*

Iráni elemek finn-ugor nyelvekben.
Rövid idővel azon közlemények előtt, melyekkel a magyar s
vele rokon nyelveknek iráni elemeire s a bennük foglalt kiválóan
becses nyelvészet-, műveltség- és őstörténeti tanúiságokra igye
keztem újból ráiránvítani hazai szakértőink figyelmét,*) egymástól
teljesen függetlenül ugyané tárgy felé fordult két külföldi nyelvbúvár
nak is érdeklődése. Egyikük a mordvin nyelvnek érdemes kutatója
P a a s o n e n H. volt, ki a «Finn-Ugor Társaság*-nak egyik fel
olvasó ülésén a m o r d v i n n y e l v n e k i r á n i j ö v e v é n y 
s z a v a i r ó l értekezett, a másik S t a k e l b e r g R. R. báró
moszkvai tudós, ki különösen a p e r m i n y e l v e k i r á n i e l e 
m e i h e z szolgáltatott újabb jelentékeny adatokat. P. műve tud
tommal nem jelent még meg eddigelé nyomtatásban, de tartal
máról tájékozást nyerhetünk W i c h m a n n G y ö r g y fiatal finn
országi tudósnak, a votják nyelv és népköltészet ujabb tanulmá
nyozójának egyik közzétett leveléből, melyben ő a kazáni régészeti,
történeti és néprajzi társaság folyóiratát (HSBÍCTÍA OőnjecTBa ApxeojioriH, HcTopin H Braorpaoin npn HMnepaTopcKOMT. Ka3aHCKOWb yHHBepcHTeTt) értesíti hazájának e nevezett szakokba vágó
legújabb munkásságáról (1893. XI. köt., 198. 1.). E szerint P.
mindenelőtt bírálat alá véve Tomascheknek az iráni és finn-ugor
nyelvek érintkezéseire vonatkozó adatait, azt találja, hogy azok
nak tetemes része újabb keletű, azaz a volgai törökség révén hatott
egyik nyelvterületről a másikba. Ezekkel szemben különös figyel*) L. az Etbnographia V. évfolyamában «A magyar fémnevek ős
történeti vallomásai*, «Az ugorok legrégibb történeti emlékezete)) és ((Adalékok
az iráni műveltséghatás magyar nyelvhagyom ányaihoz» ez. dolgozataimat.
NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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met érdemel az a néhány adat, mely hangalkatával régi átvételre
vall s a közletlen iráni-szkitha szomszédságának alkotja fontos
bizonyságát. P. a maga részéről a következő eddigelé ismeretlen
adatokkal gyarapítja ez utóbbiaknak számát:
1. Erza mord. azoro, moksa azér, azir «herr» = zend ahura
«herr», szkr. asura «beiname von göttern, vorzüglich des Varuna». — Értékes adat ez, mely világosan igazolja ama föltevést,
hogy a vog. átér, ötér «úr» szóközépi mássalhangzója s (z) válto
zata, úgy a mint ez a vogul sqtér, sötér és szkr. sahasra viszonyá
ból is kitűnik (1. Ethnogr. V, 136.). Ugyané szónak látszik a
votják uzir, uzér és zűrjén ozir, ozer «reich», mely mint jövevény
szó megvan az éjsz. vogul üsér «gazdag» szóban is (v. ö. a hangzó
változásra: votj. ulmo «alma» = tör. alma, votj. kun «khán, csá
szár)) = tör. yan, kulim «menyasszony díj» = tör. kálim stb. s hogy
a zürjénben rendesen o felel meg a votják első szótagbeli w-nak).
Bizonyára nem választhatók el a vogul átér, öíér-tól az osztják ürt,
ür ós magy. úr szók sem, melyek közül az ürt alak metathesist
tüntet, a mint világos analógiája a déli-osztják t'aras, t'oras «ezer»
(v. ö. szkr. sahasra) is igazolja. Több esetet ilyen hangátvetésre az
Ethnogr. V. évfolyamában (165. 1.) soroltam föl, hol egyszersmind
igazoltam, hogy ez különös osszét hang változtató hajlandóság.
