyt, csupán a hármas iránynak megfelelő helyviszo
nyokat (hol? honnan? hová?). ,,Belső részt, külső, középső, felső részt" ki
fejező szavai sem lehettek — ezek már a specializálódást tükröző gondolko
dás szülöttei. Csak később a pontosabb, körülhatároltabb helyviszonyok 
jelölésének szükségessége hozta magával a különféle belső és külső hely viszony
ragoknak (inessivus, superessivus, elativus stb.) önálló lokális tartalmú sza
vakból agglutináció útján való keletkezését. De ez a folyamat nálunk is és 
más nyelvekben is már csak a törtérebi korban mehetett végbe (nálunk kb. 
a XI—XIV. században). E korra tehető nálunk a -ról, -ről, -ra, -re (<C*n>#-); 
-ban, -ben (<< bél); -tói, -tői ( < tő) másodlagos határozóragoknak a kialaku
lása is — a SzERBBRBNNYiKovtól vázolt módon. 

N Y Í R I ANTAL: 

Kétségtelen, hogy a névragozás történetében szinte a legvégső feltár
ható pontig jutunk, ha sikerül megfejtenünk a primer határozóragok erede
tét. Hiszen a genitivus is a határozó egy bizonyos fajtája. Igazolja ezt pl. a 
magyar genitivusi -nak, -nek vagy a finn genitivusi -n története, de megemlít
hető a németből is — mondjuk — ez a példa: eines Tages, amely genitivus-
határozó. A magyar -t tárgyrag is a locativusi -í-ből lett (vö. eszem a kenyér
ben). 

A genitivus kifejezhető a magyarban rag nélkül is: a ház teteje birtokos 
jelzője ma is ragtalan. Még eredetibb alakban ez ház-tető volt; ennek emlékét 

8 Nyelvtudományi Közlemények 
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őrzi a háztető birtokos jelzős összetétel. Vagyis: a ragtalan határozó a. magyar 
ragtalan birtokos jelzőben még ma is megvan. 

Az előadó a rokon nyelvekből sok olyan értelmezős szerkezetet idézett, 
amelynek az értelmezője mutató névmás. 

'Szeretnék rámutatni arra, hogy a mutató névinásos értelmezőjű szer
kezet nagyon gyakori a magyar nyelvjárásokban, csak nyelvjárási mondat
tan-tanulmányaink ezekről nem emlékeznek meg. ,,A zselicségi Szenna és 
vidéke magyar nyelvjárása" c. tanulmányomból idézem a következőket: 
„Igen nevezetesek azok a mondatok, amelyekben valamely mondatrészt 
utánavetett mutató névmással tesznek nyomatékosabbá. Pl. Mikor olajt I 
ütöttek tökmagbu, akkor annak héjjá: av vót a böre._ — Tejet, azt szereti. — A 
Bolon Jankó: am mög csak éty pár ződ ágat állított jő. — Av van bajba, ollanba, 
hogy möncse még az Isten még az éllenségömet is" (i. m. 51). 

Még azt jegyzem meg, hogy véleményem szerint az ,,én-ház-én"-féle 
szerkezet m e l l e t t vagy talán e l ő t t kellett lennie egy ,,én-ház"-féle 
szerkezetnek is. Ügy gondolom, nagyon jól igazolja ezt az ,,én-lát-én" ( = én 
látom)-féle igeragozási szerkezet mellett vagy előtt bizonyosan meglevő „én-
Iát", mert csak ebből az utóbbiból keletkezhetett a látok, melynek -k-ja, nem 
személynévmási eredetű, nem önálló szóból lett toldalék. 

BÁRCZI GÉZA: 

Tisztelt Konferencia! Én ennek a rendkívül tartalmas és igen messze 
mutató előadásnak egy részletéhez akarok hozzászólni, mégpedig a magyar 
nyelvész szempontjából. Az előadás voltaképpen a nyelv őstörténetével fog
lalkozott. Az előadás érdekességét és értékét egyebek között az is bizonyítja, 
hogy az ilyen jól megalapozott őstörténeti kutatások, bár bennük, mint álta
lában a nyelvi paleontológiái fejtegetésekben, bizonyos spekulatív eljárások
nak jut a döntő szerep, a mai magyar nyelv, illetve a történelemben ismert 
magyar nyelv jelenségeinek a magyarázatához is igen jelentékeny mértékben 
hozzásegítenek. 

