
Egy ó-török nyelvemlék. 

Kégóta foglalkoznak már a török nyelvekhez értő tudósok 
egy ó-török nyelvemlékkel, a Rebáb-náme-beli szeldsuki versekkel. 
A,Rebáb-náme'» tudvalevőleg Szultán Velednek, a misztikus Mev-
láná Dseláleddin fiának a műve, és e könyv egyik kézirati példá
nyában, mely a bécsi udvari könyvtár tulajdona, benne van ez a 
156 párversböl álló török költemény, a legrégibbnek ismert szel
dsuki nyelvemlék. 

Legelsőnek a bécsi ,Jahrbücher der Literatur' (1829 Anzeige-
Blatt) ismertette e kéziratot, melynek ósdi nyelvezete arról győzte 
meg a kiadót, hogy a török-szeldsuki nyelv legalább is kétszáz esz
tendővel előzte meg a csagatájt és hogy emennél jóval fejlettebb és 
kiművéltebb fokon áll. A legrégibb csagatáj szövegek írója ugyanis 
Mir-áli-sir 1500-ban halt meg, és a szóban levő szeldsuki szövegek 
legalább is kétszáz évvel idősebbek. Mint figyelemreméltó sajátsá
gát e verseknek, azt is felemlíti a bécsi tudós kiadó, hogy az arab 
elem aránylag csekély bennök ós hogy a szeldsuki nyelvbe nem is 
férkőztek még be idegen elemek. E kissé nagyon is merész állítás 
ellen Wickerhauser kelt legott síkra. A ,Zeitschrift der Deutschen 
morgenlándischen GesellschanV 20-ik kötetében előveszi ugyanis a 
szeldsuki szöveget, ós vagy hetven arab kifejezést mutat ki belőle, 
közöttük olyan arabos összetételeket, mint gehd etmek (igyekezni, 
törekedni), fehm etmek (megérteni), kahr ejlemek (sújtani, átkozni), 
zehr ejlemek (megmérgezni) stb. Egyúttal fonetikus, vagy jobban 
mondva grafikus átírásban is közli a szöveget, hozzácsatolván a 
lehetőleg hű fordítását is. Hogy ez a munkája csak részben sike
rült, annak több rendbéli oka volt. Az eredeti szöveg arab alfabet-
jóben annyi a hiba ós következetlenség, egyazon szónak oly külön
félék a leírásai, és a már elavult grammatikai alakok használásából 
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annyiféle kiejtést lehet kikövetkeztetni, hogy az értelmezést lépten 
nyomon megzavarhatták. De meg homályban maradt előtte sok 
oly szólás és kifejezés, melyeket részben félre- és meg nem értés, 
részben pedig a hibás olvasás következtében is, rosszul és erőltetve 
értelmezett. E hiányok egy részét ugyancsak a ,Zeitschriftf-nek 
i23-ik kötetében Behrnauer igyekezett kijavítani és noha olyan tudós 
segítette e munkájában mint a nagynevű Fleischer, a szeldsuki 
szöveget még se tudták kellően megvilágítani. Főleg aprólékos és 
a szöveget csak itt ott magyarázó megjegyzéseik inkább az arab 
alfabetre vonatkoznak és első sorban a helyesírást igyekeznek 
megállapítani. A voltaképpi lényegest mellőzik. 

Ilyen előzmények után éppen nem mondhatók felesleges
nek azok a legújabb nyomozások, melyekkel az orosz Eadloff 
és utána Salemann próbálkozott meg. Eadloff értekezése*) az 
egész anyagot felöleli és mindenekelőtt Wickerhauser amaz 
eljárását itéli el, hogy grafikus átírásban közölte a szeldsuki 
szöveget. Szerinte az ilyen eljárásnak csak akkor van némi 
tudományos jogosultsága, ha vele nyelvi sajátságokat akarunk 
feltüntetni és mindenféle átirás csak akkor okadatolt, ha képletileg 
rekonstruáljuk a nyelvet. Ezúttal nyilván olyan nyelvi sajátságok 
feltüntetésére gondol, melyek a török-szeldsuki dialektust tükröz
nék vissza. Hogy mind e hiányokat pótolja, újból lemásolta a bécsi 
kéziratot és hibástul mindenestül kiadta. Ezenkívül még nyelvészi 
vizsgálat alá is veszi, összeállítja belőle a grammatikai eltéréseket 
és miután a szójegyzéket is megcsinálja, ő is megpróbálkozik egy 
átírással. Olyannal, mely a XIV. századbeli szeldsuki dialektusnak 
volna hivatva a képét visszatükrözni. Védi e versek tiszta törökös-
ségét és Wickerhausernek azt az állítását, hogy e szeldsuki versekben 
már érvényesült volna az arab nyelv befolyása, erősen tagadja. Ez 
idegen elemek, szerinte csak az író saját kifejezései, melyek a nép 
nyelvében teljesen hiányzanak és a melyek az ötszáz évvel ezelőtti 
népnyelvben még ritkábban kellett hogy előforduljanak. Ez állí
tására csak azt jegyezhetjük meg, hogy a népnyelvben igen is 
hiányzottak, de nem az irodalmiban, mely a mi szövegünknek is 
a nyelve. Elannyira, hogy fordítás útján készült. 

*) Über Alttürkische Dialekte. I. Die seldschukischen Verse in 
Kebab-nameh von W. Eadloff. St. Póterebourg, 1890. 
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Érdekesebb azonban Radloff átírási kísérlete, melyben a 
szeldsuki kiejtést akarja rekonstruálni. Hogy az efféle próbálkozás 
ezúttal nem sikerülhetett, azt úgy a szöveg csekély és népietlen 
volta, mint az arab írás tökéletlensége nyilvánvalóvá teszi. Erezte 
ezt Eadloff maga is, s a hol csak lehetett, mint például az arab 
szóknál, a mai török kiejtéshez tért. Egyebütt pedig az alfabethez 
ragaszkodott és így az ő átírása is részben grafikus, részben pedig 
az eredeti szöveg alapján rekonstruált fonetikus kiadás. A szeldsuki 
nyelvet ép úgy nem fedezte fel belőle mint Wickerhauser, noha a 
szöveget kisérő nyelvi megjegyzései, főleg pedig rekonstruált kis 
grammatikai rajza, becses adalékot nyújtanak a régi török nyelv
nek és nyelvjárások ismeretéhez. Igaz, hogy e fejtegetéseiben sok a 
felesleges és lényegtelen, és hogy sok oly alakot nem fejtett meg,, 
melyeket csak a szöveg írásbeli fogyatékossága tett ismeretlenné. 

A másik nyomozó Salemann, a kit ép Radloff értekezése 
birt rá, hogy újból elővegye a szeldsuki szövegeket. Dolgozata, 
melyet ugyancsak a pétervári akadémia adott ki,*) az orosz főváros 
ázsiai múzeuma egy kózirati példányára támaszkodik. Az ázsiai 
múzeumban ugyanis szintén van egy Rebáb-náme, melyben e szeld
suki versek is benne vannak. Minthogy a muzeumbeli kézirat jó
val későbbi keletű mint a bécsi, és mivel pontosabb és modernebb 
leírását nem egy homályosabb helyét fejti meg a régibb codexnek, 
Salemann kiadta ezt a variátiót is közölvén a szöveget és mellé
kelvén hozzá a fordítást is. Füzetében nemcsak a szeldsuki verset 
közli, hanem a versekhez fűződő perzsa textust is, nem külömben 
azokat a görögj verseket, melyeket a Rebáb-náme budapesti pél
dányábantalált és a melyekről Vámbéry is megemlékezett az angol 
Athemeum 1888-ik évfolyamában. A muzeumbeli szöveg apróbb 
eltéréseken kivül teljesen megegyez a jóval régibb bécsi szöveggel 
és kiadása főleg azért jogosult, hogy a régibb kiejtés inkább meg
állapítható belőle. Mindössze is hat párverssel -foglal magában 
többet a múzeumi kézirat, és egy néhány variánssal, melyek azon
ban a szókincsre kevésbbé tanulságosak. így a fordítása is tisztább 
és áttekinthetőbb és irodalmi értéke is feltetszőbb. A bennünket 

*) Noeh einmal díe Seldschukischen Verse. Von C. Salemann. 
Bt. Pétersbourg, 1891. 
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érdeklő czélt, vagyis a szeldsuki dialektus visszatükrözését, ő sem 
érte el. 