Ilyen alapon ugyanez iráni szó átvételeinek igazolhatók a zűrjén
verös «mann, gatte» s a vele szorosan egyező finn uroho «vir
aduitus, heros», urokse «mas, masculus» szó is (1. Ethnogr. V,
136.), miből ismét az a nevezetes tanúiság következik, hogy a
régi iráni hatás is különböző hangalkotású nyelvek részéről tör
tént, melyeknek egyikében a mai osszétnak ősét (s ilyenül egyéb
nyomozások után az alánt vehetjük föl), másikában pedig a szan
szkrithoz legközelebb álló óbaktriai (zend) nyelvét sejthetjük.
2. Mord. saras «benne» = szkr. sarasa «ardea sibirica» s ál
talában : «madár» } melyeknek jelentésviszonya tehát megfelelne a
magy. lúd, vog. lunt «anser» és finn lintu «avis» szókónak. —
Hasonló alakú madárnevek: csag. sarice «ein kleiner raubvogel
mit gelblichem rücken und ascbgrauem bauche«, azerb. oszm.
sered «sperling», csuvas seréi s innen cserem, sarzi id., zürj. sis,
votj. siz «harkály», corig-sié «sirály»; továbbá mástörökség révén
magy. szárcsa és mord. soríau «möwe (1. Ethnogr. V. 295.), melyek
tehát az ősi török-árja nyelvi érintkezés nyomainak tekinthetők (1.
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ISyk. 25, 405—408. 11.). Egyenes árja átvételnek tetszik a finn sorsa
«kacsa, ruczaw. A képző nélküli alapszó jelentkezik a tunguz sar
«möwe», mandsu sar «eine falkenart» szavakban.
3. Erza-mord. paz, moksa pavas, ska-bas (összevonva ezek
ből: skaj és pavas) «isten» = szkr. bhágas, zend bagha, örmény
bogin, szláv boga «isten». — Fontos ujjmutatás arra nézve, hogy a
finn-ugor népek sajátságos ősi hitvilágának hol keressük alapjait;
Nyelvészeti szempontból figyelemre méltó, hogy a mordvin alak
a szanszkritt nominativusi -* végzetet tükrözi, mely a zendben már
nem mutatkozik. Ugyanezt tapasztaljuk az erza verges, vergis,
mokka véfgas, virgas «farkas» szón, mely tudvalevőleg a szkr.
mkas, zend véhrka mása, melyekhez még ugyancsak ép szóvégzetóvel a zürj. vörkas «vielfrass (gulo)» csatlakozik (1. Ethn. V,
178.).*)
Ugyancsak P. nézete, hogy a mordvin loman «ember; idegen»
(v. ö. votj. mart és vog, khals «ember» és «idegen») az osszét
liman, Urnán «freund» mása. Hasonló fejlődéssel lett a permi
{votják éromd, eroma «barátom* szó átvételével az éjszaki vogulb&nmma, melylyel a beszélgetésben az óorosz e m b e r t » jelzik
akár barátságos, akár ellenséges indulattal.
Stakelbergbáró « I r á n i - f i n n s z ó t á r i v i s z o n y l a t o k ) )
(HpaHO-<£HHCKÍíi JTeKCHKajiBHHJi OTHoniema) műve a moszkvai
régészeti társaság «Keleti Bégiségekw (BOCTOIHHH ^peBHOCTn)
czímü kiadványának I. kötetében jelent meg 1893-ban. Tárgyának
előmunkálatai közül csupán K l a p r o t h «Asia Polyglotta»-jára
hivatkozik, mely természetesen ma már nagy selejtezésre szoruló
több szóegyeztetést közöl az osszét és finn-ugor (különösen zűrjén,
votják és liv) nyelvek köréből is (88. L). Sajnálatosabb e ténynól,
hogy szerzőnk nincsen kellőleg tájékozva a kutatásai területére
•eső nyelvek irodalmi forrásairól sem, holott különösen a votják
*) A magy. farkas szó ezekkel való összefüggésének lehető
ségéről kifejezet nézetemet (Ethn. V, 73 és 178.11.) tekintetbe véve
a csuvas voron-yüra «hosszúfarkú», tokmak-yürd «verőrúd-farkú» =
«farkas» kifejezéseket (u. o. 140. 1.), továbbá a Halász Ignácztól
kimutatott lapp seipek «farkas» (innen: seipe «fark») kifejezést,
(Nyr. 24, 243), végűi azt, hogy a finnben is van hánnikás «farkas»
•ebből: hdntci «fark» (Nyk. 2, 158) immár végkép elejthetönek
találom.