Számunkra például mindig nehéz probléma volt az a kérdés, amelyet 
az előadó említett, hogy tudniillik hogyan magyarázható az, hogy a magyar
ban a szokásos alany—állítmány, illetve birtokos jelző—jelzett szó szórend
del szemben a birtokos és az igei személyragok, amelyek személyes névmások
ból keletkeztek, ezzel ellentétes, fordított szórendet mutatnak. 

Ezt a jelenséget egyetemi előadásaim során bizonyos mondathangsúly
beli jelenségek segítségével próbáltam magyarázni. Az a magyarázat azonban, 
amelyet az előadó adott itt, úgyszólván teljesen elfogadható és teljesen meg
értető feleleletet ad erre a kérdésre. Tudniillik ezzel a jelenséggel, hogy i t t 
a szórend fordított, párosul még egy másik elég nehéz kérdés, nevezetesen az, 
hogy bár a finnugor nyelvekben ezek a személyragok mindenütt ugyanígy, 
ugyanilyen sorrendben alakultak ki, mégis kétségtelen, hogy ezeknek az 
összetapadása már a magyar nyelv külön életében ment végbe. Hiszen bizo
nyos hangtani változások, például az, hogy a második személy í-je a néztek 
esetében, illetőleg a d a nézd esetében, vagy ugyancsak a t és d a házatok és 
a házad esetében nem vált z-vé, azt mutatják, hogy a finnugor alapnyelv-
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ben az összetapadás még nem történt meg, hanem ez csak a magyar nyelv 
külön életében indult meg, amikor az intervokális t már nem volt érintetlen, 
s ezért a néztek, házatok í-je, a nézed, házad d-je úgy viselkednek, mint szókezdők. 
Ezt a jelenséget magyarázza meg az előadó elmélete, azt tudniillik, hogy ilyen 
esetekben a személyes névmás értelmező, azaz hangsúlyos volt. Értelmező 
mivoltából fakad ugyanis az, hogy a helye szilárd, állandó volt: a névmás 
azon szó mögé került, amelyhez — mint alany vagy birtokos jelző — szoro
san tartozott, viszont értelmező mivoltából fakad az is, hogy eredetileg so
káig hangsúlyos volt. Mint hangsúlyos szó nem tapadhatott össze, nem forr
hatott össze a megelőző szóval. Először hangsúlyát kellett veszítenie, mert 
az intenzitás-csökkenés, a hangsúlyvesztés általában véve a ragelemmé válás
nak egyik feltétele. A szórendnek ez az állandósága, amely megmaradt a hang
súlyvesztés során és után is, okozza azután azt, hogy ez az elem a finnugor 
nyelvekben egyformán a szó végéhez és nem a szó elejéhez tapad. Viszont 
az a tény, hogy ez a magyar nyelv külön életében történt, mutat rá arra, 
hogy itt előzőleg az intenzitás csökkenésének, a hangsúly elvesztésének kel
lett végbemennie, hogy az összetapadás megtörténhessék. 

Tehát ez az elmélet, amely voltaképpen FOKOS DÁVID elgondolásából 
fakad, megmagyaráz egy olyan jelenséget, amelynek magyarázatával eddig 
bizonyos zavarban voltunk. Ennek ellenére, hogy ezt nemcsak elismerem, 
de nagy örömmel üdvözlöm és a magyar nyelvtörténet szempontjából igen 
termékenynek ítélem, mégis felhívom a figyelmet arra, hogy bizonyos mondat
hangsúlybeli jelenségeknek ebben az esetben is meglehetett a maguk fontos
sága. Gondolok itt a román nyelvek analógiájára, ahol — hogy csak egy pél
dát idézzek — egy névmás szórendje (nem alanyról, hanem tárgyról, illetve 
részeshatározóról van szó) és hangsúlyos volta nagyban függ a mondat fel
építésétől. I t t nem akarok a spanyol és az olasz nyelv tanulságaira hivat
kozni. Elég a franciának egy jelenségére, tudniillik az imperativus esetében 
használt személyes névmási tárgy, illetve dativus szórendjére és hangsúlyos 
vagy hangsúlytalan mivoltára rámutatni. Tudjuk, hogy a francia nyelvben 
imperativus esetében a személyes névmási tárgy csak az ige után kerül hang
súlyos formában. Tehát: Regarde-moi! A klasszikus francia nyelvben azonban, 
valahányszor nem az imperatívusszal kezdődött a mondat, megmaradt az 
eredeti szórend. A személyes névmási tárgy hangsúlytalan volt és megelőzte 
az igét. Tehát: Viens ici et me regardef Ez volt a szabályos szórend: Nyilván
való, hogy itt mondathangsúlybeli viszonyok játszották a vezető szerepet, 
s azt hiszem, hogy ezek alapján nem lesz egészen terméketlen vagy hiábavaló 
gondolat az, hogy ezeket a szempontokat, azaz a magyar, illetőleg a finnugor 
szó- és mondathangsúlyviszonyok figyelembe vételét is érvényesítenünk 
kell a személyes névmásokból keletkezett igei és birtokos személyragok és 
általában az értelmezős szerkezetek finnugor nyelvekbeli történetének vizs
gálatában. 

