
Etimológiai, jelentéstani és szintaktikai adalékok 
Ötödik közlemény* 

18. Osztják nemän 'szándékosan' 

1. KABJALAINEN— TOIVONEN osztják szótára (579) szerint az északi-
osztjákban Ni nymán, Kaz nhnd'n jelentése 'tahallaan, ilkeydellä; napoMHO/ 
absichtlich, aus Bosheit', O némán = 'Kaz; turhaan: HanpacHO j Kaz; umsonst, 
vergebens'. A keleti nyelvjárásokbeli megfelelő alakok: V nemin', Vj nfrmin' 
' totuus, tosi, todella/Wahrheit, wirklich', Trj nàmin 'tahallaan; ilman aiko-
jaan, jossakin salatarkoituksessa (esim. sanoa, antaa); HapoMHo/absichtlich, 
zum Spass, nur so; zu einem heimlichen Zweck (z. B. sagen, geben)'. 

Ezektől különválasztva, de ugyanazon nexm 'név' főcímszó alatt KT. 
még egy másik határozószót is idéz, nevezetesen a déli nyelvjárásból Kr nd'má 
'vorsätzlich, absichtlich, eigens', a keleti nyelvterületről V nemo' 'sehr, recht', 
Vj nèmà 'sehr, ganz', Trj ndmà = V. 

Mindezeket a határozószókat KT. — miként említettük — a 'név' jelen
tésű osztják főnévvel (DN nem, V n£m', Vj nèm , 0 neym stb., 1. még OL. 
155) kapcsolja össze. 

2. Nézzük most a fent idézett határozószókat ! 
a) a Kr. nd-má stb. alakok lativusi határozószók (vö. pl. K A R J . — V É R T E S 

65, 69, 102, 149, 170, 207, 261 kk.). Módhatározókban a lativus az osztjákban 
nem ri tka (1. még PATK — FUCHS 56, 139 kk., KARA: NyK. XLI 164). 

b) Ami az -an, -an, -án végződésű alakokat illeti, K A R J . — V É R T E S (261) 
a Trj. nyelvjárásból idéz -qn végű határozószókat, mint például A%A.dr\qn 
'lebendig' ('elevenen'), aiar\an 'onnellisesti, erfolgreich' ('sikeresen, eredménye
sen'). 

Természetesen az északi nyelvjárásokban is létezhetnek a tremjugániak-
hoz hasonló alakok, ámbár KARJALAINEN ilyeneket nyelvtani feljegyzéseiben 
nem említ. Jól ismerjük azonban az északi nyelvjárásokból is a gerundiumi 
-man végződést, mint például sösman jonttal 'menésközben varrja' (ONGy. 
154), 0 rmyman noyëml 'nevetve fut' (PÁPAY: Nyelvtanulm. 131); 1. még 
P A T K . — FUCHS 222 kk., SCHÜTZ: NyK. XL, 65 kk., SARKADI NAGY: NyK. 
XLII , 465 kk. 

c) A keleti nyelvjárásokban jelentkező -iyn , -in végződéshez vö. K A R J . — 
VÉRTES 261—6 (példáulTrj. IcatAin' 'päivällä/tags', AŐrjin 'kesällä, kesin/im Som
mer, zur Sommerzeit', Vj (gerundium): nordytdmin mdnds 'meni jousten/er ging 
laufend' (uo. 203; 1. még uo. 195). 

