
A XIY. századbeli oszmán-török nyelv. 
(Első közlemény.) 

A török népek közül — mint tudjuk — Kis-Azsiában leg
először a Közép-Ázsiából származott s z e l d s u k o k alapítottak 
birodalmat a XI. század második felében. Birtokukban volt majd
nem egész Kis-Azsia, — kivéve a bizánczi császársághoz tartozó 
északnyugoti partvidéket, továbbá a trapezunti császárság kis terü
letét északon és Ciliciát a délkeleti részen. Nyelvüknek emlékei csak 
a XIV. századból maradtak reánk, a mikor az egységes szeldsuk 
birodalom már több, kisebb-nagyobb önálló tartományra volt sza
kadva, melyekben egymástól teljesen független szeldsuk bégek 
uralkodtak. Az eddig ismeretes szeldsuk nyelvemlékek, melyek a 
szeldsukok lakta területen élt és írt szerzőktől valók, a követ
kezők : 1. A híres DSELÁLEDDIN RUMI fiának, a Koniában élt SZULTÁN 
VELEDnek Rebdbndme ez. munkájában levő, vallásos tartalmú köl
temény, összesen 312 sor, az 1305—1312. évekből. 2. Ugyanennek 
egy másik t ö r ö k k ö l t e m é n y e , melyből azonban csak öt 
sornyi töredéket ismerünk.*) 3. A Kirsehir városában lakott ASIK 
pasának divánja vagy helyesebben Garíbnáme ez. vallásos munkája 
versben, az 1330. évből. 4. Az 1340. évben kelt TEZKERET-ÜL-EVLIA, 
a mely egészen más munka, mint a csagatáj nyelven ujgur írással 
1436-ból fenmaradt Tezkere-i-Evlia. 5. A Turkesztánból beköltö
zött Sejkh Elvánnak «Gülsen-i-ráz» (a titok rózsaligete) czímű, 
persából fordított verses műve, a XIV. század közepéről. 6. Végre 

*) Ezt már közöltem a Török nyelvemlékek a XIV. század végéig ez. 
akadémiai értekezésemben (Ért. a nyelv- és széptud. köréből. XVIII. köt. 
7. szám, a 26. lapon). 
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a Báznáme (sólymokról szóló könyv) czímű munka, a XIV. század 
közepe tájáról. Szerzője, MAHMUD IBN MOHAMMED EL-BAKDSINI, az 
egyik szeldsuk tartománynak, t. i. Mentesé-nek, Bardsin nevű 
városában lakott s ezt a munkáját a tartomány fejedelmének, 
Mohammed ben Mentesének, rendeletére fordította persából.*) — 
Ilyenformán elég bőséges anyag áll rendelkezésünkre, hogy rész
letesen megismerhessük az egykori szeldsuk-török nyelvet mind 
hang- és alaktani tekintetben, mind szókincsében. 

A szeldsukok után majdnem 200 óv múlva, a XIII. század 
első felében, költözött be szintén Közép-Ázsiából az a k á j i törzs, 
a melynek öt részre szakadása után egyik töredéke, t. i. az, a 
melyik a szeldsuk birodalomnak északnyugoti végvidékén, Brusza 
városa és a Szakaria folyó között, Kutahiától észak felé telepedett 
meg Szögűd környékén, nemsokára — Oszmán nevű fejedelme 
idejében — az o s z m á n l i nevet vette föl. Bármily közeli rokon
ságban állottak is egymással a szeldsukok és a káji törzs — a 
mennyiben mindketten a nagy o g u z nemzettestből váltak ki — 
nyelvükön mégis egész világosan fölismerhető bizonyos fokú kü
lönbség, úgy hogy Kis-Ázsiában a XIV. század folyamán kétféle 
török nyelvjáráson beszéltek, melyek egymástól külön-külön alakul
tak ki s melyek mindegyikének megvolt a maga határozott és sajá
tos jellege. Ezt, a két különböző törzs nyelvében található bizonyos 
fokú eltérést már magából abból a körülményből is következtet
hetnénk, hogy az oszmánok ősei csak jóval későbben költöztek ki 
Közép-Ázsiából és így tovább éltek a keleti törökség kötelékében, 
mint a szeldsukok; s hogy beköltözésük után Kis-Ázsiában is 
egészen külön területen telepedtek meg, és csak lassankint terjesz
kedtek ki a szeldsuk birtokokra, úgyhogy az egykori szeldsuk biro
dalomnak egész területe csak a XVI. század első felében, I. Szelim 
uralkodása idején, került a hatalmukba. — De nem szükséges, hogy 
ilyen következtetés útján jussunk erre az eredményre; mert a 
k á j i törzsből származott o s z m á n - t ö r ö k s é g nyelvén is ma
radt reánk egy nagy terjedelmű nyelvemlék szintén a XIV. század
ból; s ha ezt összehasonlítjuk az imént felsorolt, szeldsuk nyelvű 
emlékekkel: egészen világosan áll előttünk mind a s z e l d s u k , 

*) Mindezekről 1. bővebben imént említett értekezésemnek 21—29. 
lapjain. 

t 
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mind a tulajdonképeni o s z m á n - t ö r ö k nyelvnek mivolta; s 
megtudhatjuk, hogy miben egyeznek egymással és mennyiben 
térnek el egymástól. 

Az a XIV. századbeli oszmán-török nyelvemlék, melyre itt 
hivatkozom, nem más, mint az Iszkenderndme, vagyis a Nagy 
Sándorról szóló romantikus eposz, melyet a szerzője, AHMEDI, az 
1389. és 1390. években írt minden valószínűség szerint Kutahia 
(Kütahja) városában, I. Bajezid szultán buzdítására, a ki trónra 
lépte előtt több éven át Kermián tartományának kormányzója volt 
és Kutahiában tartotta udvarát. Ez a nagyszabású irodalmi termék 
azért rendkívüli fontosságú a török nyelvtudomány szempontjából, 
mert l e g e l s ő fenmaradt emieke az oszmán-török nyelvnek, s 
egyedül ebből ismerhetjük meg, hogy milyen volt ez a nyelv az 
oszmán-török birodalom fennállásának e l s ő s z á z a d á b a n . 
A l e g e l s ő oszmán-török nyelvemléknek nevezem az Iszkender-
námét; mert azok az oklevelek, melyek 1390 előtt keltek a három 
első szultán (Oszmán, Urkhán és I. Murád) idejében, úgy , a 
h o g y a n r á n k m a r a d t a k FERIDUN bégnek nagy okmány
gyűjteményében, nem a dátumok idejéből való nyelvemlékek, 
minthogy á t v a n n a k í r v a a XVI. s z á z a d b e l i n y e l v r e ; 
s mert az a fenmaradt műveiből is ismert néhány író, a ki AHMEDI-
vel egy időben élt (t. i. NIJÁZI, SZULEJMÁN CSELEBI, AHMED DÁJI, 
EZHERI és SEJKHI), valamivel későbben, már a XV. században írt, 
úgyhogy egyiküknek irodalmi alkotása sem előzi meg korra nézve 
AHMEDinek Iszkendernáméját. Az eddigelé kiadott és ismertetésben 
részesített két legrégibb oszmán-török nyelvemlék pedig már 
szintén a XV. századból való, t. i. «A rumi szeldsukidák törté
nete», mely II. Murád uralkodása idején, vagyis 1421—1451 
között íratott;1) és az El-fereds bad es-sidde (Borúra derű) czímű 
elbeszélés-gyűjtemény, mely az 1451. évi dátumot viseli.2) — 
Ilyen körülmények között eléggé indokoltnak tartom, hogy az 
Iszkendernámét — miután egy előbbi munkámban már bemutat
tam volt, mint irodalmi terméket, vagy költői alkotást3) — 

*) M. T H . HOUTSMA: Histoire des Seldjoucides de VAsie Mineure. 
Leidé, 1891. 

2) VÁMBÉEY: Alt-Osmanische Sprachstudien. Leiden, 1901. 
3) T. i. a Török nyelvemlékek a XIV. század végéig ez. értekezésem

ben a 29—51. lapokon. 
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n y e l v é s z e t i szempontból is tárgyaljam, illetőleg ennek alapján 
megismertessem a XIV. századbeli oszmán-török nyelvet. 

Ismertetésem alapjául a saját birtokomban levő kézirati 
példányt veszem; mert az általam ismert példányok között, több 
oknál fogva, minden tekintetben ennek kell adnom az elsőséget. 
Ez a kézirat, mely egy e g y k o r ú p é l d á n y másolatának lát
szik, nyolczadrét alakban 382 lapot tartalmaz 28—30 sorral egy-
egy lapon, úgyhogy az egész eposz — mely 11-szótagos, párosan 
rímelő sorokban van írva, s egy-egy sor 4—4—3 tagú, három 
ütemet foglal magában — körülbelül 11,400 sorból áll és így már 
terjedelménél fogva is bőséges anyagot szolgáltat az oszmán-török 
nyelv legrégibb állapotának megismeréséhez. 

AJ Hang-tani sajátságok. 

Az arab írású török szövegek olvasását, illetőleg a szóknak 
miként hangoztatását tudvalevőleg két körülmény nehezíti meg, 
ú. m.: 1. az arab írásnak alkalmatlan volta a török nyelv hang
rendszerére, vagyis magának az í r á s n a k t ö k é l e t l e n v o l t a ; 
2. az írásnak t ö r t é n e l m i volta, a mely ma már sokban nem 
fonetikus. 

