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B. A. Szerebremiyikov válasza a hozzászólásokra 

Mindenekelőtt örömömet fejezem ki, hogy előadásom ilyen érdeklődést 
keltett a hallgatóság körében. Ezzel a rövid előadással az volt a szándékom, 
hogy ne általános jellegű előadást tartsak itt, amilyeneket annak idején mi is 
és valószínűleg Önök is nagy számban tartottak, hanem olyan előadást, 
amely problémákat vet fel. A problémák ugyanis gondolkodásra késztetnek 
bennünket. Egyáltalán nem tartok igényt arra, hogy az általam itt tárgyalt 
kérdéseket mai előadásommal már végleg megoldottnak tekintsük. A mi 
tudományunkban lehetségesek más megoldási módok is. 

Most az egyes hozzászólásokra szeretnék válaszolni, először LAKÓ 
GYÖRGY hozzászólására. LAKÓ említette, hogy ezeket a kérdéseket már érin
tették a szakirodalomban és hogy ennek az <s-nek a névmási eredetére már 
annak idején UOTILA is utalt. Erre azt jegyzem meg: előadásom elején én 
magam is utaltam arra, hogy ezek a kérdések nem teljesen ismeretlenek, ha
nem a szakirodalomban már foglalkoztak velük. Persze ennek ellenére is 
lehet beszélni ennek az s végződésnek a névmással való kapcsolatáról. A prob
léma éppen az, hogy milyen aspektusban, milyen beállításban nézzük ezt a 
dolgot. Az s névmási eredetét vallják egyes olyan szovjet finnugor nyelvészek 
is, akik a permi nyelvekkel foglalkoznak. Úgy vélik például, hogy az egyes 
szám harmadik személyű alak az igének és az 'ő' jelentésű névmásnak az 
egyesüléséből lett. így az említett komi ige, amely azt jelenti, hogy 'ment', 
az igetőből és a sij§ 'ő' névmás eredetileg egyszótagos alakjából alakult. En az 
-s végződés kérdését bizonyos mértékig más beállításban vizsgáltam. Ha ez 
valóban a tárgyas ragozás csíráinak a maradványa, akkor itt ennek eredetileg 
nyilván nem alany-, hanem inkább tárgyjelölő szerepe volt: bizonyára előbb 
nyomósította, majd helyettesítette, kifejezte a mondat tárgyát, mint ahogy 
a mondatban már egyszer kifejezett direkt tárgyra még egyszer utalhat vala
mely névmás. Eredetileg — mint például a mai magyar nyelvben — a tárgyas 
ragozás a tárgy határozottságával volt kapcsolatban. A későbbiekben ez a 
törvényszerűség eltűnt és általánosabbá vált a jelenség. 

LAKÓ GYÖRGY számára nem eléggé világos az ablativus kialakulásának 
kérdése. Úgy vélem, hogy annak idején LENIN gyakran mondotta: a látszat 
nem mindig esik egybe a dolgok lényegével. Látszólag ez az l az esetvégződé
sekben elterjedt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elterjedésének az útjai 
egyformák voltak. Egyes esetekben az l teljesen mechanikusan terjedhetett. 
Az>' adott esetben azonban a funkció hasonlósága alapján is elterjedhetett. 
Vagyis az l elterjedésének felszíne mögött az elterjedés különféle útjai rej
tőzhetnek. 

MOÓR ELEMÉR felszólalásával kapcsolatban csak néhány szót. Örülök, 
hogy az én nézeteim is erősítik a finn-permi egység gondolatát. Arra azonban 
egyelőre nem lehet kategorikus választ adni, hogy az összetett igealak egy 
szoros együttélés idején alakult-e ki, vagy pedig egy későbbi érintkezés ered
ménye. 

Nagyon örülök, ha csak bizonyos mértékig is, de mégis sikerült tovább
fejlesztenem azt a gondolatot, amelyet annakidején P A I S DEZSŐ vetett fel 
említett cikkében. 

FOKOS-FUCHS DÁviDNak a következőket válaszolom: igen örülök, 
hogy egymás ismerete nélkül bizonyos közös problémákkal foglalkoztunk. 
Ez arról tanúskodik, hogy ezek a kérdések érdemesek arra, hogy foglalkozza-
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nak velük. Ami a -lis végződésű ablativust illeti, ez előttem sem egészen világos, 
hogy miből lett. FoKOSnak az a feltételezése, hogy ez valamilyen melléknév
szerű alak képzője volt, elképzelhető, mert a kettő között valóban igen nagy 
a jelentéstani hasonlóság. 

Végül köszönöm a magyar kollégáknak azt a figyelmet, amellyel végig
hallgatták előadásomat. Egyúttal köszönetet mondok értékes megjegyzé
seikért. 


