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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 
Aurélien Sauvageot: Recherohes sur le vocabulaire des lan-

gues ouralo-altaíques. Budapest, 1929. 8-r. XLII + 142 1. 
Az urál-altaji nyelvek rokonságának problémája egyike a nyelv

tudomány legnehezebb kérdéseinek; irodalma jórészt olyan munkák
ból áll, melyekből az ember semmit sem tanul. SAUVAGEOT könyve a 
szerencsés kivételek közé tartozik. 

A bevezetés első két szakaszában (La parenté ouralo-altaique és 
La parenté altaíque) az eddigi kutatás történetét foglalja össze, illetve 
e kutatás eredményeit értékeli S. röviden, világosan és helyesen. Ehhez 
csupán két lényegtelen megjegyzésem volna, s ezek a következők. 
BÖHTLINGK nem volt ellenzője az urál-altaji rokonság föltevésének 
(VIII—IX. 1., vö. XXIII. 1. lent, hol S. helyesen adja BÖHTLINGK néze
tét), csupán SCHOTT módszerét és eredményeit vetette el. Az urál-altaji 
problémáról szóló vita nem 70 (IX. L), hanem majdnem száz év óta 
foly (a kérdés irodalmának első terméke SCHOTT Versuch-ja [1836], 
melyre BÖHTLINGK már 1851-ben reflektált). 

A következő szakaszban (Difficulté générale de la grammaire 
comparée ouralo-altaique) először azokkal a jelenségekkel foglalkozik 
S., melyek az urál-altaji nyelvek történetének művelését megnehezítik. 
Ilyen elsősorban az, hogy a fejlődés régebbi korszakából nincsenek 
nyelvemlékeink. Ilyen azután az, hogy abban a korban, melyben nyelv
emlékekkel rendelkezünk, a finnugor, a török, a mongol nyelvek na
gyon keveset fejlődtek. Végül megnehezítik a kutatást e nyelvek alak-
'tani sajátságai. Minden grammatikai fogalmat suffixumok segítségével 
fejeznek ki, de a suffixumok alkalmazása egészen más, mint az indo
germán nyelvekben. Az urál-altaji szó nem alkot olyan egységet, mint 
az indogermáu. Helyesebben: nem alkot morfológiai egységet, csupán 
fonetikait. Az urál-altaji suffixum mindenre jó ; elveszti csaknem min
den önállóságát, fonetikai foszlánnyá válik, melyet nem lehet elemezni. 
Az urál-altaji nyelvek morfológiáját egy. nyelvtörténet-előtti korszak 
nivellálta, izolálódott régi alakokat, melyek segítségével az ősi nyelv
állapotról lehetne mondani egvet-mást, bennük nem igen találunk. Ilyen 
körülmények között a finnugor alapnyelv rekonstruált alaktana termé
szetesen nagyon szegényes, ilyen a töröké s a mongolé is, de még 
inkább ilyen az urál-altaji alapnyelv alaktana. Az a néhány tétel, me
lyet itt megállapíthatunk, a következő. A személynévmások bizonyos 
fokig hasonlók egymáshoz (1. szem.: *b. <*> *m.); hasonlóságok vannak 
a mutató és a kérdő névmásnál is (tung. taw- <x> man. tuba 'jené seite, 
dórt' oo vog. tufil 'von dórt, dorther' oo m. túl; Te- elem a kérdőnévmá
sokban). Egyezni látszik a török (z) és a mongol többesjel (t) is. Van 
néhány egyezés az esetragokban is: uráli *-n (locativus) <x> török -n 
(instrumentális); török -r> (genitivus) — vö. man. feye 'wunde' =- feye-
ingge 'verwundet', md. sal 'salz' =- salov 'salzig', s figyelemreméltó a 
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műveltető -t- képző egyezése. — Végül hasonlóságokat találunk az 
uráli és a török birtokos személyragozásban. 

E szakasz első részének fejtegetései reám néhol idegenül hatnak, 
különösen az a rész, mely az urál-altaji suffixum sajátságos természe
téről szól. Ami a török -z és a mongol -t többesjel egyezését illeti, ezt 
nem gondolom valószínűnek. A török -z nem a mongol -í-hez, hanem 
a török -Za-r-hoz tartozik. (Vö. v. LE COQ, Manichaica, I, 9: tmüngür 
és bolungur <x> tüsüriiz és bolur,uz.) — A török s- mutatónévmás, melyet 
S. megemlít, másodlagos; eredetileg magánhangzóval kezdődött (of, is) 
s alighanem az ól 'ő, az' alakpárja. 

A következő fejezet (XIX—XXXVIII) címe: Présomptions en fa-
veur de la parenté des langues ouralo-altaíques. 

Itt S. az urál-altaji nyelvek belső szerkezetének sokat emlegetett 
egyezésével foglalkozik. 1. E nyelvekben nincsenek praefixumok és 
praepositiok. 2. A másodlagos elemek megelőzik az elsődlegeseket 
(nagy ház). 3. A kifejezés struktúrája mellérendelő és nem alárendelő 
jellegű. 4. Megvan e nyelvekben az ú. n. magánhangzó-harmónia. 

Az első három jelenségről azt mondja S., hogy ezek önmaguk
ban véve nem sokat számítanának, de tekintettel arra, hogy az urál-
altaji nyelvek területe földrajzilag egységes, továbbá ha figyelembe 
vesszük, hogy a környező nyelvek (talán a japánit kivéve) egészen más 
jellegűek, mégis csak azt kell mondanunk, hogy az említett egyezések 
az urál-altaji nyelvek genealógikus egysége mellett szólnak. 

Ami a magánhangzó-harmóniát illeti — mondja továbh S. — ez 
SZINNYEI szerint valószínűleg még a finnugor alapnyelvben sem volt 
meg, s a mai finnugor nyelvészek (SETALA, GOMBOCZ) körülbelül egy vé
leményen vannak vele. (Ehhez meg kell jegyezni, hogy SETALA szerint 
a magánhangzó-harmónia valószínűleg megvolt a finnugor alapnyelv 
ben, vö. NyK. XLVII, 65.) 

