
Tatár nyelvjárási adalékok. 
(Első közlemény.) 

Az itt közölt nyelvanyagot baskirföldi tanulmányútamon 
szedtem össze Ufa városában részint odavaló tatárok társaságá
ban, különösen pedig egy CSANÜSEV nevezetű derék tatár tanító 
segítségével, kinek tollbamondása után jegyeztem fel a gyűj
teményemben foglalt dalokat s a közmondások egy részét. 

Hogy az ufai tatár nyelvjárás alaktani vázlatát mennél 
hamarabb összeállíthassam, CSANÜSEV úrral áttanulmányoztam 
egy kis könyvecskét, mely 1896-ban jelent meg Kazánban 
«>Xikáját, un iké pkáját, ec terle guizal bajtlar hám bis jiszdan 
drtgyrak makallár* czímmel. 

Kérelmemre CSANÜSEV úr, a hol szükséges volt, az eredeti 
szöveget az ufa-vidéki tatárok nyelvjárása szerint átalakítva 
diktálta le. 

A mi ezt a nyelvjárást illeti, az a kazáni tatártól nem 
sokban külömbözik, de azért külön nyelvjárási jellege megvan. 
Ezt a nyelvjárást beszélik külömben a müveit baskírok is. 

Arab és perzsa eredetű elemei már meglehetősen alkal
mazkodtak ugyan a tatár hangtan sajátságaihoz, de az írástudó 
emberek ebben a tekintetben szeretnek az eredeti kiejtés meg
tartásával tüntetni, söt azt is volt alkalmam tapasztalni, hogy 
azok, a kik oszmanli történelmi könyveket olvastak, különös 
kedvvel kevernek beszédükbe oszmanli alakokat. 

A köznyelven külömben az orosz hatás is egyre jobban 
érvényesül. Pacti ónóttöm (majdnem elfelejtettem; pacti= no*rra); 
sobstvenno govarja min áylamajmen (tulajdonképpen én nem ér
tem; sobstvenno govarja = coöcTBeimo roBapfl)-féle felemás mon
datokat oroszul tudó tatároktól lépten-nyomon lehet hallani, és 
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nagyon valószínű, hogy az a kis fellendülés, a mely az utóbbi 
időben a tatár irodalomban észlelhető, nem lesz képes az orosz 
jövevényszavaknak napról-napra erősbödő szaporodását megaka
dályozni. 

Végül megjegyzem, hogy KÜBAKOV, a ki 1894—95-ben 
tanulmányozta az uralvidéki mohammedánok népdalait, Ufában 
és vidékén számos tatár népdalt jegyzett fel s azokat dallamaikkal 
együtt közölte 1897-ben My3hiKa H IIIJCHH ypajibCKHX'b Mycyjib-
MaHi. CB oqepKOM'b Hxt ÓhiT'd czímmel; de mivel a nyelvet nem 
ismerte, szövegei nagyon hibásak, úgyhogy BADLOFF, ki a szö
vegeket átvizsgálta, az 53. lap alján jegyzet alakjában a követ
kezőket mondja: «A szerző a tatár nyelv ismerete nélkül írta 
le ezeket a dalokat s fordításukat oroszul tudó tatárok segítsé
gével állította össze. Ezért kénytelen voltam kiigazgatni a szöve
get is, a fordítást is. Ezen rendezésnél megelégedtem a szavak 
helyes elosztásával ós valamennyire egységes 'helyesírás beveze
tésével, közelebb vivén azt a keresztény tatárok helyesírásához. 
Sok kétes dolgot kiigazítatlanul hagytam, mivel gyakran fel 
lehet tenni a helyi énekesek és személyek nyelvjárásának be
folyását, kik a szerzőt a fordítások összeállításában támogatták, 
oly befolyást, melyet ellenőrizni nem volt módomban. Ez a 
munka nehéz és hálátlan volt, és kénytelen voltam a példák 
egy részét, mivelhogy teljesen érthetetlenek voltak, egészen 
törölni.*) 

RÜBAKOV ufai dalszövegei meggyőződésem szerint jelen 
alakjukban nyelvészeti szempontból teljesen értéktelenek. 

I . N y e l v t a n . 

I. Hangtani megjegyzések. 

Az ufai tatár nyelvjárás hangjainak jelzésére a következő
betűket találtam alkalmasaknak: a, d, d, b, c, é, c, d, é, e, f> 
9, T> K %, h j , &j *. I', m> ú, ö, ®, P> r, s> l* t, t% u> w > w> z> &> #• 

Ezek közül c, é, h, l', i, £ csak jövevényszavakban fordul
nak elő: gastinica (orosz : roanmmma) vendéglő, kancellár v. 
kancellár§ja (orosz: KaHH,ejmpÍH) iroda, gwldt itdrgd sétálni (orosz; 

viyjiHTfi), hdr (p. ye) minden, ciéówka dutyi. 
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-/ tatár szavakban néha A>val váltakozik: á%ca v. ákcci 
pénz, jáyje v. jákse jó. Néha arab je v. _. helyett áll: yáwa 
(arab: Lp) levegő, %<£jl& (arab : XJIA£S») ravaszság. 

j úgy tatár, mint idegen eredetű szavak elején váltakoz-
hatik j-vel, sőt sokszor épp úgy mint az utóbbi, majdnem ma
gyar gy-nek hangzik: jil v. gil szél; jan v. jan (perzsa: (JLÖ-) 

lélek. Az uj uij, ej, éj kapcsolatban, ha a szótag hangsúlytalan, 
és mássalhangzó előtt áll, gyakran kiesik: swjlasérgá' v. suilasérgá" 
beszélgetni; ujne'j v. une'j játszik, de: ujnejla'r v. unela'r ját
szanak. 

k átírásomban j és d helyett áll ; e két hangérték között 
azonban a külömbség csak annyi, a mennyit az ember a vele 
kapcsolatban lévő magánhangzónak magas vagy mélyhangú volta 
szerint önkénytelen megtesz. 

w-vel azt a gyenge ajakhangot jelölöm, mely például az 
ua hangcsoport ejtésekor az u és a között a hangür kitöltésére 
keletkezik. 

c nem felel meg teljesen a török ^ hangnak s olyanfor
mán keletkezik, mint hogyha az utóbbit t és s elemekre bontva 
a t-t csak alig hallhatólag az s-sel egybe olvadva ejtenők. Gya
korlatlan fül az s-tői alig tudja megkülömböztetni, de azért 
nem s, mint a hogy PAASONEN «Zur tatarischen Diaiektenkundeo 
czímű tanulmányában (KSz. 1902) jelzi. 

§ a tiszta ír- hangtól éppen úgy külömbözik, mint a fen
tebb leírt c a £--től; de azért nem £. EÜBAKOV felületes meg

figyeléssel gyakran at-vel írja. Egyébként lásd a J-ről mondottakat. 

L a b i a l i z á l á s . 

Tiszta a az első szótagban úgyszólván csak idegen szavak
ban hallható; külömben mindig á helyettesíti: át ló; oszm. at; 
kázek karó; oszm. kazik. Ha az első szótagban ó vagy u van, 
akkor a második szótagnak — kivéve, ha rag, vagy élő képző-
elem — a hangja szintén labializálódik: tóják pata, tuyáj mező, 
de jelfa folyó. 

Ha a második szótag, képző vagy rag, akkor a hangja az 
első szótag u vagy ó hangjának befolyása alatt kissé labializálódikt 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. ö 
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a nélkül azonban, hogy az a fokát elérné. Ugyanily befolyása 
van a második szótag a-jára az első szótagbéli a-nak. Ezt a 
gyengébb labializálást jelöletlenül hagytam. E szóban: jámanlar 
tehát az első szótag d-ja azonos a magyar a-val, az utolsó szótagé 
az olasz a-val, míg a középső szótag a-ja a kettő közötti át
menetet alkotja. 

A megelőző szótag S vagy w hangzója az d hangot is 
labializálja, de csak nagyon gyengén : töjá teve, buba lak pillangó 
szavakban a fa, bd szótagok á-je kissé kerekebb szájnyílással 
ejtődik, mint a rendes á, melynek teljes labializálódásával talál
kozunk például az uizisygé (csag. özangü, oszm. üzengi) kengyel 
szóban. 

K e t t ő s h a n g z ó k . 

Igazi kettőshangzók az ufai tatárságbari du és dm erősen 
labializált á, a-vel: cdviká csóka, átina- hemperegni, sáu (csag. 
say, oszm. sd) egészséges, ujnáu játszás, jásavi élés, élet; míg 
a kazáni iu, eü majdnem kivétel nélkül ü, w-vé változott: ájü 
(kaz. ctjiu) medve, kelü (kaz. kiliu) csinálás, tevés, kuitdrw (kaz. 
kütareü) felemelés. 

M a g á n h a n g z ó i l l e s z k e d ó s . 

A képző vagy rag mély- vagy magashangú voltára nézve 
a hangrendileg még ki nem alakult jövevényszavaknál az utolsó 
szótag magánhangzója dönt, és így pl. táhárdt (arab. üinLgic) 
mosakodás, magashangú járulékokat vesz föl. 

Mélyhangúak után a képző vagy rag magánhangzója a 
vagy e, magashangú szavakban a vagy é: Ma- enni: árnyán 
evett; kel- tenni: keldem, tettem: bólót felhő: bólótle felhős; kul 
kéz: kuley kezed; jdsd- élni: jdsdgdii ólt: kii- jönni: küdém 
jöttem; bél- tudni: béldém megtudtam; kéé erő: köclé erős; 
kwz szem, kvízéig szemed. Azonban itt is érezhető a labiális 
hangzók befolyása, a mennyiben megelőző ó, u hang mellett a 
képző vagy rag magánhangzója lehet a szokottabb g helyett ö 
vagy u, és e és ui hangzós tövek után é helyett G vagy w: 
bólötló = bólótle, kuluy — kulerf, keclé — köclé, kuizuin = kruzéy ; 
<?;' ház: éjem, éjem v. öjmm házam. 
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A m a g á n h a n g z ó k i d ő m é r t ó k e . 

A szó első tagjában á, u, w, i, ha a szótag rag vagy képző 
hozzájárulása nélkül is nyilt, rendesen megnyúlnak, a legtöbb 
esetben azonban csak félhosszúra, s csak kevés szóban találunk 
teljes hosszúságot, a mi a hangzóval csakis az át név szónál 
fordul elő következetesen, míg az át ló szónak a-ja rövid. Ha 
azonban a szótag ragozás folytán zárttá lesz, a kezdő szótag 
magánhangzója okvetetlenül megrövidül: uren (félhosszú %-val) 
vagy üren hely, de urnem (rövid w-val) helyem. Félhosszan, 
néha szinte egészen hosszan ejtődik az -a -á igenévképző: 
tábámen; ájtálár mondják, majdnem: ajtálár. 

A -yan, -gán, -kan, -kán képzős igenév magánhangzója is 
rendesen megnyúlik személyragozás esetén: sejgán szeretett 
(rövid á-vel), de sejganém szeretőm, kedvesem, majdnem sej
ganém. 

Némi nyújtás tapasztalható szóvégi magánhangzókon is, 
különösen ha ragozás közben szótagjuk nyilt marad: bála gyer
mek, bálane a gyermeket, majdnem báláne é-ből, mely az i-hez 
egyébként is nagyon közel áll, ily esetben rendesen l lesz: 
késé vagy kési egyén, ember, míg az e, ha hasonló helyzetben 
erősen nyújtják és hangsúlyozzák, majdnem egészen úgy hang
zik, mint az orosz u: kezne a leányt, ha ragja különös nyoma
tékkal ejtődik, majdnem keznej-nek hangzik. 

A nyújtással szemben megvan a rövidülés, sőt teljes kiesés 
jelensége is, mely különösen az d, e, é hangokat, ritkábban az 
e hangot éri, ha nyilt szótagban vannak es hangsúlytalanok; 
így tórám állok, kettű nyáj, bélam tudok szavakban az d, e, é 
hangok nagyon rövidek. Az ilyen hangzók, ha elhagyásuk a 
kiejtést nem nehezíti, úgyszólván teljesen kiesnek, úgyhogy pl. 
tóra áll, káltgrgj reszket, kérd bejön, késé ember és hasonlók 
majdnem állandóan igy hangzanak: tra, káltrej, krá, ksi. Ter
mészetes, hogy ilyen esetekben a mondatbéli helyzet is dönt, 
nemcsak magának a szónak hangalakja, mert míg pl. egész 
könnyen ejthető, mint a hogy ejtik is: éná blán tűvel, addig 
csakis így helyes: át bélán lóval. 

5* 
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H a n g s ú l y . 

A hangsúly rendesen a szó utolsó tagján van, s mint 
láttuk, a magánhangzók hosszúságát is befolyásolja. A tatái-
hangsúly nem oly erélyes, mint a baskir, de azért a folyó beszéd 
elég pattogó. 

Hangsúlytalanok a járulékok közül az i- lenni igének egy
tagú alakjai: kitká'ndé ment volt (dé = idé volt), továbbá a -men 
(-mén), -sen (sén), -bez (-béz), -sez (-géz) igei személyragok: 
bára'bez megyünk, kérgü'nmén bementem. Egyéb járulékok hang
súlyosak : átka' lónak, kmzé'y szemed, bárg'p menve, jerlamajenca* 
nem énekelvén. 

T ő v é g i h a n g v á l t o z á s o k . 

Magánhangzóval kezdődő képző vagy rag előtt mélyhangú 
szavak végén álló k y-vá, magashangúak végén álló k g-vé vál
tozik, p hasonló helyzetben &-vé lesz: kólák fül: kóláy§ füle; 
é§k- kimenni: éeyar- (cekar-) kivenni; iéak szamár: iéágém 
szamaram; jik- befogni: jigép befogván; tip- rúgni: tibá rúg. 
A -p, -ep, -<jj?-képzős igenév p-je magánhangzós kezdetű szó 
előtt gyakran ö-nak hangzik. 

Idetartozó jelenség: ártek külömb, comparativus: árteyrak; 
kgckerep kiáltva: kgckerebrak kiáltóbban, hangosabban. 

Az áu, áui, ü, vi-végü. szavak mássalhangzós vógzetűeknek 
tekintődnek, s oly ragoknál, melyeknek magánhangzós kezdetű 
alakjaik is vannak, ezeket veszik fel, miközben a hangür be
töltésére egy w hangot fejlesztenek: áu- dőlni: inf: áuwarya; 
sáu- fejni: sáuwa fej; bárü menés: bárüwem menésem; ésláut 
dolgozás: ééláuiwéy dolgozásod. 

Eagok és képzők kezdő mássalhangzója. 
A torok- és foghangon kezdődő képzők és ragok c, / , k, 

p, s, s, í-végű tövekhez k, t kezdetű alakjukban, minden más 
tőhöz y, g illetve d kezdetű alakjukban járulnak, pl. káé- futni;: 
káckan elfutott; igák szamár: isákka szamárnak; kák- verni: 
káktem vertem; vit- elmúlni: uitkán elmúlt; kál- maradni: kályan 
maradt; kér- bemenni: kérgein bement; kázá kecske: kázágá 
kecskének; ál- venni: áldem vettem. 
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II. Alaktani vázlat. 
Helykimélés végett a szóképzést külön nem tárgyalom. Az 

érdeklődőnek ebben a tekintetben elegendő anyagot nyújt a 
szójegyzék, melyet lehetőség szerint etymologikusan szedtem 
rendbe. Ezért egyenesen áttérek az egyes beszédrészek ragozá
sára, a kazáni tatársággal ismerősnek a szükségesnél valamivel 
többet, a csak az oszmánlihoz vagy csagatajhoz értőnek éppen 
eleget nyújtva ahhoz, hogy a közlendő nyelvanyagot megérthesse. 

A) A főnév. 
A t ö b b e s s z á m képzője névszóknál általában -lar, -lár, 

melynek l-je csak ritkán hasonul megelőző ??,-héz: áta atya: 
átalar atyák; ét kutya: étlar kutyák; kájen nyirfa: kájenlar, 
néha kájennar nyirfák; kön nap : könlár, néha könnár napok. 

A b i r t o k o s s z e m é l y r a g o k magánhangzón végződő fő
nevek után a következők: Egyesszám 1. szem. -m; 2. szem. 
-y; 3. szem. -se; -sé ; többesszám 1. szem. -bez, -béz (néha 
-m§z, -méz); 2. szem. -yez, -géz (néha -yez, yéz); 3. szem. -s§, 
-se, vagy -lare, láré; mássalhangzón végződök után: egyesszám 
1. szem. -em, -ém; 2. szem. -§y, -éy; 3. szem. -e, -é; többes
szám 1. szem. -ebez, -ébéz (néha -em§z, -éméz); 2. szem eyez, 
-égéz (néha: -eyez, -éyéz); 3. szem. -e, -é vagy -lar§, -láré, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a magánhangzók illeszkedéséről mondottak 
szerint az e, é magánhangzók helyébe esetleg ö, u, illetőleg 
4, UL, is léphet. Példák: árba szekér, kámii csónak, kámcg korbács, 
közgö tükör, át ló, kunak vendég, ét kutya, iték csizma: árbam 
árbay, árbase, árbabez (v. árbamez), árbayez (v. árbayez), árbasg j 
kámám, kdmdy, kámásé, kámábéz, kámágéz, kámásé \ kámcem, 
kámcey, kámcesg, kámcebez, kámc§yez, kámcese \ kezgöm kezgöy, 
közgöse (v. közgösö), közgöbéz, közgögéz, közgösé (v. közgösö) 
átem, átey, áte, átgbez, áteyez, áte \ kunayem, kunayey, kunay§, 
kunay§bez, kunayey ez, kunaye \ étem, étéy, été, étébéz, étégéz, été j 
itégém, itégéy, itégé, itégébéz, itégégéz, itégé | árbalarem szekereim, 
árbalarey, árbalare, árbalarebez, árbalareyez, árbalare \ étlárém 
kutyáim, étláréy, étidre, étlárébéz, étlarégéz, étidre. 

