
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Szófejtések 
1. Lép 'schreiten, treten' 

1. A régi nyelvben és a nyelvjárásokban a következő alakváltozatai van
nak: XIV. sz. v. BesztSzj. lepew 'conipes, cornipes, sonipes'; XV. sz. e. f. 
BécsiK. vépéc, Vépiel; XV. sz. m.f. MünchK. vepenec ; XV. sz. v. AporK. 
Vepik; XVI. sz. e. f. PeerK. wepwen; XVI. sz. e. f. DebrK. lepeek ; XVI. 
sz. e. f. ÉrsK. Lepek (NySz.); Szilágysomlyó, Kalotaszeg, Zsobok, Gyergyó-
szentmiklós lépik (MTSz.); Marostorda m. Abafája, Alsófehérm. lépik (ÚMTSz.); 
lípek, lípís (BALASSA: NyK. XXIV, 265), líp, lípís (SULÁN: MNyj. I, 19). 

A két alakváltozat (lép r^vép) közül a lép az eredetibb, a vép részleges 
hasonulás eredménye (vö. GOMBOCZ: NyK. XXXIX, 239; Uő., Módszertan 
17; másképp: P A I S : MNy. LII, 16; BÁRCZI, Hangtört.2 127). Ezzel kapcsolatban 
figyelembe veendő, hogy a vép alak négy kódexben fordul elő, s ezek közül 
három (BécsiK., MünchK., AporK.) ugyanabban a nyelvjárásban íródott 
(vö.: SIMONYI: Nyr. IX, 146; BALASSA: Hunfalvy-Album, 1891: 10; SÁNDOR 
JÓZSEF: Nyr. XXI, 124—6; ERDÉLYI : Nyr. XLI, 146—8). A legkorábbi ada
tunk (XIV. sz. v. BesztSzj. lepew), valamint valamennyi egyéb forrásunk ada
tai l- kezdetűek. Ez a körülmény feltétlenül amellett szól, hogy a vép alak 
másodlagos, a lép nyelvjárási változata. 

Lép szavunkat BUDENZ előbb a lp. lavke, lpF. lavkke 'lépés (gradus)', 
lavke- 'lépni (gradum facere, gradi)' szóval vetette egybe (NyK. VII, 12), 
később a lő, löv- 'schiessen' ige -p mozzanatos képzős származékának ta r to t ta 
(MUSz. 695). BÚDENZ mindkét egyeztetése téves. BÁRCZI (SZÓÍSZ. 189) szerint 
a m. lép ige ismeretlen eredetű. 

2. Véleményem szerint lép 'schreiten, treten' szavunk ugor eredetű, és 
etimológiailag a következő obi-ugor szókkal tartozik össze: v o g . (MSz.) É. 
läpi 'elfér; Platz haben', K. loapi ua., AL. lápi ua.; (KANN. , WV. 131) TJ . 
läps 'er hatte Platz', lepànt 'er hat Platz', AK. lnà0ps, làops't 'sie hatten Platz', 
KK. lôàps, loà'pjst, ÉVag. lühps, läpes't, AL. loQps, làpjst, FL., Szo. läpi 'er 
hat Platz' | o s z t j . ( P Á P A I — B E K É ) lép- 'befér; Platz haben'; (PATK.) I. 
tëbem, tëpem (f. tëptam) 'befutni, behatolni; hereinkommen, eindringen'; (KT. 
1084ab) DN. $e*ptà\ ßpß' 'Platz finden, hineingehen'; Kr. teptà, teptà 'Platz 
finden, (Stiefel) an den Fuss, (Handschuh) an die Hand, (Kleidungsstück) an 
den Leib gehen'; Trj . Aäp'fäj3 'Platz finden, hineingehen (in eine Stube, der 
Schuh an den Fuss, Wasser in ein Gefäss), passen (ein Kleidungsstück usw.)'; 
Ni. teptà' (tëpdl'), Kaz. AÏptï (A\B\A, -B9A), O. le'ßta1 (\ebd\) 'hineingehen, 
passen (z .B. ein Stiefel), irgendwo Platz finden'; (PD 246) Ko. têpam, tèptàm 
'Platz habend (sich heraus- od. ein)schleichen', J . Lappom, LäpLdm, Ldpà 
'Platz haben'. 
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3. A magyar és az obi-ugor szók mássalhangzói: m. I- ~ vog. I- ~ o s z t j . 
I-, A - , t- és m. -p <v vog. -p ~ o s z t j . -p ( > finnugor *pp) szabályosan felelnek 
meg egymásnak. 