A szerző szerint minden urál-altaji nyelvben megvolt a magán
hangzó-harmóniára való törekvés, s ez nem lehet véletlen; meg kell 
gondolni, hogy a magánhangzó-harmónia igen ritka jelenség] Tehát a 
magánhangzó-harmónia az urál-altaji nyelvek rokonsága mellett szól.. 

A magánhangzó-harmónia mellett jellemző az urál-altaji nyelvekre 
a mássalhangzók váltakozása (bizonyos formában megvan a törökben 
és a mongolban is), továbbá a magánhangzók váltakozása. Ezek is a 
rokonság feltevése mellett szólnak. (Ezek még kevéssé tisztázott kér
dések.) 

Azután áttér S. a szóegyezésekre. Először megemlíti a máj, nyak 
és nyal urál-altaji megfelelőit. Ezek közül a nyak szónak aligha van 
köze a török jaka, jaya 'gallér, par t ' (öo jak 'oldal, kerület') szóhoz. 
Még a IpS. nemok 'mollis', továbbá e szó fgr., tunguz és mongol meg
felelőinek a török jumsak 'puha, békés' szóval való egyeztetését sem 
tudom minden további nélkül elfogadni. (Mellesleg: a török jabas, javas 
is idetartozik.) A szó ugyanis erősen hangulatfestő jellegű (*jam co *nam,. 
vö. m. nyám-nyám ember). Már pedig — és ezt a következőkben meg
beszélendő egyeztetésekre vonatkozólag is erősen hangsúlyozom — 
hogy az urál-altaji problémát határozottan láthassuk, csak kétségtelen 
(vagy legalább is annak látszó) egyeztetéseket szabad elfogadnunk. 

Az utóbbi egyeztetéshez S. az idézte csuvas és jakut alakokból 
kiindulva néhány reflexiót fűz. Azt mondja többek közt, hogy a j-török 
ata-myz 'atyánk' os csuv. at'ts-mdr 'ua.' °c jak. aya-byt 'ua.' esetében a. 
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jak. alak í-je (mely kétségkívül többesjel) a mongol -t többesjelre 
emlékeztet. Ez csak látszólagos, itt a jak. t hang s-ből fejlődött 
(újabb időben), ez megint 2-ből. (BÖHTLIXGK, Gramm. 185. §.) Ami azon
ban a mongol -s többesjelt illeti, ezt S. — azt hiszem — helyesen 
egyezteti a török -z többesjellel. 

A IpS. nemok 'mollis' etimológiájához fűzött reflexiók leglénye
gesebb pontja azonban az, hogy a tunguz, a mongol és az uráli szem
ben állanak a törökkel, helytelen tehát CASTRBN nézete, ki a török és 
a fgr. között szorosabb kapcsolatot látott, s helytelen a török-mongol-
tunguz = altáji nyelvegység feltevése. S. három jelenséget említ: a IpS. 
nemok szókezdőjének megfelelőit (fgr., mag., mong. n~, n- ©o tör. j - ) , 
az urál-altaji *p- viselkedését (ezt itt csak megemlíti) s az uráli, tun
guz, mongol *-t (török: -z co -r co -t) többesjelt. Az első, mint láttuk, 
aligha vehető figyelembe, a másodikról még szólni fogunk, a harma
dik nem sokat mond. 

Tovább beszélve a szóegyezésekről, S. (PAASONEN nyomán) meg
említi, hogy a m. nyál-nak és fgr. családjának megfelelőit megtalál
juk a törökben is: csuv. sul 'könny' co j-török jas. Ezt az etimológiát 
sem fogadhatom el; a fgr. szónak 'könny, nyál, mucus' a jelentése, a 
török szóé: 'friss, zöld, leves, nedves'; 'könny'-et a szó a törökben 
rendesen a köz jasy 'a szem nedvessége' összetételben jelent; PAABO-
"NEN csuvas szótárában is ezt találjuk: „sul: kus-suh, kus-sul 'könny'". 

Kétségtelen tehát — folytatja fejtegetéseit 8. --, hogy az urál-
altaji nyelvekben vannak szóegyezések, s ezek módszeres vizsgálatá
nak kell a nyelv szerkezetének vizsgálatánál nyert sejtéseket megerő
sítenie, alapossá tennie. A szóegyezések módszeres vizsgálata fogja 
voltaképpen megteremteni az alapot az urál-altaji probléma tudomá
nyos tárgyalásához, ezzel, tudjuk megalkotni az urál-altaji nyelvek 
összehasonlító hangtanát. 

Itt egy érdekes, előttem nem egészen világos módszertani elvet 
kapcsol be S. (XXXVI. 1.): „Nem gondoljuk, hogy a javasolt módszer 
legyőzhetetlen akadályokba ütköznék. A bizonytalansági coefficiens nem 
olyan, hogy az így nyert eredményeknek minden értékét megsemmi
síthetné. Határozzuk csak meg a bizonyosság elemeit (les éléments de 
certitude), melyeket elérhetünk. Mint tudjuk, a szó az urál-altaji nyel
vekben két elemből áll: 1. egy nominális vagy verbális tőből, 2. suf-
íixumokból. Ez utóbbiakat mi nem tárgyaljuk. Marad a tő. A tő leg
több esetben három elemből áll: 1. egy kezdő mássalhangzóból, 2. egy 
intervokalikus mássalhangzóból vagy mássalhangzócsoportból, 3. egy 
tővokálisból (une voyelle radicale). A vokalizmust, mely mindig nagyon 
határozatlan (trés mai défitii) ezekben a nyelvekben, liagyjuk el. Ma
rad két mássalhangzó. E két változó elem közül az egyiket meghatá
rozhatjuk 1. a másik mássalhangzó, 2. az illető szó jelentéstani érté
kének ismeretéből. Oly egyenlet van tehát előttünk, melyben három 
mennyiségből kettőt ismerünk. Minden matematikus be fogja látni, hogy 
a bizonytalansági coefficiens már nem olyan nagy, mikor ilyen módon 
dolgozunk". 