GÁLDI LÁSZLÓ: 

Csak néhány szót szeretnék fűzni FOKOS DÁviDnak Vétat c'est moi pél
dájához. A népi franciában — amint erre például A. MEILLET figyelmeztet 
(Linguistique historique et linguistique générálel , 178) — nagyon sokszor 

8* 
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találunk ilyen mondatokat: la vache, ette mange; ton eau, ette bout, sőt egyez
tetés nélkül: la vache, il mugit. Hasonló jelenségeket tapasztalunk a francia 
gyermeknyelvben (0 . BLOCH gyermeknyelvi példája: var si le tonteu i 
march, vagyis 'voir si le compteur il marche, vö. Journal de Psychologie 
1924, 37). 

Ilyenféle szerkezetek a népi franciában már a XVI. század óta közön
ségesek lehettek. Martinique szigetén, tehát az Antillákon a tafia bizonyos 
szeszes ital neve (vö. fr. [rajtafia). Ha az ottani francia-kreol nyelvjárásban 
ezt mondják: tafia fö (vagyis fórt), akkor ennek a szintagmának jelentése: 
'erős pálinka'. De ha ugyanezen nyelvjárásban azt mondják, hogy tafia i fö 
(vagy tafia-lái fö), akkor ez már azt jelenti, hogy 'a pálinka erős', s a mondat 
szerkesztésmódja így alakult: 'pálinka, az erős'. A példák tetszés szerint sza
poríthatok, vö. Martinique: tafia meinme i conm dleau 'mérne la t. est comme 
l'eau' (TURIAITLT: Etude sur le créole de la Martinique. Brest, 1874, 14—5); 
Haiti: Négue riche li mulatté, Mulatté pauve li négue 'le négre riche est un mu-
látre, le mulátre pauvre est un négre' (idézi E. RECLUS: Géogr. Univers. XVII, 
768 és L. GÖBL-GÁLDI, Zeitsehr. f. franz. Spr. u. Lit, LVIII, 288-290) . Pleo-
nasztikus névmásokat gyakran találunk a R. J . HALL gyűjtötte haiti-i szö
vegekben is, pl. papa-m li lévé 'my father got up' (Haitian Creole. Philadel
phia, 1953, 79). 

De legyen szabad még valamit elmondanom. A francia-kreol nyelv
járásokban az elhomályosult névmásoknak másféle jelentése is lehet, például 
névmással fejezik ki a főnevek többesszámát. A Dél-Amerika északi részén 
beszélt guyanai francia-kreolban bitachon-yéla (fonetikus átírásban bitaSZ-
iela) azt jelenti, hogy 'a házak' ('ces habitations', A. SAINT-QUENTIN fordítása 
szerint, vö. Introduction a l'histoire de Cayenne, comprenant une grammaire 
créole. Antibes, 1872, 116). Bitachon nyilván a francia habitation 'lakóház' 
szó változata (a ti- helyén jelentkező á-et talán angol hatás magyarázza); 
utána következik a yé névmás, a közfrancia eux nyelvjárási (normand) ieux 
változatának kreol megfelelője, a szintagma végén pedig ott találjuk az arti-
kulusként használt francia -la mutatószócskát. Végeredményben az egész 
szerkezet — francia elemei ellenére — afrikai eredetű (az ewe nyelvben pl. 
ame 'ember', ame-wo 'embei + ők', vagyis 'emberek', vö. Zeitsehr. f. frz. 
Spr. u. Li t , LVIII, 270; S. SYLVAIN: Le créole haitién. Port-au-Prince, 1936, 
60), s megtaláljuk párját a portugál-kreolban is (vö. H. SCHUCHARDT: Kreo-
lische Studien I, 22). Az újabb gyűjtések tanúsága szerint ez a szerkezet egyes 
kreol területeken, például Haiti szigetén, mindmáig a legközönségesebb töb
besképzés, s ezt a típust találjuk meg bonyolultabb szintaktikai esetekben is. 
HALL szerint ezt a fogalmat: 'apám állatai', Haiti szigetén így fejezik ki: 
bet papa-m yo, vagyis béte + papa + m [oi] + ieux (i. m. 80). 