Mind ez okok arra bírtak rá engem, hogy újból elővegyem a 
szöveget és a homályosabb helyek felderítésével én is hozzájáruljak 
e fontos nyelvemlék tisztázásához. Sőt még egy újabb átirástól sem 
rettentem vissza. És e feladatomat az a körülmény is megkönnyí
tette, hogy hosszabb ideig foglalkozván a kisázsiai nyelvjárásokkal, 
nem is volt oly nehéz ez anatóliaias szöveg megértése. Hisz lénye
gesebb eltérést alig is mutat fel a mai nyelvjárásoktól. Egyes, ma 
már jobbára elavult kifejezések és a név- s igeragozásnak azer-
bajdsánias eltérései azok, melyek e textus nyelvét leginkább jellemzik. 
Tanulságos azonban ez az ó-török emlék főleg nyelvtörténeti szem
pontból. A legrégibb fokán mutatja be nekünk az oszmánlivá fej
lődött török nyelvet és kijelöli egyúttal azt a helyet, melyet a 
csagatáj és azerbajdsán nyelvek mellett elfoglal. A szeldsuki, mely 
nem is válhatott irodalmi nyelvvé, és a csagatáj, mely mint ilyen 
már meg is szűnt, a kisázsiai tájszólásokba olvadtak és azokba ol
vadt az azerbajdsáni is, az úgynevezett iráni török nyelv. Nem is 
egyebek hát a mai török nyelvjárások, mint e régibb török nyelvek 
maradványai, a minthogy a szeldsuki szöveg java szókincse még 
mai nap is meg van az ájdinvidéki dialektusban. 

A szöveg versformájáról még csak azt jegyzem meg, hogy 
ugyanazzal a népies versalakkal van benne dolgunk, mely a mai 
kisázsiai népdaloknak és a desztánoknak is a kedvelt formája. Ti
zenegy szótagot számít egy-egy soruk, mely három ritmikus egészre 
oszolván, négy+négy+három szótagos sort ád. Nem ismeretlen forma 
a magyar népköltészetben sem. P. a 3-ik sor: kanki kiéi \ kim bu 
sözden \ jol vara ; 35-ik sor: Salih icün | togdi tajdan \ bir deve ; 
105-ik sor; kim ki biri \ iki görür \ sasi dir stb. Ez utóbbinak ma
gyar fordítása: a ki egyet | kettőnek lát | kancsal az. 

Ezzel eljutottunk az átíráshoz. Mellőzvén úgy a grafikus, 
mint a fonetikus módszert, a kisázsiai tájszólást vettem alapnak y 

mely e szöveg megállapításánál a legbiztosabb kisegítőnek bizo
nyult. Az arab ábécze következetlenségeit helyreigazítva, az inga
dozó vocalisatiót egyöntetűvé téve, azt hiszem, hogy még legjob
ban közelítettem meg a valót, a régi szeldsuki dialektus rekon
struálását. Nem tettem külömbséget a kétféle í (taéBte), z (zal és ze), 
és h (ha és he) közt, melyek csak az arab írást jellemzik, és a he-



480 KtJNOS IGNÁCZ. 

lyett, hogy a kaf (mély hangú) és kef (magas hangú) hangokat meg-
külömböztetném egymástól, a mint Eadloff teszi, elégnek tartom 
annak a megemlítését, hogy a mély hangú szóban kaf, a magas 
hangúban meg kef értendő vagy olvasandó. Az ng hangot, melyet 
Wickerhauser hol ng hol w/c-nak ír, /i-nel jelöltem; azt a g-t pedig, 
mely a sztambuli dialektusban ;-vé, a kisázsiaiakban meg ^-vá 
gyengült, </-val jelöltem. A nyelvi megjegyzéseket függeléknek 
szánván, nem külömben Salemann nyelvi magyarázatainak bírá
lását, ime az átírás ós a fordítás. 

I. 
1 Mevlana dir evlija katbi bilin 

ne kim ol bujurdi-se ani kllin 
tanridan rahmet dir anin sözleri 
körler okur-sa acila gözleri 
kanki kisi kim bu sözden jol vara 
tanri anin miizdini bana vire 
jok idi malim tavarim kim virem 
dostligin mai ile bellii gösterem 

5 mali kim tanri bana virdi bu-dur 
kim bu mali isteje ol uslu-dur 
usht kisinin mali sözler olur 
mali ni virir bu sözleri alir 
mali tobrak dir bu sözler %an durur 

Tudjátok meg, hogy Mevláná a szentek pólusa, 
azt tegyétek a mit ő parancsolt. 
Istentől való irgalom az ő szavai, 
ha vakok elmondják, megnyílnak a szemei. 
A mely ember e szavak útját követi, 
bár nekem adná Isten annak a jutalmát. 
Nem volt vagyonom marhám, hogy oda adhatnám, 
hogy a barátságot pénzzel is nyilváníthatnám. 

5 A vagyon, melyet Isten adott nekem, ime ez, 
okos az, a ki ilyen vagyont kivan. 
Az okos ember vagyona szavakból áll, 
pénzét odaadja, szókat vesz érte. 
A vagyon por, de a szavakban lélek van, 
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uslular andan kacat' bunda durur 
sőz kalir baki, tavarfani olur 
diriji dut kogil ani kim ölür 
tanriji dut kim kalasin sen ebed 
gün-ü-gi§e tafiridan iste meded 

ío jalvarib zári kilib digil ana 
rahmet itgil kendü lutfinden bana 
gőzümi ac kim seni bellii görem 
támla gibi denize girem duram 
nite kim támla denize kariltr 
iki kalmaz támla deniz bir olur 
ben daki támla beni deniz ólam 
ölmejem deniz gibi diri kalam 
uslular hajrán kalir bu sözlere 
kim %alajik %aliki nite göre 

is ben bulara ejdürem kim oljüzi 
kim se g Őrmez girü görür kendőzi 
tanri kendü nurini ana virir 

az okosok amattól futnak, emitt megállanak. 
A szó öröknek marad, a jószág mulandó, 
az elevent tartsd meg ós hagyd a mi meghal. 
Istenhez ragaszkodj hogy örökké maradj, 
éjjel-nappal Istentől kérj engedelmet. 

10 Könyörögvén rimánkodván mondd neki: -
irgalmazz a magad kegyességével. 
Nyisd meg szemeim hogy tisztán lássalak, 
hogy mint a csepp, úgy jussak a tengerbe. 
A hogyan vegyül a vízcsepp a tengerbe, 
s nem marad kettőnek, csepp és tenger eggyé lesz; 
én is vízcseppkónt úgy váljak tengerré, 
meg ne haljak, de mint a tenger élőnek maradjak. 
Az eszesek csodálkoznak e szókon: 
a teremtett hogy lássa a teremtőt ? 

