TÖRÖK PÉLDABESZÉDEK.
GYŰJTÖTTE ÉS FORDÍTOTTA
•

VÁMBÉRY AKMIN*).
Minden népnek példabeszédei, azonkívül, hogy annak jel
lemét, gondolkodásmódját és szokásainak egyes vonásait tüntetik
élőnkbe, még azáltal is érdekesek szoktak lenni, hogy ugyanazon
nép nyelvének egyszerű bár , de velős, úgy szólván , mintaszólásai,
melyekben nem ritkán sajátságos szóhasználatokra, söt néha a kö
zönséges nyelvtudásból különben egészen elveszett szókra találunk,
a mi ilyen példabeszédeknek, némi népszerű müformájokat szokás
ból és tiszteletből épen tartó tovább hagyományozása mellett, töké
letesen meg is fogható. Mind a két megérintett szempontból bátor
vagyok a magvar olvasó és nyelvész közönségnek ezen török példa
beszédeket ajánlani, melyeket a stambuli törökök között mulattomban
mintegy másfél évig gyűjtöttem, s melyek, bár jól tudom, hogy tá
volról sem merítik ki a török példabeszédek gazdag kincsét, mégis
képesek az elszórt eddigi kisebb ily gyűjteményeket valamicskével
öregbíteni, s lényeges szolgálatot tenni annak, ki ezeknek egybe
állításával egy egészet akarna szerkeszteni.
A török eredetiek közlésében követett átírás egészen magya
ros, tehát : sz = j * , \jo, ő»,' $ = jj*, cs •=. —• stb., és a mai stambuli
ejtéshez van alkalmazva, a miért is a ^ a hol kell egyszerűen
j-ve\ és w-nel adatik. Azonban meg kell jegyezni, hogy kh = «*) E példabeszédeket Vambéry űr már 1859-ki ó'szszel küldte volt be
a M. Akadémiához ; de eddig közzétételeikre alkalmas hely nem leven, most
a Nyelvtud. Közleményekbe vétettek föl, részint azért is , hogy ezáltal ne
talán a török nyelvvel foglalkozni akaróknak első tanulmányúi igen alkal
mas nyelvanyag nyújtassék.
S z e r k.
HYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK.
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német ch-t jelent, és gh = c ennek lágya; a szó elején ki nem ej
tett s másutt csak hiatus által (vagy előtte való önhangzó megnyúj
tása által török ejtés szerint) észrevehető, arab eredetű szókban elő
forduló p a görög spiritus asper ' jegyével van megjelölve; végre
* mélyhangú i-t jelent, e pedig a-t (nem e-t).

A.
1. Acsma kutuju, szöjledirszin kötüjü.
Ne nyisd meg a szelenczét (kutuju); [meglehet hogy] szólatsz
[vele] rosszat (kötüjü) í).
2. Acst'frma csuvalin aghizini.
Ne oldasd meg a zsáknak száját 2).
3. Adamak ile mái dükenmez.
Fogadástétellel nem fogy a vagyon.
4. Adam görürszen varrna, it ürürsze var.
Ha embert látsz (útközben), ne menj (tovább); ha kutya
ugat, menj.
5. Adam ne ile geldi isze, anin ile gider.
Az ember, a mivel jött, avval megy.
6. Adam var, adamdsik-da var.
Ember van, emberke is van.
7. Ads aji ojnamaz.
Éhes medve nem tánczol.
8. 'Adsele ise sejtán karisír.
Hamar munkába az ördög elegyedik belé.
9. Ads eszner, ásik gerinir.
Éhes ásítozik, szerelmes nyújtózkodik 3 ).
10. 'Adsem kilidsi gibi iki tarafdan csalar.
Kétfelé (tkp. kétfelől) vág ( = kétélű) mint perzsa kard.
11. Adsi adsija def eder.
Keserű keserűt hárít *).
') E példabeszédben leginkább kutu és kötü között való hasonhang
zat akar hatni.
2
) Titkodat ne áruld el.
*) Csak annyit tehet, ha czélját el nem érheti.
4
) Ha valaki bánt, fizess te is megint hántással.
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12. Ads ile doszt ólma; jemeni dersze, k a r n i dojurur.
Éhessel ne b a r á t k o z z á l ; bár mondja : nem e s z e m , — (azért)
megrakja hasát.
13. Ads tavuk ken dini árpa ambarínda görür.
É h e s tyúk magát árpahambárban látja ( = árpahambárról ál
modozik x ).
14. Aghadsa csiksza papucsu jerde kalniaz.
H a fára mász, papucsa sem marad a földön 2 ).
15. Aghads fidan iken ejilir.
Addig hajlik a fa, míg csemete.
16. Aghízi'nda bakla iszlanmaz.
Szájában a bab sem ázik meg 3 ) .
17. Agh'izi'ni khajra acs.
Szádat (csak) j ó r a (jó szóra) nyisd.
18. Aghlamajan csodsugha merne vermezler.
Nem rívó g y e r m e k n e k csecset nem adnak.
19. Aghlama ölü icsün, aghla deli icsün.
Ne sírj a halottért, sírj a bolondért.
20. Aghr'iszíz basima kasbaszt'í.
Nem fájó fejemre horalokkötö *).
2 1 . Aj abdal, aj dervis, pára ile biter her is.
Oh remete, oh dervis, pénzzel megy véghez ( = vihető véghez)
minden dolog.
22. Ajaghi szuja érdi.
L á b a vízbe ért. (Megczáfolták).
23. Ajlak gezmeden-'sze ajlak islemeszi jej-dir.
Ingyen sétálásnál j o b b az ingyen dolgozás.
24. Ajvasz kaszab hep bir h'íszáb.
Ajvasz 5 ) és mészáros — mind egy számadás.
25. A k a d s a k k a n damarda durmaz.
Kifolyandó vér m e g nem marad az erekben < i ).
') Megfelel: A disznó makkról álmodozik.
2

) H a elmegy, senkit sem hagy m a g a után, ki siratná.
) Csacska emberről mondatik, ki szájában semmit sem őrizhet.
") H a s z t a l a n bajt okozni.
') Ajvasz Törökországban a mindenesnek a neve , kire a házba való
élelem bevásárlását bízzák. Értelme : egymással egyet értenek.
*) J ő , a minek jőnie k e l l ; a végzet elháríthatatlan.
18*
3

\
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26. Ak akcse kara gün icsün-dür.
A fehér (szép) pénz fekete (szerencsétlen) napokra való.
27. Akar szu murdár tutmaz.
Folyó víz nem tartja a piszkot.
28. Akcseli adamdan daghlar korkar.
Pénzes embertől a hegyek is félnek.
29. Akcsen-le dükklián szenin.
Pénzeddel tiéd a bolt.
30. Akhmagh'in kalbi dilinde-dir, 'akílli'ni'n dili kalbinda-d'ir.
Ostobának a nyelvén van a szíve, okos embernek szívében a
nyelve.
31. Akhsam khajríndan szabahín serri jej-dir.
Az estve öröménél jobb a reggel baja.
32. Akhsam szarkhos szabah kumar, alláhdan dsenneti umar.
Este részeg, reggel kártyázik, (és mégis) alláhtól a paradi
csomot remélli.
33. 'Akii jasda dejil, basda-dir.
Az ész nem a korban, [hanem] a főben van *).
34. 'Akilli düsmen 'akilsziz dosztdan jej-dir.
Eszes ellenség jobb (többet ér) esztelen barátnál.
35. 'Aki'lszi'z basi'n zahmeti ajak cseker.
Esztelen főnek baját a láb viseli.
36. Ak kopek kara köpek ; ikiszi-de kopek.
Fehér kutya, fekete kutya, mind a kettő kutya.
37. 'Akla gelmejen basa gelir.
Mi [az embernek] eszébe nem jő, [az később] fejére jő (bajba
keríti).
38. Akszak olan csabuk jorulur.
Sánta ember hamar fárad el.
39. Alát isler, el öjünür.
A szerszám dolgozik, a kézé lesz a dicséret.
40. Alcsadsak eseje kim olsza biner.
Alacsony szamárra akárki is ráül.
41. Alcsak jerde tepedsik kendini dagh szani'r.
Alacsony helyen halmocska [is] hegynek véli magát.
') A töröknek nagyon kedvesen hangzik a jas = kor, életkor és bot ss
fő szókbeli rím.
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42. Almim acsik, jüzüm pák.
Homlokom nyílt, arczom tiszta l).
43. Al ile arszlan tutulur, güds ile küdsün tutulmaz.
Csellel oroszlányt [is] fognak, erővel [még] tücsköt sem fognak.
44. Al kasaghi, gir akhora : jaraszi olan kodsanír.
Vedd a vakarót, menj az istállóba : a sebes (melynek sebe van,
t. i. a ló) majd vakaródzik 3 ).
45. Allah dejen mahrűm kalmaz.
Ki Allahot vallja (tkp. jalláh'-ot mond), azt el nem hagyja (tkp.
nem marad elhagyva).
46. Allah kardasi kardas, keszeszini ajrí jaratm'is.
Az úristen a testvért testvérül, [de] erszényét külön teremtette.
47. Alma mazlűmun áhini, csikar aheszte aheszte.
Ne vedd elnyomott szegénynek sóhaját; fakad [az magától is]
csendesen 3 ).
48. Alfin eli bicsak keszmez.
Az arany kezet kés el nem vágja.
49. Altin gibi olan adi'ni bak'ír etme.
Aranyként való (ragyogó) nevedet ne tedd rézzé.
50. Altin pasz tutmaz.
Aranyat nem fog a rozsda. (A. meg nem rozsdásodik).
51. Amáne kilics kalkmaz.
Könyörgő ellen nem emelnek kardot (tkp. az amán — kegye
lem! ments meg! — kiáltásra kard nem emelődik).
52. Anan szarmaszak, babán szoghan: bu kokularnerden pejdáettin.
Anyád foghagyma, apad vöröshagyma : honnét vetted (vehet
ted volna) ez illatokat 4 ) ?
53. Anaszina bak, k'izini al.
Nézd az anyát, s vedd a leányát 5 ).
54. Arába kírilindsa jol göszteren csók olur.
Míg a kocsi összetörik, sok az útmutató.
') A keletiek véleménye szerint a gonosztevő szégyenből eltakarja
homlokát és turbánját egész a szemig húzza le.
2

3

) Az arcz elárulja a bűnöst.

