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Hozzászólások N. Sebestyén Irén előadásához 

Sz. KISPÁL MAGDOLNA:* 

1. A birtokos szerkezet mint a jelzős szerkezetek egy faja kétségkívül 
a legősibb szintagmatikus viszonyok közé tartozik. Kezdetben a l a k i l a g 
semmi különbség nem volt e kétféle jelzős szerkezet között, és j e l e n t é s 
szempontjából is talán csak az, hogy a birtokos jelző — természeténél fogva 
— nagyobb önállósággal bírt jelzett szavával szemben, mint az egyszerű 
minősítő jelző, pl. apai ház: az apa háza. — Később ez a nagyobb önállóság 
nyelvi elemekkel is kifejezésre jutott , s a birtokviszonyt vagy a birtokon 
(pl. ms. jaut kit auláyü 'az íjnak két vége' VNGy. I I , 70), vagy a birtokoson 
(finn isán talo 'az apa háza'), vagy mindkettőn (mari ftüt ian üd^rzö 'die Toch-
ter des Wassergeistes' SUSA VII, 5) megjelölték. A birtokviszonynak e három
féle jelölési módja — a teljes jelöletlenséggel együtt — mind máig egymás 
mellett él a legtöbb uráli nyelvben. Általában mégis a b i r t o k s z ó hordja 
az alaki kitevőt, hiszen a birtokos személy ragozás az uráli nyelvek egyik 
legjellemzőbb sajátsága. A b i r t o k o s alaktani megjelölésére minden uráli 
nyelvben van ugyan mód (csírájában még az obi-ugorban is), de közös for-
mánst, n „genitivusragot" finnugor részről csupán a mari, a mordvin, a 
finn és a lapp nyelvben találunk.1 

A genitivust W U K D T a nominativussal, accusativussal és dativussal 
együtt a ,,belső determináció" esetének nevezi, s megállapítja róluk, hogy 
egy nyelvből sem hiányoznak, még akkor sem, ha nincs is külön formáns 
a jelölésükre (Die Sprache II,2 83 kk). A nyelvtudomány e négy közül kettő
nek, az accusativusnak ós genitivusnak (a nominativus jelöletlen) azonos 
alakú kitevőjét mutat ta ki az uráli nyelvcsalád mindkét ágában. Figyelemre 
méltó azonban, hogy sem az accusativusi m, sem a genitivusi n használata 
nem következetes még azokban a nyelvekben sem, amelyekben megvannak 
e formánsok: majd mindenütt kifejezhető a tárgy és a birtokviszony ez alaki 
kitevők nélkül is. A mondattani szerepben mutatkozó eme ingadozás, meg 
más formánsokkal való hang- és funkcióbeli nagy hasonlóság alapján ismétel
ten fölvetődött a probléma: mi volt e ragok eredeti, elsődleges szerepe a kér
déses nyelvekben, illetőleg, ha van történeti összefüggés köztük, az uráli 
alapnyelvben. Különösen a genitivusi n-re vonatkozólag merültek föl már 
korán különféle elképzelések. 

2. a) Minthogy az úgynevezett ,,külső determináció" rag-rendszere 
az irányhármassággal már az uráli korban kétségtelenül kialakult, a „belső 
determináció" formánsai meg nagyrészt az egyes nyelvek külön életében 
keletkeztek,2 érthető, hogy elsősorban a határozóragok körében keresték az 

*A hozzászólások N. SEBESTYÉN IRÉN dolgozatának a konferencián elhangzott 
változatán alapulnak. A s z e r k . 

1 SIMONYI (Budenz-Album 60, Jelzők 137 kk.) és-WINKLER (KSZ. XII, 9) szerint 
a magyarban is világos nyomai vannak az ősi n genitivusragnak. E föltevést általában 
nem fogadják el. Legújabban pl. FARKAS GYULA fejezte ki azt a véleményt, hogy az 
n birtokviszonyt jelölő szerepének a finnugor nvelvek közül csupán a magyarban nincs 
nyoma (UAJb. XXV, 65). 

2 WINKEER többször hivatkozik erre, mint olyan tényre, amely élesen elválasztja 
az urálit az indoeurópaitól és nagyon közel viszi az altajihoz, 1. pl. Nyr. LIX, 66. 
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n genitivusrag eredetét. így a régebbi kutatók közül W E S K E (Untersuchun-
gen zur vergleichenden Grammatik des finnischen Spraehstammes, 97 kk,), 
AHLQVIST (Suomen kielen rakennus, 99 kk.), W I N K L E R (Uralaltaische Völker 
und Sprachen, 208 kk.), SZILASI (Nyelvészeti Tanúim. I, 46 k.). Később 
WIKLUND foglalkozott igen behatóan a kérdéssel az -n végződésű lapp igei 
adverbiumokkal kapcsolatban. Megállapította, hogy azokban a lapp nyelv
járásokban, amelyekben a szóvégi n megőrződött, az igei adverbium mindenütt 
n-re végződik, s alakjában és jelentésében teljesen megegyezik az n végű 
genitivussal (Festskr. Qvigstad 318),3 pl. bötin lavluen juoigen 'kamen sin-
gend und jodelnd', wattsien 'gehend', puata cuofken 'kommt auf Schneeschu-
hen gelaufen' stb. (i. m. 332). Megvizsgálva a többi finnugor nyelv viszonyait 
is, arra az eredményre jutott, hogy az instructivus minden uráli nyelvben, 
ahol van genitivus, hangalakban azonos vele.4 Ebből azt következteti, hogy 
a kettő tulajdonképp e g y eset, amelyet talán legtalálóbban connectivus-
riak lehetne nevezni, mert két fogalom (névszó-névszó, névszó-ige, ige-ige) 
közelebbi vonatkozásának kifejezésére szolgál (i. m. 334). 

b) A tudósok egy másik csoportja: BUDENZ (UA. 272 k.), SETALA (ÁH. 
382 k.), SZINNYEI (FgrSprw.2, 61), RAVILA (FUF. XXVII, 77, 82) és leg
újabban TAULI (UAJb. XXIV/2 : 31,36) azon a nézeten van, hogy ez az n 
elem eredetileg melléknévképző (nomen possessivum) volt.5 Tüzetesen csak 
RAVILA fejtette ki álláspontját. WiKLUNDnak abból a tételéből indult ki, 
hogy a genitivus és instructivus eredetileg azonos volt. Ezen az ala on 
W I K L U N D következtetésre jutott, hogy az n nem lehet eredetében 
melléknévképző, mert hiszen esetrag. RAVILA azonban, még nagyobb távlat
ból nézve a kérdést, úgy látja, hogy a kettő nem zárja ki egymást. A geniti
vus ugyan jellegzetesen adnominális eset, az instructivus pedig adverbális 
— de egy korábbi fokon a határozott igealakok is túlnyomórészt névszói 
alakok voltak, tehát eltűnik az elvi különbség adverbális és adnominális 
funkció között, éppúgy, mint ahogy eltűnik a nomen és a verbum között, 
így nincs akadálya annak, hogy a genitivust és instructivust azonosítsuk 
s egy ősi adjectivumot lássunk bennük (FUF. XXVII, 81 k.).6 

c) Külön csoportot alkot SKÖLD és COLLINDEE, elmélete, mert egy 
hasonlónak értelmezhető uráli és indoeurópai névragozási jelenség párhuzamba 
állításán alapszik. SKÖLD szerint az n genitivus, amely ,,a tulajdonképpeni 
tipikus, sok nyelvben közös függő esete az urálinak", összevethető az indo
európai heteroklitikus deklinációban mutatkozó w-nel. Elgondolása szerint 
föl kell tennünk egy korszakot, az indoeurópai és az uráli egy közös előz
ményét, amikor csak két eset volt: a végződés nélküli casus rectus és az n-re 
végződő casus obliquus (FUF. XVIII, 226, 228). — COLLINDER kiinduló
pontja MAKimak azon tétele, hogy a birtokos személyragozásban a birtok 
többségét jelentő n elem bizonyos esetragokkal „összenőve" került bele az 

3 Hogy a lapp verbaladverbium n-je genitivusrag, azt már HUNFALVY fölismerte 
(NyK. V, 384, 419), mint arra WIKLUND i. m. 335. 1. rámutat. 

4 E körülményt RAVILA szintén hangsúlyozza. Bizonyítékként hivatkozik a mord
vinra, ahol mindkét rag alakja ú anélkül, hogy a jésítettség kielégítően meg volna magya
rázva (FUF. XXVII, 79 k.). 

5 Korábban hasonlóan WIKLUND (MO. I, 52), COLLINDER (Jukagirisch und ÍJra-
lisch, 41), FARKAS GYULA (UAJb. XXV, 65). 

6 Ugyanezen n elemhez kapcsolhatónak véli TOIVONEN esetleg az n lativusragot is, 
1. FUF X X V i n , 18 k. 
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egyes számú birtokot jelölő paradigmákba is (1. MARK, SUST. LIV, 248 kk.). 
COLLINDER megállapítja, hogy a MAKKtól említett n-es esetragok közül 
tulajdonképp csak az n genitivusrag jöhet számításba. Ez az uráli nyelvek 
birtokos személyragozásában mutatkozó n pedig végső fokon az az n obli
quum lehet, amelynek az abszolút ragozásban az n genitivusrag az egyetlen 
maradványa (Indo-uralisches Sprachgut 29, 30; lényegileg ugyanígy leg
újabban ,,Zur indo-üralischen Frage", 87; vö. még UAJb. XXIV/2 : 6, 7). 

d) Egészen új magyarázatot kísérel meg FARKAS GYULA. Szerinte az 
,,öt uráli nyelvben" (szamojéd, lapp, manysi, finn, mordvin) meglevő n 
elem és ,,hangbeli változata, a í " (vö. pl.finn tuo: nuo; md. határozott rago
zás gen. sing. moda-n-t': gen. plur. moda-t'-ne-n; ms.-cht. 2. személyű személy
névmás és birtokos személyrag n-nel, szemben a többi finnugorságbeli í-vel 
stb.) tulajdonképp névmási eredetű, és egy ősi nyelvforma legrégibb anyagá
hoz tartozik. Ebben a nyelvformában bizonyos mondatrészek funkciójának 
kiemelésére használták. Ügy látszik, hogy ezzel az n} ill. t elemmel főleg 
azokat a mondatrészeket emelték ki, amelyek különben jelöletlenek voltak, 
pl. a 3. személyű állítmányt és a birtokos jelzőt. Jelzői használatban később 
az n-es alakok genitivusi értéket kaptak, sőt más végződéseket is fölvehettek, 
s ezzel újabb esetek kialakulásához adtak alapot. A birtokos személyragokkal 
kapcsolatban esetlegesen többesi jelentést is adaptálhattak (UAJb. XXVI, 
53 k.). 