25*
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nyelvet illetőleg, melyből legfőképpen meriti anyagát, alapos
értesülést nyerhetett volna akár S m i r n o v I v á n kazáni egye
temi tanár «Votjaki» czímű jeles könyvéből is. Művének alapja e
részben alig több, mint Wiedemann kisded szójegyzéke, melynek
készletét azonban elismerésre méltó módszerességgel kezeli. Meg
különbözteti és különválasztja jelesül mindenelőtt azon iráni ele
meket, melyek hangalkatukkal egészen világosan az újperzsa nyelv
forrásvidékére vallanak és ismeretesek a volgai törökség (kazáni
tatár, csuvas és baskír) területén is. Ide tartozó közlései közt van
egy olyan adat is, mely «Votják nyelvtanulmányaim»-nak perzsa
török eredetű szavakat tárgyazó részéből (NyK. 18, 135—142. 11.)
kimaradt, jelesen: votj. sajir, sajér, «tájék, vidék» = újperzsa
sehr «város», melynek régibb sahar (zend khsatra) alakja «reich,
herrschaft» jelentésű (v. ö. még mint idetartozó adatot: kondai
vog. éoar «világ»). A régibb keletű közös iráni-permi szavakra vo
natkozólag érdekes az a nézete, melyet egyébként Schrader is
vall (Sprach verg.u. Urgesch. 295. 1.), hogy nem egyoldalú permi
részről való átvételek, hanem bizonyos esetekben éppen az iráni
volna az átvevő fél, mit azonban az ezüst, votj. azvés, továbbá a
votják andan «aczél» és irgon «réz» szavakkal, melyeket egyéb
másaikkal egyetemben nem lehet finn-ugor nyelvterületen magya
rázni, nem találunk eléggé igazoltnak (1. Ethnogr. V, 9.). St. e szó
kon kívül még különösen az osszét pdzvj «varázsló)) szóra hivatko
zik, mely a zürj. paz- (recte: pasj-) «bezeichnen, merkenw participiumának volna viszonképe, tekintetbe véve ennek Wied. szótárá
ban (227. 1.) található «zauberer» jelentését. Ámde az idézett
helyen tulajdonképpen a következő adatot találjuk: mos pet pasjié
«zauberer», melyben a jelentésmeghatározás valószínűleg tévedés,
minthogy az egész kifejezés valódi értelme «tehénfül-bélyegző»..
Igazi nevezetek a «varázsló»-ra: zürj. tun, v o t j . í t « o ; továbbá
zürj. tödis «tudós», ciködié mórt «rontó ember», votj. peXlai«fáv6'»^
tunas-peUas «varázsló-fúvó».
Álljanak itt Stakelberg óiráni-permi (ül. uger) szóhasonlí
tásai a magam észrevételeivel és kiegészítéseivel:
1 Votj. ana «nélkül, kívül, kivéve» = osszét and, and
«ohne» (and s'éldár ohne ihr oberhaupt, and davimd ohne dich.
Hübschmann, 21.) (jzend ana (praefix. privativum): ana-sita «unbewohnt» ana-gareta «glaublosigkeit». Az iráni prsepositio a finn-
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ugor nyelvszellemhez alkalmazkodva postpositiórá lett: votj.
miském-ana kívülem, til'eskéd-ana kívüled; csatlakozva a -les abl.
raghoz: -lesana, -lesano s az előszótag lekopásával -sana, pl. tilesana ti nélkületek, aslim-sana magamon kívül, kisno-murtáz sana
kivéve az asszonyt (1. Votj. Szót.).
