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ménin helyett minin stb. Egy lényegesebb megszorítása mutatko
zik az érintett törvénynek a mélyhangú önhangzón végződő igetők 
(ide értve a negatív -ma végű igetőt is) praesensében. Ezen igék 
praesenstöjének aj} vj (s negatív -maj) vége ugyanis összevonatván 
í-vé, azaz egy határozottan magashangú hosszú önhangzóvá, a rákö
vetkező ragok is magashangú alakban léphetnek föl, mint rendesen 
föl is lépnek a 3. személyben, s a többes-számban; az egy. 1. 2. 
személyekben mégis inkább man, san (v. sín) a ragalak; p.o. aldi-
siz csaltok (ettől : alda, nem : aldajs'iz), qorqmisen nem félsz (qorq-
ma ; qorqniajscm helyett) ; soriáéler kérdeznek (sora ; sorajeföWar h.) 
0"/ímiz olvasunk (oqujm'iz h. , ettől : oqu) stb. Azonban opman, bas-
líman, anlisaw stb. 

A mi a 2-ik, az oszmanliban és a jakutban oly határozottan 
kifejlett törvényt illeti, ez a khivai-tatárban úgyszólván még csak 
levőiéiben van. A nehéz önhangzóval való képzők és ragok egyál
talában csak a v. e-t tűrnek (mint az oszmanliban; o, ö tehát az első 
vagy gyökszótagon kívül nem fordulhat elé). A könnyű önhangzó
val való képzők és ragok pedig (melyekben í, i és u, tí önhangzók 
szerepelhetnek) megelőző a, í és e, i után kivétel nélkül % és i-vel 
vannak, p.o. bas'im, qM'm, bar'ip, öíqzp, isegim, tilim, sözlesin, isit-
sin, qitmp, icirip, éíqaráp, jitkizmek, alinaqöá", kitmekci stb. Azon
ban o, M és ö, ti után nem következik mindig rendesen u és U mint 
az oszmanliban, hanem fölváltva V és i is, sőt egyes esetekben csak
is % és i található. A fent közölt szövegekben találunk ugyan ilye^ 
neket : qolwm (karom), qulwm, qohí, qulw, oj'lw, burmm, uluj'wm, 
ornwn, otMnnén, sözwn, göríin, jüztím, jüzwni, jüziínde, üstimde, 
üstiíne, sözwm; pullw, pullwg, toqlwq, mun«, bolwr, bolswn, bo-
lwp, qojwp, tüstíim, tüstií, kördwm, kördiífi, körd&k, turdwm, turwp,. 
tüswp , bügwp, böliip, — de általában véve gyakrabban látjuk az 
ellenkező esetet, t. i. % és i-t o, u és ö, ü után, p. o. törtisi, sözini, 
südini, sözi, masúq£, könlinde, ölümizden, ölüsinnen, öjzim, öjziniz, 
közinnen, oyVi (py\u mellett), oyVin'i, qulum, pulm', közimni, jolmn, 
kötni, jüzükni, mum' (munw mellett), qojm, künnin, bolVpr tufó'p (bo
lt/p, tutwp), körip, boldá'm, kördim, qorqtöm, jürdim, böldim, boldtn, 
turdém'z, boldi', urd«, qoud«, oturttá', bujurdV, qorqfó'; küldi, sorát, 
tutt«, qojdi", kördi, bölüstiler, sord'ilar, boldfclar; bolup-tö, qojup-fi, 
tüsüp-ti; bolumz , jaumurlá'q, otlá'q stb. — Ezekből tehát látható, 
hogy az említett 2-ik törvény a khivai-tatárban még nem bírt erős 
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lábra kapni; sőt itt a törvénynyel ellenkező eset, t. i. hogy o, u és 
Ö, ii után, mint könnyű Önhangzó i és i áll, majdnem rendesnek 
mondható. Kivált nyilt végszótag szereti az i, i-t, s p.o. sohasem 
hallottam a boldu ejtést holdi helyett. Ezenkívül meg is kell je
gyezni , hogy némely ragokat és képzőket, melyeket így o, u, ö, il 
után némelykor u, íi-vel ejtenek (vagy az oszmanliban rendesen 
u, ÍZ-vei ejtenek), állandóan i ((^)-vel írnak, jeléül, hogy az i ejtés ré
gibb, p.o. ^ (ni, ni) accusativrag, ^-UJ (nin, nin) genitivusrag, 
^§i> (d'i, di) praeteritumképző, ^s> ($i, %i) névszóképző. Másrészt 
azonban eredetileg w-val való ragot is vont át az 'i ejtésre a khi-
vai nyelv, p.o. t'i, ti (di, di) e h. t'ir, tir (d'ir, dir) létige, mely a tur, 
turur helyett való (eredete iurm&q állni), p.o. bolup-fá', haladt, qo-
jup-<£, hiledi stb. 