) Értelme : Ne fakaszszd szegény nyomorúságban valót sóhajtásra;
van úgy is, mit sóhajtania.
*) Ismerjük családodat; ne ágaskodjál.
s
) A keletiek véleménye szerint szép anyának a leánya is szép.
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55. Aralarindan szu sz'ízmaz.
Közöttük át a víz sem szivároghat ').
56. Aramízdan kara kedi-mi gecsti ?
Fekete macska ment-e el közöttünk 2) ?
57. 'Ariét ata binen tez iner.
Ki kölcsön lóra ül, hamar le is száll róla 3 ).
58. 'Arife bir isáret jeter.
Az okosnak elég egy bicczentés (intés).
59. 'Arif olana jeter bir gül koklamak.
Okos embernek elég egy rózsát szagolni. (Sapienti pauca).
60. Arkaszi'nda jumurta küfeszi jok ja.
Hiszen nincs a hátán tojáskosár. (Üsd !).
61. Armud aghadsindan uzak düsmez.
A kört ve nem esik messze fájától.
62. Artik rizk göz csíkarmaz.
Több élelem nem tolja ki szemed.
63. 'As'ika Bagdad uzak dejil-dir.
A szerelmesnek Bagdad sincs messze.
64. 'Asi'ka nisán, dervise burhán.
A szerelmesnek csak egy jel, a dervisnek pedig meggyő
ző ok 4 ).
65. 'Asi'k kendiní gör szani'r, dört etráfín'i divár szan'fr.
A szerelmes magát vaknak véli, az ég négy tájékát falnak véli.
66. As tuz ile, tuz oran ile.
Az ételt sóval, [de] a sót mértékkel.
67. Asztari" jüzünden pahal'i.
A béllés drágább a kelménél (tkp. színénél, azaz a külső posz
tónál 5 ).
68 Ata bakma, icsindeki dsana bak.
Ne a lóra nézz, a benne való lélekre nézz.
69. Atalar szan'atí evláda mejrász kali'r.
Az atyák mestersége a gyermekekre marad örökségül.
') Oly szoros barátságban állanak egymás mellett.
) A keletiek a meghasonlásnak bizonyos eló'jele'nek nézik , ha két
barát között egy fekete macska átmegyen.
*) Mert a jó lovat kölcsön nem adják, és a rossz könnyen elfárad.
*) T. i. kell, h >gy útra keljen.
J
) Szükségtelen készület, mely czéljához nincs arányban.
2
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70. Atesden esedd-dir intizár.
Tűznél kiállhatatlanabb a várakozás.
71. Atesden korkan tütünden szakmir.
Ki a tűztől fél, [az már] a füsttől [is] óvakodik.
72. Ates düsdüjü jere jakar.
A tüz [csak] ott éget, a hova esett.
73. Ates ile pambughun qjunu olmaz.
Pamutnak és tűznek egymással nincs játéka (nem szoktak
együtt játszani).
74. Ates kis günün mejveszi-dir.
A tüz a télnek gyümölcse.
7ő. Ates olszan dsirmin kadar jer jakarsz'in.
Ha tüz lennél [is, csak] testednyi helyet égetsz (akkora helyet,
mekkorát tested fedne be).
76. At'ini doszt gibi szakla, düsmen gibi bin.
Lovadat ápold mint barát, [de] ülj rá mint ellenség.
77. At ölür mejdán kalir, jijit ölür sán kalir.
A ló meghal, [de] megmarad a tér (hol futott) ; a vitéz meg
hal, [de] megmarad a neve.
78. At száhibini göre eser.
A ló gazdája szerint kapar l).
79. Azadsík isim, gavgasz'iz bas'ím.
Kevéske a dolgom, háborítatlan a fejem.
80. Az csogha tábf-dir.
A kevés a soknak alattvalója.
81. Az'i bilmejen csoghu hics bilmez.
Ki a keveset nem tudja, a sokat épen nem tudja.
82. Az je-de bir khizmetkiár tut.
Keveset egyél, de tarts szolgát.
83. Az tama csók zeján getirir.
Kevés kincsvágy sok károkat hoz.
84. Az véren dsandan verir, esők véren maldan.
Ki keveset ad, szívből ad; ki sokat ad, [csak] pénzéből.
') Gazdag úrnak bátor s merész a cselédje.
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85. Bagban bir gül icstin bin kháre khi'zmetkiár olur.
A kertész egy rózsáért ezer tövisnek leszen szolgája.
86. Bakhsis atín disine bakilmaz.
Ajándék lónak nem nézik a fogát.
87. Bal bal demekle aghíz tatli' olmaz.
A „méz" szótól nem lesz édes a száj (tkp. ,méz, méz'-mondással stb.)
88. Balds'í ki'zi' daha tatli.
A méz-árus leánya még édesebb (t. i. apja mézénél).
89. Bálik basdan kokar.
A capite foetet piscis.
90. Bal tutan parmak jalar.
Ki mézbe kapott, ujját nyalja *).
91. Basa gélen csekilir.
A sorsát az embernek el kell szenvednie (Itkp. a fejre jövő elszenvedtetik).
92. Basa jazilan gelir.
A sors végzete eljö (tkp. a mi a fejre — vkinek fejére — meg
van írva, eljö).
93. Bejenmejen kizi'ni vermeszin.
Kinek nem tetszem, ne adja leányát (nőül).
94. Belki alti üsztünden eji csikar.
Meglehet hogy alja jobb lesz a feljénél 3 ).
9ő. Biberdsiden szór kirlangidsin zarárini.
Borsárustól kérdezd meg a fecskének kártételét (hogy meny
nyit árt a fecske) 3 ).
96. Bilinir kadr-i 'aba mevszim-i baran olsza.
Tudják becsét a subának
Mikor esős idők járnak (tkp. mikor az eső időszaka vanj.
0 Lop, a ki hozzáfér.
) Hadd szóljon bár; meglehet hogy okosabbat szól.
0 Ne higyjél ártatlan jámbor tekintetének. — A borsárus nyári napo
kban alig győzi az utczára kitett borszsákot a nyalánk fecskéktől őrizni, me
lyek röptükben is egynehány magot elcsípnek.
3
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97. Biliriz szenin ne kumasdan oldughunu.
Tudjuk, te mi posztóból lettél (tkp. tennen mi posztóból let
tedet).
98. Bin naszihatdan bir muszibet jej-dir.
Ezer tanácsnál jobb egy baleset.
99. Bir 'abam var, atarim :
Nerde olsza, jatarim.
Egy subám van, leterítem : akárhol is lefekszem 1 ).
100. Bir aghizdan csikan bin aghi'za jajili'r.
Mi egy szájból kijött, ezer szájba terjed el.
101. Bir akcse ile dokuz hammam kubbeszi japilmaz.
Egy fillérrel kilencz fíirdö-kúpot építeni nem lehet 2 ).
102. Bir bulut-la kis olmaz.
Egy felhővel nem lesz tél.
103. Bir csicsek ile jaz olmaz.
Egy virággal nem lesz nyár.
104. Bir dalda durmaz.
Nem marad meg egy ágon 3 ).
105. Birden bire gélen devletde khajr jok-tur.
A hirtelen jött szerencsében áldás nincsen.
106. Bir evde iki khorosz olundsa szabah geds olur.
Hol egy házban két kakas van, ott késő a virradat.
107. Bir günlük rizk icsün iki gün csapalamali.
Egy napi ételemért két napig kell dolgozni.
108. Biri jer biri bakar : kiámct ondan kopár.
Egyik eszik, másik néz: világ vége legott kész (tkp. feltáma
dás — azaz mintha föltámadás napja, világ vége volna,
oly nagy zavar — tör ki).
109. Bir jar jik'ilmajindsa bir jar japilmaz.
Míg az egyik (a régi) támasz le nem döl, másikat (újat) nem
csinálnak.
110. Bir kasik ile dokuz abdal gecsinir.
Kilencz remetének elég egy kanál is *).
') Nem aggódom, nőtelen ember vagyok.
2

) A keleti fürdöházakban több boltozatok készíttetnek, melyek igen
költségesek.
3
) Nem szavatartó, mert röpke mint a m a d á r .
4
) Mert r i t k á n esznek meleg ételt.
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111. Bir kojundan iki poszt esikmaz.
Egy juhtól nem kerül két bör.
112. Bir kötünün jedi mahalleje zarar'i dokunur.
Egy gonosznak hét városrészt ér a kártétele (tkp. a kára hozzáütödik).
113. Bir müsteri icsüh dükkián acsi'lmaz.
Egy vásárlóért boltot nem nyitnak.
114. Bir pára icsün ji'ldiza kemend atar.
Egy fillérért csillagba kötélhágcsót vet (hogy onnét lehozza ;
oly igen fösvény).
115. Bir pire icsün jorgan jakar.
Egy bolha végett a takarót égeti el. (Nagy áldozat).
116. Bir sejin önünü bakma, szonuna bak.
A dolognak ne az elejét nézd, a végét nézd.
117. Bir tas ile iki kus vurulmaz.
Egy kövei nem lehet két madarat dobni.
118. Bordslu ölmez, benzi szarar. •
Az adós nem hal meg, [csak] elsápad *).
119. Bordsun jogh-'sza kefil ol, isin jogh-'sza vászi ol.
Ha adósságod nincsen, légy kezes 2 ) ; ha dolgod nincsen, tégy
végrendeletet 2 ).
120. Bords vermek ile, jol jürümek ile tükenir.
Az adósság fizetéssel, az út továbbjárással fogy (ér véget).
121. Bos lakirdi karn dojurmaz.
Üres szóval az ember jól nem lakik (tkp. üres szó non satiat
ventrem).
122. Böjüjü döj-kí kücsüjü 'ibret alsz'in.
Az nagyobbikat (idősbiket) üsd, hogy a kisebbik (fiatal) pél
dát vegyen rajta.
123. Bőjük basin bőjük olur aghríszi.
Nagy fejnek nagy a fájdalma.
124. Bőjük lokma je-de bőjük szöz szöjleme.
Nagy falatot egyél, [de] nagy szót még se szólj 3 ).
125. Bu bir kujruklu jíldiz-dir, her zaman doghmaz.
Ez egy üstökös (tkp. farkas) csillag : nem mindenkor támad.
') Ha a pénzt követelik tőle.
) Mert akkor majd lesz.
') Ne mutasd gazdagságodat.