2. Votj. andan «aczél» = osszét andun, melyeknek társalak
jait mindkét nyelvterületen 1. Ethn. V,"8. 1. Mint uj adat csatla
kozik ezekhez a csecsencz nyelv ingusi dialektusából: andan (osszét
jövevényszó).
3. Zürj. bord «flügel, flosse», votj. burd «szárny» = kurd
purt «haar, feli, feder». V. ö. örmény phetur «féder». Budenz a
zürj. votj. szót a votj. bord «fal» szóval családosítva a magy. part
tal veti egybe (MUgSz.). Figyelemre méltó, hogy a magy. toll-lal
egyező vogul taul, tóul, osztj. töyol is «szárny» jelentésűek, míg a
«toll»-nak és «szőr»-nek közös szava pun (magy. fan).
4. Zürj. bö£ «schwanz, schweifu, votj. bt£, béé = kurd böc
queue (du renard), örmény poc. Budenz a zürj. votj. alakokat a
cseremisz pöc, poc, pac «cauda» szóval egyetemben a magy./árhoz vonja, melyeknek farcso-(k) képzésében, továbbá a finn pursto,
pyrstö «cauda piscis» szóban látja eredetibb alakjuk tükrét.
5. Zürj. bus «staub, pulwerw = szkr. pq,su, zend pq,snu, örmény phosi id. mely utóbbi szót már Klaproth egybevetette a zürj.
megfelelővel. Teljesebb alakot mutat az éjsz vog. puwés «por».
6. Zürj. varié «raubvogel (falken u. eulen); sperber, habicht» = pehlevi varseh, ujpersa vaseh, kurd vaseh, osszét üari
«sólyom» L. e szóhoz még Ethn. V, 75.
7. Zürj. vösna «'für, wegen» : v. ö. óperzsa vasna «durch» ;
örmény vasn «fur, wegen» (jövevényszó).
8. Zürj. vurd «flussotter, fischotterw, vurdis cratte, wasserratte, maulwurf» = osszét urd, urdá «flussotter». L. egyéb másai
kat: Ethn. V, 165. Avotják vudor «vidra» szót már Köppen egybe
veti a megfelelő indogermán alakokkal.
9. Zürj. vurin, permi vurun «wolle» = már Donner szerint
szkr. urna «wolle».
10. Magy. gazdag: osszét ghazdug, khazdug id. L. Ethn. V,
20. St. a szó ugor eredetét sejti. Ugyanígy Donner és Budenz.
11. Zürj. gorz- «schreien, heulen, laut weinen» == zend
•garez- «klagen», osszét gharzun, khárzun «seufzen».
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12. Zürj. gön, votj. gon «haare, gefieder, wolle» = osszét
ghun, khun «haar». Hübschmann a zend gaona «farbe» szóval veti
egybe (34. L).
13. Zürj. gué «geheimnis», gusön «heimlich», gusa «geheim» : v. ö. zend guz- «verbergen». Ide tartozó szók még a zürjénben: gué «ráuber, dieb» és gu- «stehlen, entwenden, rauben»
(v. ö. vog. tülma% «tolvaj», tüli «titkos»; votj. luck- «lopni»,.
luckdm «titkon»), melyek az iráni átvételt kétessé teszik.
14. Zürj. votj, das «tíz» = osszét das, dás stb. 1. Ethn.
V, 139.
15. Zürj. dir dange zeit, zeitdauer», dirji «zur zeit» stb. =
ujpersza dir «remotus, diutimus». A votjákban is van dir «idő»,
dir ja «idején», dirt- «sietni, hamarkodni». Az óiráni eredet föl
vételére nincs alap. Inkább tekintetbe jöhet az arab devr «kreislauf der zeit od. der jahre; zeitalter», tat. daur id. (1. Votj Nyelvt..
470. sz.), mely daur, dauer alakban ujabb időben is átjött. Ilyen
régibb keletű török-arab szó még a zűrjén-votjákban: zürj. juvör,.
ju'ór, votj. ibér «hir» = arab-tatár %abér, csuvas yibar stb. (1. Votj.