* L. NyK. LVII, 240, LIX, 173, LXII , 101, LXVI, 95. 
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3. Alakilag tehát nincs akadálya a ne mán , ne'mi n sth. féle határozó
szóknak a ne'm 'név' főnévvel való összekapcsolásának, úgy, ahogyan KT. 
ezeket az alakokat tárgyalja. így fogja fel ezeknek a szavaknak egymáshoz 
való viszonyát HTJNFALVY is; a neman szó jelentése szerinte (ÉONy. Szótár 
89) 'mert, névszerint (?)'; ÁHLQViSTnál ugyan külön címszóként szerepel a -ne
man 'mit Fleiss, absichtlich', de ez nem jelent nála állásfoglalást ennek a szó
nak a 'név' szóhoz való viszonyát illetően, mert uo. nemla 'namenlos', nemitlem 
'nennen, benennen' szintén különálló címszavak, pedig i t t már a jelentés sem 
engedné meg ezeknek a szavaknak a 'név' szótól való különválasztását. 

4. Ezzel a most említett felfogással szemben azonban PAASONEN—DON
NER szótára (az 1354. sz. szócikkben) különválasztja a K. ndmä 'tahallani/ 
absichtlich' és J. námln 'tahallaan, Hapo^Ho/absichtlich' (ndmäsdiä 'todellinen, 
oikea, HacTOHLU,HH/wirklich, richtig') alakokat (amelyeket közös szócikkben 
tárgyal) az uo. 1341. sz. alatt közölt K nèm, J . nàm 'Name' szótól, viszont a 
nèmtd'm 'nennen, einen Namen geben', valamint egyéb származékok a nem 
címszó alatt szerepelnek nála. 

Ennek a különválasztásnak nyilván a jelentésekben mutatkozó nagy 
eltérés az oka. Csakhogy ezzel kapcsolatban rámutathatunk a vogul namdl 
szóra, mely kétségtelenül a nam 'név' szó instrumentális ragos alakja, és jelen
tése ugyancsak 'szándékosan, készakarva' (1. NyK. XXI, 341: XXV, 312: 
VNGy. I, 213; I I , 672; IV/2: 172), például: namdl sältdpälmdin 'szándékosan 
léptem én be' (VNGy. IV, 204). Ugyanígy az orosz HMenHO-nak jelentése nem
csak 'névszerint, nevezetesen, mégpedig, tudniillik', hanem 'határozottan, 
éppen, pontosan' is (1. HADROVICS—GÁLDI. MITRÁK, OZSEGOV, stb.). 

5. Az osztják szónak azonban nemcsak 'szándékosan' a jelentése, hanem. 
— mint fent lát tuk — egyéb jelentései is vannak. 

De mielőtt ezeknek a jelentéseknek az eredetét vizsgálnék, rá kell mu
tatnunk arra, hogy az osztják nemän szóra más forrásból is vannak fontos 
adataink. 

Ez az osztják szó ti. többször szerepel REGULY északi-osztják hősénekei
ben, nevezetesen a következő helyeken: 

a) OH. I, 282 (1023. és 1025. sor): . , 
tohling nyal tohlen lisstä n e m ä n (PÁPAY átírásában: neman) jumem, 
kartäng nyal karten nällti n e m ä n (PÁPAY: nèmân) jumem 

PÁPAY fordításában: 

„tollas nyilad tollát enyvezni b i z o n y eljöttem, 
vasas nyilad vasát nyélezni b i z o n y eljöttem." 

b) Ugyanott a 324. lapon ezt olvassuk: 
tarén lu vuanti n e m ä n (PÁPAY: nèmân) jûmeu, 
jeln lu vuanti n e m ä n (PÁPAY: nèmân) jûmen [o: jûmeu] 

„pusztulásunkat látni s z á n d é k o s a n jöttünk, 
vészünket látni s z á n d é k o s a n jöttünk." 