3
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126. Bugünki isini ferdáje brakma.
Mai dolgodat ne vesd (ne halasszd) holnapra,
127. Bugünki junmrta jarinki tavukdan jejdir.
A mai tojás jobb (többet ér) a holnapi tyúknál.
128. Bnkalamun gibi rengden renge girer.
Kaméleonként színről színre tér (egyik színt a másik után ölti).
129. Buldun bal aladsak csicseji.
[De hisz most] akadtál a mézadó virágra l) 1
130. Bu szidsagha kar-mi dajani'r?
Ily forróságnak ellentállhat-e a hó 2) ?
131. Buz üsztüne jazi jazmagha benzer.
Jégre írt íráshoz hasonló. (Állhatatlanság).
132. Bülbülü altin kafesze komuslar; áh vatan'im demis.
A csalogányt arany kalitkába zárták ; azt mondta: „jaj hazám"!
Cs.

133. Csalmadan ojnar.
Muzsika előtt tánczol. (Elhamarkodott öröm).
134. Csalma kapiji, csalarlar kapi'n'i.
Ne koczogass az ajtón (másnak ajtaján, kölcsönért), [mert
majd a te] ajtódon koczognak.
135. Csan'ina ot t'íkadilar.
Kolompjába füvet dugtak 3 ).
136. Cserkiába tas atma.
Mosárba ne vess követ *).
137. Csesm-i inszáf gibi kiámile mizán olmaz,
kisi nokszániní bilmek gibi 'irfán olmaz.
Méltányos igazság szeménél nincs tökéletesebb mérleg; saját
hibáinak tudásánál nincs nagyobb tudomány.
138. Csevir kazi, janmaszin.
Fordítsd meg a ludat, [hogy] meg ne égjen &).
') Gúnyolólag arról, ki fukar embertől valamit ki akar csikarni.
2

) Tüzes hántásainak az eddig jégként hideg természetem meg nem

állhat.
3

) Már nem szólhat, azaz : megczáfolták.
) Mert rád szökteti sarát.
s
) Mást szólj, mert untatsz.
4
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139. Cs'ígh jemedim-ki karnim aghi'rszi'n.
Nem ettem nyers ételt, hogy hasam fájjon ').
140. Csíkmadik dsandan ümid keszilmez.
[Még a testből] ki nem ment lélektől el nem vághatni a reményt.
141. Csivi csiviji szöker.
Szeg szeget üt ki (helyéből) ~).
142. Csivisziz takhtají rüzgiár ali'r.
A le nem szegzett deszkát elhordja a szél 3 ).
143. Csobán i'rmaghaní csam szaki'zi'.
Gyanta a pásztor ajándéka.
144. Csodsuk böjür, deli uszlanír.
A gyermek felnő, a dőre megokosodik.
145. Csodsuk ile jola gitme : jükün düsersze, güler.
Gryermek emberrel útra ne kelj : ha terhed leesik, megnevet
(téged).
146. Csodsuklardan al khaberi.
A gyermekektől vedd hírét (kérdezd meg)').
147. Csoghlugha dari szacsilmaz.
A sokaságnak nem szoktak kölest hinteni 5 ).
148. Csók bilen csók janilir.
Ki sokat tud, sokat csalódik.
149. Csók jasajan bilmez, csók gézen bilir.
Nem a ki sokat élt, hanem a ki sokat járt, tud [valamit].
150. Csók karisti'rma, Csapan-oghlu csikar.
Ne veszekedjél sokat, Csapanoghlu jő fl).
151. Csók náz ási'k oszand'írir.
Sok édelgés a szeretöt meguntatja.
152. Csürü biná tamír tutmaz.
Romlott épületen hasztalan a javítás (tkp. r. épület nem fog,
nem tart javítást).
') Nincs lopott jószágom, hogy féljek.
2

) Erőt erő ellen.
) Az elhagyattatott nem boldogul.
4
) Már nagyon ismeretes dologról mondják.
s
) Mert keve's lenne.
6
) Csapan-oghlu egy híres pártütő , kinek megjelelése mindenütt fé
lelmet okozott. Rettenetesse'ge közmondássá vált.
3
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D.
153. Dagh dagha kausrnaz, inszán inszána kausur.
Hegy a hegygyei nem találkozik, [de] ember emberrel talál
kozik.
154. Dagh jürümez-sze asik jürür.
Ha a hegy meg nem indul, [de] a szerelmes megindul.
155. Damlaja damlaja gül olur.
Csepp cseppre és tó lesz belőle (tkp. cseppegve-cseppegve tó
leszen).
156. Danisán dagha asmis, danismajan jola sasmis.
A tanácsot kérő túl járt, a hegyen; a ki nem kért tanácsot, el
vesztette útját.
157. Dar jerde jemek jemekden-'sze bol jerde dajak jemeszi jejdir.
Jobb tágas helyen megveretni (tkp. botot enni), mintsem ételt
enni szűk helyen.
158. Da vadsin kádi olursza jardimdsin alláh olszun.
Ha a bíróval pered találna lenni (tkp. ha vádolod a bíró ta
lálna lenni), akkor Isten legyen segítőd.
159. Debbag bejendiji dereji jerden jere vurur.
A timár a neki tetsző bőrt csapdossa l).
160. Deli bal kabaghindan olmaz.
Örült nem lesz édes tökből (hanem emberből).
161. Delije her gün bajrám-dir.
A bolondnak minden nap bajrámja van.
162. Denizde balik-pazar olmaz.
Nem árulják a halat, míg még a tengerben van (tkp. tenger
ben nem leszen halvásár).
163. Denize düsen jilana szarilir.
Ki a tengerbe esik, az kígyóba [is] kapaszkodik.
16 4. Denize gecsir-de csajda boghulur.
A tengeren szerencsésen túl jár és a patakba fül belé.
165. Denizi jakamaz-szam dsizladiririm ja.
Ha a tengert meg nem gyújthatom, de [legalább] megsziszegtetem 2 ).
') A rossz bó'rhez nem is nyúl.
*) Ha sokat nem is, de mégis árthatok ellenségemnek.
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166. Derdini szaklajan dermán bulmaz.
Ki baját elfedi, az gyógyítást nem talál.
167. Derzi kendi szöküjünü dikmez.
A szabó nem varrja meg saját feslettjét (saját ruháját n e m
foltozza).
168. Desztiji k'íran bir szuju getiren-de bir.
E g y az (egynek veszik), ki a korsót eltörte és a k i a vizet hozta *).
169. Devasziz derd olmaz.
Nincs baj, melynek nem volna gyógyító szere.
170. Deveji j a n d a n ucsuran bir tutam ot-dur.
Csak egy marok fü az, mi a tevét a halomról lecsúsztatja. (Kis
ellenség is árthat.)
171. Dibsziz kile, bos ambar.
Fenéktelen mérő, üres hombár 3 ) .
172. Dilendsi bir olsza seker ile beszlenir.
H a csak egy koldus v o l n a , azt [bár] czukorral [is] lehetne
tartani.
173. Dilendsije bir khijar vermisler, ejri dejü bejenmemis.
A koldusnak egy ugorkát a d t a k ; görbének mondta és el nem
fogadta (tkp. nem találta íetszőnek. A koldusok elégület
lenek).
174. Dilendsinin j ü z ü kara, torbaszi' dolu.
A koldus arcza fekete (szégyennel telt), [de] a zsákja tele.
175. Dilin kemiji jok-tur.
A nyelvnek nincsen csontja 3 J.
176. Dilki dilkilijini anlajindsa-dek poszt elden csikar.
Míg [valaki] a rókának rókaságát elérti, oda vesz a bőre.
177. Dilkinin dolasib gezedseji kürkdsünün dükkJán'i-di'r.
A r ó k a bár mennyit barangol, utoljára mégis a szűcs boltjába
kerül (tkp. hova a róka barangolása után [végre] menendő,
az a szűcs boltja).
178. Doghrunun 4 ) jardi'mdsi'szi alláh-dir.
Az őszinte embernek segítője az isten.
') Félreismert érdemről mondják.
5
) Ke't egyaránt haszontalan jószág; leginkább üres dicsekve'sró'l
mondják.
s
) Könnyén hajlik, különbféle beszédre alkalmas.
4
) Kiejtésben doru is , mi nem más mint magy. dőre, mely szintén nem
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179. Doghru szojlejeni dokuz köjden kovarlar,
Az igaz mondót kilencz faluból hajtják ki.
180. Dokuz ajin csarsambasz'í bir arája geldi.
Kilencz hónak a szerdája együvé jött. (Nagy kivétel).
181. Doszt aghlad'ir, düsmen güldürür.
A barát sírásra kényszerít (keserű igazmondás által), az ellen
ség nevetésre (édes hízelgés által).
182. Doszt ile je ics, al'is-veris itme.
Baráttal egyél igyál, [de] ne ereszkedjél [vele] alkuba.
183. Dosztluk kantár ile, alís-veris miszkál ile.
Barátságban mázsát, kereskedésben latot használj (tkp. barát
ság mázsával, kereskedés lattal).
184. Döjün evini bilmez, csanak csömlek tasir.
A lakadalom házát nem tudja, [és mégis] fazakokat czipel *).
185. Döjüs arasz'inda jumruk aranmaz.
Verekedés közben nem szokták az ütéseket válogatni (tkp. az
öklöt nem keresik, válogatva).
186. Düsdüjün isze, topragha szaríl.
Ha lerogytál, karold meg a földöt. (Nyomorban ne kevély
kedjél).
187. Düsdüjün jérden kaik.
A hova leestél, onnét kelj föl.
188. Dün dsinn olup bugün adam csarpma.
[Még csak] tegnap óta ördög levén, [már] ma ne falj embert.
189. Dünja bir jaghlí kujruk-dur : jeje bilene 'ask olszun.
A viktg egy zsíros (juh-)fark: a ki meg tudja enni, egézségére
váljék 2 ).
190. Düsmene furszat verme.
r