Ezzel a második nehézséggel az olyan régi nyelvemlékekben, 
milyen az Iszkendernáme is, még nem találkozunk; mert ezeknek 
a szövegeknek keletkezése még közel esik az arab írásnak a török 
nyelvre alkalmaztatása korához, vagyis ahhoz az időhöz, mikor az 
írás még e g é s z e n f o n e t i k u s volt. Mert hiszen jól tudjuk, s 
különben is magától érthető, hogy mindenféle írásrendszer e r e 
d e t i l e g tökéletesen fonetikus akar és tartozik lenni s csak las
sanként, idő folytán lesz történelmivé egyben és másban. Ennél
fogva a XIV. századból fenmaradt török szövegekben m i n d e n 
b e t ű t még e r e d e t i é r t é k e szerint kell olvasnunk, annál 
inkább, mert hiszen a kiejtés még jóval később, a XV—XVI. szá
zadokban sem tért el az írástól, úgyhogy az írás még akkor is 
egészen fonetikus volt. 

Annál bátrabban olvashatjuk tehát a XIV. századbeli szöve
gekben pl. a (^ je betűt mindig i, i-nek, a . vav betűt pedig o, ö, 
vagy u, ü-nek és sohasem č-nek, illetőleg i, vagy i-nek, a mint ma 
már sokszor így kell hangoztatnunk. Úgyhogy ha az Iszkender-
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námé-b&n pl. ezeket találjuk írva: u u (föld), dUJüf (tenni), ^UjJ* 
(adni), yiwo (öt), vagy éppen így: dU-o (enni), dbo (jó) s*-b., e szó
kat semmi esetre sem olvashatjuk jer, etmek, vermek, bes, jemek és 
jeg-nek, mint mai napság, hanem betű szerint csakis így: jir, 
itmek, virmek, bis, jimek és jig. Hasonlóképpen a )*)+£& (nö
veszt), ^ o j (ad), ^̂ cLşf (dolgom), «JU (marad), ^ b ^ ^ u , (szól
junk), «dJ j j (csillag), vagy éppen az jjf (jó), \^iX> (egyedül) és 

»LvJLo (táplál) szókat nem lehet így hangoztatnunk a mai kiejtés 
szerint: bitirir, verir, isim, kaKr, söjlejelim, jíldíz, eji, jalgiz ( = 
jalirjiz), beslenir, hanem a vav betű eredeti értéke szerint csakis 
így: bitimtr, virür, isüm, kalwr, söjlejelwm, jold^z, e]ü és beslenir. 
— Továbbá a ^yjŞö (-ig), J^í> (nincs), é+jJÍ? (tetszeni), é+fó 
(érni, jutni), o+Q (ifjú, vitéz), dbo (jó) stb. szókat mindenesetre 
de#in, de#ül, belenmek, delmek, i#it és ji#-nek kell olvasnunk, 
nem pedig j'-vel, a mint ma hangoztatják: de/in, dejj'il, bejenmek, 
dejmek, jijit és jej (jejrek); mert a XIV. századbeli oszmán-török 
nyelvben a t j betűvel jelölt eredeti g hang a szó végén és két ma
gánhangzó között még semmi esetre sem változott /-vé, vagyis a 
^ betű ekkor még nem képvisel ;' hangértéket. — Végre ha az 
IszkendernáméhsLJi db-t találunk írva, ezt természetesen határozott 
ng-nek kell hangoztatnunk (pl. IŜ Jo banga = nekem, Jy&Sgöngül 

— szív, dúyXs-J oglung = fiad, dbjye ming = ezer, dLLu,ot> dirseng 
= ha mondod, dbvb jazing = írjatok, stb.), nem pedig y vagy 
éppen w-nek a mai kiejtés szerint; mert hiszen ezt a hangot a ki
ejtés megváltozása óta <J, illetőleg ié vagy néha ^ betűvel írják.*) 

*) Hogy a törökségben db betűkkel jelölt hangnak mi az 
igazi és eredeti kiejtése, világosan mutatja — egyebek között — két 
török eredetű szavunk, t. i. a tenger és tengely, melyeket törökül így í rnak: 
y x C ü o vagy V A X O illetve J X s J és tingiz, tengiz, illetőleg dingil-nek 
ejtettek és ejtenek, a mint a magyar alakok is bizonyítják. — Későbben 
az egyik török dialektus ezt az eredeti ng-t n-xé, másik pedig y, g-xé fej
lesztette. Pl. eredeti angla- (érteni) = ruméliai anla-, azerbajdsáni anla-, 
anna-, erzerumi agla-; eredeti banga (nekem) = ruméliai bana, azerb. 
bana, vagy mene, erzerumi baga; eredeti sanga (nekedl = rum. sana, 
azerb. sana. vagy sene, erzerumi saga; eredeti donguz (disznó) = rum. 
doyuz, donuz, tebrízi doyuz; eredeti singiz (vagytok) = rum. siyiz, siniz, 
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Hogy pedig itt ismertetett felfogásunk tökéletesen helyes, 
vagyis az Iszkendernáme szövegét csakugyan e g é s z e n b e t ű 
s z e r i n t kell olvasni, illetőleg hangoztatni, erre nézve több rend
béli, kétségtelen bizonyítékaink vannak, melyekből világosan ki
tűnik, hogy a kiejtés nem csak a következő XV. században, hanem 
még a XVI. és XVII. század folyamán is csaknem az egész nyelv
anyagot illetőleg megfelelt az Iszkendernáme helyesírásának. 

Ugyanis az 1451. évben írott EL-fereds bad es-sidde — a 
mely elejétől végig pontosan el van látva írásjelekkel — mindig 
Î, i-t, illetve o, ö, u, ü hangokat kíván olvastatni azokon a helye
ken, a hol az Iszkendernáme ^ je, illetve . vav betűt ír, vagyis 
még mindig ugyanazt a kiejtést tünteti fel, melyet emez. Az El-

fereds bad es-sidde pl. így ír : dics. | >J | *áJUi'f | dlcJ | db | dUí — 

a mely szókat minden törökül tudó s az arab írást ismerő ember 

csakis így olvashat: virmek, jir, itmek, dimek, jig és jimek. To

vábbá -JLJIJ azaz jalgwz, l)3í idehVm (tegyünk!), (Jfv^ getürelAm 

(hozzunk!), *J^U olahim (legyünk!), IJLÄ. hähtm (állapotom), dULa. 

hâİMrj (állapotod), UJ*JJ jaraklw (fegyveres), dbf amiiQ (azé), lu be-

nüm (enyim), d i l i senün (tied), \lJ.S''gele«z (jöjjünk), \*CS göreüz 
(lássuk!) stb. Sőt a XVII. századbeli európai szerzők is a nyelv
anyag legnagyobb részében ugyanilyen hangoztatást tüntetnek fel 
átírásukkal vagy hangjelölésükkel. Pl. MEGiSERnek 1612-ben meg
jelent grammatikájában és szójegyzékében*) ilyen alakokat talá
lunk : geliiri (jövetele), getür- (portare), geldim (jöttem), dirihYrem 
(élek), begäng (a bégé), erüng (férfié), adwng (névé), elcinitng (a 
követé), jaradanwng (a teremtőé), babanwng (atyáé), bemtm (enyim), 
baswng (a fejed), babamwz (atyánk), aktnguz (lovatok), bizitm (mi-

Beheszniben dgiz (személyrag igéken), stb. (az Erzerumbeli nyelvi ada
tokat BELIN czikkéből idézem: Journal Asiatique 1852. évf., 19. kötet 
370—373. 1.). 

*) Institutionum, Linyvae lurcicae libri quatuor. Authore HIERONYMO 
MEGISERO, Saxonise Electoris Historico. Lipsiae 1612. — Az ajánló levélben 
ezeket mondja: «primus ego in hoc publicum orbis thea t rum prodeo, qui 
Turcorum linguam . . . . et vocabula . . . . magna ex parte dictionario pe-
culiari comprehensa, typis nunc evulgo». 

file:///lJ.S''
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enk) stb. — BEENABDO DA PAEIGI (Bernardus a Parisiis) 1665-ben 
megjelent olasz-török szótárában,1) a pontosan alkalmazott írás
jelek segélyével, ilyen kiejtést tüntet fel: sevintirem (örülök), itmek 
(tenni), vermek (adni), gi^e (éjszaka), gejdür- (öltöztetni), getiir-
(hozni), biliir (tud), kalwr (marad), bizt'im (mienk), indiir- (leszállí
tani), jandwr- (gyújtani), icür- (itatni), ivdür- (siettetni), kimesnenün 
(valakié), bir birin/irj (egymásnak), geliir (jön), japisditr- (ragasz
tani), artwr- (szaporítani), jüreklendwr- (bátorítani), demür (vas), 
stb. — Még MENINSKI is 1680. évben kiadott nagy szótárában2) 
így írja át az oszmán-török szókat: getür-, getiiris (hozatal), gez
dir- (járkáltatni), gelür és gelir (jön), gige és gége (éjjel), bih'ir (tud), 
gejd»r-, gejür- (öltöztetni), itmek és etmek (tenni), virmek és ver
mek (adni), in- és en- (leszállni), indtir-, endiir- (leszállítani), icür-
(itatni), ejii és eji (jó), iv- és ev- (sietni), divsiir- és devşir- gyűj
teni), di- és de- (mondani), demür és demir (vas), bildür- (meg
ismertetni) stb. Mindezekben a példákban még u, illetve ü és i van 
a mai alakok i, i, e hangjai helyett. 

