
A XIV. századbeli oszmán-török nyelv. 
(Második közlemény.) 

G) Szójegyzék. 

Ajrug, ajru%: más, másféle, külön. — Urmaz ajruglar gibi 
bihüde laf (nem fecseg haszontalanságokat másokhoz hasonlóan; 
18.). 01 jilanlar bir birin jirdi miidam, Kim bulamazlardi day' 
•ajru% taam (ama kígyók mindig egymást ették; mert nem is talál
hattak másféle eledelt; 173.). 

ajruysi: más, másféle, különböző. Ajru/si itmek: megmásí
tani, megváltoztatni. — Nakz-i-ahd iblis isi, bejle bil, Ahdingi 
•ajruysi itme, gehd kii (a szerződés megszegése az ördög dolga, így 
tudd meg; azon légy, hogy szerződésedet meg ne másítsad ; 148.). 
E két szó az Bl-fereds bad es-sidde-ben: ajruk és ajruksi. 

anda: ott; akkor. — Bir ceri gem* itti anda sehrijar, Kim 
•anga joy idi hadd ile sumar (egy sereget gyűjtött akkor a fejede
lem, a melynek nem volt határa és száma; 12.). 

angla-: érteni, megérteni, felfogni. Akli angladi: esze meg
értette, eszével felfogta (22.). 

ang-: megérteni, eszébe, emlékezetébe hozni magának, meg
emlékezni, eszébe jutni. — Cünki gordiler Sikender lutfini, Döndi-
ler Darádéin angup unfini (mikor tapasztalták Sándor kegyes vol
tát, elfordultak Dáriustól, ismervén zsarnokságát; 23.). Gördi 
nerkes, angdi dildari gözin; Jangagi angdi, gülistani görüb (látott 
nárczist s a szívrablónak szeme jutott eszébe; látván a rózsalige
tet, annak arcza jutott eszébe ; 80.). 

angaru: túl, tovább, előre. —• A mai nyelvben anari. 
ansiz: nélküle, ő nélküle, a nélkül. — Kajser icün tikti 

23* 
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Dara anda dar, Asdi ani, kaldi ansiz kasr u dar (a császár szá
mára Dárius ott akasztófát állított fel, fölakasztatta s a kastély és 
palota ő nélküle maradt; 15.). Oldi Dara, kaldi ansíz kasr u dar 
(megbalt D. s a kastély és palota ő nélküle maradt; 66.). — Ah
med Vefik ós Meninski is említik ezt az ansiz szót. V. ö. sensiz 
(nélküled; 65.). 

apar-: vinni, magával vinni, hordozni. — Bargáh urdilar 
ol dem, ki apardilar (rögtön felütötték a sátrat, melyet magokkal 
vittek; 91.). Ez az ige előfordul az El-fereds-ben is. Ahmed Vefik 
turkomán szónak mondja. Voltaképpen összetétel alip-barmak-hól 
(== véve menni). 

artur-: növeszteni, nagyobbítani. 
assi: haszon. Assi ne?: mi haszna? Assi ne le iker de coy 

olmag aded ? (mi haszna a hadseregben a nagy szám ? 54.). 
Baglu : megkötött, elzárt, nehéz — tudni, vagy megtenni. -— 

Mesveret dir baglu isiere kilid (a tanakodás, v. megfontolás a kul
csa, v. nyitja a nehéz ügyeknek ; 36.). 

baj : gazdag. — Baj ve jo/sula kamu yös söjledi, Uluji, kiciji 
yösdil ejledi (minden gazdaggal és szegénynyel kegyesen beszélt, 
nagyot és kicsit megörvendeztetett; 196.). 

barca: mind, mindnyájan, összes. Az El-feredsben: bar$a.. 
baiar-: felülkerekedni, előnyben lenni, diadalmaskodni. 

Dostungi sen ol kadar it serefraz, Kim basarmaja, ohirsa kinesáz 
(barátodat csak annyira emeld fel, hogy föléd ne kerüljön, ha ne
tán bosszúálló; 43.). Az alapszó bas (fej, fő, első), tehát szószerinti: 
fő, v. első lenni vmiben. Ennek az igének «győztes lenni, győze
delmeskedni)) jelentését Ahmed Vefik szótára is említi. 

bejle : így, ilyen. A mai nyelvben böjle. V. ö. ejle és nejle ! 
beüüsiz : nem látható, láthatatlan, eltűnt. — Bahr-i-yün idi 

seraser rezmgáh, Bellüsiz olmiidi tozdan mihr u mah (vértengerró 
lön az egész csatatér, láthatatlanná lön a portól a nap ós hold; 
159.). A belli, bellii tagadó alakja; ma inkább belürsiz, belirsiz 
használatos; de Ahmed Vefik szótára említi ezt a bellüsiz alakot is. 

bigi (mindig így írva ^ J C O ) : kóppen, ként, hasonló, hason
lóan, mint. — Bahr bigi (a tengerhez hasonlóan); mar bigi (kígyó
ként) ; Dara bigi (Dáriushoz hasonlóan). Sem bigi rnsen kilur 
(gyertyaként világít; 30.). Ger jüzinge reng virürse haja, gül bigi 
olasin (ha arczodnak színt ad az élet, olyan leszesz, mint a rózsa; 
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31.). Gün bigi rüsen (világos, mint a nap; 48.). Gi§0 ajina bigi 
rüsen olur, Sölesilen her taraf gülsen olur (világos leszen, mint az 
éjszaka holdja, fényétől minden tájék rózsaliget leszen; 197.). — 
Ez a névutó megvolt a s z e l d s u k nyelvben is, éppen ilyen ki
ejtéssel. Ezt KUNOS IGNÁCZ a Szultán Veled versében bepi-nek ol
vassa és a ben (arcz, külső) főnévből származtatja (Nyelvtud. Közi. 
XXII. 502.). Hogy azonban helyesen bigi-nek kell olvasni és így 
semmi köze sincs az említett bey főnévhez, kétségtelenné teszik a 
következő bizonyítékok : 1. Ez a névutó a Eebábnámóban így van 
írva: J o , ellenben az «arcza» jelentésű, szó így: ,~£u azaz bengi 
(pl. a 81. sorban). 2. Asik pasa divánjában mindig így találjuk: 
<5^ keszrével írva: azaz: bigi. 3. Ahmed Vefik is (szótára II. 1039.) 

a gibi szónál ezt mondja: «kadimde J u o denürdi» (régen bigi-nek 
ejtették). 4. A csagatájban i s — a gibi mellett — megtaláljuk ezt a 
névutót bigin ^ A X Á J alakban (Abuska, Sejkh Szulejmán és Beh-
dset-ül-Lugat, mely utóbbi Mir Hajder ós Lutfi, műveiből idézi), a 
mely a végső w-jével éppen úgy viszonylik a bigi-hez, mint az 
oszm. gibi, azerb. kirni a Bruszavidéki és azerb. kimin-hez s az ile 
és bile (val, vei) az ilen, bilen alakhoz. 5. Végűi azt is megemlíthe
tem, hogy FLEISCHER szintén bigi-nek olvasta a szeldsuk versben 
előforduló névutót (ZDMG-. XXIII.). E szerint a bigi (bigin) név
utó nem egyéb, mint metathétikus alak az eredeti gibi (oszm., 
csag., krími-tatár), illetőleg kibi (kún, orenburgi kirgiz) szóból, a 
mely az ujg. kep (Bild, Form), altai kep (minta, forma, modell), 
jakut kiab (Form, Grestalt), mong. keb (Bild, Vorbild) származéka. 
V. ö. m. -kép, -képen, -képpen. 

birib- At.jwjo : küldeni, bocsátani. — Girii ilci biribdi Isken-
dere (a követet visszaküldte Sándorhoz; 52.). Bes pejam biribdi ol 
Iskendere, Kim sening dir mülk ve kisver jeksere (azután izenetet 
küldött Sándornak, hogy a tied az ország és tartomány egészen ; 
65.). Kamusi biribdi jirlü jirine sehrijár (a fejedelem mindnyáját 
elbocsájtotta a maga hazájába; 67.). Ardinga biribdi (utána kül
dött; 250.). — Ez az ige az Iszkendernámóban igen gyakran for
dul elő, így még pl. az 53, 113, 114, 175. lapokon. Az El-fereds-
ben már kezdő v hanggal találjuk: virib- ós viribimek. Meninski, 
Bianchi-Kieffer és Mallouf virbi-, Hindoglu pedig virb- alakban 
hozza fel. 
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: öt. A mai nyelvben beé. 
bitik: irat, levél. — Bir bitik jazdi anasina (egy levelet irt 

anyjának; 371.). 
boj: nemzetség, nem. — Kendü bojinda iki jüz ming delir,. 

Kamusi rumi nezad ve sirgir (a maga nemzetéből 200,000 vitéz, 
mindnyája rumi származású és oroszlánölő; 156.). — Ahmed Vefik 
szótárában is a boj — faj, fajta, nem; a néptörzsnek egyik ága, 
nemzetsége. Csag. boj = nemzetség, néptörzs (Szulejmán). 

