A török-mongol nyelvviszonyhoz.^
A NyK XLI. kötetében «Egy török-mongol hangtörvény»
czím alatt az oszm. t- ~ köztörök t- ~ mongol c- és oszm. d~ köztörök t- ~ mongol s- megfelelést bizonyítgattam. EAMSTEDT a NyK. idézett helyén kétségbe vonja megállapításaim
helyes voltát s azt igyekszik kimutatni, hogy a köztör. í-nek az
oszmanliban d-re és í-re való válása az oszmanliban végbement
mondatfonetikai jelenségekből magyarázandó s hogy egyezteté
seim, a melyek alapján a fenti hangtörvényt felállítottam, nem
állják ki a bírálatot.
EAMSTEDT czikke több tekintetben hálára kötelez. Először
is alkalmat ad némely dolgokat bővebben kifejteni, a melyeket
első czikkemben futólag, sokszor csak egy szóval említettem.
Másodszor hálásnak kell lennem EAMSTEDT iránt munkám érde
kében, hogy ő, a ki az oly kevés hivatottak közül való, el
mondta megjegyzéseit. Harmadszor köszönöm neki, hogy nagy
terjedelmű mongol ismereteivel és kézirati anyagával egy pár
kétesebb egyeztetésemet megdöntötte vagy megerősítette.
Mert megállapításomat, mint a következő sorok bizonyítani
fogják, bírálata után sincs okom visszavonni. Válaszomat négy
részre osztom; először szólok a török-mongol nyelvviszonyról
általában (ebben van a legnagyobb eltérés a EAMSTEDT felfogása
és az enyém között), azután kimutatom a EADLOFF-EAMSTEDTféle magyarázat tarthatatlan voltát, harmadszor sorra veszem az
egyeztetéseim ellen emelt kifogásokat s végül felhívom a figyel
met még egy fontos körülményre.
*) Vö. NyK. X L I . 401—12 (Egy török-mongol hangtörvény), EAM
STEDT, NyK. X L I I . 69—74 (Egy állítólagos török-mongol hangtörvény).
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I.
RAMSTEDT a török-mongol nyelvekkel mint egy alapnyelvre
visszamenő rokon nyelvekkel dolgozik, én pedig ezt a rokonságot
semmi esetre sem látom bebizonyítva, s feltétlenül nyomós okaim
vannak arra, hogy a török-mongol egyezéseknek legalább is
nagyobbik részét (RAMSTEDT szerint elenyészően csekély részét)
ne ősrokonságból, hanem átvételből magyarázzam.
Hiszen a kutatásnak nem kell szükségszerüleg abban az
irányban haladni, hogy biztos ismereteink gyarapodásával minél
több nyelvet, majd nyelvcsaládot foglaljunk egy kalap alá. Kö
vessük őszintén a rerum cognoscere causas elvét. A nyelvtudo
mánynak azon a kis mezején, melyen eddig többé-kevésbbé
látszanak munkás kezek nyomai, használtuk bizonyos kapcso
latok kifejezésére egy-egy kis területen a rokonság fogalmát.
Hogy ezt majd később, a messzebbmenő kapcsolatok kimutatá
sánál meg tudjuk-e tenni, azt ki tudná megmondani? Én a
magam részéről nem hiszem.
Ez a törekvés, mely csak a rokonságot akarja minden áron
bebizonyítani, s a mely olyan szörnyetegeket hozott a világra,
mint a TROMBETTI sokat emlegetett munkája, végtelen kárára
volt eddig a török-mongol nyelvtudomány módszeres müvelésé
nek is. Egy pillantás "WINKLER munkáiba elég, hogy erről meg
győződjünk. Czéljában elhibázottnak kell tartanunk RAMSTEDT
kísérletét is, ki a SUS. Aik. XXIV. kötetében a török-mongol
nyelvek számneveit igyekszik egymáshoz közelebb hozni, hogy
a két nyelvcsoport rokonságát valószínűbbé tegye.*)
Mindenféle nyelvtörténeti kutatás lelke, kiindulópontja a
hangtan. Ez adja meg a további kutatás szilárd alapját.
És a török-mongol hangtanban találunk egy-két jelenséget,
melyet semmiképpen sem lehet figyelmen kívül hagyni s melyre
már a ZDMG. LXVI. kötetében írott czikkemben (Die türkischmongolische Hypothese) felhívtam a figyelmet. Az ott érintett
gondolatot most bővebben ki fogom fejteni.
Mindnyájan tudjuk, mily rendkívüli tévedésekre vezetne

*) Vö. a ZDMG. LXVI. kötetének 560—5. lapjain hozzáírt észre
vételeimet.
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az, ha valaki az ö s s z e s görög-latin vagy lapp-finn egyezéseket
az indogermán vagy finnugor alapnyelvre vezetné vissza, s
mindennél világosabb, hogy ha van kiinduláspontunk annak a
bizonyítására, hogy két nyelv egyező elemei külömböző kor
szakok eredményei, akkor ezt a kérdést azonnal a lehető leg
tökéletesebben tisztáznunk kell, mert azontúl a két nyelv közt
minden hangtani viszony megítélésében az itt nyert eredmények
adják a vezető szempontokat.*)
Ez a kérdés a török-mongol hangtörténet tárgyalásánál
eddig sem maradt teljesen figyelmen kívül, de nem is fordítot
tunk rá elég figyelmet.
A régebbi kutatók nagy részénél, a kik a hangtörtóneti
kutatás elveit többnyire nem ismerték, ennek persze nyomát
sem találjuk. — GOMBOCZ ZOLTÍNÍ etimológiai összeállításában
nem zavarják az alakban és jelentésben «hasonlóbb» alakok, a
melyek egész világosan újabb korszakból való átvételek. BAMSTEDT azonban gondosan kerül minden olyan alakot, a mely
nél — különösen alakra — hasonlóbbat talál.