A mi pedig a ii) betűnek g (és nem a mai j) hangértékét illeti, 
arra nézve még a XVI. és XVII. században is ilyen példákat mu
tathatunk fel MEGiSERnél: de^eneg (bot), de^ermen (malom), de-
f/ürmek (tangere), derişmek (mutare), degül (non est); sőt még 
MENiNSKinél is : değin (-ig), değmek (érni, jutni), de#ürmek (aman
nak causativuma), delének (bot), degül és deil (nincs), jeg (jó), jegr-
rek (jobb), ji<?it és jijit (ifjú, vitéz), be#en- és bejen- (tetszeni), 
eglen- (késni, időzni), eg- és ej- (fordítani), egri és ejri (görbe) stb. 

Végre az db-nek eredeti ng-íé\e kiejtését, illetőleg átírását 
nemcsak a XV. században találjuk meg egy 1480-ból való munká
ban (t. i. a ^Tractatus de moribus, condicionibus et nequitia» 
czímű műben, a melyben az dli mindig ng-ve\ van átírva),3) — 

x) Söz kitäbi. Vocabulario i ta l ianoturchesco. Compilato dal BER-
NARDO DA PARIGI, predicatore Capuccino, missionario apostolico nel Le-
vante. Tradotto dal Francese nell' i taliano. Bom.se 1665. (3 kötet). Az 
approbatioja Bómában 1662. okt. 17-én kelt, tehát a szerző 1660. körül 
í rha t ta franczia nyelven. 

2) Tliesaurus linguarum Orientalium Turcicae, Arabicae et Persicae. 
Viennse 1680. (3 kötet). A privilégium caesareum 1675. május 3-án kelt 
Bécsben. MENINSKI (szül. 1623, megh. 1698.) 30 éves kora óta mint portai 
főtolmács az életét úgy szólván folyton törökök között tölte. 

3) L. KARL FOY jegyzetét a Keleti Szemle 1900. évf. 286. lapján. 
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hanem még a XVII. században is, a mennyiben MEGISER még min
dig így kívánja hangoztatni pl. a következő szókat: dangla (korán), 
demjfis (tenger), derin// (mély), dinçle- (megérteni), erünr/ (férfié), 
aduno (névé), basuna (fejed), elun// (kezed), sőt még MENiNSKinél 
is olvashatunk a ta??rí mellett tanári (isten) hangoztatást. 

E nyelvtörténeti tanulság alapján tehát méltán kérdezhetjük, 
hogy ha még a XVI., sőt XVII. században is olyanféle volt a ki
ejtés, a minőnek az Iszkendemdme helyesírása feltünteti: nem 
nevetséges anachronizmus volna-e a három századdal régibb kor
ból származó szövegben a ^ betűt e-nek, a , betűt i, vagy i-nek, a 
CÍ-et j'-nek és az viJLj-t y, n-nek olvasni a mai kiejtés szerint? 
A mondottak alapján tehát kétségtelen dolog, hogy e n n e k , a 
s z ó b a n l e v ő XIV. s z á z a d i n y e l v e m l é k n e k h e l y e s 
í r á s a m é g l e g k e v é s b b é s e m t ö r t é n e l m i , h a n e m 
e g é s z e n f o n e t i k u s és í g y t e l j e s b i z t o s s á g g a l ol
v a s h a t u n k b e n n e m i n d e n b e t ű t az e r e d e t i é r t é k e 
s z e r i n t . 

Az első helyen említett nehézség vagy akadály azonban 
éppen úgy megvan az Iszkendernámé-nál is, mint bármely török 
szövegnél, a mely arab betűkkel van írva. A szerző, illetőleg a kéz
irat másolója ezen a nehézségen kétféle módon igyekszik segíteni, 
hogy megkönnyítse a szóknak miként olvasását. Először azzal az 
eljárásával, hogy a helyesírása mintegy középütt áll az oszmán és 
a csagatáj helyesírás között, a mennyiben gyakrabban kiírja a ma
gánhangzókat (t. i. az f elif, ^ je és . vav betűket), mint az oszmán
török szokta, de még sem olyan teljességben, mint a csagatáj, 
vagyis a közép-ázsiai török. Másodszor pedig azzal ad útbaigazí
tást a helyes kiejtésre, hogy a harekât (magánhangzók) jegyeit (t. i. 
fatha, készre és zamme) és az írásjeleket (ú. m. a tesdíd és dsezm 
jeleit) gyakran alkalmazza. Lássuk tehát közelebbről az Iszkender-
náme hangjelölési módját. 

A szókezdő f (elif a medda jelével) mindig a hangot jelent. 

Pl. Jf al (vedd!), û f at (ló), OÍ ad (név), (jj t •••! asmak (akasztani), 

d̂f alti (hat), ^jjöf andan (attól) stb. De a szó közepén és végén 
a hangértéket képviselő elif a medda jele nélkül áll, így : f. Eitka 
eset, hogy ott, a hol a-t kell hangoztatni, nem volna kiírva az 
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elif, pl. (jj^Lot inanmak (hinni). Ilyenkor azonban helyette gyak
ran ki van téve a fatha jele, pl. Jó\ö damar (véna, ér), v«xJJ jalguz 
(egyedül), stb. 

A szókezdő ( (elif a fatha jelével) kivétel nélkül <?-nek olva
sandó. Pl. of et (hús), J er (férfi), J em (orvosság), ^juŞl ekin (ve
tés), yí\ ejü (jó), xJf ele (kézbe). Néha a szótestben is kiírja az elifet 
az e hang jelölésére, pl. dUxuó'l̂  getürmek (hozni), i^sJtí gelip (jő
vén), ^cK gemi (hajó), dLş»fju^ gideğek (menendő). Azonban leg
többször nincs kiírva az elif olyan helyeken, a hol e-t kell hangoz
tatni, hanem helyette gyakran a fatha jegye áll. Pl. geçmek (át
menni), dUjJLuJ beslenmek (táplálni), dLuűu sening (tied), JUÄJL>J 

iletmek (vezetni), Ijuyáol isidem (halljam), «JI> dejii (mondva). Lát
juk, hogy az elif betűnek kétféle hangértékét többször milyen ponto
san meg tudja különböztetni, mint a különben ugyanazon betűkből 

álló eme két szó írásmódjais mutatja: x)f ÄJ( azaz: ele ala (vegye a 
kezébe !). 

A szó elején álló jf (elif-je a medda, vagy fatha jele nélkül) 
természetesen i, vagy i-nek hangzik, s ilyenkor gyakran ki van 
téve alája a készre jegye is. Pl. ^„ÂJüf inanmak (hinni), ^ o f iki 
(kettő), viJl*Jüf itmek (tenni), víJL«juu£ol işitmek (hallani), o j f it (ku
tya), dUbt ilik (velő), yi\ iv (ház), stb. Ha ellenben a szókezdő eii/"-
je aj, vagy ej-nek olvasandó, így íratik : jf illetőleg jf; pl. y ( ajw 

(medve), y j e;« (jó). 
A szó közepén és végén kiírt >> ^ (je) betűt mindig i, vagy 

i-nek kell olvasnunk, sohasem e-nek. Pl. n&uşS'giğe (éjszaka; el
lenben : x ^ y gece = menjen át), jjo 6ir (egy), .»jju 6mm (mienk), 
»jjo bize (nekünk), ^y^\ ekin (gabonavetés), dl*Xo bilmek (tudni), 
(j^JLjj kılmak (csinálni), J U ?ir (föld), -JŐ kiz (leány), AJOJJ* virmek 
(adni), (jäjo bis (öt). Sokszor még a készre jele is van írva alája, a 
mely körülmény még inkább bizonyítja, hogy a kiírott ^ betű 
sehol sem olvasható e-nek. Pl. VÍUAJ jimek (enni), JLxuJuo jidirmek 

(etetni), dLo jig (jó) stb. Néha azonban olyan helyeken, a hol l-t, 
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vagy i-t kell olvasnunk, nincsen kiírva a ^ betű, csupán a készre 

jele. Pl. j«> dir, dir (van), Jdtíf algil (vegyél!), dlLt ilik (velő), 

^jJj j t> dirildi (életre kelt). 
A . vav betűt, mikor magánhangzó-értékű, mindig o, ö, u, ü-

nek kell hangoztatnunk, de sohasem i, vagy i-nek. Bizonyítja ezt 
az írónak az az eljárása, hogy sokszor kiírja föléje a zamme jegyét. 

Pl. Ljf ejü (jó), \utXj jalgnz (egyedül), d ü y * sümük (csont), )Jj?ö 

dirilür (életre kel), jLULwo beslenür (táplál, fölnevel), ._>5 dejü 

(mondva), v'ĵ La bulauz (találjunk!) stb. Néha azonban nincs kiírva 

a vav betű, csak a zamme jele mutatja, hogy az o, u, ö, ü hangok 

valamelyikét kell ejtenünk. Pl. JJ& durur (van; de így is: s%+ó), 

\îLe*jvj sümük (csont) stb. 

Végül a tesdid és dsezm jeleinek alkalmazására példák : Jol 

asst (haszon), ^ÍXijeddi (hét), ísj iv (ház), dU ĈLwo beslenmek (ne

velni, táplálni) stb. 
Még csak azt akarom megemlíteni az lszkendemáme helyes

írására vonatkozólag, hogy a ^ sz és Jc t betűket egyáltalában 
nem írja eredeti török szókban, hanem helyettük a m é l y h a n g ú 
szókban is j * és Ó betűkkel írja az s (— sz) és d hangokat, a 
mint a csagatáj szövegekben szokásos. Pl. j j j ^ j . ^ sonmak (átnyúj
tani), JMU su (víz), s Jo**u songra (után), (&xı^is.L* saylamak (őrizni), 
(JJ^Ä.LW saçmak (szórni), ^x^ó durmak (állni), juta das (kő), 
(jj^j'.j dutmak (fogni, tartani), *j-c«c> dogru (egyenes), (^*J5t> dol
mak (telni), J.t> dolu (tele) stb. E szabály alól az egész, nagy ter
jedelmű szövegben csak ez a három szó található kivételként: 
(ŐJÖ toj (tor, lakoma), ^^J^KJO.JO tojdurmak (jóltartani) és _ o l assi 

(haszon), de ez utóbbi néha így is íratik: L<*J-
Ezeknek tudása után, miket bevezetésül elmondottam, át

térhetünk már most ama jellemző sajátságok megvizsgálására, 
melyek a XIV. századbeli oszmán-török nyelv h a n g t a n á b a n 
mutatkoznak. 

file:///utXj
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1. A h a n g s z í n e z e t . 