Ennek az utóbbi, valamint a következő idézetnek gúnyolódó az értelme: 
„Talán azt hiszed (ül. hiszitek), hogy csak azért (abból a célból, azzal a szán
dékkal) jöttünk, hogy itt [küzdve] elpusztuljunk (ül. a következő idézetben: 
hogy odaadjuk páncélunkat és elpusztuljunk)?" 

c) Ugyanott a 342. lapon így szól a hős ugyancsak gúnyosan: 

11 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. s 
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„páncélos férfi ruhánkat odaadni s z á n d é k o s a n (nemän, ill. némán) 
jöttünk, 

a hat földszögelet hat vésze érte helyre s z á n d é k o s a n (nemän, ill. némán) 
jöt tünk." 

d) Az OH. I I I . kötetében (III/2: 206) így szól a vetélytárs (az össze
függésből kitetszően: megnyugtatóan): 
,,a tollas nyil tollát illeszteni (azaz: tollal ellátni) jöttem s z á n d é k o s a n . 

(v. v a l ó b a n ) (nemän), 
vasas nyil vasát nyelezni(?) jöttem v a l ó b a n (nemän)."1 

Ezen az utóbbi helyen azonban PÁPAYnak (fentebb idézett) „szándéko
san, valóban, bizony" fordítása helyett inkább a ,,csak úgy" (mintegy: „kü
lönösebb szándék nélkül, vetélkedési szándék nélkül") volna helyénvaló, vagyis 
az a jelentés, melyet KARJALAINEN a Trj. nyelvjárásból jegyzett fel (1. fent 
1. pontunkban: ,,nur so"). 

6. Vajon mármost az a tarka kép, melyet a nemän szó jelentése az idézetek 
szerint mutat, nem szól-e e szavunknak a 'név' jelentésű szóhoz való kapcsolása 
ellen? Hiszen például a „szándékosan" (—»-„valóban") és a „nem-szándékosan, 
csak úgy" semmiképpen sem azonos vagy szinonim jelentések! 

Gondoljunk azonban arra az „egy szónak két ellentétes jelentése" néven 
ismeretes, nem is éppen ritka nyelvi jelenségre, melynek természetesen minden 
esetben meg lehet találni a magyarázatát. A szemlélet, álláspont különbözősége 
érteti meg velünk, hogy a latin altus 'magas' és 'mély' jelentésű, — hogy a 
vogul pátit jelentése 'vég, fenék', de ' tető' is, — hogy a magyar kölcsönöz 
(éppúgy, mint a német borgen) egyformán'kölcsön ad' és 'kölcsön vesz' értelmű; 
két ellentétes jelentésű szó is lehet viszont hasonló értelmű: számos és számtalan 
egyformán jelentheti azt, hogy „igen sok", és a példás büntetésnek csak na
gyobb foka a példátlan büntetés. (Vö. egy és egyetlen; 1. még FOKOS: NyK. LIV, 
63, kk. és legújabban: HAKULINBN: Sananjalka VIII , 5 kk.) A mi esetünkben 
a „szándékosan" —•,,szándékosan tréfából, hogy megtréfáljam" -*• „nem 
bántó szándékkal" -> „csak úgy" jelentésváltozás nem elképzelhetetlen. Sőt 
a „szándékosan" -*• „gonoszságból" is érthető lenne, végül a „csak úgy" je
lentés sem áll messze a „hiába (eredmény nélkül)" jelentéstől. 

7. Hogy ezek a jelentésváltozások csakugyan elképzelhetők, sőt ki is 
mutathatók, arra egy z ű r j é n analógiát is hozhatunk fel példának. Ez a 
zűrjén szó fokozott figyelemre tar that számot, minthogy alakilag is közel áll 
osztják szavunkhoz, és talán nem is lehetetlen, hogy a két szónak egyébként is 
valami köze van egymáshoz. 

