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Hozzászólások B. A. Szerebrennyikov előadásához 

LAKÓ GYÖRGY: 

Csupán néhány kisebb megjegyzésem van az előadó meglátásokban és 
ötletekben gazdag előadására. Az egyik az *s, ill. *z jelű praeteritum permi 
nyelvekbeli állítólagos megfelelőjét illeti. SZINNYEI (VÖ. FgrSprw.2 123—4), 
még valóban úgy tanította, hogy ennek a fgr. praeteritum jelnek a permi 
nyelvekben is megvan a leszármazottja, mégpedig a tagadó ige egyes és többes 
szám 3. személyű udmurt ez, komi ez múltidejű alakjaiban. UOTILA (SUSToim. 
LXV, 180, jegyzet) azonban helyesen utal rá, hogy az ez esetben felteendő 
permi z < *z változás aligha megokolható, s ezért a tagadó ige kérdéses alak
jainak -z végződésében nem a fgr. praeteritum jel folytatását, hanem a 3. 
személyű személyragot, azaz egy névmási eredetű elemet kell látnunk. 

Másik megjegyzésem a magyar és a permi nyelvek azon egyező sajátsá
gaira vonatkozik, amelyekre SZEREBRENNYIKOV professzor rámutatott . Csu
pán arra szeretném felhívni figyelmét, hogy a magyar-permi egyezések kér
désének magyar nyelven egész kis irodalma van. Miután az Egyetemes Philo-
lógiai Közlönyben egy régi ismertetésében már SZINNYEI felhívta a figyelmet 
a magyar és a komi nyelv meglepő egyezéseire, tudtommal ZSIRAI volt az 
első, aki Finnugor Rokonságunk című művében (147 — 8) a magyarok 
elődei meg a mai komik és udmurtok ősei között történelmi kapcsolatokat 
te t t fel. Gondolatát később — bíráló megjegyzések kíséretében — tovább
fejlesztette BÁRCZI GÉZA. Még tovább 'ment következtetéseiben MOÓR ELEMÉR. 
Ügy gondolom, hogy ennek az irodalomnak az áttanulmányozása nem lenne 
érdektelen az előadó számára. 

Ami végül az előadás I I . részében említett komi-udmurt ablativus 
kialakulását illeti, számomra nem eléggé meggyőző az a feltevés, hogy ez az 
eset az adessivus és az elativus kontaminációjának az eredményeként birtok
viszonyt kifejező mondatokban keletkezett volna. Hiszen ennek az esetnek 
legalábbis az udmurt nyelvben nemcsak genitivusi, hanem nagyszámú egyéb 
funkciója is van, s számomra kétséges, hogy épp a viszonylag elvont geniti
vusi funkció lenne ennek az esetnek az eredeti funkciója. Ez a nézet azt is 
jelentené továbbá, hogy az ablativust keletkezését tekintve elválasztjuk a 
többi 4 elemet tartalmazó kázustól (adessivus, allativus, approximativus). 
Én azt tartom valószínűbbnek, hogy az ablativust az adessivus és az allativus 
mellett — s velük nagyjából egyidejűleg — a finnugor nyelveknek az a tenden
ciája hozta létre, amely a 'hol?', 'honnan?', ill. 'hova?' kérdésre felelő három 
irány nyelvi megkülönböztetésére irányul. Ha tehát kialakulóban volt a 'hol?* 
kérdésre felelő adessivus és a 'hova?' kérdésre felelő allativus, akkor a nyelv 
szükségét érezte egy 'honnan?' kérdésre felelő ablativusnak is. Azt persze 
lehetségesnek tartom, hogy az ablativus keletkezéséhez az előadótól jelzett 
körülmények is hozzájárultak. 

MOÓR ELEMÉR: 

,,Die Ausbildung des ungarischen Volkes im Lichte der Laut- und 
Wortgeschichte" című megjelenés előtt álló művemben egyebek között azt 
fejtegetem, hogy az uráli közösségből először a finn-permi népcsoport vált ki . 
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Mivel pedig a vala megfelelőjével kapcsolatos igealakok a mariban is meg
vannak, arra gondolhatunk, hogy ezek a kérdéses összetett igealakok a finn-
permi közösségen belül fejlődtek ki. Hogy régebbiek nem lehetnek, azt az a 
körülmény is tanúsíthatja, hogy ezeknek sem a szamojéd, sem a lapp, sem 
pedig az obi-ugor nyelvekben nincs nyomuk. Mivel pedig a magyarság egy 
ugor és egy permi népcsoport keveredéséből alakult ki (vö. MOÓR, Acta Lingu. 
Hung. I I , 414—29; NyK. LIV, 75—95), nyilván a valá-val összetett igealakok 
is azok közé — a nem túlságosan nagyszámú — morfológiai sajátosságok 
közé tartoznak (1. ezeknek egybeállítását: Acta Lingu. Hung. II , 426—8), 
amelyek az ősmagyárban a permi komponens révén vertek gyökeret. 

PAIS DEZSŐ: 

Tisztelt Konferencia! Az előadó az enyémhez hasonló szerénytelenséggel 
minősítette az előadásában foglaltakat. Az a gyanúm, hogy mind a ketten 
tévedni szoktunk, amikor túlzásba esünk ilyen esetekben. — Én nem kísér
letnek minősíteném azt, amit tőle hallottunk. Voltak jelentékeny részek az 
előadásban, amelyek az indulást, a helyes utat, sőt sokszor az igazságnak a-
megtalálását mutat ták. Ezt annál inkább aláhúzom, mivel bizonyítékainak 
jelentékeny részét az előadó a nála állandóan tapasztalt udvariassággal idő
kímélésből nem tárta elénk. 