Nézzük csak közelebbről, mit mond a hangtan.
Tudjuk, hogy a szókezdő török j-nek a mongolban 1. j - ,
2. 3, 3, 3. d-, 4. n-, 5. s, s felelhet meg. (Hogy EAMSTEDT az
utóbbit nem fogadja el — erről még alább —, az nem sokat
változtat a dolgon.) Ha semmi világos okom nem volna kétel
kedni, akkor is nehezen hinném, hogy ezek a szókezdők a
törökben mind j-he estek volna össze**) (tovább menve ez a j az egyes török nyelvekben újra j-vé és s-szé fejlődött — meg
lehetősen czifra dolog volna). De nagyon is erős okaim vannak
kételkedni. Tudva azt, hogy a tör. alapnyelvi szókezdő *j-nek
j~> 3m> s-képviselői a különféle török nyelvek sajátságai, s figye*) EAMST. Konj. Vorrede V I I . : Wenn die hochasiatischen nomadenvölker, die durch keine feste grenzen, bestimmte bauplátze u. áhnl. vou
einander zu trennen sind, j a h r t a u s e n d e h i n d u r c h zusammen gelebt u n d
gestritten, u n d wáhrenddessen, sagen wir, z. b. 99 % lehnwörter h i n und
wieder aufgenommen, ist das schon eine gemeinsame «ursprache» ? H o g y
hogy nevezzük, az valóban közömbös, de hogy hogy fogjuk fel, az a h a n g 
tan tárgyalásánál elsőrangú fontosságú.
**) Még kevésbbé lehet a r r a gondolni, hogy a tör.-raong. alapnyelvi
j - ennyire differenciálódott volna a mongolban.
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lembe véve, hogy ezek a nyelvek a mongolsággal nagyon sokat
érintkeztek, feltétlenül arra kell gondolnom, hogy ezek a szó
kezdők török jövevényszavakban kerültek a mongolba. Végkép
eldönti ezt a kettős, hármas alakok előfordulása. A török jüz
c
arcz5 szó négy alakban fordul elő a mongol-mandzsu nyelvek
ben: 1. mong. jez, % mong. gisün, 3. mong. niyur, 4. mandzsu
dere (azt hiszem, ezeknek az egyeztetéseknek a helyességében
EAMSTEDT sem kételkedik). Hogy ebből a négyből legalább is
három alak három külömböző korszakban, vagy a mi ezzel egyértékű: három külömböző török nyelvből került a mongolba,
az mindenki előtt világos.
Ugyanez a példa átvezet bennünket egy másik jelenségre.
Tudjuk, hogy a köztörök -2-nek a mongolban -r- felel meg, de
-s-es alakokat, sőt dubletteket is bőven találunk. Arra lehetne
gondolni, hogy az alaphang kettős fejlődése valamely (ma isme
retlen?) hangtani feltétel következménye. De ez először is nem
bizonyítható. Másodszor miért van a jüz mongol megfelelői, a
jez, faun, nur között a kezdő mássalhangzóban s a vokalizmusban is oly rendkívüli eltérés ? Aztán ugyanennek a differencziálódásnak az eredménye-e a köztörök z-s alakok mellett elő
forduló néhány r-es alak, mint esag. koz 'izzó szén' «N» oszm. kor
id., oszm. uzak "messze' ~ irak id., oszm. -maz (tag. prses. 3. sz.)
«y azerb. -mar, oszm. samiz 'kövér' ~ sámir- 'kövéredni', gőz
'szem' ~ gbr- 'látni', volgai diai. -kar (fact. k.) ~ -kaz stb. ?
Vagy hogyan magyarázzuk meg ezzel a feltevéssel az ilyen ala
kokat, mint csag. ökür, tung. ogus (a köztör. öküz 'ökör' meg
felelői)? Én nem látok rá más módot, mint azt, a hogyan azo
kat az eseteket magyarázzuk, mikor a köztör. -z- helyén a csuvasban z-t, az a helyén a-t, az a helyén e-t találunk: t. i.
átvétellel.
Kétségtelen dolog, hogy a török-mongol nyelvek sokszor
és erősen hatottak egymásra (lehet, hogy véletlenül rokon nyel
vek is*) s egy-egy nyelvjárás hangtani sajátságai visszatükrö-

*) Az erről szóló régi hagyománynak nincs semmi értéke. A mint
ANONYMUS a korabeli viszonyokat írja át a honfoglalás korába, ugyanúgy
tesznek a XIII. sz. arab és perzsa történetírói a törökök és mongolok
viszonyával.
Nyelvtudományi Közlemények. XLI1I.
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ződnek egy másik nyelvjárásnak belőle átvett jövevényszavaiban.
E nélkül az elv nélkül a török-mongol hangtani viszonyok út
vesztőjében nem lehet eligazodni.
Az olyanféle egyezéseket, mint tör. jer 'föld' ~ mong.
sirun id., tör. jeni c új' ~ mong. sine, ha nem tudok is egyelőre
több ilyenféle kétségbevonhatatlan példát, mégsem lehet el
tagadni. Hiszen a tör. j - «y mong. j-megfelélésre sem sok a
példa.
V a g y h o g y k e r ü l a c s u v a s b a a z o s z m . d- «y
k ö z t ö r . í- ~ c s u v . s- « *s-) m e g f e l e l é s n e k a z a k é t
e s e t e , m e l y e t ZOLOTNICKIJ é s z r e v e t t s PAASONEN i s e l 
f o g a d o t t c s u v a s s z ó t á r á b a n ? CSUVPAAS. S§1 cfog, csorba'
•v oszm. dis «N» köztör. tis id.; csuv. é§m 'fagyott', s§n- cfagyni'
~ oszm. don- ~ köztör. ton- id. (Vö. EADL. Phon. § 211.) Ide
tartozik még a csuv. syla l é p ' ~ köztör. tálak ~ oszm. dalak.