FARKAS GYULÁnak ez az elképzelése több ponton érintkezik azzal az 
elgondolással, melyet LAKÓ GYÖRGY fejtett ki ,,Az egyszerű ragok kelet
kezésének kérdéséhez" c. nagyjelentőségű tanulmányában (I. OK. I, 210 
kk.), s amelyre FARKAS GYULA mint a saját elméletét igazoló, ill. megerősítő 
fölfogásra hivatkozik (UAJb. XXVI, 60). Azt hiszem, a két — egyébként 
egymástól független — fölfogás a kérdéses n (névmási) elem végződéssé 
válásának két különböző szakaszára vonatkoztatható. LAKÓ aktualizátorról, 
FARKAS GYULA mondatrész-kiemelőről szól, s ha figyelembe vesszük, hogy 
az előbbi a locativusi, az utóbbi pedig a birtokviszony kifejezésére szolgáló 
n elemről beszél, az elnevezés különbségét nem tarthatjuk csupán terminológiai 
különbségnek. Az aktualizátor ugyanis a fogalomnak a valósághoz való 
viszonyát fejezi ki, tehát egy fokkal előbbre van a szintaktikai elemmé fejlő
dés útján, mint az a nyelvi elem, amely pusztán a kiemelést szolgálja. Ez a 
fokozati különbség megmutatkozik az uráli nyelvek jelenlegi állapotában is. 
A *n. névmás,' mint aktualizátor, s mint a mondatbeli ,,külső determináció" 
eszköze, már az uráli korban szintaktikai elemmé alakult, s mint ilyen szárma
zott tovább az egyes rokon nyelvekbe. Viszont (esetleg) ugyanez a *n. név
más — mikor nem volt igazi mondattani funkciója, hanem csupán mint 
kiemelő elem szerepelt — nem fejlődött raggá, hanem megmaradt kissé 
határozatlan értékű, a szintaktikai viszony kifejezésére nem föltétlenül 
szükséges nyelvi jelnek. Éppen ezért nem őrződött meg minden uráli nyelv
ben, s ahol megőrződött is, többnyire ott sem kötelező és nem következetes 
a használata. 

3. Mindezek az elképzelések valami funkcióval bíró elemnek tekintik 
az n-t (a) eredetileg helyhatározó rag, ill. connectivus; b) adjectivum-képző; 
c) a függő esetek tövét képező obliquum; d) névmási elem). Egy korszakkal 
még hátrább megy az n glottogónikus magyarázatában RAVILA (FUF. XXVII, 
85 k.) és N. SEBESTYÉN IRÉN most előadott tanulmányában. RAVILA utal 
az uráliban, az altajiban és esetleg (COLLINDER szerint) a jukagirban is meg-

4 
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levő n genitivusragra, valamint az ide tartozó nyelvek némelyikében jelent
kező n hiátustöltőre. E kétféle szerepű n szerinte történetileg összetartozik 
oly módon, hogy a hangréstöltő funkció volt az eredeti, s abból fejlődött 
másodlagosan a szintaktikai funkció. Valószínűnek tartja, hogy a legősibb 
időkben, talán még a ragozás kialakulása előtt, volt már egy ilyen eufónikus 
n hang.7 Föltehető, hogy egy ilyen korai, könnyen érthető fonetikai föltételek 
közt kialakult n hang szemológiai funkciót kapott, majd önálló, nem csupán 
Hangzóközi helyzetben érvényesülő formális elemmé fejlődött (i. h.). — 
Érdemes e fölfogással párhuzamba állítani COLLINDER nézetét az urálival 
rokonnak tar tot t jukagir n genitivus és hangréstöltő kapcsolatáról, ű ugyanis, 
RAViLÁval homlokegyenest ellenkező módon, az n birtokosragi funkcióját 
veszi elsődlegesnek. Később megtörténhetett, hogy ez a végződés bizonyos 
prozódiai föltótelek következtében tisztán hangtani úton eltűnt, mint pl. a 
IpL-ban, ahol már csak egytagú tövek végén található, továbbá helynevek
ben, de csupán két magánhangzó közötti helyzetben; így van a Sámé-atnam 
'Lappland' mellett Samm-atnam alak is. Az -n fokozatos eltűnése tehát a 
IpL-ban már csaknem befejeződött, a jukagirban azonban még korai fokon 
van, bár a hang és funkciója közti asszociatív kapocs már meglazult. Mivel 
pedig az n különösen gyakran fordult elő magánhangzók között (mert eredeti 
funkciójában is ott maradt meg legtovább), jelenlétét e z z e l a f o n e 
t i k a i h e l y z e t t e l asszociálták. Ezáltal az n kiszakadt eredeti mor
fológiai összefüggéséből s lényegében eufónikus értéket kapott (Jukagirisch 
und Uralisch 41). 

N. SEBESTYÉN I R É N RÁviLÁéhoz hasonló fölfogást képvisel, mégis 
azzal a különbséggel, hogy RAVILA szerint az eufónikus n már az uráli alap
nyelvben adjectivum-képzővé, azaz két fogalom közelebbi kapcsolatának 
alaktani elemévé vált. Legalább erre következtethetünk abból a megjegy
zéséből, hogy ,,az adjectivumot véve kiindulásul, könnyebben válik érthetővé 
a genitivus hiánya a magyarban, az obi-ugorban és a permi nyelvekben. 
Ha már az uráli ősnyelvben határozottan genitivus lett volna, a genitivusnak 
ilyen kiterjedt eltűnése nehezen volna érthető, különösen azért, mert helyette 
nem keletkezett új genitivus. Minden esetre sokkal egyszerűbb az adjectivu
mot venni kiindulásul." (FUF. XXVII, 77.) 

4. N. SEBESTYÉN IRÉN előadásában fölveti a szamojédban ós a négy 
finnugor nyelvben található n genitivus kapcsolatának kérdését. Erre vonat
kozólag — más összefüggésben — FARKAS GYULÁnál találunk igen meglepő 
elgondolást. Abból kiindulva, hogy az n possessiv elemmel bíró pt uráli nyelv 
egyéb hang- és alaktani közösséget'is mutat (m-accusativusrag, abszolút 
többesi tövet képző t, a névmási tövekben váltakozó t — n), fölteszi, hogy 
a szamojédban, s a vele valószínűleg nyelvjárási viszonyban levő protolapp 
nyelvben volt egy névmási eredetű, a mondatrész kiemelésére szolgáló n 
és t elem, mely fokozatosan a birtokos jelző, ill. a 3. személyű állítmány 
jelölőjévé lett. E szerkezeti változások idején a szamojédok és a protolappok 
kapcsolatban éltek az obi-ugorokkal, s azokkal együtt fejlesztették ki a duá
list, a t és n többes jelet. A lapp—obi-ugor közösség felbomlása után a lappok 

7 Az eufónikus n föltevését COLLINDER némileg önkényesnek tartja (1. Jukagirisch 
und Uralisch 41). Vö. hogy az egyes finn nyelvjárásokban a többes 1. és 2. személyű 
birtokos személyrag végén jelentkező w-et szintén mondatfonetikai helyzetben kelet
kezett másodlagos hangnak magvarázták; e magvarázat E. ITKONEN szerint „teljesen 
önkényes" (UAJb. XXVII, 38). . 

é 
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tovább vándoroltak nyugatra s új közösségbe kerültek a finn-volgaiakkal, 
akinek szintén átadták a t többes jelet, valamint az ^-származékot jelzői 
(genitivusi) funkcióban, azzal a tendenciával, hogy ez utóbbit eset-képzések, 
s a birtokos személyragozásban a birtok többségének jelölésére alapul hasz
nálják. A rendszer kialakulása azonban minden érintett népnél már kezdetei
ben elakadt, s csak nyomokban mutatkozik (UAJb. XXVI, 54 k.). 

Ez elgondolással szemben természetesen sok megjegyzést lehetne tenni, 
hogy azonban jelen tárgykörünknél maradjunk, röviden csupán egyet emlí
tek: egyáltalán semmi bizonyíték nincs arra, hogy az n genitivusi, vagy akár 
nomen possessivum-képző funkciója a szamojédoknál vagy a protolappok-
nál alakult ki. Éppen az elhangzott előadás mutatot t rá hangsúlyozottan, 
hogy a genitivusi n használata a szamojédban éppúgy ingadozó és követ
kezetlen, mint a finnugor nyelvekben. 

5. Az n genitivus glottogonikus eredetének kérdésével kapcsolatban 
szeretném fölhívni a figyelmet az uráli nyelvek egy olyan sajátságára, amely
nek behatóbb vizsgálata hozzájárulhat a probléma megoldásához. Az n 
esetrag és a birtokos személyragok kapcsolódási sorrendjére gondolok. 