Nyelvt. 282.). Budenz a votj. dirt- «elhamarkodni)) képzést a zürj.
termál- «eilen, sich beeilen» szóhoz vonja s evvel együtt a magy.
ered családjába sorozza (MUgSz.).
16. Zürj ezis «ezüst», votj. azves — osszét avzist; L
Ethn. V, 9.
17. Votj. ertfi «adler» (Wiedemanntól említett, de részemről
igazolhatónak nem bizonyult, talán elavult szó) = zend erezifya,.
óperzsa áp^icpo? (e h. ocpCicpoc; Lagarde: Armen. Stud.), örmény
arcúi, arciv, grúz arciwi, csecsencz erzau, thus arciv «sas».
18. Zürj. zaridz, votj. zarez «tenger» = zend zrayanh ; L
Ethn. V, 17, 18 és 179 11.
19. Zürj. zárni «arany», votj. zárni = zend zaranya ,• 1.
Ethn. V, 8, 17, 179 és 180 11. V. ö. örmény oski «arany» == fina
vaski «réz, bronz» (Lagarde).
20. Votj. zarék- «zúgolódni, morgolódni, panaszkodni)) =
kurd zerin «braire«, uj-örmény zral, osszét zdryn «singen». A csak is
tatárból való fordítmányokból igazolható votj. szó tatár eredetű:
kaz. tat. zarék- «keseregni)), zarlan- «zúgolódni».
21. Zürj. zon «knabe, jüngling» : v. ö. zend zan- werzeugen,
gebárenw, skr. jan- id., jana «mensch, stamm, geschlechtw; osszét
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zandg, zandg id. Ez alakoknál közelebb állanak: szkr. sűnú, zend
hunu «sohn». A zürj. alak tehát itt is a szanszkritéhoz hajlik
szemben a zendével (1. fönn 378. 1.).
22. Zürj. karta «hof, viehhofo, melyet Donner (51. 1.) a finn
kartano «hof, hof u. gebáude», liv kdrand, körönd «bauerhof, gehöft, gesindeo, norvég-lapp gardde «ring, kreis», svéd-lapp kidrda,
garde «ungezaunter platz», orosz-lapp karte «vorstube vor dem
zelt», moksa-mordvin kardd, karde-nd «pferdestall», erza kardas
«hof», kardo «stall»; magy. kert, éjsz. osztják karta «hof, viehstall», éjsz. vog. karta id. szókkal vetett egybe s melynek egyéb
másai még a csuvas karda, tat, kérta, hegyi cserem, kertelni «ud
var, körülkerített hely, baromkert», továbbá ugyancsak Donner
szerint jurák-szamojéd hárad, ydrad «ház» = osszét kart «udvar».
V. ö. vApva izökic, 07iö 'Ap^svúóv (Hesych. Lagarde: Armen. Stud.
77.) — L. Ethn. V, 172. Thomsen a finn alakokat germán jöve
vényszóknak tartja. St. szerint az osszét alak átvétel lehet az
ugorság köréből, minthogy a gót gards-nak és társainak nem pon
tos hangbeli megfelelője.
23. Zürj. kor-, votj. kur- «bitten, flehen» = osszét korún,
küryn id. A magy. kér- és finn kérjad- «kéregetni)) társalakok sze
rint a permi szók eredetiek. Az osszét alak iráni területen nem
igazolható és St. szerint a finn-ugorság területéről való átvétel
gyanújába esik.
24. Zürj. kört, votj. kort «eisen» stb. = zend kareta «kés»,
osszét kard «kard»; 1. Ethn. V, 7. Donner szerint ide valók még
f. karta, észt karda, liv karda «eisenblech».
25. Votj. kwala, kwa a «votják nyárisátor» = digori-osszét
kold, tagauri kül «kunyhó», grúz yula id., kurd köl id. V. ö. Ethn.