Cayla-: előre kiszámítani, megjövendölni. — Ilm ehli, kim 
rasad bagladilar, Ne geliser dünjada, cagladilar (a tudósok, kik a 
csillagokat vizsgálták, megjövendölték, hogy mi fog bekövetkezni 
a világon; 305.). — A csagatajban cagla = előre érezni, sejteni, 
vélni, megtudni (Behdset-ül-Lugat és Abuska Lugati). 

cetük: egy bizonyos állat neve, bizonyára: ázsiai petymeg, 
czibet-petymeg, Viverra Zibetha. •—• Hem ol üde ejlediler istijad 
Ol cetüki, kim derisi dir zebad;. Bir cetük day anda ittiler sikjár, 
Kim kanatlu-di, ucardi murgzar (ugyanabban a tartományban [t. i. 
Zends szigetén] vadászták azt a cetiik-et, melynek bőre czibet-
petymeg; még egy másféle cetük- et is vadásztak ott, a mely szár
nyas volt s a réten repült; 173.). A mai nyelvben már elavult szó 
s mint ilyent hozza fel már Meninski is, továbbá Bianchi-Kieffer 
szótára, mindkettő *macska» jelentéssel. E szót különben az 
e g y p t o m i - k i p c s á k nyelvből is ismerjük szintén «macskái) 
értelemben (Houtsma: Ein türkiseh-arabisches Glossar. Leiden 
1894. a 69. lapon). 

ci%ar-: elbocsátani, ellökni, ellőni; kivenni, kilőni. — Ol oy% 
cün ci/arur jajdan, irgüziir bir jo/sul oglina, ci'/arur aniy gö'zin, 
óliir ol hicare meskin (a mint ellövi a nyilat az ijjról, egy szegény 
fiút talál el vele, annak a szemét kilövi s meghal a szerencsétlen 
nyomorult; 301.). A mai nyelvben cikarmak. 

Dang: csodálkozás, elámulás, meglepődés. Danga kalmak 
(csodálkozni, álmélkodni). 

dangla- : csodálni, csodálkozni valamin (accusat. és dativus-
szal). — Ani ustádi Aristo dangladi (őt tanítója, Aristoteles, is cso
dálta; 22.). Ne ageb asar dir, danglagil bunga (mily különös dolog! 
csodálkozzál rajta; 174.). 

dangla: reggel. — Csag. tangla. Tang, dang, day (reggeli idő,, 
napkelte) + ile, le (val, vei = reg-vei). 
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dap- : találni, megtalálni, valamit el-, megnyerni, valamihez 
hozzájutni. Zafer dapmak = győzelmet nyerni. 

deg-: hozzá érni, illetni, valakire szállani, jutni. — Kimlere 
degesi dir bu mülk ü sehr ? (kikre fog szállani ez az ország és vá
ros ?). Amiig ardinga gele bir rüzgjar, Kim dege Askanilara sehr u 
dijar (utána fog jönni idő, mikor az Askanidákra fog szállani a 
város és ország; 305.). A mai nyelvben dej-. 

degül, degil: nincs, nem. Degül-di (nem volt; 186.). Ma dpj.il,, 
dengiz yjJjsó: tenger. A mai nyelvben deyiz, deniz. 
dirlik: élet. — Dogru söjle, kim jalan irlik degül, Dirliki 

jalanzinung dirlik degül (beszélj őszintén, mert a hazugság nem 
férfiasság, a hazugnak élete nem élet; 251.). Bí-hamijjetligle dirlik 
olmaja (a dicsőség vágya nélkül semmit sem ér az élet; 14.). Az 
El-fereds-ben dirilik. 

disra: a külső, valaminek külseje. — lei dala yubs ve disrasi 
%emdl (belseje telve piszkossággal, de külseje szép; 33.). 

dönder- ^Lo J jó .O: fordítani, megfordítani, forgatni. — Bayt 
jüz dönder- (a szerencse elfordítja arczát = hátat fordít; 57.). 
Avret olan otura, dondere car% (az asszony üljön otthon s forgassa 
a kereket, t. i. a rokka kerekét = fonjon: 60.). Ez a dönder- a mai 
döndür- alak mellett éppen olyan, mint gönder- (küldeni) a göndür-
mellett. Megisernél is (1612-ből): dünder- (vertere). 

dut-: fogni, tartani. 
dürüs-, düris- : igyekezni, erőlködni, törekedni, küzdeni, har-

czolni. •— Zulmi terk itmege %an ilen düris (egész lélekkel igyekez
zél a zsarnokságot abbanhagyni; 38.). Düsmening kahr itmedeti 
seni, Düriisüben kehr itgil sen ani (mielőtt ellenséged meggyőzne 
téged, küzdelemmel te győzd le őt; 37.). Jürüjelüm, /asm ilen 
görüselüm, Nam u nenk icün bu gün dürüselüm (menjünk, találkoz
zunk az ellenséggel s harczoljunk ma a jó hírnévért; 59.). Dürü-
süb naks isine irmek gerek, ani görmek gerek (erőfeszítéssel is a kép 
gazdájához [eredetijéhez] kell jutnom s őt látnom kell; 76.). Ahmed 
Vetik szótárában is dwrüsmek. 

Eje: úr, tulajdonos, valaminek ura, birtokosa. — Mülk ejesi 
cünki bikuvvet ola, Lágerem düsmen anga fursat bula (mikor az 
ország ura erőtlenné lesz, az ellenség szükségképpen győzelmet 
vesz rajta; 294.). Tiz iris, kim mülk ejesiz olmasun (gyorsan menj 



3 6 0 THÚRY JÓZSEF. 

oda, hogy az ország úr nélkül ne legyen; 65.). A csagatajban 
eje és ege. 

ejegü: oldal, oldalborda. — Sol ejegüsinden jaraduban virdi 
Ravvaja vugüd (a bal oldalából teremtve adott léteit Évának; 
124.). E szó az El-feredsben és Meninskinél is ejegü, a mai nyelv
ben pedig ejgi (Ahmed Vefik), ejegi (Hindoglu), vagy egi (Mallouf). 
A csagatajban ejegü, öjegü (Szulejmán), az egyptomi-kipesák-
ban ejeg. 

ejle: úgy, olyan. Ejle coy = olyan sok. Az El-feredsben és 
Eebábnáméban is ejle; a mai nyelvben öjle. V. ö. bejle és nejle.' 

ejlet- : tétetni, csináltatni, — az ejle- ige causativuma. — 
Lutfi dir anlng manga söz söjleden, Osbu ziba dürrleri nazm éjieden 
(az ő kegye volt, a mi engem megszólaltatott s a mi fűzérbe sze
dette velem e szép gyöngyöket; 11.). 

ej lük és ejlülik: jóság, jótétemény.— Ciinki senden ejlülik 
gördüni jakin, Men dayi ejlük idem sanga he min (mivel tőled jósá
got tapasztaltam, én is szintúgy jótéteményt gyakorlok irányod
ban ; 252.). 

ejü: jó. 
el-: össze-, hozzákötni, egybefüzni, összecsatolni, — a há

zassági kötelékről is. — Bir zeman, ki elib oldilar j'ile, Oldi kiz 
hakk emri ile hamile (egyszer, midőn már egy évig éltek házasság
ban, a leány isten rendeletéből terhes lőn; 17.). 

em: orvosság, gyógyszer. — Derde em olur (a fájdalomra 
gyógyszer lesz; 32.). 

emrüd: körte. Persa emrüd. A mai köznyelvben armud. 
engsek: tarkó, a fej és nyak hátsó része. Ma ense. 
erzeng: ördög, démon. — Iki jüz ming dayi erzeng itti gem\ 

Itmege- Iskendering mülkini kamf (kétszáz ezer erzeng is összegyűlt, 
hogy elpusztítsa Iszkender országát; 218.). 

Gej: nagy, nagyon, igen, jó, jól. — Gej anglamak == jól ér
teni (22, 112.). Gej sasiul — nagyon vigyázz! (67.). Suda bünjád 
ejhmek gej §ehl olur (vízre építeni nagy ostobaság; 26.). Her kisi 
sanga dogru sanmagil, Dostunga dayi gej inanmagil (minden em
bert ne gondolj irányodban őszintének, még a barátodnak se na
gyon higyj! 41.). Kiéi halmaz, kalur andan bir gej ad (az ember 
nem marad meg, de marad utána jó hírnév; 163.). A szeldsuk 
nyelvben is gej = jó, jól, igen (Eebábnáme). 
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gerek: szükséges lenni, szükségessé válni, kelleni. — Didi 
saha filosof-i-namdar, Kim gerekmez ki idesin munda karar (a hír
neves bölcs mondta a sahnak: nem szükséges, hogy itt megálla
podj ; 185.). Gerekmez-dir = nem szükséges, nem kell (54, 57.). — 
Ahmed Vefik szerint is (szótára II. 1044.) a régi oszmán-török 
nyelvben volt egy gerekmek ige ugyanilyen jelentéssel (negat. 
gerekmez), a mely a csagatájban is használatos (Szulejmán szó
tára 269.). 

gerekinje: kellőleg, úgy, a mint, vagy a mennyire szüksé
ges. — Cünki jiri gerékinge kazdilar, Dengizi ajrub anda saldilar 
(a mint a földet kellő mélyen kiásták, a tenger vizét abba [a csa
tornába] belebocsátották; 256.). 

gider-: eltávolítani, meneszteni, elköltöztetni, megsemmisí
teni, kiirtani. — Meni giderdükde bu dehr, Kimlere degesi dir bu 
mülk ü sehr ? (ha engem elköltöztet ez a világ, kikre fog szállani 
ez az ország és város ? 305.). Dünja sevgüsini gönglüngden gider 
(a világ szeretetét irtsd ki szívedből; 196.). Ez az ige nem egyéb, 
mint a git- (menni, eltávozni) igének causativuma. Megvan az El-
feredsben is, továbbá Meninski ós Ahmed Vefik is említik. 

gij-: felölteni, magára venni — ruhafélét. A mai köznyelv
ben gejmek. 

görküz-: mutatni, megmutatni, láttatni valakivel (20, 248.). 
Megvan a csagatájban is (Behds. Lug.). 

görset-: mutatni. A mai nyelvben metathesissel: göster-. 
yanda és kanda: hol? a hol; hova? a hova. 
yansi: melyik? a melyik. — Xansi sehri, kim alur ise, jayar 

(a mely várost elfoglalja, azt fölégeti; 13.). Xansi kisver, kim kala 
bí-padisah, yalk ider zalm ile bir birin tebah (a mely ország király 
nélkül marad, ott a nép zsarnoksággal tönkre teszi egymást; 65.). 
Ez a szó nem egyéb, mint az eredeti kangisi alak összevonása. 
V. ö. azerb. hangsi, hansi, hasi (Budagov grammat. 82.). 

