
MUHAKEMET-ÜL-LUGETEJN. 
MIR 'ALI-SÍR (NEVAJI) CSAGATAJ-TÖRÖKJÉBŐL. 

KÖZLI VÁMBÉRY ÁRMIN. 

Elöjegyzet. 
A nem rég a magyar közönség elébe terjesztett „Abuska : csa-

gatajtörök szógyűjtemény "-nek figyelmes olvasója kétség nélkül ész
revette már, hogy mily különös nagyra becsüléssel tétetik abban 
többhelyt Mir 'Ali-Sirnek fent czímzett munkájáról említés. Kitűnik 
hogy az Abuska szerzője ugyancsak a Muhákemet-ül-lugetejnt is, 
Mir cAli-Sír egyéb munkáin kivül, forrásnak használta nagy szor
galmatosan , melyből pedig nem csak megjegyezni való szókat, ha
nem egyenesen nyelvészeti észrevételeket vehetett át. Ez eléggé 
magyarázza azon érdekeltséget, melylyel a Mnhákemet-ül-lugetejn 
iránt kell lennünk, ha érdekel az Abuska szógyűjtemény; mert nem 
kevesebbről van itt szó , mint ennek egyik forrásáról, mely abban 
nekünk is hozzáférhetővé leszen. Ennek bírása vala tehát egyik fő-
óhajtásom, midőn tavai öszszel visszatértem volt Stanibulba, és csak
ugyan annyira kedvezett a szerencse, hogy nem sokára a Fátih 
(Hódító, II. Muhammed) könyvtárában Mir 'Ali-Sír összes munkái
nak egy példányára akadék , mely hihetőleg ugyanazon tiszteletpél
dány, melyet a szerző a Hódító fiának, II. Bajezidnek küldött és 
melyet ez az atyja tiszteletére alapított könyvtárban letett. Egy 
vastag 4-ed rétü, a legszebb ta'lik-írással írt kötet ez, mely Mir 'Ali-
Sirnek minden az Abuskában (aga szó alatt, a 6. lapon) elősorolt mü
veit, köztük a Muhákemet-ül-lugetejnt is magában foglalja, s melyből 
ez utóbbinak másolatját vétetvén, ezt magyar fordításommal együtt 
a tisztelt M. Akadémiának ezennel megküldeni szerencsém van *). 

*) A mi itt a Nyelvt. Közleményekben kiadatik, az nem az ege'sz 
Muhákemet-ül-lugetejn , hanem csak első , nyelvészeti észrevételekkel fog-
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Igaz, hogy a Muhákemet-ül-lugetejn ezen czíme után (A két 
nydv — török és perzsa — megbirálása) tán nagyobbszerü tartalmat 
vártam; de azért e kis műnek sem kicsinyelhetjük fontosságát; nem 
tagadhatjuk el szerzőtől azon kiváló érdemet, hogy ö hittársai kö
zött első adott jótékony lökést az iszlámot követő törökség majdnem 
végképen elcsökkent honfiúi érzületének. Az iszlám a nemzetiségek 
halálos mérge , s csak ennek tulaj donithatjuk, hogy a középázsiai 
hazájából délnyugat felé költözött oszmanli-török törzs oly hirte
len bírt nemzetiségéről megfeledkezve nyelvét annyira arab-perzsa 
szóanyaggal tele tömni, és az eredeti tiszta törökséget inkább szé
gyenleni mintsem becsülni. E tekintetben csakugyan szívbeli meg
elégedéssel látjuk Mir 'Ali-Sírben azon férfiút, ki a gyalázatos ide-
genszerüskedés ellen bátran síkra szállva, hontársaiban anyanyel
vűk szép különösségei, bősége s kiváló tehetségeinek bemutatásával 
a nemzeti érzületet törekszik fölébreszteni 5 s hogy intéseit annál 
hathatósabbá tegye , saját török költeményeinek ragyogó példájával 
mutatja meg a török nyelv irodalmi és költészeti miveltségre alkal
mas voltát. Söt, meg nem elégedvén evvel, még különös figyelem 
gerjesztésére török anyanyelvét az akkor hazájában minden finom 
miveltség képviselőjének tartott perzsa nyelvvel is hozta nyelvészeti 
hasonlításba, és a törököt minden tekintetben a perzsa fölibe helyez
vén, részletekkel meg akarja mutatni, mint pótolja az utóbbi sokféle 
hiányosságát amattól kölcsönzött szókkal, vagy mennyire nem mér-
kÖzhetik amavval kifejezési tehetségben; s következetesen megróvja 
azon török születésű költőket és tudósokat, kik a kor előítéletének hó
dolva, szellemi terményeiket csak perzsa nyelven szeretik közzétenni. 

A Muhákemet-ül-lugetejn-t különben, a végén kitett évszám 
szerint, 905. ( = K r . u . 1499.) esztendőben írta meg Mir'Ali-Sír, csak 
egy évvel 906. ( = Kr. u. 1500.)-ban lett halála előtt. 

A k e g y e l m e s é s k e g y e l m e z ő I s t e n n e v é b e n ! 

Dicséret és hála legyen Allahnak, ki az embert a több terem
tett állatok fölött a nyelv és beszéd dísze által kitüntette, s az em-

lalkozó fele. Második fele inkább irodalomtörténeti, nem nyelvészeti ér
dekű ; abban Ali-Sir, kivált a maga, esagatajtörök nyelv mivelésére tízött 
költői működéséről értekezik. Szerk. 

SYELVXÜD. KÖZLEMÉNYEK. 8 
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béri beszédet a legédesebb czukorrá, a legjobbízü mézzé tette. (Vers) 
„Oh ki szóval kezded meg a teremtést, s az embert különös bará
toddá tevéd ; ki őt, a mint a ,klln fejekun'J) lapjának ékességévé 
lőn, beszéd által mindenek közöl kitünteted." 

Hála legyen Allahnak, kinek hatalma tökéletes! ki Khamirtu 
tinet adam bijedi árba in szabáhá 2) — nemes vers szerint az „'Alimé 
eleszmá kiiUiháíl 3) tehetséget adáneki, s őt a ,beszéllő' név tárgyává 
tévé, hogy legelőször e kegyességtétellel valamennyi teremtett ál
latoknak fölibe emelkedék és mindnyájok közül kitünék. (Vers) „Mi
dőn e világot teremte az isten s az ő hatalmával léteit ada a világ 
népének, az vala czélja, hogy az ember teremjen meg, s az embert 
meg azért teremte, hogy neki kedvelt barátja legyen." 

