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A kínai-átírásos barbár nyelvi glosszák kérdése. 
1. A kínai történetírás kezdeteitől fogva mind a mai napig 

lépten-nyomon találkozunk a kínaiaknál az őket körülvevő „bar
bárok" történetére, szokásaira, nyelvére, stb. vonatkozó becse
sebbnél becsesebb feljegyzésekkel. Nagy dolog ez, ha [meggondol
juk, hogy pl. a kínai történetírás megszégyeníti még a görögöt is, 
mert itt az egykorú feljegyzésekben nem évszázadokra, de még 
csak évtizedekre terjedő megszakítás sem bontja meg a folyto
nosságot. 

Már a kínai „történetírás atyját", a S i - k i szerzőjét meg
előző idők konfuciánus irataiban megjelenik a barbárok négy 
törzse; az ő nevük jelenti későlbb a négy világtáj nem-kínai lakos
ságát: fi (kelet), ti (észak), zung (nyugat), man (dél).1) A kezdet 
szerény négy neve a századok folyamán egyre gyarapodott, mind
egyik világtáj végeláthatatlan sokaságban ontotta a megisme
résre méltó idegeneket. Ha most a kínai történelem során föl
merült (barbár népeknek, törzseknek csupán a neveit próbálnánk 
felsorolni, a puszta felsorolás többszörösen felülmúlná e dolgozat 
terjedelmét. De ez most nem is célunk. Arra szeretnénk rámutatni 
mindössze, hogy a kínaiaknak a barbárokra vonatkozó értékes 
adat-anyagát, glosszáit — elsősorban a bennünket közelebbről 
érdeklő belsőázsiai népekkel kapcsolatban — milyen elvek alap
ján értékesíthetjük nyelvészetileg. Helyes eljárással e vizsgálódá
sokból az altáji nyelvhasonlítás, az altáji nyelvcsalád egyes ágai
nak nyelvtörténete számára megbecsülhetetlen értékű új források 
nyílhatnak meg. Sőt tovább mehetünk: Dél-Szibéria egykori 
nyelvállapotára is nem egy vonatkozásiban nem remélt hasznos 
útmutatásokat nyerhetünk. 

A következőkben elmondandók elvi alapja egyszerű és 
magától értetődő, annyira, hogy ismételt hangoztatása szinte 
nyitott kapu döngetése. Mindenki ismeri, elismeri, mégis alig van 
valaki, aki ne szegné meg úton-útfélen. A sinológusok nem isme
rik a barbár nyelvi problémákat, s ez megbosszulja magát még 

*) PLATH, Fremde barbarische Stámme in altén China: SBAW (München), 
1874. H. MASPERO, La Chine antique, Paris 1927, 3. kköv. 
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abban a nem mindennapi esetben is, ha különben magában a 
kínai nyelvtörténetben otthonosan mozognak. A barbár nyelvek 
ismerői, így pl. az altáji összehasonlító nyelvészet, a török vagy a 
mongol nyelvtörténet művelői legtöbbször még a kínai nyelv rej
telmei előtt is tanácstalanul torpannak meg, nemhogy a kínai 
nyelvtörténet útvesztőiben el tudnának igazodni. 

A mindenki által elisimert elvi alap: nyelvtörténeti kérdés
hez csak nyelvtörténeti módszerekkel szabad nyúlni. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hog3r a kínai átírásban ránk 
maradt barbár-nyelvi glosszák rekonstruálásához figyelembe kell 
vennünk í. a kínai nyelvtörténetet, 2. a barbár nyelvtörténetet. 
De nem mindig ismerjük azt a barbár nyelvet, amelyikből a 
kínaiak glosszát vagy glosszákat jegyeztek fel, ezért az előibbi két 
tételhez csatolnunk kell harmadikul egy óvást: óvakodjunk a 
nem ismert barbár nyelveknek a mai nyelvekkel való apriorisz-
tikus azonosításától. 

2. Az első kérdés: a szóibanforgó" glosszát mikor jegyezték 
fel? A Kr. e. III., a Kr. u. II., V., X. vagy XIV, században más
más hangtani értéke volt egyugyanazon kínai írásjegynek. Vilá
gos, hogy csak az egykorú kínai szókép pontos ismerete alapján 
rekonstruálhatjuk magunknak azt a barbár nyelvi alakot, melyet 
a kérdéses korban hallottak, illetőleg feljegyeztek a kínaiak. Ez 
persze kínai nyelvtörténeti kérdés. 

A kínai nyelvtörténet főbb korszakait már eléggé tisztázták 
ahhoz, hogy első tájékozódásként nyugodtan rábízzuk magunkat 
az itt nyert átfogóbb kronológiai keretekre. HENRI MASPEROval 
a kínai nyelvtörténetet a következő főbb korszakokra osztjuk:1) 

I. Ókor (a Kr. e. III. sz.-ig) régi j . 
II. Han, Szan-kuo (Kr. e. III—Kr. u. IV. sz.) új i °" 

III. Hat dinasztia. Korai T'ang (V—VII. sz.) régi 
IV. Kései T'ang. Szung (VIII—XI. sz.) új » ° Z e p " * 
V. Kin. Jüan. Korai Ming (XII—XV. sz.) régi j ,'. . 

VI. Kései Ming. C'ing (a XVI. sz.-tól) új i UJ" m a i * 

1) H. MASPERO : Bulletin de l'École Francaise d'Extréme-Orient 
( = B E F E O ) , XX, 10. KARLGREN a közép-kínai helyett íMASPERonál chinois 
moyen) chinois ancien-t, ancient Chinese-t mond, viszont az ó-kínai jelölé
sére mindkettőnél a chinois archaique, arch. Chinese szolgál. Nagyjában az 
V. kort ó-mandarin-nak is szokás nevezni, vö. DRAGUNOV: IZV. Ak. Nauk 
1930, 627. köv. 
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MABPEKO felosztásához az egyes korokat jelentő dinasztiák 
neve mellé zárójelben odatettem könnyebb tájékozódás céljából 
azt, hogy nagyjában milyen évszázadokról van szó. A sorokat 
római jegyekkel megszámoztam, hogy a következőkben röviden 
csak így hivatkozzam az egyes nyelvtörténeti periódusokra. 

Felesleges volna most felsorolni a kínai nyelvtörténet hihe
tetlenül gazdag közvetlen és közvetett forrásait. Azt azonban nem 
hallgathatjuk el, hogy teljesen szilárd talajon csak a III. korszak
tól kezdve állunk. Természetesen, minél jobban közeledünk 
korunkhoz, annál teljesebb, aprólékosabb megfigyeléseken alapuló 
forrásokra támaszkodhatunk. 

A nem-sinológus nyelvészt érthetően az érdekli a gazdag 
kínai nyelvtörténeti irodalomból elsősorban, hogy melyek a szá
mára is hozzáférhető, összefoglaló, lehetőleg szótárszerű feldolgo
zásai az egyes koroknak. A teljes anj^agot, valamennyi korszakot 
magábanfoglaló kínai nyelvtörténeti szótár elkészítésének még 
csak a terve sem merült fel, de nem is merülhetett fel, mert 
hiszen számos, alapvető jelentőségű részletnek a feldolgozása 
mindmáig hiányzik. 

Az I—II. kor egyes problémáival B. KARLGREN, a mai kínai 
nyelvtörténeti kutatások legjelentősebb munkása foglalkozott 
számos kisebb-nagyobb dolgozatában, eredményei azonban nem 
teljesen megnyugtatók és sokat vitatják részleteiben.1) A III. kor
ról már kedvezőbbet mondhatunk, s ez KARLGREN érdeme, ő tisz
tázta e kornak szinte valamennyi fontosabb kérdését híres Études 
sur la phonologie chinoise c. munkájában, s tekintélyes szótári 
anyagát hozzáférhetővé tette Analytic Dictionary of Chinese and 
Sino-Japanese c. könyvében.2) A IV. korról a legfigyelemremél
tóbb H. MA8PERO monográfiája, címe: Le dialecte de Tch'ang-ngan 
sous les T'ang.3) Az V. kor felé újabban kezd a figyelem irá
nyulni; hálás anyagát összefoglalóan még nem dolgozták fel, de 
haszonnal forgatható A. DRAGUNOV, The Phags-pa script and the 

1) B. KARLGREN, Word families in Chinese: Bull. of the Museum of Far 
Eastern Antiquities, n° 5. Vö. H. MASPERO bírálatát a Bull. de la Société de 
Linguistique ele Paris XXXVI (1935), 175—183. 

2) Az Études megjelent az Archives d'Études Orientales 15. köteteként 
(Upsala, 1915—1924). Az Analytic Dictionary megjelent Párizsban 1923-ban. 

3) Megjelent a BEFEO XX. kötetében (Hanoi, 1920). Vö. B. KARLGREN, 
The reconstruction of ancient Chinese: T'oung Pao XXI (1922), 1—42. 

/ 
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Ancient Mandarin c. dolgozata;1) sajnos, teljesen elhibázott (Ism-
JAMA FÜKUJI, Kötei chugen on-in c. könyve,2) melynek végén 
található egy latin átírásos mutató is. A VI., azaz legújabb korral 
eddig különösebben nem foglalkoztak, eligazításul egyedül az 
ú. n. északi mandarin-szótárak és nyelvjárás-tanulmányok szol
gálnak. 

A választék tehát nem valami bő általában véve sem, szótár 
meg épen egyetlen egy áll a nem sinológus nyelvészek rendelke
zésére, KARLGREN Analitic Dictionary-ja. Ezt aztán idézik is derűre
borúra, de persze nincs benne köszönet. Akár Han-kori hiung-nu 
glosszáról, akár a Ming-kori ujgur szótárak egy-egy adatáról van 
szó, a legnagyoblb lelkinyugalommal kiírják KARLGRBN szótárából 
a megfelelő tételt és mellébiggyesztik, mint „régi kiejtést". (Az a 
kor szerencsére már a múlté, amikor még — nem is olyan régen 
—• a bármely korból való kínai adatok régi olvasatainak rekon
struálásához elegendő volt a mai délkínai, kantoni, stb. alakok
nak az idézése.) 

Hogy túlzásnak ne tűnjék állításunk, lássunk egy-két tanul
ságos példát. 

W. BANG és A. VON GABAIN a turkológiai szempontból any-
nyira íbecses* Türkische Turfantexte V. füzetében (Berlin, 1931.) 
az ujgur jipkin ,ibolyaszínű' magyarázásához (14. lapon) idézik a 
Ming-kori ujgúr-kínai szótár sipkin adatát, illetőleg annak kínai 
átírását, mely si-kin-nek hangzik.3) Nem elégedtek meg azonban 
ennyivel, hanem nyomban idézték KARLGRENÍ; e szerint „régi" ki
ejtése: éiet(!)-kjdn. A zár jelben elhelyezett felkiáltójel tőlük szár
mazik, nyilván a „szabálytalanság" láttára megnyilatkozó csodál
kozással vegyes megbotránkozásuknak a kifejezésére. Pedig nem 
történt szabálytalanság, mindössze kár volt megbolygatni KARLGRBN 

III. kori adatait, melyeknek itt ég-világon semmi keresnivalójuk 
nincsen. Az ujgúr-kínai szótárral az V. kor legvégén járunk, s 
elegendő tudomásul vennünk a si-kin-t azzal, hogy már a Szung-
dinasztia idejében eltűntek az észak-kínaiban a szóvégi zöngétlen 

*) Megjelent az Izvestija Akademii Nauk SSSR (VII serija: Otdelenie 
gumanitarnich nauk) 1930, 627—647 és 775—797. 

2) Megjelent a Töyö bunkó ronsö I. köteteként (Tökyö, 1925). Vö. 
PELLIOT megjegyzéseit a T'oung Pao XXVI (1929), 359 1.; e kritikai megjegy
zések túlságosan enyhék, más alkalommal még visszatérek e műre. 

8) Megjelent a SPAW (Hist.-Phil. Klasse) 1931-es kötetében, 13—14. 
Nuelvtudomániii Közlemények ÍJ. 12 
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zárhangok (k, t, p), s hogy helyette egy ideig úgy jelölték ezeket 
a barbár szóvégeken feltűnő hangokat, hogy például a jelen eset
ben a si és a kin szótagot jelentő kínai írásjegyek közé, kissé 
oldalt, főleg pedig kisebb alakiban beírtak egy pu szótagot. Ez a 
segédmegoldás idővel elmaradt. 

Másik példa. A Türkische Turfantexte VII. füzetében, 
melyet Gr. R. RACHMATI és W. EBEKHARD (ez utóbbi sinológus) adott 
ki 1936-íban, többek közt közlik a Göncölszekér-szutrájának ujgur 
töredékét.1) E töredékből összeállították a hét csillag kínai ere
detű ujgur neveit és persze — mellékelték hozzá a KARLGREN-féle 
„régi" alakokat. De beszéljen maga a lista: 

Ujgur Mai kínai KARLGREN szerint 
tamlang t'an-lang tám-lang 
kumunsi kiü-men g(iwo-mudn 
liusun lü-€un luk-d/udn 
yunkiu (helyesen: wunkiu) wen-kHü miu9n-¥iwok 
Úrnőin lien-cen Ijam-fiang 
vukuu ívu-k'iü miu-kH^ok (RACHMATI min-je 

sajtóhiba.) 
pakunsi p'o-kiün p^uá-kiuon. 

