
Nemvagy, Mavagy, Neméi-féle személyneveink 
szamojéd összevetésének dolgában 

Amit itt közzéteszek, az N. SEBESTYÉN I R É N „Szamojéd jelzős szerke
zetek" című doktori értekezésének 1956. június 13-án megtartott vitáján 
mint hozzászólásom fő része hangzott el. — Az értekezés szóba kerülő mozza
natait nagyobbrészt tartalmazza a szerzőnek ,,A régi magyar Nemvagy, 
Mavagy védőnevek és a nap-lévő-íéle szerkezetek uráli előzményei" címen 
korábban megjelent cikke (Pais-Emlékk. 637 — 41). 

1. Az értekezésben (21. 1.) ezt olvashatjuk: ,,Az uráli nyelvek egyné-
melyikében, így a régi magyarban és a nyenyec-szamojédban találunk nyelvi 
kövületként megőrződött szórványos adatokat, amelyek arra utalnak, hogy 
a neutrális szó az uráli nyelvnek abban az állapotában, amelyre még nyelvi 
tények alapján következtetni lehet, nominális természetű volt." 

GOMBOOZ (UJb. X, 9) és KLEMM (MNy. XXII I , 330—1) — mint ahogy 
N. SEBESTYÉN I B É N utal rá — úgy vélekedett, hogy a fejletlenebb tudatú és 
beszédű ember kezdetben csak tárgyfogalmak segítségével gondolkodott, 
ennek megfelelően csak névszói természetű szavakkal beszélt, a puszta igető 
eredetileg névszótő volt, s így névszói állítmányul szolgált (ért. 21 — 2. 1.). — 
A szerzőnek ugyanez a véleménye. 

A Némvagy, Mavagy-féle régi magyar személynevek vallomásával 
bizonyítja ezt. Hivatkozik arra, hogy én (MNy. XVIII , 95) és KLEMM (MNy. 
XXII , 120) „megállapítottuk", hogy ezekben a vagy nem egyes 2., hanem 
egyes 3. személyű igealak. — Ehhez némi helyreigazítást kell tennem. Tudni
illik az idézett helyen (MNy. XVIII, 96) ily értelműen nyilatkozom: A vagy 
szerepét ezekben az óvónevekben — N. SEBESTYÉN I B É N „védőnév" műszót 
használ — bajos eldönteni. Lehet ugyanis 'tulajdon, javak' értelmű névszó. 
Lehet azonban személyre vonatkoztatott ige is; mégpedig jelölheti vagy a 
2., vagy a 3. személyt, sőt ekkor még talán mind a kettőt. 

N. SEBESTYÉN I B É N (ért. 22. 1. és Pais-Emlékk. 638) ezt írja azután: 
„Grammatikailag azonos a Némvagy, Mavagy védőnevekkel a régi magyar 
Neméi védőnév, amely P A I S felfogása szerint annyit jelent, mint 'nem 
élő'." — Én szabatosan ezt írom a Neméi nevekről: „Eszerint a 'nem 
élő' vagy 'nincs életben' értelmezéssel óvónévként foghatjuk fel." Tehát 
világosan kétféle: névszói és igei jelentéssel számolok a nevekkel kapcso
latban. 

„ P A I S felfogása szerint a Némvagy, Mavagy nevek jelentése is lehet 
'nicht seiend', 'heute seiend'." Közvetlen erre: „Nyenyec-szamojéd adatok 
teljes mértékben igazolják PAIS ezen felfogásának helyességét." (Uo.) 

Két nyenyec-szamojéd szót idéz és fejteget N. SEBESTYÉN I B É N . Úgy 
magyarázza őket, hogy második elemük egyenlő az ile 'él' puszta igetővel, 
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s azt jelenti: 'élő', vagyis a szavaknak mint összetételeknek az értelmük: 
'jó-élő', illetőleg 'rossz-élő', majd ezekből: 'gazdag', illetőleg 'szegény'. 