Szeretnék SZEREBRENNYIKOV szavaihoz is egy francia-kreol adalékkal 
szolgálni. Mivel ő kizárólagosan nominális eredetű morfémákról beszélt, hadd 
figyelmeztessem őt arra a tényre, hogy Martinique szigetén — valamint más 
közép-amerikai francia-kreol nyelvjárásokban is — a dativust rendszerint a 
francia nyelvjárási bailler 'adni' igéből származó ba szócskával fejezik ki, 
pl. li di ba yo 'ő mondja nekik' (szó szerint: 'ő mond ad nekik', vagyis 'a mon
dását adja nekik', vö. TUEIAULT: i. m. 181; más példák: Zeitsehr. f. frz. Spr. 
u. Lit. LVIII, 292). Ez a szerkezet is eredetét illetően afrikainak látszik: az 
ewében na a. m. 'adni', s na ame-wo 'az embereknek' (szószerint: 'ad + ember -f-
+ ők'). 
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Legyen szabad VÉRTES E D I T felszólalásához is hozzáfűznöm egy-két 
mondatot. Ha az -m accusativusjel magyarázatánál egy feltételezhető *m-
mutató névmás-tővel kell számolnunk, akkor véleményem szerint fel kell 
tételezni azt is, hogy az 1. személyű névmás ősi alakjának ettől a mutató 
névmástól hangteste (tehát például vokalizmusa) szempontjából valamiben 
különböznie kellett. Hiszen nem szabad felednünk, hogy az 1. személyű név
más bilabiális töve — amint ez közismert tény — messze Eurázsián túlra, 
mutat (vö. például M. BARTOLI: Linguistica spaziale, R. BIASUTTI: Le razze 
e i popoli della Terra c. kötetében. Torino, 1940, 330), tehát nem korlátoz
ható még az urál-altaji nyelvek körére sem, hanem valószínűleg egy sokkal 
régebbi, ,,Lautmetapher"-szerű elem. Azt, hogy ettől hangalakban különböző 
s nem az 1. személyre korlátozott deiktikus névmástő valóban volt-e, talán 
az eljövendő kutatások kissé megnyugtatóbb módon fogják eldönteni. A két 
névmás hangalakjában kellett tehát lenni valamelyes eltérésnek; a két név
mástő az ősi tudatban aligha lehetett azonos. 

DEME LÁSZLÓ:* 

Az elhangzott érdekes előadásban mindenekelőtt azt tartom igen nagy 
értéknek, hogy elméleti kérdést vetve fel mégis konkrét talajon mozog. Ilyes
féle volt már LAKÓnak az előadásban idézett és föl is használt kezdeménye
zése (I. Oszt. Közi. I, 210). Mindkettőben biztató és föltétlenül előre mutató 
az, hogy általános nyelvészetinek tekinthető kérdést nem a levegőben, hanem 
egy megfogható szakterületen, megfogható vagy legalábbis valószínűsíthető 
adatok alapján vet fel az illető szakember. Az általános nyelvészetet s az általa 
vizsgált kérdéseket nálunk régebben szokás volt úgy tekinteni, mint ami 
már túl vagy fölül van a konkrét vizsgálódáson, de legalábbis érdeklődésé
ben és eredményeiben — nem beszélve módszeréről — minőségileg eltér tőle. 
LAKÓÓ után FOKOS előadása világos és biztató cáfolata ennek a balhiedelem
nek. 

Szeretnék az elhangzottakhoz egy-két módszertani jellegű megjegyzést 
fűzni. 

