
Var szavunk etimológiájához 

Var 'Schorf, Grinde, Kruste ' jelentésű szavunk még a múlt század végén, 
csaknem egy időben kétféle, finnugor és török, ill. mongol egyeztetésre is 
talált. BUDENZ MUSz.-a (1873—1881) a votj. ur 'Geschwür, Eiter'; zürj. or 
'Eiter in Wunden'; mordE. uro 'Geschwür' jelentésű szavakkal hozza kapcso
latba, míg BÁLINT GÁBOR, Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén (1877) 
tanulmánya bar (varas fa sz[ékely]) szavunkat egy mongol ur, or 'a fa vara, 
kicsücsorödése' jelentésű szóval egyezteti. BÁLINT mongol, valamint VÁMBÉRY 
későbbi török egyeztetését: török or 'kiütés, kelevény' (A magyarság bölcsőjé
nél 1914) nem sok figyelemre méltatták, helyette inkább BUDENZ valószí
nűbbnek látszó finnugor származtatását fogadták el, ez került bele SZINNYEI 
Nyelvhasonlításába s még a VII. kiadásban is (1927) mint szókészletünk finn
ugor eleme van nyilvántartva. BÁLINT GÁBOR és VÁMBÉRY Ötlete feledésbe 
is merült, a SzófSz. sem tesz róla említést. 

Valószínűleg BUDENZ egyeztetésének hangtani nehézségei (magy. v-
a fgr. szókezdő vokális ellenében) késztették ToivoNENt a finnugor származ
tatás elvetésére és arra a feltevésre, hogy a permi nyelvek esetében alighanem 
korai árja átvételről van szó (Huomioita lainasanatutkimuksemme alalta; 
JSFOu. XXXIV/2:44—45). Az elődök (BUDENZ, SZINNYEI, TOIVONEN) fel
fogását revideálja K A I DONNER „Über die anlautenden labialen Spiranten und 
Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen" c. munkájában (MSFOu. 
XLIX, 131—32), és mindent összevetve, megállapítja: „Die syrj. und wotj. 
Formen ohne v- bereiten jedoch Schwierigkeiten". DONNER csak nehézségeket 
hangsúlyoz hangtani vonatkozásban, UOTILA ellenben az etimológiai össze
tartozás lehetőségét is kétségbe vonja: „Weil im Syrjenischen und Wótjaki-
schen kein Schwund eines anl. v- stattgefunden hat und auch die Vertretung 
des sekundären v durch u gewisse Kennzeichen trägt, bieten diese Sprachen 
in der betreffenden Hinsicht, ein sicheres Kriterium in Wortgeschichtlichen 
Fragen. So . . . z. B. syrj. or, wotj. ur 'Eiter' gehört kaum zu ung. var 'Schorf, 
Grinde, Kruste' (MSFOu. LXV, 70. Anm.). Mindamellett, hogy UOTILA kuta
tásai nagyon megingatták a zürj. or, votj. ur, mordv. uro és a magy. var össze
tartozásának, ill. finnugor származtatásának valószínűségét, BJÖRN COLLINDER 
etimológiai szótárában (Fenno-ugric Vocabulary. An etymological Dictionary 
of the Uralic Languages. Stockholm, 1955) még mindig a finnugor eredet 
mellett foglal állást. 

Ha ezekután BÁLINT GÁBOR mongol egyeztetését jobban szemügyre 
vesszük, ill. ha vizsgálódásunkat kiterjesztjük az egész török nyelvterületre 
(nem úgy, mint VÁMBÉRY), igen érdekes jelentésbeli összefüggéseket észlel-
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hetünk a töröksegben is bőven képviselt mongol ur megfelelői és a magyar var 
között. RADLOFF szótára a következő adatokat ismeri: alt. tel. leb. sag. koib. 
kac. ur 'die Geschwulst, das Gewächs'; BUDAGOV összehasonlító szótára: kaz. 
ta t . ur 'opuchol v vide glandï'; ZENKER 'Skrophel, Drüse, Geschwulst, Kröpf 
értelmezését adja az oszmán ur szónak. Kiegészítésül még egy pár jellemző 
példát közlök az újabb török szótárakból: kyzyl ur 'Geschwulst, Geschwür, 
Gewächs' ( JOKI, Wörterverzeichniss der kyzyl-Sprache); ojrot ur 'narost, 
naplïv (na dereve) (BASKAKÖV—TOSÖAKOVA, Oirot-russk. sl.); tuvai ur 
'narost na dereve, na tele' (PALMBACH, Russk.-tuv. sl.); azerb. ur 'narost, 
opuchol, siäka' (azerb.—orosz szótár szerző nélkül 1951); baák. oro 1. a botani
kában am. 'narost, kar, vïplïvok na dereve. 2. ,áiska, opuchol nezlokacest-
vennaja (baskír—orosz szótár szerző nélkül 1958). I t t egy fontos, az össze
vetett adatokra jellemző kiegészítő magyarázatot is kapunk, hogy ti. nem rossz
indulatú, kinövésekről van szó. A Söz derleme Dergisi (Török tájszótár) indexe 
az emberi, állati és növényi testen jelentkező kinövéseknek sokféle anatóliai 
kifejezését egyöntetűen: ,,insan, hayvan ve agacdaki uru" (kinövés az ember, 
állat és fa testén) magyarázattal kíséri. Mint török jövevényszó a szajánsza-
mojédban is megvan: ur 'Fistel, Hohlgeschwür, Drüse (geschwollene), Ge
schwür, Knorren an Nadelbäumen' ( JOKI, Die Lehnwörter des Säjansamojedi-
schen. MSFOu. 103:367). BÁLINT GÁBORnak mongol nyelvi értelmezését igazolja 
nemcsak KOWALEWSKI: 'excrescence qui vient sur les arbres' és GOLSTUNSKIJ: 
'zelvak, siska, narost, voldïr', mongol, hanem RAMSTEDT újabb kalmük szótára 
is: ur 'Knallen. Knorren, Auswuchs am Baum oder Körper'. 