lére: ban, ben; időre vonatkozólag: alatt. — Tarfet-ül-ajn 
icre (egy pillanat alatt; 7.). E nóvutó a s z e l d s u k b a n is hol? 
kérdésre felelőleg használtatott (Eebábnáme, Asik pasa). 

igirmi: húsz. A mai nyelvben jigirmi, jirmi. V. ö. csagat. 
igirme (Szulejmán), vagy igerme (Behds.-Lug.). 

igit: ifjú, fiatal, vitéz; fiatal ember, hős. Igitlik: ifjúság, 
fiatal kor, férfiasság, vitézség. — Igit kisi (fiatal ember, 51.). Pir-
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den hergez igitlik gelmeje, Igit ile pír hemrah olmaja (az öregtől 
soha sem telik ki vitézség, az ifjúval ne versenyezzen az öreg; 13.). 
Sah bilsün, kim igitlik dir kemal, Piriik durur kamu naks u zeval 
(tudja meg a sah, hogy a fiatalság: a tökéletesség, az öregség pe
dig csupa hiány és fogyatkozás; 51.). 

il és jil: év, esztendő. Azerbajdsániban il. 
il: békés, valakivel békében, vagy barátságos viszonyban élő, 

barát; béke, békés viszony. — Düsmenin ile müdára ejlegil, II 
erince dostáne söjlegil (ellenségeddel nyájasan [hízelgőén, v. eszé-
lyesen] bánj, mintha barátod volna, barátságosan beszélj vele; 
32.). — V. ö. csagat. il (békés, mással békében élő, engedelmes
kedő, meghódolt, jó barát; béke), il bolmak (békében lenni vkivel; 
és: meghódolni); jakut il (gutes Einverstándniss), ilM% (fried-
liebend); kún elélik (pax). 

ilan és jüan : kígyó. — Azerb. ilan. 
ilet: vezetni, vinni. 
inán- : hinni, bízni benne, rábízni vmit (dat. és acc.-val). — 

Kiéi isin uluja inanmagil, Ulu kiéi isin bitüre, sanmagil (a kis 
ember dolgát ne bízd a nagyra; ne gondold, hogy a nagy elvégzi 
á kicsinek való dolgot; 35.). 

indür-: leszállítani, lehozni, levinni. — A mai köznyelvben 
endir-. 

irag : messze, távol; távolság. Iragdan : messziről. 
irgüz-: juttatni vhova, v. vmihez, eszközölni, hogy vhova 

jusson, v. érjen. — Az El-feredsben irgür-, de az Iszkendernámó-
ban mindig így van írva: wCal azaz végső z-\el (pl. 10, 139, 301, 
371. lapokon). Egyébiránt ez ugyanazon causativ-kópzővel való 
az ir- (érni, érkezni, jutni) igéből, mint a görküz- a gör- igéből. 

is: úr, tulajdonos, birtokos. — Devlet isi (a hatalom ura, 
birtokosa; 148.). Naks isi (a kép birtokosa, a festett képnek ere
detije; 76.). Mai ü mülk isi idi ol schrijár, Leskerine jo% idi her
gez sumar (kincs és birodalom ura volt az a fejedelem, seregének 
soha sem volt se szeri, se száma; 108.). — E szó az El-feredsben: 
iss; Ahmed Vefiknél is és is; a szeldsuk nyelvben szintén is. 

issiz: úr-, gazda nélkül való, uratlanúl, gazdátlanul. Cünki 
kajser óídi, issiz kaldi Rum m (mikor a császár meghalt, Eúm or
szága úr nélkül maradt; 15.). 
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is: ez, emez. — 01 kamudéin kalan is afsdne dir, Mülk Alla
hing dir, ki gdviddne dir (mindabból a mi megmarad, ez a mese; 
az isten országa az, a mi örökkévaló; 11.). E mutatónévmás loca-
tivusa az iste (itt, íme), s összetétele : is-bu. V. ö. csagat. isre (itt, 
emitt; Szulejmán), melyben ugyanazt a határozóragot látjuk, mint 
az icre, üzre, tasra stb. szókban. L. os / 

iv ^f: ház. A mai nyelvben ev. 

ive?'-: küldeni. •—• Rumi Dara kismet itti, taki her kiéi ji-
rinde oturuban, ivére Darája mai (Dárius Eúm országát elosztotta 
[a vezérei között], hogy minden ember a maga helyén tartózkod
ván, onnan adót küldjön neki; 16.). Csagat. jiber-, melyből a kezdő 
j elejtésével és b: v hangcserével alakult iver-. 

Jagi: ellenség. — Csag. jagi ós jau. 
jagiluk: ellenségeskedés. — Dostlig bizimle bünjád ejlegil, 

Kim bizimle jagiluk kilmajasin (köss velünk barátságot, hogy ve
lünk ne ellenségeskedjél; 253.). 

jalguz: egyedül. Kendü jalgaz (egyedül, v. csupán maga; 
292.). A mai nyelvben jaliyiz. Csagat. jalguz és jalinguz. 

janga •: felé, feléje (ablativusszal). 01 janga : arra felé (256.). 
Jangadin: felől, oldalról. Iki jangadin (kétfelől, két oldalról; 77.), 
Her jangadin, (minden felől; 12.). Bir janga kiírnak: félretenni, 
eltávolítani vkit, v. eltenni láb alól. — Kardasi Memün ola düs-
men anga, Isteje ani kim kila bir janga (testvére, M., ellensége fog 
lenni s arra törekszik, hogy őt letaszítsa a trónról; 331.). 

jangil-: elveszíteni, valamitől megfosztatni. — Mindi nágjah 
bojnina bir dív-i-süm, Olub ol melüning ajagi kemend, Söjle zör 
ejledi ol ifrit-i-süm, Kim jangildi da^vetini sah-i-Rüm ; nutki bag-
landi ve uramazdi dem (hirtelen felugrott a nyakába egy gonosz 
dív s az átkozott a lábait hurokká tevén, oly erővel szorította 
össze az a gonosz démon, hogy Eúm sahja elveszítette a hangját, 
beszélőtehetsége megakadt s lélekzetet sem tudott venni; 221.). 

jaragla-: fölszerelni, fölfegyverezni. 
jasa-: elkészíteni, rendezni, rendbe, sorba állítani. — Leé-

keri jasadi sah-i-Sistán, K' ide Iskenderle bir genk-i-girdn (had
seregét rendbe állítá Szisztán sahja, hogy Sándorral nagy csatát 
vívjon; 91.). Az El-feredsben is előfordul «bereit stellen» jelen
téssel. 
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jasin-: elrejtőzni, eltűnni. — Teninden gán jasindi (testéből 
eltűnt a lélek; 77.). Megvan az El-feredsben is. 

jaz-: festeni — képet, lefesteni. — Süretin jazdirdilar ki-
zing anga; Gören ara didi, kim Gülsah bu dir (a leány képét le-
föstették a számára; a ki látta, azt mondta: ez valóban Gülsah ; 
75.). Ez az ige az El-feredsben is előfordul «malen, zeichnen» ér
telemben. 

javlak : nagyon, igen. — Bu arada irdi Darája yaber, K'oldi 
Zulkamejn javlak namver (e közben az a hír érkezett Dáriushoz, 
hogy Sándor igen hírnevessé lőn; 49.). E szót ugyanilyen jelentés
ben a szeldsuk nyelvből is ismerjük; pl. az 1340. évből való Tez-
keret-ül-Evliában ezt olvassuk: javlak korkti ve ditremek duttu 
(nagyon megijedt és elfogta a reszketés). Meninski a 17. század 
közepén elavult ós ritkán használt szónak jelzi. 

jeddi: hét (számnév). Azerbajdsániban is jeddi. 
jeng-: meg-, legyőzni, diadalmaskodni valamin. — Sehvete 

jengen jiriste dir jakin, Sehvete uján kiéi sejtan dir lain (az érzéki 
vágyat legyőző: angyal bizonynyal, az érzéki vágynak hódoló em
ber: átkozott sátán; 42.). 

jig: jó, jobb, derék, kiváló, többet érő. — Kiéi kim düsmea 
kiliginda öle, Jig ki jauz ad ile diri kala, Taytdan jig dir anga 
tabut-i-teng (jobb, ha az ember az ellenség kardjától hal meg, 
mintsem rósz hírnévvel életben marad; a trónnál jobb annak a 
szűk koporsó; 14.). Kendüden jig ile itmegil gedel (magadnál ki
válóbbal ne kezdj versengést; 53.). Comparativusa jigrek. 

jirlü jiringe : a maga helyén, a kellő helyen. — Ilci gerek 
kim ola ehl-i-bejdn, Kim sözi jirlü jiringe söjleje, Her sözing mana-
sini gej anglaja (szükséges, hogy a követ értelmes legyen, a ki a 
szót a maga helyén mondja s minden szó jelentőségét jól 
tudja; 112.). 

jo/lu és jo%sul: szegény. Baj ve jo%sul: gazdag és szegény 
(196.). Varungi jo%lulara kilgil sebil (vagyonodat tedd hozzáférhe
tővé a szegényeknek; 163.). 

jolduz: csillag. A mai nyelvben jildiz. Csagatájban is jolduz 
és jilduz (Behdset-ül-Lugat). 

julgun: tamariszkfa, tamarix. — Düzdiler jidgun aga^indan 
bir oi (tamariszkfából egy nyilat csináltak; 299.). Julgun agagin-
dan ol bir oyu dilzer (a tamariszkfából egy nyilat csinál; 301.). 



