
A tolmács szó történetéhez 

1. A tolmács nagy területen meglevő vándorszó, de sem eredete, sem 
vándorlása nem világos. Megpróbálom, hogy — legalább egy ponton, a török 
vonatkozások pontján — világosabbá tegyem a rá vonatkozó kérdéseket. 
Cikkem megírásához az indítékot a tolmács irodalmának egy újabb terméke, 
e gy finn turkológusnak, P . jYKKANKALLionak adatokban és gondolatokban 
gazdag dolgozata adta . 1 

2. JYRKANKALLIO (10. 1.) szerint a tolmács eredete elvész az ősidők 
homályában. Talán a kisázsiai mitanni nyelv (i. e. I I . évezred) talami 'tolmács* 
szava az őse. Ez a feltevés nem állja ki a kritikát. Az it t említett szóra vonat
kozólag J O H . FRIEDBICH professzor Berlinből kérésemre a következőket volt 
szíves velem közölni: a churri (a mitanni ennek egy része) talami ' tolmács' 
szó csak a régebbi tudományos irodalomban volt elfogadva, s már régen el 
van vetve; a talami- (talmi-, telami-) szót legújabban LAROCHE elfogadható 
megokolással 'nagy'-nak fordítja. 

Felveti JYEKANKALLIO a kínai eredet lehetőségét is, de nem beszél 
arról, hogy miféle kínai szóból származhatnék a tolmács. Ez a lehetőség tehát 
voltaképpen tárgytalan. 

De lehet a szó JYRKAJSTKALLIO szerint sémi eredetű is: a targumánu 
'tolmács' szó egy ősi rokonának az átvétele; ez a szó már a fenti , ,mitanni" 
szóval egyidőben jelentkezik és talán iráni vagy más közvetítéssel ju thatot t 
a törökökhöz. Ez sem meggyőző. 

3. JYRKÁNKALLIO már most — mindenesetre inkább csak feltevés-
szerüleg — úgy gondolja, hogy a törökök átvettek egy Hilmac-féle alakot 
valamelyik fent említett nyelvből, utólag kapcsolatba hozták a saját nyelvük 
t'il ™ til 'nyelv' szavával, és így keletkezett a török t'ilmac ~ tilmec ' tolmács' 
szó, melynek tehát voltaképpen alapszava is, képzése is idegen. Ebben az 
esetben tehát — ha jövevényszó is — őstörök szó volna a tilmac ~ tilmec. 

Ezt nem látom valószínűnek. A török nyelvek egy fontos csoportjában, 
az oguz nyelvekben — mint látni fogjuk — eredetileg nincs meg ez a szó; 
az altajvidéki és a kipcsak nyelvekben jelentkezik, tehát az északi törökség-
ben, és azok a nyelvek, melyekben eredeti, két, földrajzilag egységes cso
portra oszlanak: az egyikben tilmec, a másikban t'ilmac a szó alapalakja. 

Az altajvidéki nyelvekben van tilbec,2 tilbec, tilbes, tilbes, tilmec, kumandi 
telmes; a,z altajvidéki nyelvekhez csatlakoznak e szó alakját illetőleg a kirgiz 

1 „Zur Etymologie von russ. tolmac 'Dolmetscher' und seiner türkischen Quelle". 
Helsinki, 1952, Studia Orientalia X V I I : 8. (11 lap). 

