
Török j ö v e v é n y s z a v a i n k „ l e g r é g i b b " ré tegének kérdéséhez 

I. 

1. Már régebben felmerült nyelvészeti irodalmunkban az a gondolat, ' 
hogy az ősugor nyelvi alakban akadtak volna török jövevényszavak. Ezt az . 
eszmét nagy határozottsággal legutóbb BÁRCZI is képviselte.1 Ugorkori török 
jövevényszavak magyar folytatói hattyú és hód szavaink volnának, amelyek
hez BÁRCZI még szó szavunkat csatolta. A közelmúltban még az a gondolat is 
felmerült, hogy az ugorok a lótenyésztéssel is törökök révén ismerkedtek 
volna meg és tőlük vették volna át a magyar fó-nak megfelelő szót is. Az e 
szavakra vonatkozó kérdésekkel behatóan foglalkoztam „Die Ausbildung 
des urung. Volkes" c. tanulmányom II . fejezetében (vö. ÁLH. VIII, 68-74). 
Ott arra a megállapításra jutot tam, hogy ló szavunknak semmi köze sem 
lehet ahhoz a török ulaq ~ ulay szóhoz, amellyel egybeállították, a másik 
három szó pedig vagy csak véletlenül hasonlít alak és jelentés tekintetében 
bizonyos török szavakhoz, vagy pedig legkedvezőbb esetben a törökség és 
az ugorság egy közös ázsiai komponensének a nyelvéből származik. 

Hangsorbeli egyezések jelentesbeli hasonlóságok mellett mindenesetre 
gyakoribbak egymástól távoleső nyelvek között is, mint azt az ember eleve 
gondolná. Olvasmányaim során talált példáim az ilyesmire a következők: 
1. a délnyugat-afrikai kpelle-nép nyelvében a néni hangsor jelentése 'asszony' 
(vö. EBÉRT, Reallex. V, 328) rv m. néni. — 2. A Karolina-szigetek népének 
nyelvében a falu hangsor 'Klubhaus' értelemben szerepel (vö. EBÉRT, i. m. 
IX, 22) *z. m. falu. — 3. A kongói kiszuaheli nép nyelvében a Jcisu szó 'kés'-t 
jelent (vö. A. GATTI, Afrika, Hölle und Paradies, Zürich 1950, 115) ry m. kés. 
— 4. Több afrikai nép nyelvében a ka hangsor 'kő' jelentésben van meg 
(vö. A. D R E X E L , Ursprung und Wesen der Sprache II , 1952, 152) ^ m. kő. — 
5. A masszauiak nyelvében a fa(l) hangsornak 'Gabelung der Baumáste' 
a jelentése (DREXEL, i. m. II , 131) ~ m. fa. — 6. A burmai nyelvben az 
alsó ruhának ingyi a neve (vö. G. ORVELL, Tragédia Burmában, Budapest 
1946, 62, 64) rv m. ing. — 7. A középafrikai A-Sandeh nép nyelvében a duma 
szó 'ház'-at jelent ~ lat. domus ( D R E X E L i. m. II , 126) stb.2 

Ha valaki exotikus nyelvek szótárainak böngészésére nem sajnálja a 
fáradságot, meggyőződésem szerint a fenti sorozatnak hamarosan a sok
szorosát állíthatná össze. Igaz, hogy imitt-amott a hangmegfelelések vagy 
a jelentések terén akadhat talán egy és más kivetni való-a fenti egyezések
ben, de ez a szóbakerült ősugor—-török szóegyeztetósek körül sincs másként. 

1 BÁRCZI GÉZA: A magyar szókincs eredete2 (1958), 64. 
2 Több hasonló álegyezést közöl BÁRCZI is (i. ni. 8). 
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Egyébként azért sem valószínű, hogy már az ősugor nyelvben lettek 
volna török jövevényszavak, mert olyan kiváló finn nyelvtudósok, mint 
PAASONEN és KAIÍNISTO, akik az osztják, illetve a vogul nyelv török jöve
vényszavaival a legbehatóbban foglalkoztak, GOMBOCZ felfogásával (vö. 
NyK. XVIII, 148) szembehelyezkedve a leghatározottabban arra a meg
állapításra jutot tak (vö. FUF. II, 102—7; XVII, 228—34), hogy török jöve
vényszavak megléte még az obi-ugor nyelvközösség korára sem tehető fel. 
A vogul és az osztják nyelv török jövevényszavai kivétel nélkül e nyelvek 
különóletében történt átvételeknek tekintendők. 

2. Török származású szavak után való kutatás az ősugor, valamint 
az ős-obiugor nyelvi alakban tulajdonképp csak abban az esetben volna 
történeti szempontból valóban indokolt ós jogosult, ha a törökség őshazája 
NÉMETH GYULA egy korábbi elméletének megfelelően3 Nyugat-Ázsiában 
lett volna. Másutt már rámutat tam arra, hogy azok a szóegyeztetések, ame
lyekre NÉMETH ezt az elméletét alapozta, egyáltalán nem állják ki a kritikát.4 

Az azóta lefolyt kutatásokból pedig mind határozottabban alakulhat ki az 
a felfogás, hogy a törökség őshazája nem Nyugat-Ájzsiában, hanem Kelet-
Ázsiában volt, ahonnan a törökség Közép-Ázsián keresztül terjedt szét 
Nyugat-Ázsiában ós Kelet-Európában. Csakhogy BARTHOLD szerint, aki épp 
a közép-ázsiai törökség történetével foglalkozott behatóan, eddig még nem 
sikerült bebizonyítani, hogy már az időszámításunk előtti századokban is 
lett volna török lakossága Közép-Ázsiának.5 Amíg pedig ez nincs kimutatva, 
addig nézetem szerint még csak gondolni sem lehet arra, hogy egy-két ősugor 
ós őstörök, problematikusnak mondható szóegyeztetésre való tekintettel 
török nyelvű népelem jelenlétét tegyük fel Kelet-Európában már az ugor 
együttélés idején, ami körülbelül időszámításunk előtt 700-ig tar tot t . 

Még az sem állítható teljes határozottsággal, hogy a törökség mint népi 
egyéniség az ősugor korban már létezett. Mindenesetre súlyos nehézséget 
jelent vizsgálataink szempontjából az a körülmény, hogy sem a török őstör
ténet, sem a török vándorlástörténet kérdései még egyáltalán nincsenek 
megfelelő módon tisztázva, sőt még arra vonatkozólag is, hogy mikor hatolt 
be a törökség Kelet-Európába, csak néhány hozzávetés és laza feltevés áll 
rendelkezésünkre. Éppen ezért elvi és történeti szempontból még az a feltevés 
is nagyon ingatag alapon áll, hogy a magyarság már a Volgán túli őshazá
ban közelebbi kapcsolatban állott volna valamilyen török néppel. Az, hogy 
már ott érintkezésbe került a törökséggel, aligha lehet kétséges, mert hisz 
csak valamilyen török nép űzhette el onnan őket. Az ilyen ellenséges érint
kezés azonban egyáltalán nem alkalmas arra, hogy ennek révén a támadó 
nép nyelvének a szavai meghonosodjanak a megtámadott nép nyelvében. 

3. A magyarság Volgán túli szállásterületének fekvéséről csak annyit 
tudunk, hogy az a tölgy, szil, hárs (= szádok) és jávor (= * ostor; vö. MOÓR; 
PaisEml. 430) elterjedési területén belül volt, mert e fák nevei ősiek, vagyis 
finnugor, illetve ugor származásúak nyelvünkben. Azt azonban már hatá
rozottan tudjuk, hogy a magyarok a Volgán átkelve a Közép-Volga és Közép-
Don közötti Levédiában találtak új hazát. E területnek északi részén lakott 
az a magyarság zömétől a 889-i besenyő támadás alkalmával elszakított 

3 NÉMETH GYULA, A törökség őskora: Berzeviczy-emlékkönyv (1934), 158—74. 
4 Vö. MOÓR: AZ Orsz. Néptanulmányi Egyesület 1944. évi Évkönyve 88—91. 
5 W. BAETHOLD, Histoire des Turcs d'Asie centrale. Paris 1945, 24, 36. 
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csoport, amelyet Júlián a XIII . század első felében még ot t talált ós amely 
csoportnak többnyire eltatárosodott utódait az oroszok mescser néven ismerik. 

4. A Volgán átkelve a magyarok mindenesetre valami török nyelvű 
népre bukkantak, mert az ot t újonnan megismert fáknak a nevei (alma, 
körte, kőris, kökény) török származásúak nyelvünkben. Ebből az is követ
kezik, hogy a magyarság előtt már jóval előbb egy török nyelvű népnek kellett 
erre" a területre költöznie. Sőt azt is tudjuk (vö. Moóít: I. OK. II , 370), hogy 
ez a török nép Közép-Ázsiából költözött ide; ugyanis csak Közép-Ázsiában 
található meg egymás mellett a k ö r t e és a k ő r i s . 

Mindenesetre ugyanannak a nemzedéknek kellett Közép-Ázsiából a 
Közép-Volga és a Közép-Don közötti ligetes mezőség területére eljutnia, 
mert ha ez a törökség a közbülső Kirgiz-mezőségen több nemzedék élet
tartamára megtelepedett volna, akkor nyelvükből az ott nem található 
fáknak, vagyis a kőrisnek és a körtének, a nevei kivesztek volna. Egy ilyen 
jellegű költözésre, amelynek folyamán a költözők aránylag rövid idő alatt 
nagy területeken haladtak át, csak súlyos szárazsági periódus folyamán 
kerülhetett sor. Ilyen több évre terjedő aszály, amint azt klímatörtónészek 
történeti forrásadatokból is igazolt megállapításai mutatják (vö. MOÓR: 
UAJb. XXX), 460 körül volt Nyugat-Ázsiában és Kelet-Európában.6 így 
minden okunk meglehet annak feltevésére, hogy azok a törökök, akikre a 
magyarok a Volgán inneni új hazájukban rátelepedtek, a 460 körüli aszály 
idején sodródtak el Közép-Ázsiából a Közép-Don és a Közép-Volga között 
elterülő ligetes mezőségre, vagyis a régi magyarok Levédiájába. 

Ezek a törökök ide már csak azért is eljuthattak, mert Nyugat-Ázsiából 
errefelé vezetett Kelet-Európába az „északi útvonal" (a „déli útvonal" a 
Káspi-tó megkerülésével a Kaukázus szorosain keresztül vezetett). Az „északi 
útvonalon" a Kirgiz-mezősógről a Közép-Jajyk (Ural), majd a Szamara men
tén haladva a kujbisevi (szamarai) Volga-hurokhoz lehetett eljutni; a vizek 
mellékéről a költöző nomádok állatállományukra való tekintettel nem igen 
kalandozhattak el. A kujbisevi Volga-huroknál a folyamon való átkelés 
már nomádok számára is lehetséges volt. I t t t i . a Volga csak 1600 m széles, 
míg másutt középfolyása mentén már 4—5000 m széles, sőt az átkelést még 
jobboldali kb. 200 m magas szakadékos „hegyi" partja is súlyosan megnehe
zítette volna. 