Kínai nyelvtörténész rögtön meglátja benne, hogy három 
kritérium is tiltakozik a korai-T'ang-kori keltezés ellen: 1. a szó
végi -k hiánya (Hu, kiu és kuu), 2. a mi'- szókezdettel szemben 
szókezdő w- (wun, a yun alak grafikai tévedés, gyakran vétenek 
vele), 3. az ujgur cin (a limcin-ben) a K.'-féle t(iáng-gel szemben. 
KARLGREN adatainak felsorolása teljesen felesleges volt tehát, s csak 
téves irányiban befolyásolja azt, aki ebből a mű keletkezésére, ill. 
fordítására akar kronológiai következtetéseket vonni. Mert hiszen 
a helyes az, hogy hangtani kritériumok is az V., nem pedig a III. 
kor mellett szólnak. Nem beszélve arról, hogy másfelől már volt 
tudomásunk egy Jüan-kori fordításról, s annak mongol és tibeti 
eredetijével való összefüggéseiről, ha ez RACHMATI és EBERHARD 
figyelmét el is kerülte.2) 

*) Megjelent az APAW 1936-os kötetében, vö. 66. és köv. 1. 
2) LIGETI : T'oung Pao XXVII (1930), 60; ugyanott 1. B. LAUPEE és SYLVAIN 

LÉVI megfelelő helyeit. Az ujgur, mongol, tibeti fordításról vö. LIGETI : Revue 
des Études Hongroises XII (1934), 239 köv. 
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Végnélkül folytathatnók a példák meglepőbbnél meglepőbb 
sorát, még pedig olyan nevekkel, mint HIRTH, DE GKOOT, LAUPER, 
RAMSTEDT, P. SCHMIDT. • ! 

3. A monoszillabikusnak ismert kínai nyelvben ma annyi az 
azonos hangzású (egytagú) szó, hogy a megértés biztosítása cél
jából új eszközökről kellett gondoskodni: egyszerű fogalmakra is 
szóösszetételeket alkottak, afféle ige- és névragozást fejlesztet
tek ki. Mai alakjában a beszélt kínai veszedelmesen közel áll a 
poliszillabikus, ú. n. ragozó nyelvekhez, amelyeknek állapotaiban 
a kínaival egy tőről sarjadt tibeti nyelv már szinte megkövesedett, 
annyira, hogy még zenei hangsúlyát is elvesztette. 

Valamikor nem volt ez így. Kezdetben az írott, klasszikus 
nyelvet nemcsak szemmel lehetett érteni, mint ma, hanem füllel is. 
A régi kínai hangállománya akkor persze még jóval gazdagabb 
volt a mainál. 

A kínai hangtörténeti problémák szemléltetésére álljon itt 
néhány eset.1) 

a) A mai kínaiban a szó elején a zárhangok közül csak a 
következők fordulnak elő: k-, kKr; t-, íc-; p-, p1-. Ezek közül a k-
és a f- sorsa a nyelvtörténetben párhuzamosan haladt a gazda
gabb állapotból a szegényebb felé, mint azt az alábbi vázlatos 
összeállításból láthatjuk: 

I—II. k-, *% g-, gl- í-, fc-, d-, d<-
III—V. k-, F- , gc- í-, íc-, d(-

VI. k-, k(- t-, tc-

b) Az ó-kínai p-, pc-, b-, tf- párhuzamosan halad a fentiek
kel egészen a III. korig, fejlődése a IV. kortól kezdve azonban 
más irányt vesz. A kínai nyelvtörténet elején a szókezdő zár
hangok közül a k-, kc-, g-, g(- és a p-, p\ &-, b(- lehetett jésített 
(ha a szókezdő mássalhangzó után ji következett) ,2) vagy nem. 

x) A tárgyalt hangtörténeti kérdésekre VÖ.KABLGREN, Analytic Dictionary 
"9 köv., Uő., Éludes 42 köv., MASPERO, Le dialecte de Tch'ang-ngan 23 köv. 

a) A jésítésről, jodizálásról így ír KARLGREN: „Le terme „ m o u i l l é " a 
d&ns la linguistique moderné une signification trés spéciale. Comme il est impos-
sible de fixer, pour l'ancien ohinois, s'il s'agit d'une vraie palatalisation des 
consonnes („mouillure", auqel cas la position de „yod" ou i est prise par la 
langue s i m u l t a n é m e n t avec l'articulation normálé du son „mouillé") 
ou d'un yod s u i v a n t la consonne, je préfére, dans la suite, aux termes 
m o u i l l u r e , m o u i l l é e t c , ceux de y o d , y o d i s é" (Études 44, 2. jegyz.). 

12* 
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Míg az előbbi sornál ez nem okozott később különösebb bonyodal
mat, a második sor esetében, mint mondottuk, a IV. kortól kezdve 
a szabályosan háromra leolvadt sor (p- p'- b(-) mássalhangzói, 
ha jésítettek voltak és azonfelül még u vagy w következett utá
nuk, újabb szókezdőkké alakultak. Teljes egészükben ezek sem 
maradtak fenn napjainkig. A szókezdő p-, p'-, £)-, V- fejlődését 
ezek után a következőkben áhrázolhatjuk: 

I—II. P-, P S b-, V-
III. p-, p \ b<-
IV. p-, p S 6'-; /-, f\ v 
V. p-, p\ b(-; /-, y-

VI. p-, p<-; /-

c) A régi kínai nem ismeri az r-t; a mai észak-kínaiban van 
azonban egy ilyenféle hang, amelyet helytelenül az amerikai 
ejtésű angol r-rel szokás azonosítani. Ennek a hangnak a pontos 
leírása KARLQREN szerint: apico-prepalatalis orális hang, zöngés, 
egy, legfeljebb két rezdületű; jele -A. Elnagyolt rendszerű kínai 
átírásomban r/i-val jelöltem. 

Ez az rh csak a Jüan-kor (V.) végén alakul ki és végső 
fokon ó-kínai nzi-re megy vissza, mégpedig a következő közbülső 
fokokon át: 

né =» zi =- z% =- z =- °z =- A 

Ha a szókezdő ni- után nem i, hanem más magánhangzó 
következett, szintén elég későn, i-n keresztül cerebrális z-vé fej
lődött. 

d) A kínai hangtörténet legkorábban felismert sajátságai 
közé tartozik, hogy a mai észak-kínai magánhangzóra végződő 
szavainak egy része valamikor három zöngétlen zárhang vala
melyikére (-k, -t, -p) végződött. E felismerést elősegítette, hogy a 
kérdéses mássalhangzós szóvégek bizonyos dél-kínai nyelvjárások
ban máig megőrződtek. 

E mássalhangzós szóvégek sorsa meglehetősen világos ma 
már. Kezdetben a szóvégeken zöngétlen és zöngés zárhangok áll
hattak. Előbb eltűntek a zöngések; hogy milyen előzmények után, 
azt ma nem tudjuk pontosan rekonstruálni. A zöngétlenek eltűné
sének a folyamata adatszerűen követhető : előbb zöngés spirán
sokká változtak, majd félhangzón keresztül eltűntek. Kronológiai-
lag ez a hangtörténeti folyamat a következőképen rögzíthető: 
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I—II. -k, -t, -p; -g, -d, -b 
III. -k, -t, -p; a zöngés zárhangú szóvégek helyén a 

III. kortól végig a mai napig tiszta 
magánhangzós szóvégek találhatók. 

IV. -y, -ő, -fi 
V. (semivocalis). 

VI. magánhangzós szóvég. 

e) Az ó-kínai -ng {-y) -re végződő szavai a mai kínaiban is 
-ng-re végződnek. És mégis, még itt is érdekes probléma húzódik 
meg. A IV. korban, pontosabban a VIII. században, ugyanis az 
észak-kínai bizonyos, nem is a legjelentéktelenebb, nyelvjárásai
ban az ng (rj) v-nek (spiráns rj) kezdett hangzani, öbből pedig 
bizonyos hangtani helyzetekben diftongus, illetőleg hosszú magán
hangzó keletkezett. Az V. kortól kezdve ez az időben és térben 
részleges hangtani jelenség újra visszaszorult, s az előbbi -ng-s 
állapot általánosodott. 

A fentiekben a kínai hangtörténet szókezdő és szóvégi más
salhangzói közül csak néhány nevezetesebbet említettünk. Azt 
hisszük, ennyiből is sejteni lehet, hogy „régi" kínai alakokat „per 
analógiám" gépiesen rekonstruálni nem lehet. Nyomatékosan rá 
kell még mutatnunk arra, hogy a mai kínainak bizonyos, ejtés
ben, átírásban azonos hangtestű szavakból álló csoportjai nem 
jelentenek történetileg összetartozó csoportokat; történeti össze
tartozásról m a csak a kínai szavak írásjegyei, illetőleg az írás
jegyek ú. n. fonetikai elemei tájékoztatnak bennünket. 

4. Belső-Ázsia nyelveinek, nyelvtörténetének kutatója szá
mára a kínai nyelvtörténet elsőrendű segédtudomány. Eredményei 
nélkülözhetetlenek ott, ahol a kínai nyelv elemei (esetleg szövegei) 
a belsőázsiai nyelvterületen előfordultak vagy előfordulnak. Szó 
lehet itt a belsőázsiai írások valamelyikével megörökített kínai 
szövegekről, szövegrészekről, vagy puszta glosszákról a nyelvtör
ténet különféle periódusaiból, gyakorlatilag: a korai T'ang-kortól 
napjainkig. És nélkülözhetetlenek másodszor a kínai nyelvtör
ténet tanulságai akkor is, amikor Belső-Ázsia „barbár" nyelvei
nek tulajdonnévi és közszói glosszáit, melyek kínai átírásban 
maradtak ránk, eredeti kiejtése szerint akarjuk rekonstruálni. 

A kínai nyelvtörténet segítségével nyert eredmények helyes 
értékelésénél nem szabad megfeledkeznünk még valamiről. Akár 
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kínai átírásban megőrzött belsőázsiai glosszákkal van dolgunk, 
akár valamelyik belsőázsiai írással átírt kínai glosszákat kell 
magyaráznunk, a legpontosabb kínai nyelvtörténeti rekonstrukció 
mellett is kell számolnunk — bizonyos esetekiben — egy pontat
lansági tényezővel: a szembeállított nyelvek vagy épen írások 
nem alkalmasak ugyanazon hangrendszer pontos visszaadására. 
Ezen mindenkor a hanghelyettesítéssel segítettek. 

Ha példának okáért a kései T'ang-korban egy barbár nyelvi 
-rím szótagot kellett átírni, azt a tibeti és ujgur nehézség és két
értelműség nélkül meg tudta tenni. A kínai ebben a hangtani 
helyzetben nem tudott másként segíteni magán, mint hanghelyet
tesítéssel -Iim-e\ írt itt is csakúgy, mint a barbár nyelvi -lim szó
tag átírásakor; ebből persze kétértelműség származhatik, ha nem 
ismerjük a kérdéses barbár nyelvet és mi magunk nem tudjuk 
eldönteni, hogy a helyes olvasat lim-e, vagy pedig hanghelyettesí
téssel -rim-et akart-e jelölni a kínai forrás. Hilba volna egyedül a 
kínai írást kárhoztatni az effajta tökéletlenségekért. A kínai 
játszva tesz különbséget a cerebralis és palatális § és c között ($, s; 
c, c); itt viszont a tibeti és az ujgur írás mond csődöt, mert egyik 
hang sincs meg a nyelvében, egy harmadik hang jegyével írja át 
egyöntetűen mind a kettőt: s és c. 

Ha tehát magunk előtt látjuk a nyelvtörténetileg kikövetkez
tetett helyes alakot, figyelembe vesszük hozzá a hanghelyettesítés 
lehetőségét, akkor semmivel sem vagyunk rosszabb helyzetben, 
mint amikor egy görög írásos barbár nyelvi glosszát kell megfej
tenünk vagy magyaráznunk. Semmiképen sem beszélhetünk arról, 
hogy a kínaiaknál feljegyzett neveknek, közszavaknak a felhasz
nálását a kínaiak „hallatlanul torz" átírása megakadályozza.1) 

A fentiek szemmeltartásával álljon itt néhány példa annak 
a megvilágítására, mint viselkednek a kínai nyelv glosszái, régi és 
új jövevényszavai Belső-Ázsia barbár n5^elvi átírásaiban. 

Nagyobb, összefüggő kínai szövegek, ül. szövegrészletek ez 
ideig csak tibeti írással ismeretesek; ezek a kései T'ang-korból 
valók. A híres C'ien ce wen anyagát a kínai nyelvtörténet nem 
egy kérdésének tisztázásánál már hasznosították. Azóta több más 
ilyen természetű szöveg is napvilágot látott. Hogy kellő kínai 

*) GUÁL LÁSZLÓ : KCsA. II, 253. 
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nyelvtörténeti ismeretek nélkül milyen csapdát jelenthet egy 
T'ang-kori kínai szöveg tibeti átírásban, arra talán elegendő meg
említenünk, hogy az egyiket F. W. THOMAS az eddig még ismeret
len 3a-za nyelvvel próbálta azonosítani, illetőleg ebből akarta meg
állapítani, hogy az 5a-za nyelv indokínai típusú és a kínaival — 
távolról rokon.1) 

Kínai nyelvi glosszákat szinte minden belsőázsiai nyelv 
emlékanyagában találunk. Rendszeresen ezeket nem gyűjtötték 
össze, s így természetesen teljes egészükben sem dolgozhatták fel. 
E glosszák közt vannak meg nem honosodott vendégszavak, s 
vannak olyanok, melyeket már jövevényszavaknak tekinthetünk, 
olyikuk napjainkig megmaradt. Példáinkat gyakorlati okokból 
kizárólag afc glosszák közül vesszük. 