Ebben a tekintetben a XIV. századbeli oszmán-török nyelv 
szókincse általában véve z á r t a b b hangoztatású, mint a későbbi 
ós mai nyelvé, a mennyiben a szók túlnyomó részében egy fokkal 
zártabb hangzók szerepeltek mind a magas-, mind a mélyhangú 
szókban, s nem csak a képzőkben és ragokban, hanem igen sok
szor a szótőben is. 

a) így nevezetesen a mai i hang helyett még a zártabb ü-t 
találjuk a genitivus ragjában, a birtokos személyragokban, a cau-
sativ-képzőkben, az aoristusban, múlt időben, az imperativus sing. 
3. és plur. 1. személyében, az optativus 1. személyében, az egyik 
gerundiumban (-dikce) és bizonyos tőszókban. Pl. ikisinüng (kettő
jüké) ; iéiimüz (dolgunk), démümüz (perczünk), gözlerüm (szemeim), 
sözlerüm (szavaim), elümüz (kezünk); bitür- (növeszteni, elvégezni), 
getür- (hozni), jidür- (etetni), itdür- (csináltatni), bildür- (tudatni, 
megismertetni), indür- (leszállítani); viriir (ad), bilür (tud), gelür 
(jön), beslenür (táplál, nevel), dirilür (megelevenedik), cekerüz (hú
zunk) ; virdük (adtunk), görmedük (nem láttuk), irmedük (nem ér
keztünk), bildüng (tudtál); itmisüz (tettünk, csináltunk); ejlesün 
(tegyen), bilsün (tudjon), irmesün (ne érjen), söjlejelüm (szóljunk), 
ejlejelüm és ideiüm (tegyünk); görejüm (lássam), gidejüm (menjek), 
idejűm (tegyem), biletiz (hogy tudjuk), vireüz (hogy adjunk), ideüz 
(tegyük), isideüz (halljuk); kesdükce (minél inkább vág), tökdükce 
(minél jobban önt); kirpük (szempilla), isiik (ajtó), ejü (jó), tilkü 
(róka) stb. 

b) Ennek megfelelően a mélyhangú sorban még u-t találunk 
a mai i hang helyett ugyanazon esetekben, mint az ü-i-nél láttuk. 
Pl. tağînung (koronájáé), anuy (azé; de an?rj, amng is), jalanğinung 
(a hazugé); ğanung (lelked), ardungğe (utánad), ğanumuz (lelkünk), 
padisahumuz és sultanumuz (fejedelmünk); azdur- (eltévelyíteni), 
kacur- (megfutamítani); kalur (marad), ja tur (fekszik), varur (megy); 
kilduk (csináltunk), ktldung (csináltál), japmisuz (csináltunk); kila-
lum (tegyünk!), varsun (menjen); durajum (álljak), olajum (legyek; 
de olajtm is), olauz (hogy legyünk), kilauz (csináljunk), bulauz (ta
láljunk) ; jolduz (csillag), ajrug és ajru-/_ (más), acu% (nyílt, nyitott), 
bic/u fűrész) stb. 

c) Sokszor még i hangot találunk, leginkább a szótőben, a 
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mai e helyett, s elvétve i-t a mai a helyén. Pl. jir (föld, hely), jil 
(szél), bis (öi), it (hús; de et is), iv (ház), it- (tenni), vir- (adni), kis-
(vágni), ji- (enni), jidir-, jidür- (etetni), ir- (érkezni), jig (jó), gij-
(ruhát felölteni), nirede (hol), nireje (hova), nireden (honnan); oli-
maz (nem lehet; sokszor, pl. a 14.. 82., 90. lapon; ellenben: vara
maz, idemez), s végre az ablativus ragja nem csak -dan, -den, ha
nem talán gyakrabban -din, -din ^ j t ) . 

A hangszínezet zártabb volta tekintetében az Iszkendernámé-
val tökéletesen egyezik nem csak az El-fereds had essidde, hanem 
a szeldsuk nyelv is,*) a mennyiben u g y a n a z o n h e l y e k e n 
ezek is u, ü, i hangokat mutatnak fel a mai i, i és e helyett; sőt a 
legtöbb k i s - á z s i a i n y e l v j á r á s ebben a tekintetben még ma 
is azon a fokon áll, melyen a XIV. századbeli Iszkendernáme nyelve 
állott. 

d) E zártabb hangszínezet mellett alig találunk néhány olyan 
esetet, mikor a XIV. századi nyelvben n y í l t a b b hangzó van a 
mai zártabb helyén. Erre az egész Iszkendernáméh&n mindössze 
ezeket a példákat találtam: bejle (így, ilyen = mai böjie), ejle (úgy, 

olyan = öjle, az El-feredshen is'aubf azaz ejle), kiéi (kis, kicsi = 
kücük; az El-feredshen, sőt a XVII. századbeli PECsEvinél is még: 
kiéi), savug, sauy (hideg = mai soyuk, souk, sük), em (vagyok = 
mai im), virürem (adok = veririm ; az El-feredshen is : virürem, 
gidereni, göcerem stb), végre dönder- (fordítani = mai döndir-, 
döndür-; MEGiSERnél is dünder-). 

*) Pl. SZULTÁN VELED költeményében (Rebábndme) ilyen szó-alakokat 
olvasunk: atamuz (apánk), käniumw,e (mindnyájunk), ajru (más, külön), 
delü (bolond), ba/tlu (szerencsés), kend» (maga), it»?; (kutyáé), gel»?* (jön), 
bü7Z»gimi (a mit én tudok), ejdürem (mondom), vir- (adni), it- (tenni), di-
(mondani) stb. — ÁSIK pasa Garílmámé-jában: kitäbu^ (a könyvé), halu« 
(állapotod), isüy (dolgod), acuh (nyílt), alnr (vesz), gelür (jön), berni/», 
(enyim), jahinuz (egyedül), ejled»w (csináltam), gidevü* (menjünk), baka-
mazuz (nem nézhetjük), ir- (érni), jiímis (hetven). A Tezkeret-ül-E'diában 
(1340-ből): it- (tenni), var»?- (megy), getür- (hozni), jediim (ettem), s t b . — 
Végre a Bdzndniébati: anuy (azé), senw^ (tied), jasun (életkorod), elüm 
(kezem), benwwí (enyim), t e ^ r i n » ^ (istené), bil»/' (tud), gelür (jön), göre-
lüm (lássuk), ettüyüz (csináltatok), yidmeiümüz (szolgálatunk), di- (mon
dani) stb. 
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•2. M a g á n h a n g z ó k m e g v o l t a és h i á n y z á s a . 

a) Az Iszkendernáméb&n néhány szónak t e l j e s e b b alak
ját találjuk meg. Egy-két összetétel itt még az eredeti alkotó-ré
szeknek világos fölismerésével fordul elő. Pl. a «vezetni, vinni» 
jelentésű ige — mely a csagatájban Ut- (Abuska, Abuska Lügati, 
VÁMBBRY, SHAW), vagy elt-nék (Behdset-iil-Lugat), a kunban elt-, 
kazáni-tatárban ilt-nek hangzik — itt a teljesebb ilet- alakjában 
jelentkezik s ezt a mai nyelvben is megtartotta (HINDOGLU, MAL-
LOUF, REDHOÜSE; ellenben AHMED YEFiKnél és SZÁMI bejnél elet-).*) 
Továbbá a mai burada (itt), buradan (innen), burája (ide) és orada 
(ott), oradan (onnan), oraja (oda) szók a XIV. században még össze
vonás nélkül így hangzottak: bu-arada, bu-aradan, bu-araja, illető
leg ol-arada, vagy o-arada, ol-aradan, vagy o-aradan és ol-araja, — 
úgyhogy a bu (ez), illetve o, ol (az) és ara (köz, köztér, hely) alkotó
részek egész világosan fölismerhetők. 

b) Ezzel szemben arra is vannak esetek, hogy az eredetileg 
megvolt m a g á n h a n g z ó k i e s e t t a szóból, s ez a jelenség 
sokszor azt okozta, hogy két külön szó egygyé olvadt össze. így 
pl. az accusativus i, i ragja rendesen hiányzik az olyan szók végén, 
melyek fölvették a sing. 3. szem. birtokos ragját, mint pl. devlet-i-n' 
(birodalmát, devletini helyett), geväb-i-rí (válaszát), jüz-i-rí (arczát), 
söz-i-n' (szavát), kiz-i-n' (leányát) stb. Továbbá gyakran kiesett az 
ise (ha) és idi (volt) szóknak első magánhangzója megelőző mással
hangzó után, pl. gerek'se (ha kell = gerek ise), ittim''se (ha tettem = 
ittim ise), isittüng'se (ha hallottad), läik ise helyett laik'xa, 
aning'sa (ha az övé = aning ise), aning'di (övé volt, aning îdi he
lyett), melik'di (király vala = melik idi) stb. Hasonlóképpen igen 
gyakran elveszett a ne, ni (mi ?) kérdőnévmás magánhangzója az 
olmak (lenni) ige előtt, vagy viszont az itmek és ejlemek (tenni, csi
nálni) igék kezdő hangja, mikor a ne, ni névmásra következnek. 
Pl. ríoldi (mi lett ? ne oldi h.), n'olur (mi lesz ? = ne olur); nitti 
(mit tett? = ne itti, vagy ni itti), nide (mit tegyen ? = ne, vagy ni 
ide), nidejim (mit tegyek ? = ne, v. ni idejűn), nider (mit tesz ? = 

*) Ez az ige ilet-nek hangzik az El-fereds bad es-sidde-ben, a XVI. 
század elejéről való Abuska Lugati-n&k. oszmán nyelvű értelmező részé
ben, MENiNSKinél és a mai kasztamunii nyelvjárásban is. 
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ne ider), niledi (mit csinált ? ni ejledi h.), nijleje (mit csináljon ? 
ni ejleje h.). 