A rám, azaz az én felfogásomra való hivatkozást a jelzett vonatkozásban 
nem találom egészen szerencsésnek, minthogy én mind a Nemvagy, Mavagy, 
mind pedig a Neméi nevek második vagy, illetőleg él elemével kapcsolatban 
a névszóként, de egyszersmind az igeként való felfogás lehetőségére muta
tok rá. Hogy miként gondolkodtam velük összefüggésben, az is megvilágít
hatja, hogy őket tárgyalva jegyzetben utalok (MNy. XVIII, 96) ama hajdani 
dolgozatomnak a Liünti(k), Levente és Levédi nevekkel foglalkozó részére, 
ahol (MNy. XVII, 159—60) azokat liü ~ lév igenévszók származékainak 
magyarázom. Ezt a nézetemet különben bővebben kifejtve többször meg
ismételtem régebben is, újabban, sőt legújabban is (MNy. XLIX, 292—3 
és NytudÉr t . 5. sz. 69—70). Meg kell i t t is mondanom, hogy a vagy-ot meg 
az él-t én nomen-verbumnak, névszó-igének tartom, úgyhogy nézetem szerint 
az idézett nevekben névszónak, igének egyaránt értelmezhetők. Másként így 
is mondhatom: akik ezeket a kifejezéseket a mi Árpád-korunkban személy -
nevekül alkalmazták vagy használták, így is érthették: 'nem-való' vagy 
'nincs', illetőleg 'nem-élő' vagy 'nem-él', de lehetséges szerintem az is, hogy 
egyik ember emígy, a másik ember amúgy. 

Ezek szerint nem tudom magamévá tenni N. SEBESTYÉN iRÉNnek 
ilyen állásfoglalását: ,,A régi magyar Neméi védőnév tehát kétségtelenül 
annyit jelent, mint 'nem élő', a Nemvagy, Mavagy pedig 'nicht seiend', 'heute 
seiend'." (Ért. 24. 1. és Pais-Emlékk. 638.) 

N. SEBESTYÉN IRÉN rámutat arra, hogy a Nemvagy óvónév mellett 
előfordul a Nemváló név is, és azt teszi hozzá, hogy az utóbbival, gramma-
tikailag azonos a N'émhű = Némhivő személynév is (ért. 24.1. és Pais-Emlékk. 
638). Majd ezt követőleg: ,,a szamojéd és magyar képzős alakok azonos 
okokból keletkeztek: mikor a második tagot (nyeny. -jilea, -ile, -ile, m. él) 
igetőnek, illetőleg verbum finitumnak fogta fel a nj^elvérzék, a szó nominális 
jellegét formális elemmel fejezte ki a nyelv (nyeny. -jilene, -jiliko, m. élő)." 
(Uo.) — N. SEBESTYÉN I R É N utóbbi megjegyzéseit elfogadhatónak tartom, 
csak azt nem látom világosan, hogy mit jelent az, hogy a Némvaló-v&l gram
matikáikig azonos a N'émhű = Némhivő. Tudniillik a Ném-hű és a *Ném-hivő 
szerintem grammatikáikig, illetőleg alaktanilag különböző természetű nyelv-
elemek: a Ném-hű utótagja a hiv > hiü > hű névszó-igei puszta tő, illetőleg 
ennek névszói elágazásából fejlődött hű melléknév (vö. PAIS : MNy. XVII, 
159—60, XVIII, 34), a *Ném-hivő utótagja pedig melléknévi igenév; vagyis 
amaz formáns nélküli, emez formansos elem, ami pedig grammatikailag 
lényeges különbség. 

2. Ügy érzem, nem igen egyeztethető össze, hogy egy szót neutrális
nak is, névszói természetűnek is mondunk, illetőleg akként fogalmazunk, 
hogy az uráli neutrális szó névszói természetű volt. 

Nem tudom, miért volna szükség hangoztatni, hogy határozottan 
névszói természetű a neutrális szó. 