J e g y z e t . A -lare, -láré végzet ritkán használatos egy birtok 
mellett; árbalare, tehát rendesen «szekerei* v. «szekereik,* csak 
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ritkán «szekerük.)) A birtokos személyrag kettőzésével találkozunk 
ilyen szavakban mint: kajsese melyik, béresé v. bérsé egyik, 
kmbésé a legtöbbje; sőt a harmadik személyű birtokos személy
rag értékének egész elhomályosodása tapasztalható pl. a kájsebez 
melyikünk? a melyikünk; kájseyez mélyítek? a melyitek alakokban. 

V i s z o n y r a g o k . A főnév tő- vagy személyragos alakja 
lehet határozott vagy határozatlan alany, vagy tárgy, bizonyos 
esetekben jelző vagy határozó: cámká óca a csóka röpül; cébén-
lar kérd a legyek bejönnek, v. legyek jönnek be; bdsem áwurta 
fáj a fejem; telke tóttóm rókát fogtam; timér tárak vasfésű; 
kié este (adv.); kéz kéne ősszel; mén jel jdsáw, ezer évig élni; 
átne isák dirsén a lovat szamárnak mondod. 

A g e n i t i v u s ragja -ney (-nuy, -nóy), -néy (-ntuy, néy) ; 
átney a lónak, étldrnéy a kutyáknak, kulney v. kulnuy a kéznek ; 
kósney v. kósnóy a madárnak; átamney atyámnak; ésdkldrénéy 
szamarainak v. szamaraiknak; kuiznéy v. kmznmy a szemnek; 
kécéney v. kécénéy erejének. — A genitivus ragjával ellátott 
birtokos jelző mindig határozott: párinéy kezg a boszorkánynak 
a leánya; míg a genitivusi rag elmaradása azt jelenti, hogy a 
birtokos határozatlan s tulajdonképpen jelzői összetétellel van 
dolgunk: pari kgze boszorkányleány v. a boszorkányleány. 

A d a t i v u s -ya, -gd, -ka, -ka, mely harmadik személyű 
birtokosrag vagy -ke, -ké, -ye, -gé képzős szavak után -na, -na, 
egyesszámú első ós második személyű birtokosrag után -a, -á 
alakban jelentkezik: átaya atyának; átabezya atyánknak, téjdgd 
tevének; étégézgá kutyátoknak; átka lónak, isdkkd szamárnak; 
átasena atyjának, téjálaréná tevéinek v. tevéiknek, básema fejem
nek, kuizémá szememnek, básena fejednek, kuizéyd szemednek; 
átamneke (— átamney-ke) atyámé: átamn§k§na atyáménak, tejá-
néké ('= tejdnéy-ké) a tevéé: téjdnékénd a tevéének, juldayg az 
úton levő: juldayena az úton levőnek, jirddgé a földön levő: 
jirddgéna a földön levőnek. A dativus részeshatározón kívül 
különösen helyhatározókat képez a «hová»? kérdésre: jirgájitd 
földre ér, földig ér; kjáyazya jázarya papirosra írni; ejetiá 
kájtkan hazatért. 

Az a c c u s a t i v u s ragja -n§ (-nu, -nó), -né (nw, -né), 
mely harmadik személyű birtokosrag, továbbá a fentebb említett 
-ke, -ké, -ye, -yé képzők után rendesen -n (ritkán -ne, né) alakban 
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jelenik meg: kulemne kezemet, kulne v. kulnu a kezei;, kósne v. 
kósnó a madarat, kimenne szemedet, kecné v. kbcne az erőt, 
mullane a mollát, cuimáláné a boglyát, isagén szamarát, bturék-
larén süvegeiket; átamngken (v. átamnekene) atyámét, jirdágén v. 
fjirdágéné) a földön levőt. Az aecusativus ragjával ellátva a fő
név rendesen határozott tárgy, hacsak nincs előtte a bér (egy) 
határozatlan névelő: kutbáb'ikné tóttóm a pillangót megfogtam, 
mig: kiubálak tóttöm v. bér kuibdldkne tóttóm (egy) lepkét fogtam. 

A l o c a t i v u s ragja -da, -dd, -ta, -tá; harmadik személyit 
birtokosrag. vagy -k§, -ké, -y§, -gé képzők után -nda, -ndá : 
kwlemezda kezünkben, guibiuda köpüben v. a köpüben, jerakta 
távolban, téráktá fán, a fán, fában; kuizénda szemében, kölák-
larenda füleiben, átamnekenda atyáméban, jirdágéndd a földön 
levőben. A locativus rendesen a «hol?» kérdésre képez hely
határozót, ritkábban a «hova?» kérdésre, cánada szánkóban, 
ritkán «szánkóba». A locativushoz járulhat a -re, -ré, képző, 
mely a «levő» értelmű: jirdagé a földön levő. 

Az a b l a t i v u s ragja -dan, -dán, -tan, -tán (néha n- után 
-nan, -nán) harmadik személyű birtokrag vagy -ke, -ké, -re, -jé* 
képzők után -ndan, -ndán (ritkán -nnan, •nnán): átadan atyától, 
az atyától, isdgéyddn szamaradtól, ottan lótól, a lótól; éttán 
kutyától, ikmáktán kenyértől, kenyérből, kulendan (ritkán kulen-
nan) kezéből, kiazldréndán szemeiből; átamnekendan atyámétól, 
atyáméból, jirdágénddn a földön levőtől, a földön levőből. Költői 
nyelven előfordul e ragnak -den, -dén, alakja is : járd (in szeretőtől, 
jékéttén legénytől. Az ablativus, mint a fentebbi példákból is 
látható, különféle helyhatározókat képez a «honnan?» kérdésre; 
azonkívül képezhet eredet-, ok-, hasonlítási és egyéb határozókat 
is : börnömdan kán ára orromból vér folyik, buktán kérdk bulyan 
trágyából lapát lett, bu tábeétan sejéndém ennek a leletnek 
megörültem, bér kémsdné kólárendan tárterra valakit fülénél fogva 
húzni, valakinek a fülét meghúzni, tél kelectan wtkén a nyelv 
élesebb a kardnál. 

Az a b e s s i v u s ragja: -sez, -séz (néha: -suz, -sóz, -smz, 
-sez): ákcasez pénz nélkül, ikmákséz kenyér nélkül. Az abessivus 
egyszersmind fosztóképzős melléknév: kecséz v. kecsöz erőtlen, 
bálasez ej gyermektelen ház, s mint ilyen ellentéte a -l§, -lé 
(-lu, -ló, -lm, -le) képzős mellékneveknek: tásle köves, kecle erős. 
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A c a s u s c o m p a r a t i v u s ragja -daj, -ddj, -taj, -táj: 
Jglandaj mint a kígyó; isdktdj mint a szamár, szamár módjára. 
Ugyanez a casus jelzőképen is használható, különösen névmá
soknál : ninddj jimés milyen gyümölcs. 

Hasonló értékű körülbelül a -ca, -cd rag is, mely harmadik 
személyti birtokosrag után -nca, -ncá, alakú: tátarca tatárul, 
ángy suizéncá v. áney swzé buj§nca az ő szavai szerint. Ennek 
is van jelzői használata: béznéy tátarca télébéz a mi tatár 
nyelvünk. 

J e g y z e t . Eitkán előforduló rag -en, -én (-mi), -na: 
kesén télen, tonna éjjel. 

JS; A m e l l é k n é v . 

A melléknév mint jelző se többesképzöt se viszonyragokat; 
nem vesz fel, s mint állítmány is rendesen változatlan: jámati 
át rossz, ló, jáman átlar rossz lovak, jáman átlarya rossz lovak
nak, bu átlar- jáman ezek a lovak rosszak. 

A tulajdonság magas foka a török-tatár és mongol nyel
vekben egyaránt bőven előforduló reduplicatióval, csekélyebb 
foka -ggl, -elt képzőkkel fejezhető ki: ák fehér: áp-ák nagyon 
fehér, hófehér, áksel v. áysel fehéres, halovány, sáré sárga, szőke: 
sáp-sáre igen sárga, egészen sárga, sár jelt sárgás sat. 

A k ö z é p f o k képzője -rak -rak: mátur szép: máturrak, 
kiup v. kwb sok: ktubriik v. kwbdrdk, bik nagyon: bigrák jobban, 
inkább, ártek fölös: árteyrak több, külömb. Középfokot képez
hetünk azonban úgy is, hogy a melléknév elé a bigrák v. ártek, 
ártgyrak szót tesszük: bigrák mátur szebb; továbbá maga a 
puszta melléknév is comparativus értékű, ha a hasonlító hatá
rozó, mely mindig ablativusban áll, ki van teve : kelectan latkén 
kardnál élesebb. 

J e g y z e t . Hogy hasonlító határozó nélkül a puszta mellék
névnek lehet-e középfok értéke, mint például az ilyen csagataj 
kifejezésben: kajsi jaysi «melyik jobb?» nem volt alkalmam 
megfigyelni. 

A f e l s ő f o k úgy alakul, hogy a melléknév elé az iy 
szócskát tesszük: iy mátur legszebb. Megjegyzendők még az ilyen 
kifejezések: bár jékétnéy jámane (minden legénynek a rossza) 
a legrosszabb legény, vagy: legrosszabb legények. 
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J e g y z e t . A melléknév főnévül használva minden tekin
tetben a főnév ragozását követi. 

C) A s z á m n é v . 

T ő s z á m n e v e k . A tőszámnevek melléknévi alakjai: 1 bér, 
2 iké, Iké, 3 ec, 4 duirt, durt. 5 bis, 6 álte, 7 jidé 8 sigéz, 
sigéz, 9 tuygz, tüyez, 10 un, 11 unbér, 12 uniké. 20 jigérmé, 
iigérmé, 30 tífgár, wtoe, wíw.2, 40 kerek, 50 i^d, 60 áltmes, 70 /&-
mes, 80 siksán, 90 tuksan, 100 jfe, 1000 raew. 

Csak önállóan használtatnak: bérám, beráu, b'ráu egy, 
egyik, tfcá&í kettő, ketten, <sc<xw három, hárman, dwrtáui v. 
durtáu négy, négyen, bisátu, áltdu, jidáui, sigézáui, v. sigezáw, 
tiiyezáu v. tüyezáu, unáu sat. 

S o r s z á m n e v e k : béréucé v. áwwál (ar. J«f) első, ikéncé 
v. ikéncé második, écéncé, dwrténcé, Inséncé, áltence jidénéé, sigé-
zéncé, tuyezence, unence sat. A sorszámnevek végső magánhangzója 
gyakran egészen hosszúnak hallatszik: bérénél, ikénci sat. 

O s z t ó s z á m n e v e k mássalhangzón végződő tőszámokból 
-ar, -ár, magánhangzón végződőkből -sar, -sár képzővel alakul
nak : bérár egy-egy, egyenként, ikésár kettenkónt, kettesével, 
duirtar négyével, négy-négy dltesar, unar, jigérmésár sat.; meg
jegyzendő : bérám-bérám egyenként. 

H o z z á v e t ő l e g e s vagy s z o r z ó számnevek alakulnak 
-lab, -láb, képzővel, mely tulajdonképpen igenóvnek látszik oly-
formán, hogy a számnévből előbb a -la, -la. denominális ige
képzővel «egyezni», «kettőzni» sat. értelmű igék alakultak: 
bérláb v. bérárláb körülbelül egy, vagy egyszer; unlab v. unarlab 
körülbelül tíz, vagy tízszer; pl. jezláb ártek százszor is több. 

S z o r z ó s z á m n e v e k tápker, kát rét, kárrá (ar. xS'), 
martába (ar. *A3L*) fok, rát (orosz: pn^'b) rend szókkal alakul
nak: ec kárrá, ec tá<>ker, ec martába háromszor, dvirt kát négy
szeres, dwrt riit négyrét, négyszer. 

T ö r t s z á m n e v e k a következő minta szerint alakulnak 
o.z ölés, élés rész, szó segítségével: 2/s = éctán iké eléé, %o — 
undan bis ölés. Ezenkívül megjegyzendők: Va járté, ber járem 
egy és fél, ec járem három és fél, harmadfel. %/t = cirék (p. 
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cJyjy .̂, dLHjl$*}> Vs — ácmu/a (or. ocBMyxa), rendesen Vt font 
értelemben. 

H a t á r o z a t l a n s z á m n e v e k : kuip, kiub sok, bér nica 
egynéhány, bér nicá tápker egynéhányszor sat. 

A számnevekkel kapcsolatban megjegyzendők még a követ
kező kifejezések : nica, kwb-mé hány, mennyi? nicancé hányadik? 
nica' karra, nica martába, nica tápker, nica rát hányszor ? ráténdá 
nicá, nicáláb hányanként? sáyat bérdá egy órakor, sáyat diurttá 
négy órakor. — ájney nicancé kéné a hónapnak hányadik napja, 
hányadika? ájney unence kéné a hónap tizedik napja, tizedike, 
tizedikén. 

J e g y z e t . A -lab, -láb képző, ha a számnév jelzőül áll, 
a főnév után teendő: keruiá nica sáyatlab ukejsen naponként 
hány óráig szoktál olvasni? 

A számnév után rendesen egyesszám áll. 

D) N é v m á s o k . 

S z e m é l y n é v m á s o k : min, én, G. minim v. minéy, D. 
miyá nekem, A. miné engem, L. mindá bennem, nálam, Ab. 
mindán tőlem. — sin te, G. sinéy sinéy, D. siyá, A. síné, L. 
sindá, Ab. sindán. — ul ő, G. áney, D. árja, áyar áyarya, A. 
áne, L. ánda, áparda. Ab. ándan, áyardan. — béz mi G. béznéy, 
D. bézgá, A. bézné, L. bézdá, Ab. bézdan. — séz ti, G. séznéy, 
D. sézga, A. sézné, L. sézdá, Ab. sézdán. — álar ők, G. álar-
néy, D. álarya, A. álamé, L. álarda, Ab. álardan. 

Megjegyzendő, hogy béz és séz mellett előfordul bézlár, 
sézlár is rendes ragozással. A költői nyelvben használatosak a 
következő alakok: bán én, G. báném, A. báné, L. bándá, Ab. 
bándán v. bándén. — sán te G. sanéy, A. sáné, L. sanda, Ab. 
sandán v. sándén. 

A személynévmások genitivusa használatos a névmási bir
tokos kiemelésére, mely esetben az első és második személynél 
a birtokszó rag nélkül is állhat: miném át az én lovam, siznéy 
őjdá a ti házatokban. 

V i s s z a h a t ó n é v m á s : uiz maga: luzém magam, mzéy 
magad, mzé maga, mzébéz magunk, mzégéz magatok, wzláré maguk. 
Mindezek az alakok főnevek módjára szabályosan ragozódnak s 
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függő eseteik az mz szóval még erősíthetők: mz wzéyne magad 
magadat, mz vizéná maga magának. Ugyancsak személyrag nél
kül áll birtokosraggal ellátott főnevek előtt: mz ejémdá a magam 
házában. 

J e g y z e t . Elvétve — Törökországban járt tatároktól — 
hallottam mz helyett a kándé szót is. 

E g y m á s r a h a t ó n é v m á s o k . Az egymásraható névmá
sokat általában az -s (§§, -és) igekópző helyettesíti: uip- csó
kolni: mbés- csókolózni; s azért csak ritkán fordulnak elő ily 
értelemben ber- bér- (a második bér mindig többesszámú birtokos 
személyraggal függő esetben), továbbá a ragozhatatlan kára-
kárse {kára nézni, kárse szemben): béz bér-bérémézgá kárendaslár 
bulamez mi egymásnak testvérei vagyunk; kára-kárse uibéstélar 
megölelték (megcsókolták) egymást; kára-kárse kul tótóstók kezet 
fogtunk egymással. 

K é r d ő n é v m á s o k : kém ki, kicsoda? G. kémnéy, D. 
kémgá, A. kémné, L. kémdá, Ab. kémdán. — kémlár kik ? — ni, 
ni, néj mi, micsoda? G. ninéy v. nvnéy D. nlgá, A. ni, ni, néj, 
níné, L. nidá, Ab. mddn. — nastá v. nársá mi, micsoda? G. 
niistánéy, nársánéy. D. nástagá, nárságá, A. nástáné, narsané, L. 
nástádá, narsáda, Ab. nastádan, narsádán. 