b )A m á s s a l h a n g z ó k n a k is van bizonyos illeszkedési 
törvénye a khivai tatárban. Oly ragok t. i., melyek gutturalis, pala
tális, dentalis mután kezdődnek, az alapszónak kemény vagy lágy 
véghangzója szerint, vagy kemény vagy lágy mutával lépnek föl. 
Az alapszó lágy véghangzója lehet valamely önhangzó (és kettős 
önhangzó), nasalis mássalhangzó (n, n, m), a sziszegő z, végre I, r; 
a lágy muták csak y, g (lehet utánok y, g és d, p.o. toyyan, hüggen, 
h&yda, higde); a többi muták (5, d} h) egyáltalában ritkán fordulnak 
elé mint alapszók véghangzói, s rákövetkező mutával összeütköz
vén többnyire keményekké változnak (p.o. müratgrt e h. müradqa, 
^ellaíqa: ftell&d, ayacqa: aya$, qassaptin : qassab stb.). — A mondot
tak szerint váltakozó lágy vagy kemény mássalhangzón kezdődő 
ragok és képzők p.o. a gutturalisos dativusrag, mélyhangúlag ya 
vagy qa, magashangúlag ge v. ke ; a praeteritumképző yan v. qan és 
genv.ken ; a névszóképző $?, f* vagy ci, Öi; a locativusi da, de v. ta, 
te, ablativusi din, dinv. fin, tin; apraeteritumiá?, di v. ti, ti; a cse
lektető dir, dir v. tir, tir. 

Egymáshoz áthasonuló másaihangzók főleg n-l, melyek ll-vé 
lesznek, p.o. körgeZZer a kik láttak (kövgenler), ^at'í^ar asszonyok 
(x&tinhr), küZZüköi napszámos (kürc/ükci), J'üattí kigyós — helynév 
(j'ilawZi) ; néha r-l is : wezi^er vezírek (wezirler). — Ezenkívül md 
lesz mn, nd lesz nn, nd lesz nn, de csak akkor, mikor a d-n kez
dődő szótag zárt szótag, mint p.o. az ablativusi din rag: ménnen 
éntőlem (ménden), basiwwan fejemtől (basimdan), isiimen eszed
ből (isinden), awnin attól (andín), zindáwwén börtönből (zindárcdín); 
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ellenben a nyílt szó tagot tevő locativusi da rag d-je soha sem válto
zik, m, n, n után sem, n-né, p.o. ba§*imda fejemben, anda ott, zindánda 
börtönben, isiríde eszedben stb. — Végre n, m találkozván össze, 
könnyen mm-nek ejtődik, p.o. jamam-ma (jamarc-wia), bilesem-mé 
(bilese?i-mé) 1. fent a 278. lapon. 

II. 

Nyelvtani alakok. 

1) A névszók t ö b b e s - s z á m á t (kivéve az 1. 2. személy
névmásokat : biz mi, siz ti) lar, ler rag képezi : sdsilar atyák, tüje-
hr tevék, t&slar kövek , köjnekíer ingek stb. — A biz mi, siz ti is 
kaphatják még a ler ragot (bizler, sizler) a többes-szám ttízetesb ki
fejezésére, miután biz, siz gyakran „én, te" helyett használtatnak. 
Hasonló okból van öjzlerimiz magunk, öjzleriniz magatok is. 