Nyilvánvaló, hogy valamikor a magyaroknak is i t t , vagyis a kujbisevi 
Volga-huroknál kellett átkelniök a folyamon. Mivel pedig őket 889 előtt a 
kujbisevi volgai átkelőhöz csatlakozó területen találjuk, az sem igen lehet 
kétséges, hogy 889 előtt ők voltak i t t az utolsó nép, amely átkelt a Volgán, 
mert különben i t t a népek országútján nem lettek volna képesek megálla
podni, amint ez sem nekik, sem az utánuk következő besenyőknek, majd 
a kunoknak (úzoknak) sem sikerült. 

5. Azok a megfontolások és következtetések, amelyeket az előzőkben 
előadtunk, nyilvánvalóknak mondhatók. Épp ezért, már ezekre való tekin
tettel is teljesen elhibázottnak, sőt képtelenségnek tekinthető az a MABQUAET-
féle onogur-elmélet, amelynek értelmében a magyarok az onogurok tár
saságában a „szabi rok" nyomása következtében Ny ugat-Szibériából „vonul -

6 L. erre nézve a C. E. BROOKS ''C.imate through the ages" c. művének (London 
]948) 321. lapján található klímatörténeti görbét illetve annak általam közzétett 
másolatát is (vö. ALH. VI, 309). # 
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t ak" volna „le" az Alsó-Kubán mellékére. Ez esetben ugyanis teljesen ért
hetetlen volna, mikor, mi okból és mi módon költözhetett volna onnan a 
magyarság messze északra a kujbisevi volgai átkelő hely közelébe. Azt pedig 
már volt alkalmam kimutatni, hogy a Kubán melléki „őshazá"-ra vonat
kozó érvek nem helytállók. Sőt arra is rámutat tam, hogy a magyarság már 
csak azért sem tartózkodhatott volna huzamosabb ideig az Alsó-Kubán és 
Alsó-Don között elterülő fátlan mezőségen, mert ot t egyrészt finnugor szár
mazású faneveink nem maradhattak volna meg, másrészt török származású 
faneveink nem honosodhattak volna meg nyelvünkben.7 A közeli jövőben 
pedig másutt még azt is behatóan ki szándékozom fejteni, hogy a MARQTJART-
féle onogur-elmélet végsőleg ToMASCHEKnek a Eaftigoi népnévre vonatkozó 
hibás olvasatán alapul (vö. UAJb. XXX). 

6. Az a török nép, amely a kujbisevi volgai átkelőhöz csatlakozó terü
leteket jóval a magyarság odakÖltözése előtt megszállta, nyilván semmiképp 
sem lehet azonos azzal a törökséggel, amely a magyarokat Volgán túli hazá
jukból elűzte. Ebben a vonatkozásban korábban azokat a bolgártörököket 
vettem gyanúba, akik a közfelfogás szerint az Achtuba nevű nagy volgai 
szigeten keresztül költöztek volna a Kaukázus mellékéről a türkök nyomása 
következtében a Volga-kanyar közelébe. Csakhogy ennek a feltevésnek elő
feltétele az lett volna, hogy az Alsó-Káma melléki pianobori kultúrának népét 
azonosíthassuk az ősmagyar néppel, amennyiben ott a pianobori kultúrát 
a teljesen más jellegű Bolgary-kultúra váltotta fel, amelyet kétségtelenül 
a bolgártörökökkel lehet kapcsolatba hozni. Erre az azonosításra azonban 
— úgy látszik — éppúgy nincs lehetőség, mint ahogy az ananyinói kultúra 
népe sem azonosítható velük (vö. MOÓR: II . OK. 1954: 485—6). Egyébként is 
a pianobori kultúra népe egy dél felől előnyomuló nép támadása elől sehogyan 
sem lett volna képes oly módon kitérni, hogy a Közép-Don és Közép-Volga 
közötti Levédiába jusson el. 

A baskírok sem űzhették el a magyarokat Volgán túli hazájukból, 
mert hisz számuk lényegesen kisebb volt mint a magyarságé. Amíg például 
keleti források a magyarok haderejét 20 000 lovasra becsülték, körülbelül 
ugyanabban a korban a baskírokét csak 2000 lovasra tették (vö. MARQTJART, 
Volkstum der Komanen 98). Ha a baskír nép kialakulását, őstörténetét 
homály fedi is, annak nincs semmi valószínűsége, hogy már a magyarok 
elköltözése előtt o t t laktak volna az Alsó-Káma és a Szamara között elterülő 
mezőségen, mert hisz ez esetben annak a nyomásnak, amely a magyarokat 
hazájuk elhagyására kényszerítette, ők sem tudtak volna ellenállni. Mivel 
pedig azt nehéz elképzelni, hogy az észak felé nyomuló bolgártörökök a 
Kámától délre elterülő mezőségen élő magyarokat, őket nyugati irányba szo
rítva, a Volgán való átkelésre késztették volna, aligha lehet másra gondolni, 
minthogy a magyarokat Volgán túli hazájukból ugyanazok a b e s e n y ő k 
űzték ki, akik őket később levédiai, majd etelközi szállásterületükről is 
kiszorították, és amely népnek a töredékei végül Magyarországra is elsodródtak. 

Ez utóbbi lehetőséggel mindenesetre összhangban állónak látszik az 
a tény, hogy a Volgán túli régi Besenyőföld arab források szerint 30 napi 
járóföldnyi széles és erdőkben gazdag volt. Gardizí szerint pedig az út a 
besenyőkhöz nagyon nehezen volt járható ós erdőkön keresztül vezetett 
(vö. MARQTJART, Volkstum der Komanen, 99). 

7 Vö. Acta Ethn. Hung. II, 111—7. 
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7. Ha a magyarokat törökök (besenyők) űzték ki Volgán túli hazájuk
ból, akkor előzőleg a szomszédságukban is valószínűleg ők éltek. így tehát 
elméletileg és elvileg feltehető volna, hogy ezeknek esetleg a Volgán túli 
magyarság déli, illetve délkeleti szomszédságában élő törököknek a nyelvé
ből egyes szavak a magyarok nyelvében is meghonosodtak. Arra azonban 
semmiesetre sem gondolhatunk, hogy a Közép-Ázsiából Kelet-Európába 
vezető útvonal mentén valami nagyon ősi időkben török nyelvű nomádok 
éltek. Ptolemaeus térképén (II. sz. i. u.) ugyanis a Mugodzsár vonulata (a Dél-
Urai folytatása) még 'AXava ÖQTJ 'alán hegyek' néven szerepel. így tehát 
Európa kapujában az alánoknak Kelet-Európába való behatolása előtt nem 
törökök, hanem alánok éltek. Ez a körülmény — úgy látszik — nemcsak 
a magyar nyelv szókészletében hagyott nyomokat hátra, hanem az alánok 
utódainak, a kaukázusi oszéteknek a nyelvében is. 

Bár a magyarok huzamosabb ideig élhettek a Volgán túl alánok szom
szédságában, a nyelvünkben található ősi alán jövevényszavak száma nem 
túlságosan nagy. Ennek az a magyarázata, hogy az alánok ós magyarok 
sohasem együtt, hanem mindig csak egymás mellett éltek. Ugyanez lehetett 
a helyzet azon esetleges török néppel is, amely az alánok elvonulása után 
azok szállásterületét elfoglalhatta. Már csak ezért sem valószínű, hogy ott 
nagyobb számmal kerülhettek volna török jövevényszavak nyelvünkbe. 
Ellenben a Közép-Don és Közép-Volga közötti tevediában, valamint a 
Donyec-melléki Etelközben a magyarok már meglehetősen nagy területen 
töröknyelvű népekkel éltek együtt. Ezt az a körülmény is tanúsítja, hogy 
e területek különleges természeti tárgyainak elnevezései (alma, körte, kőris, 
kökény; dió, torma, gödény) csak török jövevényszavak alakjában honosod
tak meg nyelvünkben, nem pedig alán jövevényszavak alakjában, pedig 
törökökön kívül kétségtelenül éltek alánok is ezeken a területeken. így tehát 
érthető, hogy a török—magyar együttélés i t t török—magyar kétnyelvűséget 
eredményezett, aminek következményeképp nemcsak „felesleges idegen sza
vak" honosodtak meg nagyobb számban nyelvünkben, hanem nyelvünk 
hangrendszerében is következtek be bizonyos változások. Ugyanezt ered
ményezte nyelvünk történetében a X—XII. századi szláv—magyar két
nyelvűség is. Ha már most e két kétnyelvűségi korszak nyelvi eredményeit, 
illetve fejleményeit egymással összehasonlítjuk, akkor arra a megállapításra 
kell jutnunk, hogy a török—magyar kétnyelvűség korszaka semmiképpen 
sem tar tha to t t lényegesen hosszabb ideig és általánosabb sem lehetett, mint 
a szláv—magyar kétnyelvűség korszaka, mert ez esetben annak nyelvi követ
kezményei lényegesen szélesebbkörűek és mélyebbrehatóak lennének, mint 
a későbbi szláv—magyar kétnyelvűségé. Erről pedig szó sem lehet. Semmi 
sem jellemzőbb erre nézve, mint hogy a magyar—török kétnyelvűség követ
keztében még a török véghangsúly sem honosodott meg a nyelvünkben, 
mint például a votjákban és a déli vogulban. így tehát nagyon kézenfekvő
nek látszik az a következtetés, hogy a török—magyar kiterjedtebb kétnyelvű
ség korszaka sem tar tha to t t túlságosan hosszú ideig. Ezek szerint semmi 
valószínűsége sincs annak, hogy a török—magyar kétnyelvűség állapota 
már -a magyarságnak Volgán túli ősi szállásterületón fennállott volna. 

8. Az i t t kifejtettekből továbbmenőleg az is következik, hogy „feles
leges idegen szavak", amelyek csak általános kétnyelvűség révén és idején 
honosodhattak volna meg, semmiesetre sem kerülhettek nyelvünkbe a Volgán 
túli őshazára feltehető török szomszédság révén. Tehát semmiképp sem 
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tehető fel, hogy a Volgán túli őshazában kerültek volna nyelvünkbe a török
ből ilyen szavak, mint nyak és nyár 'Sommer', amelyek közül az első biztosan, 
a másik valószínűleg felesleges idegen szónak tekinthető, hiszen az e sza
vakkal jelölt fogalmak már korábban is ismeretesek lehettek őseink számára. 
Ebben a vonatkozásban a nyár szó csak annyiban kétes, mert őseink eredeti
leg esetleg csak három évszakot különböztettek meg. De ha így lett volna is, 
a tavaszon belül egy 'nyár' jelentésű évszaknak török példa nyomán való 
megkülönböztetése csak szoros együttélés, nem pedig szomszédi viszony 
révén következhetett be. 

9. De nemcsak jelentési szempontból valószínűtlen az a feltevés, hogy 
a nyár és a nyak szavak még a Volgán túli őshazában kerültek volna a török
ből nyelvünkbe, hanem teljesen elhibázottnak tekintendő ennek a feltevés
nek M. RÁSANENtől származó turkológiai szempontú indokolása is (vö, 
UngJb. XIX, 99—101). Ö képviselte ugyanis elsőnek tudományos indokolás
sal azt az eszmét, hogy az őstörök */- hangot nyelvünkben egyes esetekben 
ny is képviselhetné, bár a fenti két szó már VÁMBÉRYnél is szerepelt (vö. 
LAKÓ: I. OK. II , 365). RASANEN hét egybeállítása közül három (nyár, nyak 
és nyargal) teljesen elfogadhatónak látszik.8 De semmiesetre sem elfogad
ható azok indokolása. 

