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A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai SzótárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAláb szavunkat bizonyta-
lan eredetűnek tartja. A Magyar Szókészlet Finnugor Elemei. hasonlóképpen
foglal állást. Mindkét etimológiai szótár a láb szó esetleges uráli eredetének
valószínűségi fokát mérlegeli. A következö szavakat szekták összekapcsolni:
m. láb, vogul Szo. lóB: kiitlóB 'Handbreite' stb., szelk. É. laamb 'Vorderteil
des Stiefels', Kar. laamb 'Fussblatt' stb.

Az MSzFgE a következöképpen összegzi a véleményét: "A magyar és a
szelkup szó összetartozása a távoli megfelelés miatt kérdéses ... Noha a kétes
vogul meg a távoli s ezért bizonytalan szelkup megfelelő mellett igei változat
nem ismeretes, a m. lábvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'V lább-ra vonatkozó régi adatok gazdagsága miatt
valószínűnek látszik, hogy ősi nomen-verbummal van dolgunk."

Az idézett részből kitűnik, hogya MSzFgE a vogul szó összetartozá-
sát láb szavunkkal bizonytalannak ítéli, a szelkup szavak esetében azonban
nem lát semmilyen problémát azon kívül, hogyaszelkup a magyarnak a
távolabbi rokonai közé tartozik. Írásomban láb szavunk esetleges szelkup
megfeleléseit tekintem áto Az utóbbi idöben a szamojéd szó- és hangtörté-
net jelentös eredményeket ért el. Vajon a~ újabb eredmények megerösítik-e
a föltételezést, hogy a magyar láb szó etimológiailag összetartozik aszelk.
laamb 'Vorderteil des Stiefels' stb. szavakkal?

A szelkup és a magyar szó egyeztetése Toivonentől származik (NyK.
50: 456), aki a következö szelkup adatokat sorolta fel: N liimb 'Vorderteil
des Stiefels', B Tas Kar liimb 'Fussblatt', K NP liimba. Toivonen azt is meg-
állapította, hogyaszelkup szó átkerült az osztjákba: Vj lamp 'Blatt (des
Ruders, der Schaufel, der Spindel}' stb. Az egyeztetést elfogadta Mészöly "A
láp szó eredete és rokonsága" című tanulmányában (SzegFüz. 3: 112, 135).
Liimola kommentár nélkül említi Toivonen etimológiáját (MSFOu. 98: 139).
Velcsovné is elfogadja a szelkup egyeztetést (CTIFU. 1: 715). Az Uralisches

Etymologisches Wörterbuch nem veszi fel az uráli etimológiák közé. A kiha-
gyás oka az lehet - ha ugyan van helye találgatásnak -, hogy az egyeztetés
csak két távoli rokon nyelv adataira épül.

A szamojéd nyelvek specialistál közül egyedül N. Sebestyén Irén foglalt
állást a láb szó etimológiájával kapcsolatban (FUF. 39: 28-30). Toivonen
etimológiáját ő teljes mértékben elfogadja: "Nach allgemein akzeptierter
Anschauung gilt als einwandfreie Entsprechung des ungarischen Wortes láb

'Fuss' jenes selkupische Wort, das Castrén aufgezeichnet hat ... " Az etimo-
lógiát egy erdei nyenyec taggal javasolja kibövíteni: Nj rampa- 'schwimmen
(von einem schwimmkundigen Menschen)', Kis s'ampa-, Lj A'amparjet 'er
fing an zu schwimmen '.
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Az etimológiai szakirodalmat olvasva az a benyomásunk alakul ki, hogy
valóban csak az a gond az etimológiával, hogyaszelkup túlságosan messze
áll a magyartél. Valóban így van?

Meglepő, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAláb szó etimológiájával foglalkozók közül senki sem
nézett utána, hogy a szelkup liimb szónak vannak-e megfelelései a többi sza-
mojéd nyelvben. Az esetleges további megfelelések nyilván segítették volna
a kérdéses egyeztetés tisztázását.

Nos a szelkup kimb szó már jóval Toivonen cikke előtt szerepelt a sza-
mojéd szakirodalomban. Nem valamilyen eldugott írásban, hanem Lehti-
salo jurákszamojéd (nyenyec) vokalizmustörténetében (MSFOu. 56). Ö már
1927-ben rokonította a szelkup szót a következő nyenyec szavakkal: T l'embe

'Ruderschaufel, Fussblatt', E rempii 'Schulterblatt' (99.1.). Az első szótagi
magánhangzót palatálianak rekonstruálja, ősszamojédvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* J '" e váltakozast
tételez fel.

Janhunen kimutatta, hogyaszelkup szónak nemcsak nyenyec, hanem
szajáni szamojéd rokonsága is van: mot. (Sp) HaM63,n.a 'falevél', HaM6e,n.3

'kalász'; taigi (A mscr.) némbii 'folium' (Samojedischer Wortschatz, Hel-
sinki 1977). Az első szótagi magánhangzót ii-ra, e-re vezeti vissza.

Aszelk. liimb 'Fussblatt' egyeztetése eme szamojéd háttér ismeretében
nyilvánvalóan tévesnek mondható. Ami a szelkup szóban oly csábító volt,
hogy t.i. még a magánhangzók is tökéletesen megfeleltek volna egymásnak,
az egyértelműen másodiagos fejlődés eredménye. A korábbi általános jellegű
fenntartást e magyar-szelkup etimológiával szemben, hogy t.i. csak két távoli
rokon nyelvből van rá adatunk, ki lehetett volna bővíteni az általánosság
szintjén olyan értelemben, hogy gyanús az az etimológia, amelyet csak két
távoli nyelvből lehet kimutatni, s amelyek ráadásul tökéletesen egyeznek
egymással. .

A szelkup ii ősszamojéd ii szabályos folytatása, amelyre sok biztos pél-
dát lehet találni (V.Ö. Mikola, Geschichte der samojedischen Sprachen 221,
in: Sinor (ed.) The Uralic Languages, Leiden stb., 1988). A megfelelő alsó
nyelvállású velári magánhangzó (*á) a szelkupban Qe, 0, u folytatásokat
mutat.

Ami az etimológia jelentéstani oldalát illeti, az idézett szamojéd szavak
arra engednek következtetni, hogy aszó eredeti jelentése 'lap, levél' lehetett,
testrész megnevezéseként való használata másodlagos.

N. Sebestyén Irén, mint említettem, az etimológiát bővíteni javasolta
egy 'úszni' jelentésű erdei nyenyec szóval. Erre az bátorította, hogya ma-
gyar láb szó ősi nomen-verbumnak látszik, v.ö. R lább 'schwimmen, waten'
stb. Az etimológia ezen vonatkozásaiban nincs módom állást foglalni, de mi-
után a szelkup lamb-bal való egyeztetés nyilvánvalóan téves, a nyenyec szót
sem lehet, értelemszerűen, összekapcsolni láb szavunkkal. Az erdei nyenyec
rampa-, n'ampja- 'schwimmen' egyébként *liimpii alakra vezethető vissza.
Ez a szelkup szóhoz hangtanilag illenék ugyan, de jelentéstanilag aligha.
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