A vogul és az osztják szó magánhangzójának az előzménye KANNISTO 
(WogVok. 131) és STEINITZ (WogVok. 178, OstjVok. 69 kk.) alapján ősvog. 
*ä, illetőleg ősosztj. *e volt. Az ősvog. *a és az ősosztj. *e hangnak a magyar
ban nyílt e (e) felel meg szabályszerűen. Lép szavunk esetében azonban az 
í-zö nyelvjárásokban meglevő líp alak és a régi nyelvi adatok — úgy látszik — 
zárt é-re mutatnak. Véleményem szerint a m. lép e'-jének az előzménye végső 
fokon szintén nyílt e (e) volt. Tehát a magyar és az obi-ugor szók alapján egy 
ugor *lepp§ alakot következtethetünk ki. Ebből az ómagyarban a szóvégi 
magánhangzó lekopása után, az első szótagbeli magánhangzó pótlónyúlásával 
*lëp (*Up) fejlődött (vö. BÁRCZI, Hangtört.2 65). Az ómagyar *lëp (Hëp) 
alakból a középmagyar korban é > é zártabbá válás útján — a XV—XVI. 
századi nyelvemlékekben is előforduló — lép fejlődött (vö. BÁRCZI, i. m. 
146—7), 

Az í-zö nyelvjárásokban előforduló líp változat újabb kori fejlemény. 
Minthogy lép szavunknak nincs nyílt e-vel váltakozó alakja, az í-zö nyelvjárá
sokban más szók analógiájára (ég ~ íg, kér ~ kír) átkerült az í-zö szavak 
csoportjába. Egyébként a líp alak újabb kori volta mellett vall az a körül
mény is, hogy í-zö változat a NySz. szerint a régi nyelvben nem fordul elő. — 
Az eredeti nyílt e-re visszamenő é hang továbbzárulá&a az én személyes névmás
nak egyes í-zö nyelvjárásokbeli ín alakja is (BÁRCZI: MNy. LVI, 104). Az 
ugyancsak nyílt e-t tartalmazó kel szavunk kél változatának már a régi nyelv
ben is vannak í-zö alakjai: XVI. sz. e. f. JordK. az nap ff el kyl ; kilís, kilis 
'Geschwür, Beule' (NySz.). 

4. Az egyeztetés jelentóstanilag is lehetséges. A magyar és az obi-ugor 
sxók eredeti jelentése 'hineingehen, eintreten' lehetett. A m. lép szóban 'hinein
gehen, eintreten' > 'gehen, treten' jelentésváltozás történt. Erre a jelentés
fejlődésre más rokon nyelvből is tudunk példát. Fér 1. 'pervenio, kommen, zu 
etw. gelangen, erreichen'; 2. 'locum v. accessum habere, Platz od. Raum haben' 
(EtSz.) szavunk etimológiai megfelelői: zürj. (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Pécs., 
Lu., I., P. pimi, AV. pir-, Ud. pirnis 'hineingehen, ein-, hineintreten, (V., Sz., 
Lu., L, P., Ud. auch) eindringen' ^ v o t j . (WICHM.) G., Uf. pîrînî, M. pirni, 
I., MU. pirini 'eingehen^'; (MŰNK.) SZ. pír-, K. pêr- 'bemenni, bejutni, betérni; 
rámenni, rájutni; belebújni' ~ c s e r . (WICHM.) KH. pê.rem, U. purvm 'hinein
gehen, eintreten, eingehen, Raum haben (zum Hineingehen)' (BTJDENZ: NyK. 
VI, 457; EtSz. 212; UOTILA, SyrjChr. 136; BÁRCZI, SzóíSz. 77; COLLINDER, 
PUV. 78; másképp: LIIMOLA: SUSAik. LVIII.6, 13—5). 

Ezen etimológiailag összetartozó szók eredeti jelentése szintén 'hinein
gehen, eintreten' volt. A votj. Sz. pir-, K. pêr- 'bemenni' szóban a m. lép igében 
végbement jelentésváltozással azonos 'hineingehen, eintreten' > 'gehen, tre
ten ' jelentésfej lő dóst figyelhetünk meg: Sz. kipl-dorä pirsa, keläm 'a fatönkhöz 
térvén, (ott) meghált' (MUNKÁCSI, VotjSzt. 560); Sz. valez vlg-vilä plrlmtä 'lova 
nem megy rá a hídra' (uo.). Úgy látszik, hogy egy-két példában a zürj. pirni, 
piralni 'hineingehen, eintreten' igének is van 'gehen' jelentése: Pr. pavele 
pirisni 'sie gingen zu paveV (FOKOS, SyrjWb. 793); V. eUla'e piralas, . . .medlae 
piras 'er geht auf den einen Ort, . . .er geht auf einen anderen Platz'(i. m. 
794). 