RASANEN ugyanis arra hivatkozva, hogy az őstörök *f- bizonyos ese
tekben altáji *w-ből származik, amihez még POPPE nyomán az altáji *?í 
hangot is hozzávehetjük (vö. UngJb. VI, 104, 119), a fenti szavakat valami 
ősbolgártörök *?í-es szóalakból származtatta, ami aztán nyelvészeinknek 
lehetőséget adott annak feltevésére, hogy ezek a szavak még a Volgán túli 
őshazában kerültek volna nyelvünkbe. RASANEN magyarázata körül azon
ban a főhiba az, hogy az összes idetartozó szavak megvannak a csuvasban is 
s'-es szókezdettel. Ez az é korábbi bolgártörök §- < őstörök */- hangból szár
mazik; így tehát semmiféle lehetőség sincs annak feltevésére, hogy e szavakra 
vonatkozólag létezhetett volna az ősbolgártörökben valamilyen különleges 
n-es szókezdet. — Az idézett magyar szók tehát csak abban az esetben szár
mazhatnának valami n kezdetű szóalakból, ha még valami ősaltaji szóalak 
honosodott volna meg nyelvünkben, amire pedig semmi lehetőség nincs. 
Az ugyanis teljesen valószínűtlen, hogy az őstörök *;'- hangot már azokban 
az ősi időkben is valami másodlagos n képviselte volna, mint néhány modern 
török nyelvjárásban. A fenti magyar szók tehát szerintünk csak abban az 
esetben állhatnak kapcsolatban a velük egybeállított török szavakkal, ha 
az átadó török nyelvben az őstörök */- hangot a magyarban eredetileg hiányzó 
(f képviselte, amely hang íí-nyel mindenképp helyettesíthető volt. Emellett 
különösen az a körülmény látszik tanúskodni, hogy a nyargal igének vannak 
/-s ós gy-s változatai is. A j-s változat nyilván szintén hanghelyettesítés ered
ménye (a németek szintén többnyire /-vei helyettesítették helynevekben a 
magyar gy-t); a gy-s változat pedig a kétnyelvűség előrehaladottabb állapotá
ban való átvételnek tekinthető, vagy pedig a török í?-nek f-vel való he
ly ettesító-éből származik.9 

8 BARCZI ugyan a nyargal török etimológiáját nem fogadja el, de ennek a szónak 
a jár-hól való származtatása (SzófSz.) lényegesen valószínűtlenebb. 

9 Ezeket a dolgokat másutt már behatóbban is kifejtettem (ALH. II, 442—6). 
BÁRCZI „Magyar szókincs"-ének idevonatkozó fejtegetéseit olvasva arra a meggyőző
désre kellett jönnöm, hogy figyelmét elkerülte az a kiadós lapalji jegyzet, amelyben 
RASANEN elméletének gyökeresen elhibázott voltát kimutattam. Az az általa képviselt 
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II. 

1. A fent előadottakból nyilvánvaló, hogy mindezideig nem sikerült 
olyan kielégítő török nyelvtörténeti kritériumot találni, amelynek alapján 
egyik-másik régi török jövevényszavunkról feltehető volna, hogy az még 
a Volgán túli őshazában a magyarság szomszédságában élő török nyelvű 
nomád nép nyelvéből került volna át hozzánk. 

Erre vonatkozólag a közelmúltban BÁRCZI egy magyar nyelvtörténeti 
kritériumot próbált érvényesíteni a feltehetőleg a törökből származó homok 
és harang szavaink esetében. Mivel BÁRCZI erre vonatkozó fejtegetéseinek 
nemcsak a magyar őstörténet, hanem a magyar, sőt az ugor hangtörténet 
szempontjából is bizonyos jelentősége van, e két szavunk származására 
vonatkozó kérdéseket a következőkben különösen beható vizsgálat tár
gyává kívánjuk tenni. A két szó közül a mi szempontunkból a természeti 
tárgyra vonatkozó homok szó a nagyobb jelentőségű. 

2. Homok és fövény szavaink a köznyelvben jelentési szempontból 
nagyjában egyértókűek, azzal a különbséggel, hogy a fövény vagy föveny 
szó elavuló- és kiveszőfélben van. Az OklSz. a fövény-t 'Sand'-dal, a homok-ot 
pedig 'kleiner Sand; Gries' szavakkal értelmezi. Ez a különbségtevés — úgy 
látszik —• egyes nyelvjárásokban is megvan. Másutt meg a fövény szón hatá
rozottan a pataki, illetve folyami homokot értik. Viszont Erdélyben, de 
kiváltképp a székelyeknél sem az egyik, sem a másik szót nem igen hasz
nálják 'Sand' értelemben, hanem helyettük a délszláv származású porond 
szó járja (vö. KNIEZSA, SzlJsz. I, 437). 

A homok és fövény eredeti jelentéseinek megállapítása céljából azon
ban nem szükséges végignyomoznunk a nyelvjárások rájuk vonatkozó, nem is 
könnyen megszerezhető adatait, hogy ezekből próbáljunk majd következ
tetni e két szó eredeti jelentésére. Erre ugyanis sokkal több lehetőséget 
nyújtanak a rájuk vonatkozó okleveles adatok. 

Mindkét szó megvan már a Tihanyi alapítólevélben is, és e legrégibb 
előfordulásukból határozottan megállapíthatjuk, hogy ekkor a homok szó 
még semmiesetre sem jelentette azt, mint amit pl. az OklSz. tulajdonít neki. 
A TA. fuegnes humuc kifejezése ugyanis teljesen értelmetlen volna, ha a 
fövény szó előzményének már a XI. században is 'öregszemű', a humuk szónak 
pedig 'finomszemű homok' lett volna a jelentése. A humuc szó a TA.-ban 
nyilván valami terepféles éget jelentett, amit az ugyancsak .ott olvasható 
cues humuc kifejezés is határozottan tanúsít. 

$."• Hogy milyen terepféleséget jelöltek meg a középkorban a homok 
szóval, az kitűnik az OklSz.-ban található adatokból is. A középkori okleve
lekben ugyanis a humuk—homok szóval megnevezett helyeket a következő 
latin kifejezésekkel jelölik meg: 1. m o n t i c u l u s (Paphomoka, Heges-
homok 1239; Humukheg 1347; Zarhomok 1460); 2. m o n s (Humukheg 1300; 
Vadashomoca 1471); 3. m o n s s a b u l o s u s (Zinnahomoca 1372/77); 4. 
B e é r e h wlgo homok 1424; 5. t e r r a (humuk 1269; Humoktelek 1385; 
Zaruashomoka 1387; Kwzephomokhegh, Kerekhomokhegh 1397/1416; Homoklab 

felfogás, hogy az állítólagos török *naqa szóalak a-ja nyelvünkben tővéghangzóként 
tűnt volna el, szerintem csak abban az esetben állhatna meg, ha ez a szó még kb. a 
száz szóval egy időben került volna nyelvünkbe; nem lehet belátni, hogy ez az -a miért 
nem oly módon tűnt volna el, mint a lapát, piac stb. szavakban. . . 
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1422, Barbahomoka 1427, homok 1430, Jondwa homoka 1436); 6. t e r r a 
s a b u l o s a (mezeu Humuch 1320); 7. t e r r a a r a b i l i s (Borhomoca 
1381); 8. l o c u s (Humuk 1386). 

A közölt adatokból az látszik kitűnni, hogy a középkorban homok-on 
eredetileg futóhomokos műveletlen területeket értettek, amelyek közül 
azonban többet legalább a XIV. században már művelés alá vettek. Ezzel 
magyarázhatjuk, hogy már a középkorban is feltűnik a homok szó hely
nevekkel összetéve, illetve helynévként. Ilyenek: Homokterene (CSÁNKI I, 63), 
Homokbedege (CSÁNKI III , 221), Homokrew (CSÁNKI I, 697), Homokkomárom 
(CSÁNKI III , 62); azután: Homok (CSÁNKI I, 399, 416, 476, 613, 697; III , 611). 

Hogy a homok szó eredetileg bizonyos határrészek megnevezésére szol
gált, az abból is határozottan és világosan kitűnik, mivel ma is egész sereg 
ilyen nevű határrész-elnevezós akad. Ezekre vonatkozólag jó — de termé
szetesen nem teljes — tájékozást szerezhetünk az 1944. évi Helységnévtárból, 
amely a lakott (!) határrészek neveit is hozza. I t t tehát van: Kishomok (4), 
Nagyhomok (5), Homokcsárda (1), Homokdomb (1), Homokdűlő (9), Homok
erdő (2), Homokhát (2), Homokhegy (2), Homoki (puszta, major, szőlő, tag, 
tanyák) (10), Homoklapos dűlő (1), Homokpuszta (4), Homokrét (1), Homok
tanya (5), Homok-út (2). — BÁLINT SÁNDOR Szegedi szótára szerint is a homok 
szó jelentése nemcsak 'aréna', hanem 'homokos terület a szegedi határban, 
ahol a múlt században a tanyavilág, szőlőkultúra kialakul'; i t t már 1473-
ban 'terrae arenosae'-nak értelmezték. De terepre utal az ilyen közismert 
kifejezés is, mint homoki bor (ellentéte hegyi vagy hegyvidéki bor). 

A 'futóhomokos terep' jelentés mellett a homok szó legkésőbb a XIII. 
század folyamán felvette a 'feinkörniger Sand' jelentést is. 1329-ben ugyanis 
egy klerikus a homok határrész-elnevezést már a 'sabulum' vagyis 'kőpor' 
szóval fordította le: „super (!) eundem sabulum quod wlgariter dicitur homok" 
(OklSz.). Később persze a homok-on már nemcsak finomszemű homokot 
értettek, úgyhogy 1469-ben már egy Homokszygeth nevű helynév is felbukkan 
(OklSz.). Az 1944-i lakott határrészek elnevezései között is csak egyetlen 
Homokos dűlő akad, bár nem lehetetlen, hogy ez esetben is valami hatósági 
közeg alkotta a Homok, illetve Homok-dűlő névből az értelmesebbnek látszó 
Homokos dűlő-t. — Ha tekintetbe vesszük, hogy a futóhomok mindig fino
mabb szemű, mint a pataki vagy folyami homok, érthető, hogy miért vette 
fel az eredetileg futóhomokos terepet jelentő homok szó az 'aprószemű homok' 
jelentést. 

4. A homok szóval ellentétben a fövény szó mai határrósz-elnevezések-
ben csak továbbképzetten, vagyis fövenyes > fényes alakban fordul elő. így 
az 1944-i Helységnévtárban ilyenforma neveket találunk: Fövényestanya (1), 
Fövény eshát (1), Fény estanya (4), Fényespuszta (1), Fényesdűlő (1), Fényestelep 
(1). Van ezenkívül egy Fényes nevű lakott hely (a középkori Fövenyes Békés
csaba közelében; vö. CSÁNKI I , 731), egy Fényes nevű község Baranyában 
(CSÁNKI III , 483) és egy Fényeslittke nevű falu Szabolcsban a Tisza mellett; 
a középkorban volt még egy Fényesfölde nevű falu Zalában a Kebele vize 
mellett, amelynek a neve a Fényesfalufeulde kifejezésből rövidülhetett le 
(így 1354-ben; vö. CSÁNKI III , 53). 