15 Én azt mondom ezeknek hogy amaz arczot 
nem látja senki, de önön magát látja. 
A maga fényét adja oda Isten, 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. " 1 
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ol nur ile tanriji bilü görür 
harf icinde bu kadar mai'na sigar 
bu sözile uslu jokari agár 
fehm ider kim tanri gördi tanriji 
tanri nuri dir ki sordi tanriji 
mevlana-gibi gihanda olmadi 
angilejin kimse hakdan tolmadt 

20 ol giineé dir evlijálar jildüzi 
dükeline ol degirir o ruzi 
tanridan her bir kiéi baksis bulur 
laslarin ba%sisi ajriksi olur 
baysisi kim virdi hak mevlanaja 
ani ne joksula virdi ne baja 
siz ani benim gözümle görüfiüz 
anin esrarini benden sorunuz 
ben dijem sözler ki kimse dimedi 
ben virem ííVmet ki kimse jimedi 

25 ben virem %il'at ki kiéi gijmedi 

B ama fénnyel látja meg az Istent. 
A szóba pusztán ennyi értelem fér, 
és felhatol e szóval az eszes. 
Megérti, hogy csak Isten látja Istent, 
ós Isten fénye az, a mely Istent kívánta. 
Nem volt olyan mint Mevlána a világon, 
az igazságtól senki ugy miüt ő megtelve. 

20 A szenteknek csillagja a nap ő, 
mindnyájának csak ő juttat nappalt. 
Istentől minden ember kapja ajándékát, 
A kiválók ajándéka külön van. 
Az adomány, melyet Mevlánának adott, 
nem adta se szegénynek se gazdagnak. 
Az én szemeimmel nézzétek őt, 
az ő titokzatosságát tőlem kérdezzétek. 
Mondok szókat, minőket senki se mondott, 
adok jólétet, minőben senki se részesült. 

35 Adok díszruhát, minőt senki se hordott, 
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kimse benim baysisimi sajmadi 
sordilar benden yalajik bu siri 
ölüji Isa nite kildi diri 
Mustafa kökde nite jardi aji 
nige ajirdi javuzlardan geji 
Musa ilinden nite oldi asa 
düsmeninin körligine eídeha 
nite oldi gark Firavun-i la'in 
ejle kim isittin ól itün cavin ; 

so kan olurdi ari su kjafirlere 
fianlari olnr idi andan kara 
tanridan her gün bunun gibi bela 
dürlü dürlü gelür idi anlara 
od %alil icün nite oldi kelef 
oda düsigek odi buldi gülef 
bir ujuzla Nemrudi kahr ejledi 
ana dünja nVmetin zehr ejledi 
kajir un olur idi Ibrahimé 

az én adományomat senki sem számlálta meg. 
Az emberek a titkot kérdek tőlem, 
a halottat hogyan támasztá fel Jézus ? 
Hogyan hasítá Musztafa az égi holdat ketté, 
A jót a rosztól hogyan választotta el. 
Mózes kezéből hogyan lett a bot 
az ellenség előtt kígyóvá. 
Hogyan sülyedt el az átkozott Fáraó ? 
Hisz hallottad ama kutya esetét, 

so A hitetleneknek vérré vált a tiszta víz, 
feketévé lett a leikök tőle. 
Istentől minden nap ilyes csapás, 
többfele képpen eljutott reájok. 
Hogyan lett Halilnak a tűz csapássá 
s a mint beléesett, lett belőle rózsa. 
Betegséggel sújtotta ő Nimródot, 
s megmérgezé világa gyönyörét. 
Ibrahim számára lisztté lön a por, , : : 
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mu'gize bunun gibi bin dajime 
85 Salili icün togdi tagdan bir deve 

ümmeti iltirdi Sudandan eve 
Hud icün jil kirdi ol münkirleri. 
taga tasa urdi ol kjafirleri 
anlari kim Hud dilerdi kirmadi 
anlarin arasina jil girmedi 
Nuh icün tufán kamu kjafirleri 
bogdi sudan kornádi kimse diri 
kajnadi sular $ihan oldi deniz 
ne ata kodi su ne ogul ne kiz 

40 su tenürden kajnadi binar beni 
bujrugin dutti Nuhin kullar beni 
kendözicün bir gemi Nuh ejledi 
ümmetini sudan anda bekledi 
Nuh adam gibi ikinfíi atamiz 
adam ani bilürüz biz kamvmiz 
bu Ögüt dir hak %asine siginin 

s hány ezerszer lön ilyen csoda. 
85 A hegy szülte Szálihnak a tevét 

s hónába vitte Szudánból faját. 
A rosszakat Hűdért megsemmisítés 
s hegyen köven hitetlent szétveré. 
Nem bánta a kikért Hud könyörgött, 
s ezek közé vihar nem juthatott. 
Nuh kedvéért az áradat fulasztá 
összes pogányokat, a vízből egy se szabadult. 
Vizek forrongtak, víz lett a világ, 
apát nem kiméit, se fiút se lányt. 

40 Mint a tűzből forrt a víz, akár a forrás, 
Nuh parancsát szolgamód követte. 
önmagának Nuh egy hajót készite, 
s a vízből őrizé a népét. 
Ádám módjára második apánk Nuh, 
megannyian ismerjük annak őt. 
lm a tanács: Isten emberében bízzatok 
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gemi dir anin ögüti tez binin 
bin bunun gibi keramet yaslara 
virdi tafiri girü itti ol bela 

45 tafiri itti ne kim anlar ittiler 
tanri hazir dir gör anlar gittiler 
tanridan gör ne kim anlardan gelir 
tanridan bil ne kim anlardan kalir 
sen veliden ajri görme tanriji 
andan iste %alka sorma tanriji 
benden isit tanri hazir iste bul 
ani dut pandan olgil ana kul 
tanri %asi hak si?'i dir dünjada 
sir dilersin ani dutgil ej dada 

50 ben nite ejdem erén sirin size 
ol kulák kani ki bu sirler siga 
sir dile sigmaz kulaklar ne alir 
bu ekiden kim cikarsa o bidur 
ol neseji kim kimesne bulmadi 

tanácsa egy hajó, legott rászálljatok. 
A kiválóknak ezer ily csodát 
adott Isten, s megszüntete csapást. 

45 Isten tévé mit azok tevének, 
Isten jelen, lásd azok elmen ének, 
Istentől lásd, a mi tőlök származik, 
Istentől tudd, a mi tőlök megmarad. 
Istentől te ne tudd külön a szentet, 
ne a néptől, tőle kérd az Istened. 
Tőlem halljad: Isten itt van, kérd, kutasd, 
benne bizzál, szivvel légy a szolgája. 
a világon Isten titka a kegyelt, 
titkot akarsz ? benne bízzál óh apó. 

50 Hogyan fejtsem meg ón a titkot nektek, 
hol ez a fül hová a titkok járnak ? 
Titok nyelvbe se fér, mit vehetnek fülek, 
e kettőből a mit kivesznek, azt találnak. 
Azt a mii ncég etnki stm talált mfg, 
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ol kim ani buldi jani olmadi 
usuni kogil delü ol bu jola 
bu jola bir $an viren jiiz $an ala 
tanridan dir jan girii vergil ana 
kim evaz vére ögüs gatdar sana 

55 oljere ek jani kim bir jiiz ola 
ekmejen anda hali javuz ola 
ujkada gör janini kanda gider 
sensiz anda §an ne$e isler ider 
sen jatigak gevdeden ganin ucar 
kus beni kanda olursa jir icer 
kendözinden jüz suret bir $an alir 
sehr alir bazár alir dükan alir 
kendüden hem jer olur hem gök olur 
$an ujanik dir egér gevde jatir 

60 böjle bilgil sen ölitek janira 
$an varirken gej sakin imanini 
kim bile ilte ani $an tanrija 

csak az találta, kinek lelke nem volt. 
Hagyd eszed, bolond légy e miatt, 
száz lelket kap, ki egyet ad ezért. 
Istentől van a lélek, add vissza azt neki, 
hogy jutalmat adjon lelkeket neked. 