A csuv. tálak és mong. deligün alakok kétségkívül későbbi át
vételek. Hogy egy nyelvnek három szava minden külső ok nél
kül épp a í > s változáson menjen keresztül, mégis csak nehéz
volna elhinni. :'... L
Az itt érintett dolgokat teljes világosságban látni egyelőre
lehetetlenség; ha az anyagunk gyűl, s a vizsgálódásba kissé
belemélyedünk, lehet, hogy nemsokára határozottabban beszél
hetünk. A török-mongol érintkezéseket egyelőre négy csoportba
osztom:
I. Ősi (alapnyelvi?) közösség.
II. Bolgár (>. csuvas)-mongol érintkezés.
III. Köztörök-mongol érintkezések.
IV. Jakut-mongol érintkezés.
BAMST. NyK. XLII. 7 3 : «az öszm. t- ~ mong. c- és oszm.
d- ~ mong. s-megfelelés bebizonyítása — a mennyire a török
nek és a mongolnak a hangtanát ón ismerem — sohasem fog
sikerülni». Az esetek nagy többségében ugyanis mong. t- felel
meg a török í-nek. EAMSTEDT csak ezeket az eseteket hajlandó
elfogadni s megbotránkozva kérdi, hogy én talán az összes ide
tartozó (t. i. t «v> t megfelelésű) szókat átvételeknek tartom. Nos,
még azt sem gondolom lehetetlennek, hogy a t ~ c , d ~ s meg
felelés képviselői is átvételek.
Czikkem harmadik részében többször rá fogok mutatni

A TÖRÖK-MONGOL NYELVVISZONYHOZ.

131

a r r a , hogy a szó pontos megfelelőjének megvolta n e m sokat
b i z o n y í t ; első czikkem megírásakor m é g voltak e tekintetben
n é m i aggodalmaim, de ezeket a további vizsgálódás eloszlatta;
m i lenne akkor, h a a tör. jüz fenti négy megfelelője közül csak
a leghasonlóbbat fogadnánk el s a másik h á r m a t l e t a g a d n á n k .
Abban m e g bizonyosan megegyezünk RAMSTEDTtel, hogy
n e m a m i n é l hasonlóbb megfelelések, h a n e m a m i n é l szabályo
sabb hangváltozások képviselői adják a legjobb etimológiákat.

Hogy aztán ez a í ~ c, d ~ 8 megfelelés szabályos, hogy
ügy mondjam, bebizonyítható-e, azt meglátjuk a következőkben.

n.
Először vegyük szemügyre a RADLOFF-RAMSTEDT-féle ma
gyarázatot. «Régi sandhi-jelenséggel van itt részben (miért rész
ben?) dolgunk, mert kezdetben volt a mondat, nem a szó».
Lehet, hogy kezdetben volt a mondat (nem tudom), de hogy ez
az igazság legkevésbbé alkalmas hangtani jelenségek történeti
magyarázatára, az bizonyos. Mert hogyha éppoly fontosak, sőt
— a mint RAMSTEDT szavaiból érzik -— még fontosabbak vol
nának a szó hangtörténeti fejlődésére a mondatban előforduló
alakok, akkor például az ó- és középfelnémetben nem csak
drenk, meg, sem ( < drank stb.)-féle alakok*) fordulnának elő (a
névmás i-jének hatása alatt), hanem az utolsó szótagbeli a ~ á
váltakozás éppen olyan közönséges volna, mint a d- ~ t- a mi
oszmánli s z ó t á r a i n k b a n .
Ilyenféle hatást csak kivételesen gyakori kapcsolatokban
lehet elképzelni, de külömben a szó oly sokszor fordul elő a
legkülönfélébb kapcsolatokban, oly sokszor van a szólam elején
(vagy végén) és áll magában, hogy hangtörténeti fejlődésére a
mondatbeli alakjai nem lehetnek különös hatással.
Bizonyára ismeretes RAMSTEDT előtt, milyen gondosan ügyel
az ófelnémetben NOTKEB (Notkers anlautsgesetz), hogy a mondat
nak vagy a mondat egy részének elején vagy a mondatban, ha
az előző szó zöngétlen hangra végződik, mindig p-, t-} k-1 írjon.
NOTKER írásmódja, melynek más íróknál is vannak nyomai, az
*) BEHAGHEL, Gesch. d. deutschen Sprache (Grdr. 3 ) 133. kk.
9*
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élőbeszéd sajátságait tükrözteti vissza, de micsoda hatása volt
ezeknek a sajátságoknak a német hangtörténetre ?
Mi is voltakép a BADLOFF-ÜAMSTEDT-féle magyarázat? Az
oszmánlik (s egyéb törökök) a í-kezdetű szókat — mondjuk
zöngés hangok után — rég d-vel mondták. A mint aztán a dkimondását a perzsáktól s araboktól megtanulták (és jól be
gyakorolták, mondaná EADLOFF), elkezdték a í-kezdetű szókat
k ü l ö n is d-vel kimondani.
Csodálom, hogy RAMSTEDT minden kritika nélkül elfogadja
ezt a magyarázatot. A mi RADLOFFOÍ illeti, én mégis inkább
csak GEÖNBECHkel tartok, a ki a jeles Forstudier előszavában
olyanformán ír róla, hogy a műveit nem olvassa, s ha néhány
eredménye találkoznék a RADLOFFéval, éppen nem volna büszke rá.
Ilyen magyarázatot még vagy ötöt lehetne hirtelenében
csinálni, s egyformán értéktelen lenne mindegyik. Ez nem ma
gyarázat, hanem spekuláczió.