Aligha véletlen, hogy a fövény-re, fövényes-re vonatkozó, nem túlsá
gosan nagyszámú okleveles adat közül több határozottan vízre, vízmellékre 
vonatkozik. Említenek például egy Geresfuen és egy Fasfuen nevű helyet 
a Duna mellett 1291-ben, Fuenzygueth-et 1293-ban, veytheh fuuenye nevű 
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dunai zátonyt 1340/89-ben, egy Heghazasfuen nevű. szigetet 1354/60-ban, 
a Zsitván pedig egy Fwenrew nevű révhelyet (portus) 1357-ben. A fövény 
továbbképzett alakjaira a következő adatokat találhatjuk az OklSz.-ban: 
aqua Fewenyed 1430, Feuenyes sziget 1400, Fuenies fluvius 1321/28, Feuenyes-
rew 1412, 1461, 1430. 

Abból, hogy a Fövény, Fövenyes nevű helymeghatározások az okleve
lekben meglehetősen gyakran határozottan vízmellékre vonatkoznak, minden
esetre arra lehet következtetni, hogy fövény-en általában öregebbszemű 
folyóvízi homokot értettek. 

Megállapíthatjuk azt is, hogy Fövenyes > Fényes helynév lényegesen 
több akad, mint homokos, amelyből — amint lát tuk — csak kettőt találtunk. 
Viszont a rengeteg Homok helynévvel ellentótben Fövény ^> Fény csak egy
néhány akad az országban. Ilyenek: a Sárvíz mellett találjuk a Táchoz tar
tozó FÖvenypuszta és Külsőföveny nevű határrószeket, amelyekhez csatla
kozik a Székesfehérvárhoz tartozó Fövenyi tanya (Helységnévtár 1944): 
e helyek mind a középkori Fwen stb. községnek részei (vö. CSÁNKI III , 328). 
Azután van Mezőfény nevű község Nagykárolytól nyugatra, ós egy Fény 
nevű falu az egykori Torontál megyében (román nevük: Foeni): Valószínű
leg idetartozott a középkori Fenberek neve is (a mai Plasticevo a Száva köze-' 
lében; CSÁNKI I I I , 328) ós talán az a falunév is, amelyet Fuyn, Feyn, Fen 
alakban említenek (vö. CSÁNKI III, 230). 

A felhozottak szerint a fövény szó a homok szóval ellentótben nyelvünk
ben mindig anyagnév volt 'öregszemű homok', illetve 'folyóvízi homok' 
jelentésben. Etimológiáját nem ismerjük ugyan, de a szókezdő /-je alapján 
nem lehet arra nézve kétség, hogy a magyar szókincs legősibb rétegébe tar
tozik, mert hisz az / hang szókezdő helyzetben — néhány késői jövevény
szót nem számítva — csak olyan szavakban fordul elő nyelvünkben, amelyek
nek a megfelelői más finnugor nyelvekben p hanggal kezdődnek. 

5. Az ősinek tekinthető fövény szóval szemben homok szavunk a köz
felfogás szerint török jövevényszó nyelvünkben. GOMBOCZ ócsuvas *%umak 
szóalakból származtatta. Igaz ugyan, hogy az őstörök *g a XIV. század
ban már #-kónt jelenik meg a volgai bolgár emlékekben, de annak semmi 
valószínűsége sincs, hogy ez a hangváltozás á csuvasban már VIII—IX. 
századokban is meglett volna. Különben is valami szóvégi k á csuvasra nézve 
már csak azért sem tehető fel, mert a -k és -g hangokat ebben á helyzetben 
a csuvasban magánhangzó szokta képviselni, jeléül annak, hogy ezek a han
gok y-n keresztül tűntek el. De ilyen kombinációra már csak azért sem igen 
van lehetőség, mert a csuvasból mind a 'Sand' jelentésű török qum szó, mind 
annak továbbképzett alakja hiányzik. — Ezek a megfontolások késztet
hették BÁECZit is ennek a magyarázatnak elvetésére; szerinte tehát szavunk 
„valamely török nyelvből a honfoglalás előtt, vagy a kúnbesenyő rétegből 
való" (SzófSz.). Ez utóbbi feltevésnek mindenesetre kevés a valószínűsége, 
mert hisz ez a szó 1055-ben a TA.-ben olvasható kifejezések tanúsága szerint 
már szilárdan nyelvünk szókészletébe tartozott bele. 

6. Alaki szempontból semmi akadálya sem volna annak, hogy homok 
szavunkat a mongol yomak 'sable fin' szóalakból származtassuk. Nyelvünk
ben kétségtelenül van egy mongolgyanús, illetve a mongolból is származtat
ható szóréteg (vö. MOÓR: NNy. XI, 31—3). Az pedig ma általánosan elfoga
dottnak mondható, hogy a pannóniai avarság kötelékében valami mongol-
nyelvű nópelem mindenképp képviselve volt. így tehát Kelet-Európában 

9 Nyelvtudományi Közlemények LXI. 2. 
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a népvándorlás korában lehettek mongolnyelvű népcsoportok is, akikkel 
a magyarok érintkezésbe kerülhettek, sőt a nagyarsághoz — amint erre már 
fölhívtam a figyelmet (NNy. XI, 44) — csatlakozhatott Kelet-Európában 
valami mongolnyelvű törzs vagy törzstöredék, aminek — úgy látszik — 
helyneveinkben is nyoma maradt. 

Az álavaroknak mondott pannóniai avaroknak ősei ugyanis bizánci 
emlékekben Ovág Kai Xowi, illetve Ovagyvivlxai néven is vannak említve. 
És tekintettel arra, hogy a kaukázusi avarok szomszédságában élő dargva 
népnek egyik törzse a varkun nevet viseli,10 alig lehet kétséges, hogy a fenti 
bizánci névalakban a % eredeti q-t helyettesít. E hanghelyettesítésre MORAVCSIK 
GYULA „Byzantinoturcica"-jában is találhatunk olyan példákat, mint Xaga^órj 
(tör. Qara bai), XaqáxovX (tör. Qara leöl),Xagaaiov (tör. Qara siu), Xovxkovné'CQ^' 
KovrkovTcerjg (tör.: Qutluy bai), XEQXÍQ (tör. Qyryyz) stb. Erre való tekin
tettel hangtani szempontból nincs annak akadálya, hogy Várlcony (okleveles 
alak: Varkun) helynevünket, amely Komárom, Borsod, Baranya ós Szolnok 
megyében fordul elő, ne a varqun(i) népnévből származtassuk, amely név 
valószínűleg a pannóniai avarok saját neve volt. 

Ez a Várkony helynév nyilván helyneveink legősibb, nomádos rétegébe 
tartozik bele, amelynél t i . valamely nép- vagy személynév minden végződés 
nélkül szerepelhet helynévként. Azonban semmiesetre sem vonatkozhatik ez 
a név a pannóniai avarság esetleges maradványaira, mert ezeknek a* nevét 
— ha ilyenek lettek volna — a magyarok csak szláv alakban ismerhették 
volna meg, már pedig a szláv obrinh 'avar' népnévből származtatható név 
nem akad helyneveink között. Ezek szerint a Várkony helynév csak vala
milyen, a magyarsághoz még Kelet-Európában csatlakozott avar töredékre 
vonatkozhatik. És hogy az ilyen csatlakozással számolni lehet, azt a hon
foglaláskori m a g y a r r í t u s ú sírokból hellyel-közzel előkerült, erősen 
mongolíd jellegű csontmaradványok is tanúsítják, amelyekhez hasonlókat 
csak a pannóniai avaroknak bizonyos temetőiben találtak (vö. BARTUCZ: 
ArchÉrt. XLV, 118—9). * 

NÉMETH GYULA szerint (Nyr. XLII, 241; Berzeviczy-Eml. 170) a mon
golgyanús szavak egy bolgártörök nyelv közvetítésével kerültek volna a 
magyarba (ezek között említi homok és harang szavunkat is). Ez minden
esetre csak formális lehetőség, mert hisz olyan bolgártörök nyelvi alakot, 
amelyben a kérdéses szavak mongolos alakban volnának meg, nem ismerünk. 
Véleményünk szerint azonban ilyen formális lehetőség feltevésére nincs is 
szükségünk, mert hisz ez előbb előadottak szerint nyelvünkben igenis lehet
nek mongol jövevényszavak. Vajon ezek közé tartozhatik-e homok szavunk is? 
A mongol ypmak 'sable fin' szóalakkal mindenesetre kapcsolatba hozhatnók. 
Arra ugyanis LIGETI rámutatot t (NyK. XLIX, 204), hogy a % a X., XI. szá
zadi kitaj emlékekben már előfordul; tehát feltehető volna, hogy a } > / 
hangváltozás már több századdal korábban bekövetkezett azoknak a mongol
nyelvű avaroknak a nyelvében, akikkel a magyarok még Kelet-Európában 
érintkezésbe juthat tak. 

7. A k (q) > % hangváltozást, mint a hangváltozásokat általában, 
nyelvészeti irodalmunkban sokszor nagyon mechanisztikusán, illetve for-
malisztikusan tárgyalják, vagyis többnyire csak egyszerűen megállapítják, 
hogy egyes hangok a nyelv egy bizonyos korszakában megváltoztak, de a 

10 BYHAN nyomán; vö. Buschans Illustrierte Völkerkunde2-3, III, 666. 
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változás okának kiderítésére többnyire még csak kísérlet sem történik. Az 
ilyen változásoknak az oka semmiesetre sem kereshető abban, hogy a gyer
mekek tökéletlenül sajátítják el bizonyos hangok ejtését, mert ha az ilyesmi 
meg is történik, a felnőttek a gyermekek hibás ejtését javítgatják, úgyhogy 
legfeljebb csak gyengeelméjűeknél marad meg bizonyos hangok hibás ejtése. 
Az pedig nem valószínű, hogy az ilyenek beszédje irányadóvá válhatnék 
a többség számára. 

Az azonban már előfordulhat, hogy egy idegen származású, befolyásos 
néprótegnek hibás ejtése általánossá válik. így például az anglonormann-
ban ós bizonyos kontinentális francia nyelvjárásokban nyilván azért követ
kezett be az n >> n hangváltozás, mert az elfranciásodóban levő frankok, 
illetve normannok az anyanyelvük hangrendszerében hiányzó n-t w-nel 
helyettesítették, amely hanghelyettesítés azután általános érvényű ejtéssé 
vált. Az ugyancsak elmagyarosodó félben levő törökök hanghelyettesítésé
vel magyarázhatjuk nyelvünkben az i > s hangváltozást (vö. ALH. I I , 
384—91). Esetleg a nyelvünkben bekövetkezett i > i hangváltozás is dél
szlávok magyar beszéde révén vált általánossá, a délszlávban ugyanis hiány
zott az i. 