Egyike a legérdekesebb sorsú szavaknak a kínai pi ,ecset4. 
Az I—II. koriban még pl- kettős mássalhangzót találunk e szó 
elején; a ki-, pl- stb. szókezdet az ó-kinai legérdekesebb sajátságai 
közé tartozik, s teljes egészében még nincs felderítve. A III. kor
ban KAELGEBN szerint píef-nek hangzott. Ha az altáji biti- .írni' 
kínai eredetéről egyáltalában beszélhetünk, csakis e kor jöhet 
szóba az átvétel hozzávetőleges időpontjául. A III. kor végéről 
vagy a IV. kor elejéről való jövevény a japán hitsu, ez modern 
fejleménye egy régibb *pif«-nak, ahol az -u sajátos japán fejle
mény. A IV. koriban a kínai szó piő-nék hangzott, s mint jöve
vény átkerült a tibetibe pir alakban2) (vö. B.LAUPER, Loan-words 
in Tibetan: T'oung Pao 1916, p. 509, n° 229). A tibetiből tovább 
vándorolt a szó a mongolba, ahol ma bir és bigir {= bir) alak
ban ismeretes. Az V. korban már szóvégi mássalhangzó nélkül 
pí-nek hangzik, ezt vette át a dzsürcsi nyelv, s ott később, való
színűleg a Ming-korban, a dzsürcsifoen általánosan végbement 
p- =*- /- változás során fi-vé lett. Ez a dzsürcsi jellegű fi került át a 
mandzsuba. (Az elmondottak hangtani részéhez vö. a 3. d) 
alattiakat.) 

A naptár egyik neve kínaiul (mai ejtés szerint) li-zi. A más 
okok alapján is a kései T'ang-korra tehető ujgur írásos Sakiz 
yükmák szövegében likzir (ligzir-nék is olvasható) alakban fordul 

*) LIGETI LAJOS: K C S A . I. kiég. köt. 86 és 90 1. 

*\ Közvetlenül a kínaiból való átvétel az ujgur bir, biir (A. VON GABAIN, 
Alttürkische Grammatik, 302). A mongol szó származhatott az ujgúrból is. 
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elő.1) A III. korban a szó lieknéiU-nék. hangzott, a IV.-ben l'ik-
éiő-nék. (MASPERO szerint *liy-eí kellene feltennünk, de nincs 
tisztázva, hogy minden hangtani helyzetben bekövetkezett-e a 
kései T'ang-korban a szóvégi -p »* -/? ill. -k *- -y változás.) A IV. 
kori alaknak felel meg pontosan az ujgur írás megőrizte változat. 

MASPERO logikus érvelésének támogatására egy világos ujgur 
írásos példát tudnánk felhozni. Ez a kínai ho (KARLGREN 71. írás
jegy), mely a III. korban yáp-nak hangzott és a török alp , vitéz' 
(ó-török *'alp v. *halp) átírására szolgált a korai T'ang-korban. 
MASPERO szerint a IV. koriban *ya/¥-ot kell feltennünk, egy kései 
T'ang-kori ujgur átírás szerint qaw alakot találunk.2) A szókezdő 
y- normális hanghelyettesítés, a szóvégi -w azonban a zöngés 
spiráns -/?-vel magyarázható. Az V. korban u. i. már ya-nak, 
majd yo-nak hangzik. 

Az általánosabban ismert kínai szavak közé tartozik a lung 
,sárkány'.3) Már a türk rovásírásos feliratokban találkozunk vele 

*) A dolgozatban előforduló kínai írásjegyeket technikai okokból nem 
tudtuk eredetiben adni. Az eligazodás zavartalansága végett a következő 
eljárást követtük: ha jelentésének megadásával vagy más módon kellően meg 
lehetett határozni az írásjegy azonosságát, megelégedtünk ennyivel; ahol ez 
nem volt lehetséges, megadtuk az írásjegy számát a K/iBLGREN-féle Analytic 
Dictionary szerint. — A Sákiz yükmak likzir szaváról 1. W. BANG—A. VON 
GABAIN—G.R.RACHMATI, Türkische Turfantexte VI, Das buddhistische sutra 
Sákiz yükmak: SPAW 1934, 160 (kny. 70). Már előbb: E D . CHAVANNES— 
P. PELLIOT, Un traité manichéen retrouvé en Ghine: Journal Asiatique 1913 I, 
382, ahol a két szerző közül nyilván PELLIOT hivatkozik HANEDA TÖKÜ ujgur 
töredékének e szavára és kínai hangtörténetileg is magyarázza. HANEDA töre
déke megjelent a kyötoi egyetem Geibun c. folyóiratának IV. köt. 2. füzeté
ben. A berlini kiadvány szerzőinek figyelmét elkerülte HENEDA e közleménye. ' 
Sajnos, a japán publikációk számunkra époly nehezen hozzáférhetők, mint 
az oroszok, ennek egyik főoka, hogy a japánok is igen kis példányszámban 
nyomatják folyóirataikat és könyveiket, s mire valamelyik kiadványnak a 
híre eljut Európába, már hasztalanul keressük, mert addigra teljesen eltűnik 
a könyvpiacról. Ezt pedig annál inkább sajnálhatjuk, mert a tengernyi japán 
cikk, kiadvány közt olykor egy-egy igazgyöngy is akad. 

2) Türkische Turfantexte, Index 36 (a SPAW kötetében 494). 
3) Régebben nem ismerték a török-mongol szó helyes etimológiáját és 

tévesen a tibeti Mu ,sárkány' átvételének tartották; ez azonban nemcsak 
kronológiai, hanem hangtani okokból sem lehetséges, nem is beszélve arról, 
hogy számos hasonló kínai-török-mongol\ megfelelésünk van. Vö.P. PELLIOT, 
Les formes turques et mongoles dans la nomenclature zoologique du 
Nuzhatu-'l-kulüb : Bull. of the Sohool of Orientál Studies VI (1931), 569. 
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mint jövevényszóval, mégpedig lüi alakban. Nagyjában ebben az 
alakban tovább származott az ujgur közvetítésével (korai lu, lü, 
kései luu) a mongolba, ahol luu-nak írják és Zw-nak ejtik. 
KAMSTEDT kalmük szótárában szintén a kínaiban keresi e szavak 
forrását, azonlban tévesen egy nem létező kínai lui-bó\ indul ki. 
Ha figyelemibe vesszük, amit a 4. e) alatt mondottunk, világos, 
hogy a III. kori liwong-hó\ nem magyarázhatjuk meg a török-
mongol lüi, lü, lü alakokat, viszont a IV. kori liö (liuv)-ból szabá
lyos folytatásoknak tekinthetjük. 

A lung ~ lüi, lü megfelelésre, ül. a szóvégi -ng-nek sajátos 
kései T'ang-kori tükröződésére számos példánk van a belsőázsiai
írásos emlékekben. Ilyen a ,kánonikus könyv' jelentésű ki, mai 
alakja king. A ki ujgur szövegekben fordul elő, a tibeti gyi-t ír. 
Az ú. n. ,tíz törzs', mai nevén si-kan (IV. korból való ujgur írásos 
alakjában sipqan) tíz neve közül ide tartozik három: qi (mai 
alak: keng), pi, pii (mai alak: ping), ti (mai alak: ting). Az össze
tett szavak közül ide sorolandó az ujgur írás samtso-]a, melynek 
jelentése ,Tripitaka', mai kiejtése pedig san-tsang, és a T'ang-
dinasztia egykorú neve taito (mai alakban: ta-t'ang ,nagy T'ang'), 
végül Turfán régi neve: Qoco, mai alakban Kao-c'ang, stb.1) 

Eddigi példáink között volt olyan is (pi ,ecset'), amely kü
lönböző korokban — más-más alakban — más-más nyelvekbe 
került jövevényszóként. Arra is van példánk, hogy ugyanaz a 
kínai jövevényszó egyazon belsőázsiai nyelvben különböző korok
ból többször is megtalálható. Legyen szabad csak egy nagyon 
világos esetre hivatkoznunk. ,Gyertya, viasz' ma kínaiul la, a III. 
korban láp-n&k hangzott ez a szó, vagyis szóvégi -p-vel. Mármost 
a mongolban van egy la ,gyertya' jelentésű szó, ez nyilvánvalóan 

*) A king ,kánonikus könyv' ki alakjára vö. Türkische Turfantexte V, 
28 (348); a tibeti gyi-t a tibeti Kanjur indexéből idézem, vö. pl. H. BECKH, 
Verzeicbnis der tibetischen Handschriften (Berlin 1914), 102, no 12. A sipqan 
adataira vö. Türkisohe Turfantexte VII, 62. A samtso és taito szavakról utol
jára a már idézett TT VI, 28 (348); a samtso második magánhangzóját kez
dettől fogva o-val olvasták, a taito-t GABAiNék azonban — szerintem helyte
lenül — u-val (taitu). Itt is, mint minden hasonló esetben o-t kell olvasnunk 
még a második szótagban is, nemcsak mert a kínai hangtörténet ezt kívánja 
meg, hanem azért is, mert a török ebben a korban is ismert második szótag
ban o-t, mint azt a brahmi-írásos török szövegek mutatják. A Qoco-ról vö. 
P.PELLiOT,Kao-tch'ang, Qoco, Houo-tcheou et Qará-Khodja: Journal Asiatique 
1912 I, 579 és köv. 
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kései (VI. kori) jövevény a kínaiból; nem kétséges, hogy eredet 
szempontjából azonos vele a mongol lab ,viasz', azzal a különb
séggel, hogy ez régi, III. vagy IV. kori alakra mutató jövevény, 
amelyhez a mongolok minden valószínűség szerint nem közvet
lenül, hanem az ujgúron keresztül jutottak. 

Valamennyi előbbi példánkat úgy választottuk meg, hogy a 
belsőázsiai nyelvekben, írásokban előforduló kínai jövevény
szavak, glosszák s z ó v é g i hangtani problémái domborodja
nak ki. A kínai szóvég u. i. olyan szembeszökő változásokon ment 
át fejlődése során, hogy az még a tökéletesnek nem nevezhető 
belsőázsiai írásokon keresztül is világosan érzékelhető. A kínai 
szókezdet viszont olyan gazdag épen a régibb, tanulságosabb 
korokban, hogy ezt a gazdagságot a belsőázsiai írások nem igen 
képesek jelölni, s egyre-másra kénytelenek a hanghelyettesítéshez 
folyamodni. Ami ezek mellett a megőrzött finomságokból még 
szóhoz jutott a tökéletlen írásokon keresztül, az olyan természetű 
és olyan kisszámú, hogy a távolabb állók számára alig szolgál
tatna elegendő tanulságot. 

Még egy példát azonban nem hallgathatunk el. Az eddigiek
ben szóltunk a kínai szókezdet és szóvég történetéről, de nem 
beszéltünk a kettő közt levő magánhangzóról (vagy diftongusról). 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy itt nem volna probléma, 
vagy épen hogy a kínai szónak ez a része változatlan maradt 
volna a legrégibb időktől a mai napig. Ellenkezőleg. Ha pl. vala
melyes bizonytalanságról lehet szó a III. és IV. kor kínai szavai
nak a rekonstruálásában, az épen a magánhangzó színezetének 
itt-ott megnyilatkozó bizonytalansága miatt van. 

A kínai szó magánhangzója pedig még olyan kései korban 
is nyújt meglepetést, amelyben a consonantismus már szinte 
azonosnak tekinthető a maival. 

Az V. kor legvégéről való egy nagyterjedelmű mongol nyelvű 
munkának (maga a mongol szöveg jóval korábbi) kínai írással 
átírt szövege. Ez a kínai írásban ránk maradt mongol nyelvű 
könyv a Mongolok Titkos Története. Három kötetben nemrégiben 
adta ki latin betűkkel átírt, „visszaállított" mongol szövegét, szó
tárát, E. HAENISCH.3) Ebben a szótárban és szövegkiadásban talá-

*) E. HAENISCH, Manghol un Niuca Tobca'an (Yüan-ch'ao pi-sihi). Die 
Getheime Geschichte der Mongolén. Aus der chinesischen Transkription (Aus-
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lünk ilyen furcsa szavakat, mint jao'un ,bal, balra', jao'udun ,álom', 
kecao'u ,nehéz\ A furcsaság megértéséhez tudnunk kell, hogy e 
szavak az irodalmi mongolban a következőképen hangzanak: 
jegün ,bal\ jegüdün ,álom', kecegü ,nehéz'. A nyelvemlékekben 
je'ün, jewün, jé'üdün, jewüdün, kece'ü, kecewü alakok mutatkoz
nak. A HAENISCH közölte alakoknak persze a nyelvemlékekben 
található változatok valamelyikével kellene azonosoknak lenniök. 
A kritikus jao ill. cao szótagok alapjául egy-egy kínai cao, íll. 
Pao szolgál; az átírás ezernyi más példájában teljességgel szabá
lyos a kínai c- «• mongol /-, a kín. c'- <̂  mong. c-, és mégis hibá
sak a jao'un stb. alakok. Hibásak, mert a kínai cao és c'ao szavak 
történetét nem vette figyelembe HAENISCH. E szavak u. i. a III. kor
ban jodizált (jésített) szókezdetet mutatnak, ilyenkor pedig 
azt látjuk, hogy a rákövetkező magánhangzó (i)áu; a nem pala-
talizált szókezdet után viszont -cm-t találunk. Ez a kettősség meg
őrződött egészen az V. kor végéig. Esetünkben ez annyit jelent, 
hogy az V. kori kínai nyelvben, melyet ó-mandarinnak is szokás 
nevezni, a szóbanforgó mai cao, c'ao alakja cieu és c'ieu, az 
ugyanabból a korból származó 'phags-pa betűs átírásban pedig 
Jew és cew.) Ha tehát a kínai nyelvtörténetet figyelembe vesszük, 
akkor HAENIBCH jao'un, jao'udun, ktcaó'u állítólagos mongol sza
vak helyett — u f> ü normális hanghelyettesítéssel — jewün, 
jewüdün, kecewü alakokat nyerünk; ezek már összhangban állnak 
a fentebb idézett mongol nyelvtörténeti alakokkal. 