Feladatul kitűzi S. a szókezdő és az intervokalikus p, b, t, k, r 
kutatását. Most következik tehát a munka legfontosabb része (1—138. 1.) 

Nagyon érdekes mindjárt az első kérdés: 
urál-altaji *p- =- tung. p- (man. /"-), mong. 0, tör. 0, fgr. *p-. E 

hangfejlődesről többen írtak, többek közt RAMSTEDT, kinek négy, a,fenti 
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hangtörvény alapján felállított etimológiáját alapos megbeszélés tár
gyává teszi S. (1—9. 1.) E négy etimológia a következő: 1. gold (tung.) 
pe 'nyírfa' | man. fiya 'ua.' | tung. hijika 'erdő' co mong. i-ryai 'bozót' 
co tör. y 'fa, erdő, bozót' oo f. pim | m. fa. — 2. man. feye 'fészek' co 
mong. ujaya oo tör. vja, juva co m. fész(ek). — 3. man. fere 'boden, 
grund' ! tung. hára, ara 'boden' | olca (tung.) pörö 'fond, base' oo mong. 
iruyar (a régi nyelvben hiriCar) 'fond, sol' oo csuv. ara§ 'das untere 
stück am hemde' | kirg. irgci 'der untere teil des jurtengitters' | oszm. 
árka 'hát', arci- 'hátsó rész' oo m. far. — 4. tung. hara 'tenyér' | gold 
p'aira \ man. falanggo oo mong. alaya, alajan (a régi nyelvben halaqan) 
oo tör. aja co f. pivo. E négy egyeztetés nem vethető el minden további 
nélkül, de nem is teljesen megnyugtató. 

Következnek a S. egyeztetései (9—32. 1.) 5. tung. pára 'szán' co 
mong. arai 'kocsirúd; sziget' co burj. arára 'éléstár' oo csuv. ira 'tánc, 
horony' | j-tör. ar- co yr- 'in fugen arbeiten' oo f. parvi 'éléstár' | í'E. 
parte 'komp' oo szám. pm-% 'négylábú faállvány árúk megóvására'. — 6. 
S. következő egyeztetése egy urál-altaji *p&rx-, *pür8-, *pxgür&-, *pés(J&r8-
'kör, forgás' szót rekonstruál. (M. forog, pereg.) Ez nyilván haugutánzó. 
(Mellesleg: a tör. ör- 'fonni', arya- 'den faden einschiessen', agir- 'for
dítani' nem tartozik össze.) — 7. Man. féri 'bőr' oo mong. arasun 'bőr, 
héj' oo m. bőr oo szám. pir 'héj'. — 8. Man. furitan 'taucher, pelikán' 
co tör. örtak 'kacsa' [nem világos, nem egyeztethető] ? co osztj. piri 
'anas querquedula' oo szám. pur 'kacsa, anas clangula'. 

Ezek az egyeztetések általában képet adnak S. eljárásáról. 
A következőkben csak azon egyeztetéseit fogom ismertetni, me

lyek — amint látom — egyelőre elfogadhatók. (Megengedem, hogy a 
fel nem. soroltak között is lehetnek — bizonyára vannak is — he
lyes egyeztetések, de ezeket egyelőre nem látom világosan. Nem em
lítem azután azokat az egyeztetéseket sem, melyek helyesek — pl. a 
nagyon érdekes 57. egyeztetés, a tör. tubák 'patkó' megfelelői —, de 
nem az urál-altaji vagy uráli-tunguz-mongol közösség korába mennek 
vissza.) 

f. pala 'bissen, stück' | md. pal 'stückchen' | m. fal(-ni) co tung. 
palce 'stück, brocken' (19.); 

md. poj, poju 'espe' co szám. pi- co tung. póló 'espe' (20.); 
cser. pun 'haar (von tieren), feines haar (am menschenkörper), 

fiaum, flaumfedern, daunen, féder' co 1ung. funiyehe 'haar, wolle' oo 
mong. husiin =- iisün 'cheveux, poils' (22.). 

Az idetartozó egyeztetésekben (34.) szerepel a m. fi, f. poika stb., 
melyet S. a tung. pi-kia 'kind, sohn' szóval egyeztet. Idevonható talán 
a tör. (jak.) oyo 'kind', (oszm.) oyul 'fiú' szó is (ezt S. a 181. egyezte
tésben a cser. vyd 'junges von tieren, kind' szóval s ennek megfele
lőivel egyezteti). 

Az első fejezet első részében (Le p- initial, 3—32. 1.) tehát azt 
bizonyítja 8., hogy az altáji szókezdő *p-nek az uráliban *p- felel meg, 
s bizonyítása általában kétségtelenül sikerült. Feltűnő, hogy a szókezdő 
*p- esetében a tung. és a mong. közelebb van az urálihoz, mint a török. 

Az első fejezet második részének címe és tárgya: Le -p- inter-
vocalique (33—47. 1.). S. itt arra az eredményre jut, hogy a szóközépi 
-p-t illetőleg az urál-altaji alapnyelvben két esettel, illetőleg kétféle 
váltakozással kell számolnunk: 1. *-pp- co -*p- (occlusive longue et 
occlusive moins longue), 2. *-p- oo */3 (occlusive sourde et spirante so-
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nore). Ebben a fejezetben is sok (21) érdekes egyeztetés van, melyek 
több szempontból tanulságosak, azonban — sajnos — nem találtam 
köztük olyanokat, melyek az urál-altaji -p- fejlődésének kérdését 
tisztáznák. Talán lehetne beszélni a m. kap és fgr. megfelelői oo 
mand. kabsembi 'schnappen wie ein hund' oo mong. xab 'action de sai-
sir avec avidité' oc tör. kap(b)- 'elragadni' egyezéséről (43.), melyet én 
is felvettem az uráli-török szóegyezések közé (NyK. XLVII, 73). Nem 
tartom azonban kizártnak, hogy ez esetben nem történeti, hanem elemi 
egyezéssel van dolgunk: vö. lat. capio 'nehmen' oo gör. xájtxco 'happer 
avidement, avaler gloutonnement' ; ném. happen (nem tartozik össze az 
előzőkkel) =~ fr. happer 'erschnappen, packen' („Wohl lautmalend" 
WEIGAND). 