A XIV. SZÁZADBELI OSZMÁN-TÖRÖK NYELV. 365 

A mai nyelvben ilgun, ilgin. Csagat. julgun (Behds.-Lug.), egyp-
tomi-kipcsákban jilgun. 

jurug: nemzetség, család ? — Var idi Lohrasp adlu bir 
suvar, Sah Feridun jurugindan jadkjar; Tayta ci%ardi basina ta§ 
urub (volt egy, L. nevű lovag, híres a F. sah családjából; a trónra 
ültette, fejére koronát tevén ; 295.). A szónak eme jelentése mel
lett szól az a körülmény, hogy az iráni hősmonda szerint Loh-
raszp csakugyan Feridunnak hatodik ivadéka volt. V. ö. csaga-
taj urug. 

jüre L*j: környék, tájék. — Miug gézire varidi ol jiirede 
(ezer sziget volt azon a tájékon; 174.). Jiiresinde: valami körül, 
környékén, táján (123.)- Az El-fereds-ben is előfordul ez a szó 
«Kreis, Umgebung, Náhe» jelentéssel. 

Kamu: mind, az összes. Kamusi: mindnyája. Megvolt a 
szeldsuk nyelvben is. 

kandan: honnan ? a honnan. 
kangli: kocsi. 
karsu: -ért, érette. — Irte gige karsunga zár iderim, Söjle 

kim giil karsusina andelib (éjjel-nappal siránkozom éretted [utá
nad], valamint a fülemüle a rózsáért; 99.). 

katina: -hoz, -hez, hozzája, mellé. Katinda: -nál, -nél, mel
lett. Katindan: -tói, -tői, mellől. 

kendőzi: önmaga. Az El-fereds-ben és a szeldsuk nyelv
ben is. 

kiéi: kis, kicsi; az ulu (nagy) ellentéte. 
kijma-: megkímélni, nem bántani, megkegyelmezni (dativus-

. szál). — Oglum elingde idi, kijmading anga, Men dayi la-büdd 
kijamazim sanga (kezedben volt a fiam s nem bántottad, ennél
fogva én is megkegyelmezek neked; 252.). 

kimi, vagy ginii és gibi: -képpen, -ként, hasonlóan, 7nint. — 
gem kimi: mint Dsemsid (20). Kii kimi barik (vékony, mint a haj
szál ; 80.). Anber kimi (ámbrához hasonlóan; 80.). Munuy kimi 
(ekképpen, ehhez hasonlóan). Jirde ot kimi bitirdi anda zer (ott a 
földből úgy nőtt az arany, mint a fű; 174.). V. ö. azerb. ós Brusza-
vidéki kimi, kimin. 

kirí: negyven. 
kirpük: szempilla, a szem szőre. 
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konsii: szomszéd. — A. mai nyelvben kotféü y&íjfés koméu; 
csagat. kongsi. 

kosun: csapat, hadosztály, ezred. — Ming kosuk lesker dü-
zeiti námdár, Her kosundcí ming kisi Revéén suvar (ezer csapatba 
rendezte a sereget, minden osztályban ezer ember, pánczélos 
lovas; 156.). Előfordul az El-fereds-ben is. 

Min-: fölmenni, fölülni vmire, felugrani. —' Nagjahbojnina 
mindi (hirtelen a nyakába ugrott; 221.). A mai nyelvben1bin-. 
Azerb. és csagat. szintén minmek. •'•.••• i 

ming: ezer. A mai nyelvben bin, bin. Azerb. min, min • 
csagat. ming. ; 

mu és bu : ez.. 
munja : ennyi, ilyen sok. A mai nyelvben bunga., Csag. is 

munga. , 
Nejle : milyen ? minő ? hogyan ? V. ö. ej le és bejle i Valamint 

a b'ójle (bejle) és söjle szók — Ahmed Vefik magyarázata szerint 
is — az eredeti bu-\-üe} su-f-il'e alakokból származtak, úgy & nejle 
is nem egyéb, mint a ne, ni (mi?) kérdőnévmás és az ile (val, vei) 
összetétele. 

méesi: milyen ? hogyan ? mit mondok!.-— JüridiKesmire 
andan sah-i-Rüm, Kim göre nicesi dir ol merzübüm; Buldi anda 
bi-aded sekr u dijai' (onnan Kasmírba ment Eúm sahja, hogy meg
lássa : milyen az a tartomány. Talált abban számtalan várost és 
tartományt; 202.). Is itting sehrijdr azdehaji nicesi itti sikjár (hal
lottad, hogy a fejedelem hogyan ölte meg a sárkányt; 167.). Nireje 
kilsang nazar, gejhün idi, Nicesi $ejhün! ki mevg-i-yün idi (a 
merre tekintesz, folyam volt. Mit folyam! sőt vér-tenger volt! 15.). 
Gerce igne cábuk ve sertiz ola, Nicesi Iáiig gibi yüwriz ola (ámbár a 
tű éles és hegyes legyen, hogyan lenne vérontó, mint a kard? 35.). 
Az El-fereds-ben nicesi. 

nireje : a hova, a merre. Nirede : a hol. Nireden : a honnan. 
A nireje egy helyen eredeti ni jire alakban is előfordul: [ni jire 
varsang: a merre (szószerint: a mely helyre) mégy (19.). 

nise: miért? — Osbu dagda nise duttunguz vatan? (miért 
ebben a hegyben választottatok magatoknak lakhelyet? 363.). 
E szót ismerjük a szeldsuk nyelvből (pl. Asik pasánál) és a csaga-
tájban is (Behds.-Lug., Szulejmán). 

Ogra- : menni, haladni, elvonulni. — Nireje ograsa, garet 
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dir isi, Kanda kim irse, pasarét dir isi (a merre halad, rablás a 
dolga, a hova érkezik, ott pusztítás a munkája; 13.). 

ong-: sikerülni. — Is tedbir ilen ongar (a dolog, v. ügy okos 
megfontolással sikerül; 52.). Kimde var sim u zer, ongar isi (a ki
nek van aranya ós ezüstje: sikerül a dolga; 76.). 

os : ez; íme. — Sening dir gen§ ü mai u tág u tayt, Hem 
sipáh ve hem dijár ve milk ü bayt, Os kamudon olmisim men binijaz 
(tied a kincs és vagyon, a korona és trón, továbbá a hadsereg ós 
ország, a királyság és szerencse; mindebből én nem kívánok sem
mit; 65.). För-i-hinde cün iristi bu yaber, Kim gelür os lesker ile 
sir-i-ner (mikor a hindu Pórushoz jutott ez a hír, hogy jön ezzel a 
sereggel a hím oroszlán, t. i. Nagy Sándor; 157.). 01, ki bas cek-
misdi dün eflákdan, Os bu gün bas kalduramaz yakdan (az, ki teg
nap az egekig emelte a fejét, az ma nem bírja fejét fölemelni a 
földről; 162.). Hind u Sindi cünki feth itti témám, Diler os, kim 
ide Cin mülkin makám (mikor Hindet és Szindet egészen meghódí
totta, azt óhajtá, hogy Csin országát tegye székhelyévé; 186.). 
Sahdan dilejüben aldi meni, Olrnis iken, os diri kildi meni (a sah-
tól kikérve megmentett engem, mikor meghaltam volna, ez tett 
engem élővé; 248.). Merne kim nakl oldise andan sahih, Os rivajet 
ejledim sanga sarih (mindazt, a mi igazat ránk hagytak róla, azt 
beszéltem el neked világosan; 381.). Kajsere geldi yaber, kim co% 
ceri Rüma os geldi ve Dara serveri (a császárhoz jött a hír, hogy 
íme sok sereg érkezett Eúmba ós Dárius a vezére; 13.). Os kamu: 
ez mind, mindez (másképpen : ol kamu; 11.). — Ezt az oá mutató-
névmást ezenkívül megtaláljuk az El-fereds-ben, egy 1458-ból való 
kaszidés könyvben s más régi oszmán-török kéziratokban; sőt még 
Ahmed Vefik szótára is felhozza nsu; isbu, osoh jelentéssel. To
vábbá használatos volt a szeldsuk nyelvben (pl. Ásik pasánál), a 
csagattyban (Mir Hajder és Nevái), és az ujgurhan (Kudatku Bilik). 
Locativusa osda (itt; El-feredsben s más régi iratokban és Ahmed 
Vefiknél is I. 140.), melylyel v. ö. iste. 

osbu: ez. Osol: az, amaz. Genitivusa os aning (113.). 
öngdin: előtt; elülről. — Bundán öngdin (ezelőtt; 59.). An

dan öngdin, kim gelürdi Rüma sah (azelőtt, hogy a sah Kúmba 
jött; 62.). Men sizden öngdin jürüjüben (én ti előttetek járván; 
58.). Öngdin songa gör (nézd meg elejétől végig; 379.). Az El-
feredsben öndin. 
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özge: más, -n kívül. Et ile etmekden özge (húson és kenyéren 
kívül; 363.). 

Pakir: réz. A mai nyelvben bakir. 
Sagissiz : számtalan, megszámlálhatatlan. — Sagissiz s'ipah 

getürüp Rüma (számtalan lovasságot vezetvén Rumba; 53.). Az 
Bl-feredsben sagis (szám). 

san: szám, számítás. San ile on ming (számszerint tíz ezer; 
354,). Csag. san. 

sári : felé. Cesnie sári (a forrás felé ; 362.). Az El-feredsben 
saru; Ahmed Vefiknél sári; csagat. sári. 

savur-: szórni, szét-, elszórni. Jile savurmak: szélnek szórni, 
szélnek ereszteni (58.). 

sin: sír, sírhalom. — Öldükde varmaz siningdin janga (mi
kor meghaltál, a sírod felé sem megy; 12.). — Ahmed Vefik szó
tárában sir). Csagat. sin. 

sina-: próbálni. — Co% sinadim, gördüm (sokat próbáltam, 
tapasztaltam; 39.). Előfordul az El-feredsben is. 

söl: az, amaz. 
söjlet-: megszólaltatni, szólásra bírni valakit. L. ejlet-. 
sujurga-: vki iránt kegyességgel viseltetni, megkegyelmezni, 

kitüntetni, megajándékozni. Megvan az El-feredsben is. Csagat. 
sujurgamak. 