2) A névszók b i r t o k o s r a g o z á s a , szem előtt tartva a 
mit fentebb az önhangzók illeszkedési 2-ik törvényéről mondottunk, 
ugyanaz a mely az oszmanliban van (ide értve azt is, hogy a 3-dik 
birtokosrag a nem ?<-en kezdődő casusragok előtt elétünteti megint 
eredeti vég ?i-jét) 

ata : atam atyám, ataw atyád, atasz atyja 
atamVz atyánk, atanfó atyátok, at&iar'i atyjok; 

tűje : tüjem tevém, tüjew tevéd, tüjesi tevéje 
tüjemís tevénk, tüjeniz tevétek, tüjeüm tevéjük; 

öj : öjim házam, Öjm házad, Öjt háza 
Öjimiz házunk, ö]iniz házatok, Öj^m házuk; 

qulaq : qulapm fülem, qxüafin füled, qulayfc" füle 
qulaja??ü;z fülünk, qxúay'imz fületek, qul&qlar'i fülük; 

kójnek: köjnegim ingem, köjnegru inged, kojnegí inge 
köjnegíímz ingünk, köjnegim^ ingetek, köjnekZeW ingok; 

öjz : öjzi'm magam, Öjzirí magad, öjzi maga 
öjzimiz magunk, 'úyzÁniz magatok, öjzZm" magok. 

A bírt tárgy többvoltát a rendes többesi (lar, ler) rag fejezi 
ki, a személyragok előtt; csak lar'i, lerí előtt nem ismételtetika 
lar, hr: atalari'm atyáim, atalarin atyáid, atalari atyái 

atalarimiz atyáink, atalari'nfz atyáitok, atalari atyáik. 
3) A s z á m n e v e k fölsorolását nem tartom itt szükséges

nek , mert nem különböznek az oszmanli számnévalakoktól; csak-
2 1 * 
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hogy általában kezdő d helyett t van : tört négy, toquz kilencz; toqsan 
kilenczven; meg jigirme húsz (nem jigirmi, jirmí), jiti hét (oszm. 
jedí), bü öt (bes). 

A sorszámnevek lari$i, len$i-vel képeztetnek az alapszámne-
vekböl (nem csupa -w^i-vel, mint az oszmanliban) : ikilen^i máso
dik, aUilanfi hatodik, q'irqlan%i negyvenedik stb. 

Collectivszámnevekül, úgy mint a magyarban hárman, négyen 
stb., használtatnak szintén -w-es alakok : ik in ; ücün, törtün, bisin, 
alti'n, jitin, sekizin, toquzun = ketten stb. (p.o. kildiler jöttek). — 
Különben a személyragos alapszámnevek collectív jelentésűek is, 
p.o. üUmiz hármunk (mind a hármunk), alt'is'i hatja (mind a hatja) 
stb. stb. 

6) N é v m á s o k . 
a) Személynévmások: 

men én, sen te, 6 (ol) ő 
biz mi, siz ti, olar, ular ök; 

b) Reflexiv névmás : 
öjzím magam, öjzin magad, öjzi maga 
öjzimiz magunk, öjziniz magatok, öjzleri magok. 

Az öjzlerimiz, öjzleririiz-t illetőleg 1. fentebb 1) alatt. 
c) Mutató névmások : 

bu (mun-) ez, ő (an-) az, többes : bular, olar. 
oébu emez, su (Sul} sol, íun-) amaz. 

d) Kérdő névmások : 
kim k i , ni (ne) mi, többes : kimler k ik , niler (ni 
nerseler) mik. — Magára nem használt kérdő név-
mástő qa, qaj, melytől kérdő adverbiumok (qajda hol, 
qacan mikor) és a melléknévileg is használt qajs'i 
mely, melyik (oszm. qangí) származnak. 

e) Határozatlan névmások: 
bir kimse valaki, bir nerse (bir sej) valami, bír vala
mely (bir jirde valahol, bir jirge valahová). 

f) Számnévi névmások : 
her minden, her-bir minden (minden egyes), nice hány, 
bir-niZe egynéhány, néhány; — ne-qadar mennyi, 
hány, o-qadar annyi, bu-qadar ennyi stb. 