Előadásában FOKOS egy helyen ezt mondja: ,,Igazi végleges eredményt 
akkor jelentene ez az eljárás [ti. a -t és -n ragnak névmásból való származ
tatása] , ha — éppúgy, mint pl. a személyragoknak a személyes névmásokból 
való levezetésénél — az egész ragozási rendszert, tehát nemcsak két locativusi 
ragot sikerülne egységes alapon megvilágítani." — En ezt a követelményt 
nem tartom föltétlenül helyesnek, sőt nemcsak hogy szükségtelennek érzem, 
hanem egy kicsit talán veszélyesnek is. Ehhez ugyanis csak abból a föltevés
ből indulhatnánk ki, hogy egy ma adott rendszernek minden tagját föltétle
nül azonos úton kell származtatnunk. Ilyesféle végeredményben — más elő
jellel — SzEREBRENNYiKOVnak az az elhangzott megjegyzése is, amely sze
rint ő FOKOS származtatásának a formánsok ragos szavakból való „kiválasz
tódását" mint történeti és módszertani elvet vetné ellene. Érzésem szerint 
az ilyen merevség, a kizárólagosságnak ilyen föltételezése könnyen vezet
het zsákutcába, könnyen elkanyaríthat bennünket a valóságtól. Mert az„ 

írásban benyújtott hozzászólás. 
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ami ma egyetlen rendszert alkot (pl. a névszóragozás), történetileg lehet azért 
több rétegű, azaz különféle időkből és különféle forrásokból eredő rendszer
részek összerakódása. 

Nézzük ezt konkrétabban. A finnugor nyelvekben jelentkező legrégibb 
ragok, a -t és az -n, valóban eredhetnek névmásokból: ezt LAKÓ és most FOKOS 
eléggé meggyőzően bemutatta. A továbbiakban itt legföljebb azt kellene még 
megvizsgálni, hogy e két locativusi értékű ragnak mi a viszonya a finnugor 
nyelvek egy részében -t, más részében -n alakú tárgyraghoz. Magam nem 
riadnék vissza olyan föltevéstől, hogy az accusativusi -t, illetőleg -n rag ere
detében a megfelelő locativusival egynemű lehet. Mert ha FoKOSnak eléggé 
valószínű determinatív funkciójú agglutináció —>- locativusi funkciójú adap
táció fejlődési sorát elfogadhatjuk, akkor elfogadhatunk egy akár közvetlen 
determinatív funkciójú agglutináció —>• accusativusi funkciójú adaptáció, akár 
esetleg egy locativusi funkciójú adaptáció ~ accusativusi funkciójú adaptáció, 
sőt esetleg egy locativus —> accusativus sort is. A -í-vel kapcsolatban VÉRTES 
E D I T éppen most utalt ilyesféle lehetőségre; s ha azt elfogadhatjuk, szerin
tem az -n-nel kapcsolatban sincs okunk vonakodni ettől. Legföljebb még 
annak lenne érdemes utánanézni: nincs-e a névszóragozási rendszerekben 
valamelyik finnugor nyelvben még olyan -n, illetőleg -t elem is, amely akár 
közvetlenül a determinatív, akár a locativusi stb. funkcióból való fejlődés 
közvetítésével az eredeti névmási -n, illetőleg -t elemhez lenne kapcsolható; 
meg különösen azt: véletlen-e a magyarban, ahol -t az accusativusi rag, a 
-t locativusi ragnak az -n javára való nagy mértékű visszaszorulása, s nem 
történt-e meg ugyanez a locativusi -n-ne\ olyan nyelvekben, amelyekben 
viszont az -n adaptálódott accusativusi raggá. — Végül talán nem lenne 
haszontalan körülnézni az indoeurópai nyelvekben sem abból a szempontból, 
hogy ott a legegyszerűbb casusok keletkezésében nem játszottak-e esetleg 
közre hasonló mozzanatok. Mert nem lenne meglepő, ha kiderülne, hogy a 
tárgy és a néhány legáltalánosabb határozó casusának alakulástörténete 
több rokon vonást mutat a különböző típusú nyelvekben, mint amennyi az 
egyezés például a finnugor nyelvekben a ragok első, majd további rétegének 
alakulástörténeté közt. Ezt azért mondom, mert egyre inkább erősödő meg
győződésem: a finnugor nyelveknek nem első, hanem csak későbbi ragjaik, 
illetőleg az azokkal kapcsolatos egyéb mozzanatok szabták meg végül is agglu
tináló irányba való fejlődésüket (vö. NyK. LIV, 33 — 4). 

Mivel ma a finnugor nyelvek agglutinálók, persze logikus lenne az is, hogy 
ragállományuknak legrégibb és későbbi rétegei közt alakulástörténetük és 
forrásaik tekintetében is szoros kapcsolatot keressünk. Erre utal FOKOS, 
és egészen más szemszögből SZEREBRENNYIKOV is. — Ám ha mégsem talál
nánk meg a feltehető vagy feltett azonosságot, ez nem föltétlenül kutató mód
szerünk hibája, s nem is eddigi eredményeink helytelenségének bizonyítéka. 
Lehet ez egyszerűen annak megmutatkozása is, hogy a nyelvben olykor egy 
ma homogén rendszer kialakulása történetét és forrásait tekintve nem homo
gén, hanem —' mint említettem — esetleg több rétegű. 