Az első fejezet harmadik része (48—58. 1.) az urál-altaji szókezdő 
*&-ről szól, azokról az esetekről, midőn az altáji nyelvekben &-t, az 
uráli nyelvekben *p-t találunk. Úgy látom, hogy az urál-altaji szókezdő 
*&-nek a bizonyítása sikerült S.-nak. Elfogadhatónak gondolom a m. 
por urál-altaji megfelelőinek következő összeállítását: f. poro 'meleg 
hamu; hamuból főzött lúg; salak, vminek alja, törmelék, por': sahan 
poro 'fürészpor' | osztj. parratlem 'bestáuben', pár 'asche' | votj. puréitinf 
'aufstáuben, staubén, staub maehen' oo man. buraki 'staub', bum 'kie
sel' (45.) Alighanem helyes lesz nagyjában a m. fúl urál-altaji megfele
lőinek összeállítása is (71.), bár ezeket én annak idején szándékosan 
nem tárgyaltam a török-uráli szóegyezések között. (Md. puvams 'erwür-
gen' oo burj. böyo 'étrangler, étouffer' oo tör. boy- 'die kehle zusam-
menpressen'; nem függ össze valami erős sóhajtást kifejező tőszóval?) 
Ugyancsak helyes lehet a következő egyeztetés (72.): m. bog és fgr. 
megfelelői oo tung. bukkucé 'buckelig' | man. buktu, bokto oo burj. böyön 
'bosse du chameau' j mong. boyoma 'abscéz, carboucle'. (De vö. WALDE, 
Lat. Etym. Wb.2: „„bucca „die aufgeblasene backe" : von einem schall-
malenden *buq-u" ; a latin szóból többek közt a német buckel. S. a 
hangutánzó szavakról s más idetartozó jelenségekről egészen más vé
leménnyel van ; én ezeket az urál-altaji probléma mai állásánál a bi
zonyító anyagból talán inkább kirekeszteném.) Valószínűleg lehet be
szélni a következő egyeztetésről is (78.): m. füst | vog. posimti 'fumer' 
oo mong. basya- 'fumer'. 

Végül a IV. részben (59—62. 1.) azt bizonyítja S., hogy az urál-
altaji alapnyelvben voltak olyan dublettek, melyekben a szókezdő p-
hang b-vel váltakozott. Fejtegetései azonban e részben nem egészen 
világos etimológiákon alapulnak. Jó a falu szó megfelelőinek össze
állítása (man. falga oo mong. balyasun oo tör. balyk), azonban ez iráni 
jövevényszó, bár története nincsen egészen tisztázva. 

Következik a könyv II. fejezete : a szókezdő és a szóközépi t 
története. 

A szókezdő í-ról szóló rész (65—73. 1.) a m. dorgál urál-altaji 
megfelelőinek összeállításával kezdődik. Ezzel kissé 'bővebben foglal
kozom, mert módszertani szempontból tanulságos, és talán itt sikerül 
megértetnem az olvasóval, hogy van okunk óvatosnak lenni látszólag 
tetszetős urál-altaji szóegyeztetésekkel szemben is. 

A dorgál uráli megfelelői SZINNYEI Magyar Nyelvhasonlításából is
meretesek : f. tora 'veszekedés, szidás' | cser. tori- 'dorgál, szid', md. 
tűre- 'dulakodik, verekszik' | szám. táró 'birkózás' stb. Ezek világosan 
megfelelnek egymásnak, de még ilyenfajta etimológiáknál sem lehet 
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tudni, hogy egy-egy vélt megfelelőnek esetleg nem egészen más-e az 
eredete. Ezt az uráli szócsaládot S. a következő altáji szavakkal egyez
teti : tung. torkuldim 'ringen, kámpfen' | man. darimbi 'vorwerfen, ta-
deln', daringga (sejeri) 'kriegswagen' (sejen 'wagen') <x> burj. doromzilal 
'bláme' 03 ujg. tury 'feind' 00 kaz. tat. tyrys- 'sich bemühen' | kirg. ty-
rys- | oszm. durus-, dürüs- [0: dürüs-] 'controverser, lutter'. 

Az egyeztetés tetszetős; határozottan S.-nak jobb etimológiái közé 
tartozik. Legalább is ez volna a benyomásunk, ha a török nyelveket 
éppoly kevéssé ismernők, mint pl. a tunguzt. A törökből azonban gaz
dag anyagunk van, s ha ezt az anyagot figyelembe vesszük, azt látjuk, 
hogy az a három török szó, mellyel S. a m. dorgál-t és a felsorolt 
tung., mong. alakokat egyezteti, három külön szócsaládba tartozik, 
melyek közül egyiknek sincs köze a m. dorgál-hoz. Az első török szó 
az ujg. tury 'feind', melyet S. RADLOPF szótárából idéz; az adat nem 
rossz, de pontosabb jelentést ad MAHMÜD KASGARÍ (ed. BROCKELMANN) : tury 
'sauer; von schlechtem charakter' (meg kell azonban jegyezni, hogy 
BROCKELMANN munkája S.-nak még nem állott rendelkezésére); az oszm. 
durus- (kaz. tat. tyrys- stb.) a dur- 'állani' ige származéka, jelentése 
'sich entgegenstellen, entgegenstehen, entgegenstreben; sich auflehnen' 
(1. ZENKER, S. v. durmak, 607. 1.); a dürüs- 'trachten, sich bemühen, 
sich bewerben, befleissigen, unterstehen, emsig sein' a dür- 'feltűrni' 
ige származéka, eredeti 'gyürkőzni' jelentéssel. 