Hogy az oszmánli nem mutatja tisztán az eredeti d-t és
í-t, az bizonyos, de ezt a jelenséget t ö r t é n e t i alapon meg
lehet magyarázni. (Hogy a szótárak mit mondanak, arra nem
érdemes szót vesztegetni; várjunk addig, míg egy tisztességes,
a nyelvtudomány használatára készült oszmánli szótárunk lesz.)
Bizonyos, hogy a köztörök dialektusok legnagyobb részében csak
szókezdő t- volt. Ezek a dialektusok hatással voltak az oszmánlira, s így történt, hogy az eredeti szókezdő d- és t- nem
maradt meg tisztán minden példában.
Nyelvjárások keveredésével nagyon könnyen megmagyaráz
hatjuk egyes török dialektusok (kumük, kazáni stb.) szókezdő
d-jét is.
Természetesen egyes szórványos t > d változásokat sem
lehetetlen elképzelni.
Dolgozatom negyedik részében tárgyalok még egy jelensé
get, mely szintén feltétlenül arra kényszerít bennünket, hogy az
őstörök szókezdő d- és t- megvoltában ne kételkedjünk.
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III.
S most vegyük sorra az egyeztetéseim elleni kifogásokat.
1. oszm. tas ~ mong. cilagun. Az egyeztetés jó, mondja
de a mong. szó *tilagun alakra megy vissza, tehát a
t > c változást az i okozta.
RAMSTEDT,

a) Lehetetlen összefüggést nem látnom a csuv. iéal s a
mongol alakok szókezdő c-je között, b) Nem látom bebizonyítva,
hogy a szó i-je régibb, mint a c-je.
2. «oszm. tála- és dala- 'rabolni 5 ~ mong. tála- id.; gold
coia- lopni' nem tartozik ide.»
r

A hasonlóbb megfelelő semmit sem bizonyít, különösen
mikor ez a megfelelő tökéletesen azonos is; feltétlenül újabb
jövevény: vö. GOMBOCZ NyK. XXXV. 261. A mit RAMSTEDT
mond, mindazzal én számoltam a tála- etimológiájánál. Nagyobb
bizonyság kedvéért nem lesz talán felesleges czikkem idevágó
kikezdését idézni:
«BÖHTLINGK a jak. alakot összeveti a mongKow. tála- cenlever, confisquer les biens5 szóval, melyhez még hozzácsatolhat
juk a mandzsuGAB. tála- c nehmen, sich aneignen, confiscieren5
szót. Kétségtelen azonban, hogy mind a mongol, mind a
mandzsu szó újabb átvétel a törökből. A már fentebb is emlí
tett többrendbeli kölcsönös érintkezés a törökség és a mongol
ság közt a szóegyeztetést zavarja főképpen. Kénytelenek vagyunk
alakilag meglehetősen eltérő egyeztetéseket végezni, holott talán
akármelyik szónak pontos mása is megvan a másik nyelvben.
Az átvételek több rétegének hipotézise egyrészt nagy segítségünk
a kutatásban, de másrészt rovására van az egyeztetések biztos
ságának.*) (De kénytelenek vagyunk ebben az irányban haladni,
mert másképp sohsem fogjuk tisztázni a török-mongol viszonyt.)
RAMSTEDT tehát nem tesz egyebet, mint ismétli a saját
kifogásaimat, de elhallgatja azt a legfontosabb momentumot, a
mely engem arra bírt, hogy ne csak a leghasonlóbb megfelelőt
fogadjam el.
A mi a jelentést illeti, megjegyzem, hogy a gold cola
jelentése 'stehlen, rauben', a tör. tála- pedig c rauben, wegschleppen, stehlen' jelentésben is használatos.
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A tála- 'széttépni, ütni, kifosztani' igének külömben a
törökben alakpárja is van, mely szintén a kérdéses t <** c válta
kozást tükrözteti vissza. Ez a köztör. cal- leütni (vmire vagy
vmit), ütni, levágni, kitépni, megragadni, ellopni (oszm.)\ A gaz
dag jelentésfejlődés tökéletes azonossága, párosulva a kifogás
talan alaktani megfeleléssel, kétségtelenné teszi, hogy a két szó
ugyanaz, s hogy a gold cola- ebbe a családba tartozik, azt
RAMSTEDT sem fogja kétségbevonni.
3. A tör. *takuk ***> mandzsu cokö egyeztetés (a t <~ c-től
eltekintve) kifogástalan. Még ha be volna is bizonyítva, hogy a
mandzsu szó kínai eredetű (pedig nincs, a mint hogy maga RAMSTEDT is lehetségesnek tartja, hogy esetleg arab [!] jövevényszó),
akkor sem lehetne esküdni rá, hogy a takuk-nak a cokö-hoz
nincs köze.
4. Az oszm. töprak cföld' szóra RAMSTEDT nem fogadja el
az én etimológiámat, hanem a mong. *towusun > kaim. tösn,
kh. tfhös cpor', továbbá mong. towuram > kaim. tförm cpor'
szókkal egyezteti. (Ezt az egyeztetést RAMSTEDT bizonyosan
vissza fogja vonni, mert hiszen a mong. szóknak van «pontos»
török megfelelője: toz cpor'.)
Ezt az egyeztetésemet már eredeti czikkemben kétségesnek
jeleztem; most a mongol alakok alaposabb ismerete után ter
mészetesen visszavonom, bár a török toprak és camur s a burj.
sabur, sabar, tör. camur szók összekapcsolását — kérdőjel alatt!
— egyelőre fenntartom.