3. M á s s a l h a n g z ó k v á l t a k o z á s a . 

aj A XIV. századbeli oszmán-török nyelvben csak egy helyen 
találunk eredeti k-t a mai g hang helyett (alhangú szóban), t. i. a 
kanki (melyik ?) szóban, a mely ma kanyi, hanyi-nak hangzik. De 
annál több eset van arra, hogy mélyhangú szók végén az eredeti 
k helyén g hang áll, nevezetesen az infinitivus, futurum és az egyik 
gerundium képzőjében, a -lik főnévképzőben és néhány tőszóban. 
Pl. urmag (ütni, ma: urmak), olmag (lenni), dutmag (fogni, tartani), 
almag (venni), janmag (égni); olağag (leendő); urağag (verni fog); 
oli.jag (mihelyt lesz), bulicag (mihelyt talál), variğag (mihelyt el
ment) ; cokiig (sokaság), toylig (teltség); ag (fehér), alcag (alacsony), 
ajrug (más), savug (hideg). Azonban ez a hangváltozás nem álta
lános az említett helyeken; mert pl. más igék infinitivusa -mak s 
más főnevek képzője -lik végzetű. — A szeldsuk nyelvben nem 
volt meg ez a k : g hangváltozás, legalább a szeldsuk nyelvemlé
kekben nem találunk rá példát. 

b) Máskor, mégpedig sokkal több esetben, a mélyhangú szók 
közepén és végén levő eredeti k (a melynek j a jele) i t t / hangra 
változott s mint ityen, mindenütt ^ betűvel van írva. Pl.joy (nincs), 
oy (nyíl), ciy- (kimenni), coy(sok),ja/- (égetni, gyújtani), ;t£- (lerom
bolni), bay- (nézni), a/- (folyni), kir/ (negyven), acuy (nyílt), sa%la-
(őrizni), toyta- (megállapodni), joysul (szegény), oyu- (olvasni), ujyu 
(alvás), koryit- (megijeszteni), kayi- (haragudni), sayin- (óvakodni), 
koyu (szag), soyamdan (felülről), bicyu (fűrész), jayin (közel), coylig 
(sokaság), toylig (teltség), kalyan (pajzs); továbbá sauy (hideg; de 
savug is), ajruy (más; de ajrug is), kojduy (hagytunk; ellenben : 
kiidug csináltunk). — Megjegyzendő, hogy ugyanez a hangtani 
jelenség megtalálható nem csak a mai kis-ázsiai nyelvjárásokban 
(nevezetesen Brusza-Ajdin, Ajdin-Kónia között, Angóra vidékén, 
Kasztamuniban s a lázoknál) és északi Syriában, valamint az azer-
bajdsániban,*) hanem már az El-fereds bad es-sidde-hen is ; ellen
ben a szeldsuk nyelvemlékekben nem találjuk nyomát. 

*) Megjegyzem, hogy az azerbajdsáni (vagy azeri) nyelvre a főfor-
Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 11 
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c) Néhányszor még az eredeti t hangzik szó elején a mai d 
helyett. Pl. tök- (önteni, szórni), tökül-, tögül- (ömlik, hull), tik-
(ültetni, felállítani), tep- (tiporni, taposni), tüket- (bevégezni). — 
Az azerbajdsániban szintén tök- és tik- alakokat találunk. 

d) Azonban az eredeti í a szó kezdetén és két magánhangzó 
között már rendesen d-\é lágyult. Pl. dut- (fogni, tartani), dap-
(találni), das (kő); gözedür szemmel tartani; gözet-), dördi (mind a 
négye; dört), jaradup (teremtvén ; járat-), judar (elnyel; jut-) stb. 
Ezt a hangtani jelenséget is megtaláljuk az azerbajdsáni nyelv
járásban is, pl. das (kő), dara- (fésülni), dart- (húzni), duz (só), ge-
direm (megyek), udar (nyelni fog) stb. 

e) Megjegyzendő a jeddi (hét) számnév hosszú d hangja, 

melyet az Iszkendemáme rendesen tesdidáel jelöl: ^ J o s a mely 
az azerbajdsániban is így hangzik. 

f) A labiális hangok váltakozását illetőleg legnevezetesebb 
az a jelenség, hogy a XIV. századi oszmán-török nyelvben az 1. 
személyű névmás és a közelre mutató névmás kettős alakban hasz
náltatott, t. i. szókezdő fc-vel (mint ma) és kezdő m-vel, azaz: ben 
és men (én), bu és mu (ez), a mai binmék (felülni) ige és a bin (1000) 
számnév pedig kizárólag kezdő m-vel hangzott: minmek, ming. 
Végre a gibi (-képpen, -ként, mint) névutó gimi, vagy kimi alakban 
is előfordul. — Említésre méltó, hogy ezt a b : m hangváltozást az 
említett szókban, nem találjuk meg a szeldsuk nyelvben; mert itt 
az illető nyelvemlékek tanúsága szerint csak a ben (én), bu (ez), biy 
(ezer), binmek (felülni) és gibi alakok divatoztak; — ellenben elő
fordul ez az azerbajdsániban (a hol men = én, mu és bu = ez,*) 

rásom nagyon természetesen BUDAGOV LÁZÁR nyelvtana (Prakticeskoje ru-
kovodstvo turecko-tatarskavo aderbiğanskavo narjecije. Moszkva 1857.) és 
MIRZA FETHALI AKHONZADE Temszílát czímű munkája (Tiflis 1277=1860— 
61), mely hat színművet és egy elbeszélést tartalmaz. Ezen kívül felhasz
nál tam KARL FoY-nak Azerbajğarvische Studien czímü dolgozatát (Mitthei-
lungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin. Jahrgang VI., 
Abth. I I . 1903. évi.), a melyből csodálkozva látom, hogy FOY hírét sem 
hallot ta BUDAGOV alapvető munkájának, mert így nyilatkozik: «Ich kenne 
keine Grammatik des Azeri» (130. lapon). 

*) FOY KÁROLY id. munkájában így nyilatkozik: «Die Behauptung, 
dass mu für bu (dieser) im Azeri vorkäme, ist lächerlich» (178. 1.). O sze
rinte t. i. a szókezdő b csak abban az esetben változik w-vé, ha n követ-
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min- = felülni, min = ezer, kimi, kimin = gibi) és a közép-ázsiai 
nyelvjárásokban (csag., turkomán, kínai tatár: men, min = én, 
mu és bu = ez, ming = ezer, min- = felülni). Érdekes jelenség, 
hogy a gibi, illetve kimi névutó az egyik anatóliai nyelvjárásban is, 
t. i. Brusza vidékén kimin-nek hangzik, tehát szintén m-vel. 

g) Az Iszkendernáme csak egy-egy példát mutat fel arra, hogy 
a mai oszmánli b helyett p, illetőleg v hang áll, t. i. Sbpakir (réz = 
bakir) és iver- (küldeni; ibér-, illetve jiber- helyett) szókban. 

h) A XIV. századbeli oszmán-török nyelvben általában még 
ng hangzott (s ezt az Iszkendernáme mindig viJLj-vel írja) mindazon 
helyeken, hol a mai nyelv már n-t (egész Kis-Azsiában), vagy n-et 
(Ruméliában) ejt (rendesen ^ vagy <é, néha <j betűvel írva). Pl. 
banga, sanga, anga (nekem, neked, neki), gongul (szív), gönglüngi 
(szívedet), oglung (fiad), ming (ezer), adamíng (emberé), nerkesing 
(nárczisé), bilding (tudtad), sanîdîng (gondoltad volna), dirseng (ha 
mondod), kilsang (ha teszed), dingle- (figyelni), angla- (érteni), beng-
zer (hasonló), mäling (vagyonod), jangak (arcz), janga (felé), songra 
(után), tengri (isten), dengiz (tenger), angaru (túl), kıldungîz (csinál
tatok), bildüngiz (tudtatok), jazíng (írjatok), iding (tegyetek), itmen-
giz (ne tegyetek), stb. Csak néhány esetben (s csupán a genitivus 
és a 2. szem. birtokos ragjában) találjuk meg a későbbi és mai n 
hangot, ilyenkor db helyett í j bettivei írva. Pl. aning mellett anir), 
vagy anun (azé), bunung mellett munun (ezé), kisining és kisiniy 
(emberé), gänung és gänun (lelked), dünjanin (világé; ellenben: 
äleming világé). — Megjegyzendő, hogy a szeldsuk nyelvben már 
a XIV. század folyamán ?;-nek ejtették ezt a hangot; mert ASIK 
pasa, a Tezkeret-ül-Evlia és a Báznáme mindig s a Rebábnáme 
többször í j betűvel írja. Úgy hogy ezekben a nyelvemlékekben 
ilyen kiejtést találunk: bana (nekem), sana (neked), ana (neki), 
kitäbun (könyvé), anun (azé), seniin (tied), kulaguy (füled), isüp 
(dolgod), jasun (életkorod), tenri (isten), bin (ezer), deniz (tenger), 

kezik utána, mint pl. a men, min (ezer), min- (felülni), munda (itt) és 
kimin (-ként) szókban (179. 1.). Azonban a mu alak létezése (a bu mellett) 
az azeriben, annyira nem nevetséges, hogy BUDAGOV — a ki mindnyá
junknál jobban ismerte az azeri nyelvet gyakorlatból — többször is em
líti grammatikájában (pl. a 3., 91. és 241. lapokon). 