A kínai nyelvtörténeti példák bemutatása a barbár nyelvi 
glosszákon a legtöbbször alig választható el egy másik nem 
kevésbbé fontos kérdéstől, a „barbár" nyelvtörténettől, mint az 
imént tárgyalt esetben is láttuk. Éppen ezért ezzel alább, a bar
bár nyelvtörténet példaanyagával együtt foglalkozunk. 

5. A kínai hangtörténet itt-ott talán bonyolult, de főbb 
vonásaiban világos, áttekinthető rendszert jelent már mai ismere
teink szerint is. Nem ilyen egyszerű a dolog a „barbár nyelvek" 
hangtörténete körül. Mindenekelőtt nem egy, de igen sok nyelv
vel van dolgunk, amelyek egymással gyakran még rokonsági kap-

gabe Ye Téh-hui) im mongolischen Wort laut wiederhergestellt. Leipzig 1937. 
— Uő., Wörterbuch zu Manghol un Niuca Tobca'an. Leipzig 1939. — Uő., Die 
Geheime Geschichte der Mongo lén . . . erstmalig übersetzt und erláutert. 
Leipzig 1941. 

x\ Vö. pl. DRAGUNOV: IZV. Ak. Nauk 1930, 790—791. 
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csolatban sincsenek. Ha az egészet együtt vesszük, óriási az anya
gunk. De válasszuk ki közülük akár a leggazdagabbat, mindjárt 
látjuk, hogy az is milyen szegényes torzó a kínai nyelvtörténet 
pompás épülete mellett. Mégis szinte lehetetlen vállalkozás volna 
e hatalmas kiterjedésű, de hiányos anyagot akár szemelvények
ben is bemutatni akarni, mint azt pl. a kínai esetében tettük. 

Ha a déli barbárokat egészen, a keletieket pedig részben 
figyelmen kívül hagyjuk, akkor is egész sereg nyelvvel van dol
gunk. 1. A tibeti, a tangut vagy szi-hia és egy csomó más velük 
rokon, ú. n. k'iang-nyely volna az egyik csoport. 2. A másik cso
portba kell sorolnunk Belső-Ázsia Kína által is ismert indoeurópai 
nyelveit, így a tokhárt, az iráni nyelvek közül a szogdot, a khotani-
sakát, a perzsának különböző nyelvtörténeti korokat jelentő dialek
tusait. Az egyes indiai iiyelveket figyelmen kívül hagyjuk annak 
ellenére, hogy kisebb csoportok szent nyelveként egyiket-másikat 
Belső-Ázsiában is ismerték. 3. Hasonló okból mellőzhetjük a sémi 
szír, arab, stb. nyelveket is; sem az indiai, sem a sémi nem tarto
zott u. i. Belső-Ázsia bennszülött nyelvei közé. 4. Végül figyelembe 
kell vennünk az ú. n. altáji nyelveket: a törököt, mongolt, mandzsu-
tungűzt. 

A hazai nyelvtudomány érdeklődéséhez természetesen ez 
utóbbi csoport áll a legközelebb, s talán ezért a leghasznosabb 
lesz magunk elé idézni az idetartozó nyelvek történetére vonat
kozó főbb problémákat, s számba venni azt, mit várhatunk ezen 
a téren a kínai feljegyzésektől. 

A török nyelvnek legrégibb, maguktól a törököktől származó 
emléke, mint ismeretes, a VIII. század második negyedéből szár
mazó rovásírásos orkhoni feliratok. Lehetséges, hogy a jeniszeji 
rovásírásos emlékek egyike-másika ennél régibb, kétséget kizáró 
módon azonban nem lehet megállapítani keletkezésük pontos 
idejét. A kínaiak türk glosszái már a VI. századdal kezdődnek. 
Ennél régibb semelyik jeniszeji emlék nem lehet. 

A kínaiaknál feljegyzett török glosszákkal kapcsolatban két 
problémáira kell ügyelnünk. 

a) Ma negyvenegynéhány török nyelvet, ill. nyelvjárást 
ismerünk. A török nyelveknek ez a nagy tagozódása nem mai 
keletű, s figyelemmel kell lennünk a korai nyelvjárási megoszlásra 
még akkor is, ha a régiségben természetesen nem számítunk a 
maihoz hasonló nagyszámú tagozódásra. Nem beszélve a csuvasos 
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jellegű török nyelvről, mely okvetlenül régibb a VIII. vagy akár 
a VI. századnál, szóba jöhet mint igen régi, különálló nyelvjárás 
a mai jakut őse is. Az ó-török jellegű orkhoni és jeniszeji nyelv
állapot szinte azt a hitet keltette a török nyelvészekben, hogy az 
ú. n. köztörök nyelvek a VI—VIII. században egységesen ezen a 
fokon álltak, s nyelvjárási tagozódásuk csak később indult meg. 
Nos, a kínaiak glosszáiból azt látjuk, hogy már a VI. századtól 
kezdve az orkhoni feliratok nyelvével egyező szavak mellett 
„nyelvjárásiakat" is találunk (szókezdő /-vei szemben/-, orkhoni 
típusú ab ,ház'-zal szemben ói). 

b) Minden turkológust joggal leginkább az a kérdés érdekel 
a kínai feljegyzésekkel kapcsolatban, vájjon a VI. századnál 
régebbi időkben tesznek-e említést a kínaiak olyan népekről, 
amelyek török nyelven beszéltek. Ha igen, milyen volt ez a török 
nyelv? A felelet nem olyan egyszerű, mint a kérdés. Arra már 
most rá kell mutatnunk, hogy túlzott reményeket nem szabad táp
lálnunk. A kínaiak révén csak glosszákat, egyes, nem is nagy
számú, szavakat nyerhetünk. A szavak legtöbbször ritka, barbá
roknál látott tárgyak nevei, tehát műveltségszók, amelyek nem 
tartoznak szükségszerűen a kérdéses nyelvek ősi szókészletéhez. 
Ezekből egy-egy nyelv hovatartozandóságát könnyelműen meg
ítélni nem szabad. A végső szót ma még semmiesetre sem mond
hatjuk ki abban a kérdésben, hogy milyen török népeket, ill. nyel
veket ismertek a kínaiak a VI. század előtt. 

Melyek volnának a török nyelvtörténet főbb korai? Sajnos, 
,£z idő szerint erre a kérdésre sem adhatunk olyan megnyugtató 
feleletet, mint az észak-kínainál tettük. Nem pedig két okból. Elő
ször: nincsen elegendő török anyagunk ahhoz, hogy a VI. század
tól kezdve napjainkig egyformán pontosan megismerhetnők belőle 
sí teljes török nyelvállapotot; ami van, még az sincs kellően feldol
gozva ebből a szempontból. Másodszor: nem egy török nyelvvel 
van dolgunk, hanem sokkal, s ezek a nyelvek sem mindig futnak 
egymással párhuzamosan, hanem gyakran keresztezik egymást; 
az egyik eltűnik szemünk elől, egy másik eddig még nem ismert 
nyelv viszont látszólag előzmények nélkül hirtelen felbukkan 
előttünk. 

A következőkben mégis megkockáztatunk egy hozzávetőleges 
felosztást: 
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I. Ó-török. A VI—IX. sz. 
A. türk és ujgur nyelv kora. Talán ide vehető a régi kirgiz 
is. Mind a három ó-török jellegű. (Eddig ős-töröknek 
jelezték, de ezt a nevet egy még régibb nyelvállapot
nak a jelölésére tartanám fenn, amelynek a saját
ságai közé tartozik többek között a hosszú magán
hangzók rendszeres megléte, továbbá a ma már el
tűnt szókezdő /?-). 

II. Közép-török. A X—XV. sz. 
a) A manicheus és buddhista fordítások, az ujgur iro

dalmi nyelv kialakulásának a kora. 
b) A csagatáj irodalmi nyelv kora. 
c) A kipcsak és úz nyelvű emlékek megjelenésének kora. 

III. Új-török. A XVI. századtól kezdve. 
A mai nyelvjárási állapot kialakulása. 

E felosztásnak két gyengéje van. Csak a VI. századtól kezdve 
veszi figyelembe a török nyelveket. De ha idővel egy IV—V. szá
zadi török nyelv előkerülne, s az azonos volna az orkhoni török
kel, a felső határt elegendő volna egyszerűen kitágítani. Ha pedig 
merőben más volna az újonnan megismert nyelv, új csoportként 
jelölnők meg. Ez volna tehát a legkisebb baj, mert hasonló töké
letlenséggel minden nyelvtörténeii osztályozásnál számolnunk kell. 
A második kifogás már súlyosabb. A felosztás alapjául a ránk 
maradt, vegyes nyelvjárású anyagot vettük, az ujgur irodalmi 
nyelv és a csagatáj meg éppen mindegyik magában is keverék-
nyelv — nyelvjárási szempontból. Kifogástalan csak akkor lenne 
az ilyen felosztás, ha pl. a mai nyelvjárásokból kiindulva külön 
állapítanok meg a csuvas, jakut, úz, kipcsak, turki, szibériai típusú 
nyelvek nyelvtörténeti korait (az úzén belül az oszmánli felosztását 
már könnyebb dolog megcsinálni), vagy felülről lefelé haladva, 
az ujgur és a türk történetét próbálnók nyomon követni. Mint 
mondottuk, elegendő anyag hiányában ez csaknem reménytelen 
vállalkozás. 

Nyelvtörténeti szótár készítése itt is a jövő feladatai közé 
tartozik, épúgy, mint a többi altáji nyelvnél. 

Nyelvemlékek tekintetében a töröknél is kedvezőtlenebb 
helyzetben van a mongol. A legrégibb mongol nyelvű emlék u. i. 
a XII. századból való, az is pársoros felirat, az igazi bőségesnek 
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nevezhető anyagközlés a XIII. századdal indult meg. A kínaiak 
mongol glosszái sem sokkal régibbek a XII. (sőt XIII.) századnál, 
legalábbis mongol néven. Ennél persze korábbi kínai glosszák is 
vannak, melyek több-kevesebb valószínűséggel a mongol nyelv
terület felé mutatnak, minthogy azonban ezek elválaszthatatlanok 
ama nyelveknek a kérdésétől, amelyeknek a kínaiak tulajdonítják 
(pl. szien-pi), taglalásukba itt nem bocsátkozunk. 

A mongol nyelvtörténetnek ma mindössze két korát külön
böztetjük meg: 

I. Közép-mongol. XII—XV. sz. 
Legjellemzőbb sajátsága a szókezdő h-, amely a XVI. 
századtól kezdve a köz-mongolban eltűnik, s csak néhány . 
archaikus nyelvjárás őrzi meg: a dahúr és a kanszui 
mongol nyelvjárások. 

II. Új-mongol. A XVI. századtól. 

A mongolban is vannak ugyan nyelvjárások, de — legalábbis 
eddig — még nem okoztak annyi bajt és zűrzavart, mint a 
törökben. 

A mandzsu-tungúz nyelvcsaládból egyedül a mandzsunak 
vannak írásos emlékei, de azok sem régibbek a XVII. századnál. 
Ami ilyen anyagunk van, az mind csak új-mandzsunak tekinthető. 
A tungúz-nyelvi glosszákat a kínaiak, úgy látszik, igen mostohán 
kezelték, mert számbavehető anyagunk e téren alig van. A hely
zetet mégis a kínai források mentették meg. 