,,Mondatrészek—beszédrészek" című dolgozatomban (Két fejezet a mon
dattanból: MNyTK. 79. sz. 25) ezt írom: „Ezért nincsen és nem is lehet éles 
választóvonal a főnevek, melléknevek és igék kategóriája között. Nincs most 
sem, de különösen nem volt a nyelvek fejlődésének kezdetleges fokozatain. 
Minél jobban fel tudjuk deríteni a nyelvtörténet és a nyelvhasonlítás vizsgálati 
módszereinek alkalmazásával a nyelvek és nyelvcsoporok fejlődésének a 
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kezdeteit, annál inkább elénk tűnik, hogy ugyanaz a nyelvelem főnévként, 
melléknévként és igeként egyaránt szerepelt. Hogy melyikként érvényesült, 
azt a beszéd együtteséből vagy a lélektani, illetőleg tárgyi helyzetből felfogott 
viszonymozzanatok döntötték el." Idézett dolgozatomban (27)' van a követ
kező részlet is: ,,szerintem a fejlődés bizonyos fokára eljutott nyelvekben 
igen is egykorúlag, szinkronikusan a kezdetleges nyelvrendszer együttesének 
elemeiként jelentkeztek már szófajok, beszédrészek — természetesen kezdet
leges fokon, így formai kitevők: ragok és képzők alkalmazása, szám, személy 
vagy idő feltüntetése, ilyen vagy amolyan szempontból való egyeztetések 
stb. nélkül." 

Tehát én a névszó-ige közösségét vallom kiindulásnak. — Azonban 
korántsem várom azt másoktól, hogy elfogadják ezt a HuMBOLDTtól kezde
ményezett nézetet. 

Megismétlem: én — legalább egyelőre — azt a nézetet vallom, hogy 
kezdetben és utána jó sokáig vala a névszóige, vagyis az olyan szó, amely 
a tárgyi és lélektani helyzetnek megfelelően váltakozva mint névszó és mint 
ige funkcionált. Ahhoz, hogy az uráli, illetőleg a finnugor vagy magyar ige
alakok jelentékeny része névszói:, illetőleg igenévi eredetű, szerintem nincs 
szükség az elsődleges névszói jelleg feltevésére: jogosan kiindulhatunk a 
nomen-verbumból. Erre vonatkozó felfogásom bővebb ismertetésével azonban 
most nem állok elő. 

De amikor én imigyen vélekedem, természetesen miért ne hirdethetné 
valaki, például az igen nagyrabecsült szerző is a névszó elsőbbségének a 
tanát , különösen, ha bizonyítékokkal is támogatni képes azt.1 

3. Igen figyelemre méltó a régi magyar nap-levő-féle kifejezésekkel 
kapcsolatban felhozott szamojéd anyag; egyszersmind mérlegelendő a szerző
nek az a véleménye, hogy a nap-lévő szerkezetet egy *nap-lev(sz) típusú 
szerkezet előzhette meg, és ez olyanféle szamojéd kifejezésekkel rokonítható, 
amelyeknek az utótagja a rjae létige mai egyes 3. személyű alakjával egybeeső 
'lény, létező, levő' jelentésű szó (Pais-Emlékk. 638—41), — vagyis szerintem 
egy volt rjae nomen-verbum. 

Az értekezés tanulságai egyébként megerősítenek abban az érzésemben, 
hogy az uráli nyelvek közül éppen a magyar és a szamojéd — egyelőre meg
fejtetlen okokból — számos ősi közösséget őriz a szókészletben, valamint az 
alak- és mondattanban is. • 
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1 Az értekezésnek kinyomtatott formájában (Szamojéd jelzős szerkezetek: NyK. 
LIX, 46 — 101) N. SEBESTYÉN I R É N a megjegyzéseimben érintett részeket — úgy 
látom — meglehetősen módosította (vő. NyK. LXIX, 52—4). 