Az ellenségnek ne nyújts alkalmat. (Ugy is azt keres mindég).
191. Düsmeni zebűn éden müdárá-dir.
Mi az ellenséget gyengévé teszi, az a hizelkedés.

annyira bolond, mint őszinte, a német einf altig, perzsa szaide-dil (egyenes
szívű, együgyű) értelmében.
') Keleti szokás, hogy a lakodalomba menők egy-egy ajándékot
visznek.
s
) Azé a világ, ki élvezni tudja.
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192. Dsámf durur-ken meszdsedde namaz kiTínmaz.
Mig a dsámf fannál, nem kell a mecsetben imádkozni ').
193. Dsámi' nekadar bőjük olsza, imám bildijini okur.
A mecset bármily nagy legyen is, az imám [csakj azt papolja,
a mit tud.
194. Dsan vermejindse dsánán ele girmez.
Míg [valaki] szivét nem adja, nem nyer szeretöt.
195. Dsefaji csekmejen 'ásik szefani'n kadri'n'i bilmez.
Szerelmes, ki gyötrelmet nem szenvedett, nem tudja, mi a gyö
nyörűség.
196. Dsezá'amelin-dir, esek!
A büntetés, a tetté (a tettért való), szenvedd el!
197. Dsinsz dsinsze mejl eder.
Egy nemből valók egymást szeretik (tkp. nem nemhez hajlik).
198. Dsömerd ile nekeszin khardsi bir.
Bőkezű és fukar egyaránt költenek.
E.
199. Edsel geldi dsiháne, bas aghriszi baháne.
Eljött a halál a világba, a fejfájás [neki csak] ürügye 2 ).
200. Edseline szuszamis.
Megszomjazott végzetére. (Halálát kereste.)
201. Edselsziz kul ölmez.
Sors halálvégzete nélkül ember meg nem hal.
202. Eji is alti ajda csikar.
Jó munka hat hónap alatt kerül ki. (Hírtelenül készült dolog
nem ér sokat).
203. Eji szöjlerszen, eji isidirszin; kötü szöjlerszen kötü isidirszin.
Ha jót szólsz, jól hallasz ; ha rosszat szólsz, rosszat hallasz.
(Jó szóra jót hallasz, rosszra rosszat).
204. Ejlije ejlik her kisin kiár'i,
kemlije ejlik er kisin kiár'i.
Jóra jót — mindenki dolga; rosszra jót — derék ember dolga.
3
) Dsámi' nagy imádkozóház , melynek okvetetlen kell, hogy tornya
(mináré) legyen; a mecset kisebb, e's akármely házból is lehet. Effélék
leginkább Magyarországon léteztek ; innét a magyarosított mecset szó.
') Az edsel (fátum mortis) kikerülhetetlen; a betegségek csak ürügyei.
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205. Ejlije kemlik ola gelmis, ola gider.
Jóságért gonoszság — az megtörtént [már sokszor) és meg íog
történni (mindenkor).
206. Ejlik bilmejen adam adam szaj'ilmaz.
Hálaadatlan ember nem számítható embernek.
207. Ejlik ejle, at denize; bálik bilmez-sze kháli'k bilir.
Tégy jót, vesd a tengerbe ; ha a hal nem tudja, [de] tudja a
teremtő 1 ).
208. Ejri oturali'm, doghru konusalim.
Görbén üljünk, [de] egyenesen szóljunk.
209. Ekindsi jaghmur iszter, joldsu kurak.
A földmivelö esőt akar, az utas száraz időt.
210. Ekini belli etme.
Ne mutogasd vetésedet 2 ).
211. Ekmejin böjüjü khamurun csoghundan olur.
A nagy kenyér a sok tésztából lesz (tkp. a kenyér nagyja a
tésztának sokjából).
212. Ekmek csi'kmaj'indsa jutulmaz.
A kenyeret nem falják, míg [a kemenczéből] ki nem kerül. (A
jövőből senki jól nem lakik).
213. Elden gélen khajri' dirig etme.
A jót, a mi tőled kitelik, ne mulasszd el.
214. Elden vefá, zehirden szefá.
Idegentől hűséget (épen úgy nem lehet várni, mint) méregtől
egészséget.
115. Elin aghi'zi'torba dejil ki bözeszin.
Más ember szája nem zsák, hogy összeköthetnéd.
216. Elinden geleni geri brakma.
Mi tőled kitelik, ne vesd vissza (ne mulasszd el — hanem
tedd meg).
217. Elin gecstiji köprüden biz-de gecseriz.
Azon a hídon, a melyen más ment át, mi is átmehetünk. 218. Elin ile komad'ighin seje dokunma.
Mit saját kezed nem rakott le, ahhoz ne nyúlj.
') A törökben e két szó : bálik = hal és kí&lik = teremtő rímezete
tesz hatást.
•) Az irigy szem árthat neki.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK,

19
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219. Elinle ver ajagh'ínla ara.
Kezeddel ajándékozz, lábaddal keress z).
220. El ipi-'len kujuja inilmez.
Más ember kötelével nem szoktak kútba szállani.
221. El jaraszi' onulur, diljaraszí onulmaz.
A kézzel ütött seb gyógyítható, [de] a nyelvvel ütött seb gyó
gyíthatatlan (tkp. a kéz sebe — a nyelv sebe).
222. El jumrughunu jemejen kendini kahermán szan'ir.
Ki másnak öklét nem ette (mástól vereséget nem szenvedett),
magát vitéznek tartja.
223. El öpmekde aghiz esenmez.
Kéz-csókolásban nem kopik el a száj.
224. El uzadilan jere ajak uzad'ilmaz.
Nem nyújthatja ki az ember a lábát, a merre kezét tartja 2 ).
225. Erenlerin szagh ü szolu olmaz.
A vitéz ember nem vigyáz jobbra balra (tkp. vitézeknek nincs
jobb- és baljok).
226. Esejin dsan'í jan'indsa, atdan jürük olur.
Tűzbe jött szamár a lónál [is] többet fut.
227. Esek kodsamakla tavla basi olmaz.
A szamár, ha öregszik is, nem áll azért az istálló főhelyén
(tkp. nem lesz istálló feje) 3 ).
228. Eszki doszt düsmen olmaz.
Régi barátból nem lesz ellenség.
229. Eszki hammam, eszki tász.
0 fürdőnek ócska a findsája (tkp. ó fürdő, ócska findsa 4 ).
Folytatásul még ezt mondják :
230. Eszki sehr, eszki 'ádet.
Régi városnak régi a szokása (tkp. régi város, régi szokás).
!

) Becsületes úton szerezd meg éltedet.
) Egy előkelő előtt lábát kinyújtani keleten nagy illetlenség. Illedel
mes ülésben lábait far alá vetve egészen el kell takarni.
3
) A legszebb vagy urának egyszer jól szolgált lovat az istálló fő
helyére állítják.
*) A török fürdőnek vize csak dézsaféle márvány edényekben léte
zik, honnét réz findsákkal kimerítve, a test minden részeire öntetik.
3
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231. Eszrik devenin caulu ejri gerek.
Veszett tevének pokróczát ferdén kell viselni ').
232. Etdijin khajr örkütdüjün ki'rbagha dejmez.
A jóság, mit miveltél, nem éri a békát, melyet fölijeszt ettél.
233. Et kanl'í gerek, jijit dsanli.
A hús jó ha véres, a vitéz ha lelkes.
234. Etmejini tasdan csikarir.
Kenyerét köböl [is] keríti.
235. Et t'írnakdan ajrilmaz.
A hús nem válik el a körömtől.
236. Evdeki pazarli'k csars'ija ujmaz.
Az otthoni vásár nem a piaczi '4) vásár szerint való.
237. Evvel zahmet cseken szonra ráhat eder.
Munka után édes a nyugalom (tkp. az előbb fáradozott, azután
nyugszik — t. i. jól).
F.
238. Felejin dsenderinden gecsmis.
A sors sajtógépén ment át. (Sokat tapasztalt.)
239. Felejin germ ü szerdini görmüs.
Az ég forróságát hidegségét látta (tapasztalta).
240. Felek kimi kaun jedirir, kimi kelek.
A sors [szeszélye] egyikkel dinnyét étet, másikkal ,5kelek"-et
(rossz, éretlen dinnyét).
241. Firkat'in szonu vuszlet-dir.
Az elválásnak vége a viszontlátás.
242. Fukaralik atesden gömlük-tür.
A szegénység tűzből kézsült ing.