A mandzsukkal egy népi családból származtak a dzsürcsik 
(a kínaiak zu-cen néven emlegeti őket), a mandzsu és a dzsürcsi 
legfeljebb nyelvjárási viszonyban állott egymással. A dzsürcsik 
még a mongolok fellépte előtt érintkezésbe kerültek a kínaiakkal, 
Kin néven mint idegen dinasztia uralkodtak Észak-Kína jórésze 
felett 1115—1234-ig. A dzsürcsiknek a kínai írásjegyek alapján 
készült saját írásuk volt, amelyet csak a kulcsként mellékelt kínai 
átírás alapján lehet megérteni, ill. elolvasni. Dzsürcsi írásos emlé
keink vannak a XII—XIII. századból feliratok formájában és a 
XV—XVI. századból, ezek a Ming-kori tolmácsiskola dzsürcsi szó
tárai és szövegei. Tisztára kínai átírásos glossza-anyagunk mellett 
meg kell említenünk a Kin-si kínai átírásos dzsürcsi-kínai szó
tárát is. Kínai eredetű dzsürcsi anyagunk tehát meglehetősen 
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tekintélyes mennyiségű, megfejtésénél, magyarázásánál a kínai 
nyelv történetének V. és VI. korát kell szem előtt tartanunk.1) 

A mandzsu nyelvtörténet korai ezek alapján a következők: 
I. Közép-mandzsu. XII—XVI. sz.: 

a) epigráfiai és kínai átírásos anyag. XII—XIV. sz., 
b) könyv-anyag és kínai glosszák. XV—XVI. sz. 

II. Új-mandzsu. XVII. sz.: 
a) mandzsu írásos anyag, 
b) kínai glosszák. 

A mandzsu nyelvtörténetnél kaptuk meg tehát azt a segít
séget először, amelyet a többi altáji nyelvnél is reméltünk és 
remélünk: segítségével jelentékenyen kiterjesztettük felfelé a 
mandzsu nyelv emlékeinek a korát és sikerült elérnünk egyelőre 
a mongol emlékek felső, ezidőszerinti korhatárát is. 

6. Most pedig lássunk egy-két példát annak a szemlélteté
sére, mint hasznosíthatók a kínai és barbár nyelvtörténeti tények 
a kínaiaknál feljegyzett barbár nyelvi glosszák megfejtésében. 

1) A török, mongol és mandzsu nyelvemlékek felsorolását nem tartottuk 
szükségesnek, mert ezek az altajisták között kellő mértékben ismeretesek. 
A dzsürcsinél más az eset, épen ezért a legfontosabbakat, illetőleg azokat, 
amelyek közülük régóta hozzáférhetők, a következőkben idézzük. W . G B U B B , 
Die Sprache und Schrift der Jucen. Leipzig, 1896. GRUBE dzsürcsi adatait fel
dolgozta gold szótárába is (W.GBUBB, Goldisch-deutsches Wörterverzeichniss: 
Reisen und Forschungen im Amur-lande . . . hgb. von L. v. SCHRENCK. Anihang 
zum III. Bande. St. Pbg., 1900.) A GRUBE-féle dzsürcsi szótár a Ming-kori 
tolmács-iskola szótárai közül való, s nem hiányoznak mellőle a szokásos szö
vegek sem. Hosszú ideig ez volt az egyetlen ilynemű munka, melyet nyugaton 
ismertek. A régóta ismert feliratok közül megemlítjük a következőket. 
G. DEVÉBIA, Examen de la stéle de Yen-t'ai. Dissertation sur les caractéres 
d'écriture employés par les Tartares Jou-tchen: Revue de l'Extréme-Orient I 
(Paris, 1883.), 173—186. S. W. BUSHELL, Inscriptions in the Juchen and allied 
scripts: Actes du onziéme congrés international des orientalistes. Paris, 1898, 
II, 11—35. W. GBUBE, Vorláufige Mitteilungen über die bei Nikolajewski am 
Amur aufgefundenen Jucen Inschriften, Berlin, 1896, vö. SCHLEGEL: T'oung Pao 
VIII (1897.), 114—115. Nem említettem a feliratokra és a Ming-kori szótárakra 
vonatkozó, legnagyobbrészt japán nyelvű újabb irodalmat. A dzsürcsi eredetű 
Kin-dinasztia történetét tartalmazó Kin-si szójegyzékét kiadta A.WYLIE, Trans-
lation of the Ts'ing wan kce mung, a Chinese Grammar of the Manchu Tartar 
Language, with introductory Noles on Manchu Literature (Shanghae, 1855.), 
LXXVI—LXXX. Üjra foglalkozott e szójegyzékkel C. DE HABLEZ : Journal Asia-
tique 1888. I, 226 és köv. Az egyéb dzsürcsi glosszák természetét érzékelteti 
P . PELLIOT, Sur quelques mots d'Asie Centrale attestés dans les textes chinois: 
Journal Asiatique 1913. I, 467 és köv. 
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Hiüan-cang ,,Életrajzá"-ban szó van egy nevezetes helyről 
Turkesztánban, ahol a kínai szerzetes a nyugati türkök kagánjával 
történt találkozása alkalmával megfordult. A hely török nevén 
szerepel a kínai műben, természetesen kínai átírásban; mai kiejtés 
szerint ezt P'ing-jü-nek kell olvasni, jelentése ,Ezer forrás'. A meg
fejtésnek ez a jelentés nélkülözhetetlen segédeszköze. Abban a 
korban, amikor még nem sokat törődtek sem kínai, sem török 
nyelvtörténettel, amikor még külföldön is akadtak, akik szerint 
a kínai „hallatlanul eltorzítja" a feljegyzett idegen nyelvi glosz-
szákat, a P'ing-jü-t megpróbálták visszaállítani Ming bulaq (ezt 
aztán tévesen mongolnak tartották), Bing göl alakban. A Ming 
bulaq ugyan ,Ezer forrást' jelent,, de még a megközelítő azonosí
tás korában is kevéssé kielégítőnek látszott a vele való egyeztetés, 
s így inkább a Bing göl pártjára álltak. Itt viszont először is a 
jelentéssel van baj, mert Bing göl a. m. ,Ezer tó', de másodszor 
török szempontból sem egyszerű a dolog, lévén a javasolt olvasat 
— oszmánli (legjobb esetben úz) sajátságú, ezt pedig a nyugati 
türkök nyelvében mai ismereteink szerint nem lehet feltenni. A 
nehézségeket betetőzte a kínai átírás, mely a T'ang-korban B'ieng-
iueő-nek hangzott, ez pedig annyit jelent, hogy a javasolt köl vagy 
göl szókezdő k-, g-jéről szó sem lehet. A T'ang-kori szóvégi -ő 
képviselhet -r-t vagy -l-t, s ennek alapján PELLIOT szolgáltatta a 
helyes megfejtést: P'ing-jü Bing jul-n&k olvasandó. A fut kínai 
hangtani szempontból kifogástalan megfelelés, az török szempont
ból is, mert a jul ritka ugyan a törökben, de megvan a kojbálban 
és megvan KasYari ismert török szótárában, ahol a jelentése 
forrás'.1) 

Másik régi, VI. századra érvényes türk glossza a so-ko. Értel
mezése kínaiul egy olyan szó, amely ,haj'-at és ,szakáll'-t jelent 
egyúttal. A szó régi magyarázói találomra kiválasztották a ,haj' 
jelentést és a kínai torzítás elve alapján egyeztették a török sac 
,haj' szóval. Holott elegendő megkeresnünk a glossza egykori ki
ejtését, mindjárt azon az úton vagyunk, ahol senkisem tévedhet 

') P. PELLIOT, Le nora turc des „Mille sources" chez Hiuan-tsang: T'oung 
Pao XXVII (1930.), 189—190. Megjegyzendő, hogy a PELLIOT idézte kojbál (és 
lebed) jul helyesen d'uZ-nak olvasandó azzal, hogy a szókezdő d'- ezekben a 
nyelvekben szabályszerű megfelelője a köztörök /-nek. Megvan a szó külön
ben a turfáni emlékekben is yul, yuul (és yulaq) alakban, vö. Türkische 
Turfantexte, Index 58 (516). 

Nyelvtudományi Közlemények LI. *** 
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el. So-ko a T'ang-koirban sá-káő-nak hangzott, s ez nem más, mint 
a török saqal, jelentése persze nem ,haj', de ,szakáll\ amit a kínai 
értelmezés minden további nélkül megenged.1) 

A közép-mongol kínai átírásos szövegei és glosszái meglehe
tősen késeiek (XIII—XV. sz.), mégis igen becsesek, az ember azt 
hinné, itt már alig van nehézség. De azért nem egyszer félre
vezetik a sinológusok (leginkább ők foglalkoznak ennek az anyag
nak a magyarázásával) a gyanútlan, kínaihoz nem értő mongo-
listát. Ennek legfőbb oka, hogy a mongolt nehezebb problémái
ban nem ismerik kellően, de még olykor maga a kínai hangtörté
net is megtréfálja őket. 

A kínai átírásban ránkmaradt szövegeknek és szótáraknak 
köszönhetjük a mongol nyelvtörténet, sőt az altáji összehasonlító 
nyelvészet egyik legnevezetesebb, azóta valósággal divatos hang 
törvényét. A mai mongol bizonyos magánhangzóval kezdődő 
szavai a kínai írásban még szókezdő h-t mutatnak a szókezdet 
előtt {harban ,10', hon ,év\ hujCLiir ,gyökér, eredet'stb.). PELLioTé 
az érdem, hogy a kínai írásos anyagból valami száz ilyen szót 
összegyűjtve általánosan elismertette e nevezetes jelenséget, amely
ről csakhamar kiderült, hogy tökéletes összhangban van a mongol 
hangtörténet eddigi, figyelembe azonban nem vett vallomásával. 
Megőrizte a szókezdő h-t az arab, a 5phags-pa írásos régi mongol 
anyag is, sőt a tibeti átírásos néhány mongol szóban is megvan, 
megtalálható a mai archaikus mongol dialektusokban; mandzsu 
és tunguz megfeleléseit — igen sovány anyagon — már koráb
ban jelezte P. SCHMIDT és RAMSTEDT. Mindezen adatok vallomása 
alapján altáji szókezdő p-t veszünk fel a kérdéses szavakban.2) 

*•) P. PELLIOT: T'oung Pao XX, 329, jegyz. 
2) P. PELLIOT, Les mots á h initiale aujourd'hui amuie dans le mongol 

des XHIe et XlVe siécles: Journal Asiatique 1925 I, 193 köv. G. J. RAMSTEDT, 
Ein anlautender stimmloser Labial in der mongolisch-türkischen Ursprache: 
JSFOu. XXXII, 2. Elkerülte PELLIOT figyelmét: P. SCHMIDT, Der Lautwandel. im 
Mandschu und Mongolischen: Peking Orientál Society IV (Peking, 1898). 
VON ZÁCH PELLiOT-val folytatott durva vitájában alaptalanul tesz szemrehányást 
SCHMIDT állítólagos elsőségének elhanyagolása miatt, mert SCHMIDT rengeteg 
csodabogara mellett ott van ugyan a nevezetes hangtörvény is, de igen-igen 
embrionális állapotban, s maga sem sejtette, hogy idővel épen ebből az egyből 
fejlődik ki a nála nyomaiban sem mutatkozó új és régi nyelvi anyag alapján 
a jelentősége. 
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A kínai írásos mongol anyag becsületét az altajisták előtt 
mindenesetre a szókezdő h- felfedezése alapozta meg. 

Sajnos, nem minden esetben nyújt zavartalan élvezetet a 
kínai írásos anyag eddigi feldolgozásának az átvizsgálása. 

HAENISCH a Mongolok Titkos Történetének szöveg- és szótár
kiadásában általában nem jelöli a mongol szavakban az ő-t és 
«-t. A kínai ugyanis egy-két eset kivételével ilyenkor hanghelyet
tesítéshez kénytelen folyamodni, mert van pl. -du szótagja, van 
no szótagja, de nincs benne -dü és nö. Aki ismeri a kínainak ezt a 
sajátságát, az, bármily kori glosszával is van dolga, tudja, hogy 
hanghelyettesítéssel áll szemben, és jelen esetben pl. a mongol 
nyelv ismerete alapján a szükséges szavakban minden további 
nélkül jelöli az ö és ü olvasatot. HAENISCH ezt nem tette, talán 
óvatosságból, néhány esetben azonban így is elárulta magát. 

Előfordul a szótárában az orlu'ut szó, jelentése ,vitéz, 
hősies, hős'. Igen helyesen megjegyezte, hogy a kérdéses alak -— 
többesszám. Mindjárt meg is konstruálta az egyesszámot: orluh 
(a mi átírásunkban orluq). Nyelvtanilag ilyen egyes nominativusi 
visszaállítás helyes volna, de mégis képtelenség mindenki előtt, 
aki nem is a mongol nyelvtörténetet ismeri, de aki legalább egyet
lenegy mongol történeti munkát olvasott Dzsingisz khánról mon
golul, mert az feltétlenül hallott Dzsingisz híres „kilenc hőséről", 
a yisün-örlük-röl. Kínai átírásban a nem létező orluq-nak is, meg 
az itt értendő örlük-nek is egyaránt orlu'ut volna a többesszáma, 
csakhogy az elsőt or/u'uf-nak olvasnánk, a másikat örliiüt-nék. 
Nincs is itt probléma, csak a mongol szót kell ismerni.1) 

Még több bajt tud okozni a mongol nyelvtörténet nem isme
rése. Igaz, HAENISCH igen sokat tanult e téren — PELLIOT kritikáiból. 
Mielőtt u. i. a Mongolok Titkos Történetének szövegkiadására szánta 
volna magát, a munka egyes részleteit több dolgozatban tárgyalta. 
PELLIOT közben meg-megjelent kritikai megjegyzéseit a következő 
munkában mindig hasznosította, a nélkül, hogy szükségesnek tar
totta volna világosan megjegyezni, hogy kinek vagy minek a 
hatása alatt változtatta meg korábbi ilyen vagy olyan nézetét. 
A „fejlődés" még a szövegkiadás és a szótár megjelenése közti idő
ben is tartott, s ennek eredménye, hogy a szövegkiadás olvasatait 
nem tudván meg nem történteknek tenni, az ő régi hibás olvasa-

1) HAENISCH, Wörterbuch 126. A yisün örlüg-rő\ szóló szövegekre vonat
kozólag vö. L. LIGETI, Rapport préliminaire, 25—26. 