A török és mongol értelmezésekkel (emberi, állati és növényi bőrkinövé
sek) egyeznek a magyar nyelvi jelentések is: 1. 'felületes emberi sebeken 
keletkező pörkös, kidudorodó heg', pl. varas száj, otvar < olt-var tkp. aludt 
var, 'der Grind' vö. GOMBOCZ, NyK. XXXIX, 259; pokol-var 'bőrbetegség' 
(BÁLINT S. Szegedi szótár). A Magyar Tájszótárban (1838): var = 'rüh', 
székely szó megjegyzéssel. 2. 'állatok sebhelye, bőrkinövése, megdagadt miri
gyei': békavar 'az ökör körme közt keletkező var' (Szamosháti szótár);varas 
béka (bufo), testén, főképpen hátán nagy szemölcsökkel és megdagadt fültő-
mirigyekkel. A Tájszótár szerint varas <~^> varacskos általában egyenetlen, durva, 
érdes, bibircses felületet jelent. Pl. varacskos béka, de azt is mondják: varacskos 
krumpli. 3. 'a növények világában a fa sérült helyén keletkező forradás': 
varas fa. Előfordulását a szókelységben BÁLINT GÁBOB szavatolja (Párhuzam, 
XII. 1). 

A felsorolt török, mongol és magyar nyelvi példákban a természettel 
szorosabb kapcsolatban élő, a primitív ember nyelvében végbement, tartalmi 
hasonlóságon alapuló nóvátvitellel van dolgunk, akárcsak ToivoNENnak a 
Virittäjä WiCHMANN-emlékfüzetében fölvetett szóegyeztetésében: finn kärnä 
'a fa külső kérge, vékony jégréteg a földön' ~ kérni 'kiütés a bőrön, kosz' ~ 
mordv. kënat (kën- < *krn- < *kyrn) 'rüh, Masern' (vö. SEBESTYÉN IRÉN, 
NyK. XLVin , 133). 

A magyar és török megfelelők világos jelentésben összefüggése s az a 
körülmény, hogy a magyar szókezdő v-nek — a török szókezdő labialis vokális
sal — szemben — ma már elfogadható magyarázatát tudjuk adni, lehetővé 
teszi számunkra, hogy BÁLINT GÁBOR és VÁMBÉRY kapásból összevetett 
magyar—mongol, ill. török egyeztetését, komoly alapokra fektessük. Tudjuk, 
hogy az őstörök labiális vokálisok o-, u-, ö-, ü- kvantitásukra való tekintet 
nélkül, az ócsuvas nyelvtörténet folyamán egy protetikus dentolabiális v-
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spiránst fejlesztettek, amely maga után vonta az eredetileg labiális szókezdő 
vokális delabializációját : o-, u- > va- és Ö-, ü- >- vä-. Pl. őst. olug >•" ócsuv. 
*valuy >> magy. vályú ~ nycser. ßal id. ~ mai csuv. vul§; őst. ögü > ócsuv. 
*vägü > magy. vek ~ nycser. ßalc id. ~ mai csuv. vasé; őst. ör- 'flechten' >> 
ócsuv. * O T - >• magy. (kötélverő fv nycser. ßärän 'kötél' p-* csuv. íwew id. stb. 
(vö. M. PALLÓ, Zur Frage der tschuw. v- Prothese. AOH. XI, 33 kk.). Ugyan
ennek a hangtörvénynek a keretébe tartozik var szavunk is : őst. ur (or) ;> 
ócsuv. *var >> magy. var. A mai csuvasban szóba jöhető var adat AáMABXN" 
szótárában ,,ne izvestnoe slovo" magyarázattal van ellátva (Thesaurus V, 
310). A 'narost na dereve' kifejezést DMITRIEV nagy orosz—csuvas szótára 
pedig körülírással adja: jivas sinci sepan 'fán levő kinövés (seb)'. 

A magyar var szónak jellegzetes ócsuvas jövevényszóként való felisme
rése maga után vonja azt a feltevést, hogy a finnugorságban gyökértelen zürj., 
votj. és mordvin or, ur, uro i t t is jövevényszó és pedig a törökségnek abból az 
ágából, ahol a v- protézis jelensége nem ment végbe. Mindenesetre feltűnő, 
hogy csak azokban a finnugor nyelvekben fordul elő a magyar var szóval 
egyeztetett ur, or, amelyek régebben is érintkeztek, s részben még ma is érint
keznek török népekkel. 

Hogy az egyes finnugor nyelvek török elemeinek kimutatása még koránt
sem fejeződött be, arra jó példa TOIVONEN „Türkische Lehnwörter im Ost ja
kischen" dolgozata (JSFOu. LLT/6), amelyben mintegy 80 újabb adattal egé
szíti ki PAASONENnak ,,Über die türkischen Lehnwörter im Ostjakischen" 
című szójegyzéket (FUF. II), csupán a KBAJALALTSTEN „Zur ostjakischen Laut
geschichte" című munkája tanulmányozása közben összegyűlt anyagból. 
PAASONEIST szavai: „Solange diese Aufgabe (a finnugor nyelvek török elemeinek 
tisztázása) nicht einigermassen befriedigend gelöst werden ist, läuft die etymo
logische Forschung auf dem finnisch-ugrischen Gebiete . . . stäts Gefahr, 
mit türkischen Lehnwörtern als mit echten finnisch-ugrischen Wörtern zu 
operieren" (JSFOu. XV/2, 3), úgy látszik még mindig időszerűek. 
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