Itt jegyzem meg, hogy a tör. ter 'sueur, transpiration,
moiteur' *v» mong. cer 'humeur, flégme' egyeztetésemet elfelejtette
RAMSTEDT megczáfolni. Munkája megkönnyítésére közlöm az oszm.
dar 'Schweiss' alakot, melyért RADLOPF szótára felelős.
5. «oszm. tay (day\ dán) = mong. tey 'a teve egyik olda
lán levő teher 5 s ebből cköteg, csomó'. A mong. cey, kh. tsey,
kaim. tsey réx kínai jövevényszó").
A mongol szó nem kínai jövevény. (Valami ősi kapcsolatot
persze nem tartok lehetetlennek.) A kínai (GILES 2 ) ts'yn, ts'e/i,
chieng, dzie, die, pekingi és középkínai cKien (GILES átírása!)
jelentése c copper. coin, or «cash»; money, wealth 5 ; hangtani
nehézség is van: a kínai szó ma már csak a (déli) fu-csoui
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nyelvjárásban hangzik ng- (ö: t) vagy yg9)-\e\. Jelentéstani
bizonyságok alapján azonban határozottan úgy látom, hogy ez
a szó a török-mongol nyelvterületen van otthon. A török nyel
vekben 'gleich, gleichartig, grade, genau, das gleichgewicht, die
regei, die richtschnur, die ordnung, das maass' s a mongolban
'schátzen, gleichstellen, einen preis feststellen, wágen, gewicht,
preis 5 jelentésben fordulnak elő a szó és különféle származékai,
a mi feltétlenül lehetetlenné teszi azt a feltevést/ hogy a mon
gol szó kínai jövevény.
Hogy a tör. tey idetartozik, azt már BÖHTLINGK mondta, s
czikkemben én is kiemeltem.
6. A tarjak czímszó alatt közölt egyeztetéseimet érintetlenül
fenntartom. Fölösleges ezt az egyeztetést hosszasan magyaráz
n o m ; a ki GOMBOCZ eredeti egyeztetését (NyK. XXXV. 261) s
aztán az én czikkemet figyelmesen elolvassa, annak nincs szük
sége magyarázatra. De megjegyzek két dolgot: 1. A szó hang
utánzó voltával czikkemben tíz soron át számoltam. 2. Hogy a
'hangzás 5 > 'csodálat, csoda5 (RAMSTEDT tiltakozása ellenére is)
nagyon egyszerű jelentésváltozás, azt czikkemben nem tartottam
szükségesnek különösebben kiemelni. A ki nem hiszi, nézze
meg bármely román etimológiai szótárban az *eztonare vagy
étonner czímszót.
7. «oszm. tdmiz 'tiszta' a többi törökségben nem ismere
tes; a mong.-tör. ceber egészen más szó».
Bocsásson meg RAMSTEDT, de ilyen olcsón nem adom az
egyeztetésemet.
Őszintén szólva a t ~ c-t én GOMBOCZ értekezésében (NyK.
XXXV. 260—1) bebizonyítva láttam (s látom ma is) s nem
tartottam szükségesnek bővebben bizonyítgatni. De hogyha
RAMSTEDT annyira lehetetlennek tartja, hogy volnának rá újabb
bizonyítékaim, íme itt van ez a négy.
1. oszmR. tas- cüber die ufer steigen, überfliessen, über
die grenzen hinausgehen; steigen (vom wasserstande)' | csag.
krími, kar. tel. mizs. sor, leb. küer. kacsR. tas- id. | kirgR.
tas- 'überfliessen, über die ufer treten' | csag. oszmR. das'über die ufer steigen, überflüssig sein, überkochen'.
?** mongScHM. calgijaku 'bespülen, überspülen, über den
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rand laufen oder laufen lassen' | calgiku cdas bespülen des ufers;
das überschwabbeln eines gefüllten gefásses'.
%~oszm. tumruk
'bimbó, tuskó, fabilincs' | oszmR. tomrugak 'die baumknospe, das auge am weinstock (im winter, die
erst im frühling sich öffnen)'.
~ mongSöHM. comurlik 'der keim, die sprosse; die knospe
(einer blume)' | comurigdaku 'sprossen, knospen bekommen'.
Az oszmánli szó jelentésfejlődését AHMED VEPIK pasa szó
tára szerint adom. Azt hiszem azonban, hogy két szóval van
dolgunk s az egyik a kaz. tumra- 'hauen, abhauen, durchhaueno, s a másik az ujg. tumru- 'verhüllen' igével van össze
függésben. De ha nem így volna a dolog, akkor sem szól semmi a
mellett, hogy az oszm. 'knospe' jelentés m o d e r n fejlődés volna.
(Eredetileg talán Humrak és tumruk; vö. karács. PRÖHLE
íomrau 'balken, klotz', de csag. PDC. IJWWM (tumruk)
'fers,
qu'on met aux pieds d'un prisonnier'.)
3. oszm. *tolu, oszm. krímiR. dolu 'voll' | ujg. kirg. kúnR.
tolu 'die füllé, voll' | kirgR. toluk 'voll, fett' | csagR. toluj 'erfüllt9 | kirgR. tolus- Voll werden, dick werden' (< ujg. stb. R.
tol- 'voll sein, gefüllt sein') || CSUVPAAS. tul- 'megtelni5 (újabb
jövevénj^szó) || jakBöHTL. tolor, tolorobun 'etw. mit etw. füllen,
erfüllen' | taol, tuolabin 'voll werden, sich füllen'.
~ mongScHM. colu 'dicht, voll' || tungGR. galum 'voll'.
A í-s alak az oszmánliból kiveszett, a mi talán a gyako
ribb műveltető alak, a doldur- ( < *toldur) szókezdő í-jének
asszimilácziója után analogikus alakulás folytán igen könnyen
megtörténhetett (*toldur- > doldur-: *tolu > dolu).
