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Fokos Dávid válasza a hozzászólásokra 

Tisztelt Konferencia! 

Mindenekelőtt hálás köszönetet mondok azért, hogy megtiszteltek 
azzal, hogy az előadásomban kifejtett gondolatokat figyelemre méltatták, 
mérlegelték és az előadáshoz hozzászóltak. Egy előadásnak nem is lehet na
gyobb jutalma, mint az, hogy foglalkoztatja a szakembereket. De e mellett 
a jutalom mellett más jutalomban is részesültem, abban ti., hogy a hozzá
szólásokból sokat tanulhattam, sokat okulhattam. Hogy ezenfelül tudomány
szakunk legkiválóbb képviselőitől is elismerő szavakat hallhattam, olyan 
jutalom és kitüntetés számomra, amely igen nagy örömmel tölti el lelkemet. 
Hálásan köszönöm ezt a hármas jutalmat. 

Annak, hogy most nem kívánok mindegyik hozzászólásra reflektálni, 
két oka van. Az egyik az, hogy az idő nagyon előrehaladott, és tekintettel 
kell lennünk arra, hogy délután is van előadásunk. A másik ok az, hogy gon
dolkozni szeretnék azon, amit ma hallottam, és csak akkor térnék vissza az 
itt felvetett kérdésekre, amikor a hozzászólások anyagát már alaposan át
gondoltam. 

Csak egy-két megjegyzésre fogok tehát szorítkozni. 
P A P P ISTVÁN az értelmező jelző meghatározásával kapcsolatban rá

mutatot t arra a felfogásra, hogy az értelmező „utólagos korrekciónak" te
kinthető. Igen érdekes, hogy az a RAMSTEDT-féle idézet is, amelyre előadá
somban hivatkoztam, egészen hasonló kifejezést használ; szószerint ,,korri-
gierende Hinzufügung"-ot lát az értelmezőben. 

SZEREBRENNYIKOV rendkívül érdekes és tanulságos észrevételeire csak 
annyit akarok megjegyezni, hogy én ma csak a primer ragok eredetéről be
széltem; ezekről — legalább ez idő szerint — nem tudjuk kimutatni,, 
hogy valaha is egy mássalhangzó és egy magánhangzó kapcsolatánál 
testesebbek lettek volna. Hogy ennél testesebb önálló nomenre (főnévre) 
mennének vissza, mint testes ragjaink, pl. a -ben, azt nemcsak hogy ma nem 
tudjuk igazolni, hanem kétséges, hogy ezt valaha is sikerül-e bizonyítani. 
A t e s t e s e b b ragokkal kapcsolatban persze igen tanulságos volt az i t t 
előadott kiválasztódás elmélete; világos, hogy mindenkor a lehetőleg leg
megfelelőbb általános jelentésű szó lett a névutónak, majd a belőle fejlődött 
ragnak az alapja. 

SZEPVEBEENNYIKOV annak a véleményének adott kifejezést, hogy nem
igen igazolható, hogy a főnév ragtalan alakjában is, tehát minden külön vi
szonyító jel nélkül is mindenféle viszonyítást fejezhetett ki, vagyis hogy pl. 
fa ebben az alakjában eredetileg ragtalan határozó is lehetett 'fán', 'fára' 
stb. jelentésben. 

Én itt csak néhány példát mutat tam be erre a ma is meglevő kifejezés
módra (dolgozatomban persze sokkal több példát hozok fel erre a jelenségre 
is), de — azt hiszem — az itt ismertetett példák is kétségtelenné tették, 
hogy az uráli nyelvek ma is ismerik (vagy legalább hagyományozott 
nyelvű szövegeikből ki tudjuk mutatni) ezt az i t t tárgyalt kifejezésmó
dot: a ragtalan határozók használatát. Dolgozatomban hivatkoztam indo
európai nyelveknek ugyanilyen jelenségeire. És hogy e jelenség általános 
jellegét még jobban hangsúlyozzam, hadd mutassak rá arra, hogy sémi 
nyelvekben is gyakori a ragtalan határozó. Utalhatok pl. olyan ragtalan 
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(prepozició nélküli) héber kifejezésekre, mint „nagy és keserves kiáltással 
felkiálta" (Gen. 27:34) stb.1 