Teg : -ként, képpen, hasonlóan, mint. — Aning mülkin Rus-
temteg yarab ider (annak országát Rusztemként elpusztítja; 40.). 
Ólma jilteg bi-sebat; dagteg pajdar ol! (ne légy változó, mint a 
szél; szilárdan állj, mint a hegy; 168.). Csagat. tek. 

tengri: isten. 
tep- : tiporni, taposni. — Kendü devletin jire tepmek (a maga 

hatalmát földre tiporni; 31.). A mai köznyelvben: depmek. 
tik-: felállítani. Bárgah tikmek (sátrat felütni;'164.). Ma 

dikmek. 
tilkü: róka. A mai köznyelvben tilki, dilki. 
tök-: önteni, kiönteni, szórni, hinteni. Jas tökmek: könyeket 

hullatni (89.). A mai nyelvben dökmek. 
tűket- : be-, elvégezni, befejezni. —• Cünki Iflaton tüketti 

namesin, Aldi eline Aristo yjámesin (mikor Plató befejezte a köny
vét, Aristoteles vette kezébe a tollat; 34.). — A mai köznyelvben 
düketmek. Csag. szintén tüketmek. 
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Uj-: ráhallgatni, engedni, engedelmeskedni. Avret sözine 
ujmak (az asszony szavára hallgatni). Sehvete uján kisi (az érzóki-
ségnek hódoló ember; 42.). 

ulal: nagyobbodni, nőni. — Devletin dayi ulalmag diledi 
(hatalmát is növekedni kívánta; 107.). Az ulu (nagy) melléknév 
származéka. 

ulus: nép, néptörzs, nemzet. — Csag. ulus. 
urlig : nemzetség, család ? — Zabulistanda Rustem urligin-

dan bir delir var idi, aning adi-di Zerasp (Z.-ban volt E., nemzet
ségéből [v. magvából] egy vitéz, a kinek neve Z. volt; 70.). V. ö. 
kun urluc, ourluc (semen, granum), uru (semen), uruk (proles); 
kazáni-tatár orlok (vetőmag). 

üge és jüge: magas, magasan levő, v. fekvő. •— Rüm üge, 
Magreb alcag dir cajan, Lágerem su ol janga oldi revdn (Eúm ma
gasabban fekvő; Magrebb alacsonyabb tudvalevőleg, ennélfogva a 
víz erre felé folyt; 256.). Azerb. uga. 

ügel-: nagyobbodni, nőni, növekedni. — Ügeliir söz ile ulu-
lar adi, Dirilür söz ile ölüler adi (a szó által növekedik a nagyok 
hírneve, a szó által életre kél a holtak neve; 3.). De causativuma 
jügeltmek (98.). 

ürek és jürek : szív. Azerbajdsáni ürey_. 
Var (mint főnév): a mije van az embernek, vagyon, birtok, 

javak. — Varungi jo'/lulara kilgil sebzi (vagyonodat osszd meg a 
szegényekkel; 163.). 

variig: lét, létezés, létei, élet. — Anga varligindan jig durur 
tadem (arra nézve a létezésénél, v. életénél jobb a nem-lét, v. ha
lál; 31.). Cün kamu variig sudan oldi, bes erip ar/ir su ola (mint
hogy minden lét vízből lett, tehát elolvadva végre ismét vízzé 
lesz; 26.). 

viranlig: pusztulás, romlás, enyészet. — Cün bina-ül-ömre 
viranlig gele (mikor az élet házát végromlás éri; 51.). 

• 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 24 
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D) Szövegek. 

1. N a g y S á n d o r h á b o r ú j a D á r i u s s a l (55—60. IX 

Söjlegil, ej bülbül-i-sirin-nevá ! 
Kim gülistdn dolu dir berg ü nevd. 
Bir iki jám ile $dni sad kii, 
Gussalardan gönglüngi azdd kii. 

5 Bes bejein it, kim Sikender rej ilen 
Memleketde niledi Dara ilen. 
Ilci Darája éün iltdi bu yaber, 
Didi Iskender bejdnin sertaser, 
Kayidi Dara ve $eni itdi sipdh, 

io Kim jürüjüb Rumi ejleje tebdh. 
Lesker-i-Iran ve hem Türdn-zemin 
Anda %em itdi, hem Macin ü Gin, 
Xazar ve Rüs ve yata ve mülk-i-Hind, 
Magreb ve Türan ve hem Kesmir u Sind. 

is Hindden and' idi Mihrág yan, 
Cin dijdrindan dayi Tamgdj yan. 
Rum-iline dek meddjindan direfs 
Dolu idi ve calem sur% ve benefs. 
Garyi kerr itmis idi dvdz-i-küs, 

20 Toz kilmisdi havdji ebenüs. 
Nireje kim kisi iderdi nigjdh, 
Xajme idi ve direfs ve bárgah. 
Jir jüzi dohi kemdn ve tir idi, 
Küh ve sahra gürz ilen semsir idi. 

35 Ne Feridün ve ne yöd Zohhak ve gem 
Dirmemisdi ejle coy %ajl a hasem. 
Diddler Iskendere : Darai sah 
Os irisdi Rüma ve bi-hadd sipdh. 
Kasdi bu, kim ejleje Rumi jebdb, 

30 Anda jir kojmaja itmeden yardb, 
ír ve avret kdmusin ide helák, 
Jile savura. ne varsa anda yak. 
Düzdi Iskender da%i mehterlerin 
Rüm-ilining ve dayi serverlerin, 
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M a g y a r u l . 

Szóllalj meg, édes hangú fülemüle! 
Mikor a rózsaliget tele van levéllel és dallal. 
Egy-két serleggel vidámítsd föl lelkedet, 
A gondoktól szabadítsd meg szívedet. 

s Azután beszéld el, hogy Sándor okossággal 
Mit csinált Dáriussal országában. 
Mikor a követ Dáriushoz vitte ezt a hírt 
S elmondta Sándor izenetét elejétől végig, 
Megharagudott Dárius és lovas hadat gyűjtött, 

10 Hogy Rumba menvén, azt megsemmisítse. 
Összegyűjté ott Irán és Turán-föld, 
Valamint Mácsin és Csín, 
Khazar és Rúszországok, Khatáj és Hindország, 
Magreb és Túrán s egyszersmind Kasmir és Szind 

seregeit, 
is Hindországból ott volt Mihráds khán, 

Csín tartományából pedig Tamgads khán. 
Székhelyétől Rum országáig zászló 
S vörös és kék lobogó volt látható. 
Az égboltig hatott a dobok pörgése, 

ao A por ében-feketévé tette a levegőt. 
A merre csak nézett az ember, 
Mindenütt kisebb-nagyobb sátor és zászló volt. 
A föld szinét egészen íjj és nyil borítá el, 
Hegyen és síkon buzogány és kard volt látható. 

ás Sem Feridún, sem maga Zohák és Dsemsid 
Nem gyűjtött össze ilyen sok lovas hadat és kíséretet. 
Mondták Sándornak: Dárius király 
lm Rumba érkezett és számtalan lovasság. 
Czélja az, hogy elpusztítsa Rumot 

30 S ne hagyjon ott helyet rombolás nélkül. 
Minden férfit és nőt elveszítsen, 
S szélnek szórjon mindent, a mi ott föld és por. 
Sándor is összehívta tehát 
Rúm országának nagyjait és vezéreit, 

24* 
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35 Her birine istimalet virdi sah, 
Kim ngihanda ben olursam padisah, 
Her biringize virem bir mentieket 
Rüm bigi, kánda idesiz seltanet. 

''•"• Coyligindan düsmening zikr itmengiz, 
40 Xatiringizda jauz fikr itmengiz. 

Manga, yalikdan virülüb dir meded, 
Coy kajirmang sizde az ise caded. 
Sizden öngdin jürüjüben men ölem. 
Olmek olur ise, men evvel ölem. 

45 Xanda kim var nam ve námüs ve hüner, 
c Gerce az ola, bula éöya zafer. 

Kiside kim olmaja> namüs ve nenk, 
Jir jüzinden anga jigrek gür-i-tengn. 
Bu söz ile kamu %öédil oldilar, 

> 5p Girü *ahd anunle tüze kildilar. 
I Istimdletlen olur yösdil sipáh, 

01 sipah ilen olur kuvvetlii sah. 
Bes didiler anga, kim «ej sehrijar! 
Jolunga olsun bu ganumuz nisar. 

55 Jürüjelüm, yasm ilen görüselüm, 
Nam u nenk icün bu giin dürüselüm. 
Bundán öngdin, kim bize Darai sah 
Jürüjüben olmisidi kine-yah, 
Padisáhumuz bizim bir pír idi, 

i : &o Á$iz ve bedrej ve bitedbir idi; 
Aniy icün bize buldi ol zafer, 

4 K' oimazidi serverümüz %alka ser. 
i Simdi, kim sultánumuz dir nügivdn, 

í ; Hem dilaver sir ve hem nev-pehlivan,; 
65 Bir neberd ejlejelüm, kim tá^u tayt 

Alina düsmenden ve hem milk ü ba%t». 
Ne gerek, cünkim dilaver ola sah 
Düsmening elinden almag tag u gah t 
01 kiéi, kim dir : olajim yalka bas, 

70 Ortaja kojmag gerek dir $an ti bas. 
01 kisije, kim dilaver olmaja, 
Memleket hergez musayyar olmaja. ••„. 
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35 Mindnyájuknak így kedveskedett: ->; 
«Ha én leszek király a világon, / 
Közületek kinek-kinek adok egy-egy országot. 
Akkorát, mint Rum, hogy ott fejedelmek legyetek. 
Az ellenség sokaságát ne emlegessétek; • 

40 Elmétekben rósz gondolat ne forduljon meg. 
. A teremtőtől nékem adatott a segítség/-

Ne nagyon aggódjatok, ha nálatok kevesebb is a szám. 
Előttetek járva én fogok meghalni, 
Ha már halni kell, én halok meg először. 