/ 
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2. Osztják m V 'Landzunge' 

1. A címben megjelölt osztják szó az osztják nyelv néhány keleti nyelv
járásában van meg: (KT. 630) V. ni'f (niWt ) 'Landzunge'; Vj. nisf 'Vor-
sprung des Uferabhangs zwischen den diesen durchschneidenden Bächen, 
Landspitze (auch z. B. beim Zusammenfluss des Vj. und eines seiner Neben
flüsse)'; VK. ni'r 'Spitze der Landzunge'. 

Az osztj. V. nfr" 'Landzunge' etimológiai megfelelőinek tar tom a követ
kező rokon nyelvekbeli szókat: zürj. (WICHM.—UOT. ) V., AV., Sz., Lu., I., 
Ud., P. nir 'Nase, Schnauze, Schnabel (V., Sz., Lu., I., Ud., P.); Vorderteil 
(des Bootes)'; (GEN. ) KP . ner 'Nase' ~ v o t j . (WICHM.) G. nu, J . nir 'Nase, 
Schnabel'; (MITNK.) SZ. nir, K. ner 'orr; vlmely tárgynak csúcsos előrésze; 
Nase, Schnabel; vordere Spitze eines Gegenstandes' <~eser. (WICHM.) KH., U. 
ner 'Nase; Hügel, Landspitze zwischen zwei Schluchten, Vorgebirge' ~ m o r d . 
(PAAS.) M. nef, E. nef 'Schnabel, Rüssel, Schnauze, Maul' ~ lapp N. nierrâ 
'cheek, side of face', (GEN. ) lpK. Kid., nirr, Not. nlerr 'Wange, Backe' ~ s z a m -
Jur . (LEHT. 314) N. ner,,s 'eben, früher'; Tvg. tiarä 'das Vordere'; OSz. úar-ne 
'vornhin'; nar-nen 'vorn, vornher'; nar-nei 'der Vordere'; näranni ua.; Kam. 
(DONN.) nir, nir, nier 'Gipfel, Spitze, Leier'. (E szók etimológiai összetartozá
sára vonatkozóan 1. MÜSz. 93, 397; VglWb. 926; HALÁSZ: NyK. XXIV, 463; 
SETÄLÄ: FUF. XII, Anz. 107—8, SUSAik. XXX/5 , 29; PAASONEN, Beitr. 
51; E. ITKONEN: FUF. XXIX, 268 és FUF. XXXI , 180.) 

s 2. Az osztják szó 'Landzunge, Spitze der Landzunge' jelentése könnyen 
megérthető a rokon nyelvi megfelelők 'Nase' alapjelentóséből. A tárgyképek 
hasonlóságán alapuló, ilyenféle névátvitelre a finnugor nyelvekből több példát 
idézhetünk. A zürj. nir 'Nase' néhány származékszava 'Landspitze' jelentésben 
használatos: (WICHM.—UOT. ) I. riird 'Landspitze', Sz. nir§k 'Landspitze'. E szók 
-d, illetőleg -ek eleme denominális névszóképző (vö. SZINNYEI, NyH.7 95; 
GYÖRKÉ, Wortbildungslehre 9, 52; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 365). A zürj. 
nir 'Nase' szó denominális -is névszóképzős származékának tekinthetjük a 
zürj. (WICHM.—UOT. ) V. neris 'kleine Anhöhe im Walde' szót is. A nir <^ neris 
szópárban % ^e magánhangzó váltakozás van (vö. WICHMANN: SUSToim. 
XXXVI, 66). Az 'orr' alapjelentósű osztj. (KT. 642b, 643ab) DN. M§ 'Nase; 
Schnabel (des Vogels); Vordersteven (des Bootes), Spitze (des Stiefels, Strump
fes, Messers, der Nadel usw.)' szó. 'Landzunge, Landspitze' jelentésben is elő
fordul: Ni. úftf 'Nase; Nase, (auch) ganze Schnauze (eines Tieres); Schnabel 
(des Vogels), Maul (des Fisches), Landzunge, Landspitze (die in einen See, 
Fluss, Sumpf vorragt); Vordersteven, Bug (des Bootes, Schiffes); äusseres 
Ende der Schneide (der Axt) ' ; O. nv\ = Ni. A cser. ner 'Nase' szónak szintén 
van térszínforma jelentése: 'Hügel, Landspitze zwischen zwei Schluchten' 
{WICHMANN, Tscher. Texte 75). 