13* 
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tait is felvette és felvette a szótárba a PBLLIOT hatása alatt elfoga
dott egyedül helyes olvasatokat is. Az a mongolista, aki nem 
kísérte figyelemmel e fejlődés menetét, joggal hiheti, hogy a MTT-
ben mind a két alak előfordul.1) 

Ilyen pl. a .tábor, legelő' jelentésű nuntuq szó. A kínai írás
jegyek alapján így kell olvasni a szót. Igen ám, de HABNISCH azt 
látta, hogy az irodalmi mongol nutuq-ot ír, szövegkiadásában 
tehát ő is egyszerűen nutuh-ot adott, a kínai átírás nuntuq-ját 
hibának minősítve elejtette. PfiLLioTnak nem volt nehéz kimu
tatnia, hogy amilyen önkényes ez az eljárás, olyan helytelen is, 
mert a mongol nyelemlékek és az archaikus mongol nyelvjárá
sok is nuntuq-ot ismernek. Erre HABNISCH a később megjelenő szó
tárába felvette a nuntuh szót, zárójelben közölte mellette az ő régi 
nutuh olvasatát, majd az ábécé megfelelő helyén regisztrálta a 
nutuh-ot is három másik származékával együtt és rövidítéssel utalt 
a helyes -n-es olvasatra. Az azonban e diszkrét műveletből nem 
derül ki, hogy a iwí«7i-olvasatnak nyoma sincs a MTT-ben és az 
ő egyéni magyarázata, helytelen alak és egyszerűen törlendő.2) 

A közép-mongol kínai átírásos anyagának nem ezek a 
komoly problémái, hanem amikor valóban nem ismerjük a mon
gol szót, vagy amikor eddig fel nem ismert közép-mongol hang
tani problémákkal kerülünk szembe, s azt kell tisztázni: valóban 
mongol-e a kérdés, vagy valamilyen kínai átírási kényszermeg
oldással van dolgunk. 

Hasonló tanulságok adódnak a dzsürcsi nyelvre vonatkozó 
kínai írásos anyagból. 

Az egyik legszembeszökőbb érdekesség, hogy a XII—XIII. 
századi dzsürcsi nyelv a XV—XVI. századinál régiesebb állapotot 
mutat. Elegendő elővennünk a Kin-si dzsürcsi-kínai glosszáriumát, 
s ott ilyen szavakat találunk3) (előbb a kínai átírást adjuk, utána: 

1) HAENrscHnek a MTT-re vonatkozó korábbi tanulmányai: a) Unter-
suchungen über das Yüan-ch'ao pi-shi, die Geheime Geschichte der Mongolén: 
ASAW XLI (Leipí-ig, 1931.), b) Die letzten Feldzüge Cinggis Han's und sein 
Tod nach der ostasiatischen Überlieferung: Asia Major IX (1933.), 503—511. 
PBLLIOT kritikai megjegyzései: T'oung Pao XXX (1934.), 157—167 és T'oung 
Pao XXXII (1936.), 355—359. 

") HABNISCH, Wörterbuch 120, PBLLIOT : T'oung Pao XXXII (1936.), 
356—357. 

3) A Kin-si szókezdő p-jéről 1. P . P E L L I O T : Journal Asiatique 1925. I, 262— 
263, jegyz. 
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hogyan kell olvasnunk, végül: hogyan hangzik a szó a man
dzsuban) : 

p'o-lu ,kalapács', polu, ma. fol%o; 
p'u-c'a ,szárított szőllő', pulca, ma. fulca; 
p'u-lu-hun ,vászon-zsák', fulxun, ma. fulxő; 
p'u-jang-wen ,a legfiatalabb fiú', pujangyun, ma. fiyangyó; 
p'u-Ia-tu ,szemvörösség (betegség)', puladu. ma. fulata. 

Megjegyzendő, hogy ugyanezek a szavak a késői dzsürcsi 
szójegyzékben (a Ming-korban) nincsenek meg, ellenben a vele 
azonos típusúakban már szókezdő /- található, épúgy, mint a 
mandzsuban. Ilyenek (GRUBEÍ idézem): fű-léh-kih ,hamu' ~ ma. 
fulenggi; fü-láh-kiáng ,vörös' ~ ma. fulgiyan; fei-láh ,tányér' ~ 
ma. fila, stb.1) Más szóval szókezdő /-et találunk a mandzsuban, 
a kései dzsürcsiben, de még szókezdő p-t a korai dzsürcsiben, úgy 
mint ma a mandzsuval rokon goldban és ahogyan ősi fokon p-t 
várunk a mandzsu-tungúzban, továbbá az altáji alapnyelvben, 
amint azt az imént a mongol szókezdő /i-nál láttuk. 

GRüBEt idézve szándékosan hagytam meg az ő átírását. Igaz
ságtalanság volna egy múlt század végéről való munka szerzőjét 
megleckéztetni, hogy a legelemibb filológiai követelménynek nem 
tett eleget, amikor elmulasztotta a kínai írásjegyek betű szerinti 
átírását értelmezni, azaz nem mondta meg, hogy pl. a füh-láh-
kidng dzsürcsi nyelven fulgiyang-n&k hangzott. Ha ezt mégis 
megemlítettem, azért tettem, hogy rámutassak a dzsürcsi stúdiu
mok elmaradottságára, mert, sajnos, a múlt század vége óta senki 
sem akadt, aki ezt a munkát elvégezte volna. 

A dzsürcsi glosszáknál sem a kínai átírás okozza a legtöbb 
nehézséget, hanem a hanghelyettesítés. Ezen pedig csak úgy lehet 
segíteni, ha ismerjük magát a szót, esetleg a rokonságát vagy a 
mandzsuból vagy valamelyik hozzá közelálló más nyelvből. Erre 
számít is minden nyelvész, és fokozott figyelemmel ügyel a kuta
tott nyelv legközelebbi rokonára. Az igyekezetet itt sem koronázza 
mindig siker, de az igazi bajt mégis a jövevényszavak okozzák. 
HAENIBCH is leginkább az olyan szavakkal nem tud mit kezdeni, 
amelyek a XIII. század mongol nyelvében éltek ugyan (a maiból 
már hiányoznak), de eredetük szerint törökök voltak. Dzsürcsi 

J) GRTTBE, Sprache und Schrift 91—92. 
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szójegyzékében GRUBE szintén megakad, tanácstalan, mihelyt a szó 
világosan ki nem mutatható a mandzsuból. 

íme egy-két példa. Hah-U-wúh ,tengeri vidra', megjegyzést 
nem fűz hozzá, nem tudja magyarázni; megfejtése: olv. xalfviy 
mongol eredetű, vö. mong. qaWu(n), qaliyun. A huó-ni ,juhc (olv. 
Xoni) szót helyesen egyezteti ugyan a mandzsu Xoni-val, ellenben 
már tévesen vonja ide a vele azonos jelentésű régi dzsürcsi (a 
K i n - s i-ből) huo-H-han-t (olv. xoriyan), mert ennek az előbbiek
hez semmi köze, lévén mongol jövevényszó, vö. mong. quriyan. 
A méh-tih-'óh ,hír, jelentés' (olv. niedfe) magyarázatául egyedül 
a gold módé szóra hivatkozik, holott megtalálható a mandzsuban 
is mejige alakban; a dzsürcsi -di— mandzsu -Ji- megfelelés sza
bályos, magából a szótárból számos példával igazolható. Külön
ben a dzsürcsi medte és a mandzsu me ige egyaránt mongol jöve
vényszó, vö. mong. medege, mede'e id. •"* mede- ,tud'. A példákat 
folytathatnánk nemcsak GRUBE, de WYLIE és a legtöbb dzsürcsivel 
foglalkozó japán nyelvész rovására is. 

7. A török, mongol, mandzsu glosszákon keresztül jelképe
sen eddig csak azokkal a nyelvekkel foglalkoztunk, amelyeket tel
jes bizonyossággal sikerült azonosítani. Ilyen természetesen a 
tokhár, a szogd, a khotani-sáka, a perzsa, a tibeti, sőt a tangut 
(szia-hia) is. 

Ezzel azonban nem merítettük ki azokat a problémákat, 
amelyek a kínaiaknál feljegyzett barbár nyelvi anyag körül kava
rognak. A kínaiaknál a felsoroltakon kívül még egy egész sereg 
más nyelvről is esik említés, itt-ott nem is egészen jelentéktelen 
glossza-anyaggal. A turkológust természetszerűleg elsősorban, sőt 
csaknem kizárólag az fogja érdekelni, melyik a sok közül az a 
nyelv, amelyik a törökkel azonosítható a VI. század előtt. A mon-
golista a XII. század előtti mongol nyelvi nyomok iránt fog leg
inkább kutatni, s örömmel veszi majd tudomásul PELLIOT híradását 
arról, hogy a IX. századbál a pei-lu barbárok nyelvében meg
találta a mongol yucin ,30' szót,1) és így tovább. Eddig ez rendben 
is van. csak az nincs már rendben, ha a turkológus mindenütt 
török, a mongolista mindenütt mongol nyelvet szimatol. A leg
főbb hiba onnan származik, hogy sokan meggondolatlanul vissza-

*) P. PELLIOT, Neuf notes sur des questions d'Asie Centrale, VIT1. Un 
mot mongol sous les T'ang: T'oung Pao XXVI (1929.), 250—252. 
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vetítik Belső-Ázsia mai nyelvi térképét a régmúltba, s 1.500, 2.000 
évvel ezelőtt is ugyanolyan nyelveket keresnek rajta, nagyjában 
olyan elhelyezkedéssel, mint amilyenek ma élnek ott. Holott vilá
gos, hogy ez nem szükségszerűen van így, mert hiszen ma általá
nosan ismert, „nagy" nyelvek akkor jelentéktelenül, perifériákon 
meghúzódó életet élhettek, és nem egy az akkori fontos és nagy 
nyelvek közül az azóta eltelt tekintélyes idő alatt nyomtalanul 
a semmibe enyészett. 

A kínaiaknál említett, de eddig nem azonosított barbár nyel
veket teljesen ismeretlen és kellően nem ismert nyelveknek nevez-
hetnők. Nem mindig könnyű e két kategória között meghúzni a 
határvonalat, hiszen valamennyinek közös hibája, hogy összefüggő 
szöveg egyikből sem maradt ránk, az átlagosan nyelvenként fenn
maradt 15—20 glossza alapján pedig nem mindig lehet ítélni. 

A kellően nem ismert nyelvek közé azokat sorolnánk, ame
lyeknél az eddigi előmunkálatok alapján reményünk van arra, 
hogy belátható időn belül nagy valószínűséggel magyarázni tud
juk majd a ránk maradt glosszák jelentős részét és legalább a 
nyelvtípusra vonatkozólag vonhatunk belőlük valamelyes követ
keztetést. Ilyen értelemben ma a következő nyelvekről lehet szó: 

a) A k í t a j , úgy látszik, mongol nyelv.1) PELLIOT szerint 
erősen palatalizált jellegű; számomra elérhető glosszáit összegyűj
töttem, megfejtésüket tárgyaló dolgozatomat rövidesen szeretném 
közzétenni, b) A s z i e n - p i szintén mongolnak látszik, az anyag 
ugyan elég szegényes, de egy pár igen érdekes és sokat mondó 
szó akad köztük.2) c) A t u - j ü - h u n vagy a - h nyelv a 
kínaiak szerint azonos volt a szien-pi-vel. A rendelkezésre álló 

1) SHIRATORI KURAKICHI, Über die Sprache des Hiung-nu-Stammes und 
der Tung-hu-Stámme. Tokió, 1900. 37—58. P. PELLIOT, A propos des Comans: 
Journal Asiatique 1920. I, 146. LIGETI LAJOS, A kitaj nép és nyelv: MNy. XXIII 
(1927.), 293—310. WILLY BABOUCH, Writing and Language of the K'itan: 
Salmony, Sino-Siberian art (Paris, 1933.) 24. 

2) SHIRATORI, i. m. 15 köv. PELLIOT: T'oung Pao: XX (1921.), 326. PELLIOT 
egyik Péterváron tartott előadását félreértve BARTHOLD többször is azt han
goztatta, hogy PELLIOT nézete szerint a szien-pi az török nyelv volt. Vö. 
W . W. BARTHOLD, Der heutige Stand und die náchsten Aufgaben der geschicht-
lichen Erforschung der Türkvölker: Zeitschr. d. D. Morgenl. Ges., Neue Folge 
VIII, 121 és köv., továbbá uő., Zwölf Vorlesungen über die Geschichte der 
Türkén Mittelasiens (Leipzig, 1932.), 25,, Uő.: Encycl. de l'Islam III, 948. De 
BARTHOLüdal szemben vö. W. KOTWICZ, Contributions aux études altaiques A—B 
(Wilno, 1932.), 9, 1. jegyz. Újabban összegyüjötte a szien-pi glosszákat és 
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szerény glossza-anyag ennek nem mond ellent. ) (íj A t ' o - p a 
vagy t a b g a c s nyelvből elég szép számmal maradtak ránk 
glosszák, s noha a mai napig nem sikerült tisztázni, hogy török 
vagy mongol lehetett-e ez a nyelv, a közeli megoldás nem remény
telen.2) 

Ennyi az egész, amit a legközelebbi jövőben várhatunk. Vall
juk meg, nem sok. 

