
Adalékok a török nyelvtanhoz. 
(Megjegyzések NÉMETH GYULA nyelvtanára.*) 

MÜLLER MIKSA idézi egyik felolvasásában egy híres keleti 
nyelvész nyilatkozatát a török nyelvről: «We might imagine 
Turkish to be the result of the deliberations of somé society 
of learned meni) (Lectures I, 8. §). Nem merném ezt a többé-
kevésbbé találó mondást a török nyelvtanokra is alkalmazni. 
Sőt ellenkezőleg, a legtöbb török nyelvtan azt a benyomást 
teszi az emberre, mintha a szerzője nem «tudós férfiúi) volna, 
hanem félszakember, a ki a nyelvtanírás nehéz munkájára in
kább gyakorlati nyelvtudása, mintsem elméleti ismeretei alapján 
érzi magát hivatottnak. NÉMETH GYULA nemrég megjelent török 
nyelvtana — a török szövetséges nyelve iránt mind szélesebb 
körökben mutatkozó érdeklődós egyik értékes terméke -— a rit
kább kivételek közé tartozik. Nagy érdeklődéssel és nagy élve
zettel olvastam el elejétől végig s jólélekkel mondhatom, hogy 
a legjobb, s aránylag kis terjedelme ellenére is — 126 lapon 
még mondattant is ad — a legtartalmasabb török nyelvtanok 
közé tartozik. Minden során meglátszik, hogy szerzője nemcsak 
törökül tud, hanem hogy vérbeli nyelvész is, a ki képes arra, 
hogy egy az indogermán és sémi nyelvtípustól annyira eltérő 
nyelv jelenségeit elfogulatlan szemmel megfigyelje s megfigyelé
seinek eredményét szabatosan megfogalmazza. 

Voltaképpen csak egy elvi jelentőségű kérdésben tér el a 
felfogásom NÉMETHétől: én még az ilyen pusztán leíró s többé-
kevésbbó gyakorlati jellegű nyelvtanban is több teret szánnék a 

*) Türkische Grammatik (Sammlung Göschen 771). Berlin und 
Leipzig, 1916. 
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tudományos, tehát nyelvtörténeti magyarázatoknak, mert meg 
vagyok róla győződve, hogy egy-egy morphema v. mondattani 
szerkezet m e g é r t é s e e l s a j á t í t á s á t is elősegíti. A Göschen-
kötetek olvasóiról bátran feltehetjük, hogy az elemi nyelvtudo
mányi vagy legalább grammatikai ismereteknek birtokában van
nak, s a gondolkodó olvasó érdeklődését mindenesetre jobban 
kielégíti, ha pl. megtudja, hogy a gelmeksizin-íéle alak -in vég
zete a régi instrumentalis-rag, a mely a susuz-íéle származékok 
végéről már lekopott (ill. helyesebben, hogy a -susuzun-íéle 
instrumentális helyett ma már adverbialis értelemben is a rag-
talan susuz alakot használják), mint ha kénytelen a külömbség 
puszta megállapításával megelégedni. S ha ismertetésem mégis 
a szokottnál hosszabbra nyúlt, annak a magyarázata nem az, 
mintha NÉMKTH nyelvtanában annyi sok kifogásolni valót talál
tam volna; csak a jó alkalmat akartam felhasználni arra, hogy 
a török történeti hangtan és különösen az alaktan néhány sző
nyegen forgó vitás kérdéséhez én is hozzászóljak s így néhány 
téglával én is hozzájáruljak a még mindig megírásra váró török 
tudományos nyelvtan épületéhez. 

Hangtan. Az 'ain a szerző szerint az arabban «durch 
kráftiges zusammendrücken der stirnmritze» keletkezik, míg a 
törökben «am ende einer geschlossenen silbe hört man manch-
mal das cain' durch einen kehlkopfverschlusslaut ausprechen». 
A nem épen szerencsésen megfogalmazott második mondat alap
ján azt hihetné az ember, hogy két külömböző hangról van szó, 
pedig a «kehlkopfverschlusslaut» (pl. a dán stöd) a legtöbb fone
tikus szerint szintén nem egyéb, mint «la fermeture compléte 
et énergique de la glotte» (vö. EOÜSSBLOT, Principes). 