55 Vesd a lelket olyan helyre, hogy százzá legyen, 
ha el nem veted, rósz legyen sora. 
Lásd álmodban, hogy lelked merre megy, 
hogy nélküled miket művel a lélek. 
Mig aluszol, repül a lelked testből, 
mint a madár eszik iszik akárhol. 
Önmagából egy lélek száz formát vált, 
város vásárt boltot vált. 
Önmagából hol földdé lesz, hol éggé, 
lelked éber hogyha a test aluszik, 

6o Úgy tudd hogy ha meghalsz, 
lelked adván őrizd meg a hited és lelked. 
Hogy magával elvigye az Istenhez, . 
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ucmak icreje hurlarla jürije 
baytli ol §an ki gani aski dir 
kulaki bu jolda safi sidik dir 
asksiz $ani ölü bilmek gerek 
ol ki asik dir ani bulmak gerek 
kim ganini ask ile diri ide 
hem nurinden bu karanilik gide 

65 kendőzi beni seni %as ejleje 
raymetinden jazikifí bagislaja 
bu gihanda ol eri gej istegil 
ani dutgil ajrikin elden kogil 
ani dutanlar gihan esi olur 
belki anlardan gihan diri kalir 
bu gihan gevde beni bunlar $ani 
gevdeje bakma ici gör $an kani 
gevde göriinür gani gőz görmedi 
gan niteligini uslu sormadi 

70 gan görünmcz kimjüzün gozler göre 

elrepülve hurik közé elvigye. 
Boldog az a lélek, a ki még szeret, 
a ki hallgat még a tiszta hűségre. 
Holtnak tudd a lelket ha nincs szerelme, 
s meg kell találni azt, a melyik még szeret, 
hogy lelkedet szerelem által felélessze, 
s fénye által menjen el a sötétség. 

65 Mint önmagát kiválóvá tegyen téged, 
irgalomból hibádat elengedje. 
E világon azt a férfit óhajtozd, 
ahhoz húzódj, a többijével ne törődj. 
Világ ura lesz ki őket akarja, 
ő miattok marad tán meg a világ. 
E világ a test, a lelkei meg ők, 
ne testet nézz, hanem belsőt, a lelket. 
Látszik a test, lelket még szem nem látott, 
lélek minőségét okos nem kérdi. 

70 Nem látható a lélek, szem hogy látná hát arczát, 
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gevde degil kim gele karéi dura 
ilm ile gör $an jüzün ko ba gözi 
ejle kim usun görür her bir sözi 
her nesenin gözleri ajriksi dir 
sende jüz göz var dükelini görür 
sözlerin gözi bajik kulák olur 
gej sözi javuz sözi kulák bilir 
tadmagin gözi agir dir gevdede 
tatliji afiidan ol gej fark ide 

75 her nesneje anin gözi ile bak 
kim göresin düsmejesin sen irak • 
%an jüzine ganla bakmak gerek 
$an dilersin gevdeden cikmak gerek 
nur dilersin var nur algil nurigin 
hur dilersin var hur algil hurigin 
atile bilgin deve §üfi olmadi 
ejle kim javuz éden gej bulmadi 
her ki ister tanriji ol uslu dir 

nem test ő hogy jővén előtted megálljon. 
Judással nézd lélek arczát, szemed hagyd, 
a hogy az eszed csak meglát minden szót. 
Minden dolognak mások a szemei, 
száz szemed van, velük mindent meglátsz. 
A szavaknak szeme a fül bizonnyal, 
jó rósz szót a fül tud meg. 
Torok szeme mélyen benn van a törzsben, 
édeset a keserűtől jól megkülönböztet. 

75 Minden dolgot nézz meg saját szemével, 
hogy meglássad s el ne kerülj messzire. 
Lélek arczára lélekkel kell nézni, 
lelket kívánsz, úgy a testből menned kell. 
Fényt ha kívánsz, menj ós hozz fényt fényedhez, 
hurit kívánsz, menj huriért hurikhoz. 
Lóval tudod a teve nem párosul, 
mint a rosszat tevő hogy jót nem talált. 
Eszes az, a ki Isten után vágyik, 
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yalk arasinda günesden bellii dir 
80 gürklü jüzi kimseje hic benzemez 

tanri katinda beni bire simez 
tanriji gören kisi gözler acar 
kar a ni %anlar üzeme nur sacar 
aj beni alemde ajdinlik verir 
jüzi nurinden karanilik varir 
diri ejler ölüji Isa beni 
jol acar denizde ol Musa beni 
bin bunun gibi ider bir demde ol 
degme bir joksula virir mai bol 

85 ne ki bajgamberlerin var ol bilir 
kim ani dutti kamusini bulur 
nuri bir dir mumlarin gör jüz-se 
iki gore her kim ol ussuz-se 
susadin-sa bardaka bakma su ic 
surete nefsin bakar basini bic 
gevdeden gec kati dut bunda §ani 

nap módjára kiviláglik a népből. 
só Fénylő arcza senkihez nem hasonlít, 

s mint az Isten senkivel sem egyenlő. 
Istent látó ember szemét kinyitja, 
a sötét lelkekre fényt szór. 
Mint a hold úgy fényesíti a világot, 
s arcza fényétől eltűn a sötétség. 
Feléleszti ö a holtat mint Jézus, 
utat nyit a tengerben ő mint Mózes. 
Ezer ilyet cselekszik egy perczben ő, 
bárki szegénynek vágj ónból bőven ad. 

85 Tudja ő, a mennyi prófétád csak van, 
ós a kik követik, mindet ismeri. 
Egy a fány, hogy ha gyertyád száz is van, 
és kettőnek ha ki látja esztelen. 
Ha szomjazol, ne nézz edényt, de igyál, -
ha képre néz a szenvedélyed, fejezd le. 
Hagyd a teBtet, tartsd erősen a lelket, 



KUNOS IGNÁCZ. 

kim bulasin janin iéinde ani 
janin iéinde dur ol gej istegil 
ani dutgil berk ajrigin kogil 

90 kim göresin janin iére tanriji 
gösteresin kamusina tanriji 
türkée bilsejdim ben ejdejdim size 
sitieri kim tanridan degdi bize 
bildirejdim söz He bildügimi 
buldurajdim ben size buldugimi 
dilei'im kim göreler kamu ani 
jümle joksullar ola benden gani 
bildirem dükeline bildügimi 
bulalar uli giji buldugimi 

95 jalvaririm tanrija ben dün-ü gün 
kim dükelin jariiga benimicün 
ata gibi dükelini severim 
kamuja tanridan ejlik dilerim 
siz daki beni sevin ejle ki ben 

hogy megtalálhasd őt a te lelkedben. 
Ott van ő a lelkedben, csak jól kívánd, 
őt tartsd meg csak, a többijét hagyd oda; 

90 hogy megláthasd Istent ennen lelkedben, 
Hogy az Istent mindenkinek mutathasd. 
Ha törökül tudnék, nektek elmondanám 
a titkokat, a mik Istentől valók; 
tudtokra adnám, a mit megtudtam, 
mással találtatnám meg, a mit én találtam. 
Kívánom, hogy mindnyájan meglássák őt, 
hogy a sok szegény gazdagabb legyen mint én. 
Mindnyájukkal tudatnám, a mit tudok, 
hogy megtalálná nagy és kicsiny a mit én. 