2 A forrásokat 1. JYBKÁNKALLIO dolgozatában. 
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és a kazak, tehát azok a török nyelvek, melyek az altajvidéki törökségnek 
— a közbeeső nagy távolságok ellenére — tulajdonképpeni nyugati szom
szédai: kir. (JTTDACHIN) tilmec, kazak tilmes. Mindezek egy régi Hilmec ^v telmec 
alakra mennek vissza. — Másik csoportot alkotnak a tolmács képviseletei 
tekintetében a nyugati kipcsak nyelvek. Ezekben ilyen adatok vannak: 
besenyő tulmac *" talmac, kun tilmac ^ tolmac,3) Bulgat al-mustaq (a ZAJACZ-
KOWSKI által kiadott XIV. századi kipcsak—türk nyelvemlék) talmac, kazáni 
t'ilmac, karaim tolmac, tolmac, karacsáj t'ilmac, toboli (GIGANOV) tulmac. (Vö. 
KANNISTO, Die tatarischen Lehnwörter im Wogulischen; FUF. XVII, 197, 
ahol a tolmács vogul és osztják megfelelői is megtalálhatók.) Ezek a kipcsak 
szók t'ilmac ~ talmac r ° tulmac ~ tolmac alakokra mennek vissza. A tőmagán-
hangzó váltakozása, mely nemcsak a második csoportban van meg, hanem 
az elsőben is, feltűnően gazdag, de nem lehetetlen és mint tény, egyszerűen 
konstatálandó. (L. HASÁN E R É N : NyK. LI, 3 5 6 - 7 3 , BANG: K S Z . XVII, 122.) 
Az o-s alakokat (karaim, kun — s ezekhez esetleg hozzátehetjük még a toboli 
tulmac << Holmac alakot) JYRKANKALLIO oroszból való visszakölcsönzésnek 
gondolja, főleg azért, mert ,,a törökben i ~ o váltakozás nincs" (7. 1.). Ezt 
a feltevést nem tartom szükségesnek. — Van azután a tolmács török meg
felelőinek egy harmadik csoportja, mely földrajzilag szintén egységes és hang-
tanilag szintén összetartozik: ez a keletturkesztáni, csagatáj, özbek, kara-
kalpak, türkmen, azerbajdzsáni, oszmánli csoport, amelyre az jellemző, hogy 
benne a tolmács megfelelői se nem magashangúak, mint az első csoportban, 
se nem mélyhangúak, mint a második csoportban, hanem vegyeshangúak: 
keletturk. tilmac, csag. tilmadz, özbek tilmac, türkm. dilmác, azerb. dilmandz, 
oszm. dilmac. Ibn Mühenná' adata, melyet általában tilmac-naik olvasnak, 
a keletturkesztáni adathoz kapcsolandó. E harmadik csoporttagjai a vegyes
hangúság miatt idegen eredetűeknek látszanak, s az i t t szereplő nyelvek 
valóban mind annak a nyelvnek a szomszédai, amelyik legnagyobb hatással 
volt a déli török nyelvekre, ti . a perzsának. Ezek perzsa jövevényszavak, 
perzsa eredetijükről lentebb lesz szó. 

Megjegyzem, hogy lényegében látja ezt JYRKANKALLIO is. A 10. lapon 
ti. a következőket mondja: ,,Ugy látszik, mintha szavunk erősebben volna 
képviselve az északi nyelvekben. A déli törökökre mintha valami idegen 
benyomást tenne." 

Sajátságos, hogy a tilmac ^ tilmec elszigetelődött az alapszavától. A 
kazániban pl. tdl 'nyelv', de t'ilmac 'tolmács'. Ennek különös jelentőséget 
nem tulajdonítanék. Igen meggondolandó itt, amit a 7. • pontban el fogok 
mondani. A török nyelvek közül tulajdonképpen csak egyes ótörök emlé
kekben, a jakutban ós a tuvában (PAEMBACH: d'il) van a til szónak % ma
gánhangzója és nincsen pl. a kipcsak nyelvekben. 

Külön kérdés a jakut t'ilbás 'Dolmetsch' eredete. BÖHTLINGK s utána 
PBKARSKIJ megkérdőjelezi a jakut til 'Zunge, Wort, Sprache, Name' szóból 
való származását. Hogy azonban a jakut ember a til és t'ilbás között össze
függést érez, az kétségtelen, s BöHTLiNGKnek és PEKARSKUnak annyiban 
van igaza, hogy á t'ilbás nem a til-hól való jakut képzés. A t'ilbás a jakutban 
minden valószínűség szerint jövevényszó. Perzsa nem lehet. A perzsa nyelv 
hatása már az altajvidéki törökségnél meglehetősen meggyengül, a jakutok-
hoz meg éppen nehezen jut el perzsa szó, mint pl. az ámbár 'Niederlage', 

3 Vö. GEÖNBECH, Kom. Wb. 9. 1. 
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mely oroáz közvetítéssel került a jakutba. Alakja szerint a filbás a kipcsak 
nyelvekre utal, de jöhetett az északkeleti török nyelvekből is, származhatik 
egy tilbec szóból, mely a jakutban az alapszónak érzett t'il hatására t'ilbas 
alakot kapott (a jakut a jövevényszókat szabályosan, de erősen átalakítja), 
de az a legvalószínűbb, hogy a t'ilbas orosz jövevényszó, ahogyan BÖHTLINGK 
nyelvtana 172. §-ában írja. Jövevényszónak gondolja a t'ilbas-t JYRKANKALLIO 
is, a második szótag hosszú magánhangzója alapján (8. 1.). 