A dolgozatomban bemutatott uráli mondatok ragtalan határozóit 
bizonyára nem érti félre sem a beszélő, sem a hallgató még ma sem, sőt nem 
értjük félre mi sem, pedig mi már a differenciált, nyelvileg is jelölt kifejezés
módhoz szoktunk hozzá. Még kevésbé érthették félre ezeket a szerkezete
ket abban az ősi korban, amikor a hallgató még látta is a szituációt, amelyre 
a közlés vonatkozott. Amikor azután idővel a ragok kialakultak, ezekhez 
kapcsolták a szó mondatbeli funkcióját; és mégis — ámbár akkor és azóta 
már majdnem minden esetben szükségét érezték e viszonyítás jelölésének — 
még ma is egy csomó ragtalan határozó használatos pl. a mi nyelvünkben is. 
A ragtalan határozó, elsősorban az ősi kor ragtalan határozója, minden tekin
tetben teljesen érthető nyelvi jelenség. 

Nagyon érdekes a ma tárgyalt problémáknak olyan jellemzése és ki
bővítése, amely BÁECZI GÉZA, GÁLDI LÁSZLÓ, PAIS DEZSŐ, P A P P ISTVÁN, 
MoÓPv ELEMÉR és VÉRTES E D I T hozzászólásaiban került szóba. Talán való
ban érdemes tehát ezen az úton, a RAVILA és LAKÓ által kijelölt és általunk 
követett úton tovább haladni, tovább kutatni! Ezek a kutatások fogják el
dönteni, hogy a mi felfogásunk alkalmas-e legalább munkahipotézisnek, 
lehet-e ezen az úton újabb megnyugtató eredményeket elérni, vagy talán 
egészen más úton fogjuk-e az igazságot elérni, vagy legalább megközelíteni. 
Erre célzott dolgozatom jeligéje is. 

Talán még a GÁLDI által említett egyik jelenséggel kapcsolatban emlé
keztetek arra, hogy más nyelvben is előfordul az, hogy a harmadik személy 
névmása vagy mutató névmás kopulává, vagy a domináló képzetként kiemelt 
alanyt követő értelmezővé válik. Ilyen használatot látunk a héber nyelvben 
is; 1. pl. GESENIUS szótárát M ' 'ő' alatt. 

Sajnálom, hogy nem hallhattam D E M E LÁSZLÓ észrevételeit, de talán 
hamarosan láthatom majd írásban beadandó referátumát. És remélem, hogy 
a fentebb említett hozzászólásokat és a még eddig fel nem sorolt hozzászólá
sokat (LAVOTHA ÖDÖN, ANDRÁSSYNÉ KÖVESI MAGDA, NYÍRI ANTAL hozzá
szólásait) is nemsokára tudom majd írásban vagy nyomtatásban tanulmá
nyozni és gondolataikat, észrevételeiket hasznomra fordítani. 

Még egyszer nagyon köszönöm az előadásom iránt tanúsított megtisz
telő érdeklődést és a tanulságos hozzászólásokat, és azzal fejezem be, hogy 
ezek által olyan élményben volt részem, amelynek az emléke is mindig örö
möt, melegséget fog számomra jelenteni. 

1 [Utólagos kiegészítés: Éppígy ragtalanul: ,,felszóval (tkp. n a g y h a n g g a l ) 
kiáltók", ,,a nép egyező szóval (tkp. e g y h a n g g a l ) felele" (1. pl. GESENITJS szó
tárát qöl, §eáqah stb. alatt). Más példák: Gen. 12 : 17: ,,De megveré az Ur a Fáraót és az 
ő házát n a g y c s a p á s o k k a l " ; Ézs. 7 : 25: „Sőt a hegyekre . . . sem fogsz felmenni, 
félvén a tövistől és gaztól" (tkp. a tövis és gaz f é l e l m é b e n); Józsué 9 : 2: „Egybe-
gyülekezének, hogy megvívjanak Józsuával és Izraellel egy akarattal" (tkp. egy s z á j -
j a 1), stb. L. pl. KÖNTG, Historisch-comparative Syntax der hebr. Sprache 263 kk., 
372 kk.; BROCKELMANN: Grundriss der vergl. Grammatik der sémit. Sprachen II, 282 kk., 
338 kk. Általában ugyan ragtalan accusativust látnak ezekben a sémi szerkezetekben 
(KÖNIG egyes esetekben „accusativus instrumentalis"-t lát itten), az a körülmény azon
ban, hogy számos ilyen szerkezet határozói alakban (prepozícióval) is használatos, talán 
inkább amellett szólhat, hogy ezeknek a sémi szerkezeteknek legalább egy részében ősi 
ragtalan tőalakokkal, azaz ragtalan határozókkal van dolgunk.] 