V, 177. Itten kapjuk megfejtését azon eddigelé homályos jelenség
nek, hogy míg a szóközépen d-l hangváltozás rendesen közös el
járáskép jelentkezik az ugor és permi nyelvekben, a magy. ház és
osztj. iát, kdt, yot megtartotta mégis a finn kata, mordvin kudo stb.
alakokból következő eredetibb d (t) hangot szemben a votják és vogul
alakok Z-jóvel (vog. kwol, kwal, khul). Látnivaló, a föntebbi egy
bevetésből, hogy a votják alak egyenes átvétel az iránságból s hogy
a vogul is ennek megfelelője akár egyenes úton, akár permi réven
jöttnek magyarázzuk. Különvalónak tetszik a zűrjén ka, ka, ko
(ker-ka, permi ker-ku «gerendaház», vic-ko «szent ház, templom*)
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és votj. ka ebben : korka «gerenda-ház» (iness. korka-in), melyek
tényleg a magy. ház, oszj yát másainak vehetők (v. ö. magy. víz.,
vog. vit: zürj. va, votj, vu; iness. vu-in; magy. kéz, vog. kát: zürj.
votj. ki; iness. kijin).
26. Zürj. kula «krone, baumkrone» — ujperzsa kulah ((ko
rona*), mely szó a volgai törökségben nem ismeretes.
27. Permi kúti «hund», melynek finn-ugor és egyéb nyelvek
ben társaira nézve 1. Ethn. V. 72. (v. ö. ezekhez még: szarikhol
kud) = digori kui, tagauri kug, tekintetbe véve, hogy ezek iráni
*kuti ősalakra vallanak, mint digori insái, tagauri sság «húsz» =
zend visaiti. A szó iráni eredete nem igazolható, St. lehetséges
nek tartja a finn-ugorság területéről történt ősi átvételt.
28. kirs, kirsak «medve» (Anderson «Studien zur vergleichung der indog. u. finn. Spr.» 330—331 és Köppen után
idézve permi szó gyanánt) = ujperzsa yirs id.
29. Zürj. kőin, votj. kion «farkas»: V. ö. szkr. gvan, gun,
görög xówv «eb» (lat. canis, gót hundas). A permi alak az árja s
szókezdő (zend span) eredetibb hangzását tükrözné.
30. Zürj. lob «lippe» = ujperzsa lab, mely a volgai törökség
ben ismeretlen.
31. Zürj. majög «stange, stahl» = már Klaproth szerint
digori-osszét miey, mey, tagauri miy, ujperzsa mey, szkr. mayükha
((pflocko (Hübschmann). Megvan a votjákban is: maják, majik,
májig «rúd, sövény karó; útmutató oszlop; pózna», melyet az
azonos jelentésű tat. maják, csuv. maják után inkább tatár átvétel
nek tarthatunk (1. Votj. Nyelvt. 397. sz.). Az oroszban is van:
MaaKT. id.
32. Zürj. me£ «schaf» = ujperzsa més id. h. rokonságát bő
vebben Ethn. V, 74. és 179.
33. Zürj. mórt, votj. mart «ember» = zend mereta, ujperzsa
mard «halandó; ember». L. bővebben Ethn. V, 20 és 178. Ander
son ezekhez sorolja még az észt merduma «mannbar werden» igét.
34. Mordv. máké, meé «méh» = zend mayéi stb. 1. Ethn. V,
178. Egyéb ide fűződő adatok: kurd mié, meé, meyes, méé, meiyes,
afgán máksi.
35. Zürj. votj. nan «brod» = ujperzsa nán. L. tüzetesebben
Votj. Nyelvt. 566. sz. Megvan a szamojédban i s : jurák úán,
osztják-szam. nan, nai, tazovi nán, jeniszeji szám. nen, nan.
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36. Zürj. orá. «seite» = zend aredha stb. L. bővebben Ethn.
T , 178.
37. Zürj ort «schatten (d. verstorbenen); schutzgeist; gespenst» : V. ö. óperzsa arta, ujperzsa ard ebben: ardi behist (Firdusi) wszent paradicsom», osszét ard (óperzsa arta) «eid, schwur».
Az egyeztetés a jelentések külömbözősége miatt egyelőre kétes
értékű. Wied. a votjákból is említ urt «geist (von verstorbenen),
gespenst» adatot; de én e szót egy irodalmi forrásból (1. Votj.
Szót.) csak «lélekjelenlét, bátorság)) jelentéssel igazolhatom. Van
ellenben az éjsz. vogulban urt «a holtak erdei szellemei)).
