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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtulok szóra vonatkozó legkorábbi helynévi adatok 1291-1294- ből ( Tu-
lukd) és 1318-ból (Tulucmezey) származnak, míg kőzős főnévként először
1395 kőríil a Besztecei szójegyzékben találjuk (Bidens: tuluk ).1 Az első kö-
zös főnévi előfordulás alapján a TESZ alapjelentésének '(fiatal) ökör, esetleg
tehén'-t tesz fel, s az 'őstulok' jelentést szaktudományi fejleménynek, tartja.
Egy eddig figyelmen kívül maradt adat ezt a képet tovább pontosíthatja.

Ez az adat Abu Hamid al-Andalusí al-Garnátí' (1080-1170) Magyaror-
szágról szóló arab tudósításában található. Abu Hámid 1150 és 1153 között
járt és időzött Magyarországon, s útját Mu'rib 'an ba'd 'aga'ib al-Magrib
c. müvében írta le:2 Ebben találjuk a következő tudósítást: "Basgirdban
(= Magyarországon) él egy nagy vad szarvasmarha (fajta), amely olyan
mint egy elefánt. Egynek a bőre annyit nyom, mint két erős öszvér, és a feje
annyit, mint egy borjú. Ott vadásszak és a1-1ayta l-nak nevezik. A csodála-
tos állatok közé tartozik, jó és kövér húsa van. Szarvai nagyok és hosszúak,
mint az elefánt agyarai.i'

A layta l szót eddig nem sikerült azonosítani. Ha azonban feltesszük a
szó íráskép ének minimális sérülését a kézirati hagyományozás során, akkor

kézenfekvő arra gondolni, hogy a~· íráskép J1y. ~ből keletke-

zett, azaz a szó helyes olvasatát *luyluk alakban kell helyereállítanunk. Ez
minden nehézség nélkül azonosítható a tulok szóval, amelynek thwlyok (1522

OklSz.) és tuliok (Szikszai) változatai is előfordulnak." Az arab írótól fel-
jegyzett luyluk vagy egy ómagyar *tul'uk alakot adhat vissza éppen úgy,
mint a thwlyok és tuliok írásképek, vagy annak *tujluk előzményét.

A tulok szó eredetének megítélésében bizonytalanság uralkodik. Ko-
rábban bolgár-török eredetűnek tartották.t újabban ismeretlen eredetűnek
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minősitik.f A bizonytalanság oka nyilvánvalóan az, hogy a török nyelvek-
ben nem maradt fenn a magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtulok szó lehetséges forrása, a mongol tu/ul

'borjú' szó közvetlen átvételére pedig aligha gondolhatunk. E nehézségek el-
lenére sem lehet azonban kétséges, hogy szavunk török eredetű s valamiképp
összefügg az idézett mongol szóval is.

Az ótörökben jólismert a tov- 'születni' ige, amelynek névszói szárma-
zéka az ótörök to+ um 'vágni való állat' szó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 De lehetsége volt ennek a'
tőnek -1 képzős névszói *tO')'ul 'megszületett, fiatal állat' származéka is, en-
nek átvétele lehet a mongol tu/ul 'borjú' szó. A tO')'- tőnek van azonban az
ótörökbenDCBA- 1 képzős igei származéka is: tO')'ul- 'születni'.8 Ennek -s/« képzős
igeneve lehetett a * tO')'uluq 'megszületett , fiatal állat, borjú' szó, amelynek
átvétele a magyar tulok állatnév. A tu/uluq > tulok hangfejlődés feltevése
nem ütközik nehézségbe.P A tov ul- 'születni' > *tO')'uluq 'fiatal állat, borjú'
képzéshez és jelentésfejlődéshez jó párhuzamot nyújt a jurák szamojéd s i i j j i i

'rénszarvasborjú, mind házi, mind vad',lO amely a s ó j j i i 'szülni, születni' ige
származéka.

Abü Hámid leírása kétségtelenül az őstulokra vonatkozik. A tulok szó
tehát az ómagyarban mind a fiatal házi marha, mind az őstulok megneve-
zésére használatban volt. Erre is párhuzamot nyújt a jurák szamojéd s i i j j i i

szó, amely mind a házi, mind a vad rénszarvas borját jelölheti. A tulok szó e
kettős jelentését az ómagyarban az tette lehetővé, hogy a házi marhánal isa
még igába betöretlen ökrök megnevezésére szolgált, mint ezt az OklSz. "bo-
ves adhuc nondum jugum trahentes vulgariter Thwlok noncupatos" adata'!
bizonyítja.
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