ö.
243. Garibin dosztu olmaz.
A hontalannak nincsen barátja.
') Indulatjálioz képest a viselete. — Eszrik tkp. részeg ; v*tiett, úgy
mint „veszett kutyá"-ban.
2
) Otthon mindenki olcsón vásárolni szándékozik, míg aztán a bazár
ban a magas árak nagyon elütnek reményétől.
19*
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244, Garib jijidin dili ki'szsza, bojnu ejri olur.
Hontalan vitéznek rövid a nyelve, görbe a nyaka.
245. Garib kusun juvaszí alláh japar.
Hontalan madárnak fészkét az isten rakja.
24G. Gazab gelindse 'akii gider.
A mint a harag jő, elmegy az ész.
247. Gel denilen jere gelmeje 'ár ejleme ; gelme denilen jere gidüp,
jerini dar ejleme.
Ne vonakodjál oda menni, a hova meghívtak; de ne ülj feszesen,
ha hívatlan helyre is mégy (tkp. helyedet ne tedd szűkké).
248. Girmezden evvel cs'ikadsaghindan düsün.
A bemenetel elött gondolkodjál a kimenetelről.
249. Gönül kini szeversze güzel o-dur.
Kit a szív szeret, az a szép.
250. Görelim ajneji devrán ne szüret göszterir.
Nézzünk a sors tükrébe, vájjon mily képeket mutat.
251. Görünen köj kolauz isztemez.
Meglátszó (már szembe eső) faluba nem szükséges kalauz
(tkp. m. falu nem kíván kalauzt).
252. Gözden irak olan gonülden dalik'i irak olur.
Ki távol van a szemtől, a szívtől is távol leszen.
253. Göz görmejindse gönül katlani'r.
Addig eped a szív, míg nem lát a szem.
254. Göz görür, gönül iszter.
A szem lát, a szív kíván.
255. Gözüinüzü acsali'm, jokhsza acsarlar.
Nyissuk szemünket, különben [mások] nyitják.
256. Gurbetde öjünmek hammamda türkü szöjlemeje benzer.
Idegen földön dicsekedni annyi mint a (magas boltozata) für
dőházban danolni.
257. Gül dikensziz, szümbül sikensziz olmaz.
Rózsa nincs tövis nélkül, jáczint nincs ráncz nélkül.
258. Gülme komsuja, gelir bas'ina.
Ne nevess szomszédodon, eljö nyakadra (tkp. fejedre).
259. Gülün kadríni bülbül bilir.
A rózsa becsét a csalogány tudja J ).
') A keleti költők szerint a fülemile a rózsához való szerelme miatt
danol oly búsan.
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260. Güliinü isztejen dikeni-de szever.
Ki a rózsát kívánja, tövisét is szereti.
H.
261. Hadsi Mekkede, dervis tekkede jaki sir.
A zarándok Mekkába, a dervis zárdába illik 1 ).
262. Hakk dejindse akar szular durur.
A „hakk" (isten) szóra folyó vizek [is] megállanak.
263. Hakk szöze medsnűn dahi rázi olur.
Igaz szóra az örült is hajol.
264. Hakk szözü adsi olur.
Az igazság szava keserű.
265. Hákimsziz hekimsziz beldede durmak dsáji'z dejildir.
Bíró és orvos nélkül való egy városban lakni nem tanácsos.
266. Hammama gircn terler.
Ki fürdőbe megyén, izzad.
267. Házir jemeje daghlar dajanmaz.
A kész ételnek a hegyek sem állhatnak meg (hogy elmozdul
ván, részt ne vegyenek benne 2 ).
268. Helál mái zájil olmaz.
Becsületes úton szerzett vagyon el nem vész.
269. Her bas'in bir dcrdi var, dejirmendsininde szu.
Mindenki fejében egy aggodalom van; a molnáréban a víz (az
aggodalom tárgya). (Tkp. minden fejnek egy fájdalma van,
még pedig a molnáré [a m. fájdalma] a víz).
270. Her bir azin bir csoghlughu olur.
Minden kevésből egy sok lehet (tkp. minden kevésnek egy
sokja leszen).
271. Her gördüjün szakalli babán zann etme.
Ne higyj apádnak minden szakállost, kit látsz.
272. Her jokusun bir enisi, her gidisin bir gelisi var.
Minden fölfelé-nek egy lefelé-je, minden menésnek egy jö
vése van,
') A példab. főleg a mekkede •— tekkede rimezetén alapszik.
) A nyajánk török jelleme szerint

2
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273. Her kész 'akli mezada vermis, kendi 'akli bejenmis.
Mindenki árverésre adta eszét; [utoljára kinek kinek csak] a
magáé tetszett.
274. Her késze jár ol, kimszeje bár ólma.
Mindenkinek légy barát, senkinek ne légy teher.
275. Her keszin gönülünde bir arszlan jatir.
Minden ember szívében egy oroszlány (heves indulat) hever 1 ).
276. Her kész kendi vilájetini szöjler.
Mindenki a maga hazájáról beszéli.
277. Her kojun kendi badsaghindan aszilir.
Minden birkát a maga lábánál akasztanak föl 2 ).
278. Her sejin dsehlinden ilmi jejdir.
Minden dolognak jobb a tudása a nem-tudásánál.
279. Hile ile is goren mihnet ile dsan verir.
Ki csalárdsággal végzi dolgát, az szomorúsággal végzi életét.
280. Hilekiárin gözü jasli olur.
Az álnok szeme nedves (könyes) szokott lenni.
281. Hükro gálibin-dir.
A győztesé az igazság.
282. Hüner makbűl-dur, amraa muteber hüszn edeb-dir.
A talentom kedveltetik, de tiszteltetik a szép erkölcs.
283. Hünersziz adam mejvesziz aghadsa benzer.
Tehetség nélkül való ember terméketlen fához hasonló.
I.
284. Ics dejdiler, csesmeji kurut dejmediler.
Neked azt mondák, hogy igyál; [de azt] nem mondák, hogy
kiszárítsad a forrást.
285. Ijne ile kuju kazmagha benzer.
Olyan [dolog ez] mint tűvel kutat ásni (tkp. tűvel kutat ásnihoz hasonlít).
286. Ijneji kendine szók, csuvaldizi ele.
Magadat tővel szúrd, más emert árral 3 ).
') Senkit nem kell ingerelni.
) Kiki a maga vétkéért bűnhődik.
') Ha már másképen nem lehet.

3
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287. Iki arszlan bir poszta jakismaz.
Két oroszlány nem fér meg egy bőrben.
288. Iki dsámi' arasz'inda kalmis binamaza benzer.
f

289.
290.
291.

292.
293.
294.

295.

296.
297.
298.
299.
300.

Ugy van, mint a ki két mecset között imádság nélkül maradt
(válogatva, hogy melyikben végezze imádságát).
Iki el bir bas icsün-dür.
Két kéz egy főért van.
Iki karpuz bir koltugha sz'ighmaz.
Két dinnye egy hón alá nem fér el.
Iki kisi dinden csikindsa bir kisi dsandan csikar.
Mikor két ember elhagyja vallását ! ), egy harmadik életét
. fagyja.
Iki kisi lakird'i ederken ücsündsü ólma.
Hol két ember egymással beszéli, ne légy te ott a harmadik.
Ikindiden *) szonra dükkián acsmagha benzer.
Olyan, mint ikindi után (este felé) boltot nyitni.
Imám evinden as, ölü gözünden jas.
A pap házából ételt (kapni szintoly nehéz , mint) holt ember
szeméből könyet (facsarni ki).
Inanma dosztuna, szamán doldurur posztuna.
Ne higyjél barátodnak, [mert] szalmát töm bőrödbe (azaz :
megcsal).
Indse elejib szik dokuma.
Finomra ne szitálj, sürürene szőj. (Ne vedd oly igen szorosan).
Inszáf dínin jariszi-dir.
Lelkiismeretesség fél vallás.
Inszánin aladsaszi icsinde-dir.
Az embernek tarkasága belül van 3 ).
Inszán inszána lázim olur.
Ember szorul emberre (tkp. ember embernek szükséges).
Inszán inszánm sejtani-dir.
Ember embernek az ördöge.

') Mint tanú hamis esküvel esküszik.
) Ikindi az imádság öt idejének harmadika , mintegy három órával
nap lenyugta előtt.
*) Azaz szívében, e's így különbözik az állattól, mely kívülről
tarka.
2
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301. Inszán kiáh olur daghi kaldirir, k'áh olur dariji kaldíramaz.
Az ember sokszor hegyeket emelget, sokszor egy szem kölest
sem emelhet meg.
302. Ipe un szerme.
Ne teríts lisztet kötélre. (Ne haszontalankodjál).
303. Ip udsu verme.
Ne add a kötél végét ').
304. Irisir menzil makszűduna aheszte giden.
Elérkezik szándékba vett szállóhelyéhez, a ki lassan megy.
305. Isden artmaz, disden artar.
Nem a munkától gyarapodik, a fogtól gyarapodik (a vagyon) 2 ).
306. Iszlanmi'sin jaghmurdan pervaszi-nii olur V
Az elázottnak van-e [még], mit félnie az esőtől ?