CASTRÉN szerint a szamojédban a birtokos személyragok soha nem 
kerülnek a szótő és az esetragok közé, hanem mint a finnben és több más 
rokon nyelvben, az esetragokhoz és számjelekhez függesztődnek (Grammatik 
der samojedischen Sprachen, 237 — 8). Tehát pl. a nyenyec lamba 'Schnee-
schuh' birtokos személyragozott genitivusa így alakul: Iámban, lamband, 
lambanda stb. (1. CASTRÉN, i. m. 244; vö. PROKOFJEV: H3MKH H nHCbMeH-
HOCTb HapoAOB CeBepa I, 28 kk.), vagy a szelkupban a loga 'Fuchs' szó meg
felelő alakjai logann, logand stb. (1. CASTRÉN, i. m. 312; vö. PROKOFJEV, 
i. m. 104 kk., valamint UJb. XI, 294). 

Az n genitivussal bíró finnugor nyelvekre vonatkozólag SZINNYEI 
megállapítása szerint a finnben, lappban és mordvinban a sorrend: tő + 
esetrag + személyrag, a mariban pedig ingadozás van: bizonyos esetekben 
a személyrag megelőzi az esetragot, más esetekben pedig követi azt (FgrSprw.2, 
102). 

Ez a megállapítás a mordvinra nézve nem pontos, mert a moksában 
a genitivusi n (mint egyébként más esetrag is) a birtokos személyrag mögé 
kerül; pl. a t'éora 'Sohn' genitivusának személyragos alakjai Uora-íd-h, t'sora-
tsd-n stb. (1. PAASONEN, MdChrest. 4—5). 

A mariban B E K É szerint ,,A birtokos jelző ragja, a tárgyrag, a -lan, 
-hé, -ydé ragok rendesen a személyragok után állnak, a -s, ~Std, -§kd ragok 
pedig előttük. Kivételes eset mindkét csoportnál előfordul" (Cser. nyelvtan 
180). Érdekes azonban, hogy bár más esetragokkal bőven idéz példákat a 
különböző sorrendre, a genitivusi n-nek személyrag előtti helyzetére nincs 
példája: atamdn 'atyámé', aj^aődn 'gyermekedé', üődrzan 'leányáé' stb. (i. h.). 

A finnben és a lappban a birtokos személyrag mindig az esetragok 
mögé, tehát a birtokszó legvégére kerül, mint a szamojéd nyelvekben. 

Az esetrag és személyrag kapcsolódási sorrendjére vonatkozólag T A U L I 
„The Sequence of the Possessive Suffix and the Case Suffix in the Uralian 
Languages" c. tanulmányában arra az eredményre jut, hogy a permi és a 
volgai nyelvekben az újabb keletkezésű esetragok k ö v e t i k , az ősi uráliak 
pedig m e g e l ő z i k a birtokos személyragot. Később az ugorban, főleg 
a magyarban, az előbbi, a finnben és lappban pedig az utóbbi sorrend általáno-
sult (Orbis II , 397 kk., idézi UAJb. XXVI, 59). E tétel, mint látjuk, nem 
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áll meg: akár ősinek tekinti TAULI az n ragot, akár nem (szerinte szekrécióval, 
ill. adaptációval keletkezett, 1. UAJb. XXIV/2, 36), kezelése a volgai nyelvek
ben sem egyértelmű. 

Az n genitivusragnak és a birtokos személyragoknak az uráli nyelvek
ben megfigyelhető kapcsolódási sorrendjéből a következő meggondolások 
erednek: 

a) Annak a véleménynek, amelyet N. SEBESTYÉN IRÉN képvisel most 
előadott értekezésében, s amely szerint az n elsősorban hangzéközi helyzet
ben keletkezett szervetlen hang — kétségtelenül ellene szól az uráli nyelvek 
többségében mutatkozó esetrag + személyrag sorrend. A személyragok 
ugyanis eredetileg mind mássalhangzón kezdődtek, előttük tehát nincs helye 
hiátustöitő hangnak. — Megítélésem szerint azonban a moksában és mariban 
meglevő személyrag -j- esetrag sorrend sem támogatja különösebben ezt a 
föltevést, mert csak rákövetkező magánhangzós szókezdet esetén állhatott 
be a magánhangzón végződő birtokos személyrag után hangrés-helyzet. 
Ez azt jelenti, hogy az eufonikus n jelentkezéséhez aránylag ritkán adódtak 
megfelelő mondatfonetikai föltételek, genitivusi szerephez jutását s analógiás 
elterjedését tehát a gyakori előfordulás aligha indokolhatná. 

b) A másik, RAViLÁtól képviselt fölfogásnak, hogy az n az uráli korban 
már nomen possessivum-képző, megfelel a szamojéd, finn, lapp és erza-
mordvin sorrend (n képző + birtokos személyrag), de határozottan ellene 
mond a moksa-mordvin és a mari: hogyan járulhatna a birtokos személy
raggal már determinált szóhoz utólag még egy fogalom-módosító elem? — 
A genitivusragnak személyrag u t á n i helyzete szerintem egyelőre mégis 
csak úgy magyarázható legtermészetesebben, ha föltesszük, hogy az n-nek 
— bármilyen eredetű volt egyébként (melléknévképző, connectivus, a függő 
esetek ragja vagy hely határozórag) — már legalább a finnugor korban birtok
viszonyt jelölő értéke i s volt. Ha már mondattani funkció fűződött hozzá, 
akkor természetesen függetlenült a szótőtől, s mint önálló szintaktikai elem, 
kerülhetett a birtokos személyrag m ö g é is azokban a nyelvekben, ill. 
nyelvjárásokban, amelyekben az esetrag-személyrag sorrend állapodott 
meg. — Egészen más indokolással hasonló eredményre jut GYÖRKÉ, de már 
az uráli alapnyelvre vonatkozólag. Azon az alapon, hogy az instructivus 
és genitivus azonos eredetű, s a két funkció szétválása az ige és névszó formai 
elkülönülésével párhuzamosan folyt le, azt következteti, hogy ,,az -n ragnak 
mégis csak lehetett már genitivusi funkciója az uráli alapnyelvben is." (MNy. 
XXXIX, 194). 

Egy ilyen uráli vagy finnugor kori szintaktikai elem nyomtalan el
tűnését az ugor és permi nyelvekből kétségtelenül nehéz megmagyarázni, 
de azt hiszem, még mindig könnyebb, mint egymástól független kifejlődését 
föltenni a többi uráli nyelvben.8 Mivel a birtokviszony m i n d e n uráli 
nyelvben lehet jelöletlen, viszont jelölése (a birtokos személyragokon kívül) 
több uráli nyelvben n raggal is történhetik, joggal gondolhatunk arra, hogy 
e genitivusi n használata az uráliban nem volt következetes és szintaktikai-
lag kötelező, s talán valóban csak akkor járult a birtokost jelentő szóhoz, 
ha azon különös nyomaték volt. Egy ilyen — bár mondattani szerepben 

8 Aligha segít közelebb a kérdés megoldásához TATJLT véleménye, amely szerint 
az n genitivus valamely „terjedési központból" került az uráliba és altajiba, vagy esetleg 
ez utóbbiból jutott a szamojéd nyelvekbe (1. UAJb. XXIV/2: 40). 
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jelentkező, de lényegében mégis csupán kiemelő értékű — morfémának el
tűnése természetesen már sokkal könnyebben érthető, mint volna egy teljesen 
megállapodott használatú szintaktikai elemé. Jól elképzelhető, hogy az enkliti-
kummalvaló kiemelés tendenciája a rokon nyelvek némelyikében megmaradt, 
sőt megerősödött, s hatására újabb kiemelő partikulák is keletkeztek. így pl. 
a finnben igen általános az efféle simulok (-han, -han, -pa, -pa, -s stb.) hasz
nálata. A rokon nyelvek másik csoportjában viszont e tendencia elsorvad
hatott . A magyarban pl. általában nincsenek ilyen kiemelő értékű enkliti-
kumok; az itt a, ez e-félék inkább interjekció-szerűek, s használatuk egyébként 
is egészen szűkkörű. 

6. Azok a nyelvi tények, amelyek az előadó tudóst arra a meggyőződésre 
vezették, hogy a genitivus ragjaként fölfogható n tulajdonképp szervetlen 
hang, úgy látom, a következő három típusba sorozhatok: a) a birtokost 
jelölő szóhoz nem mindig n járul, hanem helyette a birtokszó kezdő mással
hangzója szerint m, ill. rj is jelentkezhetik; b) ,,Olykor a szókezdő mássalhangzó 
járul hiátustöltő hangként az előtte álló szóhoz" (kézirat 25. 1.); c) n (m) 
hang jelentkezik sokszor olyan, egy hangsúly alá tartozó kapcsolatokban is, 
amelyek nem fejeznek ki birtokviszonyt. — E nyelvi tények értelmezésével 
kapcsolatosan, inkább kérdés formájában, szeretnék néhány elvi meggondo
lást fölvetni. 

a) Az első csoporthoz tartozó esetek, pl. sallako(m) buhutsea 'die Frau 
des Dummen', swőb'em pu%üt'ée 'die Alté des Riesenunholdes', pám^matt§n 
'in den Wipfel des Baumes' stb. (1. kézirat 21. 1.) erőltetés nélkül magyaráz
hatók volnának úg}^, hogy a genitivusi n részlegesen hasonult a rákövetkező 
szó bilabiális kezdő hangjához. De nehézséget okoz, hogy l kezdetű birtok
szónál ez a magyarázat nem alkalmazható. Fontosnak tartom azonban, 
hogy az előadás szerint az l előtti m esetek ritkák; ezt bizonyítja talán az is, 
hogy a megfelelő helyen csupán egyetlen adatot találtam rá: Hősim leatam-
bada 'die Wáchter des Zeltlagers' (kézirat 20. 1.). 