g) Tagadó névmásokúi szolgálnak hic kimse senki, his bir 
sej semmi, hic bir semmi (melléknévileg, p.o. hic bir 
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an körmedim : semmi vadat nem láttam), természete
sen a mondatbeli ige is tagadósított alakban van. 

h) KérdÖ s mutató névmásokból képzett milyenséget je
lentő szók : nícik milyen, munundi, mundi ilyen, ariin-
di, midi olyan. A di (eredetibb daj), a mint látni va
ló, a genitivushoz járul, v.ö. ménindi ddam olyan em 
ber mint én. Ezen kivül munun-kivi} an'in-kivi is mel-
léknévileg használhatók. 

7) N é v r a g o z á s . 
A genitivus ragja, akármilyen végű is a ragozandó névszó, 

mélyhangulag n'in, magashangulag nin • szintígy az accusativus ragja 
(kivéve a határozatlan accusativust, mely úgy mint a nominativus, 
egyenlő a csupa névszótővel) mindig ni, ni. A dativus, tekintve a 
szótő végének kemény vagy lágy voltát, mélyhangulag qa v. ya, 
magashangulag ke v. ge. A locativus ragja ta v. da és te v. de; az 
ablativusé tin (tén, tan) v. din (dén, dan) és tin (ten) v. din (dm). 
A szótő n, m, n-en végződvén, d helyett w-nel kezdődik az ablativusi 
rag (1. fent. I, 5, b. alatt) ; a caritivus ragja s'iz, siz (ménsiz nélkülem, 
bulars'iz ezek nélkül). 

A névmások és birtokos raggal való névszók általában úgy 
ragoztatnak mint a többi névszók; csak hogy az n-en végződő tök
höz (men, sen ; hu helyett mun, ő v. ol helyett an ; meg a 3. birtokos
raggal valók, minthogy a ragnak eredeti vég -n-je a casusokban 
megint elétünik) a genitivusi és accusativusi rag a kezdő n nélkül 
járul (ménin, meni, an'in, an'i, atasinifí, atas'ini stb.), s az n 2. birto
kosrag után, valamint az eredeti n-jével való 3. birtokosrag után 
eltűnik a dativusi ya, ge gutturalisa (bas'ina, öjine ; basina, öjine) ; 
ezenkívül a mén „én" dativusa : mana , a sen-é sana, a bu-é muna 
az 6, ol-é anya. 

A többesi lar, ler raggal való névszók csak úgy ragoztatnak 
mint akármely más r-en végződő névszó. 

8) A török-tatár p o s t p o s i t i ó k , egyet-kettőt kivéve, mind 
csak valamely 3. birtokosragos postpositionalis alapszónak dativus-, 
locativus- és ablativus-alakjai. Az 1. és 2. személynévmások után 
természetesen az illető 1. 2. birtokosrag is lép a 3. birtokosrag he
lyébe (üstümizge ránk, ast'ihda alattad stb.). Azért is a névszó előt
tük többnyire még genitivusban áll ? s a mutató és személynévmá-
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soknak csakis genitivusalakja állhat előttük. Fölhozok itt egynehá
nyat, főleg az oszmanlitól eltérőkeL 

eld: eldine elé, eldinde előtt, eldinnen elöl. 
ast : ast'ina alá, asfínda alatt, asti'nnén, -nan alól; 
art : art'ina után (helybeli); 
arq: ar/inda -ntúl stb. 

A névmások genitivusát, de nem á többi, névszókét, kivánja 
minen (bilen) -val -vei, ücün -ért, végett (azonban mondatik ni-üciin, 
nícün miért). 

Dativus vagy ablativus után álló némely adverbiumok szintén 
pótolnak postpositiót: -din son után (időről), -din ilik v. buruii előtt 
(időről), -ya uturu ellenébe, vele szemközt, -ya dejin (v. -ya-$elli) -ig stb. 