0, a (kiváltképen) ékesen szóló, ki az arab ékesenszólók hírén 
fölül még az ég rózsáskertjén is túlhaladt, az ő csalogányszava az 
ana efgah 4) zengésével köté le azoknak nyelvöket s leszállítá dicse-
kedésök hangját. (Vers) : „Azon időben, hogy sem világ, sem em
ber, még nem vala és az alkotó keze mindezeket még körül sem raj
zolta vala : már akkor, a mint az (Muhammed) a maga teremtésé
ből föllélekzék, „kilnte nebien feefhem" 5)-mel nyilatkozók (Allah 
t. i.)." Isten áldása Ő reá, meg dicső és nemes társaira! 

Az ékesenszólók aratásának kalászszedője és a szó drága gyöngy
kincsének fölügyelője, a versek rózsáskertjének éneklő csalogánya 
'Ali-Sir, ki Nevdji melléknévvel ismeretes, ekképen nyilatkozik: A 
szó egy gyöngy, melynek tengere a szív, ez levén a részletes és ál
talános értelmek gyüjtőtára. Valamint a tengerből búvár által nap
fényre hozatva díszlik és ragyogásához képest értékesnek mutatko
zik a drágagyöngy, úgy a szívből a kiszabott beszéd mestere által 

!) ,J»XAJ ijjS = legyen és lön. Azon szók, melyekkel Allah a vi
lágot teremtette. A ,hün fejekün lapja' = a teremtett világ színe. 

) L>LkrfO Ĵ WAXJ»( ^ < \ A J í*4>f ^MJJC Oj*i>. = én kezemmel gyúr
tam az embert agyagból negyven napig. 

) L^XS* L*.A«^( *J^ = tudta mindennek a neve't. 
) 4i~oif Ljf = én vagyok a legjelesebb szónok. — Muhammednek 

maga-mag áról tett vallomásában található. 
) i*£iÜ LwJ oU5^ = tudjad , hogy próféta lettél. E szókat az 

isten még a világ terem fése előtt intézé a prófétához. 
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eléhozatva ékességet nyer a szó gyöngye is, s értékének foka szerint 
széltiben híresül. Továbbá, valamint a drágagyöngynek értékére 
nézve igen sok foka van, úgyhogy egy diremtöl kezdve egész száz 
tumánig érő van (Vers) : „Ha gyöngyöt vesznek, hogy örömük teljék 
benne : hol ezret kapnak egy direm vagy miszkalért; hol csak egy 
is, melyet király akaszt fülébe, egész egy ország ára pénzbe kerül" 
— úgy a szó gyöngyének még ennél is határtalanabb a különbsége 
és végtelenebb a fokozatja, úgyhogy, felségesétől holt testbe is újra 
tiszta lélek száll, otrombája élő testre is halálos méregként hat. — 

\ (Vers) : „A szó gyöngye az , melynek fokozatait meghatározni nem 
bírták a beszédtudósok; mert abból támad a veszedelem sürü er
deje, az láttat mentő csodát is." — A szó különbfélesége minden kép
zelés határán túl való, és ha túlzás nélkül csak összevont és rövi
dített előadás mellett, 72 fajra oszthatjuk, de nincs oly szó, mely 
ezen 72-féle beszédben eligazítva vezérelne. 

De beszéljünk részletesebben. Ismeretes, hogy a lakott föld hét 
klímájának mindegyikében sok ország van, minden országban sok 
város, falu és helység; továbbá, minden síkságon töménytelen sok 
kóborló néptörzs, minden hegység oldalain és csúcsain, minden ten
gernek szigetein és partjain, annyi meg annyi népség lakik. — Pe
dig mindenik ilyen néptörzsnek nyelve és beszéde a többekétől kü
lönbözik és elválik sok sajátság által, melyek nincsenek meg egye
bekben. Sőt a madaraknak, házi és vad állatoknak is külön-külön 
nyelveik, azaz sajátságos külön hangjaik és ordításaik vagy modula-
tióik és énekléseik vannak. 

De minthogy a szónak és beszédnek czélja az értelem, s mint
hogy az említett teremtett állatoknak czélja megint csak az ember, 
értelmes és világosan kifejező szó kivált az ö szava, ki igazán be
széddel él : azért már ezen szó és beszéd magyarázásával van dol
gunk. Ennyi különb-különb városok, falvak, hegyek, puszták, er
dők és tengerek lakosai által az említett változatossággal és kü
lönbözéssel beszéllt nyelvek között leginkább az arab nyelv tűnik ki 
ékesszólásával és díszes bőségével, mit egyik szótudós sem pörölhet 
el tőle. Mert a kinek szava igaz, és áldás a müve, a mindentudó úrnak 
ö szent felségének csodálatos rendezetü szava (a korán) is ezen nyel
ven ért le hozzánk, valamint a próféta — isten áldása és béke le
gyen rajta — boldogságos hagyománya ebeszédbenjutott reánk, s a 
nagy szentek és nagytiszteletü sejkheknek igazságos tantételeik és 

8* 
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írásba öltöztetett szép mondataik is azon örvendetes kifejezésben és 
azon boldogságos szavakkal és jegyekkel készültek. (Vers)f: 

„A világkertje álltáig e rózsáskert is (az arab nyelv) gyü
mölcshozó legyen, és szent kerítésén belül ily csalogányok éneke 
solia meg ne szűnjék." 

