
Szép 
Teljesen meggyőző származtatása szép melléknevünknek nincsen. 

Az eddigi kísérletek között három különböző nézet merült föl. Az egyik 
BuDENzé (MUSz. 292—3), aki a szép megfelelőjének tart ja a lp. cabbe, cabbes, 
cabbak 'pulcher', fi. hyvä 'bonus', észt hea, hää, hüva 'gut', (Qsel) sääm 'rechte 
Seite' jelentésű szavakat, s megjegyzi, hogy talán ide való még a mordE. 
supav 'reich, gazdag' szó is. A másik nézet WiCHMANNé, aki a magyar szót 
a lp. caeppe 'quidvis faciendi peritus artifex rei; arte confectus, peritus, habilis' 
és a fi. seppä 'Meister, Schmied' szóval veti össze (FUF. VII, 43; MNy. IV, 459). 
A harmadik nézet JUHÁSZ JENŐÓ. 0 a magyar szó legkorábbi előfordulásai 
közül a szip alakot tartja legeredetibbnek, s ezt a szil- 'hasít' ige -p- képzős 
származékának tekinti (MNy. XXXII I , 310—5). 

E nézetek, valamint az ezek valamelyikével rokon elgondolások (DONNER 
Vgl. Wb. II , 1 0 5 - 6 ; MUNKÁCSI: NyK. XXII I , 92; ÄKE. 570; HALÁSZ: NyK. 
XXII I , 273) azonban nem helytállóak, mint ahogyan BÁRCZI SzófSz.-ának 
286. lapján olvashatjuk: ,,. . . fgr. egyeztetései hangtani — vö. f. hyvä 'jó' 
stb. — vagy jel.-tani — vö. lp. caeppe 'ügyes, mester' elfogadhatatlanok; 
a m. szil 'hasít' igéből való magyarázata nem tar tható . . ." 

COLLINDER a szép szót nem veszi fel etimológiai szótárába, a fi. hyvä 
magyar megfelelőjének pedig az igen-t tar t ja (FUV.), s ugyanez az egyeztetés 
található ToivoNENnél is a hyvä címszó alatt (SKES.). 

Az eddigi nézetektől eltérően úgy gondolom, hogy a magyar szép szót 
össze lehet vetni a következő osztják szóval: V. süx 'Schönheit'; Vj. süx 
'Schönheit, Schmuckheit'; süydl dnti'm';1 Trj. slux 'Schönheit'; si'uy d'nfd 
(à'ia'A.2' (KT. 835b); V. irod. nyelv: cyx 'KpacoTa' (H. H. TepeuiKUH, ByKBapb, 
1958, 59 (15); cyy 'KpacoTa' (H. M. TepeuiKUH, O^epKH AHajieKTOB xaHTbiHCKoro 
H3biKa I., 1961, 187). 

A két szó egyeztethetőségének gondolata már PAASONENben is felmerült, 
osztják szótárában ti . így szerepel a 2201. szó: s\wc (snoèm) J . 'kauneus, 
KpacoTa) Schönheit'. . . — ? Ung. szé-p ; ef. sam. (PD. 219). 

A magyar és az osztják szó egyeztetését a következő érvek alapján 
tartom lehetségesnek: 

Véleményem szerint szép melléknevünk képzett szó, egy szé- tő -p 
képzős származéka. Ezt a szé- tövet egyeztethetjük a fent említett osztják 
szóval. Ami a szó hangalakját illeti mind a mássalhangzók, mind a magán-

1 'szépsége nincs'. 
2 'szépséget nem bír' 
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hangzók pontos megfelelői egymásnak. A magyar szó kezdő az- hangja finn
ugor alapnyelvi *s- hang folytatója, s ugyanez áll az osztják szókezdő s-re is. 
Vö. m. szem-^ oszt}. V. sèm stb. (KT. 855ab); m. száz ~ osztj. V. sàt s tb . 
(KT. 884b). A szé- magánhangzója összevonás útján keletkezhetett oly módon, 
hogy a rövid magánhangzó után egy fgr. *-k- hang folytatója, a -y- hang áll
hatott , ez vokalizálódott, majd a szótag rövid magánhangzójával hosszú 
hanggá olvadt össze. A -y-, ill. ennek zöngétlen változata, valamint PAASONEN 
jugáni adatában e réshang pontos megfelelője, a -w- az osztják szóban ma is 
megvan. (A keleti nyelvjárási adatok -y-jének az északi és déli nyelvjárási 
adatokban sok esetben -w- a pontos megfelelője, pl.: DN. nous 'valkea'/'weiss'...; 
V. nàyl = DN. [KT. 562b]. Vö. még STETJSTITZ: i. m. 80.) A szó magánhangzójá
ban valamely fgr. palatális magánhangzó folytatóját kell keresnünk. Az osztják 
szó magánhangzójának hangértéke: ,,û palatalisiertes u, weiter hinten arti
kuliert als fi. y" (KT. XXV). A vaehiban levő -ü- ősosztj. *ü folytatója 
(STEINTTZ: OstjVok. 79). PAASONEN jugáni adatának -i-je is ősosztj. *ü-re 
megy vissza (STEINTTZ: i. m. 80). Az ősosztj. *ü-t obi-ugor korinak tart ja 
STEIKITZ, de a többi fgr. nyelvből a példák kis száma miatt nem tudja a meg
felelőit pontosan megállapítani (FgrVok. 14). A magyar szónak a nyelv
történeti adatok alapján -i- lehetett az eredeti magánhangzója, majd ebből 
a szóbelseji réshang vokalizálódása folytán -í- keletkezhetett. Ezt a feltevést 
nehezíti az a körülmény, hogy legrégibb adataink rövid magánhangzós alakban 
idézik a szót (NySz.; OklSz.). Lehetséges azonban, hogy a szó rövid magán
hangzós írása csupán régi helyesírásunk kialakulatlanságának következmé
nye. BÁRCZI szerint: ,,Az ősmagyar kor végén meglevő hosszúmangánhangzó-
rendszerünk megállapításában komoly nehézséget okoz . . . régi helyesírásunk
nak az a vonása, hogy a magánhangzók mennyiségót nem jelöli." (Htört.2 82) 
Pl. néz szavunk régi nyelvi adatai is rövid magánhangzósak (NySz.). 

A magyar szó második eleme -p denominális nomen képző, mely fgr. 
*-pp képzőalakra vezethető vissza. Ennek a képzőalaknak melléknévképző 
szerepe is van: „Auch sei erwähnt, dass in gewissen finnisch-ugrischen Spra
chen ein Suffix mit *pp zur Bildung von adj. denom. konstatiert ist." (LEHTI-
SALO: SUSToim. LXXII , 263). 

A magyar és az osztják szó jelentéstani egyeztetésének egyetlen aka
dálya, hogy a magyar szónak melléknévi, az osztják szónak pedig főnévi jelen
tése van. Ügy vélem azonban, hogy a magyar szó a képző révén jutott mellék
névi jelentéséhez. Az osztják szónak is vannak -r\ képzős származékai mellék
névi jelentéssel, pl. V. sulc^rf 'schön, hübsch (Mensch)'; stb. (KT. 835b; 
PD. 219), irod. nyelv V.: cykk'i}} 'KpacHBbiß' (H. M. TepeiUKUH, O^epKH AHa-
JieKTOB xaHTLiíícKoro H3bIKa, 187). 

PAASONEN, mint fentebb láttuk, a szamojéd nyelvre is felhívja á figyel
met.. Talán akad olyan szamojéd szó is, mely a fenti etimológiát támogatja. 
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