A többi, kínaiaknál említett nyelvről egyelőre alig lehet 
valamit mondani. A zsuan-z.su a n-ok vagy az ú. n. ázsiai 
avarok nyelvéből is vannak glosszáink, s bár eddig is elhangzottak 
vélemények, amelyek e glosszák alapján mongol vagy tunguz 
nyelvet hajlandók látni benne, közelebbi meghatározása ma még 
kilátástalan. 

A tömérdek tulajdonnéven kívül fennmaradt valami 20—25 
közszói glossza a Kr. előtti h i u n g - n u-k nyelvéből is, s hog}^ 
ezzel az anyaggal mind a mai napig semmit sem lehetett kezdeni 
(talán egy szó kivételével), azért aligha okolhatjuk egyedül a 
kínai átírást. A hiung-nu nyelv körül egyéb nehézségek is van
nak. Időben és térben nagy kiterjedésű az anyagunk: a Kr. e. III. 
századtól a Kr. u. IV. századig terjed a kronológiai határ, geográ-
íiailag pedig Észak-Mongóliától a Barkóiig, onnan egész Észak-
Kínát magához kanyarítva a Hingan mentén Szibériáig nyúlik a 
területe. Ki biztosít bennünket arról, hogy e nem megvetendő kro
nológiai és geográfiai határon belül minden hiung-nu-nak vagy 
hu-nak jelzett szó Mao-tun nyelvéből való, és egyik sem tartozott 
a hiung-nu birodalom nem-hún barbár nyelveinek a szókincsébe ? 

Van a IV. századból egy híres, egész mondatnyi ú. n. 
hiung-nu glosszánk, amellyel legutóbb JRAMSTEDT foglalkozott,3) s 

magyarázni próbálta FANG CCNG-JOI/, Sien-pi jü jen k 'ao : Yenching Journal 
of Chinese Studies 1930. 1429 és köv. Vö. még 0. FRANKÉ, Geschichte des 
Ghinesischen Reiches H l (Berlin, 1937.), 177, 170. 

*) SHIRATORI, i. m. 15 köv. PELLIOT, Les noms tibétains des T'ou-yu-houen 
et des Ouigours: Journal Asiatique 1912. II, 520—523. Uő., Notes sur les 
T'ou-yu-houen et les Sou-p'i: T'oung Pao XX (1921.), 321—331. LIGETI LAJOS, 
Tibeti források Közép-Ázsia történetéhez: KCsA. I. kiég. köt. 90. 0 , FRANKÉ, 
i. m. 250. 

*) SHIRATORI i. m. 29 és köv. PELLIOT: T'oung Pao XX (1921.), 328. Uő.: 
Journal Asiatique 192/5. I, 254—255, jegyz. P. A. BOODBERG, The language of 
the T'o-pa Wei: Harvard Journal of Asiatic Studies II (1936.), 167—185. 

' ) G, J. RAMSTEDT, Über den Ursprung der türkischen Sprache: SFAW. 
1935, 81—91. Vö. LIGETI : MNy. XXXV (1939.), 59. 
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amelynek alapján azt próbálta bizonyítani, hogy az ázsiai hún 
nyelv csuvasos jellegű török nyelv volt, mely ősibb alakjában még 
a szét nem vált altáji alapnyelvvel tekinthető azonosnak. De nem 
tetszik-e kissé elhamarkodottnak e glosszához fűzött következte
tése (a megfejtés helyességéről nem is beszélünk), ha figyelembe 
vesszük a történeti előzményeket. A Kr. utáni hunok ú. n. déli 
birodalmából alakult a Pei Han vagy C'ien Csao-dinasztia Észak-
Kínában. Ez az uralkodó-család — alappal vagy alaptalanul, az 
más kérdés — Mao-tun-tól származtatja magát. Ennek az első 
barbár uralkodó-háznak a helyét a Hou Csaó dinasztia foglalta el. 
A Hou Csaó dinasztia-alapító fejedelme valamikor a Pei Han fő
emberei közé tartozott ugyan, de vérségi kapcsolatban azzal nem 
állott, sőt nyilvánvalóan más törzsből (vagy népből) származott. 
A kínaiak még azt is megmondják világosan, hogy ezt a törzset 
(népet) ho-nák hívták. Mármost a Pei Han utolsó és a Hou Csaó 
első barbár uralkodója ádáz harcot folytatott egymás ellen. A Hou 
Csaó fejedelme az egyik döntő csata előtt jóslatért fordult egyik 
buddhista pap-tanácsadójához, aki Indiából vagy az iráni Belső-
Ázsiából 310-ben került az udvarába. A kérdéses glossza nem más, 
mint ennek a buddhista papnak a tanácsa — ho nyelven. 

A t i n g - l i n g , w u - s z u n , w u - h u a n stb. nyelvekkel 
még efféle hibákat is bajos elkövetni, mert ott legfeljebb egy-két 
glossza áll rendelkezésünkre, abból vajmi keveset lehet és szabad 
kiolvasni legalább is addig, míg nem próbáljuk tisztázni, hogy 
miféle nyelveket szabad feltennünk a kérdéses területen, így pl. 
Külső-Mongóliában, a mongol-szibériai peremterületen és nem 
utolsó sorban Szibériában. 

Vegyük csak Szibériát. Lakhattak-e ott, mondjuk, a minu-
szinszki medence környékén finnugorok vagy szamojédok? A finn
ugor nyelvészet és őstörténet művelői ma erre a kérdésre határo
zott nem-mel felelnek. De az obi-ugorok antropológiájában már 
hallunk holmi paleoszibériai őslakókról. akik azóta nyomtalanul 
eltűntek. Kik lehettek azok, miféle nyelvet beszélhettek? Szibériá
ban lakó törökökről, mongolokról az altajisták nem akarnak 
tudni. A tungúzok substratum nyelvét kik beszélték és hol laktak? 
Eltűnt nyelvekkel, úgy látszik, mindenképen kell operálnunk 
Szibériában is, Észak-Mongóliában is. De gondolnunk kell a ma 
visszaszorult, kipusztulóban levő nyelvekre is. A paleoarktikus 
m^elvek Amerikából kerültek-e át Ázsiába, ha igen mikor? Vájjon 
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régen dél és nyugat felé nem volt-e ezeknek a mainál nagyobb 
az elterjedettségük? Kínálkozik-e a jukagir-problémának most fel
vetett formájában BOUDA és COLLINDER X) hozzászólása után valami 
elfogadható, kézenfekvő tanulsága? A ma csak kb. 1.000 főt szám
láló jeniszeji-osztjákok alig pár száz éve húzódtak az Északi 
Jeges-tenger partjára a Száján vidékéről, s alig száz éve, hogy 
legközelebbi rokonaik, a kottok, aszánok, kestimek kihaltak. Váj
jon ez az egészen sajátságos nyelvcsalád valamikor nem játszott-e 
nagyobb szerepet a történelemben, nem állott-e érintkezésben a 
steppe^Iakókkal, vagy éppenséggel maga is nem nyomult-e be egy
kor az északi steppevidékre? 

Mindezt lelkiismeretesen figyelembe kell vennünk, mert 
hiszen a Kr. születése körüli és a Kr. utáni első évszázadok északi 
barbárainak a nyelvéből feljegyzett kínai eredetű glosszák kérdé
sében Észak-Mongólia és Dél-Szibéria egykorú nyelvi térképének 
legalább hozzávetőleges tisztázása nélkül érdemleges eredmé
nyekre aligha jutunk. 

8. Ügy látszik, ezen a nyomon elindulva, maguk a kínai fel
jegyzésű barbár nyelvi glosszák is szolgálhatnak valamelyes út
mutatással. 

a) A korán elhunyt kitűnő kínai tudós, WANG KUO-WEI egyik 
dolgozatában részletesen foglalkozik azokkal a ruházati cikkekkel, 
amelyekkel a kínaiak a hiung-nukkal való első hadi-érintkezésük 
során megismerkedtek, s amelyeket a kínaiak a hún haditaktiká
val együtt átvettek, a hagyomány szerint a Csao-házbeli Wu-ling 
idejében. A kínaiak feljegyezték az addig ismeretlen, szokatlan 
tárgyak barbár nyelvi neveit is. WANG KUO-WEI lelkiismeretesen 
összegyűjtötte ezeket a neveket és nyomon követte a sorsukat a 
kínai forrásokban; egyikük-másikuk, úgy látszik, sokáig élt a 
kínaiban, mint jövevényszó. PELLIOT ezeket a kérdéseket WANG 
KUO-WEI munkáinak gyűjteményes kiadása alkalmával bőven 
ismertette és saját, igen becses kritikai megjegyzéseivel, új forrá
sokból származó adalékaival kísérte.2) 

Az átvett ruhaneműek között találjuk többek között a kínai 
1) K. BOTJDA, Die finnisch-ugrisch samojedische Schicht des Jukagi-

risehen: Ung. Jahrb. XX, 71—93. B. COLLINDER, Jukagiriscb. und Uralisch: 
Recueil de travaux publié par l'Université d'Uppsala. Leipzig, 1940. 

2) P. PELLIOT, L'édition collective des oeuvres de Wang Kouo-wei: 
T'oung-Pao XXVI (1929.), 113—182. A kérdéses szót a 141, 1. jegyzetben 
tárgyalja. 
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rövid cipőnél, papucsnál a lovagláshoz sokkal alkalmasabb hosszú 
szárú csizmát is. Barbár (hu) nyelvi neve so-to. SmEATORinak a 
hiung-nu glosszákat tárgyaló művéből, sok mással együtt ez a szó 
is kimaradt. Egykorú kiejtése PELLIOT szerint sák-dlák, s ebből, 
ugyancsak szerinte, egy barbár nyelvi *saydaq-Y2L lehet következ
tetni. De a *saydaq-kal már PELLIOT sem tudott mit kezdeni, mert 
a hiung-nu nyelvi magyarázatoknál eddig kizárólagosan figye
lembe vett török és mongol nyelvben nyoma sincs ilyen vagy 
hasonló hangzású és jelentésű szónak. Némák a tunguz, a szamo
jéd és a paleoarktikus nyelvek és nyelvjárások is. Egy nyelv 
azonban nem, s ez a jeniszeji-osztják. 

CASTRÉN szerint a jeniszeji-osztják imbacki nyelvjárásában 
ságdi a. m. ,Stiefel'. Megvan ugyanez a szó a jeniszeji-osztják 
bachtai nyelvjárásban is, még pedig ságdi alakban. Sajnos, ez 
minden. Hiába keressük megfelelőjét a jeniszeji-osztjákkal rokon 
kottban, ott ismeretlen, vagy legalábbis nem jegyezték fel. Ez 
pedig annál sajnálatosabb, mert a tágabb értelemben vett jeniszeji-
osztják nyelvcsaládnak sem Szibériában, sem másutt nem sikerült 
megtalálni a rokonságát ')> és így a szó történetére nem találunk 
semmiféle támpontot. 

így, ahogy van, mégis érdemesnek tartottuk ezt a különös 
találkozást jelezni annak a nyomatékos megjegyzésével, hogy 
ebből korai és téves volna a hiung-nu és a jeniszeji-osztják rokon
ságára vagy éppen azonosságára következtetni. A hiung-nu 
*saydaq műveltségszó és nyilván nemcsak a kínaiba, hanem más 
nyelvekbe is eljutott annak idején, amikor maga a tárgy divatjá
nak virágkorát élte. Egy tanulságot azonban leszűrhetünk: a 
hiung-nu glosszák magyarázásánál nem szabad görcsösen ragasz
kodnunk a török és a mongol szótárakhoz. Nézzünk szét távo
labb is. 

b) A másik glossza, amelyről szólni akarunk, jóval későbbi; 
hozzávetőlegesen a Kr. u. X—XI. századra tehető. 

*•) A. CASTRÉN, Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Spracli-
lehre. StPbg., 1858. Hgb. von A. SCHIEFNER. VÖ. 185, 187 1. Az „indo-kínai" 
nyelvekkel próbálta rokonítani a jeniszeji-osztjakot: G. J. RAMSTEDT, Über den 
Ursprung der sog. Jenissei-ostjakén: JSFOu. XXIV, 2, még közelebbről a tan-
guttal KAI DONNER, Beitráge zur Frage naoh dem Ursprung der Jenissei-Ost-
jaken: JSFOu. XXXVII, 1. Mind a két dolgozat elhibázott, s főleg az utóbbi, 
a terjedelmesebb, tele van mulatságos hibákkal és félreértésekkel. A feltett 
rokonságot persze nem sikerült igazolniok. 
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A kitaj nyelv glosszái közt találjuk többek között a követ
kezőt: ho-Su, jelentése ,vas'. SHIRATORI idézett munkájában foglal
kozik vele, s egyeztetésül megelégszik annak a közlésével, hogy 
törökül és mongolul ,vas' a. m. temur (így!), mandzsu nyelven 
sele, a tungúzban pedig shulle (így! KLAPRÓTH után)1.) Akaratlanul 
is 0 . FRANKÉ nem éppen hízelgő véleménye jut az ember eszébe, 
aki SHIRATORI efféle eljárását ,vad etimológizálás'-nak nevezte. 
Valóban, az idézett alakokból még a nem nyelvész előtt is csak 
az az egy világos teljes határozottsággal, hogy a kitaj szóhoz 
semmi közük nem lehet. 