A 12. § szerint «das vav wird manchmal. . . als y aus-
gesprochen», pl. .-Lila* ganly. Persze a szó régi alakja ganlu 
volt, a minthogy az ó-oszmanliban a második (és harmadik) 
szótag magánhangzója igen gyakran ü, u volt a mai i, y-ve\ 
szemben (vö. THÚKY, NyK. XXXIV. 153). A fanly alak csak 
újabban, a labiális-illabiális illeszkedés tökéletesebbé válása óta 
keletkezett. Általában véve azt hiszem, hogy a nyelvtanírók az 
amúgy is szeszélyes török helyesírás megtanulását nagyon meg-
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könnyítenék, ha rendszeresen összeállítanák azokat az eseteket, 
a midőn valamely arab írásjel az arab írás alkalmazása óta 
végbement hangváltozás következtében eredeti hangértéke mel
lett új hangértékhez is jutott. Ha pl. a ^ * j 5 3 dejirmen eseté
ben megjegyezzük, hogy régi ejtése az írásmódnak megfelelően 
degirmen volt, s csak a régies helyesírás nem jelzi a g > j vál
tozást, az ördek ~ dat. ördeje « *ördege) váltakozást s az lita^f 
*•» xSő\J írásmódot is jobban megérthetjük. 

A szorosabban vett hangtani részre (21—31. §) csak né
hány megjegyzést. A magánhangzókról szóló részben meg lehe
tett volna említeni, hogy o és ö az első szótagon túl nem for
dul elő (vö. EADLOFF, Phon. 12. §). 

A mássalhangzókról N. megemlíti, hogy általában véve 
előbbre képződnek, mint a megfelelő német mássalhangzók, 
majd így folytatja: «Das türkische k, t . . . é, j habén eine 
wesentlich andere artikulation, als die entsprechenden deutschen, 
französischen und italienischen laute». E megjegyzésnek nem 
sok gyakorlati haszna van, mert a szerző nem mondja meg, 
hogy miben külömböznek egymástól. De meg külömben is a 
német meg a franczia és olasz articulatiobasis szintén ((lényege
sen)) külömbözik egymástól, s az olasz dentalis affricaták (is, d'i) 
alighanem még a megfelelő török hangoknál is erősebben palatá
lis színezetűek (az olasz gia — dia igen sokszor szinte ;'a-nak 
hangzik). A 24. § szerint a k és g hangértéke palatális magán
hangzó előtt k/ ós gf; ez utóbbi helyett meg lehet hagyni a szoká
sos gj átírást; hiszen f helyett a fonetikák is a j jegyet használják. 

A 26. §-ban a progressiv hasonulásról van szó: «Suffixe 
mit anlautendem d, g verándern diese laute nach k, t, p (/), s, 
s, f, c in t, c». E kissé nehézkes fogalmazás helyett a következőt 
ajánlanám : Nach tonlosen konsonanten (k, t, p stb.) wird das 
anlautende d und g der suffixe durch progressive assimilation 
tonlos (t, c). Persze nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy e 
szabálynak, akárhogy fogalmazzuk is, csak gyakorlati értéke van 
(noha sJUuU ^Jutj-jí >úSjj^ van írva, dallal, olvasd: basta, 
kustan, büjüktür stb.), s az oszmanli nyelvben csakugyan végbe
ment hasonulásokról teljesen hamis képet ad. Ha pl. a loc. 
ragját veszem, a köktürkben általában véve -da, -dá alakban 
fordul elő (tehát basda cá la tété', lalykda "dans la ville5 is), 
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viszont azonban l, r, n után zöngétlen -ta -ta alakja lép föl: 
jolta csur le cherain', jirtá r& un lieu' (vö. THOMSEN, SUS. Tóim. 
V. 22—3). Ha mármost feltesszük, a mi éppen nem valószí
nűtlen, hogy a loc. ragjának valamikor az oszmanliban is két 
alakja volt, s a zöngétlen változat az l, r és n végű névszó
tövekhez járult, akkor valójában nemcsak a s j u t b basta és 
»t\54>s«í ördekte-íéle esetekben, hanem pl. a sjdL> jolda<.*jolta, 
S4>*Lclk> damarda <C*damarta esetében is progressis assimilatio 
történt. A nomen poss. eredeti alakja -ci, -cy volt (vö. pl. L E 
COQ, Chuast. 25 : Ötágci), az oszmanliban tehát éppen a ^ y y v 
tütüngü, ^s \ j^L) jalangy-téle esetekben történt progressiv haso
nulás, míg a «3jűlj balykcy-íéle esetekben nem történt változás. 
N. a képzőnek c-vel való alakját nem említi, s a példák között 
sincsen egy balykcy típus sem; így azután a nyelvtan olvasója 
nem veheti észre, hogy ebben az esetben a képző kétalakúságát 
a helyesírás is jelzi. A most tárgyalt 26. §-on kívül a hasonu
lásról nem történik említés, s így az olvasó kétségben marad 
az iránt, hogy egyéb esetekben, ha pl. a rag v. képző nem d-
és /-vei kezdődik, a tővégi mássalhangzó és a suffixum kezdő 
mássalhangzója között van-e regressiv hasonulás vagy nincs? 
(hogy progressiv nincs, az a 26. §-ból is következik). Nem tudja 
eldönteni, hogy u v w helyes olvasása jüssüz-e, vagy hasonulás 
nélkül: jüzsüz, y*wc=*)»j így olvasandó-e: borcsuz, vagy így: 
borjsuz; ^Juof esetében imdi-e a szokásos kiejtés vagy indi, 
vagy mind a kettő.' 