Az előadás első részében előadottak összevágnak azzal, amit abban a 
bizonyos rövid cikkben, amelyre ő is hivatkozott, én már pedzettem a magyar 
összetett igealakok kialakulását illetően.1 Abban egyébként észrevételeket 
tet tem a magyar tárgyas igealakok fejlődéséről is. Az előadás érdekes, sőt 

. mondhatom, izgalmas volt. Nem azért izgultam, hogy vajon a fejtegetésből 
levont következtetések megfelelnek vagy megfelelhetnek-e annak a megoldási 
lehetőségnek, amit abban a dolgozatban röviden felvetettem, azóta — sajnos — 
elvesztett HORVÁTH KÁROLY barátommal együtt, mert hiszen a tudomány 
haladása érdekében nem az a döntő, hogy a tudomány munkásai egymással 
egy véleményen legyenek. Nagyon örülök azonban, hogy az előadó is a miénk
kel lényegében egyező eredményre jutott, sőt azt még ki is egészítette. 

Ami a magyar—permi nyelvi kapcsolatokat illeti, ezen a téren' nem külö
nösen beható tájékozottságom alapján akként ítélek, hogy a kifejtettek értékes 
hozzájárulást jelentenek ennek a kérdéskörnek a tisztázásához. Nem kellő 
avatottságom mellett is jó ideje úgy érzem, hogy az ebben az irányban foly
tatandó vizsgálat még nem kevés és nem csekély jelentőségű újdonságot 
hozhat a finnugor nyelvek egymáshoz való viszonyára és a finnugor népek 
őstörténetére, valamint a magyar nyelv és a magyarság ősi életfolyamatainak 
számos mozzanatára nézve. Éppen ezért magam is megpróbáltam néhány 
idevágó szempontot érinteni abban a közleményemben, amelyben a szajáni 
őshaza elmélete iránti nem éppen nagy lelkesedésemet is kifejezésre juttattam.2 

Röviden összegezve: a magam részéről rendkívül nagy érdeklődéssel és 
tanulsággal hallgattam SZEREBRENNYIKOV barátunk előadását. 

1 P A I S DEZSŐ—HORVÁTH KÁROLY, A vala, volt, volna eleműösszetetfigealakjaink 
keletkezésének kérdéséhez: MNv. XL, 193—8. 

3 Nyék törzsnevünk és ami körülötte l e h e t e t t . MNy. XLIX, 2 7 8 - 9 3 . 
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FOKOS DÁVID: 

Az -s'-es praeteritummal kapcsolatos előadáshoz szeretnék röviden 
hozzászólni. Helyesen mondotta PAIS DEZSŐ, hogy valóságos izgalommal vár
tuk az elöljáróban ismertetett nyelvi jelenségek után a kérdés megoldását. 

Amikor az előadó arról beszélt, hogy a birtokos jelző a permi nyelvek
ben a rendes adessivusi komi -len, udm. -len rag helyett ablativusi (komi 
-lis, udm. -les, -lis) ragot kap, ha a birtokszó accusativusban áll (pl. komi 
stariklen turunis 'az öregnek a szénája', de stariklis hivse, vide, 'szidja az öregnek 
a leányát'), akkor azt hittem, hogy ebben a jelenségben vagy ebben az irány
ban keresi az egyes finnugor nyelvékben megőrzött ősi tárgyas igeragozásnak 
a nyomait. En — megvallom — többször gondoltam arra, hogy itt valóban 
a tárgyas igeragozásnak valamilyen indirekt nyomával van dolgunk, olyan 
értelemben ti., hogy a tárgy meghatározott voltát itt nem az igén, hanem a 
birtokos szerkezetben jelölik. 

A permi elativusi-ablativusi -s, amely az udmurt nyelvben birtokos sze
mélyragok előtt -ét- alakban jelentkezik (pl. kar 'város': karistim 'városomból'), 
persze még ma sincs megfejtve. Hangtanilag nem felelhet meg a finn-lapp-
mordvin palatalizálatlan 5-nek (finn -sta, lp. -ste, mdv. -sta). A -t (az udm. 
-sí-ben), amely itt az ősi finnugor ablativusi ragot képviseli, a komiból nem 
mutatható ki (a komiban 'városomból': karsim), bár WICHMANN két komi 
adverbiumban ennek nyomait véli felfedezni (1. FUF. XVI, 162—3). És nem 
mutatkozik ez a -t elem a komi és az udmurt egressivusban sem. 

Legyen szabad még megjegyeznem, minthogy ma ez a kérdés is szóba 
került, hogy azt a permi -s nomen possessi képzőt, amely pl. a komi-udmurt 
ulis 'alsó' szóban jelentkezik, már több évtizeddel ezelőtt (a Keleti Szemle 
XII I . kötetében) a permi elativusszal azonosítottam, ül. abból származtattam 
(pl. udm. ötis_ murtjos 'az ottani emberek' tkp. a. m. 'onnan az emberek'). 

Az a magyarázat, amelyet ma hallottunk, hogy a mari s-es praeteritum 
éppen csak az -em-konjugációban fordul elő, és így csakugyan a tárgyas ige
ragozásnak lehetett eredetileg a jele, és hogy egy, ezzel analóg jelenség a komi 
nyelvből is kimutatható, szellemes és szép, sőt — miként PAIS mondotta — 
legalábbis megközelítheti az igazságot. 