A káj tőből, mely magában is használatos jelzőképpen: 
káj testa mely helyen? hol?-fele kifejezésekben, személyragozással 
származik: káj se v. kájses§ melyik? G. kájs§nen, D. kájsena, A. 
kájsene (így!) L. kájsenda (v. kájs§da), Ab. kájsendan (v. kájs§dan). — 
kájseb§z melyikünk? kajsey§zya melyiteknek? 

A kérdő névmásokkal kapcsolatban megjegyzendők: nicék, 
nicék hogyan, milyen? nik miért? ninddj milyen? kácan mikor? 
kájda hol? hová? kájdan v. kájan honnan? 

M u t a t ó n é v m á s o k : bu ez, G. munen, müney, bungy, 
D. muya, muyar, müyar, muyarya, buya, buyarja, A. mune, bűne, 
L. munda, bunda, Ab. mundan bundán. Többese : bular ezek. sat. — 
sul az, G. suney, D. suyar, suyarya, suya, A. sun§, L. sunda, 
suyarda Ab. sundan, suyardan. Többese: sular azok, ezek. —-
suse az, amaz, tégé az, az a bizonyos, álégé az a bizonyos, az 
az illető, sul narsá az a valami. 

Jelzőül használva bu ez, sul az, valamint ul az, változat
lanok éppúgy mint tégé, álégé is. 
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A mutató névmásokkal kapcsolatban megjegyzendők még: 
álaj olyan, úgy; sokszor a német «ja» értelmében: ándaj olyan, 
ánda oda, ott, ándan onnan, bulaj ilyen, így; mwndaj ilyen, 
munda ide, itt, mundan innen; iulaj olyan, úgy, mndaj olyan, 
sunda ott, oda, sundan onnan; susenda itt; tégénda ott, amott, 
amoda, tégénddn onnan, amonnan; bukadar ennyi, sulkadar 
annyi. 

J e g y z e t . Más beszédrészeken is, de különösen mutató 
névmásokon fordul elő az -uk, -wk, erősítő szócska: iduk ugyanaz, 
éppen az, sulkadaruk éppen annyi, ugyancsak annyi. 

Ö n á l l ó b i r t o k n é v m á s o k főnevek és névmások geni-
tivusából alakulnak a -ke, -ké képzővel olyképpen, hogy a geni-
tivusnak utolsó mássalhangzója kiesik: átamnek§ atyámé, étlár-
néké a kutyáké; minéké enyém, sinéké tied, áneke övé. béznéké 
mienk, seznéké tietek, álameke az övék, minékéldr enyéim, az 
enyéim. E képző magánhangzója majdnem mindig hosszúnak 
hangzik pl : kémnékl kié ? sat. 

H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : béré béresé, bersé valaki, 
béréméz egyikünk, bérégéz egyitek; bér kém valaki, bér kémsá, 
bér kémsáná, bér késé valaki, állákém valaki. — ber nársá, bér 
nástá valami, bér ndrsákdj valamicske, fáláncá (ar. , j ^ i ) vala
mely, egy bizonyos, nicék-tér valahogyan. 

Ha a «valaki)), «valamit) jelentésű névmásokhoz és hasonló 
kitételekhez a da, dá. és, is kötőszót csatoljuk s az igét tagadó 
alakba tesszük, «senki», «semmi», «semikor», «soha» «semennyi» 
értelmű kifejezéseket kapunk: bérsé dá kilmiij egyik se jön el, 
bér nástá dá juk semmi sincs, bér kém dá mipá ájtmádé senki 
sem mondotta nekem. — hic (p. £»*&) senki, egysem. 

Hár (p. yS£>) minden: hár jvrdá mindenütt, hámmá (p. 
&**&);, hámmásé, hámmáié dá mind, valamennyi, hár késé min
denki, kuillui (ar. Ji"") minden: kuillui jirdá mindenütt; bár min
den, egész, báré bárese, bár se, bár se da valamennyi, az egész, 
hár kájsese mindegyik, hdr kájsemez, báremez mindnyájunk 
mindegyikünk. Ezen névmásokhoz, ha főnévi használatúak, min
den értelmi változás nélkül járulhat a da, dá kötőszó, míg, ha 
jelzői használatúak, a da, dá a főnévhez csatlakozik: béz báre-
m§z da mi mindnyájan, késdlney bárén da jalab bétérgdn az 
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egész kását felnyalta, bár ikmdkné dd ásap bétérgán az egész 
kenyeret megette. 

A «bár», «akár» szavakkal összetett határozatlan névmá
sokat a tatár úgy fejezi ki, hogy a megfelelő névmás mellett 
az igét feltételes módba teszi és azt megtoldja a da, dd kötő
szóval : hdr kém kilsd dd bárki jön is, hdr ni kmrsdy dd bármit 
látsz is, nikadar k§ck§rsarez da bármennyit kiabáltok is. 

Megjegyzendők még: késé más, mások = oszm. el; báska 
bmtán, ikéncé más; ikéncé késégd más valakinek, ikéncé terle másféle. 

A v o n a t k o z ó n é v m á s t kat a török-tatár nyelvek saját
ságos mondattani szerkezete és annak megfelelően alakult ige
ragozása szinte feleslegessé teszi, s azért nem is gyakoriak a 
hasonló kifejezések: ádám. bár kém %ájwan ándan jáyse der van 
ember, a kinél az állat jobb (kém . . . . ándan = hogy annál = 
a kinél). Határozottan pronomen relativum értékű azonban pl. 
a kájsg ilyen mondatban: kájsene járatsay, sune ál a melyiket 
szereted, azt vedd el. 

J e g y z e t . A közlendő szövegekben előforduló névutókat, 
határozószókat, kötő- és indulatszókat az olvasó a szótárban 
találja. 

E) Az ige . 

Ö s s z e t e t t i g é k . Az it-, kel- tenni, csinálni, bul- lenni 
igék fő- vagy mellékneveknek igei értelmet adnak: namaz (p. 
•\+j) imádság: namaz kel- imádkozni: yájran (ar. ^«L*a*) bámuló, 
elképedt: yájran bul- elámulni, elképedni. Ily czélra különösen 
arab ós perzsa infmitivusok és participiumok nyernek bő alkal
mazást. 

D e v e r b a l i s i g e k é p z ő k : 
a) -n, -m (-un, -ón), -én (-uin, -én) képzővel bővülve a 

cselekvő ige a nyelvhasználat szerint visszahatóvá, állapotot jel
zővé vagy szenvedővé válik: jü- mosni: jüwen- mosdani; kiur-
látni: kuirén-, kuíruin- látszani, láthatónak lenni; álda- megcsalni: 
áldan- csalódni, megcsalattatni. Az -i-végű igék szenvedő alakja 
mindig ezzel a képzővel alakul, pl. ál- venni; álén vétetni. 

Szenvedő jelentés esetén a cselekvés alanya dativusban 
áll: min árja áldanmam nem fogok tőle megcsalatni, nem csala-
tom meg tőle magamat. 
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b) -l, mássalhangzó után -§i (-ul, -ól), -él (-ULI, -öl) képző 
hozzájárulása folytán a cselekvő ige szenvedővé válik: jása-
csinálni, készíteni; jasal-, tót- megfogni: tótól-, ését hallani: 
ésétél- v. estél. Néha benható értelemmel: jek- ledönteni: jgygl-
összerogyni. Az -í-képzős szenvedő ige mellett a cselekvés alanya 
soha sincs kitéve: bér tawus estéid hang hallatszik; munda 
kemez tábdmaj itt kumisz nem találtatik. 

c) -s, mássalhangzó után -es (-us, -ós), -és (-ms, -ŐS) 
képzővel cooperativ, reciprok, néha gyakorító igék alakulnak: 
kára- nézni: kdras- egymásra nézni; isdnld- üdvözölni : isiinlás-
egymást üdvözölni; táne- ismerni: tánes- ismerkedni; buil- osz
tani : btulés- osztozkodni; kér- bemenni: kérés- együtt, közösen, 
kölcsönösen bemenni; sóra- kérdezni: sáréi' kérdezősködni. Eltérő 
értelemmel: kii- jönni, kiles- illeni (tulajdonképpen összejönni.) 

d) -t, -dgr (-dór, -dur), -dér (-dvir, -d'ér), -t§r, -tér, -§z, 
-éz, -y§z, -géz, -kez, -kéz, -ar, -ar, -er (ur, -ór), -ér (wr, -ér), 
képzőkkel az átható igéből műveltető, a bennható igéből cselekvő 
ige lesz. Eme képzők hol való alkalmazását általában a nyelv
szokás szabályozza: ása- enni: ásat etetni; kér- bemenni: kért-
bemeneszteni, beereszteni; ál- elvenni: álder- elvétetni; tü- (tur-) 
születni: tüd§r- szülni; tus- nőni: wstér-, tustuir- növeszteni; 
ák- folyni: ayez- folyatni, kiönteni; im- szopni: iméz- szoptatni: 
kéj- felölteni: kéjgéz öltöztetni; kájt- visszatérni: kájtar- vissza
téríteni, visszaadni: tös- esni: tesSr- ejteni, elejteni. Képzőhalmozás 
van például ebben: éc- inni : écért- i tatni; tőelváltozás ilyenek
ben: vil- meghalni: uitér- (néha viltér-) megölni; kii- jönni : 
kitér- hozni. Az itt említett képzőkkel alakult igék legtöbbje 
lehet megengedő értelmű: áy§z- folyni hagyni, áld§r- elvenni 
engedni sat. 

e) -rala, -gdlá, -kala, -kaid képzővel gyakorító igék ala
kulnak : üter- ülni: üteryala- üldögélni; éc- inni, éckálá- iddogálni. 

T a g a d ó i g é k . Tagadóvá lesz az ige ha tövét -ma, -ma 
képzővel megtoldjuk: ál- venni: álma- nem venni; ézld- keresni: 
ézldmd- nem keresni tatér- megölni; wtérmd- meg nem ölni; 
ütgrjala üldögélni: üteryalama- nem üldögélni. A bár van ige 
tagadója: juk nincs. 

A tagadó ige ragozása a maga helyén megemlítendő eset 
kivételével teljesen egyezik egyéb -a, -a végzetű igék ragozásával. 
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Mód- és i d ő k é p z é s . 

a) A felszólító mód egyes második személye a puszta igető: 
ál végy! ézldma ne keress! A felszólító mód többi személyei a 
következőképpen alakulnak: ál- venni: álaj§m vegyek, ál végy 
álsen vegyen, álajek vegyünk, álej-ez vegyetek, álsenlar vegyenek. — 
bir- adni: birájém, bir, birsén, bérájék, birégéz, birsénlar. — 
ása- enni: ámjem, ása, ásasen, ásajek, ásaygz, ásasenlar. •—-
ézlá- keresni: ézlájém, ézlá, ézlásén, ézlájék, ézlágez, ézlásénlár.— 
kiírná- nem jönni: kilmájém, kilmá, kilmásén, kilmájék, kilmágéz, 
kilmasénlar. 

A egyesszám második személye -sana, -sáná vagy -l§, -lé 
szótaggal bővülhet: ásasana egyél hát! kilsáná gyere hát! káraié 
nézd csak! 

Az első személynek néha szándékossági értelme van: 
birájém adni akarok, birájék adni akarunk. 

b) A puszta igetőből -sa, -sá képzővel feltételes mód alakul, 
a következő személyragozással: ásasam ha eszem, ha enném (a 
jövőben), ásasan ha eszel, ha ennél, ásása ha eszik, ha ennék, 
ásasak ha eszünk, ha ennénk, ásasaygz ha esztek, ha ennétek, 
ásasalar ha esznek, ha ennének: •— kit menni: kitsam, kitsáy, 
kitsá, kitsák, kitságéz, kitsálar. — álma- nem venni: almásam, 
álmasarj, almása, almásak, álmasayez álmasalar. — Az i- «lenni» 
igéből: isám, ha vagyok, ha volnék, isáp, isá, isák, iságéz, isálár, 
mely alakok, ritkán ugyan, a megelőző szó hangrendjéhez is 
alkalmazkodhatnak. 

A da, clá kötőszóval a feltételes módnak ezen befejezetlen 
jelene megengedő értelmet kap: ásasam da ha eszem is. 

A bul- «lenni» ige jövő idejének egyes harmadik személyével 
ugyanez a mód a cselekvés lehetőségót fejezi ki : kitsam bul§r 
mehetek, kitsáy bulgr mehetsz, satb. 

Az i- lenni ige határozott műit idejének egyes harmadik 
személyével feltételes vagy óhajtó értelmű múlt időt kapunk: 
ásasam idé ha ettem volna, ha enném, bár ehetném satb. 

c) A -faj, -gáj, -kaj, -káj képző hozzájárulásával óhajtó
mód alakul az ige tiszta tövéből: ál- venni: ályajmen venni 
akarok, venni szeretnék, vennék, ályajsen, alfaj, ályajbgz, ályaj-
sez ályajlar. — wlma- meg nem halni: mlmágájmén, uilmágájsén, 
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inlmdgdj, uilmágájbéz, lulmdgajséz, uilmdgajldr. — A bul- lenni 
igéből bulyaj, v. buyaj bár lenne, lehet. — kit- menni: kitkáj-
mén satb. Megjegyzendő azonban, hogy ez a mód nem egyértelmű 
pl. a szanszkrit ditsámi «adni szeretnék»-féle desiderativ ala
kokkal, mert míg ditsati pl. azt jelenti, hogy «ő szeretne adni,» 
addig a tatár birgaj — bár adna, csak adna; szóval az első 
személy óhajtását fejezi k i : 

d) -de (-du, -dó), -dé (-dui, -de), -te (tu, -tó), -té (-fm, 
-tő) képzővel határozott múlt idő alakul a következő személy
ragozással : al- venni: dldgm vettem, dldgn vettél, áld§ vett, 
áldek vettünk, aldeyez vettetek, áldelar vettek, tót fogni: tóttóni, 
tóttón, tóttó, tóttók, tóttóygz, tóttólar (v. tóttem satb.) — kwrmá-
nem látni: kuirmddém, harmadén, kuirmdde, kmrmadék, kiurma-
dégéz, kuirmádélár. — uitért- megöletni: uitérttém, uitérttén, 
uitértté, wtértték, tutérttégéz, uitérttélár. — teiér elejteni: teéér-
dem v. teserdém satb. Az i- lenni igének ezen ideje idém valék 
idén, idé, idék, idégéz idéldr, legtöbbnyire hosszú i-vel: idém 
satb. Ugyanezek az alakok előfordulnak d helyett j-vei: ijém, 
ijét}, satb., és gyakori eset az is, hogy az i kiesik s a megmaradt 
rész encliticusan csatlakozik a megelőző szóhoz, felvéve annak 
hangrendjét is: kdlyan idé v. kdlyand§ maradt; ájtkdnlar idé v. 
(ijtkdnldr-dé mondották. 

Eme múlt időre nézve megjegyzendő, hogy épp úgy, mint 
oszmanli mása azt fejezi ki, hogy a beszélő biztos abban, hogy 
az, vagy úgy történt, a hogy mondja. 

A -d§, -dé képzővel kétségtelenül összefügg a hasonló alakú 
főnévképző, melyet pédául a tatár jdkt§ fény, oszmanli serpinti 
szóradék szóban találunk s melyből a már ismert -ke, -ké képző 
hozzájárulásával alakulhatott ki a -d§k (-duk, -dók), -dék (-duik, 
•d'ék) képző és t kezdetű mása: kdldgk maradék, maradás, kil-
dék jövetel, jövés, mely főnév módjára ragozható : dltgn jukargda 
jezdektd d&réstlök batár mikor az arany a felszínen úszik, az 
igazság elsülyed. 

ej A -ma, -ma képzővel jelenidejű igenév alakul: dsama 
evés, kilmd jövetel. Ennek dativusa végső magánhangzójának 
kiesésével -mak, -mdk, mely teljesen önálló igenév, jelentése 
szerint főnév, vonzata szerint azonban megtartotta igei termé
szetét : kójás tótólmak napfogyatkozás, jdnygr jdumak az esőesés,. 



TATÁÉ NYELVJÁRÁSI ADALÉKOK. 81 

das regnen. Ezen igenév főnév módjára ragozható: bélmdk tudás, 
a mit az ember tud: bélmágémné tudásomat, a mit tudok. Elő
fordul -lek, -lék képzővel is: dsamaklek evés, kilmdklék jövetel, 
míg -c§, -cé képzővel desiderativ értelmet kap: ásamakc§ a ki 
enni óhajt, enni kíván, kitmakcé a ki menni akar, menni kívánó: 
ük§makc§men olvasni akarok, olvasni fogok. A bul- lenni igének 
minden alakja összekapcsolható ezzel az igenévvel s így alakul 
ki egy egész desiderativ igeragozás, mely az említett szanszkrit 
alakkal értelem szerint teljesen egyezik: écmakcé bulam§n inni 
akarok, inni kívánok, écmakcé bulyanda meg akarván inni, mi
kor meg akarta (v. akartam — a verbum régens személye sze
rint) inni satb. 

f) Az -ü, -Ta képzővel, mely az igető a, á végzetével áu, 
aiu ikerönhangzót alkot, az oszmanli -ma, -me képzős igenévvel 
egyértelmű személyragozható igenév alakul: táp- találni, tabu 
találás, das finden; Tutérel- megöletni (pass.): uitérélüi megöletés, 
oszmanli: öldiirülme; ása- enni: ásáu, kit ma- nem menni, kitmaui 
nem menés, oszm. gitmemv. — ujnarya bárü kiuyéllé játszani 
menni kellemes, miném kálaya bárüwumda (v. bárüwgmda) ni 
ééé$ bár mi közöd az en városba menésemhez ? 