95 Fohászkodom éjjel nappal Istenhez, 
hogy mindnyáján miattam irgalmazzon. 
Mindnyáját úgy mint egy apa szeretem, 
mindnyájának Istentől jót kívánok. 
Ti is úgy szeressetek a mint hogy én, 
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sizi severim nite kim $ani ten 
ben sizincün gej dilerüm siz bana 
gej dilemezsiz kacarsiz dórt jana 
gözünüzi tanri acarsa buni 
göresiz ejle ki görürsiz güni 

100 beni kati dutasiz bu dünjada 
ol ki benden ajrila kanda gide 
jol bu-dur ol gan ki bu joldan cika 
degmeje gjavur gibi ol gan haka 
tanriji bejgamberinden istegil 
zinhar ani hakdan ajri sanmagíl 
ol ki buldi tanriji gej dut ani 
ani bulinak deme tanri kani 
tanri andan ajri degil ac gözün 
ol verir sana hemise uruzen 

106 kim ki biri iki görür sasi dir 
sözüni isitmegil kilmasi dir 
ej karindas bu sözi ejle ki var 

lelket a test úgy szeretlek titeket. 
Ti nektek csak jót kivánok, ti nekem 
jót nem kivántok, szerte széjjel szaladtok. 
Ha kinyitná Isten a ti szemetek, 
látnátok ti úgy a hogy napot láttok. 

100 Higyjetek erősen bennem a földön, 
a ki én tőlem elválik hová megy! 
Az út a lélek, s a ki letér az útról 
ne érje lelke Istent mint a pogány. 
A prófétádtól kérjed az Istent, 
vigyázz hogy attól őt külön ne véld. 
Ahhoz húzódj, ki Istent megtalálta, 
s őt megtalálva ne mondd hogy hol az Isten. 
Nincs Isten tőle ám külön, nyisd fel szemed, 
ő adja neked mindig csillagod. 

105 Kancsal a ki egyet kettőnek lát, 
szavát ne halljad mert csinált dolog; 
e szómat testvér úgy a hogy vagyon, • :..'' 



KUNOS IGNÁCZ. 

ol bile kim tanriji pandan sever 
gök-üjer anin katinda bir ola 
tanridan ici tasi bir sir ola 
jüz olursa harflar bir söz olur 
sözler ile akibet bir gőz olur 
ne ki varsa öliir ol bir $an kalir 

110 kul-u sultan bir durur iki degil 
ol sir a icre bir olur bek-u kul 
tanri nurindan dolu dir ganlari 
iki görine gözlü isen anlari 
suret iére anlar iki görünür 
ma'naje bak kim göresin bir durur 
evlere bakán nuri iki göriir 
eve bakma nura bak kim bir durur 
uslu evler icre nuri bir bile 
kanda kim göre coki anda kila 

115 dönmedi söz ile kim girü kaja 

megérti a ki Istent szivéből szereti. 
Előtte ég és föld csak egy, 
Istennek titka belső s külseje. 
Száz betű ha van egy szóvá lesz, 
és a sok szó végül szem elé kerül. 
Elmúlik minden csak a lélek nem, 
megmarad mint szolgával a szultán, 

no Szultán és szolga egyek ök, nem kettő, 
eggyé válik e sorban bég és rab. 
Isten fényével leikök telve van, 
s őket ne nézd, ha szemed van, kettőnek. 
Kettőt mutatnak ugyan ők a képen, 
de értelmére nézz, hogy egy. 
A házakat ki nézi kettős világot lát, 
a házra ne, a fényre nézz hogy egy. 
Az eszes is a házakban egy fényt lá t , 
s ott marad meg a hol sokat megpillant. 

ii5 Szavát mm szegte meg hogy visszatérjen 
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bergisüb dir ejle kim tagda kaja 
iáik ana dirlerse bujol hak degil 
bu joli ko hak jolin gej iste bul 
kulakina kojmaja ol sözleri 
hak nurincün bellii gördü göderi 
sözlerin gör sözlerin sor satmagil 
dükeli janlis durur inatmagll 
söz anin dir kim acik dir gözleri 
ol ne derse tanridan dir sözleri 

120 ol kisi kim ejle oldi az dir 
ne kim ol ejde kamusi raz dir 
tanri razin andan iste ej i$i 
gej ulu dir görmegil ani gigi 
tanri didi sajri oldim Musaja 
kendü dostin kisi böjle isteje 
ulu gi$i geldi beni görmege 
nite dir kim gelmedin sen sormaga 
Musa didi hasa senden sajrilik 

mint a szikla oda tapadt a hegyen. 
Es ha mondaná a nép: nem ez az igaz út, 
hagyd azt az utat és igaz utat keress ; 
nem engedi füléhez eme szókat, 
mert Isten fényétől tisztán lát a szeme. 
Szavait nézd, csak szavait kérdezzed, 
ne hidd neki, a többi mind hamis. 
Azé a szó kinek nyilt a szeme, 
a mit az mond Istentől a mondása. 

120 Kevés az az ember a ki ilyen lett, 
s mint titok az a mit eddig műveltek. 
Isten titkát ő tőlük kérd óh ember, 
jó nagy ő és ne nézzed őt kicsinynek. 
Isten monda: Musa betegje lettem, 
a barátját így óhajtja az ember. 
Kicsiny ós nagy jöttek engem megnézni, 
hogy van az, hogy tudakolni se jöttél. 
Musa monda : távol tőled betegség, 
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sen yjdik sin sana kandan sajrilik 
125 jine didi sajri oldim gelmedin 

didigim sözi hisaba almadin 
Musa didi bu siri anlamazim 
maksudin ne dir bu sirden bilmezim 
tanri didi sajri oldi bir velim 
dünja icre sajrilik dartti delim 
bir gün ani nite varib görmedin 
nite sin dejib halinden sormadin 
ben anin sajriligindan sajri-im 
sanma kim ben ol veliden ajri-im 

130 kim ani göre beni görmüs dir ol 
kim ani sora beni sormis dir ol 
beni anda ani bende görünüz 
beni andan ani benden sorunuz 
gevde dir ol ben gani bilin buni 
gül beni dir köksi anin ben güni 
ikimiz bir-üz iki görmen bizi 

teremtő vagy, hogy érhetne betegség. 
125 Ismét monda: beteg lettem nem jöttél, 

a mondottam szókat számba se vetted. 
Musa így szólt: nem értem én a titkot, 
a titokból szándékodat nem értem. 
Isten így szólt: beteg lett egy prófétám, 
e világon a betegség húzott meg (?). 
Hogy van az, hogy meg nem nézted egyszer őt, 
hogy van az, hogy állapotát nem kérded. 
A bajánál nagyobb lett az ón bajom, 
ne hidd hogy nem egy vagyok én e szenttel. 

i8o Engem látott az, a ki őt meglátta, 
engem kérdett, a ki őt megkérdezte. 
Engem benne, őt meg bennem lássátok, 
engem tőle, őt meg tőlem kérdjétek. 
0 a test, én meg a lélek, tudjátok, 
mint a rózsa s rózsa tője én vagyok, 
Ketten egyek, kettőnek ne lássatok, 

M 
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dutun ani jarligaja ol sizi 
kim ani benden secerse ol bajik 
düsmenim dir evini basina jik 

185 ben anin icün jarattim alemi 
ol velimcün getirdim ben Ademi 
kim doga andan sagissiz kisiler 
güft olalar irkek ile disiler 
hem bulardan dogalar %as kuliarim 
kim bular kanatlarim dir kollarim 
beni ol %aslar bile kim ben ne-vim 
anlari sevenleri ben gej sevem 
yaslarim benim sirim dir biliniz 
ne kim ol ejderse ani kiliniz 

i*o kim sevem kamunizi aninicün 
kamuniz acin gözi anin icün 
ana bakin bakmaniz ajrikjüze 
kim nurinden nur gire gözünize 
ra%metim ol dir gihanda gej bilin 

higyjétek őt s megjutalmaz titeket. 
A ki őt én tőlem elválasztaná, 
ellenségem, pusztítsad el a házát. 