De a hangképzési mód megváltozásának is hangváltozások lehetnek a 
következményei. És ilyen jellegű hang változásnak tekinthető a £ ~> % hang
változás is. Ez a hangváltozás ugyanis több nyelvben bekövetkezett, de álta
lában azt tapasztalhatjuk, hogy mindenütt a tenuisok ós affrikáták aspirált 
ejtésével, valamint az eredeti médiáknak zöngétlen lenis hangokká vagy 
pedig tenuisokká való fejlődésével kapcsolatos. A £ ;> % hangváltozásnak 
ezeket a kísérő jelenségeit tapasztalhatjuk pl. az ősgermánban, majd a német
ben, azután a bantu nyelvjárásokban,11 valamint az obi-ugor nyelvekben, 
meg a csuvasban is, sőt ezt tapasztalhatjuk azokban a török nyelvekben is 
(pl. a karacsájban és a karagaszban), amelyekben az őstörök g-t % vagy h 
képviseli, ahol is a zöngétlen mássalhangzók (Te, t, p, c) aspiráltan vannak 
képezve (vö. LIGETI : NyK. XLIX, 205). De bizonyos ősi mongol nyelvjárások
ban is megvoltak a zöngétlen lenis hangok (vö. POPPE: UngJb. VI, 101), 
Már pedig a zöngétlen lenis hangok képzésének, valamint a tenuisok és a& 
affrikáták aspirált ejtésének szükségszerű hangfiziológiai, illetve hangkép
zési oka a mássalhangzóknak viszonylagosan tág hangréssel való képzése.1'2 

Ezek szerint minden okunk meglehet arra a feltevésre, hogy a ^ > % >• h 
hangváltozás is végsőleg f ^>%¥ j> r fokozatokon keresztül a viszony
lagosan tág hangréssel való hangképzésben gyökerezik. 

Az aspirált ejtésű zöngétlen hangokat nyelvünkben a viszonylagosan 
szűk hangréssel való hangkópzési mód általánossá válása után nyilván aspí-
rálatlan ejtósű zöngétlen hangokkal adták volna vissza, amint ezt az aspirált, 
ejtésű német hangok visszaadása tekintetében ma is tapasztalhatjuk. Ezért 
az idetartozó mongolgyanús jövevényszavakból semmiképp sem volna meg
állapítható, hogy viszonylagosan tág, vagy viszonylagosan szűk hangréssel 

11 FEIST: Indogermanen und Germánén 3, 44. 
12 Mindenesetre megkérném a nyelvésztársakat, mielőtt ezekben a kérdésekben-

az enyémtől eltérő álláspontot volnának hajlandók elfoglalni, szíveskedjenek gondosan 
áttanulmányozni e kérdésre vonatkozó fejtegetéseimet (ALH. II, 17—-21, 396—404)f 
valamint az ott megadott irodalmat, mert annak semmi értelme sincs, hogy vitázzunk 
egymással, anélkül hogy egymás érveit meghallgatnék. 

9* 
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kópezték-é ezeket a hangokat az átadó mongol nyelvjárásban. Ellenben az 
nem lehet kétséges, hogy a mongol zöngétlen leniseket fortis ejtésű tenuisok-
kal adták volna vissza a magyarban; már pedig a mongolgyanús jövevény
szó vaknak épp zöngés médiák előfordulása a jellegzetességük, mint például 
a dél, dőli Ígér, ige, idő, üdül szavainkban. • . -

•••• Aá' olvasó előző, a hangképzésmóddal kapcsolatos hang változásokra 
vonatkozó elméleti fejtegetéseinket talán kissé túlságosan messzemenőknek 
találta. De nem kerülhettük ki őket; Ugyanis csak ezekre támaszkodva mond
hatjuk most. már ki teljes határozottsággal és valószínűséggel azt a nega
tívumot, hogy azoknak az avar-mongoloknak a nyelvében, akikkel a magyarok 
Kelet-Európában érintkezésbe juthat tak, semmiesetre sem következett még 
be a ^ >> % változás. Ezzel a következtetéssel egyébként SbVárkony névalak' 
&-ja is teljesen összhangban áll, mert hisz különben Várhony névalakot kel
lene várnunk. Erre való tekintettel most már kimondhatjuk, hogy homok 
szavunk' semmiesétre sem származik valami mongol pornak névalakból, bár 
ennek a mongol szóalaknak a jelentése fsable fin') megegyezik a magyar 
homok szó egyik jelentésével. Mivel — amint láttuk — a magyar szónak 
az 'aprószemű homok' jelentése újabb fejleménynek tekinthető, i t t csak 
véletlen egyezésről lehet szó, bár azt nem tudjuk, hogy jutot t ez a mongol 
szóalak ehhez a jelentéséhez. Az azonban nem kétséges, hogy a mongol és 
a magyar szóalakkal egybevethető török szó eredeti jelentése csak 'homokos' 
lehetett, mert hisz a 'Sand' jelentésű szó a legtöbb török nyelvben qüm alak
ban van meg; dó az sem lehet vitás, hogy a magyar homok szó eredeti jelen
tése mind a török szó feltételezhető eredeti jelentésének, mind tényleges 
jelentésének teljes mértékben megfelel.' 

••' 8. Há a magyar homok szó egy %- kezdetű mongol szóalakból nem is 
származhatik, annak elvi szempontból nem volna akadálya, hogy egy q-s 
kezdetű mongol szóalakból származtassuk. A qumay, qumaki szóalak ugyanis 
'sable fin; grain de sable; poussióre d'eau' jelentésben valóban megvan az 
irodalmi mongolban (vö. LIGETI: NyK. XLIX, 200). Látnivaló azonban, 
hogy jelentése az irodalmi mongolban is csak a magyar homok szó másod
lagos jelentésének felel meg, míg a szavunk elsődleges 'futóhomokos terep' 
jelentésének megfelelő 'Sandboden, Sandhügel' jelentés csak a török nyelvek
ben van meg: a GOMBOCZ BTLw.-jében közölt adatok szerint az általa kumak-
nak írt török szóalaknak ez a jelentése kimutatható a csagatájból, az altaji-
ból; a sorból és a kirgizből. 

A magyarok a homok szót nyilván azért vették át a törököktől, mert 
futóhomokos terep legősibb, illetve korábbi szállásterületükön egyáltalán 
nem akadt, úgyhogy ez a terepfóleség teljesen új lehetett a számukra, mégha 
folyómenti fövény-t, illetve fövenyes part i részeket ismertek is. Ha a magya
rok kezdettől fogva futóhomokos területen éltek volna, akkor a futóhomokos 
terep megnevezésére nyilván valami eredeti szó volna nyelvünkben, és nem 
kellett volna ennek a terepfóleségnek megnevezésére egy szót kölcsönözni a 
törököktől. Már csak ezen megfontolás alapján is valószínűtlennek kell mon
danunk BÁnczinak azt a feltevését, hogy szavunk még a Volgán túli őshazá
ban került volna nyelvünkbe. Sőt mivel ott őseink a finnugor származású 
tanevek tanúsága szerint, valamint az ősi lótenyésztésre való tekintettel 
csak valami ligetes mezőségen élhettek, ahol futóhomokos területek aligha 
voltak, ot t őseink ezzel a terepfóleséggel nem is ismerkedhettek rolna 
meg. l:: • ; • - . - • 
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j Ezek szerint a 'futóhomokos terep' jelentésű szó a magyarság nyel
vébe csak olyan, Volgán inneni szállásterületen kerülhetett á t a törökből, 
ahol ez a terepféleség nem lehetett ritkaság. 

Erre nézve először is tudnunk kell, hogy futóhomokos területek több
nyire a folyók hordalékából jönnek létre a szól közreműködésével. Erre való 
tekintettel teljesen valószínűtlen, hogy a Közép-Don és a Közép-Volga között 
elterülő Levédiában, vagyis a csernozjom és a ligetes mezőség övezetében 
lettek volna, illetve lennének, futóhomokos területek. I t t t i . a Volga kb. 200 
m magas szakadékos part alatt folyik; tehát földrajzi szempontból is való
színűtlen, hogy a szél ilyen magasságig hozta volna fel a túlsó Volgapart 
homokját. Ellenben futóhomokos terep létrejöttére a Donyec-medencében 
— vagyis a régi magyarok Etelközében — földrajzi szempontból minden lehe
tőség megvan. A földrajzi irodalomban olvastam is erre vonatkozólag adato
kat, amelyeket azonban pontosan idézni már nem áll módomban. Amikor 
ugyanis ezeket olvastam, akkor még nem tudtam, hogy ennek a körülmény
nek magyar ős- és szótörténeti szempontból is lehet majd jelentősége; ezért 
nem jegyeztem ki őket. 

Tárgyi szempontból tehát minden amellett szól, hogy a 'futóhomokos 
terep' jelentésű homok szó a régi magyarok Etelköz '= Dentümogyer nevű 
szállásterületén, vagyis a Donyec mellékén került a törökből nyelvünkbe. 
Ide a magyarok egyik csoportja a IX. század elején költözhetett (vö. MOÓR: 
Acta Ethn. Hung. II , 101—7). Hogy ezen a területen a magyarok a törökök
kel közelebbi kapcsolatban állhattak, azt gödény és torma szavaink is tanú
síthatják. A velük megnevezett természeti tárgyak ugyanis északabbra már 
nem fordulnak elő. De i t t ismerkedhettek meg őseink a dió-Y&l is, ha mint 
kereskedelmi cikk már korábban is nem jutot t el hozzájuk (vö. Acta E thn . 
Hung. II , 107; ALH. VI, 287). 

9. Ezek után az a kérdés, hogy mint felelhet meg a török szókezdő 
<?-nak a magyarban %^>h. 

LIGETI ezt a különlegesnek mondható hangmegfelelést sporadikus 
török q > i hangváltozás feltevésével próbálta magyarázni (NyK. XLIX, 
204—8). Csakhogy a feltett szórványos hangváltozásra olyan nyelvek törté
netéből, amelyeket a töröknél jobban ismerünk, nincs példa. De elvi és elmé
leti szempontból is valószínűtlen ez a feltevés. A % hang ugyanis nem volt 
meg mint fonéma az őstörök hangrendszerben; az pedig kizárt dolog, hogy 
egy-egy hang egyik-másik szóban sporadikusan olyan hanggá alakuljon á t , 
amely hang korábban hiányzott az illető nyelv hangrendszeréből. Valami 
rég meglevő hangból új hang csakis szabályos hangfejlődéssel alakulhat 
valamely nyelvben; ennek pedig előfeltétele a k >> i hangváltozás esetében 
— amint tudjuk — a #-nak aspirált ejtése, ami csakis viszonylagosan tág 
hangréssel való hangképzés mellett lehetséges. Az pedig valószínűtlen, hogy 
ez a hangképzési mód valamely nyelvben csak egyes szavakban, nem pedig 
általánosan jutot t volna érvényre. Ezek szerint az egyes török nyelvekben 
előforduló %-s alakok megléte másként magyarázandó. Szerintem ezek egy
szerűen nyelvjárás-, illetve nyelvkeverődés eredményeképp olyan török, 
illetve mongol nyelvekből származnak, amelyekben a <? > % változás álta
lános volt. De még ha feltennők is, hogy homok szavunk egy olyan török 
nyelvből származik, amelyben a q > % hangváltozás általános volt, vagy 
amely nyelvben nyelvkeverődés eredményeképp ezt a szót %-val ejtették, 
még ez esetben is r agymértékben valószínűtlennek kellene mondanunk azt 
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a feltevést, hogy homoh szavunk Zi-jának előzménye valamely török nyelv 
2 hangja lett volna. L IGETI rámutatot t arra, hogy a magyar homok szó őstörök 
megfelelőjében nemcsak a szókezdetre, hanem a szóvégre nézve is q teendő 
fel (NyK. XLIX, 214); így nem lehet belátni, hogy a q hang a szókezdeten 
miért fejlődött volna másképpen, mint a szóvégen. 