A -ce, -cé képzővel bővülve ezen igenévből nomen actoris 
lesz : ték- varrni: tégüi varrás, téguicé varró szabó; kej- merészelni: 
kgjü merészelés, bátorság, kejüce vakmerő, bátor ; kuirsdt mutatni : 
kiursdtíucé — oszmanli: gösterigi. 

g) Az -é, mássalhangzó után -§s (-us, -ós), -és (-rus, -Ss), 
képzővel is igenév alakul, mely azonban a volgai tatárságban 
már teljesen főnévi használatú és gyakran konkrét jelentésű, 
nem úgy mint az oszmanliban : táp- találni: tdb§s lelés, találás, 
nyereség, tdbesl§ nyereséges; suk- ütni: suyus harcz, csata, ütközet. 

h) A -m§s (-mus -mós), -més (mius, -mes) végzetü nomen 
actionis kevés kivétellel teljesen főnévi használatú eltórőleg az 
oszmanlitól, hol multidejű participium képző: kilmés jövés, jöve
tel, das kommen v. gekommen sein; tör- állani: tórmós állás, 
lét, élet: míném kilmésém áya suk§ms§z kmréndé az én jövetelem 
neki kellemetlennek látszott, aé yáten bérián tórmós három 
asszonynyal való együttlét. 

Az i- lenni igének ezen alakja személyes ige az egyes és 
többesszám harmadik személyében: imés volt, imésldr voltak. 

Nyelvtudományi Közlemények, XXXVIII. • 
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i) A -ran, -gán, -kan, -kan képzős igenévnek igen sokféle 
használata van. Birtokos személyragokkal vagy viszonyragokkal 
ellátva rendesen multidejü vagy jelenidejű nomen actionis: bár
menni : kaidra bárgangm városba menésem, kálara bárganemda 
mikor a városba mentem. — éc inni : sgjerlar sü éckándá mikor 
a tehenek vizet isznak. Az i- lenni igének ezen alakja lehet 
verbum linitum: ikán ist, sind, volt, voltak. 

Ugyanez az igenév lehet cselekvő vagy szenvedő partici
pium melléknévi vagy főnévi használattal: Álla birmáganné 
mulla birmás a mit Allah meg nem adott (v. meg nem ad) a 
molla sem adja meg. télágánéyné ál vedd el óhajtottodat, vedd 
el azt, a melyiket akarod, káladan kuglin késé városból jött v. 
jövő ember, uilgán telke döglött róka. Átható igéknek ez az 
alakja jelzőül használva, ha a tárgya ki van téve, cselekvő, ha 
nincs ki téve, szenvedő jelentésű: káz olyan lác§n ludat fogott 
sólyom; olyan sólyom, a mely ludat fogott; de : ájtkán suiz 
kimondott szó, átkán uk kilőtt nyíl. Ugyanezen participium elő
fordul -l§k, lék képzővel mint főnév: kwryánlék = oszm. gör-
müs ólma v. görmüs ohnaklik. 

Birtokragozva bár igével állító, juk nincs tagadó szóval 
tagadó multat képez: kuirgdném bár láttam, kuirgdnéy bár láttál, 
v. láttad, kiurgáné bár látott v. látta, kuirgánébéz bár láttunk v. 
láttuk, kiurgánégéz bár láttatok v. láttátok, kuirgdnldré bár láttak 
v. látták. — kuirgdném juk nem láttam satb. Ez az alak teljesen 
olyan jelentésű mint az oszmanli gördüjüm var, gördüjüm jok 
féle képzésű multidő. 

Az óhajtó módból ismert igei személyragokkal ellátva ez a 
participium határozatlan multidőt képez, mely értelme szerint 
teljesen fedi az oszmanli -misim, -missin, -mis satb. végzetű 
multidőt: kit- menni: kitkdnmén mentem, kitkdnsén mentél, 
kitkdn v. kitkdn dér ment, kitkdnbéz mentünk, kitkdnséz mentetek, 
kitkdn dérldr v. kitkdnldr dér mentek. — kálma- nem maradni: 
kálmaranm§n nem maradtam, kalmáransen, kálmaran v. kálma-
yan d§r, kálmaranb§z, kálmaransez, kálmaran dérldr v. kálma-
ranlar d§r v. kálmaranlar. 

Az i- lenni ige -dé képzős múltjával határozott, -més vég
zetű múlt idejével határozatlan végzett múlt képezhető a -ran, 
~gán képzős igenévből: djtkdn idém (= oszm. sö'jledim idé v. 
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söjlemis idém) ájtkán idéy ajtkan idé v. ájtkan-dé satb. — ajtkan 
imés = oszm. söjlemis imis, ájtkanldr imés == oszm. söjlemié-
lermis. Ugyanilyen jelentésűek az ikán alakkal összetett for
mák: ajtkan ikan mondott volt (állítólag, úgy hallottam má
soktól). 

j) Az -a, -a képzős igenév folyamatos jelenidejű cselekvést 
jelent. A képző alakja mássalhangzók után félhosszú -a, -a, 
magánhangzók után -j, mely előtt az -a, -a tővégzet nem vál
tozik oly rendszeresen g-, illetőleg e-vé, mint a kazáni tatárság
ban: táp- találni: tába, uitér ölni: útiéra, ása- enni ásaj (v. 
ásej), jgrlama- nem énekelni: j§rlamaj (v. j§rlam§f), ükg- olvasni: 
ükgj, ézlá keresni: ézláj (v. ézléj), éckálámá- nem iddogálni: 
éckálámáj (v. éckaláméj). Ez az igenév lehet módhatározó: swláj 
suiláj mrána beszélgetve beszélgetve (azaz: folytonos beszélgetés 
által) megtanul; tóra tóra álldogálva. Tagadó igékből képezve 
«a nélkül, hogy» értelmet fejez ki: jil téjméj uilán básg sélkén-
más a nélkül hogy a szél érné, nem rezeg a fű teteje. 

A tór- állani, ját- feküdni igék különféle alakjaival kap
csolatban azt fejezi ki, hogy a cselekvés tartós, huzamos, hiva
tás szerint űzött, vagy egy más esemény lefolyásakor még min
dig folyamatban van v. volt: kára- nézni: kárgj tór- v. karaj 
tór- elnézni, elnézegetni; jása csinálni, készíteni: kgmgzngy já%sg-
sgng jásaj torpan jir olyan hely, a hol a java kumiszt készítik; 
bára játkanda menés közben. 

A básla- kezdeni igével csatolva a cselekvés beállását, a 
bir- adni igével kapcsolva a cselekvés határozottságát jelenti: 
jgyla- sírni: jgylaj básladg sírva fakadt, elkezdett sírni; jeré-
menni: tégüicé uiz julgna jerej birgan imés a szabó ment tovább 
a maga útján; ásaj bir edd meg! 

A kotr- látni ige felszólító módjával összekapcsolva kérést, 
óhajtást fejez ki: duada bula kim imádkozzál csak; jáuwgmlar 
bula kutrmasen csak esős idő ne legyen. 

Az ál- venni igének tagadó alakjaival kapcsolatban ez az 
igealak a cselekvés lehetetlenségét fejezi k i ; és megtörténhetik, 
hogy az ál- ige ily esetben kezdő magánhangzóját elveszíti és 
a megelőző ige hangrendjéhez simul: ásaj álmadgm nem tudtam 
megenni, nem ehettem meg, kájta almasar) v. kájtalmasay ha 
nem tudsz visszatérni, ha nem térsz vissza; kéra álmayan nem 

6* 
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mehetett be. kmrá álma- nem nézhetni, rendesen kuuralmá-
alakban fordul elő és «ki nem állhatni», gyűlölni» jelentésű. 

A -men, -mén, -sgn, -sén-íé\e igei személyragokkal ez az 
igenév adja a jelentőmód folyamatos jelenidejét: bél- tudni: 
bélamén v. béldm tudok, tudom, bélasén, bélá v. béladér, bélábéz, 
béláséz, bélálár. — tör- állani: tórámén v. tórám állok, tórasgni 

tóra v. tóra dgr, tórabgz, tóras§z, tóralar. — éslá- dolgozni: 
éslájmen, éslájsén, ésláj v. ésláj dér, éslájbéz, éslájséz, éslajlár, 
vagy: ésléjmén, ésléjsén, ésléj, ésléjbéz, ésléjséz, ésléjlar. — ásama 
nem enni: ásamajmgn nem eszem, asumajsen, asamaj v. asamaj 
d§r, ásamajbgz, ásamajsgz, ásamajlar, vagy: asamgjmgn, ása-
mgjsgn, ásamgj, ásamgjbgz, ásamgjsgz, ásamgjlar. 

Ugyanez az igenév az i- lenni igének -dé képzős múltjával 
határozott, -més képzős és -kán képzős alakjával határozatlan 
folyamatos multat képez: kii- jönni : kila idém (ijém) jövök 
vala, kila idén jössz vala stb., kilá imés jött vagy jön vala 
(mint mondják), üter- ülni: ütera ikánmén = oszm. oturujor-
musum, ütera ikansén = oszm. oturujormussun, utgra ikán = 
oszm. oturujormus vagy oturmakta iken, ütgralar ikán = oszm. 
oturujorlarm§s v. oturmaktalar iken. 

k) -r, -er (-ur, -ör), -ér (-wr, -$r), -ar, -ár képzővel be
álló jelen- vagy jövőidejű participium alakul. Tagadó igékből 
ez az alak -s képzővel képződik, egyébként magánhangzón 
végződő igetövek mindig r-t, az egytagú, mássalhangzón vég
ződő igetövek az alább felsorolandók kivételével -ar, -ár kép
zőt, a többtagú mássalhangzón végződő igetövek -er, -ér, képzőt 
vagy annak hangrendszerti változatait veszik fel: álda- csalni: 
áldar csaló, csalás; ézlá- keresni: ézlár kereső, keresés; uil-
meghalni: mlár meghaló, meghalás; tót- fogni: tótar fogó, 
fogás; ütert- ültetni: üt§rt§r ültető, ültetés; ónót- elfeledni: 
ónótór v. ónóter elfeledő, elfeledés; wtérél- megöletetni (getötet 
werden): uitérélér; ásama- nem enni: ásamas nem evő, nem 
evés : kilmá- nem jönni, nem jövés. Az egytagú, mássalhangzós 
végzetűek közül a többtagúakat követik: ál- venni: áler, ájt-
mondani: ájtér, bél- tudni: bélér, bir, adni: birér, bár- menni: 
bár§r, bul- lenni: bulgr, ját- feküdni: ját gr, jár- hasítani: járgr 
jer- (j'ér'é-) menni: jbrbr, v. jisrér, kai- maradni: káler, kvir-
lá tni : kuirér, ór- verni, ütni: órór, tárt- húzni: tártgr, tör-
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állani: tórór, ur- aratni: urer. Az i- lenni igének ezen alakja : 
d§r, dir. 

Ez az igealak használható melléknévül és főnévül egyaránt 
s jelentése hol az oszmanli -r képzős igenévnek, hol az -agak, 
-egek képzősnek felel meg: bul§r dddm olyan ember a kiből 
válik vagy válhatik valami, bulmas dddm olyan ember a kiből 
nem válik vagy nem fog válni semmi; kdéén uildrénné bélmdjsén = 
oszm. ne vakít ölegejini bilmejorsun = nem tudod, mikor fogsz 
meghalni: ikmdk urlar ecSn kenyérlopás czéljából. Ezen igealak 
dativusa felel meg legjobban annak, a mit infinitivuson érteni 
szoktunk: kis- vágni: urmanya üt§n kisdrgd bárd§m elmentem 
az erdőre fát vágni; mun§ djtérgd téjés tüügél ezt mondani nem 
illik; mine'm nijjdtém kálaya bar§rya nekem szándékom a városba 
menni. Külön felemlítést érdemel ilyenforma használata: min 
dwulya kitmdská ujlap tórám azon gondolkozom, hogy nem 
fogok falura menni; tiz kdjterya djtté azt mondotta, hogy hamar 
vissza fog térni: bu, áyac áuivarya tóra ez a fa dűlőfélben van. 

Ez az igenév előfordul -l§k, • lék képzővel i s : bul§rl§k jóra
valóság, nagyratermettség, kuirálmá- gyűlölni: kmrdlmdslék gyű
lölet. Csak nyomtatásban olvastam, beszédben azonban nem 
hallottam az ilyen halmozott tagadást, mint: imézmássézlék nem 
szoptatás, az iméz- szoptatni igéből. 

Igei személyragokkal ebből az igenévből beálló jelen vagy 
jövő idő alakul, mely közmondásokban körülbelül a görög aoris-
tos gnomikust helyettesíti és sokszor a folyamatos jelennel 
váltakozik. 

jása- csinálni: jásarmen csinálok, csinálni fogok, jásarsgn, 
jasar, jdsarbgz, jásars§z jásarlar. — bél- tudni : bélérmén, bélérsén, 
bélér, bélérbéz, bélérséz, bélérldr. — üt§rma- nem ülni: ütgrmas-
men v. ütermam nem ülök le, nem fogok leülni, ütermass§n, 
ütermas, ütermabez (ütermasbez helyett) üt§rmass§z, ütermaslar. — 
écma- nem inni: écmdsmén v. écmdm, écmdssén, écmás, écmabéz, 
écmdsséz, écmasldr. 

Megjegyzendők még az ilyen kapcsolatok: jeylar idein sír
nék, sírtam volna; jeylar imés sírt v. sír (mint mondják). 
A bul- ige külömböző alakjaival kapcsolva ezen igenévből szá
mos új alak keletkezik, melyeknek értelme azonban könnyen 
felfogható s azért külön nem sorolom fel őket. 
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I) Szándékoltságot és jövőidejűséget fejez ki az -ase -dsé 
képzős igenév, melynek a, d hangja legtöbbnyire nyújtva ejtődik 
s mely magánhangzók után a tatárok nyelvén csak -s§, -sé 
alakban jelenik meg, holott jelentése is, alakja is arra mutat, 
hogy itt tulajdonképpen a j) pont alatt említett igenévnek 
harmadikszemélyű birtokosszemélyragos alakjával van dolgunk : 
ál- venni: álasg a ki venni akar, a mit az ember elvenni akar ; 
bél- tudni: béldsé a ki tudni szeretne, a mit az ember tudni 
akar, a kinek tudnia kell; ása- enni: ásase a ki enni akar, 
enni fog. Személyragozva: ásas§m, ásás§n, ásas§(\) ásas§b§z satb. 
Példák: miném sdhárgá báras§mbár a városba kell mennem (fo
gok menni); ángy sábakne béldsé bar neki a leczkét kell tudnia; 
álas§m bár kapnivalóm van; álasg bár késé sikéllé mint olyan 
ember, a kinek kapnivalója van. 

A kii- jönni ige különféle alakjaival ezen igenév birtokos-
ragos alakjai ilyen jelentésű módalakokat adnak: ásas§m. kild 
enni akarok, éhes vagyok; écdsé kilgan megszomjúhozott (mint 
mondják); türan jirémné kwrásém kildé vágyam támadt szülő
földemet látni, oszm. dordurum jeri göregejim geldi. 

J e g y z e t . A tatárban is előfordul, de korlátolt használat
ban egy -acak, -acak képzős igenév: kildcdk zaman a jövendő 
idő; ni kilácákné bélméjmén nem tudom, mi lesz a jövendő. 

m) A -rac, -gdc, -kac, -kde képző előidejű határozói ige
nevet képez: mun§ bér nicd tdpk§r ájtkde kitté ezt egy néhányszor 
elmondván, elment; öjgd kájtkac dmrt sarat vitte négy óra múlt 
el azóta, hogy haza jöttem (v. jött satb.). c§n kmnélddn j§rlarac 
suk§r kuizddri jás c§rar tiszta szívből ha sír valaki, világtalan 
szemből is könny jön. 

n) A -ránca, -gdned, -kanca, -kanca képzővel, mely nyil
ván összefügg a -yan, -gdn igenév képzővel határvető igenév 
alakul: sin kilgdncd addig míg te eljösz, míg te megjösz. 

o) Csak tagadó igékhez csatolva találtam a -j§nca, -jéncá 
határozói igenévképzőt: j§rla- énekelni: min j§rlamaj§nca kém 
j§rlas§n ha én nem énekelek, ki énekeljen ? — nuzdálar kmrmd-
jéncá bajt nem látva. 

p) A -p, mássalhangzó után -§p (-up, -óp), -ép (u^p, ep), 
képzős határozói igenév tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy az 
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igében foglalt cselekvés közvetetlenül megelőz egy másikat: ájü 
sálkannen jáfraklargn jejgp álgp énéna kájtkan a medve a répa 
leveleit összegyűjtvén, vévén barlangjába visszatért. A di- mon
dani igének ezen alakja dip v. dijép, a dip alak legtöbbnyire 
az oszmanli deje, dejü értelmében használatos: yáwadayg tórnáng 
tötam dip kulendayg cgpcgkng jibárma oszm. havadaki turnaji 
tutagayim deje elindeki serceji ucurtma. 