135 0 érette teremtem a világot, 
prófétámért hoztam én el Ádámot; 
hogy ö tőle származzanak emberek, 
férfiak és nők hogy eggyé legyenek. 
Származzanak ezektől a híveim, 
mert ezek az én szárnyaim, karjaim. 
Hogy azok megtudják, hogy én ki vagyok, 
hogy szeressem, a ki őket szereti. 
Tudjátok meg, ők képezik a titkom, 
azt tegyétek a mit ők cselekszenek; 

140 hogy szeresselek ő érte titeket, 
és nyissátok fel ő érte szemetek. 
Eá nézzetek, ne lássatok más arczot, 
hogy fényéből fény menjen szemetekbe. 
Tudjátok hogy irgalmam e világon ő, 
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etekin dutun heni andan bulun 
kim sizi ucmaka ol yas getire 
nefsiniz kim jol urur bojnun ura 
kamunizi ol tamudan gecire 
uémak icre serbetinden icire 

145 hurilarla anda icesiz sügi 
görmejesiz kimsede anda giji 
ol sü^iden kim tuhur oldi ádi 
tanri kuranda adin ejle didi 
uémak icre adl olur güg jok durur 
ne kim anda siz dilersiz cok durur 
jemek icmek anda dajim dir bilin 
$ehd edifi ucmaki bunda bulun 
ger veresiz bu gihaíii ucmaki 
alasiz bunda göresiz haki 

160 gördiler bunda erenler ne ki var 
bakdi bugün járma bakmadilar 
sen daki ucmaki bunda istegil 

tiszteljétek és megtaláltak benne; 
hogy édenbe vigyen ő majd titeket, 
s ha szenvedélyetek útról letér, üssétek le ; 
a pokolból hogy mentsen meg titeket, 
s az édenben hadd itasson serbetet. 

145 A hurikkal italt ottan igyatok, 
senkinél se bajt ottan ne lássatok. 
Az italból, melynek tuhur volt neve, 
Isten így monda a könyvben a nevét. 
Az édenben igazság van, nincsen baj, 
sok van ottan, a mit csak megkívántok. 
Tudjátok meg, étel ital mindig van, 
törekedjetek édenbe jussatok. 
Ha e világot oda adjátok, az édent 
veszítek és Istent meg is látjátok. 

150 Láttak ott a férfiak mindent mi van, 
a mát nézték, a holnapra nem néztek. 
Te is itten csak az édent kívánjad, 
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ncmakicün dünjaji elden kogil 
bunda buldilar erenler bil buni 
dün icinde gördiler bellii güni 
karanida gördiler hah nurini 
div icinde buldilar hurini 
küfr icinde din-ü imán buldilar 
kendülerden öldüler hak oldilar 

155 támla beni ol denize girdiler 
kendülerini denize virdüer 
támla dime anlara deniz digil 
anlari dutgil kalanini kogil. 

az édenért a világot hagyd el. 
A férfiak mindent itt megtaláltak, 
éjszakában megpillanták a napot. 
Sötétségben Isten fényét látták meg, 
ördögök közt találták meg a hurit. 
Hit és vallást pogányok közt találtak, 
önkényt haltak meg és Istenné váltak. 

155 Mint a vízcsepp befolytak a tengerbe, 
enmagukat a tengerbe bocsáták. 
Ne vízcseppnek, nevezd őket tengernek, 
ő bennök higyj, a többijét hagyhatod. 

II. 

A szöveg nyelvi sajátságaira sort kerítve, mindenek előtt a 
laangtani részével kell beszámolnunk. A textus számos következet
lenségei bármennyire is nehezítik a feladatunkat, még se lehetetlen 
megállapítani a teljes hangsort, mely az ájdini és brusszai nyelv
járásokban is megvan. A török nyelvek ama sajátsága, hogy egy 
hangsorban vagy csak gutturális (a, o, u, i), vagy pedig csak pala
tális (e, ö, ü, i) hangzók fordulhatnak elő, a szeldsuki szövegre is 
illenek. Az egyes hangsorokban levő eltérések pedig, minő a szo
rosabb illeszkedések gyengülése, a mely főleg a dialektusokban 
van meg, itt is mutatkoznak. — A kemény és lágy mássalhangzók 
illeszkedése, mely a í + d-ből tt, k + d-böl kt, t + #-ből ti, hango
kat olvasztott össze, szintén kimutatható a szövegből. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 



498 KUNOS IGNÁCZ. 

Az explosivák mai lágy alakja helyett keménynyel ta
lálkozunk a következő szókban: tiri (eleven) e h. diri; kbriir, 
kördi (lát, látott) e h. göriir, gördü; támla cs(epp) e h. damla ; 
teniz (tenger) e h. deniz. Mind e régibb alakok a nyelvjá
rásokból is ösmeretesek. A szóközépi explosiva változásra a 
kanki (melyik) szó mutat fel érdekes példát, mely a mai kangi} 

hangi alaknak a megfelelője. — A daki (is) a mai dohi, cía/i-nak a 
megfelelője, a legrégibb török divánban Ahmed pasa költemény
kötetében is előfordul. Az arab dayi ugyanis, mely ma már 
dahi-vá gyengült, a régi nyelvben daki-n&k hangzott. — Figye
lemre méltó jelenség a pronominalis bu (ez) ilyen többese: bidar 
(ezek), a mai bunlar h., bulara e h. bunlara, bulardan e h. bunlar-
dan; de már anlar, anlara, anlardan megvan, valamint buni* 
bunda, bunin. 

Az alaktani eltérések közöl jellemzetesek a verbum ily össze
vonásai, mint ólam (legyek) e h. olajim, gösterem (mutassak) e h. 
gösterejim, sevem (szeressek) e h. sevejim, bildirem (tudassak) e h. 
büdirejim stb. Ep úgy a tagadó formában pl. ölnujem (ne haljak 
meg) e h. ölmejejim. — A második személyi alakok ilyen összevo
násai mint: kacarsiz (futtok) e h. kacarsiniz, görürsilz (láttok) e h. 
görürsünüz, dilersiz (kértek) e h. dilersiniz még a század elejebeit 
nyomtatványokban is megvannak. 

A teljesebb alak maradt meg a tagadó igék első személyé
ben, pl. anlamazim (ma: anlamam), bilmezim (ma: bilmem) stb. 
Összevonás mutatkozik ellenben ugyanezen igealak plurálisá
ban : dilemezsiz e h. dilemezsiniz. 