4. Különös jelentősége van a besenyő tulmoc ~ talmac szónak. Ez a 
szó a besenyőknél a legmagasabb méltóságok egyikét jelölte, a tolmács — 
talán valami külügyminiszter-féle — a törzsfejedelmek közé tartozott. GYÖR-
FFY GYÖRGY vagy tíz magyarországi Tulmács, Tolmács, Tolmács ~ Tolmács 
helynevet sorol fel a magyarországi besenyőkről szóló dolgozatában (KCsA, 
kiég. kötet, 442). Ezek vagy a tolmács címet viselő fejedelem birtokainak, 
vagy a Tolmács törzs töredékeinek emlékei. Ismeretesek a bizánci szolgálat
ban álló, az ugyanezen törzsből való „Tw'kpLáxt.oi'' ,,TaA.fia.T£ícov" nevű bizánci 
testőrök s a besenyő TaXfiár = Talmac törzs. (A bizánci T c-nek, dz-nek 
olvasható; ezt — kétes példák mellett — egy-két biztos példa támogatja, 
1. MORAVCSIK GY. , Byzantinoturcica II , 44. 1. A bizánci feljegyzések első szó
tagbeli a ™ ov magánhangzóját pedig az idézett kipcsak alakok igazolják.) 
Hogy a szó besenyő alakjai hogy viszonylanak a szláv alakokhoz, azt nem 
tudom, de azt biztosra veszem, hogy a magyar tolmács nem szláv, hanem 
besenyő eredetű, ahogyan pl. BÁRCZI GÉZA is gondolja (SzófSz., s. v.). Alig
hanem besenyő eredetű lesz a szláv szó is. JYRKAJSTKALIJIO a hun, avar vagy 
kazár eredetet sem tartja kizártnak (4. 1.). 

5. Van a szónak egy különleges alakja is, éspedig az ujgurban és a 
Qutadgu Biligben. Ezt F . W. K. MÜLLER (Zwei Pfahlinschriften, 33) tlmci 
formában adja és megjegyzi, hogy ,,sehr unsicher". CAFEROGLTJ ujgur szótárá
ban t(i)l(i)mci alakot találunk, ARAT Qutadgu Bilig-kiadásában (33. 1., 162. 
sor) t'ilmaci-t, MALOV régi török szójegyzékében (ITaMflTHHKH ^peBHeTiopK-
CKOH imcbMeHHOCTH, 430a) tilmaci-t. Emellett van az ujgurban és egy-két 
nem-ujgur emlékben kelemeci 'tolmács' szó is. 

Ezekről L IGETI LAJOS a NyK. XLIX. (1935) kötetében (260. 1.) az 
idetartozó adatok és összefüggések részletes megbeszélésével a következőket 
mondja: „Az ujgur kálamaci . . . ugyanolyan származók, mint a török tű-
maci . . ., a két szóban nemcsak a képző, ill. képző-bokor (-ma-ci) azonos, 
hanem a tőszó jelentése is: hala 'nyelv' ~ tű 'ua.' ". RAMSTEDT 1952-ben 
megjelent „Einführung in die altaische Sprachwissenschaft I I " (MSFOu. 
104:2) c. művében, a 219. lapon pedig a következőket olvassuk: „Való
színűleg a -ma melléknévképző van a török t'ilmaci, tilmac 'tolmács' szóban 
« t'il 'nyelv'); ujg. kálamaci, kálmác 'tolmács', mongol kelemeci, kelemerci, 
kelemürci ua. « *kal, mongol kelé 'nyelv', csuv. hala- 'beszélni')." Mongolis-
táink felfogásával JYRKANKALLIO nem ért egyet: szerinte — mint lát tuk — 
a Ulma^ ~ tilmec valószínűleg idegen eredetű, s azon alakjai, melyek 
szóvégi i-t mutatnak, a -ci végű, foglalkozást jelentő nevek hatására ala
kultak (8.1.). 