Az arab nyelv után még három nyelv van, melyek tiszteletben 
állanak; mert a ki az azon nyelveken való beszéd gyöngyével él, 
annak ékes leszen kifejezése, és mindegyiknek kitűnő jeles sajátsá
ga fölötte sok van. Azonban e nyelvek, a türki, fárszi (perzsa) és 
hindi nyelvek eredete az, hogy Nóe próféta — isten áldása rajta — 
három fiával Jafet, Sam és Ham-mal a vízözön bajától meneküle, 
és annak veszedelméből éltét leié ; de az egész földön emberi nem
nek legkisebb nyoma sem maradt vala meg. Azért Jafetet, kit a tör
ténetírók Ebultllrk (a törökök Ősé)-nek neveznek, Khata országba, 
(Chinába) küldé ; Samot, kit Ebit Ifúrsz (a perzsák ősé)-nek írnak, 
Irán és Túrán országok fejedelmévé tévé ; Hámot pedig, kit Ebul-
kindi (az indusok őse)-nek neveztek el, Hindusztán vidékébe küldé. 
E három profétafi gyermekei és cselédei aztán a nevezett országok
ban elterjedének és megsokasodának. Meg kell jegyezni, hogy Jafet, 
az Ebultürk, a mint a történetírók egyezőképen mondották, vérei 
közöl kitűnvén, a prófétaság koronáját nyeré fejére, és isteni küldetés 
tisztével tüntettetek ki testvérei fölött. A három nyelv, a türki, fárszi 
és hindi nyelvek, e három testvér nemzetségei között teljédének el. 
Ham, mivel Nóe ő szent kegyelmén arczátlanságot tett, s azért ellene 
a próféta áldott nyelvétől átok kelt vala, az ő fehér arczszíne feketére 
változván át, egyszersmind nyelve törödözöttséget mutatván, ékesszó
lás mestersége nélkül marada. Gyermekeinek és nemzetének, Hind-
ország népének arczszíne, mint az oskolás gyermek tentás gyakor
lat-írása , fekete, és nyelvoket, mint a gyermekek hegyetört tol
lát, szép írásra nem használhatják. Különben nem feketítenék be 
saját arczuk lapjaként, tenta feketével egy-egy lap színét s maguk 
nyelveként törttollú nyelven nem beszéllnének. — De nem is tudja 
ám más ember, mint ők magok, azon írás jegyeit, s azon varjulába-
kat (keleg pálarni) a fekete népen kivül más senki nem olvassa, se 
meg nem érti. A mint az arab nyelven van igazi szép beszéd, a hindi 
szók pedig csak haszontalan czifraságot adnak, úgy az egyik mint
egy felséges nemesség, a másik utálatos alávalóság fokáról kelt. 

fiatra van még arról szólanunk, hogy miképen alkalmasak az 
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értelmek kifejezésére a török és perzsa nyelvek. Ismeretes, hogy a 
török ember (türk) a perzsánál (szart*) sokkal élesebb eszű és jobb 
felfogású, és lelki mivolta természeténél fogva tisztább és őszintébb ; 
míg a perzsa a töröknél tudományban finomabb és mélyebb gon
dolkodású , mi a török ember nyíltszívüségéböl és egyenességéböl, 
a perzsának meg tudományából és bölcseségéböl is kitetszik. Azon
ban nyelveik közt a tökéletesség és hiányosság szempontjából fölötte 
nagy különbség van; a török szavai használásában a perzsát sokban 
felülmúlja, söt velők a perzsa nyelvnek is ékességet adott, a mi
ről annak helyén még bővebben fogunk szólani. Hogy mennyivel 
szelídebb a török természete a perzsáénál, lehet-e világosabb bizo
nyíték és tanúság mint az, hogy e két népnek mind férfia asszonya, 
mind előkelője és alrenden valója között egyaránt érintkezés van, s 
a két félnek egymással egyenlő közlekedése és beszédváltása van : 
de mindamellett, hogy a perzsa között több a tudós ember és a mivel-
tek osztálya s a török a perzsánál jóval egyszerűbb ember, még
is az utóbbiak (a törökök) az előkelőktől kezdve a legalsóbb ran
gúig a perzsa nyelvet bírják, annyira, hogy nem csak magukat 
kifejezni, de még ékes szólással tudnak rajta beszélleni.; söt 
török költök is vannak, kik perzsa nyelven szép és kedves ver
seket írnak. Ennek ellenében a perzsa nép közül az előkelőtől a 
pórig, a tanulatlan embertől a tudósig, senki nem tud török nyel
ven beszélleni vagy törökül beszéllöt megérteni, és ha mégis 
száz vagy ezer között egy valaki találkozik, ki e nyelvet meg
tanulván rajta beszéllene , mindenki megismeri és észreveszi, 
hogy perzsa és a beszéllö a maga nyelvével önnön szégyenségét 
mintegy maga bevallja. — A töröknek szelíd és könnyen alkalmaz
kodó természetéről már ennél nem lehet nagyobb tanúság, s ez 
ellen senki nem is szólhat semmit. Azonban, ha a perzsa általá
ban a török beszéddel nem boldogul, ennek oka egyszersmind az 
is , hogy a török szók megalapítója nagyon sok finomságot akar
ván kifejezni, igen részletes értelmekre alapított szavakat, me
lyeket még a tapasztalt ember is magyarázat nélkül meg nem ért
het. Ilyen szók : 

*) Szart, lásd Abuska 56. lapját. * 
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') Kézirati máaolatban hiányzik az j fölött való pont: lehet az ia, 
hogy j> volt. B. 

5) Vagy dloUCü. - 3) Vagy J L Á J ^ T ; 
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70. ^ loücLs 

75. ĵLo\«Áy^u/ 

O L«JS\MÜ 

80 

85 . 

90. 

SI)LOV.£A«A^ ^jLcikjucSS-xi 

J U J ^ J Ó / ^wXj tX+As* . 

t i)U»yOjí ' ^Lobb 

dUyCo 95. j U b l i 

dlobxjJo^ ^UiÜÍAJa. 

jLoir;Lur ^ju;5oó^r 

dLcy^r vJLosjtXJ^ 

( j U J ^ a •L+J JVS^W/ 

^JLO!<\AS». 100. J U ^ J C Í K 

íme száz szó, melyeket a furcsa kitételek közé sorolnak, a 
melyek egyikére sem adhatnak a perzsában szorosan megfelelő szót. 
És mégis szükség van rá ; mert beszéd közben az ember annyiszor 
szorul rá, hogy a nélkül meg nem lehet érteni, s ha egyik vagy má
sik szót akarnak magyarázni, ez csak úgy lehet, hogy mindenik szó
ért több szót egybe vesznek, s ezt is csak arab szók segítségével. 

A torok nyelvben számos ilyféle szók találkoznak 5 mi jelen
leg az említett százból csak egynehánynak fejtegetésébe bocsátko
zunk , hogy ellenfeleink [állításunk igazságáról] meggyőződjenek, 
s a többit is e szerint megítélhessék. 

A nagy híres költök közt némelyek a bor leírásában igenis bö-
szavuak, a miért is a borozás szabályairól sok szót ejtvén, véghetet
len finomságokat állítanak elö. Az ily szóknak egyike, p. o. 

jjlc»Lbju« szipkar~m.uk, e következő versben: „Bort ide pohár
nok, hadd múljék legalább egy perczem is ; de úgy legyen, hogy a 
mennyit nyújtasz, mind egy cseppig leszörpoljem." Már e szipkaraj *) 
szó tartalma kerülvén elö, hogy segítenének perzsa költeményben ? 