307. Jaghmurdan kacsar-ken doluja tutuldu.
Eső elől menekülvén, utolérte a jégeső.
308. Jalandsinin evi janmi's, kimsze inanmami's.
A hazugnak elégett háza, [dej senki sem akarta elhinni.
309. Jangína kürek ile gider.
Lapáttal siet a tűzvészhez 3 ).
310. Janlis hiszáb Bagdaddan döner.
A hibás számadás [még] Bagdadról [is] visszajő 4 ).
311. Jas kodsar, amma gönül kodsamaz.
A kor öregszik, [dej a szív nem öregszik.
312. Jauz khi'rsziz ev száhibini baszdirir.
A gonosz tolvaj véletlenül ront a házigazdára.
313. Javas ati'n tepmeszi szert olur.
Lusta lónak erős a rúgása.
314. Jerini bilmejen szenedé bír kat uruba ziáde eszkidir.
Egész egy öltönynyel többet szaggat évenként, a ki helyét nem
tudja (hol a jót árulják). "
') Titkodnak egy szavát se áruld el.
) Az a nyerese'g, mit a fog meg nem emészt.
,
) Csöbör helyett lapáttal, lopás végett.
*) Bagdad Törökország legszélsőbb keleti határán van ; távolsága
közmondássá vált.
2

TÖRÖK PÉLDABESZÉDEK.

293

315. Jerin kulagh'i var-dir.
A földnek [is] van füle.
316. Jetmis iki dereden szu getirme.
Ne hordjál vizet hetvenkét völgyből.
317. Jilan jejen heldm bulmaz.
Ki kígyót evett, nem talál orvost.
318. Ji'rtids'i kusun ömrü az olur.
Ragadozó madárnak rövid az élete.
319. Joldsu jolunda gerek.
Utas az útján kell (hogy legyen).
320. Jorganini göre uzat ajaghini.
Takaród szerint nyújtsd ki lábadat.
321. Jumurtada kii bitmez.
Tojáson nem nő szőr.
322. Juvarlanan tas joszun tutmaz.
A hengerített követ nem fogja a moh.
323. Jükünü bul-da badsini iszte.
Találd meg [előbb] a terhét, és [ aztán] követeld a vámpénzt.
324. Jürük at jemini artirir.
A sebes (gyors) ló szaporítja abrakját.
•

K.
32ö. Kajmaghi jejen mandaji dsebinde tasi'r.
Ki a tejfelt szereti, az a bivaly tehenet zsebében hordja.
326. Kalbdan kalbe jol var-dir.
Szívből szívbe út van.
327. Kal'e icsinden fcth olunur.
A várat belülről veszik meg l).
328. Kan aladsak damar bilir.
Ismeri az eret, melyet vágni kell 2 ).
392. Kana at tükenmez khazine-dir.
Az elégedettség kifogyhatatlan kincs.
330. Kangi gün var ki akhsam olmadi?
Melyik napon nem lett este 3) ?
') Őrizetének vagy megvesztegetése vagy Iekonczolása által.
*) Tudja, hogy honnét csikarhat ki valamit.
') Nincs öröm, melynek vége nem szakadna.
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331. Kara khaber tez irisir.
A vész híre gyorsan érkezik.
332. Karanlikda góz kirpdighini kim bilir ?
Ki tudja, hogy ö sötétségben ránczba szedte homlokát (kedvet
lenséget mutatott) t ).
333. Karda gcz-de izini belli etme.
Járj a hóban, de ne láttasd nyomodat 2 ).
334. Karindsanin kanadlanmaszi zeváline esáret-dir.
A hangyának megszárnyasodása vesztének előjele 3 ).
335. Kami' tök, gözü ads.
Hasa tele (jóllakott), szeme éhes.
336. Kartala bir ok dokunmus gene kendi jeleszinden.
A sas nyilat kapott, még pedig saját tollából. (Maga magának
ártott) 4 ).
337. Kavgada kilics ödünds verilmez.
Háborúban nem szoktak kölcsön adni kardot.
338. Kaz gélen jérden tavuk eszirgenmez.
A hol ludat kapunk, ott nem kell tyúkot sajnálni (visszontajándékúl).
339. Kazma kujuju, kendin düserszin.
Ne áss kutat, magad esel belé.
340. Kedi bulunmajan jerde fáre csók olur.
Sok az egér, a hol macska nincs.
341. Kedi uzatamad'fghi dsijere murdar der.
Piszkosnak mondja a macska a húsdarabot, melyet el nem érhet.
342. Kel basa semsir tarák.
Kopasz főnek puszpángfésü.
343. Kel ölür, szirma szacsli ölür; kör ölür, badem gözlü ölür,
A kopasz meghal, az arany fürtű [is] meghal; a vak meghal,
a szép szemű [is] meghal.
344. Kenárina bak, bizini al.
Nézd a szélét s vedd a vásznat 5 ).
') Jcirpmak = lehúzni szemöldökét.
) Lopj, de rajta ne kapjanak.
') A nagyra törekvőknek szól, inte'sül.
4
) A nyil végére rendesen egykét sastollat tűznek, minthogy ez a ba
bonás vélemény szerint, a nyil röptét elősegíti.
s
) Valamint a vászuot a szélén való bélyegéről, úgy a leányt öltöze
téről kell megítélni.
J
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345. Kendi düsen aghlamaz.
Ki magától elesett, nem sír.
346. Kendi gözündeki direjí görmez, elin gözündeki csöpü görür.
Nem látja saját szemében a gerendát, de látja más ember sze
mében a forgácsot.
347. Keszemedijin eli Öp, da basina koj.
Csókold meg a kezet, melyet le nem vághatsz, s tedd fejedre ').
348. Keszkin kilics km'in'i keszmez.
Éles kard sem vágja hüvelyét.
349. Kesztane kabughundan csikmis, kabughunu bejenmemis.
A gesztenye elhagyta a hüvelyét és megvetette azt 2 ).
350. K'irk 'arab'in 'akli bir indsir csekirdejini doldurmaz.
Egy fügemag se telik meg negyven arabs eszétől. (Török vé
lemény szerint).
351. K'izi kendi havaszina brakszalar, csalgidsrja var'ir.
Ha a hajadont maga indulatjára hagynák, [ö még] a muzsiká
hoz [is] elmegyen.
352. Kimi jagh'indan j ej emez, kimi jovan'indan 3 ).
Egyik a zsírost, másik a soványt nem eheti.
353. Kimi köprü bulamaz gecsmeje, kimi szu bulamaz icsmeje
Egyik hidat nem találhat átkelésre, másik vizet nem találhat
ivásra.
354. Kimin arabaszmá binersze, ani'n türküszünü csagh'Mr.
A kinek kocsijára fölült, annak nótáját fütyöli.
355. Kimszenin áhi kimszeje kalmaz.
Senki sóhaja másra nem marad 4 ).
356. Kimszenin kötülüjü kimszeje bulasmaz.
Senki gonozssága mást nem piszkol be. •
357. Kisi doghdughu jerde dejil-dir, dojdughu jerde-dir.
Nem ott az ember [hazája], a h o l születik, hanem a hol jól
lakik b ).
') Fejére valamit tenni hódolás jeléül vétetik.
) Afinomhéjú gesztenye tövises hüvelyét szégyenli. — Alsó rendbeli
ember magas polczra jutván föl, előbbi rangját szégyenli.
s
) A magy. sovány-val egybevethető jovan szót csak ebben a példabe
szédben használják a törökök.
s

4

) Az a panaszlóé csak.
) Körülbei öl : ubi bene, ibi patria. — D e meg kell jegyezni a dogh
dughu és dojdughu által való rímes szójátékot.
5

/
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358. Kisi etdijini bulur.
Kikí tette szerint kap jutalmat.
359. Kisinin adí csikmakdan-'sze dsani csi'kmaszi jej-dir.
Jobb hogy valaki lelkét (életét), mintsem nevét veszítse.
260. Kisi refikinden tanilir.
Az embert pajtásáról ismerik meg.
361. Kiszmetimizde var-'sza, kasighimizda csikar.
Ha végzetünkben megvan, akkor kanalunkban is lesz.
362. Kojimun bulmadíghijerdc kecsijc'Abdurrahmán Cselebi derler.
Hol birka nincs, ott a kecskét is uraságnak hívják ').
363. Kolszuz giren hakkszi'z csi'kar.
Ki kéz (ajándék) nélkül bemegy, az igazság nélkül megy ki.
364. Korkulu raja görmekden-isze ojanik jatmaszi jej-dir.
Ijesztő álom látásnál jobb ébren fekünni (az ágyban).
365. Kösz dinlejen tavula kulák vérmez.
Ki a kis dobot meghallotta, az a nagy dobra nem fülel 2 ).
366. Kötü gelmejindse ejinin kadri bilinmez.
Mig a rossz nem jő, addig a jót nem tudják megbecsülni.
367. Kötü szöz, kem akcse száhibi'nin-di'r.
Rossz szó, rossz pénz a gazdájáé. (Mind a kettő visszakerül
hozzá).
368. Kul kuszürszuz olmaz.
Nem lehet ember hiba nélkül.
369. Kurd kodsaji'ndsa köpeklerin maszkaraszi olur.
A farkas, a mint megöregszik, kutyáknak csúfjává lesz.
370. Kurunun jani'nda jas-da janar.
A száraz mellett a nedves is elég.
371. Kuzguna „güzel- kim-dir" demislcr, „jaurularim" demis.
„Ki a szép ?" — kérdezték a varjutói; azt felelte, hogy „fiaim."