Sokszor szerepel a -p képzős igenév mint módhatározó, s 
innen magyarázható, hogy a comparativus ragját is felveheti: 
keckgrgp kiáltva = hangosan : kgckgrgbrak hangosabban ; továbbá 
hogy nagy szerepe van egyéb nyelvek igekötős igéinek vissza
adásánál : káz- ásni, cgkar- kivenni, kihúzni: kázgp cgkargrya 
kiásni; kis- vágni, te ser ejteni: kisép tesererga levágni, ki
vágni : ása- enni, betér- bevégezni: dsap bétérdém megettem, 
Sse- fagyni, fázni, bét- végződni: esep béttém megfagytam, telje
sen átfáztam. 

A tör- állani, ritkábban a jere-, jer- menni járni igével 
kapcsolatban a cselekvés folyamatosságát fejezi ki a nélkül 
hogy, mint hasonló kapcsolatban az -a, -a képzős igenév, dura-
tiv jelentésűvé tenné: harap tóramgn nézem, szemlélem; míg 
karaj v. kárgj tóramgn elnézem, elnézdegélem; bér vizén bik 
yákgllgya ujlap jergán késé egy ember, a ki magát nagyon okos
nak tartá. 

A bul- lenni igének tagadó alakjaival a cselekvés lehetet
lenségének kifejezésére szolgál: belép bulmas nem lehet tudni. 

L é t i g é k. 

Az i- lenni igének, mely általában oopula természetű, 
csak külön felemlített alakjai fordulnak elő, hiányzó és meg
lévő alakjait általában a rendes ragozású bul- lenni igének 
alakjai pótolják. A jelen időben a copula általában hiá
ny ozhatik. 

A copula jelen idejének tagadására szolgál tiúgél: butéjés 
tűigél ez nem illő. 

A bár van, bár ide, bár imés satb. ige egyértelmű a német 
«es gibt»-tel, tagadója: juk. 
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K é r d é s ós r é s z l e g e s t a g a d á s . 

A kérdőmondat szórendje általában nem külömbözik a 
kijelentő mondat szórendjétől. Ha a mondatban kérdönévmas 
nincs, akkor ahhoz a mondatrészhez, melyre a kérdés vonat
kozik, a -mg (-mu, -mó), -mé (-miu, -me) kórdőszó járul : irtdga 
kdlaya bárgrsen holnap a városba mégy; irtdgd-mé kdlaya bárgr
sen holnap mégy a városba? irtdga kálaya-mg bdrgrsgn a vá
rosba mégy holnap? irtdga kdlaya bdrersen-me mégy holnap a 
városba? — -me, -mé helyett állhat nyomatékosan a mondat 
végén: -me ikdn, -mé ikdn v. -mikan is. 

A részlegesen tagadó, illetve megszorító «csak» szócskát a 
tatár a ygna, génd, kgna, kend szóval fejezi ki, mely a szóhoz, 
melyre vonatkozik, enclitikusan simul és e, é hangzóját gyakran 
el is veszti: miném 'élésem bér dkca-ygna-mg hát az én részem 
csak egy pénz? mune üreslar-ygna ásap tóra ezt csak az oroszok 
eszik; sin kilgdc-kénd jdza bdsladem csak akkor kezdtem olvasni, 
mikor te megjöttél. 

Ugyanez a szócska egyébként mint beczéző képző is elő
fordul : tdmdkénéy tdmgéndsé a dohánynak izecskóje. 

J e g y z e t . Mondattani szempontból még csak annyit jegy
zek meg az igére vonatkozólag, hogy a többes harmadik személy 
-lar, -lar-je igen gyakran elmarad. 

III. Szövegek. 

AJ D a l o k . 

1. 
Jil jilldj, düst§m, djazya, 
mulla jékét jdza kjdyazya; 
bdsendaye bmrkén leyyer sdlep 
móyaja der jékét jáyy§zya. 

1. 
Szél fújdogál, barátom ; kiderül, 
tudós ifjú irogat papirosra; 
fején levő süvegét félre csapva 
unja magát a legény egyedül. 



TATÁR NYELVJÁRÁSI ADALÉKOK. 98 

2. 
Jilbérdáj jilbér pécdn cápkanda, 
cályelar§m téjdé bálceklia. 
Álla riza bulsen ráymát jáusen 
ml mátume tápkan kárc§kka. 

3. 
Sánduyaclar sájraj öjáda; 
ójálare jásél pgjala ; 
sánduyaclar kébék sájraj sájraj 
yumer itsák ide dunjáda! 

4. 
Ujlajmen, düstgm, ujlajmen, 
ujlaremdgn kibán kójmajm§n, 
sul ujlaremne ujlaj ujlaj 
tátl§ jekelarema tujmajmen. 

5. 
Jerlajmgn, düstem, jerlajm§n. 
nik jerlajmea ikan min bulaj í 

2. 
Leng a szellő, a mint szénát kaszálok, 
a kaszám hantba vágódott. 
Allah áldja, (isteni) kegyelem hulljon 
arra az asszonyra, a ki azt a szépet szülte. 

á. 
Csalogányok szólnak fészkükben; 
fészkük zöld kristályüveg, 
csalogányok módjára, hej, ha dalolgatva 
élhetnénk mi is a világon! 

4. 
Tűnődöm, barátom, tűnődöm, 
tűnődésemtől boglyát nem rakok; 
ama tűnődéseimet tűnődve tűnődve 
nem tudok eltelni édes álmaimmal. 

5. 
Énekelek, barátom, énekelek. 
Hogy miért énekelek én így?-— 
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min jgrlamajenca kém j§rlas§n í 
sáiugan jardgn áj§rde bér yjidaj. 

6. 
uifuidd bujg tuyáj, turáj; 
bér tufájg án§n káriská. 
ádámlárdán áddm art§k tuigél, 
dddmlárddn ártek firistd. 

7. 
Buráj da buráj kár jáusa, 
b§jekmaj der bólán bálase, 
bér nuédálargn*) kmrmdjéncd 
ír bulmaj d§r áta bálase. 

8. 
Támákénéy jáfraklare 
bála lác§n kánatg; 

• 

Ha én nem énekelek, ki énekeljen? 
Szeretett kedvesemtől elválasztott az isten. 

6. 
Az Ufa (folyó) mente mező, mező ; 
egyik mezeje káriská fű. 
Embernél ember nem külömb, 
embernél külömb az angyal. 

7. 
Ha fergetegesen hull is a hó, 
nem bánja azt a szarvasborjú. 
Ha semmi vesződséget át nem él, 
férfi nem lesz az atya fia (az ifjú ember). 

8. 
A dohánynak levele 
fiók sólyom szárnya, 

*) A nuMálargn szóban levő birtokos személyrag magyar 
nyelvérzék szerint felesleges, de a tatárban hasonló esetekben 
elég gyakori, épp úgy mint a költőies többesszám: cály§lar§m 
«kaszám)) (1. a 2. sz. dalt!)- — mfm, oroszul y$HMKa, az Ufimka 
folyó, mely Ufa városánál ömlik az Ak-idélbe (oroszul: JBtJiafl pliKa). 
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tárnáké tártkan jékétlár 
pádgsanen sánatg 

9. 
Támákénén támgénásé 
bála kórtnón bálygnasg: 
tárnáké tártkan jékétlár 
matur kezney járygnase. 

10. Tákmak. 
Takmak bás§ siti bulgr: 

ák kélátká jul buler. 
ák kélátká kérgán idém : 
ábgz tuitkáj bizáná, 
bizáná dá tezáná. 
min ják§nrak báryan idém: 
kutsak álep kizáná. 
«áb§z tuitkáj, cácén ózon, 
áj-háj, tánká táyaryah) 
áb§z tuitkáj wáydá kujdg 
kié tárázá káyarya. 

a dohányozó legények 
a király tanácsadói. 

9. 
A dohánynak izecskéje 
ifjú méhnek mezecskéje : 
a dohányozó legények 
szép lányoknak szeretői. 

10. Tréfás versezet. 
A versnek a kezdete ez: 

Fehér házba út vezet. 
Bementem a fehér házba: 
a kisasszony cziczomázza magát, 
cziczomázza és szépítgeti magát. 
Én közelebb találtam menni: 
dorongot fog s eldönget. — 
«Ej kisasszony! hajad hosszú, 
ej-haj, tenkét ráakasztani!)) — 
A kisasszony meghagyta, 
hogy estére kopogtassak az ablakon. 
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káktem, suktem, — cekmade. 
mena táram ápterap, 
ésep béttém kálterap. 
sunden kittem cárasez, 
átem jigép cánas§z.*) 

B) K ö z m o n d á s o k . 

1. iké kaján árt§ndan jögérsán, bérsén da tóta álmassgn. 
2. bar jdsél da káz tézagé tiugel. 3. sáber itkán murádena jitkán. 
4. et kórsáygna sár§ máj kiléhnáj. 5. sej§rlar sü éckándá bózáular 
ház jálaj. 6. fál§m bárda telén tej, östá bárda kulen tej. 7. áp-
terayan turdák kuité béldn cuma. 8. kórt álmangn ásl§na tesa. 
9. tiléné namaz ükgrya kussap mányajgn tisép bétérér. 10. sábak 
ükemak éjna béldn k§j§ kázmak. 11. iké bármak áras§na it w>s-
maj. 12. Se táyan tájmaj. 13. árt sábayen ükeyan 14. árt sába-
yen ük§t§r. 15. báskert bér belengd bér bölón bird dér. 16. ür§s 
dvsey bulsa biléndá balta bulsun. 17. suláyajdan báslayan jázüya 

Kopogtattam, zörgettem, — nem jött ki. 
ím, én ott állok tanácstalan, 
átfáztam csak úgy vaczogtam. 
Onnan elmentem, nem tehettem máskép, 
befogván lovamat szánkó nélkül. 

1. Ha két nyúl után szaladsz, egyiket sem tudod meg
fogni. 2. Nem minden lúdtrágya, a mi zöld. 3. A ki kitart, 
czélhoz ér. 4. Eb gyomrába nem való főtt vaj. 5. Mikor a te
henek vizet isznak, a borjak jeget n}7alnak. 6. A hol tudós van, 
tartsd vissza nyelvedet; a hol mester van, tartsd vissza kezedet. 
7. Meggabalyodott récze fenekével bukik alá. 8. A féreg a java 
almába esik. 9. Ha bolondot imádkozásra fogsz, homlokát lyu
kasztja ki. 10. Tanulni annyi mint tűvel kutat ásni. 11. Két 
ujj közé hús nem nő. 12. Három támasztófa nem dől el. 13. Utó
lagosan (maga kárán) tanult. 14. Utólagosan tanit (== eső után 
köpönyeg). 15. A baskir egy fánkért egy kaszálót ad. 16. Ha 
orosszal barátkozol, fokosod övedben legyen. 17. Balfelől kez
dődő Írásban ne bízzál. (Az orosz írásra vonatkozik, mely az 

*) Tánká: érezpénz, a miből fűzért csinálnak és a haj
fonathoz fűzik; áb§z tiutkaj eredetileg «művelt leányzó» ezért 
fordítom a «kisasszony» szóval. 
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gsanma. 18. báj tapsa: kotló bulsun; járl§ tapsa: kájan áldgyl 
19. ált§n jukargda jezdektá derestlek bátar. 20. pari álgstgryan. 
21. kakré kájgn térátkán. 22. álla birmágánné mulla birmás. 23. át 
ménmagán át ménsá cába cába ULtérér, tun kéjmágan tun kéjsá kára 
káya bétérér. 24. ásgl kös ájargndan élágér. 25. irtásé táwuktan 
begenké jómórka ártgk. 26. irgá dáiulát jitárdü kárra sálsa da 
káz álgr, irdán dá'Uilát kácarda lácgn sálsa da áz á^gr. 27. áwur-
ran báska tímér tárak. 28. ájtkán síuz, átkán uk, uzran j-umgr, 
bérsé dá kire kájtmas. 29. uizéy járlg bulsay da ákcay kutp bul-
sgn. 30. irtágá uildréyné bélgandáj gbddát kgl, méy jel jumgr 
serácák kébe kasp it. 31. ák bulmasa da pak bulsgn. 32. átgn 
áldgryac kápkasgn biklágán. 33. át áunayan jirdá tek kálgr. 34. 
ádüm bár kém adámlárnéy náksg dgr, ádám bár kém yájwan 
ándan jáysgdgr. 35. ét simérsd éjdsén téslár. 36. iskésez jáye 
bulrnas, jámansgz jáysg bulmas. 37. ácngy kuizé ikmak+á, tukngy 
kvízé %ikmáttá. 38. álü üirátmáj, sátü lürátá. 39. étnéy kgjrgygn 

arabbal ellentétben balról jobbfelé halad). 18. Ha gazdag talál 
valamit (azt mondják): boldog legyen ( = gratulálok), ha szegény 
talál valamit (azt mondják): honnan vetted? 19. Ha az arany 
felszínen úszik, az igazság elsüllyed. 20. Kicserélte a boszor
kány. (Gyermekre mondják, ha rosszabb mint az ember szülei 
után várná. A japáni közmondás szerint is : oya ni ninu ko wa 
oni no ko da = a szülőjéhez nem hasonló gyermek ördög fia.) 
21. Ferde nyírfát támaszttatott valakivel (— rászedett, lóvá tett. 
v. ö. a 12. számú elbeszélést!). 22. A mit Allah meg nem ad, 
a pap sem adja meg. 23. A ki még lovon nem ült, ha lóra ül, 
addig hajtja míg meg nem öli; a ki subát nem viselt, ha subát 
ölt, addig veri, míg el nem nyűvi. 24. Az igazi madár lábával 
ül (az ágra). 25. Holnapi tyúknál jobb a mai tojás. 26. Ha az 
embernek szerencséje van, ha varját ereszt is, ludat fog; ha az 
embert a szerencse kerüli, sólymot eresszen bár, keveset fog. 
(A lácgn v. álácgn nevű sólyomfélét különösen vadkacsa vadá
szatra használják.) 27. Fájós fejre vas fésű. 28. Kimondott szó, 
kilőtt nyíl, elmúlt élet, egyik sem tér vissza. 29v Ha magad sze
gény vagy is, csak pénzed legyen sok. 30. Úgy imádkozzál, 
mintha azt tudnád, hogy holnap meghalsz; úgy szerezz, mintha 
ezer évig élnél. 31. Ha nem is fehér, csak tiszta legyen. 32. Akkor 
zárta be kapuját, mikor már el hagyta lopni a lovát. 33. A hol 
ló hempereg, ott szőr marad. 34. Van ember, a ki az emberek 
dísze; van ember, a kinél az állat külömb. 35. Ha a kutya 
meghízik, megharapja a gazdáját. 36. Ócska nélkül nincs ú j ; 
rossz nélkül nincs jó. 37. Az éhes szeme a kenyéren van, a jól
lakotté bölcseségen. 38. A vétel nem tanít, az eladás tanít. 
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kém kisá, áyar sul jáyj§. 40. ét uiz kgjrgygn uizé kuitarmásá, 
áne kém kmtárér'1 41. álma áyacendan jgrak tesmás. 42. áwul 
áwuz, urman kólák, k§r kmz. 43. ákcane julda tápsay da sánab 
ál. 44. iké kárbuz bér kultekka s§jmas. 45. iké táká básg bér 
kázanya sgjmas. 46. ána kviylé bálada, bála kuiylé dálada. 47. 
ásayan bélmas, turáyan bélér. 48. uirdák birsáy, káz ál§rs§n. 
49. át§y jáman bulsa, sát§p kót§l§rs§n, yáten§y jáman bulsa, riicék 
itársen. 50. ájaygydayg itégéy tár bulsa, dunjá kiylégéndá nifájda 2 

51. vikséz bála utz kéndégén uizi kisa im.es. 52. isák tuisák kád-
ren bélmás. 53. ácü jótü táu jótü. 54. áltgn jirda játmas. 55. át 
ázg§n§ tájya éjárér. 56. ir késénéy har buwungna bér %át§n. 57. 
őrá bélmágán ét éj éjáséná kunak kitérér. 58. jukar§ ur§n bárda, 
tuibán ütgrma. 59. iutm;is balta söják cábarya jár§j. 60. ir sá-
fárdá bélénér, át cánada bélénér. 61. ádám sudár, takdir kölár. 
62. jásné át bázargnda sórgjlar. 63. ána sete bélán kérmágán 
tana sete bélán kérmás. 64. ájakka tártsay, báska juk; báska 
tartsay, ájakka juk. 65. irta öjlángán ulgna k§z§na kinángán. 