^ U ^ & J O U " tams'i-mak : nagyobb élvezet végett nem hamar, 
hanem meg-megízlelve, keveset iddogálni, mely furcsa értelemmel e 
következő versben fordul elö : 

*) Ezen alak van a verebén, 
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„Minthogy a pohárnok, miután ívott, nekem nyújtja a páros po
harat, iszom azt cseppenként (tamsi tamsi)." 

jjjbou»Aákjj bokhszamak szóra a török e következő verset 
mondta : 

„Az elválás bujában szerelem-környéket hullatva (bokhszab), 
nem tudom, mitévő legyek ? A bor most gyógyítószerem; e nélkül 
a vész hónába indulnék." 

Perzsául beszéllő török bégek és bégfiak, ha bokhszamak-o1 
perzsa nyelven akarnák visszaadni, mi módon tennék azt ? A költé
szet alapja főleg a szerelmen nyugszik, s abban megint nincs általá
nosabb és állandóbb dolog a sírásnál Q'iglamak) ; de abban különb 
ségek vannak. P. o. 

^JJU-U*MX>ÍV*£J figlamsz'in-mak, ily értelemben használva for 
dúl elő : 

„A jámbor szerelmes , ha szerelmét nyilvánítani akarja, mé$ 
akkor is csak magában zokog (j'iglamsz'inur), de szemébe nem j< 
köny." 

ingre-mek és szingre-mek, annyi mint 
fájdalommal titkon csendesen sírni. A kettő közt csak kevés különb 
ség fölismerhető. (Vers) : 

„Bár mennyire igyekszem a jámborok előtt éretted való sze 
relmemet eltitkolni, mégis szokásom éjjelenként majd ingremek, maj< 
tzingremek.u 

^Loülft^w sz'ikta-mak, a jiglamak-né\ bővebb erösebb sírá; 
jelent. (Vers) : 

„Az a hold(arczú), ki folytonos mosolyával köny ékre fakas: 
tott, mit mondok könyekre, tán véres könyekre fakasztott (sz'iktatt'%), 
Van ezenkívül még 

vJ w°)j*y ögiirmek, fennhangon mérték nélkül sírni, jajgata 
valamint e versben van : 

„Foglalatosságom a hegyről mindenfelé könnyeim sebes foly 
mát ereszteni, és az elválás bújától mindig keservesen jajgatni 
íme az ögiirmek szónak híven megfelelő szó a perzsa nyelvben ni 
sen, s perzsául szóló költő az ilyen különös kifejezéstől el v* 
zárva. Ogiirmek-nek ellenében még 

indskir-mek, azaz : vékony hanggal sírni-fé 
kitétel is létezik. így e következő versben : 
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,. A sors kegyetlensége alatt szememet ((5J*^yc v a n ^j^v^í 
helyett) rontva sírok; kerékként forgat engemet, lassan zokogva 
(indskirib) sírok." 

A törökök sokszor jiglamak mellett még a haj! haj! kiáltó
szót is fölvették, mely egyszersmind eredetileg török. így isme
retes az én egyik versem : 

„Nevaji! ama rózsáért ne jajgass oly sokat (haj haj jíglama) ; 
mért mig haj! haj-t mondasz, se rózsatö, se bimbó, se rózsa nem 
marad." 

Ha a szerelmes lábába tövis (tikén) szúródik, azt ök khar A^. 
szóval jelentik, 

)yy^*- dsögür (dsügiir)-íé\e szó azonban, mely hatásosabb, nem 
áll rendelkezésökre. így : 

„Kihúzván a töviseket, melyek utadban lábomba szóródtak; 
azon hely (hol kedvese lakik) porát sebemre írnek használom." 

^UiliyAJ' j ^LeJLw-»̂ ó' k'imszan-mak és kízgan-mak (amaz : 
pirulni, emez : hevülni, boszankodni) is két különös szó a török 
nyelvben. így : 

„Arczodat leleplezni pirulok én ; de ha más látná (s nem én), 
mégis bosszankodom." — Perzsa költök ily szép értelem kifejezé
sére képtelenek. 

ii)\A\y+XjJS tilmUr-mek. A szerelemben ha valaki szerencsés, a 
kedvese tekintetét nyerni, a szerelmesnek esengő kacsintása nagyon 
alkalmas dolog. Ezen vagy ilyféle szóval nem élhetnek a perzsák. 
E török versben ekként van használva : 

„Fogyasztja véremet, valahányszor szemeid rám tekintenek; 
ha sokszor arczomra nézvén távolról kacsintván (tilmiiriih) . . . " 

jjj+jLulj jaszaa-mak: piperézkedni-féle szót a perzsák arászte 
(díszített) és arájis (ékesség)-gel adják, de 

IJLÍLJO bizen-mek (czifrálkodni) igét, mi több mint jaszanmak, 
nem tudják tolmácsolni. így mondották e szókat : 

„Minthogy elég neked bájos szépséged, mi kell neked pipe-
rézkedni és czifrázkodni (jazanmak} bizenmek) ?" 

cLö kabag , a mi a szépeknek szemük és szemöldökük közt 
van (talán szemfedél, & kabag fedelet is jelentvén?), minek a per
zsában külön megnevezése nincsen. így egy szépség leírásában 
(Vers) : 
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„Pettyei (anyajegyei, a keletieknél kitűnő szépség jele) ró
zsák, pillái tövisek; szélesek szem födelei (kabaglarí), de keskeny 
a szája." 

Ismét ha a szerelem cselekvései között sírást sóhajtást ah és 
dem-mel adják (perzsában): a törökök az utóbbit cmk'in (szikra), az 
előbbit pedig 'ild'irim (villám)-hoz hasonlítják. így (vers) : 

„Tőled elvaltomban a világot (népet, ulusz) meggyújtani szikra 
a panaszom és villám a sóhajom." — A perzsában csak';n és 'ildírím-
ként határozott szók nem léteznek; ők ezeket az arab aü^Lo szálka 
és (JÍJ-J barlc-kal adják vissza. — Úgy szintén a szépség leírásánál 
a nagyobb anyajegyet (Jtá* arabúi) mit a törökök ming-nek monda
nak , a perzsák nem tudják megnevezni. Egy török vers így adja : 

„Ki az ő piros arczán az anyajegyet (ming) teremte, az szintén 
termetét és hajzatát is teremte." 