11* 
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kilsan (ha csinálsz), güldügüp (nevetésed), ettüpiiz (csináltatok), 
gönül (sziv), ayla- (érteni) stb. 

4. M á s s a l h a n g z ó k m e g v o l t a és h i á n y z á s a . 

A XIV. századi oszmán-török nyelv az a o r i s t u s tagadó 
alakjának sing. 1. személyében is megőrizte még a z hangot, mely 
a mai nyelvben már nincs meg. Pl. bilmezim (nem tudok; ma: 
bilmem), ögmezim (nem dicsérek; ma öjmem); göremezim (nem 
láthatom ; ma : göremem), varamazım (nem mehetek; ma: vara
mam) stb. 

Ezzel szemben már akkor tapasztaljuk némely mássalhangzó
nak k i e s é s é t a szótestböl. Legnevezetesebb és leggyakrabban 
előforduló jelenség az eredeti szókezdő j hang elveszése az ü, i és i 
magánhangzók elöl. Pl. iirek (szív; de így is : jürek), üğe (magas ; 
de néha jüğe is), üğel- (magasbodni, nagyobbodni; de a causati-
vuma: jüğelt-), igirmi (húsz), igit (ifjú, vitéz), igitlik (vitézség, ifjú 
kor), iver- (küldeni; ibér, jiber h.), il (év; de jil is), ilan (kígyó; de 
jilan is. — A szeldsuk nyelvemlékekben nem találjuk meg ezt a 
hangtani sajátságot, de megtaláljuk az azerbajdsáni dialectusban, 
a melyben t. i. ilyen alakokat ismerünk: ildirim (villám), il (év; 
magashangú!), ilan (kígyó), it- (elveszni), üz (arcz), üz- (úszni), 
üre-/ (szív), nd- (nyelni = oszm. jutmak), uğa (magas = oszm. jüğe). 

A szóközépi n és r hang kiesésére példák: olar (ök, azok; de 
onlar, anlar is), génit, olarmg (de anlaring is), abl. olardan; bular 
(ezek; de munlar is), génit, olaring (de anlaring is), abl. olardan; 
bular (ezek; de munlar is), génit, bularing (de bunlaring is; accusat. 
bunları, dat. bunlara); aslan (oroszlán, arslan helyett). 

Megemlítendő még az ile(-\al, -vei) névutónak teljesebb ilen, 
vagy len alakja, a mely így, t. i. végső w-vel a mai ruméliai nép
nyelvben és Brusza vidékén is előfordul.*) — Az azerbajdsániban 
is : ilen, inen, nen. 

*) Pl. güc ilen (bajjal, nehezen: KUNOS: Oszmán-török népköltési 
Gyűjtemény, I. 144.) és topuz ilan (buzogánynyal; KUNOS: NyK. XXII: 122.). 
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B) Alaktani sajátság-ok. 

1. N é v s z ó k . 

a) A f ő n e v e k r a g o z á s a . Ebben a tekintetben-a XIV. 
századbeli oszmán-török nyelv a genitivus, accusativus és ablativus-
nál mutat eltérést a mai nyelvtől. 

A g e n i t i v u s ragjában ugyanis a végső consonans rende
sen még határozott ng s csak elvétve n, vocalisa pedig megelőző 
a—i, illetőleg e—i után is gyakran u, illetve ü (nem i, vagy i, mint 
a mai nyelvben). Pl. adam-ing (emberé), sah-ing (a sahé), ajrug-ung 
(másé), %anlar-ing (a khánoké), avret-ing (asszonyé), alem-ing (vi
lágé), gül-üng (rózsáé), zülfing-ing (hajfürtödé), gamzeng-ing (pillan
tásodé) ; Därä-ning Dáriusé), täginung (koronájáé), jalanği-nung 
(hazugé), kisi-ning és kisi-nin (emberé), dünja-ning és dünja-niy 
(a világé), läle-ning (tulipáné), ikisi-nüng (mindkettőé), ilci-ning 
(a követé), kimse-ning (valakié) stb. 

Az a c c u s a t i v u s ragja nem csak t, i, illetőlegji,ji, ha
nem ni, ni is, mégpedig nem csupán a vocalisvégű névszókon 
(mint az azerbajdsániban) hanem a mássalhangzón végződőknél is. 
Pl. kimse-ni (valakit), adu-ni (ellenséget), kisi-ni (embert), kangli-ni 
(szekeret), gesti-ni (hajót), ilci-ni (a követet); mäling-ni (vagyonodat; 
de rnäling-i is), diling-7ii (nyelvedet), söz-ni (a szót), jirüng-ni (he
lyedet), jüzüng-ni (arczodat), aklim-ni (eszemet), gönglüm-ni (szíve
met), jollaring-ni (útaidat), özbeg-ni (az özbeget) stb. Ezzel szemben: 
kendü-ji (magát), kapu-ji (kaput), näme-ji (levelet), gemi-ji (hajót; 
v. ö. gesti-ni!), kici-ji (kicsit; v. ö. kisi-ni!), ulu-ji (nagyot). 

Az a b l a t i v u s ragja általában -dan, -den, mint a mai 
nyelvben, de gyakran -din, -din-nek is hangzott, mint a közép
ázsiai törökben. Pl. jär-din(a, kedvestől), Gülsah-din(G.-tól),janga-
din (oldalról, felől), öng-din (élűiről, előtt), ben-din (tőlem) stb. 

b) B i r t o k o s r a g o z á s . Az 1. szem. ragjában megelőző 
a — i, illetve e — i hangok után is találunk u, illetőleg ü vocalist, 
a mai i, i helyett. Pl. gözler-üm (szemeim), sözler-üm (szavaim), 
jän-um (lelkem), el-üm (kezem), gänumuz (lelkünk), el-ümüz (kezünk), 
is-ümüz (dolgunk), kismet-ümüz (sorsunk), sultan-umuz, padisah-
umuz stb. — A 2. szem. ragja rendesen -ng s ritkán már -n is. Pl. 
kapu-ng (kapud), ogl-ung (fiad), is-ing, dil-ing (nyelved), göngl-üng 
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(szíved), jiiz-üng (arczod), ad-ing (neved), derd-ing (fájdalmad), jol-
lar-lng (útaid), jir-üng (helyed), gän-ung és ğân-uy (lelked), herbi-
ringiz (mindegyiktek), sin-iy (a sírod). 

c) S z e m é l y n é v m á s . 1. szem. ben és men (én), manga 
(nekem), beni és meni (engem), bende és mende (nálam), bendin vagy 
menden és mendin (tőlem); biz (mi); menim (enyim), bizim (mienk). —-
2. szem. sen (te), sening (tied), sanga (neked). 

d) M u t a t ó n é v m á s . 1. Bu és mu (ez), bunung és munuy 
(ezé), bunga és munga (ennek), bnni és muuí (ezt), munda (itt, ennél), 
mundan (ettől, innen); bular és munlar (ezek), bularing, bunlarlng 
és munlaring (ezeké), bunlara és munlara (ezeknek), bunları (ezeket). 
2. 0, ol (az, ő), aning, aniy és anuy (azé, övé), aŵ fa, (annak); onlar, 
anlar és oZar (azok, ők), olaríng és anlaring (azoké, övék), anlara, 
onlara (azoknak), olardan (azoktól). — 3. Os (ez, az). — 4. Is (ez, 
emez). — 5. Osbu (ez). — 6. Osol és soZ (az, amaz). 

«j E e f l e x i v n é v m á s . 1. Kendü, kendi (maga), kendüng 
(magad). — 2. Öz (maga), öziing (magad), özünge (magadnak). — 
3. Kendőzi (önmaga; t. i. kendi-\-öz), kendözine (önmagának), ken-
dözinden (önmagától), kendözüng (tenmagad). 

f) S z á m n é v . A számnevek közül csak a következő ötnek 
kiejtése tér el a mai használattól: bis (öt), jeddi (hét), igirmi (húsz), 
kirí (negyven) és ming (ezer). 

2. Az i g e . 

A létige sing. 1. személye (im, lm mellett) így is hangzott: 
em (vagyok), önállóan is, mint személyrag is. Pl. men em (én va
gyok), munda em, (itt vagyok), virilr em (adok).*) A többes számban 
pedig így is : uz, üz (vagyunk). Pl. konsi uz (szomszédok vagyunk), 

*) Ezt az em alakot (im mellett) megtaláljuk nem csak az El-fereds 
had es-sidde-ben, hanem még a XVII. században is BERNARDO DA PARIGI 
szótárában, pl. inerem (leszállok), seiinürem (örülök). Az azerbajdsániban 
is leggyakrabban em (vagyok és 1. szem. ragja). FOY, GEORG JACOB és 
PAUL HERZSOHN ezt az oszm. és azerb. em alakot (a maga e hangjával) a 
perzsa em hatásának tulajdonítja. FOY azt állítja ugyan (id. m. 131.), hogy 
az azeriban kizárólag csak ez az em alak használatos, azonban BUDAGOV 
úgy tudja, hogy az azeriban a «vagyok» = im, em és am (Grammatikája 
20. 1. s többször). 