39. A ki a kutya farkát levágja, annak az jó. 40. Ha a kutya 
maga nem emeli fel a maga farkát, ki emeli föl? 41. Az alma 
nem esik messzire fájától. 42. A falu száj, az erdő fül, a róna 
szem ( = mindenütt kell az embernek szavaira és tetteire ügyel
nie.) 43. Ha a pénzt az úton találod is, megolvasva vedd ma
gadhoz. 44. Két dinnye nem fér egy hón alá. 45. Két kosfej 
nem fér egy üstbe. 46. Az anya szíve a gyermeken, a gyermek 
szíve a réten. 47. Nem az tudja, a ki eszi, hanem az a ki 
aprította. 48. Ha kacsát adsz, ludat kapsz. 49. Ha rossz a 
lovad, ha eladod, megszabadulsz tőle; ha feleséged rossz, mit 
csinálsz? 50. Ha a lábadon levő csizma szűk, mi hasznod van 
abban, hogy széles a világ. 51. Mint mondják, az árva gyermek 
maga metszi el köldökét. (Itt a «mint mondják» v. «a mondás-
kint» értelmét az imés fejezi ki, mint alább is több helyen úgy 
példabeszédekben, mint elbeszélésekben.) 52. A szamár nem 
tudja a derékalj értékét. 53. Haragot elnyelni annyi mint hegyet 
nyelni. 54. Az arany nem hever a földön. 55. Hitvány ló csikó 
után megyén. 56. Férfi embernek minden izére egy asszony. 
57. Ugatni nem tudó kutya a házi gazdának vendéget hoz. 
58. Ha fent van hely, ne ülj alant. 59. Életlen balta csontot 
törni való. 60. A férfi hadban tűnik ki, a ló szánkóban tűnik 
ki. 61. Az ember beszél, a sors nevet. 62. A kort lóvásáron 
kérdik. 63. A mi az anyatejjel bele nem ment (az emberbe), az 
a tehén tejével sem megy be. 64. Ha a lábadra húzod, fejedre 
nincs; ha a fejedre húzod, lábadra nincs. 65. A ki korán háza-
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66. irnén suizé bér bulgr. 67. irta namaz kié namaz, ábzargnda 
yájwan kálmas. 68. ürgs bájsa, cirkdui sálgr; tátar bájsa, %átgn 
álgr. 69. ét ULZ ójásgnda iréklé. 70. át kibán dán erékmas. 71. áwulne 
mákta, sáhárdá tőr. 72. ütgryan kgz urgnlg bulgr. 73. át késnásép 
tángsa, ádám sórásgp tángsa. 74. ármánya ut§n téjáp bárm§jlar. 
75. uizé jimás, késégá birmás. 76. át§ jak urámda, kájygsg juk bu-
ránda. 11. ét disáy kgjrgyg juk, s§j§r disáy muygzg juk. 78. uizéy 
tápmayan málngy kádrg bídmas. 79. mlgán sgjgr sétlé bulgr. 80. 
ácgk áwuz ác kálmas. 81. ákca ákcang tába. 82. ákca cgkkanng ir 
tejmas, tir cgkkanng tiré tgjmas. 83. ájüdan kurgkkan urmanya 
bármas. 84. ásg juk ruza tótar, ésé juk namaz ukgr. 85. jukareya 
kárap fikér it, tubangd kárap seker it. 86. ét áuzgndan söják 
álép bulmas. 87. átasg bólán átmayanngn bálase kólán átmas. 88. 
báláié ej bázar, bálasgz éj mazar. 89. béz kápcgkta játmas. 90. 
béráui ákca jejar, béráui kápcgk tégdr. 91. bál dimák bélan áwuz 
tátlg bulmas. 92. bátgr járasgz bulmas. 93. bátgr bulsay ásarlar, 

sodik, fiának leányának örül. 66. Férfinak egy a szava. 67. Eeggel 
imádság, este imádság ( = későn korán imádság), istállódban 
állat nem marad. 68. Ha az orosz meggazdagszik, templomot 
épít; ha a tatár meggazdagszik feleséget vesz. 69. Az eb is úr 
( = szabad) a maga vaczkában. 70. A ló nem ijed meg a bog
lyától. 71. Dicsérd a falut és lakjál városban. 72. Várt leány 
várat nyer (szószerint: ült leány helyet kap). 73. A ló nyerítve 
ismerkedik, az ember kérdezősködve ismerkedik. 74. Erdőre nem 
hordanak fát. 75. Se maga meg nem eszi, se másnak nem adja. 
76. A kinek lova nincs az utczán, nincs gondja a hóviharban. 
77. Ha azt mondod, hogy «eb», farka nincs; ha azt mondod 
«tehén», szarva nincs. 78. Nincs értéke az olyan vagyonnak, 
melyet nem magad szereztél. 79. Döglött tehén jó tejelővé lesz 
( = minden döglött tehénre ráfogják, hogy jó tejelő volt). 80. 
Nyitott száj nem marad éhesen. 81. A pénz a pénzt megtalálja. 
82. A pénz kiözönlósét az ember nem tarthatja vissza, a verejték 
kijövetelét a bőr nem akadályozhatja meg. 83. A ki medvétől 
fél, nem megy az erdőre. 84. A kinek nincs mit ennie, böjtöl; 
a kinek nincs dolga, imádkozik. 85. Felfelé nézve gondolkozzál, 
lefelé nézve adj hálát. 86. Eb szájából nem lehet kivenni a 
csontot. 87. A kinek az apja nem lőtt szarvast, annak a fia 
nem lő vad szamarat. 88. Gyermekes ház vásár, gyermektelen 
ház temető, 89. Az ár nem marad meg a zsákban (— kibújik a 
szeg a zsákból). 90. Egyik ember a pénzt gyűjti, a másik zsákot 
varr (hozzá). 91. Azzal, hogy az ember azt mondja, hogy «méz», 
nem édesül meg a száj. 92. Vitéz nincsen seb nélkül. 93. Ha 
vitéz lesz, felakasztanak; ha gyáva lesz, eltaposnak; ha közép-
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jáwas bulsay básarlar, urtáca bulsay yan jásarlar. 94. bájngy 
mórgase k§j§k bulsa da, t'ét'éné tuyrg. 95. áuze kejgk bulsa da, 
báj ule suildsén. 96. bájney áuz§ kgjek bulsa da, suizé tuyrg. 97. 
béráui sejgr sáuwa, bérdui muyezgn tóta. 98. bijádán ála da tuya, 
kóla da tuja. 99. bötSn dunjáng síi álsa, utrdákká ni yám bár t 
100. birsáy álgrsgn, iksdy urgrsgn. 101. béjéj bélmdgdn ájüya 
uram tár. 102. birgdngd bér da kuip! ályanya álte da áz. 103. 
bér bglcerak sgjgr hétén kistűmé bglerata. 104. bér ir %átgn álsa, 
áltmgs yáten jeylar imés. 105. buiré da tuk bulsgn, huj da béten 
bulsgn. 106. bulgr dddm un jasénddn bás buler, bulmas adam 
k§rgkka jitéssá da jas buler. 107. bármaklar da bár se da tigéz 
tüigél. 108. bukka kerak tábeler. 109. báj estendd jáye kéjem 
kuirsdlar, rnuibdrdk bulsen, dirldr; járle SstSndd kuirsálár, kém-
néké t dirldr. 110. bájngy mdcésé da kuján tóta. 111. bélmdjméu 
bér suiz bélamén iké suiz. 112. bál tótkan bármayen jálar. 113. 
báyüc§ya barma, báseyo kájru álma. 114. bájne mái básar, jár-
l§n§ bála básar. 115. balek ézldr, kájda tirdnrdk; dddm ézlár, 
kájda já%s§rak. 116. bité dddb bélmagán, kmté táhárát kuirmd-
gdn. 117. buiré kártajsa étliir kelkesé bula imés. 118. buj ésldmáj, 

szerű lesz, királynak tesznek. 94. Ha ferde is a gazdag kéménye, 
egyenes a füstje. 95. Ha ferde is a szája, gazdag ember fia 
szóljon. 96. Ha ferde is a gazdag szája, egyenes ( = helyes) a 
szava. 97. Az egyik feji a tehenet, a másik a szarvát tartja 
(v. ö. a 90. számút). 98. A kanczától tarka is születik, fakó is 
születik. 99. Ha az egész világot elönti is a víz, mit bánja a 
kacsa? 100. Ha adsz, kapsz; ha vetsz, aratsz. 101. Tánczolni 
nem tudó medvének szűk az utcza. 102. Az adónak egy is sok, 
a kapónak hat is kevés. 103. Egy sáros tehén az egész csordát 
besározza. 104. Ha egy férfi házasodik, hatvan asszony sír 
(imés = mint mondják). 105. A farkas is jóllakjék, a juh is 
egész legyen. 106. A valamire való ember tíz éves korától fő 
(ember), a semmire való ember, ha negyven évet ér is, fiatal. 
107. Az ujjak se mind egyenlők. 108. Trágyához akad lapát. 
109. Ha gazdagon látnak új ruhát, azt mondják: áldott legyen 
( = kotló bulsgn), ha szegényen látnak (új ruhát), azt mondják: 
kié? 110. Gazdagnak a macskája is nyulat fog. 111. «Nem 
tudom», egyszó; «tudom» két szó. 112. A ki mézhez nyúl, meg
nyalja a ujját. 113. Javashoz (bűbájoshoz, jövendőmondóhoz) 
ne menj, fejedre gondot ne végy. 114. A gazdagot a vagyon 
nyomja, a szegényt a gyermek nyomja. 115. A hal azt keresi, 
hol mélyebb; az ember azt keresi, hol jobb. 116. Arcza tisztes
séget nem tud, a feneke mosást nem látott. 117. A mondásként, 
a farkas ha megvénhedik, ebek csúfja lesz. 118. Nem a test 
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kai éslaj. 119. bdjrdmddgé ásgy bulmas, ályandaye %átgngy bul
mas. 120. báygtsgz bálangy áuze áska téjsd, bórnóndan lián áyar.. 
121. tatárra télmác kirákmás. 122. téléncénéy kápcgye tulsa da, 
kiuzé tujmas. 123. tinták tipsd timer eza. 124. tuymayan bálája 
bisék élmájlár. 125. tisék jgrtektan keld imés. 126. tátamgy fá
kéig testán suy kilá imés. 127. tüyan jirddn tujyan jir jáyse.. 
128. tilédán tuyrg yabár. 129. bér tőkSrgdn tékérekné kire jót-
mejlar. 130. tejá kgjrgyg jirgá jitkánén kém kuirgán bár? 131. 
tuyrg tél tás jár gr. 132. tilédán söráma, id iuze ajter. 133. tilé 
kgzglya asek. 134. cen kuiyéldán jgylayac sukgr kuizdán jás 
cgyar. 135. cnivás bélán düst bulsay, cábatasgn tuirgá kujar^ 
13G. yálk kájyusgn yán cikár, yán kájyusen kém cikár f 137. 
hisablaskan duslar örósmas. 138. dáutlátnéy kádre bétkác bélénér.. 
139. diné báskangy filé báska. 140. düst kárar básgya, dusman 
kárar ájaygya. 141. dunjá bér bitén kuirsatá, bér ktutén kuirsátá. 
142. ürgsngy yákgle mgjgk ástgnda. 143. suilásá bélmágán késé
dán Srd belgán ét ártgu. 144. séjáksez tél nej dimás. 145. sulit 
stdü kiurénmds sejgáii sulü kuirénér. 146. suyus bétkác bátgr kwbájér. 

dolgozik, a kéz dolgozik. 119. Nem az lesz ételed, a mit ünnep
napon eszel; nem az lesz feleséged, a ki volt, mikor elvetted. 
120. Ha szerencsétlen gyermeknek a szája ételhez ér, elered az 
orra vére. 121. Tatárnak nem kell tolmács. 122. A koldusnak, 
ha zsákja megtelik is, szeme nem lakik jól. 123. Ha bolond 
rúg, vasat tör. 124. Meg nem született gyermeknek nem akasz
tanak (nem készítenek) bölcsőt. 125. Lyukas nevet a rongyoson. 
126. A mondásként a tatár esze későn jön meg (testán suy: 
az alkalom, az eset után). 127. A szülőföldnél jobb az a föld, 
a hol az ember jóllakik. 128. Bolondtól igaz híradás. 129. Az 
egyszer kiköpött köpést vissza nem nyelik. 130. Ki látta, hogy 
teve farka földig ért. 131. Igaz nyelv (szó) követ hasít. 132. Bolond
tól ne kérdezz, az maga megmond (mindent). 133. A bolond a 
vörösbe szerelmes. 134. Ha igaz szívből sírnak, világtalan szem
ből is kicsordul a könny. 135. Ha csuvassal barátkozol, bocs-
korát a főhelyre teszi. 136. A nép gondját a király húzza (viseli). 
a király gondját ki viseli? 137. Egymással leszámolt barátok 
nem verekesznek ( = clara pacta, boni amici). 138. A jómód 
értékét fogytával tudja meg az ember. 139. Más vallásúnak más 
a cselekedete. 140. A barát a fejedre néz, az ellenség a lábadra 
néz. 141. A világ hol az arczát mutatja, hol a hátulját mu
tatja. 142. Az orosznak az esze a bajusz alatt van. 143. Beszél
getni nem tudó embernél többet ér az ugatni tudó kutya. 
144. A csonttalan nyelv mit nem mond? 145. Nem a szép 
látszik szépnek, a szeretett látszik szépnek. 146. A harcz végez-
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147. sában t'ébé sáré ölten. 148. sáuwarya sete juk, kerekarya fjune 
juk, 149. sául§k bik zur bájl§k déjldr. 150. süda kitud ezé bélénmás. 
151. sükgr kuijj kwrér, áksak kuip jérér. 152. táwuk simérsd, kwté 
bérésér. 153. tuj uipkáséz bulmas. 154. tátle tél jelanne énéndán ce-
yara. 155. táu táuya bérélmdsá dd, dddm ddámgd bérélér. 156. yá-
kelsez dusttan yákelle dusman ártek. 157. yájepsez bér Alla-y§na 
buler. 158. yáj§ps§z dúst ézldgdn dustsgz káler. 159. fák§r késénél) 
ákcasg tömd bulgp keck§ra imés. 160. kaja bársay da bér kójás. 
161. kárra káryangy kuizén cekarmas. 162. káryaney bér kmzé 
bukta, ikéncésé ukta. 163. kájtkan málda bdrdkdt bár. 164. kárya 
uizénéy bálasen «áp-áyemr> dip sSjdr imés. 165. kanak éj éjdsé-
néy iságé. 166. kgjeya tekörma; kájtgp sü écársén. 167. köl 
ásayanen suíjlár. 168. kdlyan éská kár jáuivar. 169. kezem, siyd 
djtdm; kiléném; sin teyla! .170. kgzarcp c§kkan köjásne bólöt 
káplej. 171. káryadan kárya tayar. 172. kárama késénéy uize'ná, 
kára áney swbzén'i. 173. kibdn ástenda teckan vxlmás. 174. kirpé 
bálasgn ujómöróyenam, jámósákkenam» dip söjár imés. 175. késégd 
cókör kázma, lazéy t'ésdrsén. 176. k'éűudáii djr§lyan kujne buiré 
ásaj. 177. kiup kártlar écéndd bála buler dana, kwp bálalar 

tével szaporodnak a hősök. 147. Az eke alja sárarany. 148. Meg-
fejéshez teje nincs, megnyíráshoz gyapja nincs. 149. Az egészsé
get igen nagy gazdagságnak mondják. 150. A vízen nem ismerhető 
fel a hajó nyoma. 151. A vak sokat lát, a sánta sokat jár. 
152. Ha a tyúk meghízik, feneke összenő. 153. Lakodalom nincs 
bosszúság nélkül. 154. Édes nyelv a kígyót is kicsalja lyukából. 
155. Ha hegy a heggyel nem egyesülhet is, ember emberrel 
egyesülhet. 156. Esztelen barátnál többet ér az okos ellenség. 
157. Hibátlan csak az egy Allah. 158. A ki hibátlan barátot 
keres, barát nélkül marad. 159. Mint mondják, a szegény ember 
pénze daruvá válik és kiáltoz. 160. Akárhova mégy is egy a 
nap. 161. Varjú varjúnak a szemét nem veszi ki. 162. A var
júnak egyik szeme a trágyán, másik a nyílon. 163. Visszakerült 
jószágon áldás van. 164. Mint mondják, a varjú azzal beczézi 
fiát, hogy «hófehérkém.» 165. A vendég a házigazda szamara. 
166. Kútba ne köpj; ha visszatérsz, vizet iszol. 167. A szolga 
azt beszéli, a mit evett. 168. Maradó (halogatott) dologra hó 
•esik. 169. Lányom, neked mondom; menyem, te hallgass ide! 
170. A vörösen (tüzesen) kelő napot felhő borítja el. 171. Varjú
tól varjú születik. 172. Ne nézz az emberre magára, tekints 
•szavára. 173. Boglya alatt nem döglik meg az egér. 174. Mint 
mondják, a sün is úgy beczézgeti a fiát, hogy «gömbölyűcském», 
«puhácskám» ! 175. Másnak vermet ne áss; magad esel bele! 
176. A nyájtól elvált juhot megeszi a farkas. 177. Sok öreg 
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écéndá kárt bulgr bála. 178. kmkká ménsay, ájaygydan tárté?'; 
jirgá kérsdy, kóláyeydan tárter. 179. kuip síuzdán áze já%se, áz 
suiznéy uizé jáyse. 180. kuizdán tuskán téldán tesá. 181. máj-
culmágé tgsgndan bélénér. 182. mái éjáséná óysár imés. 183. har 
kémnéy bármar g uizéná tába kákré. 184. jáman sgjgr jázda bó-
záular. 185. játimnéy kárne jidé. 186. juilárné cácép uistwrmáj-
lár, ul nizé wsá. 187. jáysglekka jáyselek har késénéy ésé dér, 
jámanlgkka jáyselek ir késénéy ésé dér. 188. jeylamayan bálája 
imcák birmájlár. 189. jil téjmáj vúán básg sélkénmás. 190. játim-
lárnéy bájrámé jáye kuilmák kéjgándá. 191. jitkán k§z kijáuidán 
kurekmas. 192. jöklajan j§lann§y kgjrgygna básma. 193. jáyse 
átka bér kámc§, jáman átka méy kámce. 194. jukne kirak táp-
t§r§r. 195. juldasey sükgr bulsa, kiuzláréyné jómóp tör. 196. jáysg 
yáten árgs óngn kábab itár, jáman %átgn bódáj ónén yarab itár. 
197. jáman át bélán téréigándán jáyse át belán utlgánéy ártgk. 
198. jglan cakkan késé kindérádan kurkar. 199. jidé tápkgr uilcá, 
bér tápkgr kis. 200. jáysgya éjárgán cácákká, jámanya éjárgán 
tözákka. 