10.' Az előadottak szerint tehát csak a magyarban kereshetjük az okát 
annak, hogy a török t^-nak miért felel meg e szóban nyelvünkben % ^> h. 
Erre nézve régebben lehetségesnek véltem, „hogy e szó egy olyan ősmagyar 
nyelvjárásban honosodott volna meg először, amelyben a török—magyar 
érintkezések idején a k > % hangváltozás még nem fejeződött be" (NNy. 
XI , 21). Amikor ezt leírtam, még nem foglalkoztam behatóbban sem a k > # 
hangváltozás hangfiziológiai feltételeivel, sem pedig a magyar mássalhangzó
rendszer kialakulásának kérdésével, ezért még több minden látszhatott 
előttem valószínűnek, mint később, előbb említett tanulmányaim befejezte 
után. Most azonban el kell vetnem azt a korábban számomra lehetségesnek 
látszó feltevést is, hogy a k > % hangváltozás az ősmagyar korban fokozato
san ment volna végbe, mert felismertem, hogy mind a £ >> %, mind pedig 
a p > / hangváltozás a hangképzés módjának késő ugorkori megváltozásá
ban gyökerezik. 

Az előbb kifejtett ötletemhez nagyon hasonló BÁECZI magyarázata is, 
aki szerint a homok szó még a m a g y a r k > % hangváltozás előtt a 
Volgán túli őshazában került volna a magyarba, és szókezdő mássalhang
zója a finnugor eredetű k hangokkal együtt az ősmagyar kor elején 
változott volna %-vá (BÁRCZI: I. OK. II , 352; Magyar hangtörténet2 121; 
MSzE2 62). 

Fentebb azonban már kifejtettük, hogy a homok szó török megfelelője, 
valamint annak eredeti magyar jelentése egy olyan terepre vonatkozott, 
amilyen a Volgán túli őshazában aligha akadt. De még ha fel is tennők, 
hogy 'futóhomokos terep' ot t is lett volna, akkor is teljesen valószínűtlen, 
hogy ennek megnevezésére egy idegen szó verhetett volna gyökeret nyel
vünkben. A legkevésbé valószínű, hogy azt ot t épp egy török szóval nevezték 
volna meg valamikor az időszámításunk utáni századokban, amikor — amint 
ezt már említettük — eddig még azt sem sikerült kimutatni , hogy az idő
számításunk előtti századokban Közép-Ázsiának már lett volna török lakos
sága is. Amíg pedig ez igazolva nincs, nagyon merész vállalkozásnak tűnik 
fel előttünk, nyelvünknek néhány problematikus jellegű török jövevény
szava alapján török nyelvű nópelem jelenlétét feltételezni az időszámításunk 
utáni századokban Kelet-Európában. 

De még ha fel is tennők, hogy már a pontosi hunok kötelékében lettek 
volna török nyelvű nomádok — pedig ez a feltevés, amint ezt másutt majd 
behatóbban is kifejtem, csupán néhány határozottan hibás és néhány nagyon 
is problematikus értékű személynévmagyarázaton alapszik —, akkor sem 
lehetne arra gondolni, hogy az ősmagyarok a Nyugat-Ázsiából Kelet-Európába 
vezető északi útvonal mentén laktak, mert hisz ez esetben már az alánok 
társaságában elsodródtak volna Kelet-Európába. De arról sem lehet szó, 
hogy északabbra az erdőkoszorúzta Urál-hegységen keresztül török állat
tenyésztő nomádok nyomulhattak volna be Kelet-Európába, mert a szibé
riai őserdőbe még a legvakmerőbb cobolyvadászok sem merészkedtek soha 
100 km-nél mélyebbre behatolni (MOÓE: ALH. VI, 307), már pedig az Urál 
hegységet borító erdőség több száz kilométer szélességű volt. 
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De a magyar hangtörténet szempontjából sem kielégítő BÁRCZI magya
rázata. Nem veszi ugyanis figyelembe, hogy a magyar k > # és a p > / 
hangváltozás csak a viszonylagosan tág hangrés mellett való hangkópzés-
ben gyökerezhetik. De abban gyökerezik az obi-ugor nyelvekből megállapít
ható k > % hangváltozás is, azzal a különbséggel azonban, hogy az obi
ugor nyelvekben a viszonylagosan tág hangrés mellett való hangképzésnek 
módja lényegileg napjainkig megmaradt, míg az ősmagyarban megvál
tozott. Így tehát már eleve is valószínűtlen, hogy ez az azonos hangváltozás 
az obi-ugor nyelvekben és a magyarban egymástól függetlenül következett 
volna be. Ebben az esetben ugyanis fel kellene tennünk, hogy a hangkópzés 
módja az ősmagyarban is az obi-ugor nyelvektől függetlenül azonos irányban 
változott volna meg, azzal a különbséggel azonban, hogy nyelvünkben a 
viszonylagosan szűk hangróssel való hangképzés módja már a török—magyar 
érintkezés előtt ismét általánossá vált. Nagyon nehéz volna ilyen szinte 
csodás véletlenben hinni, amikor e feltevés mellett még az is teljesen érthe
tetlenné válik számunkra, hogy miként lehetnek nyelvünkben olyan finnugor 
eredetű szavak is, amelyekben az ősugor ft-nak k, a p-nék pedig p vagy b 
felel meg. . 

Ebben a vonatkozásban ősmagyar nyelvjárások feltevésével sem mehet
nénk sokra, mert bizonyos magyar szavak általában az egész magyar nyelv
területen ilyen v a g y olyan alakban vannak meg; a doublettek pedig mindig 
jelentésmódosulással kapcsolatosak. De meg annak sincs nagy valószínűsége, 
hogy egy kisszámú nomádos állattenyésztő népcsoport nyelvében jelentősebb 
nyelvjárási különbségek alakulhattak volna ki, mert az ilyen csoport tagjai 
a nyári és téli szállásokon mindig érintkezésben állottak egymással. Az eset
leges vándorlások pedig nyelvi tekintetben mindig nyelvjáraskeverődest és 
így nyelvi kiegyenlítődóst eredményeztek. így tehát a kivételek megléte 
a magyarban az uráli k és p hangok fejleményei tekintetében, valamint 
a doublettek megléte csakis a magyarság kialakulásában gyökerezhetik, 
és pedig oly módon, hogy a késő-ugorkori hangképzési mód az egész 
ősmagyar közösségben — szerintem permi ráhatásra — gyökeresen meg 
változott. 

11. Ezek szerint annak oka, hogy a török q-t homok szavunkban %\>h 
képviseli, a magyarban keresendő ugyan, de az eddig tárgyalt formális lehe
tőségektől nyilván lényegesen eltérő alapon. Mivel ez a szó — a m i n t lát tuk — 
a legnagyobb valószínűséggel a Donyec-melléki Etelközben került nyelvünkbe, 
ós pedig legkorábban a IX. század első felében, a török q hang szokatlan 
képviselete homok szavunkban csak hanghelyettesítéssel magyarázható. 
A török postpalatális g-t ugyan a magyar beszélők általában mediopalatális 
k-val helyettesítették, ebben a szóban azonban — úgy látszik — kivételesen 
postpalatális %-val, amely hang legalább is az etelközi magyarság nyelv
járásának hangrendszerében szókezdeti helyzetben még meglehetett (ősugor 
*fc folytatásaképpen). Arra pedig nem egy példa van, hogy ugyanazt az idegen 
hangot valamely nyelvben szavak és nevek átvételekor többféle hanggal is 
helyettesítik. Az ómagyarban például a szláv c-t eleinte í-vel és c-vel helyet
tesítették, a korai magyarban pedig — amint láttuk — a török ef-t /-vei ós 
?í-nyel, vagy pedig a németek a szláv és a magyar n-t ft-nel, /-vei és 77-nel 
(vö. MOÓB, Westungarn im Mittelalter 200). A török g-nak pedig a magyar
hoz teljesen hasonló helyettesítése figyelhető meg a bizánci emlékekben is, 
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amelyekben a török és mongol nevek g-ját nemcsak k, hanem — amint 
lát tuk (vö. II . 6) — elvétve % is képviseli.13 

A homok szavunk előzményeként felteendő *qumuq, *qumaq szóalakban 
a magyar beszélők nyilván azért helyettesítették csupán a szókezdeti török 
q-t ^-val, mivel a postpalatális i csak szókezdeti helyzetben volt meg a Donyec 
melléki magyar népcsoport nyelvében. A homok szó k végződése azonban 
határozottan azt tanúsítja, hogy az átadó török nyelv nem volt bolgártörökös 
jellegű. Végződése alapján mindenesetre ugyanabba a nyelvi rétegbe tarto
zik homok szavunk is, mint például árok, hurok, köldök, sereg, szúnyog1* 
szavaink. 

Ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy a nem-bolgártörökös nyelvet 
beszélő törökség később hatolt be Kelet-Európába, mint a bolgártörökös 
nyelvet beszélő (és ez a legnagyobb mértékben valószínű), akkor ebből is 
az következik, hogy a homok szó semmiesetre sem kerülhetett már a Volgán 
túli őshazában nyelvünkbe. És ha a levédiai törökség bolgártörökös jellegű 
nyelvet beszélt (pedig ez is nagyon valószínűnek mondható),15 ebből is az 
következik, hogy homok szavunk csakis a Donyec melléki Etelköz török-
ségének nyelvéből származhatik. Talán.nem tévedünk, ha feltesszük, hogy 
ez a szó is a magyarsághoz csatlakozott kabarok nyelvéből való. S 

III. 

1. Homok szavunkkal azért tar to t tuk szükségesnek az előzőek során 
különösen behatóan foglalkozni, mert BÁRCZI elsősorban e szavunkra vonat
kozó magyarázatához kapcsolva fejtette ki egyrészt azt a hangtörténeti 
elméletét, hogy nyelvünkben a k > % hangváltozás az obi-ugor nyelvek 
ugyanezen hangváltozásától függetlenül az ősmagyar kor elején következett. 
be, másrészt elsősorban e szavunkra alapította azt az őstörténeti elméletét is, 
hogy a magyarok már a Volgán túli őshazában szorosabb érintkezésbe jutot
tak egy török — és pedig a szóvég alapján nem-bolgártörökös jellegű — 
nyelvet beszélő néppel. 

13 Az obi-ugor nyelvekben szókezdeti helyzetben eredetileg hiányzott 'mind a 
postpalatális, mind a mediopalatális k, ezért régebbi török jövevényszavakban a török 
postpalatális q-t természetesen következetesen postpalatális #-val helyettesítették a 
beszélők. Sőt hellyel-közzel egyes régebbi orosz jövevényszavakban — pl. az orosz 
Kü3dK szó megfelelőjében — postpalatális % képviseli az orosz mediopalatális k hangot is. 
Ebből Binczinak a homok szó hangalakjának létrejöttére vonatkozó okoskodásának 
megfelelően tulajdonképpen arra kellene következtetnünk, hogy a k > % hangváltozás 
az obi-ugor nyelvekben csak a közelmúltban, de a két nyelvben egymástól függet
lenül ment volna végbe, ami a legnagyobb mértékben valószínűtlen feltevés volna. 