Hosszas lenne mind azon szókat egyenként felhozni, melyek 
nélkül a perzsa nyelv szűkölködik; más részről a költeményre nézve, 
minden műértő és ékesszóláshoz értő előtt elég tiszta és világos, hogy 
a szójáték (tedsnítz ve ihűm), a szép s gyönyörű török nyelvben sok
kal nagyobb mértékben van meg, mint a perzsában, a mi a versnek 
díszt ád és művészeti becsét emeli. Vegyük például az.: 

o ! at szót, melynek jelentése 1) név, 2) ló, 3) vess, vessd (p. o. 
követ vagy nyilat. így : 

„Minthogy Huri és Peri a, neved (at-íng) bégem! gyorsaságban 
div a lovad (at-'ing), oh bégem! Minden nyilat, melytől a nép szalad, 
nyomorult lelkem felé vetettél (at-ting), oh bégem!" — E két vers
ben tökéletes szójáték foglaltatik, mely csak a török költőknek tu
lajdona, a perzsában nem létezik; az effélét tojvg (jíjjy^-nak neve
zik, és magyarázata a Müán-ül-evzán czímü verstanban van megírva. 

o : l it szónak is három jelentése van, így (vers) : 
„Oh vetélytárs, ha hozzá is tartod magad híven, mint a kutya 

(it), de könyörülj rajtunk s tégy (it) az ő gyöngyévé. Bár a pokol 
tüzét éri is fel szerelmed lángja : fogj saját kezeddel s ő felé vezess 
(it). —Ezenkívül JíyS szó is három jelentésű, valamint ( j b és (J>u> 
szók is hasonló viszonyban vannak. A három jelentésű szók száma 
határtalan, de van olyan is, melynek négyféle értelme van. így: 
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y-i bar, mely 1) léteit jelent (van, megvan), 2) menj (a bar
mok = menni, parancsoló módja); 3) teher; 4) gyümölcs. — Még 
öt jelentésű szó is létezik, milyen : 

^KSXM szag'in, melynek egyik jelentése a szag'inmak = meg
emlékezni parancsoló módja; 2) anyajuh; 3) szer elemittasság; 4) 
örült; 5) betegség. Továbbá : 

\ * J tilz és töz szónak lehet sokféle értelme: a) nyíl vagy lánd-
zsa-féle jószág; b) itüz) síkság, mező; c) (tüz) egyenes lelkű, nyílt
szívű ; d) (tűz) hangold, rendezd a zeneszerszámot, parancsolólag ; 
e) két személy közt egyezkedést hozni létre; f) társaságot keríteni, 
összehozni (?). 

wy> kök szót is több értelemmel használják : 1) ég, menny, 
coelum; 2) (kük) zene; 3) gyök; 4) szeg ; 5) zöldség, rét. Szóval 
ilyen szó, mely három, négy vagy még több jelentéssel bír, a török 
nyelvben sok van, a perzsában nincs annyi. 

A vav (j) és ja (^5) véghangokból álló nyílt vagy rejtett rím, 
mint o».s». öjö khod — dud , zor — nur, sir — szir, a perzsában 
csak kétféle, a törökben pedig négyféle önhangzóval lehet. A vav-
val valókból idézzük az 

«y<jt szót, mely lehet 1) ot = megégett valami, tiíz; 2) öt, át-
menés értelmével; 3) at (nem érthető); 4) üt tűzhöz tartva per
zselni, égetni. 

A ja (^)-val való között háromfélénél több nem találtatik; p. 
o. VAJ mely 1) biz vagy bez, perzsául (^tXS r) talán : vászon; 2) 
= mi; 3) árr. 

Továbbá : >£J' tir 1) a tirmek = összegyűjteni igének paran
csoló módja; 2) izzadtság; 3) = nyíl. Ezenkívül, egyes betűket 
kifejezés kényelmessége vagyis inkább a rím könnyebbsége végett 
egymással felváltottak. Ilyen a többi közt az elif (I) és hé (»), me
lyek között külömbséget nem tévén, a 7íé-vel végződő szó eliffel vég-
zödövel is tehet rímet, mint p. o. M ara tesz rímet, *y-» és Uö dvra-
val, de tehet »>*« szere és ŝ O dere-vei is , valamint 'CXJ beda '4X0 
szada-vsX s egyszersmind 5k>o bade-vel rímelhet. Ugyanezen közös 
viszony van váv (y) és zamme (az u, o, ii, Ö hangzókat meg-

jelelő ' jegy) között és így az ^j?) szó ^ hur és ^ dur-ral, 
ép oly szabadon rímezhetö, mint )yr*> zarnr és >j>£• gurur-ral. 
Hasonlóképen van a dolog a ja (<g) és készre (i, 'i hangzót helyettesítő 
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jegy) között, úgy hogy v£^' ag'ir, v ^ v bagír szók, >£ü> kádir, s^Lo 

szacfor-ral ép oly szabályszerű rímet képeznek, mint y-f^^i teekhir 
és ríS^*-5' t ujjir vs\. E könnyebbségek a perzsa nyelvben nincsenek. 

A törökök az ételt általában ^JyjySJ^ jigülük, akármily italt 
pedig wy^XiSVjf icskülük-nek nevezik , míg a perzsák nagyobbré-
sze söt mindnyájan az evést és ivást az egy khorden szóval fejezik ki. 
Ok továbbá nagyobbik és kisebbik testvért egyaránt biráder-nek 
mondják, míg a törökök amazt Ltf aga (bátya) , emezt pedig ^ Á J | 
ini (öcs)-Taek hívják. Hasonlólag ők a nagyobbik és kisebbik leány
testvért a közös khkher (soror) szóval nevezik; a törököknél amaz 
^sfclxjf igedsi (néne), a másik JSJ^MJ színgil (húg). Ezek az atya 
öcscsét vagy bátyát x i b l abaga, az anya öcscsét vagy bátyját pedig 
^Ikia tagaj-n&k nevezik; a perzsáknak egyikre sincs külön nevök, 

és csak az arab <*£ 'amm = pat ruus , nagybátya és u^*- khkl = r 

avunculus-szal élnek. 

j tüdLvjJ kökültas (melltárs), &&'! ataga (nevelő) és &£oJ 

inge (bátya felesége) szókat a perzsák a török nyelvből kölcsön vet
ték. — A határozott jelentésű ak-öj (= sátor)-nak so*is* khargiíüi 
nevet adtak, de annak egyes részeit többnyire török szóval nevezik : 
ijyÁxjy tünglük (ablak, füstnyilás); ^)\^ özük (sátorbeli szerek); 
py)j* turhig (függöny), ^ j r ^ V baszrug (sátorbeli szerek, Ab.), 
*£=»• ds'i'g, o L o kanat (szárny), &j\y gözeng (ablak, nyilas) , py 

og (támczöveg), (já^i-L bag'is (kötélzet), uJu^yj boszaga (küszöb), 

aü^jjf irkene stb. 