Nem lehet elnyomni azt a kétséget, hogy vájjon az egyeztetett, 
mong. és tung. alakok is nem tartoznak-e eredetileg egészen más szó
hoz, mint a m. dorgál. 

Egyébként a szókezdő *t bizonyítása — úgy látom — szintén 
sikerült. A 

votj. dirlpií 'eilen' | vog. türe% 'sogleich' <*> man. turgén 'schnell,, 
sogleich' ce mong. tür 'vite' (89.); 

f. tyrtyá 'satt werden' <x> szám, iir 'gefüllt, voll' 00 man. derbici-
'füllen, anfüllen' (91.); 

m. tűz | vog. tavit | osztj. tiigJm, tughut (? vö. f. túli) os tung. 
taivá | man. tmca 'tűz' (?vö. man. tolombi 'anbrennen' sw mong. tüle-
'brúler, allumer') (98.); 

m. toll | md. tolga \ vog. tol 'flügel' <x mong. dali 'aile d'un oi-
seau' (102.) 

talán nem véletlenül egyeznek. Különösen érdekes és sokat
mondó a tűz csoportjának egyezése. 

Az intervokalikus t-vől szóló részben (74—79. 1.) nem találtam 
megfogható pontot. 

A III. fejezet (81—119. 1.) a k hangról szól. Ennek első része: 
a szókezdő k (83—107. 1.). 

Az első itt tárgyalt etimológia bizonyára helyes: f. kuura 'dér' | 
zürj. gi§r 'reif, gefrorener tau' | osztj. ker 'kruste auf dem schnee' <x> 
szám. kuro 'reif <x> mong. kür 'fagy' QO tör. kyrayu 'reif. (Ide tartozhatik 
még a tör. kar 'hó', kyrpak 'dünner sclmeé', de nem tartozhatik ide a kürt 
'lavina', az oszm. körse 'jégkéreg (a havon)', melyeket S. szintén idevon.) 

Helyesek lehetnek még a következő egyeztetések: 
f. kéri 'die innere birkenrinde' | m. kéreg 00 tung. xórrayja 'rinde' 

00 kaz. tat. kurys 'lindenbast' (117.); 
f. karata 'aller vite' | md. kurok 'schnell (adv.), bald' >̂ mong. 

yurdun 'agile, rapidé' (131.); 
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m. hamu co tör. kiil !ua.' (134.); 
f. kaleva 'mőwe' | zürj. hala <x> tung. kelae 'lachmőwe' co mong. 

kala 'mőwe' (135.); 
f. kaly 'soror mariti': ehhez és fgr. megfelelőihez S. kérdőjellel 

kapcsolja az oszm. palin 'mariée, épousée, hru, helle-fille' szót; vö. 
NyK. XLVII, 76 (136.); 

m. kell co tung. gali- 'nötig habén oder sein' (138.); 
f. kylma 'froid' co tung. kelde 'kait' co mong. külcle- 'étre gélé, 

geler' (138. : az előző ugyanezt a számot viseli); 
md. komaftoms 'umwerfen' co tung. %méuri 'ua.' co mong. kümeri 

'renverser' (147.); 
vog. %um 'ember' co mong. kümmi 'ua.', vö. NyK. XLVII, 69 — 

70 (149.); 
m. hab co tör. köpiik 'ua.' (154.); 
f. kyty 'beau-frére, frére du mari' | md. kefta 'mannesbruder' co 

mong. %uda 'béau-frére' co tör. küdagü 'schwiegersohn'; vö. RASANEN : 
SUS. Tóim. XLVIII, 45 (158); 

m. húgy 'csillag' co tung. xocektá, %oskta 'stern' (163.); 
f. kynsi (kynte-) 'köröm' co tung. %oskta 'ua.' (164,); 
f. kunto 'vis corporis, capacitas' co tung. kusún 'kraft' co tör. küc 

'ua.' (167.) 
Következik az intervokalikus k tárgyalása. (108—119. 1.) Ez a 

rész megint igen szép etimológiával kezdődik: 
í*. vaki 'kraft' co tung. beki 'stark, fest, stárke, festigkeit' co mong. 

beki, bökő 'erős' co tör. MM 'ua.' (168.). 
Különös figyelmet érdemelnek még: 
fK. fsokkoa- 'hineinstecken, hineinstopfen' co tung. cokimbi 'in die 

erde stecken, hineinstecken' co oszm. sok- 'hineinlegen'; a fgr. fi- (itt 
ts) co tör. s megfelelésre vö. NyK. XLVII, 19 (174.)"; 

votj. dzoka- 'ersticken, ausser atem kommen' | cser. tsak 'eng, 
nahe, dicht' co oszm. syk 'dicht gedrángt' (175.). 

Az intervokalikus k-m vonatkozó fejtegetéseit S. így foglalja össze : 
tung.: k, x, g, 0; mong.: %, k, y; tör.: k, g, y, 0. 

A negyedik fejezetben (121—138. 1.) az r> történetét vizsgálja S. 
A szókezdő 75-re vonatkozólag (123—128. 1.) arra az eredményre 

jut, hogy az urál-altaji alapnyelv e hangot szó kezdetén nem ismerte, 
s a szókezdő rj protétikus fonéma, melyet néhány szamojéd és tunguz 
nyelvjárás egyéni fejlődése folyamán fejlesztett ki. 