Legérdekesebb alaktani jelensége e szövegnek az impera
tivus 2-ik személyének a nyomatékosabb képzése. Példák: kogil 
(ko hagyd), digil (di mondd), olgil (ol légy), dutgil (dut fogd), 
vergil (ver adj), bilgil (bil tudj), istegil (iste kivánj), algil (al végy) 
sanmagil (sanma ne vélj), isitmegil (isitme ne hallj) stb. Nyilván
való hogy ez igealak, mely mellett az egyszerűbb alak is előfordul, 
összetételből származott. A konstantinápolyi nép számára nyoma
tott régi desztánok egyikéből már ismertem e különös alakot, mely 
a sztambuli ember szájából gel alakjában kerülvén elő, hajlandó 
voltam a gelmek (jönni), igéből származtatni. A szeldsuki szöveg 
azonban következetesen írja e szót hol mélyhangú A;-val (kef) a 
mélyhangú szókban és gf-vel (gain) a magashangúakban, úgy hogy 
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Radloff olvasását kellett elfogadnom, a ki gil-nak és gil-nek ol
vassa, a nélkül azonban, hogy e képző eredetét csak meg is pró
bálná fejteni. Fentebbi magyarázatom mellé egy másodikat is 
fűzök, melyre főleg a gil, gil-íéle olvasás vezetett. Es ez a kiírnak 
(tenni, cselekedni) ige, vagyis ez igének kii imperativusi formája, 
mely a magashangú szókban, elveszítvén eredeti jelentésének tu
datát, könnyen illeszkedhetett kil-lé. Ez esetben a fentebbi szókat 
mindenütt fc-val kellene olvasni: ko-kil, di-kil, ol-kil stb. — A szö
veg egyéb, főleg szótani sajátosságai a következő jegyzékben van
nak összefoglalva. Összeállítottam e helyütt mindama szókat, 
melyek a mai nyelvből hiányozván, vagy csak nyelvjárásokban 
ismeretesek vagy pedig egészen elavultak. A hangtanilag eltérőket 
is közzéjük vettem, nem külömben azokat, a melyekről Radloff 
tévesen azt állítja, hogy a mai törökségben nincsenek meg. Ilyen 
a legelső szó 

ajri: 'elválasztott, elkülönített'; származékai: ajrilmak 
,elválni' köztörök szó, de ilyen alakjában is megvan a mai nyelv
ben : ben jarimdan ajri düstüm (különváltam a rózsámtól). 

ajrik: ,más, a többi'; az előbbi szó továbbképzése; bakma-
niz ajrik jiize : ne nézzetek más arczra; ajrikin elden kogil: a töb-
bijét engedd el. 

ajrik si: ,kiválasztott, rendkívüli'; szintén az előbbiek 
származéka; baysisi ajriksi olur: ajándéka különös lesz; her nes-
nenin gözleri ajriksi dir: minden dolognak a szemei különvalók. 

agár-: ,felemelkedik'; uslu jokari agár: az eszes felfelé tö
rekszik. 

an 5Hej in : ,ilyen módon', ahhoz hasonló; anjilejin kimse 
liakdan tolmadi; hozzá hasonlóan senki se telt meg igazsággal. 
A mai nyelvben is megvan, sőt bungilejin változatában is (ehhez 
hasonlóan). 

ari: ,tiszta'; ari su: tiszta viz. 
ej le : ,így', v. ö, oszm. öjle; ejlededi: így szólt; ejle oldi: 

így lett, 
eltme k : ,hozni', helyesebb az ütmek olvasás, iltirmek 1. 61 . 

verssor. Összevethető vele a népies iletmek, eletmek alak, melynek 
hasonló jelentése van. Pl. sunu elet-sene: hozzad csak ezt, eleti-ver 
bakajim : nosza csak hozzad stb. 

ejtmek, ajtmak: ,mondani'; ben bulara ejdürem : én ezeknek 
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azt mondom. A mai nyelvben itmek-ké vonódott össze, de csak 
régibb nyomtatványokban található. 

es : ,ur ' ; gihan esi: a világ ura. 
okirsa: Eadloff ,hívni, szólítani'-nakfordítja; körler okirsa: 

wenn er die Blinden ruft. Wickerhauser fordításában okursa-t 
olvas és ,nachsagt'-nak fordítja. Előttem ez utóbbi olvasása látszik 
a helyesebbnek. 

ö z: ,maga', többnyire a kendi (maga) szóval fordul elő ilyen 
összetételben kendőzi: ő maga; kendözünden: önnön magától, 
kendözicün: önnön magáért. 

iére, a mai iceri-nek megfelelő jelentéssel; ganin icre: 
lelkedben; ol sira icre: ama sorban; suret icre: a képen; dünja 
icre: a világban. A mai nyelvben icinde felel meg neki. 

i ci, i 3 i: ,úr ' ; ej igi : óh uram. 
u s : ,ósz, értelem'; usun : eszed. A mai nyelvben csak tovább 

képzésben van meg: uslu: szerény, míg az ész-re az arab jakil' 
használatos. Előfordul e szövegben ussuz is : esztelen, értelmetlen. 

ügüs, égis: Radloff szerint ,8okat' jelent. 
üj e z: ,lógy, lóbögöly', ugyancsak Radloff szerint, üez-nek 

hangzik a kurdak-tatároknál is. 
k aj-: ,fordulni'; kim gerü kaja : hogy visszaforduljon; 

összefügg a mai nyelvbeli kajmak : csúszni igével. 
kajir: ,homok, futóhomok'; kajir un olurdi: a por ho

mokká lett. 
kanda, kandan: ,hol, honnan', a régi nyelvben, sőt a 

népkönyvekben is gyakran előfordul, a mai nyelv nerde, nerden-nel 
helyettesíti őket. 

karani: ,sötétség', a kara (sötét) továbbképzett alakja, a 
mai nyelvben karanlik használatos. Előfordul még a szövegben 
karafdlik is ; karani ganlar: fekete lelkek; karanilik verir : sötét
séget ad. 

karilmak : ,elegyülni, vegyülni'; támla denize karilir; 
a csepp a tengerb9 vegyül. A tőszó a mai karma-karisik (összeele
gyedett) alakban még megvan, s használatos ezenkívül karísmak 
alak is. 

kamu; ,mind, mindnyája'; kamusu: megannyija; kamu-
muz: mindnyájan; kamunizi: mindőtöket. Az azerbajdsán nyelv
ben is megvan, az ujgurban kamuk-nak hangzik. 
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kuj~: ,önteni'; kujmaja: hogy ne öntse. A mai nyelvbeli 
Jcujumgi (ékszerész, öívös) nyilván összefügg vele. 

gej, geji: ,jó'; gej sakin: jól őrizd; gej söz: jó szó, ajirdi 
javuzlardan geji: elválasztó a jót a rosztól. 

görgklü, gürklü: ,szép, tetszetős'; görklü jüz: szép arcz. 
Összevethető vele a mai görg'álü, mely a görmek származéka. 

gigi: ,kicsiny'; ulugigi: nagy és kicsiny; a mai nyelvben 
kiicük; a kun nyelvben ki$i. 

jariiga-: ,kegyelmezni, irgalmazni*; jariiga ol sizi: irgal
mazzon ő rajtatok. 

javuz: ,rosz, gonosz'; javuz söz: rósz szó; 1. gej alatt. 
A mai kisázsiai népnyelvben ,jó, pompás' jelentése van pl. javuz 
at: pompás ló stb. 

joksul: ,szegény, nyomorult'. Badloff mint olyan szót em
líti fel, mely a mai nyelvben nem használatos, holott a legközön
ségesebbek közé tartozik, épp úgy mint a jokari (fent), gerii 
(vissza), datli (édes), szók, melyek pedig szintén használatosak. 