14 Az utóbbi szónál nem-bolgártörökös jellegzetesség a szókezdő sz- is (vö. LIGETI: 
NyK. XLIX, 271). 

15 A levédiai törökség nyelvét b o l g á r t ö r ö k ö s j e l l e g ű nek, de nem 
,,bolgártörök"-nek azért mondom, mert nyelvünk régi török jövevényszavainak tanú
sága szerint a magyarsággal szorosabb érintkezésbe és nyilván kapcsolatba is jutott 
törökség nyelvéből hiányzott a volgai bolgárok (csuvasok) és a dunai bolgárok (ono-
gurok) nyelvére annyira jellemző /-előtét i és i előtt, valamint a ^-előtét az ajakgöm-
bölyítéssel képzett magánhangzókkal kezdődő szavak előtt. E „bolgártörökös" nyelv
ben esetleg az őstörök*r' és *Á sem hangzott még r-nek és /-nek, mint az „igazi" bolgár
törökben. — Az a BÍRCZI által is képviselt eszme, hogy nyelvünkben lennének csu-
vasnak mondható jövevényszavak is, semmiféle nyelvi ténnyel nem, igazolható, de 
őstörténeti szempontból is a legnagyobb mértékben valószínűtlen. . . 
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E két elmélet helyessége mellett tanúskodnék BÁRCZI szerint harang 
szavunk is, amely szó — bár művelődéstörténeti szempontból érdekes -— nép
es őstörténeti szempontból mindenesetre már kisebb jelentőségű, mint a 
mindenképp török—magyar együttélésből származó homok szavunk. 

2. Harang szavunkat még BÁLINT GÁBOR állította össze az oszmán 
stb. kazán <^> csuvas %uran 'üst, kazán' szavakkal. Ezt az egybevetést BÁLINT 
nyomán már számosan megismételték, anélkül, hogy figyelembe vették volna 
jelentésbeli és' hangtani nehézségeit. 

Az nyilvánvaló, hogy harang szavunknak eredeti jelentése semmiesetre 
sem lehetett 'Glocke', mert ezzel a tárggyal a magyarokkal érintkezésbe 
ju to t t nomád törökök nem rendelkezhettek, de a régi magyaroknak sem 
lehetett rá semmi szükségük. Sőt mai értelemben vett harangot eredetileg 
sem a görögök, sem a rómaiak nem ismertek; használata a kereszténységgel 
kapcsolatban lassan terjedt el Európában, mert a keresztény isteni tisztelet 
során —úgy látszik — eleinte csak valami kovácsolt ós nem öntött csengetyű-
fólét használtak (vö. SCHRADER—NEHRING, Reallex. I2, 399). Az pedig a 
harang szóra vonatkozó régi nyelvi adatokból is határozottan megállapít
ható, hogy e szavunkat eredetileg 'csengő' értelemben használták. 

A Besztercei és a Schlágli szójegyzékekben haranga, illetve harangja 
alakban madárnevek között szerepel (az -a, illetve -ja birtokos személyrag
nak látszik) 'nola' ( = 'csengő'), illetve 'noda' (íráshiba?) szóval értelmezve,, 
s ebből arra lehet következtetni, hogy eredetileg a harang szó valami csengő-
félére vonatkozott. Szavunk 'csengő' jelentése még későbbi okleveles adatok
ból is világosan kitűnik. így említve van 1545-ből „Keet zaz harang m a d á r 
1 a b a r a w a 1 o" (OklSz. 347) vagy 1548-ból: „Uöttem ket rez harangot 
k a r u o 1 r a" (OklSz. 812). De nemcsak a vadászmadár lábára kötöt t csengőt 
nevezték a régiek harang-nak., hanem a lószerszámon esetleg alkalmazott 
csengőket is; 1546-ból van említve „Eg harangos f a r m e t r e n g h zan-
kazny walo" (OklSz. 348). 

3. Semmi okunk sem lehet arra, hogy ne a szavunkra vonatkozó leg
régibb adatokban megadott „vadászmadarak lábán alkalmazott csengő" 
jelentést tekintsük harang szavunk eredetibb jelentésének. Nyilván ezt a 
jelentést vitték át a templomokban alkalmazott csengőkre, majd a nagyobb 
alakú harangokra is, amikor azok használata nálunk is elterjedt. Hogy ez 
mikor következett be, azt pontosan nem tudjuk, de a XIII . század folyamán 
a templomi harangok alkalmazása nálunk is már szélesebb körű lehetett. 
Eleinte valószínűleg nem tornyokban, hanem a templom közelében t épült 
haranglábakon helyezték el a harangokat (torony szavunk eredeti 'lakótorony; 
donjon' jelentésben aligha régibb a XIII. század második felénél). A harangok
nak a templomon kívüli elhelyezésére vonatkozik a Harangláb helynév is 
(Beregben és Küküllőben). A Küküllő-megyei Harangláb falu már 1401-ben 
említve van (vö. CSÁNKI V, 879), ami arra mutat , hogy a XIII . század folya
mán a templomi harangok már nálunk is általánosabb használatúvá váltak. 
Hogy eredetileg honnan szerezték be őket, nem tudjuk, de a középkor folya
mán mindenesetre már nálunk is öntöttek harangokat; a XV., XVI. század 
folyamán felbukkan ugyanis nálunk a „harangöntő" foglalkozásnóvből lett 
családnév (vö. 1470: Briccio Harangetthew stb.; OklSz. 348). 

4. Ha mármost harang szavunk eredetileg a vadászómadarak lábán 
alkalmazott csengőt jelentette, akkor nyilván szó sem lehet arról, hogy ezt 
a szavunkat egy 'üst'.jelentésű török szóból származtassuk. Sőt ez az egybe-
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állítás még abban az esetben is valószínűtlen volna, ha harang szavunknak 
kezdettől fogva 'Glocke' lett volna a jelentése. A magyar harang szó ugyanis 
sohasem jelentett 'Kessel'-t, de a török kazán szó sem 'Glocke'-t. BÁECZI 
ugyan a köztörök kazán szóval egybeállítható csuvas ^uran-nnk 'harang' 
jelentést tulajdonít (vö. MSzE2., 59); ez azonban csak valami elnézés vagy 
elírás eredménye lehet nála, mert az e szóalakra vonatkozó adatokat ő is 
csupán GOMBOCZ BTLw.-jéből merítette, ahol is e szóalakra vonatkozólag 
a következőt találjuk: „tschuw. An. PAAS. %uran 'üst, kazán' ", ami annyit 
jelent, hogy a csuvas szóalak PAASONENnek a csuvas anitri dialektusra vonat
kozó gyűjtéséből származik. — De BÁRCZI azon feltevésének sincs semmi 
tárgyi, szokástörténeti vagy szótörténeti alapja, hogy akár török, akár magyar 
nomádok a fémből készült üstöt jeladási célokra használták volna fel, ami
nek aztán az lett volna a következménye, hogy az eredetileg 'Késsel' 
jelentésű harang szó idővel a 'Glocke' jelentést vette volna fel (I. OK. 
I I , 355). 

5. De találkozhatunk BÁRCzinak a harang szóra vonatkozó fejtegetései
ben még két másik, turkológiai szempontból nagyon is kifogásolható fel
tevéssel. 

Az egyik az, hogy szerinte az altáji r és í hangoknak a folytatása a 
bolgártörökben r és l, de a köztörökben z és £ volna (BÁRCZI, MSzE2., 58). 
Erről szó sem lehet, mert az altáji és az őstörök r-nek és l-nek a folytatása 
a köztörökben is r és l (vö. a GOMBOCZ, B T L W . 184—5. lapjain felsorolt 
szavakra vonatkozó cikkek adatait). Ellenben a normális r-től és Z-től eltérő 
képzésű liquidákból (feltehetőleg r'-ből és yf'-ből) fejlődött a köztörökben z és §, 
a bolgártörökben pedig r és l. A feltételezhető őstörök hangok a VI. század
ban a közép-ázsiai türkök nyelvében még mindenesetre megvoltak, mert a 
bizánciak a később jelentkező köztörök z hangot ekkor a türköknél hallott 
nevekben még £-val adták vissza (vö. MARKWART: UngJb. IX , 88—95). Ezek 
szerint teljesen illuzórikus BÁRCzinak az a következtetése is, hogy „ahol. . . 
a magyarban a köztörök 2-nek r felel meg, ha Urál vidéki átvételről van szó, 
ősi török nyelvállapottal, ha vándorláskori jövevényről, csuvasos kölcsön
zéssel állunk szemben" (BÁRCZI, M S Z E 2 . 72). Harang szavunk Urál vidéki 
átvételnek szókezdő /?-ja alapján volna tekinthető. Ez — amint kifejtettük — 
márcsak azért sem lehetséges, mert harang szavunk sem alaki, sem tárgyi 
szempontból nem tartozik össze azzal a török kazán szóval, amellyel nyelvé
szeink BÁLINT GÁBOR nyomán egybeállították. 

.6. Van azonban a harang <<* török kazán 'üst ' egyeztetésnek hangtani 
szempontból még egy másik súlyos nehézsége is, amellyel még foglalkoz
nunk kell. Erre az egybeállításra ugyanis már BÁRCZI is szükségesnek tar to t ta 
megjegyezni, hogy a török -n ~ m. -ng hangmegfelelés egyedül áll török 
jövevényszavaink között (MSzE2. 68). Ezt a nehézséget a következő fel
tevésekkel vélte elháríthatónak: „Igen régi átvétel esetében azonban az -ng 
megmagyarázható volna egy török ^-ből, annak föltevésére pedig jogunk 
van, hogy a korai ősmagyar olyan török nyelvvel érintkezett, melyben az 
általános török szóvégi -n-nek (legalább bizonyos esetekben) -rj felelt meg. 
Ugyanis egy, még az ugor együttélés korában átvet t török jövevényszó, a 
hattyú ~ o s z t y á k ^ %ot%r\, vog. khutar) ~ török qotan ugyancsak azt igazolja, 
hogy az ugorság, majd nem sokkal azután a már különvált magyarság olyan 
archaikus török nyelvvel érintkezett, melyre jellemző volt az ilyen szó
végi -rj". 
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Mindez tehát azt jelentené, hogy az ugor együttélés korától a magyar
ság különválásáig ugyanaz a török nép élt volna Kelet-Európában, holott 
— amint már említettük — eddig még azt sem sikerült hitelesen megállapí
tan i , hogy törökök az időszámításunk előtti századokban tartózkodhattak-e 
egyáltalán Közép-Ázsiában. 

