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N. Sebestyén Irén válasza a hozzászólásokra 

Először SZEREBRENNYIKOV akadémikusnak szeretnék válaszolni. Most 
bemutatott dolgozatom egy nagyobb dolgozatnak egyik fejezete. Azt hiszem, 
hogy ha SZEREBRENNYIKOV akadémikus elolvassa majd a főnévi jelzőről 
szóló fejezetet, amelyben többek között a főnév és a melléknév funkciójának 
elkülönülését tárgyalom, talán más véleménye lesz egyes dolgokról, amelyeket 
ez a felolvasás nem világíthatott meg kielégítően. 

A továbbiakban nem követem az érdekes és gondolatébresztő hozzá
szólások sorrendjét s nem is foglalkozom minden felvetett kérdéssel, mert 
ezt a hozzászólások egyszeri hallása alapján nem is tehetem meg, s a fel
dolgozott nagy terjedelmű anyagból sem idézhetek adatokat tisztán emlé
kezetből. Hangsúlyozni kívánom, hogy amikor foglalkozni kezdtem a birtok
viszony kifejezésének kérdésével, akkor főleg CASTRÉN nyelvtana alapján 
magam is abból a meggondolásból indultam ki, hogy a nyenyecben volt 
n ragos genitivus, és hogy ez a genitivusi rag elveszett. A szövegek vizsgálata 
közben azonban más meggyőződés alakult ki bennem. A gégezár kérdését 
nem vizsgáltam meg nyelvjárásonként és tüzetesen, de azzal az igyekezetem
mel, hogy a genitivusi n rag elveszését a gégezárral való összefüggésben 
bizonyítsam, nem jutottam megnyugtató eredményre. A gégezárnak a geni
tivus n ragjával való összefüggését a szövegekben nem látom olyan világosnak, 
mint az H A J D Ú P É T E R hozzászólásából kitűnik. N. M. TERESCSENKO és 
L. O. HOMICS 1953. évi nyenyec expedíciójáról szóló beszámolót nem isme
rem; ezt a fontos forrást — amint hozzájutok — tanulmányozni fogom. 
Általában tanulmányozni fogom a hozzászólásokban felvetett érdekes és 
értékes gondolatokat, szempontokat, s ezeket összevetem azokkal a nyelvi 
tényekkel, amelyek a szövegekben rendelkezésünkre állanak. Kívánatos 
volna az élőbeszéd tanulmányozása is, mert a szövegek alapján nem látok 
olyan kritériumot, amelynek alapján határozottan elkülöníthető volna egy 
teljesebb vagy teljes alapalakban megjelenő nominativus és az ezzel formailag 
teljesen egybeeső birtokos (névutós) szó. 

Korrekt úr a jegyzet: 

H A J D Ú P É T E R hozzászólásának azon érveire, amelyekkel az n ragos 
genitivus osnyenyec, illetőleg uráli voltát bizonyítja, a déli szamojéd nyelvek 
birtokviszonyt kifejező kapcsolataira vonatkozó kutatásaimat is magában 
foglaló, az Acta Linguisticában megjelenő dolgozatomban még visszatérek. 
I t t csak egy megjegyzéssel óhajtom kiegészíteni válaszomat. A hozzászólás 
elhangzása óta rendszeresen megvizsgáltam LEHTISALO szövegeinek jelentős 
részét a gégezár helyettesítése szempontjából. A „szervetlen hang" kifejezés 
valóban kifogásolható, s a másodlagos nasalisokat nem használom fel későbbi 
fejtegetéseimben bizonyítékul annak az alaptételemnek igazolására, hogy 
az uráli alapnyelvben nem volt n ragos genitivus. A gégezár valóban a leg
több esetben etimológikus, s etimológikus lehet azokban az esetekben is, ahol 
ezt ma még nem tudjuk igazolni. A szervetlen hang legtöbbször (de nem 
mindig) a gégezár helyett lép fel, azonban nem az elveszett hang folytatója
ként, hanem másodlagos hangként. Fonetikai szempontból nem érdektelen, 
hogy ez a gégezárat helyettesítő másodlagos hang általában nasalis: a következő 
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szó szókezdő hangjától függően n, r\, m. Adataim alapján úgy látom, hogy 
a gégezárnak másodlagos hanggal, illetőleg a következő szó szókezdő hang
jának megnyúlásával való helyettesítése igen érdekes f o n e t i k a i j e l e n 
s é g a nyenyecben, de nem bizonyítéka a genitivusi n rag egykori létezésé
nek. Hiátustöltő n hangra a déli szamojéd nyelvekből is van adat. 