Persze ragozási rendszerünk egyes rétegeinek történeti útja annyiban 
kétségkívül együtt ta r t egymással, hogy eredetében szinte minden viszonyító 
elemünk agglutinációsnak látszik. De abban a kérdésben, hogy miből és ho
gyan agglutinálódtak, már lehetnek, sőt nyilván vannak is rétegenként el
térések. LAKÓ és FOKOS kutatásai ugyanis eléggé valószínűsítik, hogy a név
szóragok első rétege determinatív értékű névmásból agglutinálódott, még-
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pedig kezdetben nem is viszonyító, hanem csak kijelölő funkcióval, majd e 
funkciónak megváltozásával, némileg konkretizálódásával. I t t én talán Fo-
Kosnál kissé bátrabban mutatnék rá arra, hogy az azonos értékű, vagy oly
kor éppen funkciótlan (illetőleg nem eléggé határozott funkciójú) alakválto
zatoknak másodlagos funkciómegoszlása nem példátlan, sőt itt nagyon is 
valószínű. 

Ragjaink régi rétegének kialakulásában tehát nyugodtan el tudnám 
fogadni a névmásokból való agglutinációt, noha legújabb rétegükben egé
szen más az agglutinációs folyamat kiindulási alapja. Mai névutórendszerün
ket vizsgálva már többen (pl. KLBMM: MTM. 187, 227 stb.) rámutat tak arra, 
hogy ezeknek egy része birtokos szerkezetből fejlődött ki (pl. Jóska után = 
= útján; az asztal előtt; vö. még: ennek utána, annak előtte stb.). Alig van köz-
tük olyan, amelyik ne így alakult volna, hanem például határozóragos kap
csolatból (pl. a városon túl, a fával szemben, a székhez közel; de vö. ma: váron 
kívül, régen: vár kívül is stb.). S az alakulásnak ez a módja jellemzi korábbi, 
ma már névutóból testes raggá agglutinálódott viszonyító elemeink tekin
télyes részét is. Persze még meg kell vizsgálnunk: valóban ezek is — legalábbis 
nagyobb részükben *""— birtokos szerkezetekből valók-e. S ha egy részükre 
vonatkozólag nem ez, hanem a PAistól itt is említett határozószói eredet 
bizonyosodnék be, ez is csak azt a további kérdést teszi fel: a birtokos szer
kezetből kialakult névutók agglutinációjából eredő ragokén kívül kell-e ön
álló (s talán időben is viszonylag homogén) rétegként számolnunk esetleg 
egy határozószókból eredővel is. — S végül érdemes lenne mindezt összevetően 
is megvizsgálni az indoeurópai nyelvek prepozíció-rendszeréhez hasonlítva; 
mert talán több is lehet véletlennél, hogy a finnugor nyelvekben, ahol a bir
tokos szerkezetnek birtokos + birtok a sorrendje, főleg névutók s ezekből ra
gok fejlődtek ki; az indoeurópaiakban viszont, ahol a birtokos szerkezetnek 
fordított a sorrendje, ott a később alakult viszonyjelölő eszközöknek a pre
pozíció a prototípusa. 

De már kissé talán messzire is mentem. Csak azt akartam mondani mind
ezzel, hogy — FoKOSsal szemben — ha a mai névragozási rendszer legősibb 
tagjait névmásokból származtatjuk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
későbbieket is hasonló eredetűeknek kell tartanunk; illetőleg — SZBEEBRENY-
NYiKOVval szemben — hogy a mai névszóragok tömegének névutón keresz
tül önálló ragos szóból való származtatása nem feltétlenül követeli ennek az 
eljárásnak minden ragunkra való érvényességét vagy érvényesítését. Ha egy 
ma egységes rendszernek különböző történeti rétegeit különböző forrásokból 
származtatjuk, ez — ismétlem — nem föltétlenül módszertani hiba. Sőt lehet 
igazabb a formális következetességnél, — ha rátapintás arra, hogy a nyelv
ben ugyanazon rendszer egyes rétegeinek nemcsak keletkezésük kora, hanem 
eredetük szempontjából is lehet más és más a forrása. 