6. A szó behatolt a perzsába is, mégpedig két alakban: dilmadz és 
tilmáci. 

Azt hiszem, hogy az első alak egy kipcsak tilmac átvétele. A perzsa szó
kezdő d- az iráni-oguz dil 'nyelv' hatása alatt keletkezett. Szókezdő d- van a 

9 Nyelvtudományi Közlemények LX 
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perzsában a diraq 'árboc', dirnáq 'köröm', duma 'daru' szavakban is, melyek 
szintén a törökből való kölcsönzések « tör. direk, d'imak, duma). 

Az a kritérium pedig, melynek alapján a perzsa dilmádz szót a kipcsakból 
való átvételnek gondolom, a második szótag hosszú a-ja. Ez az a egy török 
t'ilmac(dz) alakra mutat, amely — mint láttuk — kipcsak alak. Egy török 
tilmec átvétele esetén a perzsában a második szótagban rövid a(á) magán
hangzó volna, mint ezt a következő török jövevényszavak mutatják: 

a) p. dlrak 'árboc' << tör. direk; p . cürak 'kenyér' << tör. cörek; p . tusak 
'ágy' <C tör. tösek; p. takar 'kerék' •< tör. teker; p . tora ' törvény' << tör. tőre; 
p. cicák 'bárányhimlő' < tör. cicek. 

b) p. dirnáq 'köröm' < tör. d'imak; duma 'daru' << tör. duma; p . uláy 
'szamár' <] tör. ulay; p. comáq 'buzogány' < tör. comak; p . udzáq 'tűzhely' -< 
< tör. odzak; p. toqmáq 'kalapács' < tör. tokmak; p . cápár 'futár' << tör. capar.A 

Ami pedig a perzsa tilmaci alakot illeti, ezt alighanem a mongol kor 
ujgur hivatalnokai terjesztették el. A fent kifejtettek szerint a tllmdci a-ja 
ujgur tilmaci alakra mutat, de ez a hosszú a a perzsa dilmádz hatására is elő
állhatott, tehát az sem lehetetlen, hogy a perzsa tilmaci egy ujgur tilmaci 
átvétele. 

A perzsa dilmádz azután átment mindazokba a török nyelvekbe, amelyek 
közvetlenül a perzsa .nyelv hatása alatt állanak, éspedig csak ezekbe. így 
magyarázható a türkmen dilmác, az oszmánli dilmac, az azerbajdzsáni dil-
mandz, a csagatáj, özbek tilmac(dz) (itt a szókezdő d-nek t-re változása a 
til 'nyelv' szó hatására történt). Idegen eredet mellett tanúskodó alaknak 
tartja a türkmen dilmác-ot JYRKANKALIÍIO is (8. 1.), a második szótag hosszú
sága alapján, de persze más háttérrel: ő a tilmac ~ tilmec szót egyáltalában 
idegen eredetűnek tartja. 

7. A til ~ til-rxek természetesen sok származéka van. Ezeknek leg
nagyobb része most nem érdekel bennünket, de annál jobban érdekelnek 
e g y e s származékok. 

Először is előttünk van három szó, amely a til ~ til származékának 
látszik — nekem egyelőre egészen érthetetlen képzéssel és ' t o l m á c s ' jelen
téssel, s egy negyedik szó, szintén 'tolmács' jelentéssel és világos képzéssel: 

1. Oszm. diltar 'tolmács', isztanbuli tájszó, a kitűnő Söz Derleme Der-
gisi ( = SözDD) adata. Illeszkedés nélkül, ismeretlen képzővel. Perzsa szónak 
gondolná az ember, de a perzsában nincs ilyen. 

2. Oszm. dilban 'tolmács'. Az oszmánli nyelvtörténeti szótár, a Tanikla-
riyle TaramaSözlügüIII . kötetében. Az adat egy XVIII . századi verses regény
ből, Battál Gází történetéből való. A szótár idézi a verset is, melyben előfordul: 
Yetmi§ iki dili bildi, söyle§ir dilban ile 'hetvenkét nyelven tudott , tárgyal 
a dilban-okkal'. Sem a hangalak (i, il, a, ál), sem a jelentés nincs minden 
kétséget kizárólag biztosítva, de azt hiszem, mindkettőt jól adja a szótár. 