Ellenben SmRATORinak mégis érdemes elolvasni a kitaj ho-su-
ról írt kis cikkét, mert ha érdemben nem is mond semmit, idéz 
egy nevezetes helyet a Sin T'ang-su-ból: a kie-kia-se népről szóló 
fejezetben arról van szó, hogy valahányszor esik a kie-kia-se nép
nél (ez a kirgizek neve; SH. tévesen hia-kia-se-t olvas), az esővel 
együtt vas is esik, s ennek a neve kirgiz nyelven kia-sa. Nem lehet 
kétséges, hogy a kirgiz kia-sa végeredményben azonos a kitaj 
ho-Su-val. 

A glosszák egykorú kiejtését nem nehéz megállapítani. Ho-éu 
a feljegyzés idejében, azaz a XII—XIII. században ya-dz(u-nak 
hangzott (a második szótag esetleg már -$11 is lehetett), s ennek 
alapján egy kitaj *xacu-t, esetleg *xasu-t tehetünk fel.2) A T'ang-
kori kia-sa egykorú ejtése M-sa, a feltehető kirgiz alak pedig 
*qasa v. *qas. 

*) SHIRATOHI i. m. 42—43. 
2) A szó visszaállítása igen érdekes problémákat vet fel, t. i. az írás

jegyek visszaállításánál a nyelvtörténeti határok érintkezését, ill. a kiejtés 
„szabálytalanságát" is figyelembe kell vennünk. A két írásjegy KAKLGREN sze
rinti (III. kori) kiejtése: yüt-dé'iuét (no 73,1 és 903,1). Az ó -mandarinban 
yo-pu-t találunk, vö. DRAGUNOV, i. m. 795, no 604 és 63ő. A 'phags-pa átírás
ban szabályosan yo-cü- olvasható (vö. uo.). A szó kínai hangtörténeti szem
pontból nem is egy, de két problémát rejt magában, a) Az első szótag magán
hangzója az ó-mandarin és a 5phags-pa írás egybehangzó vallomása szerint -o. 
Mi mégis kétkedés nélkül, teljes határozottsággal -a (á)-t olvasunk, barbár 
nyelvi -a értékében. Tudni kell, hogy a kínai szóvégi -o újabb fejlemény a 
régibb d-val szemben. Az átmenet folyamata hosszabb ideig tartott, s ha 
különböző forrásokat veszünk elő, akkor még kronológiai ingadozásról is 
beszélhetünk. A mai állapot kijegecesedése, úgy látszik, csak a Jüan-kor leg
végén ment végbe, esetleg a Ming-kor elején. A szakirodalomban erről még 
nem volt szó, de állításunk igazolására már most megemlítjük, hogy bőséges 
anyaggal bizonyíthatjuk, hogy még a Jüan-korban is -a-ra végződtek a mai 
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SHIRATOEI tanácstalanságát is könnyű megérteni, mert hasz
talanul kereskedünk kielégítő mai megfelelő után a törökben, 
mandzsuban és az egyébként a kitaj esetében oly hálásnak mutat
kozó mongolban is. Illetőleg az egyik archaikus mongol dialektus
ban, a dahúrban, melyet Mandzsúria északi részében beszélnek, 
mégis megleljük a szót. IVANOVSKIJ dahúr szójegyzékében, melyet 
már SH. is idézhetett volna, találjuk ezt: kasó ,vas'. IVANOVSKIJ 
munkájának a végén, a függelék bargu-mongol szójegyzéke is 
megemlíti, még pedig xasú alakban.*) POPPE hailári szójegyzéké
ben, valamint a hailári dialektust képviselő mandzsu írásos dahúr 
szótárban persze hasztalanul keressük, mert ebből a nyelvjárás
ból, mint arra másutt már rámutattam, egy sereg archaikus hang
tani sajátság és régi szó hiányzik .2) Saját dahúr gyűjtésemből 
idézhetem: a cicikári nyelvjárásban %asö-i, a bordóiban ¥asö-í 
hallottam és azokban a mandzsu írásos dahúr szövegekben, melye
ket Mandzsúriában gyűjtöttem, qaso alakot találtam. 

Voltaképen mindez egyetlenegy adatot jelent, mert a dahú-
rok szomszédságában lakó bargák nyelvébe is a dahúrból ment át 

-o végű kínai szavak. A kínai írásjegyek használata nélkül nehézkés a példa
tár felsorolása, ezért csak egy mongol szót idézünk itt Jüan-kori kínai átírás
ban, amelyben azonban két bennünket érdeklő írásjegy is előfordul. Szavunk 
a Jüan-kori Ci jüan ji jü-ből való, melyet kiadott ISHIDA MIKINOSUKE a Töyö 
gaku söhen I. (egyetlen megjelent) kötetében 1—26. 1. (Osaka, 1934.). A kér
déses mongol szó kínai írásjegyeinek átírásában mai kiejtés szerint: ho-li-
c'ai-ho, jelentése ,héja'. A mai irod. mongolban qarciyai-nak hangzik, a Jüan
kori forrás adatát pedig qarca(i)qa-nák kell olvasni. Az első ho a ho-su első 
szótagjának a családjába tartozik (KLG.no 73,2), a harmadik szótag -ho-járól 
már beszéltünk, s azt mondottuk róla, hogy a török alp ,vitéz' át írására szol
gált a T'ang-korban. Az ó-mandarinban és a 'phags-pa átírásban egyértelműen 
-o-ra végződik mind a kettő, holott a kétségnek még csak az árnyéka sem 
férhet ahhoz, hogy a kínai szótár szerzője -a értékben használta őket. 
b) A második probléma a kitaj, kin, mongol átírásokban szintén zavart szo
kott okozni (vö. pl. a mongol bicééi ,írnok, íródeák' szót, PELLIOT: Journal 
Asiatique 1930 II, 257). Az azonban világos, hogy szókezdő mássalhangzója 
J% és 'phags-pa átírásban, barbár nyelvi értékben c-. Ez az állapot előzte 
meg a mai szókezdő s- ejtést. Eldönteni nem lehet, hogy kitaj szavunkban c-t 
vagy már az újabb s-t akarták jelölni, ehhez a ,ki ta j nyelvet más, nem kínai 
forrásokból is kellene ismernünk. 

!)A. 0 . IVANOVSKIJ, Mandjurica (St. Pgb., 1894.), 50, 76. 
2) N. N. POPPE, Dagurskoe nareéie. Lgd. 1930. Uö., Über die Sprache 

der Daguren: Asia Major X (1934.), 1—10 és 183—220; vö. különösen a 220. 
lapot. LIGETI: NyK. XLVIII, 148—159 és uő., Rapport préliminaire, 41—43. 
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a szó. A mongolságban teljességgel elszigetelt a dahúr xasö, Jfasö, 
qaso, nem is tartozik az eredeti szókészlethez, hanem egy régi 
műveltségszónak ez ideig meglehetősen rejtélyes csatornán mai 
időkre történt átszármazása. Az első bizonyosnak látszó támpont 
a kitaj, amellyel a dahúrnak való kapcsolata más vonatkozásban 
is félig-meddig igazoltnak tekinthető. A kitajban pedig már vol
tak jellegzetesen mandzsúriai elemek "és egy-két ú. n. „északi" szó 
is. Ezek közé tartozhatott a ,vas' neve is. 

A második fogódzópont a kirgiz *qasa v. *qas a VI—VII. sz. 
környékéről. Megjegyzendő, hogy ez a szó nem tartozott a kirgiz 
később ismert, törökös szókészletéhez, hanem a felvett török előtti 
régi nyelvhez, melyét próbáltak többek közt a jeniszeji-osztjákkal 
is kapcsolatba hozni. Egy bizonyos: .vas' jelentésében semmiféle 
hasonló szót nem lelünk sem a jeniszeji-osztjákban (é ,vas'), sem 
a kottban (t'ip ,ua.'), de még a többi fémet jelentő szavakat sem 
vehetjük gyanúba. 

Ha pedig a régi kirgiz *qasa, *qaS szóval földrajzilag már 
a Szaján-hegység vidékén vagyunk, akkor nem indokolatlan a 
VI—VII. század táján az esetleg ugyanott feltehető egyéb nyelvek 
táján is körülnéznünk. 

A tágabb értelemben vett jeniszeji-osztják nyelvcsaládról nem 
lehet szó, mint láttuk, ezért elég bátortalanul, de mégis a szamo
jéd nyelvek felé tekintettünk. Itt nem kis meglepetésünkre a ,vas! 

neve az osztják-szamojédban CASTRÉN szerint kues. Első pillanatra 
csak az a meglepő, hogy a szamojédségben e szó szókezdő k-jú 
jellegzetes külön fejlemény, s mint ilyent a finnugor nyelvészek 
másodlagosnak s meglehetősen késeinek tekintenek. Valóban, 
CASTRÉN a többi szamojéd nyelvben a vas szónak a következő alak
jait jegyezte fel: jur. jésea, jése', wese; tavgi basa; jen. bese; kam. 
baza.1) Megvan a szó a finnugorságban is, ezek közé tartozik a 
magyar vas is.2) Hogy a finnugor nyelvészek eddigi véleménye 

x) A.CASTRÉN—A. ScHiEFNER,Wörterverzeichnisse aus den samojedischen 
Sprachen. St. Pbg., 1855. 214. A szamojéd alakok pontos összeállítása meg
található KAI DoNNEEnél, vö. Über die anlautenden labialen Spiranten und 
Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen: MSFOu. XLIX, 45. és 132. 

2) SZINNYET, NyH.7 44, 142. E. N. SETALI , Zur Frage nach der Verwandt-
sohaft der finnisch-ugrischen und samojedischen Sprachen: JSFOu. XXX, 
5: 87. H. PAASONEN, Beitráge zur finnisch-ugrisch—samojedischen Laútge-
schichte 244, 290. 



A KlNAI-ÁTÍRÁSOS BARBÁR NYELVI GLOSSZÁK KÉRDÉSE 2 0 7 

ellenére sem vetjük el a kitaj, kirgiz szóval összekapcsolt szamo
jéd etimológiánkat, azt azért tesszük, mert: a) ellenkező nézettel 
szemben sem tartjuk kizártnak, hogy a Szaján-hegység környé
kén a VI—VII. század táján élhettek szamojédek, ill. már ott lak
hatott a szamojédségnak egy bizonyos ága; b) már régebben fel
merültek egyéb nyelvi összefüggések is a mongol és a szamojéd 
között, amelyek szintén erre a területre mutatnak. Az utóbbi tétel 
igazolására csak egy példát említünk meg, mely EAMSTEDTtől szár
mazik, *) s történetesen ugyanezt a hangtani problémát érinti: 
mongol gedesün ,has, belek4, osztják-szamojéd Md, Jcate, Jcat, 
Mttu, Mta, hete, kef ,Darm'; jur. jédu, jiedu, wéhi; tavgi beatur; 
jen. bére, bedé; kam. bedü. 

Ezzel az etimológiával sem volt más célunk, mint rámutatni 
arra, hogy amikor a megszokott, kitaposott török-mongol ösvény 
zsákutcába vezet, nem árt új utak után nézni. Lehet, hogy olykor 
el is tévedünk majd minden óvatosságunk ellenére, új, megbízható 
eredmények érdekében ezt a kockázatot azonban vállalnunk kell. 

9. A kínaiaknál feljegyzett barbár nyelvek kutatása körüli 
megfigyeléseinket a következőkben foglalhatjuk, össze. A glosszá-
kat először is a kínai nyelvtörténet figyelembevételével az egykorú 
kiejtés szerint kell visszaállítanunk. Az egykorú kínai kiejtés nem 
„torzít", hanem olykor kényszerű hanghelyettesítést alkalmaz, s 
ezzel bizonytalansági elemet visz be a barbár szó hiteles alakjának 
a rekonstruálásába. Ezen csak úgy segíthetünk, ha ismerjük a 
kutatott barbár nyelvet, mégpedig nemcsak mai alakjában, hanem 
nyelvtörténeti tanulságaival együtt. Eddig ismeretlen barbár nyel
vek glosszáinak a magyarázata ezért nem jár mindig kellő ered
ménnyel. Ezeknek a nyelveknek a felderítése céljából kutatásain
kat ki kell szélesítenünk és vizsgálnunk kell minden rendelkezésre 
álló eszközzel Észak-Mongólia és Dél-Szibéria régi nyelvi térképét. 

LIGETI LAJOS. 

*) G. J. RAMSTEDT, Z U den samojedisch-altaischen Berührungen: FUF. 
XII. Korábbi nézetét újabban is ismétli Kalmückisches Wörterbuch c. könyvé
ben, vö. 135. 1., s. v. gesti. A szamojéd alakokra vö. K. DONNER: M S F O U . 
XLIX, 46 és 130—131. 