Az intervokalikus y-ről szóló részben (129—138. 1.) feltűnnek a 
következő egyeztetések: 

f. ovi 'porté' votj. im 'mund' co tung. arma 'mund', angga 'mund, 
schnabel, rachen, öffnung' co mong. aman 'bouche, lévre, ouverture' 
(199. és 200.; amelyeket S. a 199. alatt kapcsol a tung. arma szóhoz, 
azoknak az idetartozását kétesnek tartom; vö. NyK. XLVII, 70—71); 

f. unohtaa 'oublier' co szám. émeldam co tung. ombu- co mong. 
umarta- cv> tör. unut-, urtu-, umun- (202.; vö. RAMSTEDT : SUS. Aik. XXXVIII: 
1, 15. 1., NyK. XLVII, 72); 

m. av- 'pénétrer' co tung. singgembi 'tröpfeln, eindringen, ver-
dauen' co mong. siryu- 'plonger' co tör. syr- 'platz habén' (206; vö. 
NyK. XLVII, 74—75); 

m. agg co tung. sengge 'alt' (207.); 
m. egér co tung. sirgar 'ratte' (209.); 
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vog. Uryci 'schneehuhn' co tung. ngangbu 'anas rutila'. 
E rész végén joggal hangsúlyozza S. azt a feltűnő jelenséget, 

hogy az alapnyelvi -r- az összes uráhaltaji nyelvekben ugyanolyan fej
lődést mutat. 

A munkát rövid összefoglalás és néhány általános jellegű reflexió 
zárja be. (139—142. 1.) Indexe — sajnos — nincsen. 

S. szóegyeztetéseit — mint láttuk — nem lehet kivétel nélkül 
elfogadni; a legtöbbnél legalább is egy-egy részletben az ember nem 
tudja elnyomni a kétségeit. 

Kiindulópontja, elvei tudományos szempontból kifogástalanok, 
egyeztetései szellemesek, lehetőleg gondosak, lehetőleg széles alapon 
vannak megalkotva, de nem mindig meggyőzők. Ha volna 100—200 
olyan egyeztetésünk, amelynek a helyessége minden kétségen felül 
áll, akkor azok mellett ezeknek az egyeztetéseknek a helyességében 
sem volna okunk erősebben kételkedni. De így — bármily tetszetősek 
is néha ez egyeztetések — különös erővel érvényesül ítéletünkben az 
a gondolat (mely kevés nyelvemlékkel dolgozó nyelvtudományi stúdiu
mokban gyakran kísért), hogy ha az illető nyelvek történetét jobban 
ismernők, az egyes szók történeti összefüggésére vonatkozólag esetleg 
egészen más eredményeket kapnánk. 

Veszem S.-nak öt egymás u t á n következő egyeztetését (127— 
131.) s azt lálom, hogy — ha a német nyelv történetét nem ismernők 
— sorba lehetne őket német megfelelőkkel bővíteni (természetesen 
mindegyikből csak néhány adatot veszek ki): 127.: md. karks 'gürtel' 
ess tör. kur 'öv' co ném. gurt; 128.: (jelentéstani alap: „les objets secs, 
partant durs et solídes") lp. garas 'hart' oo szám. ham 'lárchenbaum' 
OD oszm. kunt 'száraz' co ném. hart 'kemény'; 129.: f. kurki 'grus' oo 
tung. karait 'ua'. co ném. kranich 'ua.'; 130.: f. kitúrna 'ligne en creux, 
rainure, cannelure' oo tör. kart- 'beróni' co ném. kerben 'róni'; 131.: f. 
karata 'aller vite' co mong. -/urdun 'agile, rapidé' co ném. kürtig 'gyors'. 
Ha ez nem komoly dolog is — s távol legyen tőlem, hogy S. fáradsá
gos és több tekintetben eredményes munkáját ezzel akarnám jelle
mezni —, mindenesetre óvatosságra int. 

Ebből az is következik, hogy különös gonddal kellene utána nézni 
az egyes szók ugyanazon nyelvbeli összefüggéseinek, s különös gond
dal kell arra törekednünk, hogy a tárgyalásba bevont szók végzetével 
tisztában legyünk. 

A magánhangzók megfeleléseiben szintén bizonyos törvényszerű
ség feltüntetésére kell törekednünk. Semmi esetre sem szabad a ma
gánhangzókat egészen figyelmen kívül hagyni. Világos ez már a török
uráli szóegyezésekből, melyekben a vokalizmus egyezése feltűnő: őstör. 
*udy- 'aludni' co uráli *uő8- 'ua.', őstör. *kul- 'hallani' co uráli *kul- 'ua.', 
őstör. *urs- 'elfeledni' oo uráli *urv- 'ua.', s í. t. Abban a harminckét 
uráli-török egyeztetésben, melyei a NyK. XLVII. kötetében közöltem, 
minden esetben egyezni látszik az ősi vokalizmus. 

Sok becses adalékot szolgáltat S. a szamojéd-tunguz átvételek 
történetéhez; az idevonatkozó anyagot jobb lett volna külön, a munka 
függelékeképpen közölni. 

Ami az uráli-tunguz-mongol közelebbi kapcsolat feltevését illeti, 
melyet S. erősen képvisel s melyet GOMBOCZ már régebben felvetett, 
ez ínindenesetre termékeny gondolatnak látszik, de elintézve még — 
úgy látom — nincs. Az uráli-török egyezések is igen jelentősek. 
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Turkológiai szempontból legyen szabad néhány részletre megjegy
zést tennem. 

56. Az orkhoni tapa (S.-nál sajtóhibával tap) 'conlre' a tap- 'ta
lálni' ige gerundiuma, mint THOMSEN is éppen a S. idézte helyen mondja. 
(SUS. Tóim. V, 159. 1. 48. j.) Ezt kell tehát egyeztetni s nem a tapa 
származékot. (A szóbanforgó egyeztetés: m. tapad e» tung. daysti 'sich 
anschliessen' stb.) 

77. RADLOFF önkényes és helytelen ujgur olvasatait jobb javítva 
közölni, tehát; ujg. has- 'drücken' (nem pas-). 

88. Nem hiszem, hogy a csagatáj turuk 'stange' és Urak 'stütze' 
egymással egyeztethető volna, 

143. Az oszm. kojul- 'getan, gesteckt, geschüttet, gedrángt wer-
den; sich drángen, sich stürzen' a koj- ige származéka, mely őstör. 
kod- alakra megy vissza (vö. RADLOFP : ujg. kot- o-.kod-); a kod- ere
deti jelentése 'hinstellen, hinterlassen', nem egyeztethető tehát a md. 
kajams 'hinwerfen' igével és rokonaival, de annál inkább a md. kado-
'hagy, hátrahaey' igével s ennek uráli megfelelőivel. (NyK. XLV1X 
73—74.) 