3. dilbend 'tolmács'. XIV. századi, kairói török adat. (VELET ÍZBUDAK, 
El-Idrák HasJLyesi.) Ez is perzsa szónak látszik, van is ilyen perzsa szó, de 
egészen más jelentéssel. 

4. A negyedik idetartozó adat Ibn Mühenna'-nál van (1300 körül): 
ti(i)ldam, 'tolmács' és 'hangos szavú' (ed. MU'ALLÍM RIFCAT, 140. 1.). APTUL-
LAH BATTAL átírásában: tildam. Ez a til 'nyelv' szó, a jól ismert -dam, -dem 

4 E szavak összeállításánál felhasználtam GAÁL LÁszLÓnak az új perzsa nyelv 
török jövevényszavaira vonatkozó jegyzeteit. 
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képzővel. (Erről a képzőről 1. HASÁN E R É N : KCsA. I I I , 139; a tildam itt is 
mint a til és dam összetétele szerepel.) Emellett MALOV a Qutadgu Biligből 
idéz egy tildam 'beszédes' szót (Zap. Koll. Vost. I I I , 238). Természetesen ez 
is idetartozik. 

I t t van tehát ez a négy csodálatos szó, mind a négy a til 'nyelv' szár
mazéka és 'tolmács'-ot jelent, nagyobbára érthetetlen képzővel. Az ötödik 
a tilmac <"*• tilmec, melynek. hangfejlődését fent próbáltam magyarázni, de 
a képzője ennek sem világos. (Erről még beszélünk.) 

Mintha különleges szó volna a til <y til a törökben. Sem a magánhangzó
illeszkedés szabályai nem mutatkoznak a származékaiban, sem a hozzájáruló 
képzők jó részével nem tudunk mit kezdeni. A következőkben ugyanis további 
sajátságos dolgok fognak kiderülni. Folytassuk csak az idetartozó szavak 
felsorolását. 

5. A SözDD közöl egy tiltok alakot 'dadogó' jelentéssel; megint hiteles 
adat, illeszkedés nélkül. És miért kezdődik í-vel d- helyett? Hiszen az osz-
mánliban dil a nyelv neve! A nyelv nem érzi a dil-\el való összefüggést s meg
maradt a régi szókezdő í? Vagy a *diltak első szótagjának *d-]e hasonult a 
második szótag í-jéhez? A szó a régi korból való, megvan egy kipcsak nyelv
ben, a toboliban is, mégpedig két alakban, két jelentéssel: t'ildak 'beszédes' 
és tild'ik 'dadogó' (RADL.) . Emellett van a törökben tilde- 'beszélni' ige (1. 
RADL. , Wb. I I I , 1387). 

6. A SözDD közöl egy oszm. tilkav 'dadogó' adatot, megint illeszkedés 
nélkül, megint szókezdő í-vel d- helyett, megint nem világos képzővel. S ez 
a furcsa szó megvan egy kipcsak nyelvben, a kumükben is (KSz. XII) tilkau 
alakban, szintén 'dadogó' jelentéssel, — és itt sem illeszkedik. Ez is ősi egyezés. 
Nem az oszmánli népnyelv különleges jelenségeiről van tehát szó a tilkav 
esetében és más idetartozó esetekben. 