4. oszm. azerb. krímiR. J o ' takar
'das wagenrad'
OSZHIBDM. >iJUJG tekerlek 'roue; toute chose arrondie et qui
tourne sur elle-méme' | WÜUJ d Ü J o o bir tekerlek pejnir 'un
rond de fromage' (< oszmR. tdkárlá- 'ein rad drehen') ) oszmR.
takarlak 'das rad, das wagenrad' [ csagR. takaróik 'das wagen
rad, ein runder gegenstand' | kazBÁL. tdgdrd- 'hengeregni, gu
rulni' | tagdrmdc 'kerek, kör' | alt. telR. tdydrdk cder kreis, der
ring' | telR. tdyalak id. | csagR. tagra 'rundherum, im kreise' j
tágrák cdie rundé' | tdgrán- 'einen kreis bilden, sich drehen,
sich im kreise bewegen' | csagR. tágrük 'rund, abgerundet' |
ddgri 'rund' | alt. tel. sorR. tar- 'sich im kreise herumbewegen,
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stb.' | krímiR. dewir 'die drehung in die rundé' j kirg. oszmB.
davir- 'drehen, wenden, umdrehen, zurückkehren' j oszmE.
cavir- 'drehen, umdrehen, umbegen, urawickeln, umwinden' ]
oszm. csagR. cávra 'der kreis, der umkreis, der umfang, die
umzáumung, die peripherie' | csagR. cávrük cder wasserwirbel' l|
CSUVPAAS. távra 'körben, körül' | tav§r- 'feltűrni, felszegni (pl.
az ujjat, a nadrág szárát); megfordítani; viszont adni, bosszút
állni' | tav3r§n- 'megfordulni, visszatérni, visszajönni' | éav§r'fordítani, forgatni, göngyölni, esztergályozni' | savraGa 'kerek' !
jakBöHTL. tögürüi 'im kreise gehen; umfahren, umreisen, umgehen5 j tögürük 'rund; kreis' | tögürümta 'bogén, umweg'.
~ mong. cagarik 'das rad, der diskus, der rundé reif
oder kranz, der fassreif | cagariglaku 'etwas mit rádern oder
reifen versehen' | doguraku 'herumgehen, etwas umgeben, umkreisen5 | RAMST. VL. § 4 9 : «mong. tegerme-de- 'mahlen', zu
tegerme 'mühle' (uig.), oszm. dajirmán id.; *teger- 'drehen',
burj. teyer- id.»
A gazdag alaki fejlődésben valószínűleg része van a szó
jelentésének is.
*

¥

*

Ezek után áttérhetünk a d ~ s tárgyalására.
1. A tör. tün, dün 'éjtszaka5 ~ mong. (irod.!) süni (RUDN.
Mat. 123) 'éjtszaka' egyeztetést RAMSTEDT nem fogadja el, hanem a mongol szót a tör. sön-, mong. sönü- 'kialudni' igéhez
kapcsolja s a tör. tün-t a mong. tüne 'sötétség, sűrűség' szóval
egyezteti.
RAMSTEDT itt ugyanabba a hibába esik, melyről bővebben
szóltam a ZDMG. LXVI. kötetében, mikor a számnevekről írott
dolgozatát bíráltam, t. i. elemez olyan szókat, melyeket ele
mezni egyszerűen képtelenség. Mindkét egyeztetése jelentéstani
lehetetlenség. Ezen a példán már igazán elmehet a kedvünk
attól, hogy minél hasonlóbb alakokat egyeztessünk.
(RAMSTEDTnek ez az egyeztetése külömben nem most lát
először napvilágot, megvan a Mogholica 39. lapján.)
2. «Az oszm. dilki, tilki 'róka', *tilkü ( > tilki, tülki, tülkü
stb.) szót — bár kételkedve — egy *til- 'felfalni', mong. cilgeid. igéhez kapcsolom*.
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Itt EÁMSTEDT megint nem fogadja el egy feltehető *düláki
'róka5 szónak (mert több joggal feltehetjük, mint ő a Hilkü
alakot, vö. ujg. csag. kturk. tülki, kún, alt. tel. tuba, sor, kirg.
tülkü) a mandzsu solaki 'róka5 szóval való egyeztetését, hanem
a mong. cilge- alapján csinál egy török *til- 'felfalni' igét s
ahhoz kapcsolja. Ezt még az előbbinél is kevésbbé lehet meg
engedni. Ha EÁMSTEDT tárgyilagosan akarta volna bírálni ezt a
két egyeztetést, legföllebb annyit mondhatott volna, hogy nem
tudja megczáfolni, de nem hiszi, mert kevés.
3. A tör. dari 'bőr5 családjába EÁMSTEDT besorolja még
(hogy í-s alakot mutasson ki?) a krími terlik 'papucs', valamint
a mong. tériig 'nyári kaftán' szót. Nekem a mongol szó is gya
nús, de hogy a krími nem tartozik ide, hanem a tar 'izzadság'
szótól származik (tekintélyül idézem EADLOFFot), az bizonyos.
Azt is kétségtelennek tartom, hogy a szó őstörök alakja két
tagú. Hogy az s-es alakok megvannak a törökben is, azt na
gyon egyszerűen magyarázza a jelentés speczializálódása.
4. Ha a tör. dal- 'alámerülni' és mong. sula 'laza, gyenge'
szóról csak ennyit tudnánk, valóban nem jutott volna eszembe
egyeztetni őket. Még egyszer: tör. tol- 'ermüden, ermatten,
schlaff werden; so matt, schwach werden, dass man wie todt
daliegt, in ohnmacht Tallen, die besinnung verlieren5 ~ mong.
sula-ra-ku (nehogy még egyszer azt mondja EÁMSTEDT, hogy
nem ismerem fel a nom. fut. képzőjét) 's'affaiblir, perdre ses
forces, devenir infirme5. A mongol melléknevet nomen deverbale-nak gondolom, s hogy az ige a mongolban csak tovább
képzett alakban van meg, azon EÁMSTEDT fog legkevésbbé cso
dálkozni. (Vö. EAMST. VL. § 2.)