160. A teleut kozuk 'schaufel' szót nem lehet a kasyk <x> kosuk 
'kanál' szóval egyeztetni. 

161. Szintén lehetetlen a török köc- 'vándorolni' és kdz- 'bolyon
gani, járni' igék egyeztetése. A kac- 'átkelni' sem tartozik ide. (Ennek 
kojbal, szagaj kes- alakját mintha a kaz-hez számítaná S., legalább is 
a sorrendből úgy látszik.) 

182. A cser. jakte 'hochstámmiger baum' oo tung. dzágda 'pinus 
silvestris' megfeleléshez S. a következő török alakokat állítja: csuv. 
j§v§s, ujg. jSyac, oszm. ayac 'fa'. Ebből az tűnik ki, hogy ő a csuv. és 
az ujg. j-t ez esetben etimológikusnak gondolja. Ez a /- kétségkívül 
nem etimológikus; ha az volna, a csuvasban s- felelne meg neki. 

Volna még néhány ilyenféle megjegyzésem, de azt hiszem, ezzel 
eleget mondtam, s talán nem is helyénvaló a részletek tárgyalásában 
túlságosan elmerülni. Majd elvégzi ezt a következő kutatás. 

A további munka mindenesetre eredményt ígér, folytatni kell. A 
folytatás azonban kétségkívül igen nehéz lesz. Azt gondolom, hogy 
egyelőre csak kétségtelenül elfogadható szóegyezések összeállítására 
kell törekednünk; ezekből lassan, maguktól fognak kialakulni a hang-
történeti problémák. Egyenesen hangtörténeti kérdéseket kutatni, mi
előtt megfelelő számú kétségtelen hitelű egyezés állna rendelkezésünkre, 
rendkívül nehéz és kockázatos vállalkozás. Az is világos azonban, hogy 
a hangtani problémák előtérbe helyezése újabb, tudományosabb kor
szakát jelzi az urál-altaji problémának, s a felvetett hangtani kérdé
sek esetleg újabb egyeztetésekre adnak alkalmat. 

De amire még nagyobb szükség van : az az egyes nyelvek tör
ténetének kutatása. Kétségtelen, hogy a török, mongol és tunguz nyelv
történetből még sok minden meg fog világosodni; míg ez a munka 
nincs elvégezve, addig nincs elég szilárd alapja e nyelvek egymás 
közötti vagy éppen urál-altaji alapon való hasonlításának. Ezzel persze 
nem azt akarom mondani, hogy 8. idő előtt nyúlt hozzá ehhez a té
mához ; ellenkezőleg: egy-egy ilyen előretörésnek nagy jelentősége van 
a hátramaradt részletproblémák felvetése és kidolgozása s a további 
anyaggyűjtés szempontjából. 

NÉMETH GYULA. 
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Jakubovich Emil és Pais Dezső, Ó-magyar Olvasókönyv. Tudo
mányos Gyűjtemény 30. Pécs, a Danubia kiadása, 1929. 

A magyar nyelvtörténeti kutatás a XIX. század utolsó tizedéig 
csak nagyon óvatosan s nem egyszer bizalmatlanul vette tekintetbe 
középkori latin okleveleink és egyéb történeti forrásaink magyarnyelvi 
anyagát. A tartózkodásnak egyrészt az volt az oka, hogy a diplomatikai 
vizsgálat abban az időben még nem nyújtott könnyen felhasználható 
tájékoztatást a többnyire pontatlan kiadásokban közzétett oklevelekről, 
másrészt meg a nyelvészeti felfogás nem tartotta a tulajdonnevek 
tanúságát a köznevekével egyenlő értékűnek. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ oklevél-
tani munkássága, CSÁNKI DEZSŐ történelmi földrajzának rendkívül gazdag 
névanyaga, majd különösen SZAMOTA IsTVÁNnak a tihanyi alapítólevélről 
mint a magyar nyelv legrégibb hiteles és egykorú emlékéről írt dol
gozata (NyK. XXV. 1895) s nagyértékű gyűjteménye, mely a ZOLNAI 
GYULA szerkesztette Oklevéltzótárban jelent meg, a nyelvészek bizalmat
lanságát eloszlatta, s a XI—XIV. századi magyar nyelvtörténet prob
lémáira irányította kutatóink figyelmét. Megváltozott a tulajdonnevek 
nyelvtudományi értékéről vallott felfogás is. MELICH JÁNOS ugyanis hazánk 
honfoglaláskori s X—XII. századi helyneveinek értelmezéséről írt elvi 
fontosságú tanulmányában (MNy. II. 1906) bebizonyította, hogy a tulaj
donnevek köznevekből erednek s ugyanazon változásoknak vannak alá
vetve, mint a köznevek, ezért a nyelvtörténetre megbecsülhetetlen 
értékűek. 

Az utolsó három évtizedben a magyar nyelvtörténeti kutatás ered
ményeinek tekintélyes része okleveleink s más történeti forrásaink 
magyarnyelvi, főképpen tulajdonnévi adatainak felhasználásával jött létre. 
Ez a bőséges forrásterület a jövőben is szinte kimeríthetetlen kincsek
kel biztatja a kutatót. A magyar nyelvtörténet további munkájának: a 
kutatásnak és a tanításnak egyaránt nagyon értékes kézikönyve 
JAKUBOVICH EMIL és PAIS DEZSŐ 0-magyar Olvasókönyve, mert gazdag 
gyűjteményt találunk benne legnehezebben hozzáférhető nyelvemlékeink
ből : nyelvészeti célra nem teljesen megfelelő kiadásokban vagy csak 
levéltárakban található XI—XIV. századi okleveleinkből. 