A vadászati állatokat és madarakat, mit a szultánok két kü

lön dolognak szol tak tar tani , ők a közös ^LCá si&iár-ral nevezik. 
Különösen a vadállatok közül a törökök a szarvas hímjét «3ye huna, 
nőstényét ( j-y?*)^ bozdsin*)-nak, a hím őzt y£-ys bugu és a nőstényt 

uy* merel-nek mondják, míg a perzsáknál y&\ sJiu (szarvas) és 
^))T gözen (őz)-nél egyebet nem mondanak. 

Azon undokság, melynek a neve )^~&j-> tongusz (disznó), an
nak hímjét ^ j v ^ kában (kan) nőstényét ^ A ^ X - y o mikedsin (emse), 
a kolykét pedig **?.)yrt- csörpe (malacz)-nak nevezik, míg a perzsák 

'mindezeket khog és girkz-zal jelentik. — A madarakra térve át, 
ezek között ismeretes az ^ ^ L J o f ilbaszim récze. A perzsa az 'il-

*) A másolatban : (j-V?*) *J V. ö. Ab. 36. 
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baszun-t nem ismeri , de a török a hím réczét aúj-u; szona, a nősté
nyét pedig ^j-tó>>jj bords'in-na\ nevezi m e g ; a perzsa ennek nem is 
ád nevet, hanem hímjét nőstényét mindakettöt murgahi (vízimadár)-
nak mondja. A réczének egyes nemei is ismeretesek szakértők előtt, 
p . o. s^)y=^ csürge, \y»j3j+u 10 of irke szokszur, y i u x j ' almabas 
(vörös-fejü), MpLül > J 3 L * csak'irkanat (tarkaszárnyú), yuuÜN^xi* ti-
mür-kanat (vasszárnyú), xc-yaJ! alaluga, X£AJ&J! alabike, J L ^ t L ? 

bagdsal, és efféle — úgy mondják — van vagy 70 réczenem, melye

ket a perzsa mind egyaránt murgahi szóval nevez ; ha azonban az 

egyiket a másiktól meg akarja külömböztetni, a török nevet használja. 

Továbbá a vadmadarak közül ezekre : ^jjfJ-c^J" tugdak, 

(CsIíXájj' tugdar'i, ^ j j .^ ls* . csayruk, c ^ o ^ i Jwö k'ilkujrug, &é.\jjiuy> 

kolapurga, £ ^ J . b japalac;, )^*y£ kolado (í), *iUX) légiek, ^ykj*s>. 

ds'ilan, J^yJéljé karakus, (j£öiu«Lu tilbekus, >s-^öJb»- ds'ikds'ig — 

külön kifejezésök nincsen, és többnyire török szóval nevezik. Ha

sonlóképen ezen ál latoknak: &ÁX*2». ds'ilga, fiUij-w szokmag (szuk-

mag), \Jp)ö dus (dos), ^jtX^v *'irgadau, X*ÁÍOI y*s k'ir-isme, £-*)}? 

bormag (bu-), x+XijXj.** szigritme, O w * szirt, &*s*y *ucsma, *+*iol 

isme, cy^Lst 'ilat, &3^M*AÍ'LO makíralang, i&^y-'i tokuj, CÜJ^nJy 

gölgölek, szang, szájaiig, (J^AÍ'IÍ*. csak'il, î *-** S2«j, 

viüb\j-v; sortang * ) , nagyobbrészt nem adnak külön nevet. 

Az állatok hangjai közül a perzsák a ló vyerítésére (WLOLL&A^ ) 

sifte névvel b í r n a k , de a teve rikoltása (^j'Lojkjj bozlamak), a szar-

vasmarha bőgése (^LofwXJyo möngremek),aszamaro7*J^ása(^JjwoíjXoí 
ingramak), a kutya nyüszörgése {?^\*JU«£JJZ gangsimak) és ugatása 

( ^ jLc^ f ulumak)-ra kifej ezésök nincsen. 

Megint a ló nemeit is, milyen a ^ u * * ^ * 3 tobudsak (tu-), ó _J^) 

argumak, *£*«-> jiszke, jÁijabu, j j ' u fai?/,, mind török szóval jelölik 

meg. — A ló korát többnyire törökül , csak a ^ J ^ J * kulim (csikó), 

nálok *y> fcürre; azonban évei száma után nyert megnevezések : 

jjjU fa;', (jb^-é- gunan, i j ^ } ^ dünen, j j ^ - * *tulan} ( j ^ l ^ v ^ cs'irga-

ulan, a jobban beszéllöknél törökül vannak. — A lószerszámok kö

zül a nyerget {X&) ijer) ugyan , J J ) zm-nek mondják, de a több 

részletek, mint ( ? ) * £ o dseblegir}**^ *hana, py*y> tokum, f-f^)^ dsar-

*) Kár, hogy Neváji, ki ez értekezést hontársai számára írta , az idé
zett szók jelentésével adósunk maradt. Egy kettőt lehetne ugyan fordítani; 
de én inkább a jövőre hagyom a magyarázatot. 
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l'tg} «••£ táLÜfJ ölnek kum, c l a ^ j y nlarcsaq, x&y&ZÁ ga7idsuga} 

*AJ-C=». dsilbür, ^y&£ys koskun (farkszíj), >Uüü> kantár (kantár), 
(?) dUyí tüfek, x2j~> toka, igen nagy részt törökül mondják. — Az 
ostort ^.^/olü kamds'i ugyan íáz^awfi-nak, de a ias^&jy* biildUrge} 

x£x^.^jy=» *(/s?íy3c«?/r(/a-félét a török megnevezéssel nevezik. 
A harezra való eszközök : aua»- dsabe (vért), .̂*«^s>. dsusen 

(vért), &S0j.i guhe (f), ^jUüli halkan (pajzs), \Jj)j)<* *duruk(?)} 

^-JSONÜÍ karids'i (kard), i*^-*'kidsim (f), &&la.he(f); úgyszintén 
ruhanemííek (\vJL**;t> desztar (felső ruha) : jjjUJli' kalpak (kalpag), 
\£)))y^ nuruzi 0), <£?.?* t°p¥(V) c^Y&" wrdag, &X> t> degle, ^ . o 
*jilk} ^KXSXJ) jagl'ig, MJJ+JJ tirlik, \y£> kur. Ezeket és más efféléket 
csak török megnevezéssel használnak. 