7. Az oszmánli szótárak, pl. a Qa-müs-i Türki, vagy HETTSER—SEVKET 
szótára is, közölnek egy S^lS dilak alakot 'klitorisz' jelentéssel. E szót a 
SözDD dilay, dildk alakban ismeri, ugyanazon jelentéssel. Mindkét nyelv
járási adat Dél-Anatóliából való, az első Denizliből, a másik KÖniából. A szó 
képzése világos, az oguz szókezdő d- is jelentkezik benne, képzője azonban 
nem illeszkedik; nagyon érdekes a SözDD második alakja, melyben az a 
betű azt jelenti, hogy az l nem alveoláris, hanem dentális képzésű. Ilyen ren
desen csak idegen szóban van. Amellett a nyelvérzék számára a szó éppoly 
világos két részre (alapszóra és képzőre) oszlik, mint pl. a magyar nyelvecske 
vagy a német Zünglein. Ezt a tudatot erősíti az oszm. dildzik 'nyelvecske, 
klitorisz' szó is, melynek képzése éppoly világos. S még hozzá a tilak ősi szó is. 
Megvan már Mahmüd-i Kásgarinál: csigil tilak [? tilak'] 'weibliche Scham' 
(BROCK.). Megvan a régi kipcsak szótárakban, HOTJTSMA glosszáriumában, 
Abü Hayyán-nál, a Tuhfet-ben — t'i[il.]lak alakban, 'klitorisz' jelentéssel. 
Van rá adatunk nz oszmánli régiségben is, a Tan. Tar. Sözl. I I a XVII. század
ból ismeri, szókezdő í-vel. RADLOFF közöl egy oszm. ti[il]lak 'ínyvitorla' 
adatot is, és illeszkedett alakban közli a szót a SözDD pótkötete (IV. k.), 
nyugati Anatóliából a Manisai vilajetből: dilak 'klitorisz'. 

8. Az oszm. népnyelvben van diladzan 'fecsegő' és diladza 'aki az ember
nek szavába vág' adat. Az első isztanbuli táj szó, a második ankarai (An. 
Derl.). Vö. kazáni tdlcen 'fl3biKacTbiH' (TaT. — pyccK. CJI. 1950), 'Vielsprecher, 
zánkisch, eigensinnig' (RADL.) . 

9* 
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9. A kazakban van tümar és a kirgizben — illeszkedéssel — titmer szó, 
'beszédes' jelentésben (MACHMUDOV—MTJSABAEV, 1954, illetőleg JUDACHIN), 
s a kazakban és karakalpakban tilmas 'tolmács, irnok' (MACHMUDOV—MUSA-
BAEV, illetőleg BASKAKOV). I t t arra lehet gondolni, hogy a tilmas perzsa 
jövevényszó, s ez befolyásolta a tümar vokalizmusát. De az is lehet, hogy 
itt olyan, a törökben keletkezett vegyeshangú alakokkal van dolgunk, mint 
amilyeneket az előző pontokban felsoroltam. 

Sőt ezzel kapcsolatban felvetődik az a kérdés, van-e egyáltalában szükség 
arra, hogy az oguz, csagatáj alakokat (1. 6. pont) a perzsából magyarázzuk. 
Fenntartom ezt a magyarázatot, utóvégre a nyelv életében két tényező is 
működhetik egy irányban. 

Mindenesetre erősen számolni kell a török nyelvek életében egy fejlődési 
tendenciával, azzal, amelyik a palatoveláris magánhangzó-harmónia meg
zavarására irányul. Világos és nagyszámú példán mutat tam ezt be „Bulgária 
török nyelvjárásainak felosztásához" c. dolgozatomban (A MTA. I. Oszt. 
Közi. X, 9—14, 22 — 33, 41—48. 1.), de bőven van rá példa a törökség több 
más területéről is. Lényegében ugyanarról a jelenségről van itt szó, mint 
mikor a perzsa eredetű oszmánli dilber 'szép, kedves' szó Anatóliában dilbar-vk 
lesz (CAFEKOGLU, Dogu ÍAT, 242 és Orta Anadolu AD, 232). Azt sem kell 
elfelejteni, hogy a til 'nyelv' szóban i magánhangzó van. A magánhangzó
harmónia megzavarásában mindenütt ez a hang jár elől. 

8. A t'ilmac ~ tilmec szó képzője nem közönséges; legfeljebb a s'iy'irtmac 
'tehénpásztor' (s'iyir 'tehén') képzőjével egyeztethetjük. Feltűnő, hogy a til 
fent felsorolt származékai is szokatlan — mint már mondottam — ma még 
nem világos képzőkkel vannak ellátva. 

A t'ilmac ~ tilmec-et tehát eredeti török szónak tartom, északi török 
szónak, mely a besenyőből ment át bizonyos kelet-európai nyelvekbe, s ezekből 
aztán tovább is vándorolt. 
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