A szerzők csoportosítása szerint a IX. századtól a Jókai-kódexig 
terjedő korból háromféle típusú nyelvemlékeink vannak: 1. szórványok, 
2. szövegek, 3. szójegyzékek. 

Szerencsés műszóval szórványoknak, szórvány-nyelvemlékeknek 
nevezik az idegen szövegekben előforduló magyar szavakat, szókap
csolatokat és tulajdonneveket. Ezeket a szórványokat nem szótárszerű 
összeállításban közlik, hanem az emlék teljes szövegében. A hazai 
ilyen emlékek közül a veszprémvölgyi apácák görögnyelvű adomány-
levelén kívül 36 latin oklevelet találunk a könyvben, azonkívül szemel-
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vényeket ANONYMUS Gestájából, a Váradi Regestrumból, a váradi püs
pökség 1291—4 közti tizedjegyzékéből s a Liptói és a Túróci Regest
rumból. A külföldi források közül az arab-perzsa kútfők magyar vo
natkozású adatai, KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS De administrando im-
perio c. munkájából, KINNAMOS Epitome-jából és LIUTPRANÜ Antapodosisá-
ból vett szemelvények foglalnak helyet könyvünkben. A szemelvények 
összeállításában elsősorban azokra a forrásokra voltak tekintettel, ame
lyek legtöbbet szerepelnek az újabb nyelvtörténeti vizsgálódásban,egyéb
ként pedig arra törekedtek, hogy nyelvtörténeti szempontból minél 
változatosabb anyagot szolgáltassanak. Minden szemelvény előtt az em
lékre és kiadásaira vonatkozó legszükségesebb tudnivalók vannak. 
A bevezetésben a hazai középkori oklevéladásról s az oklevelek íróiról 
találunk felvilágosításokat. A függelékben összeállítják az 1200-ig ere
detiben vagy ugyanezen korú másolatban fennmaradt okleveleink jegy
zékét; ugyanott tájékoztatják az olvasót a fontosabb oklevélkiadások 
nyelvtudományi használhatóságáról. 

Az ómagyar szövegemlékeket: a Halotti Beszédet, az Ómagyar 
Máriasiralmat, a Gyulafehérvári Glosszákat és a Königsbergi Töredé
keket az emlékek keletkezésére, történetére és irodalmára vonatkozó 
tanulságos bevezetések előzik meg, s latin forrásuk vagy legalább forrá
saikra utaló szövegek kísérik. A szövegek előzékei meg a munka be
vezetésének a szövegeket tárgyaló része ezeket az emlékeket nemcsak 
mint nyelvemlékeket tárgyalják, hanem beleállítják őket a középkori 
magyar művelődés történetébe s meggyőző érveléssel bizonyítják, hogy 
nálunk már a XI—XII. században, főképpen az egyházi élet körében 
számottevő latinnyelvű írásos tevékenység folyt és evvel, bár jóval sze
rényebb mértékben, magyarnyelvű írásosság is velejárt, a XIII. szá
zadban pedig az új prédikátor-rendek térhódítása következtében még 
jobban megvoltak a feltételei és indítékai az egyházi jellegű magyar 
szövegek keletkezésének. 

A legrégibb latin-magyar szójegyzékek ismertetésében rámutatnak 
a szerzők arra, hogy Nagy Lajos és Zsigmond korában kiszélesedett 
nyelvünk írásbeli használata. A korábbi rövidebb nemzeti nyelvű szöve
geket terjedelmes magyar kódexek, latinból készült fordítások váltották 
fél, sőt vannak adatok arra is, hogy a magyar nyelv írásbeli alkalma
zása egyházi térről a köznapi élet használatába is átment. Kitérnek itt 
a szerzők legrégibb bibliafordításunk kérdésére is, röviden jelezve állás
pontjukat, amely szerint első magyar bibliafordításunk huszita eredetű. 

Az emlékeket időrendben, nem pedig típusok szerint közlik. A be
vezetés megokolása szerint a kronológiai elrendezés sokkal alkalmasabb 
a nyelv fejlődésének szemléltetésére. 

A munkába néhány megokolt kivétellel csakis eredetiben fenn-
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maradt emlékeket vettek fel s a szövegeket eredetiből vagy fénykép
ről írták le, mindössze egy-két esetben voltak kénytelenek kiadások
hoz fordulni. A kiadott szemelvények az eredetinek lehetőleg tökéletes 
paleográfiai hűséggel adott másolatai. 

Nyelvészeti magyarázatokat, felvilágosításokat nem nyújt a könyv, 
mert nem az a célja, hogy az eddigi magyarázatokat összefoglalja, 
szélesebb körben elterjessze, hanem hogy minél több tanulmányozni 
való anyagot bocsásson rendelkezésükre a kutatóknak és az érdeklő
dőknek. Magyarázatok helyett értékes történettudományi és diplomati
kai tudnivalókat közöl, amelyekre különösen a szórványok tanulmá
nyozásához nagy szüksége van a nyelvésznek. 

A bevezetésben megemlékeznek a szerzők arról, hogy a X—XII. 
századi külföldi kútfők magyar vonatkozású adatainak felkutatása és 
gyűjteményben való közzététele a magyar nyelvtörténet szempontjából 
is fontos feladat. Még fontosab, sürgősebb volna hazai XI—XII., esetleg 
XIII. századi emlékeink magyar szórványainak szótári rendben való 
kiadása. Tudomásunk szerint a szerzők ezt a nagyértékű anyagot már 
össze is gyűjtötték, s csak nagy terjedelme miatt nem jelenhetett meg 
olvasókönyvükben. 

Szórványemlékeinknek a kutatásba való bevonása bővítette, mé
lyebbé és biztosabbá tette nyelvtörténeti ismereteinket. Hisszük, hogy 
ez a nagy gonddal és nagy tudással szerkesztett olvasókönyv igen jó 
.hatással lesz a magyar nyelvtudomány fejlődésére. 

SÁGI ISTVÁN. 