Az Osztj. V. niyf 'Landzunge' i hangja arra mutat, hogy ősi egyezéssel 
és nem zürj énből való kölcsönzéssel van dolgunk. Ugyanis a zürj énből való 
átvétel esetén a zürj. nir 'Nase' % hangjának ősosztj. *a (>• V., Vj., Szurg. a) 
vagy ősosztj. *i ( > V., Vj., Szurg. *) volna a szabályszerű megfelelője (Toivo-
N E N : FUF. XXXII , 138). — A V., VK. m V alakban az eredeti n- (vö. Vj. 
nir') az utána következő palatális i hatására palatalizálódott. 

O Nyelvtudományi Közlemények LXII. 
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3. Osztják ils 'Zeit' ; vogul jis 'kor' 

1. A zürj. (WiCHM.—UOT.) V., Sz., Lu., Ud., P. jez, I. jçz 'Volk, Leute, 
Menschen, andere (Leute); Fremder, anderer; fremd'; V., Pecs., Lu., jez-vi, 
Sz. jez-v'yj,, Le. jez-vi 'Sehne, Flechse im Fleisch (V.); Gelenk (Pecs.); Gliedge
lenk (Sz.), Fingergelenk, Halmknoten (Le.); Gliedstück im Rohr, Halm (Lu.)'; 
(FOKOS, SyrjWb.) FV. jez 'Gelenk'; (GEN.) KP . jöz 'Zeit'; (LITKIN, Drevny. 131) 
ópermi Ü93, Ja . öóVBpeMfl';Le. \xö3ö:uAAsaAyn üö3ö 'BMJILHH /jeHb' (etimológiai 
megfelelői: votj., cser., mord., fi., ?szam.) (MUSz, 829; VglWb. 370; PAASONEN, 
Beitr. 230; FUCHS: FUF. XV, 79; UOTILA: SUSToim. LXV, 182, 331; J O K I : 
SUSToim, CHI, 123—4; LAKÓ: NyK. LVI, 43—6) szónak — amint az adatfel
sorolásból láthatjuk — a KP. ( L I T K . : Ja.) és a Le. nyelvjárásban, valamint az 
ópermi nyelvemlékekben 'Zeit' jelentése van. A zürjénben (az ópermi nyelvben 
és néhány nyelv járásbari) a j§z szó konkrét 'íz; Gelenk' jelentéséből 'az időnek 
egy íze, része' > 'idő' jelentés fejlődött. A jelentésváltozást az olyasféle ala
kulatok segíthették elő, mint a zürj. Ud. kikjes 'zweimal' (o: kikjez) (vö. 
WIEDEMANN, Gramm. 155; FUCHS: FUF. XIII, 22). Hasonló szerkezeteket a 
magyar ós az osztják nyelvben is találunk: íz 1. 'Glied, Gliedmass'; 2. 'Teil, 
Artikel'; 3. 'Verwandtschaftsgrad, Geschlecht'; 4. 'Grad': egy ízben, két ízben, 
több ízben; osztj. (STEINITZ, Gramm. 142) Serk. jlt 'Gelenk; Abteilung, Fach': 
ïj jïtna 'einmal'. Egyébként az osztj. jït 'Gelenk' szó 'Zeitraum' jelentésben is 
előfordul: (KT. 195b, 196a) DN. jfsg 'Glied, Gelenk (z. B. an den Fingern), 
Stengelknoten der Pflanze; Scheidewände'; Kaz. \\t 'Glied, Gelenk, Gelenk
fuge ; Stengelknoten (einer Graspflanze); Ausgangspunkt derÄste (eines Baums); 
Zimmer, Raum (eines Hauses); Stockwerk; Zeitraum, den eine Erscheinung 
dauert (z. B. kurze Tage, Regen, schlechter Wetter) ' ; (PATK.) I. jit 'ízület; 
elkülönített rész, hely, szoba; Gelenk; Abteilung, Zimmer; életkor, idő; Zeit
alter, Lebenszeit'. Egy másik 'íz, tag' jelentésű osztják szónak is van 'idő' 
jelentése (KAEJALAINEN: SUSAik. XXX/24 , 7) Kaz. nálc, [Ni. nak] 'ein 
abgemessener Zeitraum', (AHLQV.) nak 'Glied, Knie oder Knoten (an Gewäch
sen)' — vog. (MSz.) nak 1. 'fok; Stufe'; 2. 'vég; Ende'; 3. 'íz, tag; Glied'; T. 
no% 'íz, tag' ; näk 'lépcső; Stufe'. 