38. Zürj. öksi «herr» votj. áksej, uski «fejedelem» = zend.
khsaya «máchtig; herrscher», óperzsa khsayathiya «kaiser, schah».
Ugyané szóval magyarázzák Müller Vszevolod, Müllenhof ós
Tomaschek a Auró-^al'c,\pTio-icuc,,KoXá-ia'ic, szkitha törzsfők neveit
is. L. Ethn. V, 20.
39. Zürz. pan «herr» = ujperzsa ban ily összetételekben:
sahrban «városfő, úr», marzi-ban «grenzhüter, markgraf», der-ban
«türhüter)>; pehlevi pan, zend pana; örmény (mint átvétel) pan.
Nyilván azonos vele a magy. bán s a cseh-lengyel-tót pan, melye
ket tehát Vámbéry alaptalanul származtat Baján avar khagan
nevéből.
40. Zürj. pod «unteres, unterteil, fuss», poda «zu fussgehendo, poda «vieh»; votj. yudo «lábas jószág)), pudan «gyalog)>,
pud «apró növények szára» — zend padka «fuss»>, szkr. pada,
osszét/'ad, fád <(spur». Bizonyára ide tartozik a votj. pid «láb» s
a törökségben elterjedt put, but «fuss; schenkelw szó is. L. Votj.
Nyelvt. 162.
41. Zürj. poré «sehwein», votj. paris, valamint vog. pőréé
éjsz.-osztj. pörés, püres, déli-osztj. püraé, püreé, pöres társai St.
nézete szerint az iránság területéről valók, hol szabályos megfele
lőjük: kurd purs «disznót). Ezekkel szemben a speciális «malacz»
jelentésű észt pursas, perzas, liv. pöras, puoras, mord. purhts,
purts szók inkább a litván parszas «malacz)> átvételeinek tart
hatók a mint ezt Ahlquist (Kulturw. 19.) és Thomsen (Beröringer,
226.) is vélik.
42. Zürj. puz oreif (pruina)» — már Klaproth szerint (200.1.)
ujperzsa pué «pruina, pluvia pruinosa». Ide tartozik a votják puzrner «dér, zuzmara» is, melynek végzetében összetétel, vagy képzés

386

MUNKÁCSI BEENÁT.

lappanghat. Az iráni eredet nem bizonyos: v. ö. cserem, pörös«zúzmara» s a gyakori zürj. votj. rs—s, z hangváltozást (1. fönt
61. L).
43. Zürj. pur «flosB, fáhre» = kurd pír, zend peretu «brücke» r
melyhez Justi zend szótára a következő adatokat csatolja: pehlevi
puhar, párszi puhal, ujperzsa pül, afghán pul, czigány pkhurd.
Megvan e szó az ugor nyelvekben i s ; magyar alakja: pára (1,
Ethn. IV, 202.).
44. Zürj. ram «sanft, still, friedlich, ruhig» : v. ö. zend ráma
«ruhe, annehmlichkeit)), szkr. ram- «zum stillstehen bringen» r
osszét urömun, urömin «zurückhalten, hemmen, beruhigen» stb.
L. Ethn. V, 178.
45. Magy. száz stb. L. Ethn. V, 17, 139, 177.
46. Votj. sezi, sezé «zab» = tagauri-osszét siz$i és digori
zátyá id.
47. Zürj. Votj. éur «szarv» stb. L. Ethn. V, 140.
48. Zürj. sös-pu «eberesche, vogelbeerbaum» = tagauriosszét süs-khád, digori sos-ghádd «lindenbaum» ; v. ö. örmény
sos «platán, juharfa». Idevaló még: votj. susi-pu «boróka-fenyő r
gyalogfenyő». A hasonló hangzású vog. sosi'' «ribiszke» szóra éstársaira nézve 1. Nyelvőr 23, 2.
49. Magy. tör, cserem, tür «kard» (melyet azonban Budenz;
cser. szótárában nem találunk) = afgán túra, csecsencz s egyéb
kaukázusi nyelvekben tur «kard». L. Ethn. V, 76, hol zend dauru,
szkr. daru, ujperzsa dár «speer, lanze» szókkal van egyeztetve.