Sajátságos tatár postpositio a saj'in, melyet a magy. ,,-nként" 
-tel lehet fordítani; ajakutban megfelel neki áj'i, mely szintén a 
névszó u t á n áll , a miért is nem lehet névmás (mint Böthlingk 
akarja, Jak.gr. 172. 1., noha a Szótárban rnégpostpositiónak adta) : 
kün saj'in (jak. kün áj'i) naponként, m i n d e n n a p , ^ saj'in évenként, 
minden évben (jak. $il áj'i), munda kilgen saj'in (ide jöttönként = ) 
valahányszor ide jöttem , jöttél, jött stb. Meg kell itt igazítanom a 
NyK. II, 327. közölt 26. számú tatár vers 2. sorának fordítását: 
her $ümá saj'in kijerge nem azt teszi, hogy : minden pénteken mást 
fölvenni, hanem : péntekenként ( = minden pénteken) fölvenni [azt], 
vagy : hogy minden pénteken fölvegyem. Egyszersmind mutatja itt 
az elibe tett her (minden), hogy a saj'in, ámbár „minden"-nel is for
dítható, csakugyan nem névmás, hanem utólálló, postpositio. Érté
kére nézve hasonlítható a cseremisz jeda-hoz (1. NyK. III, 459), 

9) A töröktatár a d v e r b i u m o k vagy nem különböznek 
a melléknév tőalakjától (p.o. köp sok, és egyszersmind : igen, na
gyon ; rást igaz, és : igazán, igazul; ntcik milyen, és : mint, hogyan 
stb.), s fölsorolásuk tehát csak szótárba való ; vagy tisztán fölismer
hető casusalakok s postpositiókkal való névszók, s mint ilyenek már 
a nyelvtannak más rovatába esnek. Itt csak is néhány névmási, s 
s egykét helyirányi adverbiumot hozok föl, a mennyiben az osz
manlitól eltérnek. 

qajda hol („hova" helyett is használtatik = nijirge); nijirden 
honnét; munda itt, ide; anda ott, oda; 

qacan mikor, imde most, ó-toaqt akkor, bu-gün ma, kice-gün 
tegnap, irten holnap; 



NYELVTANI VÁZLAT. 327 

nicik hogyan, miképen, böjle így stb. 
ilgeri előre (oszm. ileri)) artqa, s'irtqa hátra, joqar'i föl ( = 

oszm.), tömenge le, ickeri be (oszm. icerí), Viíqafi ki (oszm. disarí), 
bírge, beráber együtt. Ezek közül a qafi} kéri, geri-íélek névszótok, 
melyek ablativusi s locativusi ragot is vehetnek föl: joqarida fent, 
joqarídan felülről stb. 

10) Igeragozás. 
a) Az á l t a l á n o s p r a e s e n s , s egyszersmind futu

rum, egy r-végü nomen verbale, melyhez az 1. 2. személyragok já
rulnak : tutar tart, iter tesz; kitér elmegyen; bar'ir odamegyen, 
al'ir vészen, bolur lesz , jiverir küld , saqlariir óvakodik stb. Meg
jegyezni való, hogy ezen r-es nomen verbale néha még megelőző ne
héz (a, e) önliangzóval ejtetik, hol az oszmanli már csak könnyű 
önhangzóval ejti, p.o. biler (oszm. bűir), kiler (oszm. gelir) , qálar 
(oszm. qal'ir) stb. — Ezen nomen praesentis (és futuri)-nak tagadó 
alakja mas? mes-t ( = oszm. maz, mez) járultat az igetőhez : bolmas, 
tutmas, itmes} bilmes. 