b) Ha egy szó végén a rákövetkező szó kezdő mássalhangzója jelent
kezik, akkor az tulajdonképp nem tekinthető hiátustöltőnek, hiszen magán
hangzó + mássalhangzó, vagy éppen mássalhangzó + mássalhangzó közt 
nem keletkezik hangrés: %áei^,tannaid"a 'die Gewitter stiegen auf; jönnark^ 
JcJpte 'tausend Renntierochsen'; juip^pö fiöjjera 'zehn Jahre sind vergangen' 
stb. (1. kézirat 25. 1.). Azt hiszem, az ilyen esetekben nem szervetlen hangról, 
hanem a szóvégi gégezár hasonulásáról van szó. H A J D Ú P É T E R mutatott rá, 
hogy a szamojéd nyelvekben ún. erősen vágott szótaghangsúly van, s ez az 
oka a szamojédra oly jellemző szókezdő aspirációnak és szóbelseji, ill. szóvégi 
gégezárnak (NyK. LV, 88). Egyébként a szókezdő mássalhangzónak a meg
előző szóhoz tapadására sok adat található pl. REGULY manysi gyűjtésé
ben: ill tük kgzentau, vö. KL il tá khasentau 'folytonosan pengeti' (VNGy. 
IV, 116); jciit tullsem láiling tüll, KL jal tulsem lailér] tul 'atyám állította 
lábas éléskamra' (IV, 135); matti hbingna matt kasingna ténn páttsia, F L 
mat l'opirjné, mat kaéirjné ten patseV 'valami suttogásba, valami susogásba 
kezdett (a két öreg) (IV, 150) stb. A chanti anyagban aránylag kevesebb 
efféle van, de azért ott is akad: sass ogi nár kátt vuoj talyilem 'hátbőrrel szoron
gató állat módjára húzogat engem' (vö. a következő sorban: meil sogi norrkatt 
vuoj tál silem 'mellbőrrel szorongató állat módjára ráncigál engem') (REGULY— 
ZSIEAI, OH II, 237); poseng amp posskallke tiel jüln nari un kolomsop euthm'f&rkos 
eb kölyke ha ide jön, a szablya nagy három darabjára vágom' (i. m. 260; jilln 
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egyes szám. 3. szemétyű állítmány); lun atel peltaptelá 'ővele ijesztgetik' 
<i. m. 257) (vö. V -nat, -nat 'kera; mit' KARJ . -TOIV. Wb. I I , 598 a), stb. 
Igen jellemző, hogy pl. MuNKÁcsrnál vagy PÁPAYnál, azoknál a gyűjtőknél, 
akik — persze minden elvi megfogalmazás nélkül — nem egyes közlőik 
b e s z é d é t , hanem az egyéni sajátságokból kihámozható szociális érvényű 
n y e l v e t igyekeztek megragadni, ilyen jelenségek nincsenek. Hasonló
képp aligha véletlen, hogy N. SEBESTYÉN IRÉN is csupán a nagyon pontos 
fonetikai átírással készült LEHTiSALO-szövegekből idéz ide tartozó adatokat: 
CASTRÉNtól, akinek a gyűjtése szintén langue- (és nem parole-) jelenségekre 
vonatkozott, nem találtam egy példát sem a tanulmány idevágó részében. 
— Kérdés mármost, nem tehető-e föl, hogy a szókezdő mássálhangzó jelent
kezése a megelőző szó végén tulajdonképp a gégezár hasonulása a következő 
mássalhangzóhoz? Teljesen hasonló fonetikai jelenség lenne a közismert 
finn tule pois-íélék ejtése, meg a sadetta, kirjetta-típusú partitivus. Ha a 
szamojéd esetek is így volnának értelmezhetők, akkor nem kellene a szóban 
forgó inetimológikus mássalhangzókat szervetlen hangoknak tekinteni, hanem 
úgy lehetne fölfogni őket, mint a gégezárnak a különböző fonetikai környezet 
szerint különféleképp történő realizációit. 

c) A nem birtokviszonyt kifejező szerkezetek két tagja közt mutatkozó 
nazálisok, legalább részben, talán szintén egy fajta hasonulás eredményeinek 
tekinthetők. Az értekezésben idézett példákból úgy látom ugyanis, hogy e 
nazálisok főleg olyan egy hangsúly alá tartozó kapcsolatokban jelentkeznek, 
amelyekben egyébként is van nazális, esetleg több is, a szervetlen hang 
közvetlen közelében: pintanan gasauaah huna tanjuuvih noj malitseada 'der 
Mann der Werkbáume suchte, hatte irgendwo seine tuchene Malitsa; rjáftnantv 
•sicte jwfösa%an„tanne[í(ía%e'3 'einst waren zwei Freunde'; já(3nár]^Grajjé~ni":* 
'wir bégében uns [dual.] auf das Meer zu' stb. (1. kézirat 24. 1.). Nem volna-e 
föltehető, hogy a szervetlen szóvégi nazális az erősen vágott szótaghangsúly 
hatására keletkezett gégezárnak vagy aspirációnak „hasonulása" a környező 
nazálisokhoz? A mediopalatális nazális pl. H A J D Ú P É T E R szerint szókezdeten 
úgy keletkezett, hogy „a magánhangzóval kezdődő szók elején erős gégezár 
vagy aspiráció állt elő, amely az esetek nagy részében nazalizálódott . . . 
A szókezdő gégezár vagy aspiráció nazalizálódása először valószínűleg olyan 
szavakban zajlott le, amelyek szóbelseji nazálist tartalmaztak . . ." (NyK. 
LV, 89). Ha ez a magyarázat alkalmazható volna a szókapcsolatokban mutat
kozó szervetlen nazális elemekre is, akkor ez utóbbiak, mint másodlagos 
jelenségek, elkülönítendők lennének a birtokos szerkezetekben meglevő, 
genitivusi ragnak tekinthető n-töl. 

E kérdéses n-nek hangréstöltő, vagy akár „eufonikus" eredete azért 
sem látszik valószínűnek, mert ilyen szerepben rendszerint valamely zöngés 
réshang: v, j , y, h (zöngés környezetben ez is zöngésül!) szokott jelentkezni, 
ami fonetikailag teljesen érthető, sokkal inkább, mint volna az n. Nem meg
győző tehát a tanulmánynak az a következtetése, hogy a finnugor és szamojéd 
?i-genitivus „azonos tendencián alapuló, hasonló fonetikai feltótelektől függő 
párhuzamos fejlődés" eredménye, s nem függ össze genetikusan egymással 
(1. kézirat 29. 1.). Ezzel szemben, azt hiszem, az uráli nyelvek jelentékeny 
részében meglevő genitivusrag történeti kapcsolata aligha vonható kétségbe. 
Mivel pedig azt a föltevést, hogy e formáns vándorúton vagy kölcsönképp 
k:erült egyik nyelvből a másikba, semmilyen nyelvi tény nem támogatja, 
egyelőre mégis az a vélemény látszik legvalószínűbbnek, hogy az n (névmás-



172 HOZZÁSZÓLÁSOK N. SEBESTYEN IRÉN ELŐADÁSÁHOZ 

elem?), mint eredetileg kiemelő értékű morféma, már az uráli alapnyelvben 
bizonyos mondattani funkciót i s nyert. E föltevéssel érthetővé válik egy
részt eltűnése (mint kiemelő morfémáé) a permi és ugor nyelvekből, másrészt 
ingadozó sorrendje a birtokos személyragokkal kapcsolatban (mint önálló 
esetragé) azon uráli nyelvekben, amelyekben megőrződött. 

FOKOS DÁVID: 

N. SEBESTYÉN IRÉN előadása három főrészre oszlik, ezeken belül több 
részletkérdés kerül szóba. 

Az első rész a jellemző példák egész sorával igazolja, hogy a szamojéd 
birtokos szerkezetnek ősi és ma is általánosan használatos formája a magyar 
atyafi, háztető-féle birtokos szerkezeteknek, illetőleg összetételnek megfelelő 
jelöletlen szerkezet: a birtokviszonyt nem jelölték sem a birtokoson, sem 
a birtokszón, hanem a két mondatrész sorrendje (a rectum a régens előtt) 
és egységes szólamba foglalásuk szolgált ennek a viszonynak a kifejezésére. 
Ez a kifejezésmód persze egészen közel áll az egyéb (jelöletlen) főnévi jelzős 
szerkezetekhez; így a birtokos szerkezeteket sok esetben akár főnévi minősítő 
jelzős szerkezeteknek lehet felfogni, és éppúgy igazi összetételeknek is számi-
hatnak. 

A birtokost jelölő főnévvel azonos szerepű lehet a személyes névmás. 
Ez éppúgy, mint az ilyen szerepű főnév, ragtalan alakban (alapalakban, 
lígynevezett nominativusban) állhat, tehát nem külön birtokos névmás, 
mint pl. az indoeurópai nyelvekben, sem nem ragos alakja a személyes név
másnak (vagyis: én-ház), de ilyen szerkezet a szamojédban ritka; általános 
a birtokos személyragos szerkezet: *én-ház helyett *ház-én (== 'ház, enyém') 
>> házam. 

Ezekkel a szerkezetekkel foglalkozott az előadás második része. 
I t t N. SEBESTYÉN IRÉN egy olyan kérdést igyekszik tisztázni, amely 

az egész névragozás eredetének kérdésével függ össze, és amelynek — a 
véletlenek érdekes találkozásával — az én mai előadásomban is fontos szerep 
jutott. Minthogy azonban ezt a kérdést részletesebben tárgyaltam, fölösleges 
lenne felfogásomnak újból való kifejtése. Örömmel látom, hogy a legfontosabb 
pontban ugyanarra az eredményre jutottunk: a személyes névmás azért 
követhette a birtokszót, azért lehetett belőle enklitikus elem és idővel személy
rag, mert értelmező-szerepű volt ebben a szerkezetben. Talán csak azt jegyez
ném meg, hogy N. SEBESTYÉN iRÉNnek az a megállapítása, hogy ,,az értelmező
nek az értelmezett szóval való megegyeztetése nem lényege az értelmezős 
kapcsolatnak", (a kézirat 9. lapján), véleményem szerint nem értelmezővel, 
hanem domináló képzettel kapcsolatban érvényes. 