45 A hol jó hírnév, becsület és erény van, 
A kevesebb szám is győzelmet nyer a sokon. 
A mely embernek nincs becsülete és tisztelete, 
Annak jobb a szűk sírban, mint a föld szinén.» 
E beszédtől mindnyájan felvidultak, 

so S megújították vele a szövetségüket. 
Szép beszédtől lesz jókedvű a sereg 
S ilyen sereggel lesz hatalmas a király. 
Aztán monták neki: « Óh fejedelem ! 
Feláldozzuk éretted életünket. 

55 Menjünk, szálljunk szembe az ellenséggel, 
Harczoljunk ma a jó hírnévért s becsületért. 
Ezelőtt, mikor Dárius király 
Bosszúvágygyal ellenünk jött, 
Fejedelmünk öreg ember volt, 

6o Gyönge, helytelen gondolkozású és tanácstalan; 
Azért nyert az győzelmet rajtunk, ; 
Hogy vezérünk nem volt feje a népnek. 
Most, mikor fejedelmünk egy ifjú 
S egyszersmind bátor oroszlán és fiatal bajnok, 

65 Olyan harczot vívunkj hogy a koronát és trónt 
S a királyságot és szerencsét elvegyük az ellenségtől.)) 
Mi kell még, mikor a fejedelem egy hős, 
Elvenni az ellenség kezéből a koronát és hatalmat? 
Annak, ki azt mondja, hogy feje lesz a népnek, 

70 Koczkára kell tenni életét és-fejét. 
Az az ember, a ki nem bátor szívű, < • 
tíoha sem hódít országot. •• '*= -



3 7 4 THŰRY JÓZSEF. 

Kamu itmisdir annyié iitifák, 
Kimsening göngliinde joy durur nij'ak. 

75 Bozulur isler, nirede olsa nifak, j , ; . ••)] 
Kamu is biter, cü ola ittifák. 
Düzdi Iskenderdayi yajl u hasem;: • 
Düzdi rayt ve yajme ve tahi u 'alem: 
Ne kadar kim B,ümda buldi sipáh, 

só 5emc idüb karsidadi Darai sah. \ 
Xálika kilub tevekkül sehrijár, 
Düsmen ile $enk kildi iytijár. .-,., ; 
Samdan irismedin yajl u sipáh, , 
Düsmen üstine jüridi kerimsah. 

85 Bark-vár irdi ve urdi bidirenk 
Xasmi söjle, k' ahüji urur pelenk. 
'Arsa jetti nále-i-náj ile küs, 
Oldt tozdan earyjüzi ebenüs. 
Bir neberd oldi, ki car%-i-tizgerd 

90 Görmemisdi kié anga bengzer neberd. •, 
Doldi kan mev$i ilen rüd-i-Furát, 
Lále rengin dutdi sahrada nebat. • ••'••[ 
Jir jüzi dob-dolu girüdár idi, 

94 Sah Darája bu dünja dár idi. 
'. • • • ' ] 

2. N a g y S á n d o r és G ü l s a h s z e r e l m e (fi—84. 1.). 
' • ; , ) • ; 

Sah ol mülki almaga kildi heves, 
Süret ilen kendüji ilci düzdi bes. 
Vardi, gördi Zábulistán ülerin, 
Anda girüb ciyagag menzillerin. 

5 Sistán sehrine éün irisdi sah, • 
Hem Zerasp ilen dayi görüsdi sah. •. \ 
Merne pejgámi, M fikr ile ejledi. j 
fíiimlesin bir-bir Zeraspa söjledi. 
Cün fasih idi ve ol sirin kelám, , 

io Sah Zerasping dutdi gönglündc makám. 
(Isret itdi anunle bir hafta témám,; 
Irte gi§e oldi nüs-á-nüs %ám. 
Var idi kizi aning, Gülsah nam, 
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Mindnyájan szövetségre léptek vele 
S egyiknek szívében sem volt kétszínűség. 

75 Meghiúsul minden dolog, a hol álnokság van, 
Minden dolog sikerül, ha egyetértés van. 
Bendezte tehát Sándor a lovasságot és kíséretét, 
Beszerzé a hadi készletet, sátrakat, dobot, zászlókat. 
A mennyi lovasságot talált Búmban, 

só Mind összegyűjtvén, szembe ment Dárius királynak. 
A teremtőre bizván magát a fejedelem, 
Harczra határozta el magát az ellenséggel. 
Mielőtt megérkezett volna Syriából a lovas had, 
A jeles fejedelem az ellenség felé tartott. 

85 Villámként ért oda s olyan hirtelen csapott 
Az ellenségre, mint a tigris támad az őzre. 
Az égig felhatott a kürtök és dobok hangja, 
S az ég képe a portól ében-feketévé lön. 
Olyan harcz kezdődött, hogy a gyorsan forgó ég 

90 Még soha sem látott ahhoz hasonló küzdelmet. 
A vér hullámaitól megáradt az Eufrátes vize, 
A mezőn a növényzet a tulipán színét vette föl. 
A föld színén mindenütt viaskodás folyt 

94 S Dárius királynak szűk lett ez a világ. 

A sahnak vágya támadt elfoglalni azt az országot, 
Tehát egy követnek képét vette magára. 
Elment, megnézte Zábulisztán tartományait, 
Az oda vivő ós kivezető utakat. 

5 Mikor Szísztán városába érkezett a sah 
És találkozott Zeraszppal, 
Minden izén etet, a mit elgondolt, 
Egyenkint elmondotta Zeraszpnak. 
Mivel ékesszóló és édes beszédű vala, 

io Zeraszp királynak megnyerte a szivét. 
Mulatozott vele egy egész hétig, . • 
Éjjel nappal hajtogatták a serleget. 
Volt neki egy leánya, Gülsah nevű, 
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Kim jüzinden mihr-i-nür alurdt vaahi 
is Gözine nergis per'estari müdám, 

Saclarina misk ilen canber gulam.. 
Görse jüzin, valih olurdi meleki 

güs iderdi askina mah-i-felek. 
Gözlerining $an idi ittügi sajd, 

20 Gongul idi ziilfining kildugi kajdt 

Jangagi tabina• dujmazdi dftab, 
Tisne idi Valina dürr-i-yösab. ; 

', Gözlerining viekri ilen ol dilsitán -.:.• 
' ;:; Itmis idi ol illeri Babilistan. 

».--s6 Virmis idi sáni anga bir gemdl, 
|,:< Görmemis mislin %ajdlinda yijdl. 

.-• '«£•»» • Bir nazarlen cünki gördi sah jüzin, < 
'':'->f!v^ • Áh idübeni unutdí kendözin. 
'•',•̂ 2^ • Ahidüb kiz hasret ile agladi 

. •.•[ so Söjle kim ddje jiiregin dagladi. 
;-• ;;.v: . Sem* bigi subh olunga jandí ol, 

i. Áhining tütünine bojandi ol. 
* v Oldi elifkaddi aning sekl-i-nun, 

Gözlerinden mevg iderdi sejl-i-yüm 
ás Daje coy pend itdi, ol kiz almádi, \ 

Ogüd ilen odi sakin olmadi . . . . 
«Söjle idem, kim sen ani bulasin, 
01 senin ola, sen aning olasin». 

t Süretin jazdirdilar kizing anga, 
40 Söjle kim gören ani kaldi danga. 

t ! Süreti jazub harira düzdiler, 
Mühr idüb bir kul eline virdiler, 
Kim nihani ani ilcije vire, 
K' ilci acub, anda ne vardir gört. j 

45 Iletüp kul virdi sáhing eline, 
Girü tíz döndi ve gitdi joluna. 
Sah éünkim itdi sol naksa nazar, 
Kildi sol dem ask gdnina eser. 
Ask odindan söjle $ani itdi güs, •.'•-. 

so K anda hergez kalmadi aki ile hüs. -;'
: 

Gülsehing bir yadimin buldirdi sdlt, 
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Kinek arczárói vámot vett a világító nap. 
15 Szemeinek a nárczisz állandó imádója, 

Hajfürteinek a mosusz és ámbra szolgája. 
Ha arczát látta volna, eszét vesztené az angyal, 
S tűzbe jött volna szerelmétől a hold az égen. 
A mit a szemei vadásztak, az a lélek volt 

20 S a mit hajfürtei bál óba ejtettek/az a szív volt. 
Két orczája ragyogásával nem telt be a nap 
S rubint-aj kaira szomjazott a csillogó gyöngy. -.. 
Szemeinek bűvösségével ez a szívrabló 
Bábellé változtatta azt az egész országot. 

ás Az alkotó olyan szépséget ajándékozott nel i %A 
Melynek párját még álmában sem látta a k ipzelet. ES *ctf 
A mint egy pillantással meglátta a sah arc: i\ 
Felsóhajtván elfeledkezett magáról 
Sóhajtozva oly gerjedelemmel sírt a lány, 1 

so Hogy égő sebet ejtett dajkája szivén. 
Reggelig tűzben égett, mint az égő gyertya,] 
Sóhajtásainak a füstje befeketítette. ^ 
Egyenes termete egészen meggörbült, . . 1 , ^ — — — M 

Szemeiből a vórkönyek árja folyt. 
35 Dajkája sokáig csillapítá, de a lánynak nem használt, 

A jó tanácstól a tüze nem aludt el . . . . . 
«Úgy fogok tenni, hogy elérhessed őt, 
Az a tied legyen, te az övé légy.» 
A leány kópét leföstették a számára, \ 

40 Ugy, hogy a ki azt látta, elcsodálkozott. 
A képét selyemre lefestették 
S lepecsételve egy szolga kezébe adták, 
Hogy azt titkon vigye a követhez 
S a követ felbontván, lássa, hogy mi van benne. . 