Egy. 
Példákúl szolgáljanak ezek 
1. al'írman itermen almasmén itmesmen 
2. alirsan, -sín itersen almassén itmessen 
3. al'ir iter almás itmes 
1. ali'rmi'z itermiz almasm'iz itmesmiz 
2. al'irsi'z itersiz almass'iz itmessiz 
3. al'írlar iterler almaslar itmesler. 

b) A v a l ó s á g o s p r a e s e n s , mássalhangzón vég-

Több. 

ződő igetöknél a, e, önhangzón végződő töknél hozzájáruló j-vel 
készülő alak, mely az 1. 2. személyragokat, s a 3. személyben a 
d'ir, dir (rövidítve : dí, di, de), azaz eredetileg turur , tur = lat. 
„est" létigét veszi föl. E mellett meg kell jegyezni, hogy az önhang
zón végződő igetök (ideértve a tagadó -ma, -me végüeket is) prae-
sense aj, ej, 'iji ij, uj, ilj helyett rendesen i-n végződik, s ez után a 
dir csak dé alakban lép föl. Példák : 
Egy. 1. alaman itemen qariman (tő : qara) bilmímen (tő: bilme) 

itesen qarisan bilmisen 
itedi qaridé bilmídé 
itemiz qarimiz bilmímiz 
itesiz qarisiz bilmisiz 

2. alasan 
3. aladi 

Több. 1. alamüz 
2. alasi'z 
3. aladilar itediler qaridéler bilmidéler. 
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Mindenesetre föltetsző jelenség, hogy a praesensalak p.o. al 
igetőtŐl a-val (ala), qara-tól pedig j-vei (qaraj irodalmi alak, me
lyet a khivai qarí-nak ejt) képeztetik. Ennek magyarázatát a fent 
285. 1. eléforduló barja-turman, meg a 292. lapon találtató barjat-
qanda alakok adhatják. Ez utóbbi ugyanis e helyett van: barja-
turyanda, mind a kettő pedig a tur igével összetett alakok, melyek 
helyett ezeket várnók : bara-turman, bara-tmyanda. Hogy bara he
lyett bar/a van, arra mutat, hogy ez volta bara-nak eredetibb 
alakja, s egyszeriben megértjük a qaraj-félék keletkezését is , ha a 
bárja hasonlatosságára *qaraja alakot teszünk föl, melyből a qaraj 
egyszerűen elrövidült. 

Az -aman, -emen-íéle praesensnek van participiuma is ; a-tón} 

e-tőn (p.o. ala-tón vevő, ite-ton tevő); ennek tón-ja, össze van rántva 
turyan-ból, a mely nem egyéb mint a tur igének part. praeteriti-je. 

Nem mulaszthatom el ez alkalmat, hogy a csuvas adep-féie prae-
sensröl NyK. I, 357. található fejtegetésemet meg ne igazítsam. A 
csuvas praesens csak a tatárból érthető meg, s jelesen nincs meg 
neki valamely crí-féle alapalakja, bár nagyon is úgylátszik. 

A csuvas praes. egy. 3. személyalakja -at'-on végződik, a mi 
nyilván = tatár -ad'i, p.o. csuv. polaí = tat. bolad'i; mert a t'-nek 
jésítése még megvolt i-re mutat, s ezenkívül az accentus is egyező 
(polátf, boládí). Nincs kétség tehát, hogy a csuvas praesensbeli t 
szintonnét ered, a honnan a tatár d'i, azaz a tur segédigének marad
ványa. Ezen tur ige megvan a csuvas praesens többi személyei
ben is, hol a tatár csak az egyszerű személyragot ragasztja a prae-
sensi alapalakhoz; úgyhogy poladep eredetére nézve nem egyéb, 
mint pola-d'ir-pfenj (tat. bola-tur-men) • a 2. szem. poladtn-t meg pola-
dir-s'in-ból kell eredetinek hinnünk, mely legelőbb poladirr'in, azu
tán polad'irn-ni vált. Hasonló a többesi alakok Összerántása is 
1. polatptr = pola-t'ir-p'ir (tat. bola-tur-míz), 2. polatt'iv = pólat'ir-
sir, 3. polatce, polasse = pölat'irze[m] (bola-dír-lar). Nem külön
ben a csuvas -agán végű participium praesentist teljes ad'iryan-hól 
kell magyaráznunk, p.o. polagan = tat. bola-turyan (kojb. bolader-
gan); v.ö. a turyan-nak összerántását ebben : barjaí^anda (e h. 
barja-íwryanda) ; ha tehát poladirgan előbb polatkan, polalckan lett, 
ez a legkönnyebben elgyengülhetett még polagan-nk is. Másképen 
nem lehet a csuvas participium praesentisben a gan előtti nehéz 
a önhangzót magyarázni, mely miatt azt nem lehet egyenesen a tatár 