A harmadik rósz a szamojéd genitivus kérdésének van szentelve. 
Világos és módszeresen felépített következtetéssel arra az eredményre jut, 
hogy a szamojéd genitivusi ragnak tekintett -n, -r\ eredete szerint nem igazi 
genitivusi végződés, hanem szervetlen hang, amely gyakran jelentkezik 
„ e g y hangsúly alá tartozó másféle kapcsolatban is, a kapcsolatnak magán
hangzóval végződő első tagjához tapadva" (29. 1.). A birtokos szónak geniti
vusi raggal való jelölésére nem is volt szükség a szamojédban, hiszen itt is 
— mint általában az uráli nyelvekben — a birtokos szerkezetben eredetileg 
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nem szerepelt semmiféle külön rag. A genitivusi végződésnek gondolt szamo
jéd nazális „fokozatosan szoros összetartozást kifejező kapcsoló elemmé, a 
déli szamojéd nyelvekben pedig valóságos genitivusi raggá fejlődött" (28. 1.). 

Ha figyelembe vesszük, hogy RAVILA a finnugor genitivusi -n-hen 
eredetibb -n képzős melléknevet lát (1. FUF. XXVII, 81 kk.), és hogy már 
ő rámutat arra, hogy uráli és altáji nyelvekben is jelentkezik egy hiátus-
töltő -n, amely persze idővel könnyen vehetett fel szemológiai funkciót (1. uo. 
84—5) (1. még SCHRIEFL fejtegetéseit: KSz. XIII , 48 kk., 278 kk., COLLINDEB, 
Jukagirisch und Uralisch 37—8, FOKOS: Nyr. LXX, 41—4 stb.)., akkor N. 
SEBESTYÉN iRÉNnek számos biztos adatra támaszkodó nézetét ebbe a gondolat
körbe beleillőnek és valószínűnek fogjuk találni. Az előadó egyébként számol 
azzal a lehetőséggel is, hogy ilyen nazális végződés más módon is fejlőd
hetett , de ekkor sem a genitivus ragjaként. 

Még egy dolgot szeretnék ezzel a kérdéssel kapcsolatban megjegyezni. 
Minthogy H A J D Ú PÉTER ,,A másodlagos szókezdő nazálisok a szamojéd

ban" c. értekezésében (NyK. LV, 60) megállapította, hogy a szamojéd nyel
vek nagy részében eredetileg magánhangzón kezdődő szavak elején másod
lagos nazális (?]-, n-y n-) fejlődött, érdekes volna annak a megvizsgálása, 
hogy lehet-e valami párhuzamot találni a szókezdő magánhangzó előtt és 
a szóvégi magánhangzó után (persze bizonyos mondatfonetikai helyzetek
ben) jelentkező szervetlen nazálisok területi előfordulása között. 

B . A . SZEREBRENNYIKOV: 

Az előadás egyes tételei számomra nem egészen világosak. Hozzá
szólásomban főleg ezekre a pontokra kívánok kitérni. 

Az előadó azt állította, hogy az az állapot, amikor jelöletlen szerkezet 
fejezte ki a birtokost, a legősibb az uráli nyelvek történetében. Ebben az 
állításban azonban bizonyos ellentmondás található. A mai finnugor nyelvek
ben — különösen a keleti finnugor nyelvekben — kétségtelenül vannak olyan 
szerkezetek, amelyekben a két főnévhez semmiféle olyan formáns nem járul, 
amely egymáshoz kapcsolná őket. A dolog lényege azonban abban áll, hogy 
a különféle nyelvekben meghatározott törvényszerűségek vannak, s amikor 
a két főnév egy adott sorrendben egymás mellett van, akkor az első rend
szerint elveszti főnévi jellegét. Ennek bizonyítására két példát említek a 
komi-zürjén nyelvből. 

1. k&r koktui 
2. ker koktujis vosi 

Az első szerkezet két szóból áll. Az első szó jelentése: 'rénszarvas'; a másodiké: 
'nyom'. A második mondat azt jelenti, hogy 'a rénszarvas nyoma eltűnt'. 
Ebben az esetben a két főnevet harmadik személyű birtokos személyrag 
kapcsolja össze. Az illető nyelvet beszélő úgy érzi a mondatból, hogy az 
adott esetben egy bizonyos meghatározott rénszarvas nyoma veszett el, 
például azé, amelyet éppen kergetett. Az első példában a nyelvet beszélő 
az első szót, amely főnév, nem úgy fogja fel mint birtokost, hanem mint 
jelzőt. I t t egy tulajdonság elvonása ment végbe, s az a szó, amely e tulajdon
ságot kifejezi, jelzője a másodiknak. 
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Ha vannak is olyan esetek, amikor a főnév nem válik teljes egészében 
ennek a tulajdonságnak a hordozójává, a két eset közötti határ eléggé meg
határozhatatlan. Például a vadőr 'part ' jelentésű komi-zürjén szóban, amely 
a Víz' és a 'szél' jelentésű szavakból van összetéve, nehéz meghatározni, 
hogy az első elem önálló főnév-e, vagy pedig egy tulajdonság hordozója. 

Ha ezekből az alapfeltételekből indulunk ki, akkor az előadó egyik
másik példája nem látszik nagyon szerencsésnek. Én például a nyenyec 
ty ud 'rénszarvas-nyom', nientsea njum 'szamojéd fiú vagyok' példákban 
nem látok birtokviszonyt. A komi zon 'komi fiú'-féle szerkezetek nagyon 
emlékeztetnek a mai finnugor nyelvekben és például a ta tár nyelvben is 
található olyan kifejezésekre, amelyek nem egy bizonyos kominak a fiát 
jelentik, hanem általában 'komi fiú' jelentésűek. Egyszerűen tulaj donság -
jelzőről van it t szó. 

A nyenyec nients mirkana 'ember alakban' példa sem fejez ki birtok
viszonyt. I t t is az 'ember'-t mint tulajdonságjelzőt kell felfogni. 

Ha tehát ezt a tézist nagyon széles körben akarjuk általánosítani, 
akkor egész sor ellentmondásra akadunk. Ezért, véleményem szerint, az. 
ellentmondások elkerülése végett több anyagot kellene felhasználni és magát 
a tézist mélyebben ki kellene dolgozni. 

Nem teljesen világos számomra a szervetlen n problémája sem. Milyen 
okból bukkant elő és tűnt el a szervetlen n% Hogy vajon hiátustöltő volt-e, 
vagy pedig egyéb fonetikai okai voltak-e megjelenésének, illetve eltűnésének, 
az nem eléggé derült ki az előadásból. 

A harmadik probléma a jelenségek régi voltának a kritériuma. A jelen
ségek ősi voltának egyes kritériumai, amelyekkel a nyelvészek operálnak, 
a Szovjetunióban elég világosnak tűnnek fel. Amikor például a mari kit 'kéz1" 
jelentésű szót és a zűrjén ki szót Összehasonlítjuk, senki számára sem kétsé
ges, hogy a kit az ősibb. Amikor azonban a különféle eset viszonyok vagy 
a birtokviszony kifejezésének egyes módozatairól beszélünk, akkor nagyon 
nehéz tisztázni, hogy melyik kifejezésforma tartozik a legősibb réteghez. 
Annakidején MEILLET azt mondotta, hogy a kifejezésformák módozatai a> 
különféle nyelvekben eléggé korlátozottak. Ugyanakkor arra is figyelemmel 
kell lennünk, hogy a különféle kifejezési formák és módok időnként változ
nak, tehát ami igen ősi volt, az többezer évvel később újra előtűnhetik. 

A nyelv-lélektani kutatások azt bizonyítják, hogy az emberi gondol
kodás számára teljesen mellékes, hogy ezt vagy azt a viszonyt milyen módon 
fejezzük ki. Ezért tehát annak bebizonyítása során, hogy a kifejezésformák 
közül melyik az ősibb, rendszerint nem lingvisztikai természetű bizonyítás
hoz kell folyamodnunk, hanem a különféle stádiumokhoz, az emberi gondol
kodás különféle minőségi változásaihoz stb. 

Az emberi gondolkodás fejlődésének és a kifejezési formák váltakozásá
nak kölcsönös viszonya azonban számunkra egyelőre rendkívül homályos és 
ingatag. 

Végezetül csak annyit, hogy egyáltalában nem akarom ezzel cáfolni 
az előadás fő mondanivalóját. Mindössze véleményt kívántam nyilvánítani 
azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek számomra nem eléggé világosak. 
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» H A J D Ú PÉTER: 
A rendkívül értékes, tanulságos és sok újat nyújtó előadásnak azzal a 

részével szeretnék foglalkozni, amelyben a szamojéd és az uráli genitivus 
eredetéről van szó. 

N. SEBESTYÉN I R É N dolgozatának ebben a felében a szamojéd genitivus 
ragjául emlegetett n hangot mondatfonetikai okokból létrejött szervetlen 
hangnak tekinti, amely nem áll genetikus kapcsolatban a finnugor nyelvek
ből ismert *n génitivusraggal. 

Mielőtt az uráli alapnyelv genitivusáról mondanám el véleményemet, 
szeretném a szamojéd genitivus kérdését közelebbről megvizsgálni. 