A XIV. SZÁZADBELI OSZMÁN-TÖKÖK NYELV. 167 

biz kim äz ? (kik vagyunk mi ?), ikimiz bir üz (ketten egy vagyunk). 
A sing. 2. személy: sing és sin (vagy), pl. kim sing ve ading ne dir ? 
(ki vagy és mi a neved?) 251. 1.). A sing. 3. személye gyakran 
durur (van). 

Az a o r i s t u s ragozásának eltérései a mai nyelvtől: virür-em 
(adok; ma veririm); bilür-sing tudsz, tudod; 80), ider-sing (teszel; 
3), arz ider-sing (elmondod ; 80), kiln r-sin (csinálsz), čeker-sin (hú
zol); kaiur (marad), kilur (csinál), jatur (fekszik), varur (megy), 
virür (ad), bilür (tud), gelür(jön), beslenür (nevel); éeker-üz (húzunk), 
görür-siz (láttok) stb. A tagadó alakban pedig: bilmez-im (nem tu
dok), ögmez-im (nem dicsérem), kilmaz-im (nem csinálok); göre-
mez-im (nem láthatom), iremez-im (nem érhetek), dijemez-im (nem 
mondhatok), varamaz-im (nem mehetek). 

M ú l t i d ő . Sing. 2. személy: bil-düng (tudtál), it-ting (tet
tel), kii-dung (csináltál), dut-tung (fogtál, tartottad). Plur. 1. szem. 
görme-dük (nem láttuk), irme-dük (nem érkeztünk), kil-dug és kil-
duk (csináltunk), vir-dük (adtunk). Plur. 2. szem. kil-dnnguz (hagy
tátok), bil-düngüz (tudtátok). 

H a t á r o z a t l a n m ú l t . Plur. 1. szem. jap-misvz (csinál
tunk), it-misüz (tettünk) stb. 

F ö l t é t e l e s m ó d j e l e n i d e j e . Sing. 2. szem. var-sang 
(ha mennél), it-seng (ha tennél), di-r-seng (ha mondod), dile-r-seng 
(ha óhajtod); vagy pedig: ister-iseng (ha akarsz), išler-iseng (ha 
dolgozol), utanur-iseng (ha szégyenled). 

O p t a t i v u s . Sing. 1. szem. olajim és olajum (legyek), ide-
jim, idejűm, vagy ideim és idem (tegyek), dur aj um (álljak), varajim 
(menjek), gidejiim (menjek), görejüm és görem (lássam), söjlejem 
(szóljak), e ¡lejem (tegyek), virem (adjak), išidem (halljam), ölem 
(haljak meg), öpem (csókoljam), jayam (égetni fogom), ji/am (rom
bolni fogok). Sing. 2. szem. göresin (lássad), olasin (legyél). Plur. 
1. szem. bulauz (találjuk), olauz (legyünk), kilauz (csináljunk), 
bileüz (tudni fogjuk), vireüz (adjuk), isideüz (halljuk). — Megjegy
zendő azonban, hogy ez az -a, -e (-ja, -je) képzős igemód nem 
csupán optativus értékű, hanem egyszersmind f u t u r u m k é n t is 
használtatott. Pl. coy jirseng, éo% zähmet gör-e-sin (ha sokat eszel, 
sok bajt fogsz látni; 139). Sen Sikenderden dayi jig ol-a-sin (te 
Sándornál is kiválóbb fogsz lenni; 153). Gel-e ardínja anin Beh-
räm-gür, Memleketden gide aning lutf ile ¿ür, Ädil ol-a gäjet ve 
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nikü-sejr, Zulmdan kojma-ja dimjada eser, Memleketde madeletle 
otur-ci, Atasi her zidm, ki itti, götür-e ; ač-a yazar mülkin tetnäm 
(Ennek utána B. fog következni, kinek jósága által minden baj 
elmúlik az országról; rendkívül igazságos és jótermészetü lesz, a 
zsarnokságnak nyomát sem hagyja a világon ; az országban igazsá
gossággal fog trónolni, minden zsarnokságot, mit apja elkövetett, 
meg fog szűntetni; elindul s meg fogja hódítani khazar országot 
egészen; 309). Cün igirmi uč U ¿ihända süre ba%t, Ol gid-e, oglina 
kal-a ta%t (midőn 23 évig élvezi a szerencsét e világon, ki fog múlni 
s fiára marad a trón; 310). Ennek az igemódnak szintén e kétféle 
használatát tapasztaljuk az El-fereds bad es-sidde szövegében is. 

I m p e r a t i v u s . Sing. 2. személy: kii-gil (csinálj), it-gil 
(tegyél), söjle-gil (szólj), ejleme-gil (ne csinálj), baglama-gil(ne köss); 
3. személy: ejle-sün (tegyen), bil-sün (tudjon), var-sun (menjen), 
kal-sun (maradjon). Plur. 1. szem. kil-alum (csináljunk), söjle-jelüm 
(szóljunk), id-elüm, vagy ejle-jelüm (csináljunk, tegyünk); 2. szem. 
id-ing (tegyetek), jaz-ing (írjatok), gör*üngüz(lássátok!), sanma-ngiz 
(ne gondoljátok), itme-ngiz (ne tegyetek). 

P r ä t e r i t u m p e r f e c t u m . 1. Gelüb-dür (jött), gidüb-dür 
(elment), idüb-dir (tett), bitilb-dür (nőtt), kalub-dur (maradt), diizüb-
dür (rendezte), olub-dur (van, meglett), virülüb dir (adatott), sürülüb 
dir (elhajtatott), dolubdurur (megtelt). — 2. Örtiib-di (befödte; o. 
idi helyett), döndüriib-di (megfordította; d. idi h.) stb. Mind a két
féle alak csupán a sing. 3. személyében fordul elő az Iszkender-
námé ban. Használatukra íme néhány példa : Ani kim manga idilb-
dür bu ¿ihän, Sanga da%i idesi dir (a mit énvelem tett ez a világ, 
veled is tenni fogja; 352). Sanga her räz olub-dur äškjär (előtted 
minden titok világos; 274). Dogdi bír oglung, nür ile dolub-durur 
ser tä kadem (egy fiad született, fénynyel van elárasztva tetőtől 
talpig; 20.). Bildi kim jayin gelib durur e¿el (tudta, hogy elközele
dett a halála; 371.). — Ezeket az igealakokat nem találjuk meg a 
szeldsuk nyelvemlékekben; de használatosak az azerbajdsániban 
s még inkább a csagatajban.*) 

*) FOY KÁROLY id. m. 131. 1.) azt állítja, hogy az 1. szám alatt em
lített igealakokat az azerbajdsáni nyelv, csak a 2. és 3. személyben hasz
nálja, de az 1. személyben soha, vagyis nem mondja pl. gelib-em vagy 
gelüb-em (jöttem), hanem e helyet t : gebnis-em (plurálisban gelmiš-ux). Azon-
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Igéből képezett h a t á r o z ó i a l a k o k . 1. Az -ißag, -iček 
képzővel: olißag (mihelyt lesz), varißag (mihelyt megy), buličag 
(mihelyt megtalálja), ölicek (mihelyt meghalt). — 2. -dükce képző
vel, a mely alak hasonlító mondatokban használtatik. Pl. Bašini 
kesdükce, olar zindeter, Jaéini tökdiikce, olur yandeter (minél több 
fejét vágják le, annál elevenebb, minél jobban önti könyeit, annál 
mosolygóbb; 89.). — 3. -madin, -medin képzővel, pl. dur-ma-din 
(megállás nélkül), sor-ma-din (kérdezés nélkül), gör-me-din (mielőtt 
látta volna), iriS-me-din (a megérkezés előtt). Irte gi¿e durmadin 
oldi révän (éjjel-nappal megállás nélkül utazott; 89.). Šamdan iriš-
medin yajl u sipah, Diišmen ¡istine jüridi sah (mielőtt Syriából meg
érkezett volna a lovas sereg, a sah az ellenség felé ment; (60.). 
Kiz anga äšik olur görmedin (a leány szerelmes lőn beléje, mielőtt 
látta volna; 73.). — 4. -ju, -jü képzővel, mint módhatározó. Pl. 
Zär aglaju bír bitik jazdi anasina (keservesen sírva egy levelet írt 
anyjának; 371.). Äb-i-hajät istejü girdi jola (az élet vizét keresve 
útnak indult; 363.). Ol agaß ingildejü söjledi zär, Didi, Kej mihnet 
éekiji sehrijär ! (ama fa fájdalmasan nyöszörögve beszélt, mondta, 
hogy: óh, sokat szenvedő fejedelem! 370.). Oyi gezlejii atarim mu-
nung gözini gözlejü (a nyilat fel aj ázva ellövöm, ennek szemét czé-
lozva; 299.). Ez az igealak az El-fereds bad es-sidde-hen is több
ször előfordul. Pl. ditrejü geldi (reszketve jött), dilejü geldi (meg
kérni jött), jürijü bil- (el tud menni), danišu dururken (mikor tana
kodtak). Továbbá az 1233. évből való, Juszuf és Zulejka czímű 
költeményben is : balkiju = leuchtend (Tolun aj-teg balkiju doga 
keldi = a telt holdhoz hasonlóan ragyogva jött elő ; ZDMG-. 1889. 
évf. 85. 1.) a balki- (leuchten) igéből. V. ö. a mai oszm. nyelvben 
dejü (mondva, mondván). 