közt a gyermek tudós lesz, sok gyermek között az öreg gyer
mekké lesz. 178. Ha égfelé szállsz, lábadnál fogva húz, ha föld 
alá bújsz, fülednél fogva húz. 179. Sok szóból kevés jó, kevés 
szó maga jó. 180. A mi a szemből kiesett, a nyelvből is kiesik. 
181. A vajas fazék kivülről megismerhető. 182. A jószág gazdá
jához hasonlít. 183. Mindenkinek az ujja maga felé görbül. 
184. Eossz tehén tavasszal borjazik. 185. Az árvának hét gyomra 
van. 186. A bolondot nem vetés útján termesztik, az magától 
terem. 187. Jóért jóval (fizetni) mindenkinek dolga, rosszért 
jóval igazi (derék) ember dolga. 188. Nem síró gyermeknek nem 
adnak emlőt. 189. Ha szél nem éri, nem rezeg a fű teteje. 
190. Az árváknak akkor van ünnepük, mikor új inget öltenek. 
191. Eladó leány nem fél a vőlegénytől. 192. Alvó kígyónak 
ne lépj a farkára. 193. Jó lónak egy korbács, rossz lónak ezer 
korbács. 194. A meg nem levőt megtaláltatja a szükség. 195. 
Ha útitársad vak, a szemeidet csukva tartsd. 196. Jó asszony 
rozslisztből pecsenyét csinál, rossz asszony a búzalisztet is el
pocsékolja. 197. Többet ér jó névvel meghalnod, mint rossz 
névvel feltámadnod. 198. A kit kígyó mart meg, az madzagtól 
is fél. 199. Hétszer mérj, egyszer vágj. 200. A ki a jót követi, 
virághoz, a ki a rossz után megy tőrbe (jut). 

7* 
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C) A p r ó e l b e s z é l é s e k . 

1. 
bér báskgrt bér ürgs bélan kálaya kilép, jir sátep bik áyca 

álas§ kilgán. bular bérgálasép bér ürenda ütgralar ikán ürgs bás-
kgrtka jáylgs káyelyan Bajén ájtá ikan: «winawat» dijép, üres 
bu suizné bér nicá tápkgr ájtkac, báskgrt jáwab birép : «min hl-
néy mina ivatgydan tun téktérájém-mé ?» digán ime's.*) 

% 
iké báskgrt kálaya áwwál martába kilgánlár. bular ésétkán-

lár éjé kálada «gasünicalar» bárlgyen, hám ánda térié tör lé ás-
lar ásarya mémkénlégén. bu báskertlar gasdnicaya kérábéz dijép 
gubernátor kancellárgjasgna kérgánlár dá ájtkánlár: udáwaj bér 
jed pélmén!)) — kancellár'gjada gyrtgbar itmagánlár. mundan 
suy báskgrtlar ajak tibép utidrák bér jed pélmén/)) dip cákgryan-

1. 
Egy baskír egy oroszszal a városba jővén, földet eladván 

pénzhez szeretett volna jutni. Ezek egy helyen együtt üldögél
vén, az orosz valahányszor véletlenül meglökte a baskírt, ezt 
mondta: <twinawat!» és az orosz ezt a szót egy néhányszor 
megismételvén, a baskír feleletképpen így szólt: «Hát én a te 
mina vattádból subát varrassak ?» 

2. 
Két baskír első ízben került a városba. Ezek hallották 

volt, hogy a városban vannak vendéglők s hogy ott különféle 
ételeket lehet enni. Ezek a baskírok, abban a hiszemben, hogy 
vendéglőbe mennek, bementek a kormányzó irodájába és így 
szóltak: «Ide vagy száz pilmint!» — Az irodában nem ügyeltek 
rájuk. Ezután a baskírok lábukkal tombolva kiáltottak: ((Szapo
rábban vagy száz pilmint!» Az irodában levő emberek erre azt 

*) A kála «város» szón Ufa értendő. A baskírok pár év
tizeddel ezelőtt hihetetlenül potom áron kótyavetyélték el a 
földjüket; kaszálóik, szántóföldjeik pár kopekért, vagy egy font 
teáért holdszámra kerültek a betelepülő oroszok birtokába (lásd 
a 15. közmondást!). A mi baskírunk az orosz «BMHOBaTT>» = 
«bocsánat)) szón valami vattafélét ért — hinéy a tatár sínén v. 
sinéy szónak baskiros ejtése. A baskírokról egyébként a sokkal 
élelmesebb és szemfülesebb tatárok számos bohóságot beszélnek. 
Ilyen a következő is. 
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lar. kancellár gjadayg késélár «bu néj %ál?» dijép sórásalar, bás-
k§rtlar «béd bu gasiinicaya pélmén ásarya kérgan késélár» dip 
ájtsdlnr dá, áxgrgnda báskertlar ciíőwkada ütgrgp égkkanlar.*j 

3. jidé bágang bwré ásayanngn yikajáté. 

üwwálgé zamanda bér késénél) jidé kgzg bár ikán. ul jidé 
kgzen jidé kijduigá birdé. bér kön kezlareng kijámláré béldn bérgd 
kunokká cákgrgp bárgsgna da tlgéz sgj wá yörmátlár kujyan. álaj 
bulsa da kijauilárnén hdr kájsgsg kájnatasg béldn kájnanasgna 
bágalargndan ártgyrak söuiklui bulase kild idé. sulaj bér nicá kön 
sgjlangp öjláréná kájtgp fotkanlárdé. bár a tóryac julda bér buiré 
ócörap jidé bájangn bérsénd táslangp ásaj básladg. kályan bága-
larg bérégép áng bwrédán kötkarü twgél; bdlké hdr kájsgse éclá-
rénda ájtálár imés : «ásaj birsén ! kájngsgmgz áng bigrák sgjlayan 
idé. ul bulmasa, sömkluirdk bulgrmgnv dijép, ándan sun buiré 
ikéncéséná jábéskándé. kályan bis kijáui sulajuk «ásaj birsén/ ul 
bulmasa, min söuikluirdk bulgrmgnv dip écldrénddn ájtkanldr 

kérdezték, hogy «micsoda állapot ez?» s a baskirok azt mon
dották, hogy «mi ebbe a vendéglőbe pilmint enni jött emberek 
vagyunk» s végül a baskirok a dutyiban való tartózkodás után 
jutottak ki. 

3. Hogyan ette még a farkas a hét sógort. 

Egykor egy embernek hét leánya volt. Hét leányát hót 
vőnek adta. Egy napon leányait férjeikkel együtt vendégül hiván 
valamennyiüket egyforma vendégséggel és emberséggel látta el. 
Mindazonáltal a vők mindegyike azt szerette volna, hogy ipá
nak és napának kedvesebb legyen sógorainál. így néhány napig 
vendégeskedvén elindultak haza. A mint mentek mendegéltek, 
útközben egy farkas kerülvén eléjök, rávetette magát a hét só
gor egyikére és elkezdte enni. A többi sógor együtt nem hogy 
azt a farkastól megszabadították volna, még magukban így szól
tak: «Csak hadd egye meg! a feleségünk öccse őt jobban meg
vendégelte. Ha ő nem lesz, én kedvesebb leszek.» Azután a 
farkas a másodiknak esett neki. A többi öt vő magában így 
szólt: «Csak hadd egye meg! Ha ő nem lesz, én leszek kedve-

*) dáwaj = orosz flaBaíi «adj»; — jöő, tidrak, béő a tatár 
jöz, tizrdk, béz szavak baskiros ejtéssel; — péhnén oroszul: 
neJibMeHb «vagdalt hússal töltött gombóczféle.» 
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imés. ózon síuznén kgskasg sul, kém buiré bu jid§ bágang hámmá
sén dá béram bér ám ásap bétérgán imés.*) 

4. gájlacán dustngy yikájáté. 

bér wákgt ájü bélán telke düst bulyanlar. bular urták bulgp 
sálkan cáckánlár imés. köz jitép sálkanng Szár wákgt jitkác telke 
ájüya ájtá idé : «já duskaj, m'na indé sálkan jitésté; mung biu-
lésérgá kirak, sin jir ástgndaygn télájsén-mé, jaki jir é'sténdágén 
télájsén-mé í májléy pádgsa, télágiinéyné ál» digiic, ájü estén g%-
tgjar kglgp sálkanngy jáfraklargn jgjgp álgp énéná kájtkan. ásap 
kárasa, jimésnéy bér dá tamé juk-te. ufájdasgz nársá ikán; /<?#-
mátém arám kitté)) dip takéná imés. ándan suy bér ken telkénén< 
énéná bárgp «já duskaj, sínén elesén nicék? támé bár-mgh) digán. 
albittá telke sálkanng cgkargp áldgna ásarya kujar. ájü ásap ká
rasa écéndán ájtá imés: «és bidaj ikán, düstgm miné áldayan. 
tókta indé! táygn urták bér nársá dácsák, ástgn álgrmgn)) déj 

sebb!» Hosszú szónak a rövidje (száz szónak is egy a vége) az, 
hogy a farkas ezt a hét sógort egyenként mind megette. 

• 4. Elbeszélés az ármányos barátról. 

Egy időben a medve meg a róka barátok voltak (lettek). 
Ezek közösen répát vetettek. Eljővén az ősz, s a répaszedés 
ideje elérkezvén, a róka így szólt a medvéhez: «Hát, barátocs
kám, íme megérett a répa, meg kell rajta osztoznunk. Te a 
föld alatti részét akarod-e, avagy a föld feletti részét akarod-e? 
óhajtásod nekem parancs, vedd, a melyiket akarod!» így szólván 
(a róka), a medve a felső részét választván a répa leveleit össze
szedvén barlangjába vitte. Mikor megízlelte, az ételnek semmi 
íze nem volt. ((Haszontalan holmi; fáradságom kárba veszett** 
szólt és búslakodott. Azután egy napon a róka barlangjába men
vén így szólt: «Ej, barátocskám, milyen a te részed? van-e íze?» 
Persze a róka előhoz egy répát és eléje teszi, hogy egyék. A mint 
megízlelte, magában így szólt: «így állván a dolog, barátom 
engem rászedett. Várj csak! Ha még egyszer közösen vetünk 

*) Az imés-sel összetett, továbbá a -yan, -yán képzős múlt 
idők különösen mesékben gyakoriak, s teljes értelmük csak úgy 
volna visszaadható, ha a mesét azzal kezdenők: «azt hallottam, 
hogy» v. «azt mondják, hogy» és az egész mesét ennek meg
felelően függő alakban szövegeznők. 
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imés. ikéncé jel bular jáná urták bulgp bódáj cackánldr. urak 
ivákte jitkac. bulteryedaj jáná telke ájüya «jir ástendayen ja jir 
ésténd-ágén álasen-me /» digác. ájü «juk! juk! jir ástendaygn 
álam§n» digán. ándan ár§ telke bödájne urep ájüya káml§n hál-
dgryan. ájü kámeln§ támerlure bélán jelkép énéná álep kájtep 
ásap kárasa, jáná ásen bik támséz tápkan, wá telkénéy ásen 
bik já%se tápkan. ándan suy uiz écéndán ájtá imés: nyájlálé 
kémsáná! térié jáktan tózák kórep miném kébék áyrane tózákka 
tésérá ikán!» digán. 

5. yjijlágá kárse /ájlá kelyannen yjkájáté. 

bér iváket tárná bélán téíké dúst bidep, telke tórnáne uiz 
ejéná kunakka cákgryan imés ivá tába esténá bér az s§jekk§na ké-
sál sálep, kunayenen áldena kujep sunda uizé dá bérgá üteryan 
imés. tórná s§jek késálné nikadar cukesa da bér nársá dá áuzena 
élákmáj imés, amma telke vásasana, sejle kunayem /» dulé, késál-
nén bárén jálap bétérgán dá kunayene sulaj ác kálderyan. tórná, 
telkénéy bu yájlásén écéná sálep ul da bér .ken télkéné ejéná ku
nakka cákerep bér tár wá Urán cuilmáknén tébévá bér áz bórcák 
sál§p télkenéy áldena kvjyan da idé, luzé dá sunda bérgá üterep, 

valamit, az alját választom.*) A következő esztendőben ezek ismét 
közösen vetettek búzát. Elérkezvén az aratás ideje, mikor a 
róka, miként a megelőző évben, így szólt a medvéhez: «A föld 
alatti részét, vagy a föld feletti részét veszed-e?" a medve így 
szólt: «Nem, nem! én a föld alatti részét veszem.» Erre a róka 
a búzát learatván, szárát a medvének hagyta. A medve a szárat 
gyökerével együtt kitépte, barlangjába vitte s mikor megízlelte, 
ételét megint nagyon ízetlennek találta. Azután magában így 
szólt: «Kavasz teremtés! minden oldalról tőrt vetve, tőrbe csalta 
a magamfajta balgát.» 

5. Kavaszságra ravaszsággal. 

Egy időben a daru meg a róka barátságra lépvén, a róka 
a darut vendégül hívta a maga házához és egy tálba egy kevés 
híg zabkását téve vendége elé tette és maga is leült vele együtt. 
Bármennyire csipkedte is a daru a híg zabkását, semmi sem 
akadt a szájába, azonban a róka így szólt: «Egyél, kedves ven
dégem!* s a kását mind megette s úgy vendégét éhesen hagyta. 
A daru a rókának ezt az ármányát szívére vévén, egy napon ő 
is vendégül hívta a rókát a házához, egy szűk és mély edény 
fenekére egy kevés borsót tett, azt a róka elé állította, ott maga 
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ásarya kérésép «ásasana, kunaygm ! sin miné fáláncá wákgtta ké
sül béldn bik sgjlayan idén. nik ásamgjsgn ?» didé. vízé az wá-
kgtta bóréákn§ bárén cukgp bétérép télkéné ár kálderyan Imés. su-
laj bájayg burcgn tiulágándé. 

6. jáng bulde dip iskéné yur kwrérgá tejéé tiügélnén yikájáté. 

bér járle kési urmanya ütgn kisárgá bárep, ánda bér vilgán 
telke tápkan imés. bu tábestan séjénép üten'da kismáj sul felkérte 
ikmák kápcgygna sálep éjéná kájtep kitkán. bu áyaj éjéná kájtsa, 
yátene mická jákkan ikán. básendan kólákcenen sályan da tizuik 
utka átkán imés, yátene nsiná nej bulde.? — kólákcgn eyng utka 

jáktgyh) digác. «*k§ék$rma, yátgn! telke tóttóm, jáyg kólákcgn 
tégámén. mundaj iskéné utka jákmej nislájém ?»» digán. ándan 
suy kápceygn álgp kárasa, kápcgye tisélgán-dé, telke dá juk, ik
mák tá juk, ul árada iské kólákcgn da jánep vt bulyan. ul ma-
l'ün telke jurej ikmák urlar evén uilgángá sálgngp játkan, sundaj 
yájlá bélán kápcgkne tisép, hám utzé tésép kálep bár ikmákné dá 

is leült vele, s evéshez látva így szólt: «Egyél vendégem! Te 
engem egy ízben nagyon megvendégeltél zabkásával. Miért nem 
eszel?» Maga rövidesen felcsipkedvén az egész borsót, a rókát 
•étlen hagyta. így hát visszafizette tartozását. 

•6. Elbeszélés arról, hogy az ócskát nem kell megvetni azért, 
hogy új akadt. 