A mi pedig akár ennek, akár az előbbi példának a vokalizmusát illeti, a nélkül hogy bármit is meg akarnék állapítani,
ide írom a következő példákat:
köztör. tas 'extérieur' <-> mong. tule 'ausserhalb, stb.'
(GOMB. NyK. XXXV. 260).
köztör. jala- 'leckén' <~ mong. doloya id. (GOMB. NyK.
XXXV. 268—9).
köztör. jal, jala 'die máhne' ~ mong. del id. (GOMB. NyK.
XXXV. 269).
köztör. joyaru (köktör. jögárü) 'aufwárts, en haut' ~ mong.
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deyegür 'd'en haut, au dessus de, surface' (GOMB. NyK.
XXXV. 271).
köztör. tálak 'müV ~ mong. deligün cla rate' (GOMB. NyK.
XXXV. 277).
A török-mongol hangviszonyok alighanem bonyolultabbak,
mint BAMSTEDT gondolja.
5. Hogy a tör. dal, tal cág'-gal egyeztetett mong. sala a
salu- "elválni, elágazni' igéből származik, az nem változtat a
dolgon (vö. az előző példát). Súlyosabb BAMSTEDTnek az a ki
fogása, hogy a tör. dal eredetileg egy fűzfafaj neve. De ebben
meg az a nagy hiba van, hogy az egyetlen bizonyság ellene
szól. (Az orosz TajibHHKb, TajiHHa sem mellette, sem ellene nem
bizonyít semmit.) Nem vizsgálom, hogy növény- és állatneveknél
jelentésbövülésre vagy jelentésszűkülésre van-e több példánk, de
azt hiszem, hogy az 'ág, vékony test' jelentésű tal elválasztandó
a fűzfát jelentő íai-tól; ezt az bizonyítja, hogy a z o s z m á n l i b a n n i n c s m e g a dal ' f ű z f a 5 j e l e n t é s e . Jó tudni, hogy
a EAMSTEDT-féle magyarázat eredetileg BADLOFFtól származik,
Phon. 146.
6. Az oszm. *dozyak (csagVÁMB. tozyak 'schilfblume') és
burj. surga 'ledum palustre' egyeztetésemet EAMSTEDT oly gyen
gének találja, hogy nem is tartja érdemesnek megdönteni.
Mintha éppenséggel ellenkező fogalmunk volna arról, hogy
mi a jó etimológia. Ez az egyeztetés jelentéstanilag kifogástalan,
hangtanilag a lehető legszabályosabb egyezéseket és eltéréseket
mutatja, s VÁMBÉRY egyetlen adatát örökre igazolja a burját
surga. Hogy a burját szó curga alakra menne vissza, az teljesen
a levegőben lógó állítás. Olyan kifogásokat, a melyeket lehet
mondani, de nem lehet bizonyítani, kár felhozni.
7. A tör. dani-, tani- ~ mong. sana- egyeztetést fenn
tartom ; hozzátennivalóm nincsen.
9. Az oszm. diri 'eleven' szónak a mong. cirdeji- 'buzgón,
szorgalmasan dolgozni' szóval való egyeztetése semmiképpen
sem meggyőző. Hogy a tör. sez-, ser- ebbe a szócsaládba tarto
zik, az bizonyos; ez egyeztetésemet nem érinti.
Nem állhatom meg, hogy némi elfogultságot ne lássak
BAMSTEDT eljárásában, midőn a ZDMG.-ben közölt futólagos
megjegyzéseimet (így a tari, vagy a tör. a fejlődéséről való
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nézetem esetében), mielőtt kifejtettem volna, a mit akarok, meg
támadja. Lássuk például bővebben a tari etimológiáját:
oszm. azerbR. dari cdie birse 5 | tob. kaz. kirg. kúnR. tari
id. | telR. tarü id. | tarR. térik id. | barR. tarán id. | telR. tarán
id. | altR. tarán cgrobe grütze' | tel. kmdR. taraján cdie birse5 |
alt. tel. szag. kojb. kacs. küer. kirg. kazR. tara- 'auseinandergehen, sich ausbreiten, sich zerstreuen, sich vermehren', keleti
dialektusok: ""aus etwas herauskommen, hervorkommen, abstammen, enstehen' | tubaR. taramas- fsich zerstreuen' | csag. kel.turk. kirgR. 'auseinandergehen, sich zerstreuen 5 | kazBÁL. tarkal'elszóródni, elterjedni, kitágulni 5 | tarkát- eel-, ki-, szétszórni,
elteríteni, elkölteni, elfecsérelni5 | alt. tel. leb. szag. kojb. kacs.
küer. kirg. kazR. tarai- 'zerstreuen, auseinandertreiben, auseinanderwerfen, verbreiten, ausgeben' [ kazBÁL. tarai- elszóródni,
eloszlani5 j kirgR. tarán- cdie flügel ausbreiten, sich mit sich
selbst bescháftigen' | csaknem minden diai. R. tart-: csagPüC.
(J^j\b' ctirer, supporter, bőire, se prolonger, tracer, ranger en
filé, enfiler, exposer, offrir, servir un plat' [ kumük (KSz. XII.)
tart- 'húzni, vonni, vezetni, indítani, rábírni, összehúzni' J tartis'ellenségeskedni' | tartim- (<.tartin-) cfélni5 [ t. or. (ZENKEE) tart'tirer, trainer, arracher, ó t e n d r e, retirer, contracter' | köztörR.
tartil- cgezogen werden, ausgereckt werden, sich zusammenziehen, sich verkürzen, zusammenschrumpfen'.