7. Ami mármost a m. hattyú n»» török qotan egyeztetést illeti, annak 
megokolása ZsiBAitól való (ZSIRAI, Jugria 97), aki, hogy PAASONENnek ez 
egyeztetéssel szemben felhozott kifogását (FUF. I I , 105) elhárítsa, a csuvas-
ból megállapítható -r\ > -n hangváltozásra hivatkozva valami őstörök *hotat] 
szóalakot t e t t fel. Hogy azonban egy ilyen őstörök szóalak egyáltalán nem 
tehető fel, azt a fenti török szóval egybeállítható és szintén (!) 'Pelikán; gödény' 
jelentésű mandzsu hután, hőtan, mongol yutan szóalakok szóvégi -n hangja is 
a, leghatározottabban tanúsítja. — Még nevezetesebb nehézség azonban e 
feltevés tekintetében az a körülmény, hogy a mari nyelv csuvas jövevény
szavainak tanúsága szerint az -r\ >> -n hangváltozás a csuvasban e g é s z e n 
k é s ő i , mert a mari nyelv idetartozó csuvas jövevényszavaiban következe
t e sen -^ felel meg a mai csuvas -w-nek {<C-r\), amint erre a körülményre már 
TLASANEN és P O P P E is rámutat tak (vö. MSFOu. XLVIII, 41; KCsA. II , 77). 
Ezek szerint az említett késői csuvas hangváltozás alapján azt feltenni, hogy 
ez a hangváltozás már akár az őstörökben, akár a bolgártörökben, akár 
valami más régi török nyelvben bekövetkezett volna, egyáltalán nem 
lehetséges.16 

8. Az előadottak szerint szó sem lehet arról, hogy a magyar harang 
szó kapcsolatban álljon a köztörök hazán 'üst ' szóval, sőt a legnagyobb való
színűség szerint nincs köze a mongol yarar\ya 'une grandé cymbale d'airain' 
szóalakhoz sem. Eredetéről mitsem tudunk. Régi jelentésére fvadászmada-
xak lábára való csengő') való tekintettel valószínűnek mondható, hogy e 
szónak nyelvünkben való meghonosodása valamiképp a sólymászattal volt 
kapcsolatban. Ügy látszik, csak Kelet-Európában volt szokásban a vadász-
madarak lábára csengőt kötni; ezért szavunk gyaníthatólag ugyanabba a 
nyelvi ré hegbe tartozik bele, mint a szintén ismeretlen eredetű sólyom és 
héja szavaink, t. i. az utóbbit is használták vadás>emadárként. E szavak 
feltehetőleg annak a praeszkytha származású állattenyésztő népnek a 
nyelvéből valók, amely nép ráhatására az i. e. 400 körüli hidegperiódus 
következtében az erdőségből a mezőségre költözött, időközben rénszarvas-
tenyésztővé lett ősmagyar népnél feléledt az ugorkor lótenyésztése (vö, 
MOÓR: ALH. IX, 145—63, 170). 

Érdekes azonban, hogy harang szavunk a legrégibb időkben víznevek
ben is szerep4* 1211-ben említve van egy Harangud nevű „stagnum" (OklSz. 

16 RASANEN és POPPE említett figyelmeztetése — úgy látszik —• elkerülte nyelvé
szeink figyelmét, és ezért ZSIRAI nyomán az őstörök vagy ősi bolgártörök -rj > -n hang-
változás feltevése tengeri kígyóként kísért minduntalan nyelvészeti irodalmunkban. 
Nemcsak Binczinál találhatjuk meg, hanem felbukkan LiGETinél (NyK. XLIX, 245— 
51) és GYÖRFFY GYÖRGYnek a Dentümogyer név első részére vonatkozó magyarázatá
ban is (GYÖRFFY, Krónikáink és a magyar őstörténet, 1948, 65). Az utóbbival kapcsolat
ban alkalmilag egy lapalji jegyzetben már rámutattam e magyarázat képtelenségére 
(Acta Ethn. Hung. II, 98), sőt annak elhibázott voltára már BÁRCZI akadémiai előadá
sához kapcsolódó hozzászólásomban is nagyon röviden utaltam. Sajnos, ezek a meg
jegyzéseim vagy elkerülték nyelvészeink figyelmét, vagy elfeledkeztek róluk, mert 
különben ZsiBAinak ez az elhibázott ötlete egyébként talán mégsem élne tovább még 
-^egyetemi tankönyvekben is. 
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347), 1464-ben pedig egy harangostho nevű. „stagnum" (OklSz. 348). Nem1 

lehetetlen tehát, hogy a harang szó eredetileg valami vízinövény (mocsárii 
gólyahír?) elnevezése volt, amelynek nevét sárga virágjának alakja mia t t 
vihették át azoknak a rézcsengőknek megnevezésére, amelyeket főleg vadász
madarak lábán alkalmaztak. De persze azért valószínűbb, hogy először volt 
a sárgarézcsengő, amelynek a nevét színe és alakja miat t egy mocsári virág 
megnevezésére á tv i t t értelemben használni kezdték. 

9. BÁRCZI török származásúnak gondolja még-eV igénket is, amely 
szerinte már a Volgán túli őshazában csupán azért került volna nyelvünkbe,, 
mert nagyon kiterebélyesedett családja van. Hogy ebben a származási kér
désben énnek az érvelésnek mennyire kétséges és ingatag az értéke, az LAKÓ 
hozzászólásából tűnhete t t ki, aki ugyanis rámutatot t arra, hogy e szavunk, 
bizonyos mari és manysi igékkel is kapcsolatba hozható (vö. I. OK. II , 368).. 

IV. 

Az az útvonal, amelyen nyelvünk „legrégibb" török jövevényszavainak 
vizsgálata során haladtunk, i t t-ott bizony kissé kacskaringós volt. Nemcsak 
a felmerült, súlyosnak mondható hangtörténeti és jelentési problémák miatt , 
hanem mert közben a tárgyalt szavakkal kapcsolatos ős- és néptörténeti 
kérdések is bizonyos tekintetben útvesztőt jelenthettek. Épp ezért helyén
valónak látszik számunkra, ha mármost az út végén vizsgálódásaink leg
nevezetesebb ős- és szótörténeti eredményeit a következőkben röviden össze 
is foglaljuk. * 

Mivel a törökség őshazája semmiesetre sem helyezhető Nyugat-Ázsiába, 
sőt az •— úgy látszik — Kelet-Ázsiában volt, semmi valószínűsége sincs annak, 
hogy valami török népelem már jóval időszámításunk előtt behatolt volna. 
Kelet-Európába. A törökség jelenlétét az időszámításunk előtti századok
ban még Közép-Ázsia területéré nézve sem sikerült eddig hitelesen kimutatni. 
Pedig Kelet-Ázsiából kétségtelenül Közép-Ázsián keresztül és pedig a dzsun-
gáriai „kapu"-n át vehetett az állattenyésztő nomádok számára is járható 
útvonal Kelet-Európába. Az a gondolat, hogy török nomádok Szibéria őser-
dein keresztül hatoltak volna be Kelet-Európába, teljesen irreális feltevés. 

A régi magyarok Volgán túli hazájukban semmiesetre sem a Nyugat-
Ázsiából a Volgán inneni Kelet-Európába vezető „északi útvonal" mentén 
laktak. Az pedig kétségtelennek mondható, hogy a besenyők előtt a magyar
ságon kívül nem volt valami más nép, amely a Nyugat-Ázsiából Kelet-
Európába vezető északi útvonalon, vagyis a kujbisevi volgai átkelőn keresztül 
a Közép-Volga és Közép-Don közötti Levédiába költözött volna. A magyar
ság Levédiát legkésőbb 800 előtt szállta meg, hiszen egyik csoportját a I X . 
század első felében már a Donyec melléki Etelközben találjuk. 

Az a bolgártörökös jellegű nyelvet beszélő törökség, amelyet a magyar
ság Levédiában talált, kétségtelenül Közép-Ázsiából költözött oda, minden
esetre jóval a magyarság behatolása előtt, ós pedig valószínűleg a 460 körüli 
nagy aszály idején. A magyarok ezek szerint 460 és 800 között kelhettek át 
a Volgán, és pedig valószínűleg a besenyők nyomására. 

A Volgán túli őshazában a magyarok legkorábban az alánok elköltö
zése után kerülhettek érintkezésbe török nyelvű népekkel. Ez a szomszédi 
érintkezés talán eredményezett néhány török jövevényszót nyelvünkben. 

.' 
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Eddig azonban nem sikerült olyan akár török, akár magyar nyelvi krité
riumot találni, amely lehetővé tenné ezek felismerését. 

Az aligha lehet kétséges, hogy a feltételezhető szomszédság révén 
legfeljebb műveltségi szavak kerülhettek volna a törökből a magyarba, 
nem pedig olyanok, amelyek a szoros együttélés folyamán kifejlődött szé
lesebbkörű kétnyelvűség következtében „felesleges idegen szavak"-ként 
.honosodtak volna meg. Pedig azok a szavak, amelyeket egyesek hangtörté-
neti kritériumok alapján török jövevényszavaink legrégibb, még a Volgán 
túli őshazában átvet t rétegébe volnának hajlandók sorozni, majdnem mind 
ilyen jellegűek. Már ez a körülmény is kérdésessé teheti, hogy helytállók
nak tekinthetők-e az alkalmazott hangtörténeti kritériumok. De más meg
fontolások is ezt tanúsítják: 

a) Nem állhat meg RÁsÁNENnek az a feltevése, hogy a nyak, nyár, 
nyargal szavak olyan ősbolgártörök nyelvi alakból származnának, amelyben 
az őstörök *f- helyén még az altáji *n > *n hang szerepelt volna. —Ameny-
nyiben ezek a szavak tényleg török származásúak, az ny bennük szerintünk 
csak török d « őstörök *?"-) helyettesítéséből származhatott. 

h) Nem állhat még BÁnczinak az a felfogása sem, amely szerint homok 
és harang szavaink még a szerinte az ősmagyar korban bekövetkezett k > % 
hangváltozás előtt kerültek volna g-val kezdődő török szavak átvételeként 
nyelvünkbe. A magyar k > % hangváltozás ugyanis nem választható külön 
az obi-ugor nyelveknek ugyanettől a hangváltozásától. De más okok is azt 
tanúsítják, hogy a két szavunk A-ja másként magyarázandó. 

A harang szó ebben a kérdésben már csak azért sem jöhet szóba, mert 
eredeti jelentése 'vadászmadarak lábán alkalmazott csengő' volt, amely
nek a köztörök kazán 'üst' szóval való egybeállítása sem hangtani, sem jelen
tési szempontból még csak szóba sem jöhet. 

Mivel pedig a homok szó eredeti jelentése 'futóhomokos terep' volt, 
.amely jelentés tényleg megfelel a vele egybeállított török qumaq szóónak, 
a Volgán túli ligetes mezőség területén, ahol ilyen terep aligha akadt, semmi
esetre sem kerülhetett volna a törökből nyelvünkbe. De ha lett is volna 
o t t esetleg ilyen jellegű terep, akkor is valószínűtlen, hogy a magyarok ősi 
földjüknek egyik természeti sajátosságát egy s z o m s z é d o s nép szavá
val nevezték volna meg. 

A magyarság régi kelet-európai szállásterületei közül futóhomokos 
terep — úgy látszik — csak a Donyec melléki Etelközben létezett. Ezért 
<e szavunk valószínűleg ot t került nyelvünkbe egy nem-bolgártörökös jellegű 
nyelvet beszélő török népnek, gyaníthatólag a kabaroknak a nyelvéből oly 
módon, hogy a szókezdeti török postpalatális q-t a magyarok ez esetben nem 
jnediopalatális k-val, hanem postpalatális %-val helyettesítették. 
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