45 A szolga elvivén a sah kezébe adta 
S gyorsan visszafordult és ment a maga útján. 
A mint a sah megpillantotta ezt a festményt, 
Azonnal eltölté szívót a szerelem. 
A szerelem tüzétől úgy forrott a lelke, 

so Hogy nem maradt meg továbbra esze és értelme. 
A sah tehát előhívatta Gülsahnak egy szolgáját 
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Hdlini -jümle anga bildirdi sUh. 
Didi : bir gez aning jüzin görerri, 
Sím ve zer n'olur, anga gánim virem. : 

55 Vardi ve virdi anga coy sim ve zer, 
Sim ve zer dir, kim ide isde hiiner. 

Cünki yadim buldi ol sermájei, 
Vakif itdi osbu hála dajei. 
Dáje %öd diler, ki ol kizi göre, 

60 $áh Heti ol dayj anga gongul vire. 
Güléélti gül bagiua iletdiler, 
Sáli vnáktniy janindan gitdiler. 
Sah nihan jirden gözedirken, nikáb 
Götürüb arz itdi jiizden dftáb. 

65 01 gemála cünki itdi bir nazar, 
Kildi ol dem ask Qánina eser. 
Aék odi janim ejle itdi $üs, 
Kim teninden gZm jasindi, gitdi Ints. 
Gülsehi cün garda sah-i-námdár, 

70 Kalmadi anda dayi sabr u karár. 
Gözleri aning ne efsün ejledi, 
Kim sehi zülfine me^nün ejledi í 
Sah jihan dutarken idüb daru gir, 
Bir kü ilen itdiler ani esir ! 

75 Her gi$e tá subh iderdi,zári ol, 
Gbzedürdi aj ve jolduzlari ol. 
Áhi gök ajinesin kilmtsdi Jeng, 
Olmis idi jastlen jir suryreng. 
Gözlerine bu ^ihan tarik idi, 

só Gittügi jol kii kimi barik idi. 
Girje ve zári ilen düsiib jola, 
Irdijüz ming derd He bir menzile, 
Nev behár ve lále ve gülzár idi, 
Cesmelerden dob-tolu enhár idi, 

85 Her janga rihan ilen nesrin idi, 
Topragi "anber kimi nvüskin idi. 
Gördi nergis : angdi dildári gözin, 
Gül görüb ; zikr ejledi járing jüzin. 
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Es föltárta előtte a helyzetét egészen. 
Azt mondta: csak egyszer láthassam az arczát, 
Nem csak aranyat, ezüstöt, de a lelkemet adom érte! 

55 Ment és sok ezüstöt, aranyat adott néki, 
Mert az ezüst és arany az,'a mi sikerre vezet minden 

ügyben. 
Mikor a szolga megkapta ezt a jutalmat, 
Értesítette e dologról a dajkát. '." , 
A dajka maga is óhajtá. hogy az láthassa a leányt 

60 S az is egész lélekkel neki adja a szivét. 
Gülsahot a rózsás kertbe vezették 
Es a sahhal való találkozás elől felre vonultak. 
A sah egy rejtett helyről nézvén, 
Fölemelte a fátyolt ós megmutatta arczán a napot. 

65 Mikor meglátta azt a szépséget, 
Azonnal nyomot hagyott szivében a szerelem. 
A szerelem tüze úgy hevítette lelkét, 
Hogy testéből eltűnt a lélek s elhagyta az esze. 
A mint látta Gülsahot a nagyhirű sah, 

70 Nem volt többé türelme es maradása. 
Mily igézetet míveltek annak szemei, 
Hogy a fejedelmet hajfürtiért őrjöngővé tették ? 
Mikor a sah a világot akarta bírni háborúskodva. 
Egy hajszállal fogolylyá tették őt! . ,.. 

75 Minden éjjel egész reggelig sóhajtozott, 
Csak a holdat és csillagokat nézte. 
Sóhaja az ég tükrét rozsdaként befogta, 
S vérkönyeitől piros színűvé lön a föld. 
Szemei előtt elsötétült ez a világ 

só S járt útja olyan keskeny volt, mint a hajszál. 
Fájdalmas síránkozással útnak eredvén, 
Száz ezerféle fájdalommal egy helyre érkezett, 
A hol tavasz és tulipán s rózsaliget vala, 
Forrásokból megáradt folyók voltak, 

85 Mindenfelé basilikum és nárczisz volt, 
S a föld is ámbra és mosusz illatú valá. 
Mikor látta a nárcziszt: a szívrabló szeme jutott eszébe, 
Látta a rózsát s a kedvesnek arcza jutott eszébe; 
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Sacini jad itdi, rlhani görüb, 
90 Jangagi angdi gülistáni,görüb. 

Bülbül isitdi gelüben nagme-saz, 
Dir idi gül karsusind dürlü ráz. 
Didi : sen göre bilürsing járingi, 
Arz idersing anga dürlü zári>\gi; 

95 Béni gór, kim göremezim járimi, 
Dijemezim, kim néden dir zári mi. 
Bes katem aluban ol gülsende sáh, 
Güléehe bir name jazdi dolu áh : 
uAsking odi gánlma kjar ejledi, 

íoo Firkating gönglümi bimár ejledi. • 
El-veda, ej jár-i-dilber, el-veda! 

> El-veda-'•, ej saci ranber, ei*veda! 
Ömür bigi seni bir dem görmisim, 
Gördügümden hegr odina janmisim. 

105 Ger iremezim jemalinga sening, 
Razi ohnisim yajalinga sening, 
Sanga sevkimni nigesin söjlejem ? 
Binihájet dir, nige sarh ejlejeml 
Var dir eVrákina agaglaring sumar, 

iio Lik menim sevkuma jo/durur; <j jár.' 
• •- y Dilerim, k' idem sanga sevkim béján. 

Xámeden kan nameje oldi réván*. 
Námeji cünki iletdi jpejk-i-sáh, 
Xadima virmekligine buldi rdh. 

ii5 Námeden cün oldi Gülsaha %aber, 
Naníeji acdi ve itdi bir nazér.i • 
Sevk odindan gani öl dem itdigüs, 

• • na Gitdi Gülsehdm hem ol'dem aki ve jud. 

3. N a g y S á n d o r T u r k e s z t á n b a n (202—207. 1.). 

Jüridi Kesmire andan sáh-i-Rümt 
Kim göre nigesi dir ól merzübünii >. .:. 
Várdi andan Türk-iline sehrijár, 

u\ iBuldi anda blkerán sehr u dijdr. 
•'- ;' •'•• s KimivirürdiüJilaring Tamgága mái. 
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A hajára gondolt, mikor a basilikumot látta, 
90 Két orczájára emlékezett, mikor a rózsaligetet látta. 

Jött a fülemüle énekelve s hallotta, 
Hogy sokféle titkot beszélt a rózsának. 
így szólt: te láthatod a kedvesedet, 
Elmondhatod néki mindenfele panaszodat ; 

95 De nézz engem, a ki nem láthatom kedvesemet 
S nem mondhatom el, honnan van panaszom. 
Aztán irótollat fogván a sah ama rózsaligetben, 
Egy levelet írt Gülsahnak, fájdalommal teljeset: 
«Szerelmed tüze mély hatást tett lelkemre, 

íoo A tőled való elválás beteggé tette szívemet. 
Isten veled, óh szívrabló kedves, isten veled ! 
Isten veled, óh ámbraillat-hajú, isten veled! 
Egy pillanatra láttalak téged, ki életem vagy, 
S e látástól az elválás tüzében elégtem. 

105 Ha nem érhetem el szépséged bírását, 
Megelégszem azzal is, hogy képzeletemben élsz. 
Hogyan mondjam el neked szerelmemet? 
Végtelen az, hogyan magyarázzam meg ? 
A fák leveleinek van száma, 

no De az én szerelmemnek nincs határa, óh kedves! 
Óhajtom, hogy tudtodra adjam szerelmemet 
S ím a tollamból vér folyt e levélre.» 
Mikor a sah hírnöke elvitte a levelet, 
Alkalmat talált átadni a szolgának. 

n5 A mint Gülsah értesült a levélről, 
Felbontá azt ési beletekintett, 
A szerelem tüzétől rögtön forrni kezdett a lelke 

n8 S azonnal elhagyta Gülsahot az esze s értelme. 

Onnan Kasmírba ment Búm fejedelme, 
Hogy megnézze, milyen az a tartomány 
Onnan Türk-ilibe ment a fejedelem 
S talált ott számtalan sok várost és tartományt. 

5 Azoknak egy része Tamgadsnak fizetett adót, 
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Kimi (asi olub iderdi meal. 
Bir melik var-dl, adi Taryan idi 
Türkden day olana ol %án idi. 
Var idi lesker anungle bisumar, 

10 Kamu tlr-endaz ve gevsen reh'savar. 
But-perest idi olar kamu jakin, 
Kimse ne tevhid bilürdi, ne din. 
Sahdan ol melike irisdi yaber, 
Kim geliir os lesker ilen sir-i-ner. 

15 Bir ceri gem* oldi anda biaded, 
K' anga ne paján var idi ve ne hadd. 
Cünki sahing leskerini gördiler, 
Saff düzedüb saha karsn durdilar. 
Anlaringle bir neberd ejledi sah, 

só K' itdi rüsen g'özi anlara sijah. 
Bir biri üstine ji%ilub küsteler, 
Oldi ol sahra seraser püsteler. 
Kanda kim baysang, ten idi bi-revan, 
Her taraj kan sejl idi, olmis revan. 

25 Türk jajdan tir-i-baran itdiler, 
Ejle kim pejkáni baran itdiler. 
öldi iki jangadan bihadd sipáh, 
'Akibet türké muzaffer oldi sah. 
Türk, kim adlari dir simdi tatár, 

30 Oldilar seh kiligindan tar-u-már. 
Kimi 'urján ve kimi garkab-i-yün 
KacdUar olub ^alemler ser-nigün. 
Olub ol lesker seraser pdjmal, 
Tökdiler bengah ve rayt ve ken$ ü mái. 