nete: ,talán', helyesebbnek tetszik ,hogyan, mint'-tel fordí
tani ; s az utána következő kim-mel együttesen nitekim-et mondani 
Emez alakjában a mai nyelv szava. Egyedül is előfordul: nite 
Midi diri: hogyan tette elevenné; nite jardi aji; mint hasította 
ketté a holdat stb. E szóból van tovább képezve a netelik, nitelik 
is, mely alak a mai nyelvben ismeretlen; $an niteligi: a lélek 
hogyan és mint volta. 

n e s e : ,dolog', v. ö. mai nesne ; her nesenin gözleri : minden 
dolognak szemei; ol neseji: azt a dolgot. 

dadmak, tadmak: ,torok'. 
das, tas: ,külső'; ici dasi: belseje külseje. Összefügg vele 

a disari alak, vagy a régi nyelvbeli tasra, melynek ugyanaz a je
lentése. 

damu, tamu: ,pokol'; tamudan : pokolból. A népkönyvek
ben az ujabb Jehennem' szó helyett még a tamu található; ma 
már elavult kifejezés. 

d e g-: ,érinteni, illetni'; tahridan degdi bize : Istentől érin
tett bennünket. Ugyané szóval van etimológiai összefüggésben a 
degme, melynek ,minden, bármely' jelentése van. A mai nép
nyelvben dejme-nek hangzik: dejme adam bunu japamaz : minden 
ember nem teheti ezt meg. 
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dükel-: ,mind, az egész', ujgurban tügel; dükeli jaiilis 
durur: mind tévedés; dükeline : mindnyájának; dükelitii severim :-
mindnyáját szeretem. 

s aj r te, saj ri : ,beteg'; sajri oldum : beteg lettem; sajri 
jim: beteg vagyok. Tovább képezve sajrilik: ,betegség'; sana 
kandan sajrilik: honnan a betegséged? 

sagissiz: ,számtalan', ujgurban ságié: szám; sagissiz ki-
siler: számtalan személy. A mai köztörök sajmak-kaX van összefüg-
ben, melyből a mai nyelv szintén képezett egy névszói sajim ala
kot. A szövegbeli alakból a saj- eredetibb sag- alakjára lehet követ
keztetni. 

si-: ,hasonlítani'; simez: nem hasonlít. 
sügü: ,édes', ujgurul: sagük; icesiz siijü: édeset igyatok. 
sasi: ,bolond'; e mondatot: kim, ki bizi iki görür sasi dir: 

Eadloff úgy fordítja hogy ,bolond az, a ki egyet kettőnek lát', 
holott a sasi-nak a mai nyelyben is .kancsal' jelentése van. Nyil
ván a sasmak, sasirmak-kal zavarta össze, mely azt jelenti ,zavarba 
jönni, megzavarni'. 

bajik: ,biztos, bizonyos', 1. 73. és 134. sort. 
ben, ,arcz, külső'; befii bire simez: arcza egyhez sem hason

lít. A mai köztörök benzemek (hasonlítani) igének valószínűleg 
ez a ben az alapszava. Ugyancsak összefügg vele a beni: ,hason-
lóan, képen' szó is; támla bent: mint a hullám; musa beiii: mózes 
képp; kendőzi befd: mint önnönmaga stb. 

bergis-: ,megerősíteni'; bergisüpdir: oda erősödött. 
bujrug: ,parancs'; biijrugin dutti: parancsát megtartotta. 

A bujurmak (parancsolni) ige származéka. 
Salemann nyelvi megjegyzései főleg Radloff szójegyzéket 

pótolják. Az átirás hiányában egyes grammatikai alakok olvasását 
is megállapítja, de nem mindig a kellő sikerrel. így meglehetős me
rész ama következtetése, hogy a gerundiumi alakok mindig w-nek 
olvasandók pl.jalvarüp, kilüp, nem különben az -ür és -dük igei 
képzések, továbbá a pronominalis -üm, -ümüz, -üz, -ün, -ünilz ala
kok és az -ü -ük, -lü, -lük végű saffixumok. Ha ez állítása helyes 
volna, akkor egyszerűen a török nyelvek hangrend-illeszkedő tör
vénye volna megdöntve, melyet pedig Salemann úr is aligha 
merne kétségbe vonni. Nyilván a görög átírás vezette a tudós urat 
félre, mert hivatkozik is arra a török-görög szövegre, a melyekből 
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•e következtetését levonta. Épp oly eljárás mintha a mai török 
nyelvet a görög átirás után olvasnám és e szerint akarnám a kiej
tést megállapítani. A múzeumi példány öt uj verssora íme az ő 
átírásában is: 

,Nur egér ola gözinde nur g'óre, 
güneéin nuri ana gele dura. 
nuri bir dur, iki görme sen ani, 
%an olur-se (-sa) kiéide, g'óre %ani. 
her nése kim senden, andan jak durur, 
ol nesi gerci gihanda cok durur. 
us gerek, kivi uslari g'óre bile, 
deliinin kim ussi jok nete g'óre. 
bil báni kim ussufi ani bilmeje, 
ejle (öjle) kim gansiz kiéi $an görmeje. 

A sajtnak (számolni) ige felemlítésénél tanulságos a sajin alak
hoz fűződő magyarázata. Ez alak ugyanis a kazáni tatárságban 
postpositio pl. kön sajin minden nap, kiéi sajin minden embernek. 
Felismeri benne az ó-török casus adverbialist, melyet Eadloff a 
Kudatku-bilikben is kimutat. Ide tartoznak szerinte ezek a már 
adverbiumokká merevedett alakok is: altin lent, üstiin fent, ansi-
zin hirtelen, jazin nyáron, kiéin télen és az iciin ért (üc uc vég). 
Ide vonja a -lejn, •güejn alakot is, e szókban angilejn stb. E régi 
«asus alak egyéb esetekben is kimutatható az oszmánliságból, úgy 
hogy elavultnak egyáltalában nem tartható. 

Eadlof glossariumát a következő adatokkal egészíti ki : 
al és al-tamga város pecsétje; a mai törökségben damga bé

leget is jelent. 
alacuk sátor, kunyhó. 
alp hős, vitéz. 
aca idősebb testvér. 
ejbek szolga v. ö. Badloffnál ebek fürge, gyors. 
ulag futár, előfordul ,reittierf jelentésben is. 
ulug nagy, v. ö. ulu, mely szintén nagyot jelent. 
konuk vendég, v. ö. konak, nem ugyan ,vendég' jelentéssel 

mint S. hiszi, hanem az a hely a hol megszáll az ember. A konuk 
•előfordul a népnyelvben is. 

kurnak szolgáló, cseléd, ágyas. 
jasa szabály, törvény. 
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japanli vásártér a városon kívül, karaván. 
tutmag egy fajtája a metéltnek. Barbier de Meynarddat 

szemben, a ki e szót perzsa eredetűnek tartja, S. török eredetét 
vitatja, és több. -ma§ végű török ételnevekre hivatkozik: oma^, 
gümeg, bulamag. Ezekhez még a sütla^ (tejétel) szót is hozzá füg
geszthetjük, melynek sütlü-as (tejes étel) az eredete. 

cirk (?) szenny, piszok. Perzsa eredetét kétségbe vonja és 
hivatkozik a cirkenmek, cirenmek, cirenüc török származékaira, me
lyekhez a köztörök cirkin (rút) szót is odacsatolhatjuk. 

gugrat aludt tej. 
sunkur sólyom. 
A füzetet egy függelék egészíti ki, melyben az akadémiai 

jCollectio Szilagyiana' egyik becses kéziratát a Kebáb-námét ismer
teti. Erről majd adandó alkalommal. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 