Az előadásban több nyenyec példát hallottunk a jelöletlen birtok
viszony kifejezésére és arra, hogy az ún. genitivusi alakokban egy szervetlen 
n hang jelentkezik. A jelöletlen birtokos szerkezetek — ahogy az előadd 
is rámutatott — kétségkívül ősi, az alapnyelvből örökölt kifejezési formák. 
Vannak azonban a nyenyecben olyan genitivusi szerkezetek is, amelyek 
nem tartalmaznak szervetlen n elemet, a szó alapalakjától, nominativusától 
mégis eltérnek. 

Egyes számú genitivusi funkciójúak az alábbi alakok: Oksz. j é ő" 
fidr ni" 'auf den Rand des Topfes' (Vd. 108), vö. Oksz. jéö 'der Topf (Vd. 
592, 1. még MSFOu. LVI, 38); 0 . nüP u.^ni§§á§ 'mein Vater des Himmels' 
(Vd. 549), vö. O. nüm' 'Himmel' (MSFOu. LVI,"23, 113); P . máőa^nimne 
r\a)jime, 'er kam zu einem Zeit' (Vd. 127); O. mába" s'id'í' námnv 'auf 
beiden Seiten des Zeltes' (uo. 112), vö. O. ma 'Zeit' '(MSFOu. LVI, 99); O. 
j i ö v^rjillikkv 'der Wasserteufel' (Vd. 105); BZ. jiő^jér/3, jirifi 'Wasser-
geist, mein Grossvater' (uo. 290), vö. 0 . p 'Wasser' (MSFOu. LVI, 105); 
BZ. j á pSlif'3 'in das Wasser des Meeres^ (Vd. 289), vö. Maik. jqm 'Meer' 
(uo. 137); ATa. műn" §öőv fan9 tae§%áJ3fia 'als er in Hörweite gekommen 
war' (Vd. 94), vö. O. mu 'LautI Stimmé' (MSFOu. LVI, 22); a sC 'korom, 
üszök', mm 'cövek', Mati 'bokor' szavak genitivusa pedig így hangzik: xc\ 
mwc, Marnc', (PIRERKA—TERESCSENKO, PyccKO-HeHeuKHH OioBapb 339). 

A fenti példákban azt látjuk, hogy a genitivusi alakban gégezár, ö, 
fi, n vagy s elem jelentkezik. A ő, fi, n, s ezekben az esetekben nem fogha
tók fel ragnak, hanem a szó tövével azonosak, s gen.-i funkcióban rendszerint 
gégezár követi őket. 

A nyenyec nyelvtanok az egyes szám genitivusáról azt tanítják, hogy 
az az I. ragozási osztályba tartozó szavaknál a hangszalagzárral megtoldott 
alapalakkal, a I I . ragozási osztályba sorolt szavaknál a gégezárral ellátott 
t e l j e s , m á s s a l h a n g z ó s t ő a l a k k a l azonos (1. PROKOFJEV,. 
CaMoyqHTejib HeHeuKoro H3biKa 78—9; PIRERKA—TERESCSENKO, i. m. 
3 3 6 - 9 ) . 

N. M. TERESCSENKO és L. V. HOMICS az 1953. évi nyenyec expedíciójuk
ról szóló beszámolóban (^OKJia/jbi H cooömeHHH MHCT. H3. AH. CCCP. VII . 
[1955], 160—161) azt írják, hogy a jamali nyenyec nyelvjárásban — éppen-
úgy, mint a bolsaja zemljaiban -' (gégezár) a genitivus ragja. A gégezár 
— leírásuk szerint — kényszerűen hangzó szünet vagy szándékosan tagolt 
ejtés formájában élesen elkülönül az utána következő szótól (pl. xoií j[ 
HZdea cupaxana mondáén 'BepuiHHa ropu noKpbua CHeroM'; To' \\ eap 
madüMR 'noKa3ajiCfl Seper 03epa'). Sokszor azonban fonetikai válto
zás áll elő a gégezár és az utána következő x, m, n, c hangok kapcsoló
dásából, amelynek az a következménye, hogy a x-ból ^, a m-ből d, a n-ből 
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6 az c-ből 3 lesz,1 a gégezár pedig nazalizálódik: d és 3 előtt H, z előtt m, 
6 előtt M alakban jelentkezik: pl. a mu' xoőa 'uiKypa OJIQHH', mbi msea 
'XBOCT oneHH', mu' nupön 'ropÖ ojieHfl', mbi C36 'rjia3 ojieHfl' kapcsolatok 
a gyors folyóbeszédben így hangzanak: mbimeoőa, munddea, mblMŐUpft, 
mblH336. 

A nyenyec irodalmi nyelv is határozott különbséget tesz nominativus 
és genitivus között. A. I. RÓZSIN és A. M. SCSERBAKOVA nyenyec nyelvtan
könyve (HeHeijfl BaAa I I I (M-L. 1952.), 58). pl. ezen a két mondaton szem
lélteti a különbséget: ílemR [nom.] moAamey 'Petja olvas', de: nemti [gen.] 
xada Cddopa 'Petja nagyanyja varr' . 

A genitivus igen gyakran névutók előtt jelentkezik. RÓZSIN és SCSER
BAKOVA könyve olyan szabályt ad, hogy a névutók előtti főnév genitivusban 
áll,2 s LEHTISALO szövegeiben valóban igen sok példát találhatunk erre. 
Pl. Oksz. m a ö á^nimne 'oberhalb des Zeltes' (Vd. 281), O. j l d a^rjii" 
'unter das Wasser' (Vd. 105) stb., stb., bár az esetek nagy részében még 
valamilyen kapcsolóhang járul a genitivusban álló szó és a névutó közé: 
P . jiőíij^rjiiny 'unter dem Wasser' (Vd. 126), P. mádam^piná" 'ausserhalb 
des Zeltes' (Vd. 118), Oksz. jáJn^Dránnanny 'hinter dem Meere' (Vd. 260), 
Oksz. nüfan^na" 'nach dem HimmeF (Vd. 255) stb., de ezeket is a 
mássalhangzós tőalakot követő genitivusi gégezár nyomainak foghatjuk fel. 

Az előadó rámutatott arra, hogy szervetlen kapcsolóhangok (zömük
ben nazálisok) nem birtokos szerkezetben is előfordulnak. Én azonban nem 
minden kapcsolóhangot neveznék szervetlennek, ül. másodlagosnak. Az ilyen 
mondatokban előtűnő kapcsolóhangokat, mint pl. P. riahin^%ör]Grara 'fiel 
wieder ab' (Vd. 118), jmr(in^(é%Bre 'hundert Klafter' (uo.u 129),"Oksz. mijkr}_ 
Grádáiőo"3 'allé erschlugen sie' (Vd. 274), Oksz. nilfi'/?'ed'in^i)rqnM 'Sie 
[dual.] habén Namen' (Vd. 269) stb. azért nem mondanám szervetlennek, 
mert végnazális nélküli alakjuk gégezárra végződik (vö. rjáni" %ör]<jrarafii 
[Vd. 118]; jvir [MSFOu. LVI, 35, 105]; mái" [Vd. 7, 20]; -cfi"~du. 3." sz. birto
kos személyrag). 

Ha megvizsgáljuk azokat a példamondatokat, amelyeket az előadó 
a nem birtokviszonyt kifejező kapcsolatok n, rj alakú siklóhangjaiként emlí
tet t , azt látjuk, hogy ezeknek egy nagy része (nem genitivusi funkciójú) 
gégezár helyett jelentkezik, tehát nem tekinthetők szervetlenebbeknek, mint 
a genitivusi szerkezetekben jelentkező kapcsolóhangok. Pl. a 7]á§nanty §ide 
juifö§a%á n^tanne^ fiayé"3 'Einst waren zwei Freunde' (Vd. 31) mondat
ban az alany duálisban all (-ha ) , a szóvégi n tehát a gégezár realizációja. 
Szintén gégezár helyett jelenik meg a kapcsolóhang N. SEBESTYÉN IRÉN 
alábbi példáiban: háttö n^n^i" 'die Renntiere ihrer Kamerádén' (Vd. 78), 
nar" ml,nBra^köttv naBrakkődo n^Danne^fiz 'die drei Mantoo habén 
eine áltere Schwester' (Vd. 379), mert ezekben a plur. 3. személyű birtokos 
személyragok eredetileg gégezárral végződnek. A gégezárral végződő jáfina' 
(vö. Oksz. tas'ina" 'abwárts' [Vd. 74]; nüfi<}n^hq" 'nach dem HimmeF [uo. 
255]) dativus-lativusi alak szerepel ebben a példában: jápnárj^fajjeni"3 

'wir begaben uns auf das Meer zu' (Vd. 551). Ugyancsak gégezárra végződő 
dativust sejthetünk az előadónak ebben a példájában: t'wlcköd pirőafir]^ 

1 Erre vonatkozólag 1. jnég A. I. RÓZSIN, HeHeijfl Ba/ja II. (M.-L. 1950), 28. 
2 «nocJiejior' HepHH cymecTBHTejibHOH Ba#a poflHTejibHofi nafle>KxaHa HreceTbi: nn' 

HTbíjma ; Hepo' noHA ; newa' HHHH.» (i. m. 59). L. még TERESCSENKO — HOMICS, i. m. 
1 6 3 - 4 . 