A zűrjén nimen (WICHMANN—UOTILA, UOTILA: Chrestom., R É D E I : NyK. 
LXV, 371 szerint eredetileg: ni-nem 'semmi') jelentése WICHMANN—UOTILA 
szerint az izsmai nyelvjárásban 'zum Vergnügen, zum Zeitvertreib', az udorai 
nyelvjárásban pedig 'kaum, mit Mühe'; én az udorai nyelvjárásban 'kaum, ein 
wenig, leise' jelentéseket jegyeztem fel, a zűrjén Tájszótár 'qyTb He, e/naa He, 
HeMHoro, qyTb-qyTb, He3HaqHTejibHo' jelentéseket ismer, a KoMH-pyccKHÍí cjiOBapb 
'eflßa, MyTb; KaweTCfl, KaK Gyoro' jelentéseket idéz, SACHOvnál nimen je-

1 A fordítás tőlem való, de itt ragaszkodnom kellett PÁPAYnak az előbbi idézetek
ben említett fordításához. 
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lentése 'e^Ba, ^yTb-qyTL'; WIEDEMANN adatai: nym in nymon 'kaum', nyma, 
nymyé, nyma, nymja 'unnütz, unbrauchbar'. 

Az itt szereplő 'alig' -*• 'nehezen, időtöltésből' rokonságot mutatnak az 
osztják szó jelentésfejlődésével. 

8. A most idézett zűrjén szónak az osztják szóhoz hasonlító hangalakja 
még azt a gondolatot válthatja ki, hogy az osztják szóban talán eredetileg 
két szóval yan dolgunk: az eredeti nemän mellett (mely az osztják 'név' jelen
tésű szóra megy vissza) még a zűrjén nimen szó átvételével is lehet esetleg 
dolgunk. 

Persze ennek a lehetőségnek, (mely mellett tehát a hasonló hangzás és a 
jelentések bizonyos érintkezése szól, és amelyre én az OH. I I I . kötetében (III/2: 
387) utaltam) ellentmond a hangtani helyzet: a zűrjén első szótagbeli i hang
nak (a nimen szóban) nem felel meg az oszt jakban e (è) (1. TOIVONEN: F U F . 
XXXII , 138), bár a második szótag e hangjának megfelelhetne az osztják szó 
magánhangzója (1. TOIVONEN: id. m. 80, a 294. sz. etimológiát). 

19. Az osztják f,éokor-hal" 

A NyK. LV. kötetében (247. 1.) kimutattuk, hogy az az ószaki-osztják 
hősénekben szereplő sókor nem halnak a neve, miként PÁPAY gondolta, hanem 
lóra vonatkozó elnevezés; a sókor ti. a zűrjén V sekir, I sokur (a zűrjén Tájszó
tár szerint Pécs., Ud, sokir, I sokur) 'Wallach' szónak az átvétele. WIEDEMANN 
udorai szónak ismeri zűrjén szavunkat, a KoMH-pyccKHH CJiOBapb is tájszónak 
jelzi ezt a szót, bár SZAVVAITOV, POPOV—-LITKIN és L ITKIN nyelvjárásra való 
utalás nélkül közlik szavunkat; WICHMANN is nemcsak az I. és Ud. vidékéről, 
hanem a vicsegdai nyelvjárásból is ismeri ezt a szót, én a V., Ud. és Mez. 
vidékén jegyeztem fel. L. még TOIVONEN: F U F . X X X I I , 72. 

Ámbár ez a most említett megállapításunk így is kétségtelenül helyes, 
hadd hivatkozzunk most még az OH. I I . kötetének 372. lapjára is: ott (az 
1520—1. sorban) ezt olvassuk: kari nangker punapi lai schoker ar ikem | lau 
sapel mannttmang ar tűit arl tallä ' a vörösfenyő kérge (színű) szőrű alvilági 
éoo3r (?) sok öreged(?) [helyesen persze: sötétszínű herélt ló] lónyakat meg
hajtó sok szán sokját húzza' (lai jelentése 'sötét', vö. OH. I I I /2 : 294, az ö r e g 
(a ,,soG§r-öreg" kapcsolatban) a folklórban állatra is alkalmazott megtisztelő 
jelző (,,öreg, öreg ember"), vö. OH. I I I /2 : 266. A „lónyakat meghajtó sok 
szán" kifejezés világosan utal a sókor szó 'ló' jelentésére. 
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