372- Kháne alma, kendine hemszáje al.
Házat ne végy, [előbb] szomszédot végy magadnak.
373. Khamur isine kaiísma.
Tészta dolgába (bonyolódott dologba) ne elegyedjél.
') Keleten, hol marhahúst ritkán esznek, a juhhús jó falatnak jár.
') A dob kivált a neposztálynak kedves hangszere ; a vekonyhangú
kis dobot pedig jobban becsülik a vaetaghangú nagy dobnál.
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374. K h a r m a n szonu dervislerin-dir.
A gabona maradéka a derviseké.
375. Khaszini khaszima mevlűd okumaz.
Ellenség ellenségért nem mond m i a t y á n k o t 1 ) .
376. Khaszmin kar'indsa isze, kendini merdáne tut.
Ellenséged bár csak hangyja legyen i s , [de] tartsd magad
emberül.
377. Kli'irsziz evden olursza bulmaszí müskil olur.
H a a tolvaj a házból való, a k k o r bajos azt megtalálni.
378. Khuj dsan'in alti'nda-dir.
Az ember veleszületett természete a lélek alatt rejlik 2 ) .
L.
379. L a k í r d í b i l , da szöjle.
Tudjad a beszédet s aztán szólj.
380. Lakird'i ile pejnir jourmaz.
Beszéddel nem lehet sajtot gyúrni (hanem kézzel).
3 8 1 . Lakird'i lakirdiji acsar.
Beszéd a beszédet nyitja meg.
282. Lakird'i torbaja szighmaz.
Beszéd nem fér el zsákban 3 ) .
383. Lejlejin 'ömrü lak-lak ile gecser.
A g ó l y a 4 ) élete „lak-lak"-kai múlik el. (ífaszontalansággal
tölti idejét).
M.
384. Mái dsan'in jongaszi-dir.
A vagyon a szívnek forgácsa 5 ) .
385. Medsliszde dilim, szeferde elini kiszsza tut.
Társaságban nyelvedet, utazásban kezedet tartsd rövidre ü ) .
') Mevlud a próféta születése ünnepén mondott imádságnak a neve,
melyben szokás barátját is említeni.
•) Csak a halál (a lélek elmenetele) által onnét kiirtható.
s
) El nem rejthető. .
') Lejlek mostani ejtés, ebből : légiek; írása és tatár ejtése laklak.
') Kinek vagyona szívéhez van kötve, mintegy szíve forgácsát osztja,
mikor valamit ád.
6
;Í Ott sokat ne szólj, itt ne adakozzál.
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386. Mejandsinin keszeszí bol-dur.
Közbenjárónak bo a zacskója i).
387. Mejveszini je-de agíiadsin'i szórnia.
Edd a gyümölcsöt, fáját ne kérdezd 2 ).
388. Merkebin kujrughunu kalabalik jerde keszindse, kimi: uzundur, kimi: kisza.
Ha szamarad farkát nyilvános helyen levágod, az egyik hoszszúnak, a másik rövidnek találja.
389. Mihneti kendije zevk itmek-dir 'alemde hüner.
A búját magának örömmé tenni, az (a világban) a mesterség.
390. Mizrák csuvala szighmaz.
A dsida nem fér zsákba.
391. Muhabbet sirket kábul etmez.
A szerelem nem tűrhet társat.
392. Möhür kimde isze, Szulejmán o-dur.
Kinél a pecsét van, az a Szulejmán 3 ).
393. Mum dibine isik vérmez.
A gyertya meg nem világítja a tövét (alját).
N.
394. Nadán elinden szu icsme, áb-i haját olsza.
Ostoba ember kezéből ne igyál vizet, legyen bár az élet vize.
395. Nadán ile je ics, da szohbet etme.
Tudatlan emberrel egyél igyál, de ne társalkodjál.
396. Nadán ile szohbet etmekden-'sze 'irfán ile tas tasi'inak jej-dir.
Jobb okos emberrel együtt követ hordani, mint esztelennel
társalogni.
397. Nerde hareket, orda berekét.
Hol mozgás, ott áldás.
398. Ne ekerszen, ani' bicserszin.
A mit vetsz, azt aratod.
399. Nerede szojundun, orada gijín.
Hol levetkőztél, ott [megint] fölöltözködjél.
') Mert nem a maga pénzéből adakozik.
) Élvezd, akár lopott jószág is.
s
) Szulejmán (Sálomon, Dávid fia), az iszlami meséknek nagy hőse, ki
a határtalan hatalmú varázspecsét birtokában volt.
a
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400. Nere varszan, oka dörtjüz dirhem-dir.
Akárhova mégy, az oka mindenütt négyszáz drakhma.
401. Ne sis janszin, ne kebáb.
Se nyárs ne égjen meg, se pecsenye.
402. Ne verirszen elinle, o gider szeninle.
A mit kezeddel adsz, az megy el veled. (Alamizsna, túlvilágra).
403. Nijet khajr, 'ákibet khajr.
Jó akarat, jó eredmény.

Ö.
404. Őfke baldan tatli-dir.
A harag (bosszú) édesebb a méznél.
405. Oíke ile kalkan zeján ile oturur.
Ki haraggal kel fel, az kárral szokott leülni.
406. Okszüz csodsuk göbejini kendi keszer.
Árva gyermek maga vágja el köldökét.
407. Oktiz öldü, ortaklík ajrildi.
Az Ökör meghalt, a társaság elszéledt.
408. Okszüze adsi'r csók, amma ekmek verir jok.
Ki az árvát sajnálja, sok van; [de] nincs, ki neki kenyeret
adna.
409. Okszüzü döjmüsler; „vaj nrkam" dejmis.
Megverték az árvát : azt mondotta (kiáltotta) : „jaj hátam (v.
védőm)" ').
410. Olmüs at arar na Imi szökni ej e.
Döglött lovat keres, patkóját lefejteni. (Szerfölött fukar).
P.
411. Papucs bulursza bajram eder.
Ha egy papucsot talál, bajramot csinál. (Csekélységnek örül).
412. Pamuk iplik ile bagladilar.
Pamutfonállal kötötték meg 3 ).
') Árka = hát, támaszt és védőt is jelent Itt miud a két értelemben
kell venni.
3
) Veszedelmes az állása.
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413. Paraji' viren csalar düdüjü.
Ki a pénzt adja, az fújja a nótát.
414. Pek korcsalama, szivildseji csiban ederszin.
Nagyon ne vakaródzzál : a szümöt keléssé teszed J ).
415. Pencsembenin gelişi csarsambadan belli olur.
Kitetszik a szerdából ; milyen lesz a csütörtök (tkp. a csütör
tök jövése a szerdából tetszik ki).
416. Pilav'í jejen kasi'gh'íní janinda tasir.
Ki pilavot *) eszik (szeret enni), magával hordja kanalát.
417. Pirindsi szu götürmez.
A rizst nem emeli föl a víz.
418. Pismis asa szu katma.
Megfőtt ételbe ne keverj vizet.
R.
419. Raghbet ile güzellik zengine-dir.
A szépség és tisztelet csak a gazdagé.
420. Rákib olszun : jüzden olursza, olszun.
Ellenség, csak szemben legyen, ám legyen. (Nem bánom, ha
ellenség, csak nyílt ellenség legyen).
421. Rüzg'âr önüne düsen janilír.
Csalatkozik, ki a széltől hajtva halad 3 ).
S.
422. Sab ile seker bir dejil-dir.
Timsó és czukor nem egyaz a ).
423. Sedsâat k'âfl'i ile dejil-dir.
A vitézséget nem az ing teszi.
424. Sejtân kulagh'ina kursun.
Az ördög fülébe ólmot 5 ).
') Kis bajból nagy lehet.
) Pilav egy rizsből készült étel, a török asztalnál nélkülözhetetlen.
*) A szél elállta, a pártfogó elhalta után, inaga nem igen mehet előre.
4
) Noha mind a kettő fehér.
*) H°gy ne hallja , mit mondok. Ezt szokták mondani, mikor valami
illetlen, undok dolgot kell említen».
2
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425. Seri'atin kesztiji parmak adsimaz.
A törvény levágta ujj nem fáj.
426. Sik sik éden nalcsa-dir, is bitiren akcse-dir.
A sarkantyú csörög pörög, de a pénz az, mely mindent végez.
Sz.
427. Szabahki jejedsejiní bugünden düsünme.
Ne gondolkozzál ma arról, mit eszel holnap reggel.
428. Szabr éden kulunu mevlá szever.
Türelmes szolgáját szereti az úr.
429. Szaor szonu szelámet-dir.
A türelem vége boldogság.
430. Szabr ile dutdan ipek olur.
Türelemmel a szederfából selyem leszen.
431. Szadaka verenin 'ömrü uzun olur.
Az alamizsnaadónak élete hosszú.
432. Szadik doszt akrabadan jej-dir.
Hü barát jobb a rokonnál.
433. Szaghir icsün iki kerre szelám olmaz..
Nem szükséges süketnek kétszer köszönteni 1 ).
434. Szaghir isitmez, jakistirir.
A süket nem hall, [csak] sejdít.
435. Száhibi rázi olur dellál rázi olmaz.
A tulajdonos beleegyezett (az alkuba), [de] a hajhász nem 2 ).
436. Száhi'bsziz tahtaji jel almaz-sza, szejl alir.
A gazdátlan deszkát ha el nem hordja a szél, elsodorja a zu
hanó víz.
437. Szakalini dejirmende-mi aghartdin ?
Hát szakállodat a malomban fehérítetted meg ?
438. Szakinilan gőze csöp df ser.
A [leginkább] óvott szembe is beleesik a szálka (forgács).
439. Szamán altinda szu jürüdür.
Szalma alatt ereszti el a vizet. (Titkos dolgot mivel).
') Az Ő baja, ha egyszerre nem hallotta.
) Akkor használják, ha egy cseléd a gazdája jószágával még fu i>
rabb magánál a gazdánál is.
5
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440. Szarb szirke kendi kabughuna zarár-dir.
A fölötte csipös eczet [még] a maga edényének [is] árt').
441. Szebát bulmajan szöz hakkinda agh'iz acsma.
Ne nyisd szádat szóra, mely meg nem állhat.
442. Szejl gider, kum kal'ir.
A zuhatag megy (elrohan), (de) a fövény marad.
443. Szén kazán, szén je.
Te (magad) keress, te (magad) egyél.
444. Szereseden korkan darí ekmez.
Ki a verebektől fél, nem vet kölest.
445. Szermájeji kedije jükletdi.
Tökéjét macska hátára tette a ).
446. Szer verir, sz'irr vérmez.
Fejét adja, [de] nem adja titkát.
447. Szinek kücsük-tür, amma mi'de bulandirir.
A légy kicsiny, de megzavarja az ember gyomrát.
448. Szinek pekmezdsiji tani'r.
Ismeri a légy a lekvárárust.
449. Szofu szoghan jemez ; bulsza : kabughunu kojmaz.
A szofu (vallásos ember) hagymát nem eszik (úgy mondja);
de ha találna : a héjját sem hagyja meg.
450. Szón pesimánlik fáidé vérmez.
Késő (utána való) bánat nem használ.
451. Szonraja kalan dona kal'ir.
A mi hátra marad, jégre marad (azaz : sokszor el is marad).
452. Szóra szóra ka'aba-da bulunur.
Kérdezősködve a Kaabára 3) is rátalál az ember.
453. Szojlejenden dinlejen 'árif gerek.
Eszesebb kell [hogy legyen] szólónál a hallgató.
454. Szöjlejene bakma, szöjledijine bak.
Ne a szólóra, hanem a szavára nézz,
455. Szöz ajagha düsdü.
A szó lábra esett. (Meghiúsult).
l