2. A zürj. KP . jöz 'Zeit' szó 'idő, kor; ősi, régi' jelentésben átkerült az 
obi-ugor nyelvekbe: o s z t j . (KT. 189b) DN. fös 'ehemalig, altertümlich'; 
Kr. iis = DN., Trj . iis 'Vorzeit; ehemalig, altertümlich'; Ni. i%s, ils, Kaz. 
ils, iys 'altertümlich'; O. ids = Kaz.; (PD. 40) Ko. fis 'Zeit, Zeitalter'; (PATK.) 
I. jis 'régi, öreg; alt ' ; v o g. (MSz.) E. jis 'kor; Zeitraum'; (KANNISTO: FUF. 
VIII, 202) jis, ids 'Alter'. 

A mássalhangzómegfelelések (zürj. j ~osztj . -vog. ;, } és zürj. z ~ osztj.-
vog. -s) szabályszerűek. Az osztják és a vogul szó magánhangzója is szabályo
san felel meg a zürj. szó e (KP. ö) hangjának. Ugyanis a zürj. e (KP. ö) hangnak 
az osztják nyelv zűrjén jövevényszavaiban ősosztj. * | (>• V., Vj. i, Szurg. i, 
I. i, Ni., Serk., Ber. i, O. i) az egyik szabályos megfelelője (TOIVONEN: FUF. 
XXXII , 134). Az ősosztj. *i folytatói vannak meg az osztj. DN. iis 'ehemalig, 
altertümlich' szó nyelvjárási alakváltozataiban. Ugyanilyen hangmegfelelés 
van a következő szóban is: osztj. DN. tilds, Trj . i\A§S, Ni. $ï79§, Kaz. j&Aïê, 0 . 
tíldé, ti- 'Mond, Monat' < zürj. V., AV., Sz., Lu., 1 , Ud. telié, V.-temé 'Mond; 
Monat'; (GEN.) KP . tôliè 'Mond' (TOIVONEN: FUF. XXXII , 91). A vog. É. 
jis 'kor; Zeitraum' szó i magánhangzója is szabályosnak mondható. Ugyan-
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csak i felel meg a zürj. e hangnak ebben a vogul szóban is: FL., Szo. sistam 
'sauber; heiteres Wetter ' < zürj. V., Ud., P . System 'rein, sauber; reinlich, 
schön (V., Ud.) ' (TOIVONEN, i. h. 71). 

4. Osztják para As:fi 'umherwandern' 

Az osztj. (KT. 736b, 737a) Kaz. päraA3:ti 'schutzlos, ohne Heim leben, 
umherwandern (die Waise); ohne Heim herumlungern, -streifen (Faulenzer, 
Müssiggänger u. a.)' szót a zürj. (WUo.) Sz., Lu. piralni, V. piravni, Ud. 
pira-vriß, P . p'ra-vni, I. plröni '(frequ.) hineingehen, eintreten (Sz.: für eine 
Weile), hineinkommen, besuchen', (FOKOS, SyrjWb.) V., Ud. piravni, AN. 
piral-, Sz. piralni, Le. p'wa-lni, Pr. piral-, Vm. pirö-ni 'hineingehen, hinein
kommen (auch nicht frequ.); (V. auch:) besuchen, eintreten (ein Handwerk 
zu erlernen);.(Sz. auch:) hineingreifen in etw.' átvételének gondolom. 

A zűrjén és az osztják szó jelentései közel állnak egymáshoz. A zürj. 
piral- gyakorító képzős ige '(gyakran) bemegy, belép' jelentéséből könnyen 
megmagyarázható az osztják szó 'kóborol, kószál, ide-oda vándorol' jelentése. 

A zűrjén ós az osztják szó mássalhangzói teljesen azonosak. A zűrjén 
szó első szótagbeli i hangja és az osztják szó redukált rö-ja ( < ősosztj. *d) sza
bályosan felel meg egymásnak. Erre a hangmegfelelésre TOIVONEN (FUF. 
XXXII , 138) több példát említ. A második szótagbeli zürj. a ~ o s z t j . Kaz. a 
megfelelés szintén szabályszerű (vö. TOIVONEN, i. h. 139—140). 
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