Az ételnemüek közül, noha a juh némely részeit meg tudják 
nevezni, inégis'iüJ árka (hát), ^b>M ij^y^-y^ asuglvk ilik, (ezomb 
velő), ^3Sjy*j (jLj jan-szüngek (oldalcsont), XÍAJJLS kaburga (ge-
rincz), >&**-?) ikíkff), ^U-^' Li\^l orta-ilik, és yt^KjÁjJ boguzla-
gu; így szintén : PUJLÍ' kajmak (tejföl), XOJVJIÍ katlama (vegyes 
étel) , g^^y? bulamag (1) , &)))* kurut, *S$J * olaba (?) } yüLo 
mantu (?), P*-*^' kujmag és mX/trSsy örgemeds (ür-); nem külön
ben az italok közül y*-ö kim'iz (kumisz = lótejből készült ital); 
XJO\JMJ szüzme (szűrt ital), *J*WÍ>IJ bakhszum és S\«J boza , valamint 
_,Lfjy3' hitmads, o^y iimeds, —Lxu.? gümeds és (jLaJu talkan-t ren
desen török szókkal szokták megnevezni. — Ily nemü részletessé
get , ha valaki különösen avval foglalkozik, szerfölött sokat lehet 
találni. 

Az arab nyelv szóképzési osztályai között egy van, melynek 
müneve a „xAxU^o müfeCeh osztály", a mely szerint t. i. egy igeszó
ban két cselekvő személy foglaltatik, úgy mint x^Lsuo mn'áraza (egy
más ellenébe kelni, vetélykedés) mukábele a-oUL* (ellenségeskedés), 
müsdare SvcLckc (versenyt költeni verseket), miikdlemo &4JIX* (együtt 
beszéllgetés) — s ez egész egy osztály, mely a nyelvnek nagy hasz
nokat szerez. A perzsául beszéllők a szép és alkalmas kifejezésre 
nézve e nagy elönynyel nem bírnak ; de bírnak ám a török nyelven 
beszéllők, kik azon értelmet (a reciprocatio értelmét) az által nye-

') Már ebben csalódott Nevaji, mert ez perzsa eredetű s pedig a deszt-
dar = kézzel, ujjal bírót jelenti. 
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rik, hogy az igegyök (maszdar, ><X«2x>)-hoz egy s ((J*, sin) betűt ra
gasztanak, úgy mint : ^U-CM-SU*. csap-'is-mak, száguldozni (mintegy : 
csapakozni) , ^U^£oL} jap-'is-mak összetapadni, hozzáragadni, 

^jU-w*a».yj kucs-us-mak ölelkezni, wL+i^jy öp-üs-rnek csókolódzni. 

S e szóalak az egész nyelven át van elterjedve; dicséret azoknak, 

jkik azt oly szépen alkot ták; mert ugyan e szép kifejezésmód ál

tal a török nyelv teljességgel fölibe van helyezve a perzsának. 

Szintén az arab grammatikában két tárgyú (objectum verbi) 

igék is vannak, melyeknek kifejezése igen szép és kiterjedő. Azok
kal sem bírnak a perzsák, de bírnak még sokkal szebben a törökök. 
Ezen arab mondatban, p. o. l+J£\t> ftXsv^Aia&f ,Zejdnek dirhemet ad

tam' három szó fordul e lő; ők (a törökök) az igéhez egy betűnek 
hozzáadásával ehhez hasonló értelmet (t. i. causativumot, mint az 
arab IV. igealak, mely az arab példában is van, hol ci^ía^f tkp. su
meré feci) igen rövid és czélszerü módon állítanak elö, p. o. <D\^J* 
jügiirt ugraszt, vágtat Os«tX-Ló' k'il-dur-t tétet, ^ u ^ i o jasur-t rej-
ONLAXÍÍ. cs'ikar-t kihúzat. 

Van még a törököknek, egy ds'i, dsi {^s- szócskájok, melyet 
mindennemű szónak a végére il lesztenek, valamely hivatal vagy 
mesterség megjelölése végett. Ez nincs meg a perzsáknak, sőt ők is 
ilyeneket törökül mondanak. E nemű hivatalnevek : ^^-)y^ kords'i 
(Pr)j IS^T*" szucs'i (vízhordó, vízárúló), ^ö-xi lyá. khazánecsi (kincs
tárnok), ^^\.i'f\Lj jarakcsi (fegyvernök), ^^J>\^ys^ dsügendsi (dsi-
dás ) , ^ ^ S J J Ó nizedsi ( lándzsás), ^-soyfLú sekerdsi (czukrász), 
^^^xJNjj jortcs'i, ^asfvó^uui sila,ndsi('?),i^^XsJ akhtacsi (lovász mes
ter) ; a mesterség nevek ^ ^ U i y j kusdsi (madarász, ^^>^Xi barsz-
cs'i (párduczfogó), ^sx i jNj i ' kurukcs'i (szárító), ^s».uU-s tamgadsi 
(bélyegző), ^ Ö - Í U A ^ . dsibecsi (vértes), ^ & . « i ^ J jorgads'i (kötélgyár
tó), ^ a ^ - L i . halvacs'i (halvás, halva-sütő), ^^s^C kimecsi (hajós), 
^s^jyS kojcs'i (juhász). Ugyanezen képző a madarakról is használ
tatik, p. o. ( 5 ^ ) ^ ' kazds'i (lúdfogó) , ^ ^ kuds'i (?), ^&tejp tur-
nacs'i (darvas), ^S>.^XJ^ kijikdsi (szarvasfogó), ( ^ ^ ^ L u ^ l i * ta-
vuskands'i (nyúlfogó). Perzsa szóban nincs illyen képző ; ők itt is 
többnyire török szóval élnek. 