) Ne tedd magad oly igen fiatallá.
) Hűtelen ügyvivőnek adta át.
3
j Ka'aba az ismeretes mekkai templom neve. — Kérdezősködéssel
akárhová is eljuthatunk.
l
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456. Szöz bir, alláh bir.
Egy az isten, egy a szó (az igazi).
457. Szuju csekilmis dejirmene döndü.
Hasonló lett a malomhoz, melynek elapadt a vize.
458. Szuju görmeden pacsalar sz'ivama (szighama).
Ne gyűrd föl gatyád szárát, míg a vizet nem látod.
459. Szürete bakma, szirete bak.
Ne nézz az alakra, [de] nézz a magaviseletre.
460. Szu ujur, düsmen ujumaz.
A víz alszik, [de] az ellenség nein alszik.
461. Szüriiden ajrilan kojunu kurd kapar.
A nyájtól távozott birkát elkapja a farkas.

T.
462. Tama'kiárin gözünü toprak dojurur.
A fukar szemét [csak] a föld elégíti ki *).
463. Tama'k^ár var-ken doland'íridsi ads kalmaz.
Míg fukar ember lesz, csalárd (tolvaj) nem marad éhen.
464. Tasi sziksza szujunu csikarir.
Ha a követ megnyomja, [abból is] facsar ki vizet.
465. Tas jerinde agh'ír-dir.
A kö nehéz a helyén.
466. Tasma szu ile dejirmen nekadar döner!
Áradó vízzel a malom mennyit forog!
467. Tatl'i szöz jilani delijinden csikarir.
Édes szó a kígyót [is] kicsalja lyukából.
468. Tavsan dagha köszmüs : daghin khaberi jok.
A nyúl a hegyre megharagudott: mit bánja az? (Mit sem tud róla).
469. Tázenin topal oldughunu tavsan isitmis.
Meghallotta a nyúl, hogy az agár megsántult. — (Azért jár oly
kevélyen).
470. Tekkie beklejen icser csorbaj'i.
Ki a klastromban megvárja, az issza a levest,
471. Tembele is bujur, ki szana naszihat verszin.
Parancsolj munkát a lomhának, hogy neked tanácsot adjon.
') Melybe eltemetik, mikor meghal.
20*
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472. Teredsije tere szatilmaz.
Kertésznek nem adnak el zöldséget.
473. Tez reffcár olan'in pájine damen dolasir.
A gyorsan menőnek ruhaszegélye lábába bonyolódik.
474. Tok ads'in halindan bilmez.
Kinek tele a gyomra, nem tudja éhes ember állapotját.
475. Tok agh'irlamak güds-dür.
Nehéz, jóllakottnak étellel szíveskedni 1 ).
476. Topal esek ilc ldárbana karísma.
Sánta szamárral ne csatlakozzál karavánhoz.
477. Turpun szikindan szejreji jej-dir.
A sürün vetettnél jobb a ritkán vetett retek*).
478. Türkün 'akli szonradan gelir.
A töröknek (miveletlen török parasztnak) esze utóbb (cse
lekedet után) jő.
U.
479. Ucsan kusdan ímdád umar.
Repülő madártól reményi segítséget. (Hasztalan remény).
480. Udsuz étin jahnaszi tatsziz olur.
Olcsó húsnak ízetlen a leve.
481. Udsuz szirke baldan tatli'-di'r.
Olcsó eczet édesebb a méznél.
482. Ujur ji'lana kujrughuna baszma.
Alvó kígyónak ne lépj a farkára.
483. Ummadi'ghin tas bas jarar.
Nem reméllt kő sebzi meg fejedet.
484. Un csuvali* gibi vurdukcsa tozar.
Porzik mint lisztes zsák, ha verik 3 ).
485. Unumuzu éledik, elejimizi asztik.
Megszitáltuk lisztünket, szegre akasztottuk szitánkat.
486. Urumaszini bilmejen kopek kojuna kurd getirir.
A kutya, mely jól nem ugat, a juhra farkast hoz.
') Nehéz gazdagot megajándékozni.
) Nem mindenben dicse'rni való a sokaság.
\) Szigorú bánásmóddal kicsikarhatnak belőle valamit.

J
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487. Uzaktan davlun szeszi khos gelir.
Távolról a dob hangja [is] jól esik.
V.
488. Var evi kérem evi.
A vagyon háza az irgalom háza.
489. Varrni véren utanmaz.
Ki vagyonából osztogat, nem vall szégyent.
490. Verdijin szabun etdijin boku temizlemez.
A szappan, mit adtál, nem tisztítja ki a szennyet, mit okoztál.
491. Véren el derd görmez.
Adakozó kéz nem lát nyomort.
492. Vereszije sarab icsen iki kerre szarkhos olur.
Ki hitelbe bort iszik, kétszer részegszik meg.
493. Vergi alláh vergiszi-dir.
Adó az isten adója (az alamizsna).
494. Vur 'abaliji.
Üsd a subást l )!

Z.
495. Záhire hükm olunur.
[Csak] láthatóról hozhatni Ítéletet.
496. Zejtun jagh gibi üsztün csikar.
Fölfelé száll mint az olaj.
497. Zelil olur tama'kiár adam.
Alacsony lelkű a fösvény ember.
498. Zeman szana ujmaz-sza szén zemana uj.
Ha az idö(-körülmény) te hozzád nem alkalmazkodik, [hát
te alkalmazkodjál az idöhez.
499. Zenginin 'arabaszi daghdan asir,
züjürdünki ovada jolunu sasir.
A gazdag ember kocsija túljár (szerencsésen) a hegyeken; a
szegény emberé elveszti útját a síkon.
') 'Aba (suba) az alsó néposztály ruhája. — A példabeszéd arra ezé*
lo», hogy a szegény embernek többnyire nincs pártfogója.
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500. Zevk khumári'na dejmez.
A mulatság nem éri föl a (mámor okozta) fejfájást.
501. Zora daghlar dajanmaz.
Az erőszaknak hegyek sem állnak ellent.
502. Zora teevíl götürmez.
Az eröszakot nem szokták magyarázni.
503. Zor ojunu bozar.
Erőszak rontja a játékot.
•
504. Züjürtden szak'in gecs, zengine dokun gecs.
Szegény mellett óvakodva *) menj e l , gazdag mellett hozzá
érintve.
•
f
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I S M E R T E T Ő RÉSZ.
LEXICON PALAEOSLOVENICO-LATINUM, EMENDATUM
AUCTUM.
KDID1TFH. MIKLOSICH. VINDOBOSAE 1862. — FASCICULUS I. PAG. 1—192. N8-AD RÉT.

A híres szlávtudós, kinek a régi déli-szláv 2 ) nyelvet és iro
dalmat illető részint grammatikaírási, részint textuskiadási munkála
tai eléggé megismertették szerzőjük roppant tanultságát nem kü
lönben mint kritikai gondosságát, most megint a fent czímzett szó
tárral egy tíz évi dolgozásba került munkáját (opus, in quo decem
annorum laborem collocavimus) kezdi kiadni, melylyel — előre meg
vagyunk győződve — nem csak mind azoknak, kik a szorosabb
szláv vagy bár a szélesebb árja nyelvtudománynyal foglalkoznak,
hanem egyszersmind, könnyen kitalálható okokból, a magyar nyel
vésznek is' nagy és kedves szolgálatot teszen. Mert az utóbbinak is
van baja a szlávsággal, a magyar nyelv szókincsébe bejutott sok szláv
eredetű szó miatt, melyeket saját nyelve ősi birtokának tisztába
hozatala végett biztosan kiismerni és tulajdonképen való nyomozá
sainak és fejtegetéseinek tárgyától elválasztani egyik legelső föla') Ne nyúlj hozzá, mert kér tőled.
-) így nevezhetjük talán absque controversia ezen nyelvet, melyet
Miklosich ó-szlovénnek , Schleicher ó-bulgárnak tartanak, s melyet rnáskéú •.r
szlávnak is hívnak.