P a r t i c i p i u m f u t u r i -asi, - esi képzővel, mégpedig a) 
önállóan, b) a dir, dur (van) segédigével, c) főnévi értelemben. Pl. 
Bu arada ni¿e ¿an kurtarasií Hakk elinde dir her išing cäresi. 
Bes kämu išde angajalvarasi (itt hogyan kell megmenteni az életet? 

ban BUDAGOV tudomása és tanítása szerint igenis használatos a sing. 1. 
személybeli gelüb-em-féle alak, de a plur. 1. szem. nem (Grarnmat. 252. 1.). 
•— Megjegyzem, hogy az El-fereds had es-tidde-bejjmJ¿mj¿loíoTUul ez az ige-
alak, de szintén csak a sing. 3. személyében, pl. olgiajub-dur íäjPJj^&P^TT' 
konub-durur (letelepedett), göndürüb-durur (küldőt 
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Isten kezében van minden dolognak gyógyszere, tehát minden 
ügyben ahhoz kell könyörögni; 367.). Ajruga halasi mülk (másra 
maradandó ország = a mely másra fog maradni; 12.)- Kajser biliir 
idi, ki ol sipäh Kilasi durur amy mülkin tebäh (a császár tudta, 
hogy az a hadsereg meg fogja hódítani az ö országát; 14.). Kim-
lere degesi dir hu mülk ü žehr í (kikre fog szállni ez az ország és 
város ? 305.)- Her išing gerek bulasini bula ! (találja meg minden 
dolognak a kellő mikéntjét = hogyan kell elintézni minden ügyet; 
186.). — Ezt az -asi, -esi képzővel alakult nomen verbale-t nem 
csak az El-fereds bad es-siddeben és a szeldsuk nyelvemlékekben 
(pl. ASIK pasa. Tezkeret-ül-Evlia) találjuk meg, hanem a kazáni-
tatár, baskír, karamáni-khudavendkjári dialektusokban, sőt a mai 
oszmánli népnyelvben is/*) 

Másik p a r t i c i p i u m f u t u r i -iser, isar, vagy -eser, -asar 
képzővel alakult, a mely igen gyakori használatú volt a XIV. szá
zadi oszmán-török nyelvben, valamint a következő századokban is. 
Használatára íme néhány példa: Kajser Midi, kim gidiser bí-sekk 
elinden mülk-i-Rüm (a császár tudta, hogy kétségtelenül el fogja 
veszíteni Rum országát; szó szerint: kezéből ki fog menni E. o.; 
13.). Sark u garba ¿ümle saltan alisar, yanlar anga bende fermän 
alisar (az egész keletnek és nyugotnak szultánja fog lenni, a khánok 
szolgái lesznek neki; 108.). Jeddi iklimi musayyer idiser, yanlari 
kendüje éäkir idiser (a hét égaljat meg fogja hódítani, a khánokat 
szolgájává teszi; 20.). Kiéi anda ni je ráhat bulisar ? (az ember 
hogyan talál ott nyugalmat ? 364). Car/, men gittim, kimi getüreser, 
Seltänet taytinda kim oturasar? (a sors, ha én elköltöztem, kit fog 
hozni, a szultánság trónján ki fog ülni? 305.). Hakk anga her išde 
nusret vir eser, Mülk-i-Kesmir ile Winde ir eser (isten annak minden 
dologban győzelmet fog adni, Kasmir és Hind országokba el fog 
jutni ; 311.). Bildi ki ideserler y asm ile sírane genk (tudta, hogy 
az ellenséggel oroszlánként fognak harczolni; 59.). —Ezzel a 
képzővel, -iser és -isai alakjában, nem csak az El-fereds -ben talál
kozunk, hanem a szeldsuk nyelvben is, pl. ASIK pasa divánjában, 
a hol ilyen példákat olvashatunk: kalisar (maradni fog), olisar 

*) Erre a képzőre vonatkozólag 1. bővebben A kasztamunii török 
nyelvjárás ez. munkámat, 21. 1. és BÁLINT GÁBOR Kazáni tatár nyelvtana 
69. lapját, 
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(fog lenni), gitmejiser (nem fog menni), ölmejiser (nem fog meg
halni; a képző néhol J^,, néhol ^ - n e k van írva). Ennek az igei 
alaknak keletkezésére vonatkozólag bátran elfogadhatjuk FOY KÁ
ROLY, MELIORANSKI és HOUTSMA magyarázatát, a mely szerint t. i. 
ez az -isar, -iser képző nem egyéb, mint annak a régi -yisa, -gise 
képzőnek kopott alakja, mely a MELIORANSKI kiadta Kitäb-i-terdsü-
män szerint az igetőhez járulva ó h a j t á s t , k í v á n s á g o t fejez 
ki, úgyhogy pl. a Kitäb-i-terdsümänbsLn olvasható bar-yisa-r (er 
wünscht zu gehen; a baryisa- igéből) az aoristus -r képzőjével, 
tökéletesen megfelel a régi oszm. var-tsa-r (menni fog, menni akar) 
alaknak.*) 

Utolsónak hagytam azt az ige-alakot, a mely — tudtommal — 
az lszkendernámén kívül egyetlen török nyelvemlékben s egyik 
török nyelvben sem található meg, legalább eddigelé még senki 
sem említette. Ugyanis a -b, -p képzős ú. n. g e r u n d i u m n a k 
ismerjük a teljesebb -ben, -ban (-üben, -iben, -aban, -iban) alakját 
is, — de az Iszkenderndme szövegében e mellett, igen gyakran 
találkozunk még teljesebb -bent, -bani alakjával is (mind a mély-, 
mind a magashangú szókban rendesen így írva elißel: j¡\^ s csak 
kétszer-háromszor elif nélkül: ^u),**) a nélkül azonban, hogy a 
jelentés vagy functio tekintetében legkisebb külömbséget is fedez
hetnénk föl a kétféle alak között. E képző származásával (különö
sen a végső i, i mivoltával) nem vagyok tisztában; de — mivel 
eddig ismeretlen nyelvi jelenségről van szó — felsorolok egy sereg 
példát az eme képzővel való alakok közül: Müskbär ejlejübeni %ä-
meji (mosusz illatúvá tevén az írótollat; 9. 1.). Kim mehälikdan 
olubani yilds (hogy a veszélyektől megszabadulván; 45.). Bir na-
zarlen cünki gördi hali jvain, Äh idübeni unutti kendözin (mikor 
egy pillantással meglátta a sah arczát, felsóhajtván elfelejtkezett 
magáról; 73.). Ani da/i azel idübeni temäm, Muhtedi-billah ideler 
imäm (végre azt is letévén méltóságáról, M.-t fogják khalifává 
tenni; 336.). Amüd kojubani ani berkitti (oszlopot állítván fel, azt 
megerősítette; 129.). Herneden gördiler ise yajr a ňer, Gelübeni 

*) L. PLATO MELIORANSKI: Arab filológ o tureckom jazikje. Szent-
Pétervár, 1900. a 37. lapon; és KARL FOY: Azerbajßanische Studien, 162— 
163. lapon. 

**) Ellenben a -ban, ben képző mindig e l i f n é l k ü l van í rva: .^vJ. 
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vírele?- saha /aber (bárhonnan látnak jót, vagy rosszat, eljővén, a 
sahnak adjanak hírt; 266.). Kaldilar ani görübeni danga, Döndiler 
burilar dayi anlardan janga (azt látván elcsodálkoztak s megfor
dultak ezek is amazok felé; 175. ós 266.). Sürübeni irte gije räh 
Ol aradan vardi Atvarina sah (éjjel-nappal utazván, onnan A.-ba 
ment a sah; 175.). Subh olunga gizer ve éün subh olur, Učuban, 
girii derjaja gelür (reggelig járkál s mikor reggel lesz, visszarepül
vén a tengerbe megy; 178.). Ol aradan kilubani azm-i-rah, Girü 
Turandan janga jüridi šah (onnan útra indulván, ismét T. felé 
ment a sah; 218.). Bes ora dan döndürüben bädbän, Girü mülkü-
mize olauz revän, Varubani šaha vireüz yaber (aztán megfordítván 
a vitorlát, onnan vissza fogunk menni országunkba, a sahhoz 
menvén, hírt adunk; 268.). Düzedübeni agagdan o% ve jaj, Atisurdi 
oglanlar ile kis ve jaj (fából nyilat és íjjat csinálván, lövöldözött 
az ifjakkal télen és nyáron; 301.). Her janga leéker saca, Kim MUß 
alubani Hier aca (mindenfelé elszéleszti hadát, hogy kardot fogván 
meghódítsa az országokat; 308.). Kačubani gitti Turandan janga 
(megfutamodván, T. felé ment; 294. és 308.). Jiyubani Kudusi 
gärt ejledi (lerombolván Jeruzsálemet, kirabolta; 296.). Továbbá 
ilyenek még: čekiibeni (húzván, vonván; 352.), gidübeni (elmenvén, 
341.), bulubani (találván, 127. és 201.), irübeni (érkezvén, 124.), 
virübeni (adván, 249.), gijübeni (felöltvén, ruhát, 300.), düsübeni 
(esvén, 309.), getiirübeni (hozván, 354.) stb. — a döndürüben (for
dítván), dönüben (fordulván), jijüben (evén), jürüjüben (menvén), 
ačuban (nyitván), oturuban (ülvén) alakok mellett. 
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