Azáltal, hogy némely szónak a végére egy ds («- dsim) betűt 
ragasztanak, a cselekvésben valami sietés- vagy hamarságfélét akar
nak jelenteni, p. o. -p-UXo tikkeds mihelyt ültet vagy ültete, a^^) 
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mihelyt tesz vagy tön ; bagads mihelyt néz vagy néze, 
mihelyt hasít vagy hasíta, ~LÖJL) tapkads mihelyt talál vagy ta-
lála, _UbLu> szapkads mihelyt vág vagy vága. — Egy másik képző 
akkor szokásos, ha valakinek dolgáról nem bizonyítás, hanem véle
kedés , sejdítés után feltételezökép nyilatkoznak, p. o. ^ J ^ Á A U 

jargu-dik (mintha ragyogna), ^ J ^ y^-fy kilgil-dik (mintha jönne, 
jövőként), >ii-34>yCLo bilgü-dik (mintha tudna), w^öy&xJ ajtkn-dik 
(mintha mondana), db^üj ' l i kajtkudik, (minthafordúlna), viL>i>jÁ f̂ 
urgn-dik (mintha verne), ^Xj>őy&\y^ szorgv-dik (mintha kérdezne), 
mi mind a perzsában nem találtatik. A k és, r (<J, s) betűket (azaz 
tkp. yyj végzetet) némely szók végéhez függesztik, s azáltal megerő
sítést, igyekezetet akarnak kifejezni, p. o. sy &AAJ bile-gör, tudjál 
(lásd vagy azon légy, hogy tudjál), ^ u J jite-gör juss (azon légy, 
hogy menj, juss). 

Szín vagy más tulajdonság erősebb kifejezése végett a szó 
elébe ennek kezdőbetűjét teszik egy m vagy p betűt csatolván hozzá. 

P-t csatolnak hozzá például ezekben : ^jj' i->' ap-ak (igen fehér), 
Lii«*dS kap-kara (igen fekete), JtgüTi-A^i k'ip-k'iz'il (igen vörös), 
ijjvLwoLw szap-szar'ig (igen sárga), ^Ltkgujo jnp-jumag (igen pu
ha), J^^UUJAJ jap-jaszi (igen sík), pys** V ' np-cicsug igen nyilt), 
\yij=* ST^^* csop'Csokur (igen tarka); — m-et ezekben : Ujf *Sköm-
kök (igen kék), J*A^£L}|*L> jam-jas'il (igen zöld), \yj +ys> dsom-boz 
(igen piros). 

Némely szóhoz megint egy uáy-ot (j) meg l (J)-t ragasztanak, 
s az által különös minőséget fejeznek k i , melyet a szultánok akár 
hadi, akár házi szolgalatjában álló emberek viselnek. 

így : Jjlyo , J jUi , J3LX&&., J^lCo (? JjLCó) , J } ^ " , 
J5Uü4>, J j U * ^ , J j L o , JJLXJ, J J U Á , Jjüto. — Másoknál csak 
•az egy l (ü) hozzátételével ugyanazon viszony jő létre, p. 0. J*-§3, 
JL*o, JL î*, JLaJÓ*, JL ío , Juuujj ' , JLc.\«^u. — A perzsák a kard
dal való döfést (? ^jLe^-Léj-u;) és vágást ( ^ ' U J L ^ . csapmak), a dsida 
szúrását (^jU^óLu szandsmak) és lökését ( ^ L - U 'ilmak) egyaránt a 
£) sed (ütni) szóval jelentik. 

Egy & ( o ) hozzá tételével évszakhoz vagy más dologhoz hoz-
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zák viszonyba a helyet, így ^jfK^s foslak, téli lakóhely, kaszár
nya ; ^ J ' ^ í jojlak nyári lakóhely, legelő; <Jj^f, ^j|3LájS. Ez 
azért is figyelemre méltó, mivel a perzsák magok is e török szók
kal élnek. 

Ilyen szó és a kifejezésben való finomság sok van, melyek 
csak azért maradtak rejtve, mert eddigelé senki ennek igazán így 
voltára nem fordította figyelmét. Azonban a könnyüség kedvéért 
csak perzsa nyelven való versszerzésre adták magokat a fáradságot 
restellő fiatal emberek. Dévaiéban, havalaki jól fontolóra veszi, 
hogy e nyelvben (a törökben) mennyi bőség találtatik s mily tág annak 
tere , meg kell győződnie, hogy ebben az ékesszólás és versszerzés 
sokkal könnyebb leszen, és valóban könnyebb is. Azután, hogy a 
török nyelvnek egészszerü tökéletessége ennyi bizonyítékkal erősen 
bebizonyult, kell vala, hogy az e nép közül eredő tehetséges embe
rek ügyességöket és tehetségöket, önnön nyelvök fennállván, ne 
más nyelven mutassák meg, s habár mind a két nyelven való szó
lásra vala is képességűk, inkább Önnön nyelvöket kell vala öreg-
bíteniök. 

Hogy pedig ez lehessen, arra nem vezethet Ü,Z, hogy a török 
előkelők tehetségesei perzsa nyelven szerezzenek verset, a török nyel
vet egészen félre tegyék; söt hogy sokan ezen ne is tudjanak verset 
mondani, vagy ha mégis mondanak, mintha perzsa ember török nyel
ven szerzett volna verset, azokat (verseiket) mi veit török előtt ne 
olvashassák s elő ne hozhassák, a nélkül, hogy minden szavok-
ban száz hiba és minden mondatjokban száz helytelenség ne talál
tatnék. 

Ezekből úgy látszik, hogy mivel e nyelvben sok különös szó 
és kifejezés van, ezeknek szépen folyó renddé és tetszetes mon
datokká való összekötésének is van nehézsége. A kezdőnek pedig 
természete oly nehézséggel járó versszerzéstöl visszariad és szive
sebben hajlik a könnyebb felé. Ez sokszor történvén, természete is 
megszokta; már pedig önnön szokását elhagyni, s még szokat 
lanhoz , mi egyszersmind nehezebb is volna, hajlandóságot érezni, 
fölötte nehéz dolog. Megint a ki maga látja, hogy mindenki csak 
effélével (perzsául való írással) foglalkozik, nem tartja illendőnek, 
a kor és divat embereinek útjától eltérni, és megmarad a (perzsás-
kodás) mellett. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. 9 
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Ezenkivíil a kezdő úgy szokott, hogy ha természeti tehetsé
géből olyasmihez (versszerzéshez t. i.) fog, azt e szakbeli hozzáér
tőknek bemutatván, vele ragyogni akar. Minthogy pedig az ebbeli 
szakértők csak perzsául beszéllök és a török nyelvben járatlanok, 
természeténél fogva ama résztől (a töröktől) eltérvén, az e szak
kal (a versszerzéssel) foglalkozó néphez mutat hajlandóságot, és an
nak következtében e pártból való leszen, úgy a mint ezt más idő
ben eleget láthatni. 

VÁMBÉRY ÁRMIN. 