x 
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GráéBran 'wenn ich mich begebe von hier zurück' (vö. naöon^j é ő a i i" 'auf 
den gerutschten Uferabsturz zu' [Vd. 123]). A ClsTRÉNtől idézett t fu o n j en 
sauvva jieru 'der Wirt Fuchsfellmütze' (246) kifejezés birtokos szerkezet is 
lehet, a tjikin koi njana 'auf der Seite jenes 'Rückens' (40) megítélésénél 
pedig emlékeznünk kell arra, hogy a t'ikki' mutatónévmás olykor gégezárra 
végződik (1. MSFOu. LVI, 39), másrészt lehet, hogy birtokos személyragos 
formával van dolgunk (erre a ÜASTRÉisrnál variánsként közölt tjikkéd alak 
is utal). A t a í r rj^oröi jabaxqnnv 'am Abhang eines haarigen Erdrückens' 
(Vd. 592) mondat megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a ritkítottan 
szedett szó alapalakja tar 'Haar' (MSFOu. LVI, 86). A számnevekhez járuló 
n elemnél is számolnunk kell azzal, hogy a '100' jelentésű számnév nomina-
tivusban így hangzik: júir. Ilyen jellegű analízis után két-három példa 
marad, amelyben a szóvégi n, TJ valóban másodlagos, inetimológikus hang 
l e h e t , bár talán ezekre is található más magyarázat. Érdemes lenné e 
siklóhangokat egyszer külön részlettanulmányban feldolgozni és kikutatni, 
hogy milyen előzményre mehetnek vissza. Az a benyomásom, hogy e kap
csolóhangok a legtöbb — vagy talán minden — esetben gégezár helyett 
jelennek meg. A szóvégi gégezár pedig a legtöbb esetben etimológikus, vala
minek a lekopását jelzi. Vannak persze olyan szavak, amelyek nominativus-
ban gégezár nélküli magánhangzóra végződnek, pl. P. naőö 'gerutschter 
Uferabsturz'. A nadon^jéőari" 'auf den gerutschten Uferabsturz zu' (Vd. 
123) -féle alakokban nem szükséges szervetlen n-t látnunk, felfoghatjuk ezt 
úgy is, mint a genitivusi gégezár nazalizált formáját. Hasonlóképpen az 
AO. tadib'en^.t§itv ntu ^ tq.d'ib'e t. n. 'derSohn des Zauberer Wirtes' (Vd. 184, 
182), P. paiíckan^s'vilnann^ ~ palkká § . 'Kot-Plátschernlassender' (Vd. 196) 
alakpárokban is az első változatot a gégezáros genitivusi alak megjelenési 
formájának, a második változatot jelöletlen birtokos szerkezetnek tekint
hetjük. 

A gégezár — mint genitivusrag — kimutatható a nyenyecből. Hogy 
pedig ez a gégezár valóban létezik, azt a többes genitivusi alakok is bizonyít
ják. A plur. gen. gyakran a plur. nominativusszal egyalakú: ti" 'rénszarvasok' 
(nom., gen.). Egyes ragozási típusokban azonban különbözik a plur. gen. 
a plur. nom.-tói, ugyanakkor pedig a plur. acc.-tól csak abban különbözik, 
hogy gégezárra végződik. Egyes mássalhangzóra végződő szavak esetében: 
hapt 'rénbika': plur. nom. xaörrí, plur. gen. xaötno', plur. acc. xaűmo; vagy 
egyéb esetekben : tuska 'fejsze': plur. nom. hiBka", plur. gen. tuBj's'i", plur. 
acc. tuBt'§i; ma 'sátor': plur. nom. mád', plur. gen. mádo', plur. acc. rhádo 
stb. Míg a plur. nominativusban levő gégezár kétségkívül a *t többesjel 
relictuma, addig a plur. genitivus végén levő gégezárat egy többesi tőhöz 
járuló *n sg. gen.-rag maradványának kell felfognunk (1. Bo WICKMAN, The 
Form of the Object in the Uralic Languages 89). A nyenyec szövegekben 
— sajnos — aránylag kevés példa van a többes számú genitivusra. Érdemes 
megjegyezni, hogy a rendelkezésemre álló nyenyec többes genitivusi példák 
szóvégi gégezára nemnazalizálódik. 

Hogy a sg. gen.-ban jelentkező gégezár primer esetrag maradványa, 
azt a nominativusban gégezárra végződő (tehát a I I . névragozási osztályba 
tartozó) szavak bizonyítják. Ezekben ugyanis a gégezár a szó n, d, s, fi mással
hangzót tartalmazó teljes tövéhez járul (a példákat lásd fent). A teljes tőalak 
jelentkezése genitivusi funkcióban nem lenne érthető, ha a birtokviszony 
kifejezésére csak jelöletlen szerkezetek álltak volna rendelkezésre. A mással-

12 Nyelvtudományi Közlemények 
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hangzós, teljes tőalakot mutató genitivusok az egyelemű, primer, ősi *n 
rag emlékét őrzik. 

Genitivust kell látnunk továbbá bizonyos időhatározói kifejezésekben is. 
Pl. x у мяканда тута 'он придет домой утром', п ü' сата мерцясъ 'ночью 
дул сильный ветер', сюрхалёй п о' тюкона иле 'он живет здесь круглый год' 
(1. TERESCSENKO—HOMICS, i. m. 161), О. pl" 'in der Nacht' (Vd. 161), Od. 
jälii" jarrjäövm" 'ich .. . weine jeden Tag' (Vd. 188), АО. naxar' jal'le" 
jädädamt'§r''drei Tage wanderte ich' (Vd. 185), О j а V Í e " p^eöaräh" täkßßi"3 

'ér kam'ám-Tage in den Wald' (Vd. 107).3 

A genitivus *n ragját őrzik a nyenyec, enyec, nganaszan és szelkup 
visszaható névmások genitivusi alakjai is (1. sz. nyenyec harn, enyec kereno, 
nganaszan r\onana, szelkup 2. sz. onende stb.). 

E rag létezésére további bizonyítékokat nyerünk a birtokos személy-
ragos genitivusok vizsgálatából. A nyenyec szövegekben számos birtokos 
személyragos genitivust találunk a birtokviszony kifejezésére és névutós 
szerkezetekben is (zömük sg. 3. személyű birtokos személyragos alak). Ezek 
az alakulatok nagy mértékben különböznek a nominativusi személyragos 
alakoktól. Mondatpéldák helyett összehasonlításul lássuk a nominativusi, 
genitivusi és accusativusi birtokos személyragokat (1. az alábbi táblázatot). 

A táblázatban jól megfigyelhető a nom., gen. és acc. személyragos 
alakjai közötti különbség. A genitivusi személyragokban a tulajdonképpeni 
birtokos személyragot -n-, az accusativusi személyragokban a személyt jelölő 
elemet -m- előzi meg. Nagyon nyilvánvaló az a feltevés, hogy az -n- a gen., 
az -m- pedig az accusativus ragja. Eltérést csupán az 1. személyben látunk. 

Egyes szám 

Nom. Gen. Acc. 

I . osztály 
1. -w, -m, -rhi 
2. -r 
3. -da 

-n, -ni 
-nd 
-nda 

-w, -mi 
-md 
-mda 

1. csop. 
1. -rhi 
2. -1 
3. -da 

-n, -ni 
-d 
-da 

-rhi 
-d 
-da 

О 

w 1—1 
2. csop. 

1. -rhi 
2. -1 
3. -ta 

-n, -ni 
-t 
-ta 

-mi 
-t 
-ta 

3 E kifejezések mellett a jelöletlen időhatározó is előfordul: P. side %фе s'iß 
ját te jär}Gruxu"3 'zwei Ostjaken sind sieben Tage fort' „(Vd. 168), O. foäxqr" jirl 
jäöerrjr) wandert"es drei Monate' (Vd. 33), O. ti§XWP^.P ° plteßßäri" %arßäßäBrat 'wenn 
du drei Jahre leben willst' (Vd. 39). 
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Duális 

Nom. Gen. Acc. 

I. osztály 
1. -mi' 
2. -H' 
3. -<Hi' 

-ndi' 
-ndi' 

-mi' 
-mdi' 
-mdi' -

1. csop. 
1. -mi' 
2. -l'i' 
3. -d% 

-ni' 
-di' 
-di' 

^mi' 
-di' 
-di' 

O. 
1—1 
w. 2. csop. 

t 

1. -mi' 
2. -íi' 
3. -t'i' 

-ni' 
-íi' 
-ti' 

-mi' 
-t'i' 
-t'i' 

Többes szám 

Nom. Gen. Acc. 

I. osztály 
1. -zm5 
2. -ras 
3. -do' 

-na' 
-nda' 
-ndo' 

-wa' 
-mda' 
-mdo' 

s 
1. csop. 

1. -ma' 
2. -la' 
3. -do' 

-na' 
-da' 
-do' 

-ma' 
-da' 
-do' s 

2. csop. 
1. -ma' 
2. -Za9 
3. -to 

-na' 
-ta 
-to 

• 

-ma' 
-ta' 
-to' 

Ennek bizonyára az az oka, hogy az accusativus és genitivus ragjai ugyanúgy 
nazális képzésűek, mint az 1. személyű birtokos személyragé. A két nazális 
egymás melletti helyzetben egyesült. A I I . névragozási osztály genitivusi 
és accusativusi személyragjaiban nincsen nazális elem. Ennek az a magya
rázata, hogy a I I . osztály 1. csoportjában a birtokos személyragok bizonyos 
esetektől eltekintve a tőalakhoz járulnak. Az 1. csoportba pedig az n tövű 
és az -m'-re végződő szavak tartoznak. A na' 'száj' szó töve: rám-. Ennek 
sg. 3. személyű birtokos személyragos alakja nan-tdo (= nan-da) (Vd. 90): 

12* 
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az egyébként -nda alakú sg. genitivusi birtokos személyrag -n- eleme — 
nazálisra végződő tő esetében — feleslegessé vált. Ez az alak ilyenképpen 
nemcsak a sg. 3. sz.-ragos genitivusnak, hanem a sg. 3. sz.-ragos npminati-
vusnak és accusativusnak is a kifejezője. A II . osztály 2. csoportjában viszont 
a ragok — talán aránylag újabb fejlődés folytán — általában nem a (-d-, 
-s-) tőhöz, hanem a gégezár után járulnak (e szabály alól kivétel pl. az acc. 
ragja az abszolút ragozásban). Ilyenformán pl. a mai máta sg. gen. (és egyben 
= acc , nom.) sg. 3. személyű alak ebből alakult: rha (tő: mad-) + n -f- da. 
Ez a rekonstruált alakulat a gégezár + n -f- d mássalhangzókapcsolatot nem 
tűrhette, a nazálist kivetette magából a zöngés zárhang pedig a gégezárhoz 
kapcsolódva zöngétlenült. 

