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Lakó György elnöki zárószavai 

Köszönetet mondok FOKOS DÁviDnak előadásáért. Mindnyájan tisz
tában vagyunk azzal, hogy rendkívül nehéz kérdést fejtegetett, hiszen év
ezredekkel ezelőtt végbement nyelvi folyamatokat kívánt megvilágítani. 
Az előadásban — amint az előadó utalt rá — talán némi része volt az én egyik 
dolgozatomnak is („Az egyszerű ragok keletkezésének történetéhez" OK. I, 
210—23). Ezt a dolgozatomat én annak idején bizonyos kétkedéssel tet tem 
közzé. Magam is láttam ti., hogy ahhoz, amit benne állítok, nem szolgáltatok 
egyidejűleg bizonyítékokat is. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy 
megjelenése után dolgozatom csakugyan kapott olyan bírálatot, amilyenre 
kissé számítottam is. Azt a szemrehányást azonban, hogy amit dolgozatom 
tartalmaz, az nem más, mint puszta elképzelés, fantazmagória, kissé sokall
tam. Egyrészt a tudományban nemcsak szabad, hanem kell is néha olyas
mivel is foglalkoznunk, amit nem tudunk azonnal közvetlen bizonyítékokkal 
igazolni, másrészt pedig — azon a nézeten voltam, s ma is azt vallom — te
kintetbe veendőnek tartot tam azt a körülményt, hogy azok a gondolatok, 
amelyeket dolgozatomban felvetettem, a józan ésszel nem ellenkeztek, bizo
nyos nyelvi tényekkel összhangban állottak s nem ellenkeztek semmiféle 
általánosan elismert elmélettel sem. Mindezt figyelembe véve arra gondoltam, 
hogy a jövőben egy és más esetleg igazolódhatik abból, amit egyelőre csak 
mint állítást, feltevést kockáztattam meg. Számomra nagy öröm, hogy ez 
a sejtésem beigazolódott, s hogy FOKOS DÁVID mai előadásában nyelvi pél
dákkal is valószínűsített egy olyanféle fejlődési folyamatot, amilyet én mint 
lehetségesét elképzeltem. 

Az előadó nagy tudással világította meg az egyszerű ragok keletkezésé
nek kérdését. Az .a véleményem, hogy FOKOS elhangzott előadása nyelv
tudományi irodalmunk jelentős gazdagodása, komoly nyeresége. Ez az elő
adás azt a régi meggyőződésemet is igazolta, hogy mai nyelvészeti irodal
munk mind problémakörét, mind pedig színvonalát illetően lényegesen más 
képet mutatna, ha finnugor nyelvészeinknek nem lennének olyan régi nagy 
adósságaik, amilyenek vannak, s ha pl. FOKOS DÁVID is már évtizedekkel 
ezelőtt kiadhatta volna komi szótárát. Akkor olyan kiváló képzettségű kuta
tóink, amilyen ő is, még többet foglalkozhatnának általános nyelvészeti ér
dekű kérdésekkel, s akkor talán kevesebbet hallanánk azt a divatos szemre
hányást, hogy a nyelvészek elhanyagolják az elméleti kérdéseket. Dehát: 
a jelenleg fennálló helyzeten, amely a múlt mulasztásainak következménye, 
mi ma nem segíthetünk. Annál inkább sajnálom, hogy mai előadásunkon — 
úgy látom — senki sem jelent meg azok közül, akik munkánkat nagy elő
szeretettel szokták bírálgatni s állandóan az elméleti kérdések elhanyagolá
sát, a nyelv és gondolkodás viszonya iránti nemtörődömséget szokták sze
münkre vetni. Ha ma it t megjelentek volna, hallhatták volna, hogy igenis 
kedvvel foglalkozunk általános nyelvészeti, elméleti kérdésekkel is, sőt ezek 
közül egyik-másiknak a megoldásához az előadó is, meg némelyik hozzászóló 
is értékes megállapításokkal járult hozzá. Felteszem, hogy kritikusainkat csak 
elfoglaltságuk tartotta távol, nem pedig valami afféle meggondolás, hogyha 
haladásunkról, elért eredményeinkről nem vesznek tudomást, akkor nyugod
tabban folytathatják a jövőben is a jelzett természetű s lassan elmaradhatat-
lanná váló megjegyzéseik ismételgetését. A magunk részéről persze köteles
ségünknek tartjuk, hogy a nyelv és gondolkodás viszonyának vizsgálatában 
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kövessük FOKOS DÁviDot azon az úton, amelyen ma az ő érdeméből több 
lépéssel előbbre jutottunk. 

Tisztelt Konferencia! Bejelentem, hogy BORISZ ALEKSZAISTDROVICS SZE-
REBRENNYJKOV szovjet professzor a tárgysorozaton kívül holnap, pénteken 
11 órakor előadást fog tartani nekünk a finnugor nyelvek történetének né
hány kérdéséről. Jelentem továbbá, hogy Zsirai Miklós akadémikus halála 
alkalmából több részvétnyilvánító táviratot kaptunk. Részvétét fejezte ki 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Nyelvtudományi Intézetének igaz
gatósága, a Csehszlovák Tudományos Akadémia, valamint a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia Szláv Intézete, a Szovjetunió Tudományos Akadé
miája Nyelvtudományi Intézetének Finnugor Csoportja és dr. Július von 
Farkas, a finnugor filológia professzora, a göttingeni Georg-August Egyetem 
Finnugor Szemináriumának igazgatója. 

Ezzel mai ülésünket berekesztem. 