50. Votj. guges, vog. sarkés «sas» == osszét éárgas id. L..
Ethn. V, 179.
51. Vogul say «só» stb. = osszét cd/; 1. Ethn. V, 136.
52. Zürj. sen: kerku-sen «hütte» = zend sayana «wohnuug"
sitz»; örmény sen (jövevényszó).
53. Zürj. sog «trauer, leid, kurnmer», votj. sug—zend saoka
«brand», szkr. goka, pehlevi sok, ujperzsa sög «kummer», örmény
sug id. Budenz a sajnál-ige rokonságába sorozza (MUgSz. 328. 1.).
54. Zürj. sotf «hölzerne nadel, holzsplitter» : v. ö. digori-osszét
so^ina, tagauri sugin, sügin «nadel», melyek Hübschmann szerint
jövevényszók egyéb iráni területről: ujperzsa sőzan, balucsi sisin,
kurd suiin, szkr. süci «nadel», zend süká id.
55. Zürj. sol' «spiess, speer, lanze, pflock» = zend süra-
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«spiess, lanze»; szkr. cüla-, örmény sur «sábel»; kurd sur id.
Megjegyzendő, hogy eredetibb r-nek Z-vé való változtatása az
osszétnak kedvelt hangsajátsága (1. Hübschmann 107. L). Nyilván
ide való a vogul sirej, siri «kard» szó is; 1. Ethn. V, 16.
56. Zürj. irgön, votj. irgon «róz» stb. összevetve az osszét
arkhui «réz» szóval; 1. azonban Ethn. V, 8.
Tanulmánya befejezésében Stakelberg foglalkozik azzal a
kérdéssel is, hogy az iránság melyik ágának tulajdonítható az a
befolyás, mely e részről a finn-ugor nyelvekben mutakozik. Nem
találja eléggé igazoltnak Andersön felfogását, ki az idevágó adatok
többjében a finn-ugor és indogermán nyelvcsaládok rokonságból
eredő ősi közösségeit keresi. Feltűnő az egyezések jó számában a
különös osszét vonás, mi tekintettel a mai osszétben ki nem mutat
ható, vagy eltérő alakban kimutatható egyező iráni és finn-ugor
elemekre, arra a fölvételre mindenesetre jogosít, hogy az iránság
kérdéses ágához tartozott az osszét is. Ezek az iránok Müllenhof
kutatásai szerint a nyugati szkythák területén, a Fekete tengertől
éjszakra eső vidékeken laktak, a honnan visszaszorított marad
ványuknak éppen a kaukázusi osszétek (maguk nyelvén osz-ok, a
régi jász-ók) mai képviselői. Egybehangzó evvel a ténynyel Rlttich,
Weske és mások vizsgálódásainak azon eredménye, hogy a permi
népek terjedési határa valamikor sokkal délebbre nyúlt, mint
jelenleg, a mely délibb vidékekről őket a népvándorlás kapcsán
benyomult török népek (baskírok, mecserek, bolgárok stb.) tolták
éjszakfelé. A mai Közép-Oroszországban a Don és Volga mellékein
lehetett e népfajok érintkező vonala.
MUNKÁCSI BERNÁT.

Zsarol. Ez az ige nincs meg a NySz-ban; valószínű, hogy a
TSz.'J-ben sem lesz meg (Szinnyei professzor úr értesítése). Azt talán
fölösleges vitatnunk, hogy a sarló ( < csuv. surlé Ethn. 4 : 276 ; sorla
Vámb. Prím. Cult. 44; Hunf. Ethn. 264; zürj. carla, votj. surlo \ f.
sirppi < ószl. Sbrp'b Archív für slav. Phil. 16: 279) szavunkkal a zsarol
nak semmi köze. — A zsarol (,pénzt kicsikar') osztr.-bajor jövevény, »
megfelelője a scharren, scharen ,schaben, kratzen' (Schmeller I I : 448),.
a mely változata a ném. scheren-nek.
MELICH JÁNOS.