NYELVTANI VÁZLAT. 329 

yan-féle part. praet.-vei egybeállítani, p.o. polagan sehogy sem le
het — bolyán, de igen is — bola-duryan. 

c) Az egyszerű d'i képzöjü praeteritum nem különbözik a 
hasonló képzésű oszmanli alaktól : boldím, bold'in, bold'i, bold'ik, 
boldiniz, boldilar ; ittim stb., ciqt'im stb., koráim stb., iestim stb. 

d) A p e r f e c t u m o t részint a yan (qan, gen, ken)-íé\e 
nomen praeteriti, mely általában mint nomen verbi abstractum is 
szolgál (érték szerint az oszm. -cfö^-félének megfelelöleg), hozzá
járuló 1. 2. személyragokkal képezi (alyanman, alyansan, olyan; 
alyanmiz, alyans'iz, alyanlar); részint, és pedig gyakrabban, a jp-féle 
gerundium tur segédigével a 3. személyben : alipman, al'ipsan, 
alipt'i ; altpniiz, al'ipsiz, aliptilar, szintígy : itipmen, isitipmen, ki-
lipmen stb. « 

e) Az egyszerű conditionalis alak, sa, se képzővel, egyenlő 
az oázmanlival : alsam, alsan, alsa ; alsaq , alsaniz, alsalar -, itsem, 
itaen, itse stb. 

f) Eltérő az oszmanlitól a teljesebb yaj, qaj, gej, kej (— oszm. 
a, e) képzővel való optativus : alyajman, alyajsan, alyaj, alyajmiz, 
alyajsiz, alyajlar; birgejmen, itkejmen} qajtqajman stb. 

g) Az imperativushoz tartozó alakok: 

Egy. 1. alaj'in akarok venni, itejin akarok tenni; 
2. al végy, it tégy 
3. als'in végyen, itsin tegyen. 

Több. 1. alal'i vegyünk, iteli tegyünk 
2. aVin (aViniz, al'inlar) vegyetek, itin (itiniz, itinler) tegyetek 
3. ah'inlar vegyenek, itsinler tegyenek. 

N o m i n a v e r b a l i a . 
a) -maq, -mek képezi az infinitivust, azaz tulajdonképen 

oly nomen actionist, melynek csak dativusa valódi czélt kifejező infi-
nitivus, p.o. kitirmekke hozni (elment hozni), öldürmekke meg
ölni, kivégezni (vitték). 

Ugyancsak a -maq, -mek nom. actionistól származik ci, ci kép
zővel (mely a valamivel foglalkozót jelenti) maqcí, mekX'i-íéle no
men, mely a „valamit tenni akarót" jelenti: oturmaqci bóld'ilar fen-
ülni akartak, almaqfti bold'i el akarta venni, kitmekci bold'i el akart 
menni. Jelentése alig különbözik ae oszmanli s szintén tatár -a$ak 
e|e&-féle nomen futuriétól, 
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b) Nomen futuri r (ar, er; ír, ir, ur, ür) által képeztetik, 
valamint tagadólag inas, mes által, p.o. bolur adam, bolmas adam • 
soű ne bolur'irii kim bilirf Azonban nem használtatik, úgy mint a ka
záni tatárban, dativusa czélt kifejező infinitivusnak (p.o. nem kijerge 
= kimekke). 

c) Egy másik, az oszmanlival közös nomen futuri az -a%ak, 
-e%*k-fé\e : asiláfyak adam ki függni fog, üe%ek boldí akart, készült 
tenni, alának boldí el akart venni. — Hogy azonban ezen nomen, 
úgy mint az oszmanliban, szemólyragokkal indicativus futuri-t ké
pezne, nem tapasztaltam. 

d) Nagy szerep jut a tatárban a yan (qan} gen , ken)-féle 
nomen praeteritinek, mely egyszersmind általános nomen agentis> 
nomen actionis és nomen acti, p.o. %alq itkenlú teremtett; kör gen ki 
látott j köp bilgen ki sol>at tud; tilni saqlayan ki a nyelvet Őrzi; 
qorqan'innén féltéből; sobet itkennen zi'ndanda qalyan (1. 274. 1.), 
körmegeriim (1. 293. 1 ) , bolyariim (u. o.), ^ünüblikte jatqan (284. 
1.), stb.; korgenumi, isitkenmxú (284.1.), körgellerm bilesin (289.1.), 
baqqan ^áriem (303. 1.) stb. 