Ami a duális és többes birtok személyragjait illeti: ezekben a genitivus-
ban nem találunk n elemet. Bizonyára azért, mert az esetragok a szamojéd
ban, miképpen az uráli alapnyelvben is, eredetileg nem differenciálódtak 
száni szerint. Mindenesetre a duális és többes birtokot jelző genitivusi sze
mélyragok különböznek a nominativusi és accusativusi birtokos személy
ragoktól. A többes birtokot kifejező birtokos személyragok genitivusban, 
különben is a névszó plur. genitivusi alakjához járulnak (pl. r\vda 'kéz': 
plur. gen. rjud!i:~> plur. gen. + sg. 3. sz. birt. sz. rag plur. birtok: t]udüa; han 
'szán': plur. gen. hano,:'> plur. gen. -f- sg. 3.sz. birt. sz. rag plur. birtok hanota, 
vö. 0 . t'HÍckl %annöitv jé§ se yurlckü 'die eisernen Schnüre jener ihrer 
Schlitten' [Vd/163]). 

Külön problémája a szamojéd birtokos személyragozásnak, hogy mikép
pen magyarázzuk azokat a nem genitivusi birtokos személyragokat, amelyek
ben ugyancsak n elem jelentkezik. Ilyenek a nyenyecben a dativus, locativus, 
ablativus és prosecutivus birtokos személyragos alakjaiban mutatkoznak. 
A dativus -h9n, -h»nd, -hmnda stb. birtokos személyragjaiban az n elemet 
a dativus n ragjával is azonosíthatjuk, s azt kell hinnünk, hogy a többi 
esetben (loc, abl., pros.) analógiás úton kerültek be az -n, -nd, -nda birtokos 
személyragok. Az -nd- 2. személyű személyragot a hasonló szerepű magyar 
-d személyraggal egyezteti GYÖRKÉ (Tő, képző, rag 36), azt hiszem azonban, 
hogy reálisabban járunk el, ha a szamojéd nyelvek hasonló birtokos 
személyragjainak n elemét a genitivusi, illetőleg a dativusi w-nel kapcsol
juk össze. 

A különböző, birtokos személyragokkal ellátott esetragokban lassankint 
elhomályosult az elemek eredeti funkciója, az esetrag + birtokos személy
rag kapcsolat közös raggá olvadt, s evvel magyarázható, hogy pl. az eredetileg 
csak a gen. birtokos személy rag jaként használatos -n, -ni rag « *n + *m) 
mint 1. személyű személyrag az északi szamojéd nyelvekben a kettős és 
többes birtokú személyragozás minden alakjában (a nominativusban is) 
elterjedt.4 

E feltevések persze még tüzetesebb vizsgálatra szorulnak. Fejtegetéseim
ből az azonban biztosnak látszik, hogy a genitivus n ragjának nyomai a 
nyenyecből kimutathatók, s feltehetjük, hogy az n genitivusrag az ősnyenyec-
ben is megvolt. 

4 A nyenyec, enyec és nganaszan igeragozás bizonyos első személyű alakjaiban 
(különösen a chiálisban) használatos n elemű személyragok régi duálisjelölő elemek is 
lehetnek. Vö. ERKKI ITKONEN egyik cikkét, amelyben egy n elemű, a lappban és finnben 
kimutatható esetleges duális jelet tárgyal (Vir. 1955, 161 — 174). 
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N. SEBESTYÉN IRÉN szerint „nehéz eldönteni, liógy a CASTRÉN és 
LEHTISALO szövegeiből kimutatható n elemet tartalmazó birtokos szerkezetek
ben ezt az n elemet kialakulóban levő genitivusi ragnak fogjuk-e fel vagy 
pedig egyszerűen kapcsoló hangnak, amely tkp. csak a szerkezet két tagjá
nak szoros összetartozását fejezi ki". Erre a kérdésre én így felelnék: a birto
kos szerkezetek n (stb.) eleme az elenyészőben levő *n genitivusrag nyomát 
őrzi, és a szerkezet két tagjának szoros összetartozását fejezi ki. 

A többi szamojéd nyelv vizsgálatából ugyanez a tanulság szűrhető le. 
A nganaszanban a gen. -r\ ragja ritkán használatos. Ez a rag szintén a 2. 
toalakhoz járul: pl. kanta 'szán': sg. gen. kanda(n). A birtokos személyragos 
genitivusi alakokban itt is megtaláljuk az n genitivusi elemet, ugyanúgy 
mint az enyecben, ahol azonban az -nd- kapcsolat a 2. és 3. személyű birto
kos személyragokban szabályosan -dd-vé változott s egybeesett az accusa-
tivusi birtokos személyragokkal « *-md-). Az -n mint genitivusrag a mai 
napig él a szelkúpban (s homorgán zöngétlen orális zárhangjával, -í-vel 
váltakozik, ugyanúgy, mintáz acc. eredeti -m ragja a homorgán -^-vel). Az *n 
genitivusrag a birtokos személyragos genitivusi alakokban is megvan. Az -n 
genitivusrag a kamaszban is a teljesebb toalakhoz járul (pl. no 'Gras': sg. 
gen. nöd^n; ma 'Zeit': sg. gen. maddn stb.), a birtokos személyragozásban 
azonban a nom., gen. és acc. egybeesett. 

Összefoglalva az eddig elmondottakat: 
1. A nyenyecben az ún. "szervetlen", másodlagos siklóhangok a legtöbb 

esetben gégezárral váltakoznak. A gégezár pedig általában valamilyen egyéb 
hang (mássalhangzó vagy magánhangzó) nyomát őrzi. 

2. A többi szamojéd nyelvből nem mutat tak még ki olyan tendenciát, 
hogy a magánhangzóra végződő szó és az azt követő mássalhangzós szó
kezdet között másodlagos siklóhang keletkezik (ebből a szempontból csak 
a szelkup és a kamasz jön számításba, mert sem a. nganaszanból, sem az 
enyecből nincsenek feljegyezve szövegek). 

3. A genitivusi funkciójú alakok a nyenyecben vagy jelöletlenek, 
vagy pedig kapcsolóhanggal, ül. gégezárral, vagy mássalhangzós tőalakkal 
vannak jelezve. Különösen a két utóbbi megoldás arra mutat, hogy hajdan 
ezek a szavak ragos alakok voltak. 

4. A genitivus *n ragja a többi szamojéd nyelvben is megvan. 
5. E rag nyoma — a kamasz kivételével — valamennyi szamojéd 

nyelv birtokos személyragozásában kimutatható. 
Mindezekből arra következtethetünk, hogy a genitivus *n ragját az 

ősszamojéd alapnyelv ismerte és használta. Nem hinném tehát, hogy az 
ősszamojéd *n genitivus ragot másodlagosnak kellene tartanunk annak a 
mai nyenyec jelenségnek az alapján, hogy mondatfonetikai okokból egy 
gégezárra vagy magánhangzóra végződő szó és egy mássalhangzós szókezdet 
között siklóháng jöhet létre. Azt a felfogást, hogy az uráli genitivus *n ragja 
másodlagos, csak akkor lehetne valószínűvé tenni, ha több szamojéd és 
finnugor nyelvből ki tudnánk mutatni másodlagos szervetlen kapcsolóhangok 
keletkezését. így azonban azt kell mondanunk, hogy az *n genitivus meg
volt az ősszamojédban, megvan a mai szamojéd nyelvekben, kimutatható 
a finnben, a lappban, a mordvinban és a mariban, következésképpen nem 
vétünk az összehasonlító nyelvtudomány módszerei ellen, ha ezt a ragot 
az uráli alapnyelvre is rekonstruáljuk. Az utóbbi időkben RAVILÁU 
kívül mások is kételkednek a genitivus ragjának uráli eredetében, 
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az. általuk képviselt álláspont azonban nem meggyőző. Az a nézet, hogy 
az uráli alapnyelvig megy vissza ennek a ragunknak az eredete, nem 
érinti RAViLÁnak az *n eredeti funkciójáról vallott vélekedését, amellyel 
ezen a helyen szándékosan nem foglalkozom. 

Végezetül arról szeretnék még szólni, miért nincsen nyoma e ragnak az 
accusativushoz hasonlóan a permi és az ugor nyelvekben. Erre több magyará
zat lehetséges. Az egyik számbajöhető felfogás szerint az uráli alapnyelvben 
a birtokviszony kifejezésének két módja volt: a jelöletlen és a genitivus-
raggal jelölt szerkezet. Egyes nyelvekben azután a jelöletlen szerkezetek 
terjedtek el, más nyelvekben pedig mindkét szerkezet megmaradt. Azt is 
lehetségesnek kell azonban tartanunk, hogy a genitivusrag használatában 
már az uráli alapnyelvben bizonyos nyelvjárási megoszlottság érvényesült: 
az *n elem azokban a nyelvjárásokban vált genitivusraggá, amelyekből a 
szamojéd és a nyugati finnugor nyelvek erednek. Kevésbé lenne valószínű 
az a felfogás, hogy a genitivusrag az ugor és permi nyelvek külön életében 
valamilyen okból kiveszett. Akármelyik lehetőséget választjuk is, a magam 
részéről nem vonnám kétségbe a szamojéd és finnugor genitivusi *n genetikai 
kapcsolatát. 