«NÍ mongScHM. samiku 'auseinandergehen, sich trennen,
nicht zusammen haltén 5 .
A -ni a mongol alakban a rendes reílexivképző (vö. RAMST.
VL. § 78—83).
Nem tartom lehetetlennek, sőt igen valószínűnek, hogy a
köv. oszmánli alakok is ide tartoznak: dayin 'zerstreut, die
unordnung' | dayin- csich zerstreuen, lose, locker sein5 | dayilf
zerstreut sein, geteilt sein, entzweigehen 5 | dayit- 'zerstreuen,
umherstreuen, ausschütteln, zerteilen'. E szerint a fenti alakok
*dayir (>dár->dar-)
alakra mennének vissza.
A szó jelentésfejlődése, azt hiszem, nem szorul bővebb
magyarázatra.
S ezenkívül álljanak még itt a köv. egyeztetések:
oszmBüM. (jj+pja (var. ^^^j..^) dujmak 'sentir, s'aperce-
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voir, entendre, connaitre 5 | oszm. krimi, azerbR. duj- 'hören,
fühlen, verstehen, bemerken, ahnen'.
~ csag. kel.-türk. kirg. kún, karR tuj- 'gewahr werden,
ahnen, fühlen, vernehmen, hören 5 | kazBÁL. toj- 'tapintás által
észrevenni, érezni' || CSIIVPAAS. tuj- 'érezni, észrevenni', vö. kaz.
tujSn- 'látszani, tetszeni'.
~ mongScHM. sonosku 'hören, vernehmen 5 | sonosburi 'das
gerücht, die sage' j sonur 'ein feines gehör, das in grosser entfernung hört3 j moghRAMST. sonusuna 'hört' | mongRuDN. sonos-,
Onn. G. 'cjnrtmaTL'. Dzs. ACh. sons-, sonso, DB. tonto-, toyto.
RAMST. VL. 5 0 : sonu-s- 'hören', vgl. sonu-r 'mit scharfem
gehör' ? sonin 'gerücht, neuheit, merkwürdigkeit, sonderbar'.
A sonin 'új, újság' idevonását az teszi kétségessé, hogy
RüDNEvnél (Mat. 121) a sonin után BCÍJ jelzés van, azaz minden
ismeretes nyelvjárásban s-szel hangzik, a sonos-nak pedig a
durbut-bejsze dialektusban í-s alakja van. Jelentéstani nehézsé
gek is lehetetlenné teszik az egyeztetést.
Nem tudom, nem lehetne-e idevonni a tunguz sejd 'ohr,
öhr' szót?
A szóközépi tör. -j- ~ mong. -w-re vö. tör. koj 'juh' ~
burj. %onin 'kövérfarkú juh 5 . —
köztör. doyan, dujyun, tujyun, tujyar, tujkar 'falke, lerche'
~ mong. sibagun 'madár 5 | sibaguci 'ein aufseher über vögel,
der falkonier5. MELIOE. A<DM. JJLAW (O: sowdn) 'xHiUHaa nTHU,a,
acTpeÖi.'.
Semmi lényeges akadály nem áll ugyan az útban, de a
kisebb kérdések tisztázásáig csak nagy vonásokban hozom fel a
következő egyezéseket:
köztör. tin 'athem, hauch, lebenshauch, lében, seele, geist'
~ burj BÁL. sunösö 'lélek'.
köztör. tirnak, dirmik ( < tir + na + k) 'nagel, kralle 5 ~
mong. sabar 'die krallen der tiere und vögel'.

IV.
És most azoknak, a kik azt hiszik, hogy a török szókezdő
d- későbbi fejlemény s nem vezethető vissza őstörök hangtani
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viszonyokra, felteszem a kérdést: mi okozta a szókezdő köz
török í-nek a csuvasban való kettéválását (1. t-, 2. t's-)?
Talán a következő magánhangzó hatására lehetne gon
dolni. De ha PAASONEN csuvas szótárában a ísar-, tsul, üs§x§,
isdrns, tsdr-t t'sdl*/e, tídmdre czímszókat megvizsgáljuk, látjuk,
hogy a *% > t's változás a legkülömbözöbb magánhangzók előtt
végbement, s hogy a t- is bármely magánhangzó előtt meg
maradhatott, arról még könnyebb meggyőződni.
Most csak ennyit, de erre még hamarosan visszatérek.
Eredményem a következő :
A szókezdő köztörök í-nek mongol c- és s- megfelelői
csak az őstörök í-, d- felvételével magyarázhatók. Ennek a t, ci
nek nyoma van több török nyelvben (oszmánli, csuvas stb.), de
ez a dialektusok keveredése miatt nem látható világosan.*)
NÉMETH GYULA.
*) Még egy megjegyzést. EAMSTEDT nekem nem hiszi el, hogy egy
d f-o t ~ s megfelelés legalkalmasabb alaphangjául *í-t vehetünk fel.
Tekintélyül idézek EAMSTEDTnek Verbstammbildungslehre czímű új m u n 
kájából egy kikezdést (§ 61): «Das mongolische weist mehrere verba
auf, die ein sekundáres -s- oder -d- e n t h a l t e n ; der wechsel zwischen
8 und d (& ?) im. silbenauslaut ist gerade hier so gross, dass ich nicht
zu erkennen vermag, welcher laut hier der ursprüngliche oder wie dieser
wechsel nach phonetischen gesetzen zu ordnen ist». Mivel a $" előtt semmi
jel sincs ( < vagy a), nem tudom, mire gondolt EAMSTEDT. De hogy lénye
gében ugyanarra, a mire én, az bizonyos.