Kétség nélkül ettől a yan, gen (qan, ken)-íéle nomentól, mint 
nomen actionistól származik lí, li mellóknévképző által egy fali, 
geli (stb.)-féle alak, melynek fent a 282. lapon két példáját találjuk: 
jidirgeli, kidirgeli (sejim joq). Ezek a. m. „etetni való, fölöltetni 
való", s szorosabban -gelli-vel (ebből: -genli) írhatók. 

G e r u n d i u m o k . 
a) Egyszerű gerundium az a , e-féle, mely a valódi prae-

sensben is alapúi szolgál, s különben például a bilmek (tudni), almaq 
posse igék előtt szerepel: jaza-bilemen írni tudok, qaca-bűmedi nem 
tudott elfutni; köre-almiman nem láthatok. 

b) Gerundium praeteriti-nek nevezhető ap-féle, mely kép
zésében csak annyiban hülönbözik a hasonló oszmanli alaktól, hogy 
önhangzón végződő igetökhöz is közvetlenül hozzájárul, p.o. alíp 
— oszm.), bilip ( = oszm.), dep ( = oszm. dejip), baslap ( = oszm. 
baslaji'p), tutmap { = 03zm. tutmaj'ip) stb. 

c) Ezenkívül a yan nomen praeteritinek locativusa s abla-
tivusa, vagy ez utóbbi még son-val, használtatnak időmeghatározást 
kifejező gerundialis alakok gyanánt; főleg megjegyzendő turyania 
a jp-féle gerundium után, tartamos egyidejűség kifejezésére. 
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Mellőzöm az úgynevezett c o n j u g a t i o p e r i p b r a s t i c a 
fölhozását, melynek bizonyos határt nem lehet szabni, s mely e mel
lett csupán syntaktikai szerkesztése a maguk bizonyos jelentésében 
megmaradó participiumok s gerundiumoknak s az úgyn. segédigék
nek. A kinek tetszik p.o. ezt is : almaqc'i holdi- (el akarta venni) 
nézheti a köríilíró igeragozásba valónak; de annak, ki az almaqc'i s 
a hold'i-nalí igazi jelentését tudja, nincs arra szüksége. Mert a török
ben az úgynevezett segédige. ragoztatván személyragokkal, magától 
kitűnik, mennyire különbözik ezen úgynevezett török körülíró ige
ragozás a magyar „tudok vala, tudtam vala, tudtam volt"-félétől. 

Végre még észrevételt kell tennem a kérdő szócska helyze
tére, mely az -aman-féle praesenshez járulván, csak a személyrag 
után áil (bilesen-mi, qorqmisiz-mi), még pedig a 3. személyben ilyen
kor el is marad a d'i (p.o. ala-m'i veszen-e?, kilmí-mi nem jö-e ?), 
ellenben az -rman-íéle futurumhoz tétetvén, rendesen, úgy mint az 
oszmanliban, a személyrag előtt foglal helyet (p.o. kiter-mi-sen), 
noha itt is találtatik kivétel, p.o. fent a 285. 1. kitersiz-mé (e helyett: 
Mter-mi-siz). 

Ezzel befejezem a khivai özbeg-tatár dialectusról, vagy talán 
jobban mondva Molla Iszhák dialectusáról való rövid megjegyzé
seimet , melyek, ha a „nyelvtani vázlat" czímének nem felelnek is 
meg teljesen, mégis, azt hiszem, e dialectusnak kiválóbb sajátságait 
érintik, s a fent közlött szövegek olvasóját útba igazíthatják. 

BUDENZ JÓZSEF. 
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