Egy szegény ember elment az erdőre fát vágni s ott egy 
•döglött rókát talált. E leletnek megörülve, a nélkül hogy fát 
vágott volna, a rókát kenyeres zsákjába dugva megindult haza
felé. Mikor ez a bácsi hazaért, felesége éppen tüzelt volt a 
kemenczében. Fejéről lehajítván a süvegét, gyorsan beledobta a 
tűzbe. Mikor a felesége azt mondotta, hogy «mi lelt téged? — 
tűzbe dobtad a süvegedet?*) így szólt (az ember): «Ne lármázz, 
asszony! Rókát fogtam, új süveget varrok. Mit csináljak az 
ilyen ócskával, ha el nem égetem?*) Azután, a mint fogja ós 
nézi a zsákját, a zsákja ki van lyukasztva, se róka nincs, se 
kenyér nincs, azonközben pedig az ócska süveg is elégvén, tűzzé 
lett. Az az átkozott róka egyenesen kenyérlopás czéljából tettette 
magát döglöttnek ós hevert úgy, és ilyen furfanggal a zsákot 
kilyukasztván, maga is kiesett belőle s a kenyeret is mind ki-
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tesérgán ikán. snndaj sábak uk§rac áraj guimér bujenca iskéné 
%ur kuvrmaska ingét wá nási%át birgdn imés.*) 

7. bér námákül ésnén yikiijaté. 

bér kön jábalak nicék-tér bér cepcek áulap áne ásamakc§ 
bulyanda ó§pcek áya ájtkán imés: «á; báter, takdirgá cár a juk 
indé. sin miné ásajsgn. Idkin sun§-yena ájtsána: sinén átgn ni-
éék? hic bídmasa uizémné járatkan bátgrnen át§n belép ndájém» 
digán intés, jábalak aicwáldd áuzen ácar ácmas vminém átgm 
j áfalak» digán. cgpcgk «juk, báter; kólárgm bik ésétmaj; kec-
kgrebrak ájtsána!)) digán. ul wákgt jábalak áuzen tule tul§ ácgp 
uminém átgm jábalak* digán. cepcek áuzendan kótólóp öckan da 
kitkán-dé. bds jábalak uiz iazén séltaldp ájta imés : uja min kém 
buldem ? bálalarra tél lugrátwéé mörállgm buldem-me, jaki kur'an 
masak ittérüicé káré buldgm-rng ? uiz átemne sulaj kgckgrgp ajtmd-
sám bulmej-muh) digan imés. 

hullatta. Ilyen leczke után a bácsi egész életében azt tanácsol-
gatta, hogy az ócskát nem kell megvetni. 

7. Mese egy oktalan dologról. 

Egy napon egy bagoly valahogyan verebet fogott s mikor 
azt éppen meg akarta enni, a veréb így szólt hozzá: «Ej vitéz, 
a sors ellen nincs mit tennem immár. Te engem megeszel. 
Azonban legalább azt mond meg: mi a te neved ? Legalább 
úgy haljak meg, hogy tudom a nevét annak a vitéznek, a ki 
engem szeretett.)* A bagoly először ki is nyitotta a száját, nem 
is, és így szólt: «Az én nevem fagoly.>* A veréb így szólt: 
«Nem vitéz; fülem nem jól ball; hangosabban mondjad!» Ekkor 
a bagoly száját teljesen kinyitván így szólt: «Az én nevem 
hagoly.B A veréb (erre) szájából kiszabadulván, elröpült. A ba
goly meg önmagát szidva így szólt: «Hát ugyan ki vágyókén? 
gyermekeket beszélni tanító mester lettem-e, vagy koránt (korán 
olvasást) gyakoroltató olvasó (felolvasó) lettem-e? nem lett 
•volna-e jó az is, ha nevemet nem mondom olyan hangosan?*) 

*) Mint e mese czíméből, meg a többiekéből is kilátszik, 
a tatár sokszor egész mondatokat egy szónak véve viszonyra
gokkal lát el, mint itt a «jane bvlde dip iskéné %ur kmrgrga 
téjés tügéb) közmondást a genitivus raggal. A násiyat arab szó az 
utolsó mondatban szinte fölösleges vele egyértelmű uigét mellett. 
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8. bér urgnsez ésnén yikdjaté. 

bér kéjem tégiucé jályez julda bárep töryanda bér de buiréga 
ócórap, bmré rtiun§ dsamakce bulgan Imés. tégiucé dtja ajtkdn dér: 
«bdter, sin ininé dsamakc§ bulasen ; édram juk. lakin dwwal bu-
j§yn§ wd inéyné udcdp kdramajenca kárneya s§jarm§n-m§ ikan?» 
dijép, biuré ajárar; wlcdp kára/» digdn imés. téguicé kápc§y§ndan 
timér ársenen ceyarep uilcdgdn bul§p buirénén k§jr§yendan tótep 
dlep sulaj kiskdn imés. %atta bwré isséz j§yel§p kdlyan-dg da té
giucé mz jul§na jöréj bifgdn imés. bér az wdkettan suy buiré isén 
jejyac IUZ ULzénd djtd imés: «ja miya bujemne inemné uilcátérgd 
uigd kirak idé f min dsel kéjémldr téktérdmén-mé, jaki yaskdr 
yézmdténd kérdmén-mé? bu kést betennaj kdrngma s§jmasa, bér 
dz§n ásap kitsdm bulmaj idé-mé h) digdn imés.'*-) 

9. mdkül gdwab yikdjdté. 

bér kén bér báj késigd bér fdker kilép kejüc§l§k béldn ejend 
kér ép üt§ryan wd bér da tuibdncélék kuirsdtmdj ica dddb sáklamaj, 

8. Elbeszélés egy helytelen dologról. 
Mikor egyszer egy ruhavarró ( = szabó) egyedül ballagott 

az úton, egy éhes farkassal találkozott, s a farkas meg akarta 
enni. A szabó így szólt hozzá: «Vitéz, te engem meg akarsz 
enni, nem tehetek róla. Azonban a (tested) hosszát és szélességét 
ha meg nem mérem, beleférek-e a hasadba?» A farkas így szólt: 
«Helyes; mérd meg és lásd!» A szabó elővette zsákjából vas-
rőfjét és mintha mérni akarná a farkas farkát megfogván, úgy 
levágta. Annyira, hogy a farkas eszméletlenül összerogyott és 
ott maradt, a szabó meg ment tovább a maga útján. Kevés idő 
múlva a farkas összeszedvén eszméletét, így szólt magában: 
«Minek kellett nekem szélemet hosszamat megméretnem? Finom 
ruhát varratok-e magamnak, avagy katonai szolgálatba lépek-e? 
Ha ez az ember egészében nem fért volna a hasamba, nem 
ehettem volna-e meg egy részét?» 

9. Okos felelet. 

Egy napon egy gazdag emberhez egy szegény jővén, merész
séggel bement a házába, leült s annélkül, hogy alázatosságot 

*) Az urensez szó teljesen egyértelmű a franczia «dóplacé»-
val. Az utolsó mondatban az ásap kitsdm kifejezés = ásaj birsdrn 
ha m e gettem volna. 
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álasg bár késé siketté áyca sóráj dgr. mun§tj éséndén yájran bulep 
écéndén «jukisá bu késégd uizém ónótkan bur$gm bár-mi kán H dip, 
ujlap, ddáb bélán-géná «já kárendas, nindáj áyca sórájsgn? mindá 
yákgy bár-mu?« digán. fáker ájtkán: «báli, yákem bár. béz bárgmgz 
da bér ádám átangy bálalare, bér bérémézgá kárgndáslár bulamez. 
kárgndáslárnéy málé urták bulgrya téjés. sinéy bukadar bájlgyeydan 
miyá tejéé elesne sórgj kildém» digán. báj «bik yus kildéy, kárgndás; 
rástng ájtásén. min siyd téjés elemé árteye bélán birajéni)) dip 
késdséndán bér kára, ákca cgkargp birgán. fáker *hu nicék zólóm i 
bukadar bájlgktan miném elesem bér ákca-ygna-mu ?» digác, báj 
ájtkán: «miném bukadar bájlejem bulsa, sulkadaruk sínén kebek 
kárendáslárém dd kuib. agár ul kárgndáslárémá hámmáséná sulaj 
bérár ákca birá kitsám ide, bu málgm-ygna tuigél, dáye muney 
kadar jezláb ártek bulsa da, jitmás. siyá éléséyá tejár kadárdán 
jezláb ártgk birdém. kuib dáywá kgla báslasay, bu bér ákcangy 
j'éz éleséndán tuksan tüygzgn kájtargp birérgá kirak bulgr» digán 
imés. bu gáwabng ájtkác, gjátsgz dárwis rím bulep sul bér ákcane 
séjénép álgp kitkün ímés.*) 

mutatna, vagy a tisztességet megtartaná, pénzt kér, mint olyan 
ember, a kinek járandósága van. Ennek dolgán elcsudálkozva 
(a gazdag) magában így gondolkozott: «Hátha ennek az ember
nek tartozásom van, a miről magam megfeledkeztem)) s aztán 
egész finoman így szólt: «Testvér, miféle pénzt kérsz? van raj
tam követelésed?" A szegény ember így szólt: «Igen is, van 
jussom. Mi mindnyájan egy ősapának vagyunk gyermekei, s így 
egymásnak testvérei. Testvérek vagyonának közösnek kell lenni. 
A. te nagy gazdagságodból az engem megillető részt kérni jöttem.» 
A gazdag így szólt: «En a neked járó részt megadom neked 
tetézve.» Ezzel erszényéből kivévén egy apró pénzt, odaadta. 
A szegény így szólt: «Micsoda igazságtalanság ez? Akkora gaz
dagságból az én részem csak egy pénz?» a mire a gazdag így 
szólt: «Ha nekem ennyi vagyonom van, ugyanoly mértékben sokan 
vannak hozzád hasonló testvéreim is. Ha ama testvéreim mind
egyikének így egy-egy pénzt adnék, nem csak ez a (mostani) 
vagyonom, hanem ennek százszorosa legyen bár, nem volna elég. 
Neked a részedül kijárónál százszorosan többet adtam. Ha so
kat kezdesz feleselni, eme pénznek kilenczvenkilencz századrészét 
kénytelen lesz visszaadni.)) A mint (a gazdag) ezt a feleletet 
elmondotta, a szemérmetlen koldus megnyugodott s örömmel 
vévén azt az egy pénzt, elment. 

*) A birá kitsám ide «adnék, adnám» kifejezésben a kit-
csak segítő ige. 
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10. kákré kájgn térátkánnéy %ikdjáté. 

bórönyg zamanda bér jályancg bar ikdn dér; hár kémné 
bulsa da áldgj ikdn. bér tuzén bik yákgllg wd jitézgd ujlap jere-
gan késé bár ikdn wd har wákgt djta ikdn: vmin sul áldarya 
juleksam, áya áldanmas idém» dijép, bér kön bu késé jul bélán 
bára játkanda jul jángnda bájaye áldar bér kákré kájgn térdp 
tóra ikdn. mimen juldáslarg um'na, álégé mdshur áldar sul/» 
dijép maya áldarn§ kmrsdtkdnl'ir imés. bu ángy jánena bárgp 
HJádnst, siné áldar dip djtdlár wd bik áldarya óstá dip ájtdldr. 
miné dd áldaj álgrsgn-mg? jd áldap káraié /» áldar djtkdn. «nik 
siné áldgj álmám t bik tiz áldar Idém dd, bgráuk hazérdd jángmda 
áldar kápcgygm juk; ejdá kálde» digdn dér. bu jékét mzénén 
ujáulgygna bik gsangp «bár, ejeyddn kápcgyeyng áigp kii! min 
munda kötöp tórórmeiD) digdn. áldar djtkdn: «öjgá bár gr idémdá, 
ra'/m, bu kájen áuwarya tóra, kitdrgd járamgj» digdn. bu késé 
lursálánép «oársana/ kápcgrgyng kitérsáná! min sin kilgáncd 
kájgnng térdp tórórmgn* dip kájgn ástgna kilép, kákré kájgnng 
térdp kályan. áldar sul kitkdnddn kitkdn imés; bu jitéz álé da 
bulsa kákré kájenne térdp tóra imés. 

10. Elbeszélés a ferde nyírfa támogattatásáról. 
Hajdanában volt egy csaló ; az akárkit is rászedett. Volt 

egy magát nagyon okosnak és ügyesnek vélő ember, a ki min
dig ezt hajtogatta: «Ha én azzal a csalóval összekerülnék, én 
nem hagynám magamat rászedni* s mikor egy napon ez az 
ember az úton ballagott, az út szélén az a csaló egy ferde 
nyírfát támogatott. Ennek útitársai megmutatták a csalót, mond
ván: «íme az az a bizonyos csaló!» Ez ahhoz odamenvén így 
szólt: «Barátom, téged csalónak modanak s a rászedésben nagy 
mesternek mondanak. Meg tudsz-e csalni engemet is? próbálj 
megcsalni!)) A csaló így szólt: «Miért ne tudnálak megcsalni? 
nagyon hamar rászednélek, csakhogy jelenleg nincs nálam a 
csaló tarisznyám, otthon maradt. Ez az ember nagyon bízván 
a maga eszességében, így szólt: «eredj és hozd el hazulról a 
tarisznyádat! én itt megvárlak.* A csaló így szólt: «Elmennék 
biz én haza, de íme, ez a nyírfa dűlőben van, nem mehetek.* 
Ez az ember türelmetlenül így szólt: «Eredj, hozd a tarisz
nyádat! míg visszajösz majd ón eltámogatom a nyírfát* és a 
nyírfa alá állván, ott maradt a ferde nyírfát támogatni. A csaló 
elment, vissza se jött többé; ez az ügyes (ember) pedig talán 
még most is a görbe nyírfát támogatja. 



TATÁÉ NYELVJÁRÁSI ADALÉKOK. 109 

11. bér bérséná kársg téldklarnéy yikdjdté. 
bér késénéy iké kgzg bár ikán dér. bérén igén igiuéégá wd 

bérén kirpéc suyücgya birgdn ikán. bér kön har iké kgzg átala-
rgngy ejéná kunak bulgp kilgdnldr imés. átalarg kezlargndan só-
rása imés: «já kgzlárgm, nicék kőn lauráséz í kijduilárégéznéy 
kaspláré nicék?» dip, béresé ájtép tér: vkáspéméz jáman twgél, 
jáysg. bujgl kinb igén cácték, bgrduk, atékajém, dváda bula kutr, 
yudaj tarala jauivgmlar birsén* dip tér. ikéncé kgzg ajtá imés: 
«béznéy dd •ydlgmgz, yudajya sékör. irém kuip kirpéc suyup kujdg, 
tdkin, atékdj, duá kgla kmrégéz ájazlar bulsgn, jáuwgmlar bula 
kiurmásén !» dip. 

12. mulla «bir» digdnné járatmaj digdnnéy yikajáté.*) 

kőnlárdd bér ken bér mulla áysgzdan süya tösep kitép, 
indé bátgp tulá digdndd késílár jitésép «bir kulgyn§!» dip kgc-
kgrgskaular imés. mullaya «bir* digdn táwus bik uyájsez estél-

11. Ellentétes kívánságokról való elbeszélés. 

Egy embernek két leánya volt. Az egyiket egy szántóvető
höz, a másikat egy téglavetőhöz adta. Egy napon mindkét leány 
vendégül jött az apjuk házához. Az atyjuk kérdezősködött a 
leányoktól: «Hát, lányaim, hogy élitek napjaitokat?» Milyen 
férjeiteknek a keresete?*) Az egyik így szólt: «Keresetünk nem 
rossz, sőt jó. Az idén sok magot vetettünk; csak imádkozzál 
atyuskám, hogy a jó isten esőt adjon!» A másik leány így 
szólt: «A mi állapotunk is, hála istennek! az uram sok téglát 
vetett; azonban atyácskám, imádkozzál ám, hogy derült idő 
járjon, s valahogy esős idő ne jöjjön !» 

12. Elbeszélés arról, hogy a molla nem szereti az «adj» szót. 

Mikor egyszer egy molla egy napon véletlenül vízbe esett 
s már azt lehetett mondani, hogy elmerül és meghal, emberek 
érkezvén oda így kiabáltak: «Addsza kezed!» A mollának az 
«addsza» szó nagyon alkalmatlanul hangzott s ki sem nyújtotta 

*) A digdn szó sokszor teljesen olyan értelmű, mint az 
oszmán dedikleri. 
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gán da kulgn suzmayan imés. ul késélarnéy árasgnda bér bélékié 
késé mun§ dylap, «tót kul§?ndan.'» digiic, mulla lulém isréklé-
géndd «bu késé sadaka bira buyaj» dip tizuik kulen suzyan da, 
siilaj südan tdrtep cekaryanlar imés. 

karját. Ama emberek között volt egy tudálékos ember s mikor 
az, a dolgot megértvén így szólt : «Fogd meg a kezemet!» a 
molla a halál kábula tában azt gondolta (— dip) hogy ez az 
ember talán ajándékot ad neki, hamarosan kinyújtotta a kezét 
s úgy húzták ki a vízből. 
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