35 Ol arada, k' olmisidi dar-u-gir, 
Düsdi Taryan atdan ve oldi esir, 
Bir niceler dayi aninglen bile, 
Cünki bas gide, ajag hali ríolaí 
Eres ol gün itdi coy dürlü hüner, 

40 Anda oldi serefráz ve namver. 
• Kildi ming kisini pejkanile lak, 
Ming dayi oldi kiligindan helak. 
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Más része pedig föllázadván elfordult tőle. 
Egy király volt ott, a neve Tárkhán, 
Az volt a khánjuk a türköknek. 
Annak hadserege számtalan vala, 

10 Mindnyája nyilas és pánczélos lovas. 
Azok mind bálványimádók voltak bizonynyal, 
Egyikük sem tudott az egy-istenről és vallásról. 
A sahról az a hír jutott ama királyhoz, 
Hogy jön ama sereggel a hím oroszlán, 

is Akkor olyan óriási sereg gyűlt össze, 
Hogy a számának nem volt vége és határa. 
Mikor meglátták a sah seregét, 
A hadsorokat rendezve szembeszálltak vele. 
Ezekkel olyan harczot vívott a sah, 

20 Hogy látó szemeiket megvakította. 
A holttestek egymás tetejére hullván, 
A mezőn mindenütt halmok emelkedtek. 

. Akármerre néznél: test volt lélek nélkül, 
Mindé J. részen a vér folyt patakokban. 

25 A türkök ijjaikról annyira szórták a nyilat, 
Hogy a nyilak vashegyei záporként hullottak. 

' Min dákét részről számtalan lovas halt meg, 
De végre győzelmet nyert a sah a törökökön. 
A törökök, kiknek most tatár a nevük, 

so Szétszóródtak a sah kardjától. 
.. Ki mezítelenné tétetett, ki a vérözönbe fúlt, 

Ki megfutott megfordított zászlókkal. 
Ama sereg teljesen eltiportatván 
Szétszórták málnájukat, hadi szereiket, kincseiket és 

javaikat. 
se Azon a helyen, hol a küzdelmet vívták, 

Tárkhán leesett a lováról es fogolylyá lön, 
Valamint vele együtt még többen is ; 
Mert ha a fej elvész, mi sors vár a lábra ? 
E napon Eres (?) sokféle hőstettet vitt véghez, 

40 Kitűntette itt magát és hírnevet szerzett. 
Ezer embert sújtott a porba nyilával, 
Ezer pedig kardjától pusztult el. 
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Cünki jásindan ciyardi anlng yedeng, 
Oyi pejkánile olurdi müm seng. 

45 Sáh kildi ol gün ani %alka ser, 
Milk virdi anga ve tág u kemer* 
Oirdi türking kisverine sehrijár, 
Feth itdi ne ki var sehr ü dijár. 
Herné fc' almié idi jirden tág-bays, 

50 Kámusini leskerine kildi bays. 
Virüben Tamgága tág ve külah, 
Kildi ol ulusa dayi ani sah, 
K' asildan Tamgág olara yán idi, 
Ol ulusa dayi ol sultan idi. 

55 Gün alamazdi ani andan sáh-i-Cin, 
Bes aninglen sulh itmisdi güzin. 
Cwn musayyar oldi ol kisver temam, 
Geldiler sahing katina %as u •am. 
gümlesine virdi seh tesrif-i-yas, 

6o Buldilar kamu katinda iytisas. 
Din-i-Daud cl zemán hakk din idi, 
Sah Zulkarnejne ol ajín idi. 
Sahdan anlar nasihat aldilar, 
Diné girüb ehl-i-iman oldilar. 

65 Cünki revnak dutti ol kisver témám, , 
Sah tayta ciydi, aldi ele gám, 
Eline gám aldi, kojdi %angeri, 
Basina tág urdi, saldi migferi. 
Nüs kildi báde-i-anber-semim, 

70 Kim demiuden táze oltirdi néim. 
Bir zeinandan songra ejle emr itdi sáh, 
K' ol taraflarda jürüjüben sipáh, 
Ne agáib k' ol memálikda ola, 
Sah görmek icün getüreler ele. 

75 Kuli ve desti jürüjüb sajd itdiler, 
Coy agáib gánavar kajd itdiler. 
Buldilar nesnáú ol jirde jakin, 
Sekli insán, el ajagi bir hemin, 
Bir •ajagilen ejle iderdi sejr, 

so Kim jilgürse ani gören sanurdi tajr. 
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Mikor íjjáról elrepült a nyil, 
Nyila hegyétől viaszszá vált a kő. 

45 A sah akkor a népnek fejévé tette őt, 
Neki adta a királyságot, a koronát és övet. 
Aztán behatolt a fejedelem a törökök országába, 
Meghódította mind, a mennyi város és tartomány volt. 
A mi zsákmányt e földön ejtett a korona-osztogató, 

só Azt mind kiosztotta hadseregének. 
Tamgádsnak adván a koronát és sapkát, 
Ama népnek fejedelmévé tette; 
Mert eredetileg is Tamgáds volt azoknak a khánjuk, 
Ama népnek is ő volt a szultánja. 

55 Mikor azt Csin fejedelme nem birta elvenni tőle, 
Jobbnak látta bókét kötni vele. 
Miután az az ország egészen meghódolt, 
A sahhoz jött az előkelő és köznép. 
A sah mindnyája iránt különös tiszteletet tanúsított, 

eo Mindnyájan barátságos fogadtatásra találtak nála. 
Abban az időben Dávid hite volt az igaz hit, 
Nagy Sándor királynak is ez volt a vallása. 
Azok tehát a sahtól jó tanácsokat hallottak 
S áttérvén a vallására igazhivőkké lettek. 

65 A mint fény áradt az országra, 
Trónjára ült a sah, serleget vett kezébe, 
Kezébe serleget vett, handsárját leoldotta, 
Fejére koronát tett, sisakját letette. 
Olyan ámbraíllatú bort ivott, 

70 Hogy illatától megújult gyönyöre. 
Egy idő múlva olyan parancsot adott a sah, 
Hogy a sereg járja be azokat a vidékeket 
S a mi természeti csodák vannak abban az országban, 
Hozzák el, hogy a sah láthassa. 

75 Hegyet és síkságot bejártak vadászva 
És sok csoda állatot hatalmukba ejtettek. 
Találtak olyan szörny-embert azon a vidéken, 
Mely emberi alakú, de keze s lába csak egy van; 
Egy lábával olyan módon járt, 

só Hogy a ki látta, azt hitte volna, madár. 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 25 
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Bir gemáet kim dayi sajd itdiler, 
Dagda bir bojnuzlu davsan dutdilar. 
Her sebvf örkürdi andan, görse renk, 
Ger derende sir oldi, ja pelenk. — 

85 Bir zemandan songra réj ejle itdi sah, 
Kim toguzgurdan janga Hete sipah. 
Geldi, bir jir buldi kim joy anga hadd, 
gümlesin bir kavm dutmis biaded. 
Süreti zahirde adam-rü kamu, 

90 Lik siretde beháim-yü kamu. 
Buldi bir ümmet dayj anda, ser-ta-ser 
Adami héját ve likin gürk-ser. 
Buldüar hem ol arada bir gürűh, 
Dolu anlardan seráser dest ü küh, 

95 Ádami seklinde, likin fii-var 
Engseginde kamuning yurtum var, 
Bitmisdi omuzlarinda bal u per, 
Sözleri kus savti bigi ser-ta-ser. 
Gjah iderlerdi insan bigi sejr, 

100 Gjah ucarlardi ol resme ki tajr. 
01 aradan dayi gitdi sehrijár, 
Ogradi bir daga, ici dolu, mar, 
Gövdesi ilan ve basi ademi, 
Gör : neler ider jaradan álemil 

105 Sah ol ilanlari ejledi helak, 
Ejledi itgdan u§a ol jiri pák. 
Simdi ol bir ádemije dir makam, 
Köj ve sehr He Hmaret dir temam. 
Ol aradan dayi cün göc itdiler, 

no Bir ^ageb maylüka dayi jitdiler. 
Kus kimi var kamusinda bál u per, 
Baslari it bigi, tenleri beser. 
Ol aradan dayi gitdi ta^ver, 

iiá Sah-i-Cin Tamgá$ önünké ráhber. 
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Egy másik csapat, a mely vadászott, 
A hegyekben egyszarvú nyulat fogott. 
Minden vadállat megijedt tőle, ha látta a színét, 
Akár ragadozó oroszlán volt, akár tigris.— 

só Egy idő múlva a sah arra határozta el magát, 
Hogy a toguzgumk felé vezeti seregét. 
Oda érkezett s olyan földet talált, melynek nincs határa, 
Az egészet egy megszámlálhatatlan néptörzs lakta. 
Külalakra nézve ember-arczu mindnyája, 

90 De életmódjában vadállat természetű valamennyi. 
Talált ott egy másik népet, a mely egészen 
Emberi alakú, de farkas feje van. 
Találtak ugyanott egy csoportot, 
A melylyel telve volt síkság és hegy, 

95 Ember formájú, de elefánthoz hasonlóan 
Mindnyájának tarkóján ormány volt; 
Vállaikon toll és szárny nőtt 
8 beszédük egészen a madár hangjához hasonló; 
Majd az emberhez hasonlóan jártak, 

ioo Majd pedig úgy repültek, mint a madár. -
Onnan is tovább ment a fejedelem 
S olyan hegyre talált, melynek belseje telve kígyókkal. 
Egész testük kígyó, csak fejük emberi ; 
Lásd, miket mívelt, a ki a világot teremtette ! 

los A sah elpusztította azokat a kígyókat 
S teljesen megtisztította tőlük azt a földet. 
Az most egy népnek a lakóhelye 
S falvakban és városokban bővelkedik. 
Midőn onnan is tovább indultak, 

no Egy másik csoda-teremtményre akadtak : 
Mindnyájának tolla és szárnya volt, mint a madárnak, 
Fejük mint a kutyáé, testük az emberé. 
E helyről is tovább ment a koronás fejedelem, 

ÍM. Csín sahja, Tamgáds, volt előtte az útmutató. 
THÚRY JÓZSEF. 

25* 