Ha a szerző a k ^ ?, k~>j, t «-*» d váltakozást a hangtani 
részben említi, vájjon nem lett volna-e következetesebb eljárás 
az ayyz ~ ayzym, alyn ~ alnym váltakozást is a hangtani részben 
tárgyalni ? 

A ragok és képzők magánhangzója. Mivel o és ö az első 
szótagon túl nem fordul elő, a képzőkben és ragokban csak 
magas (i, ü, y, u) vagy alacsony nyelvállású (a, ej magán
hangzók fordulhatnak elő (a nyílt e hangot is az alsó nyelv-
állásúak közé számítva). Magánhangzójuk szerint a suffixumok-
nak három típusát külömböztethetjük meg, t. i. a kétalakú 
(pl. -lar-, -ler), négyalakú (pl. -lik, -lük, -lyk, -luk) és hatalakú 
suffixumokat (pl. -$ak, -§ek, -gik, -$ük, -gyk, -$uk). A suffixum 
magánhangzóját az a-e típusnál a palato-velaris, az i-ü-y-u 
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típusnál a palato-velaris és a labialis-illabialis illeszkedés szabja 
meg. Ez a nagy szabályosság, különösen a mi a labiális illesz
kedést illeti, aránylag újabb fejlemény. A feltűnő csak az, hogy 
a legtöbb esetben nem az ü-u, hanem az i-y formák a másod
lagosak. Csak egy példát említek. A praesens participii r kép
zőjének a kötőhangzója (a mennyiben nem a-e : jaz-ar, gec-er) 
-i, -ü, -y, -u, tehát labiálisán is illeszkedik: bilir, öliir, alyr, 
bulur. Ezzel szemben az ó-oszmanliban a képző illabiális magán
hangzó után is -ür, -ur; a XIV. századi Iszkendernáméban: 
bilür, virür, gelür, kalnr, jatur, varur; még az 1665-ben meg
jelent s pontosan írásjelezett BERNARDiNO-féle szótárban (Voca-
bolario italiano-turchesco, compilato dal BERNARDINO de Par ig i . . . 
Boma, 1665) is ilyen alakokat találunk : bilür, kalur, gelür, sőt 
még MENiNSKinól is 1680-ban: bilür, gelür (de már gelir is), 
vö. THÚRY, NyK. XXXIV. 158. Ugyanilyen alakokat találunk a 
Cod. Cumanicusban i s : alurmen 'sumo', kalurmen 'remaneo', 
bilurmen (olv. bilürmen) cscio', ervr (olv. erür) cest' stb. Az uj-
gurban: bilür, kálür Kut. Bil. 5, 14—5 (így az ujgur betűkkel 
írt bécsi kéziratban, vö. BADLOFF, I. s, de a kairói kéziratban 
vjJb és yjJS', vö. BADL. II. 1 : V); ajur, kylur (Kut. Bil. 7, 14; 
a kairói kéziratban is « j | és »JLűf); ritkán: baryr-kalur (Kut. 
Bil. 15, i4; így a kéziratban is, de a rím hiánya gyanússá teszi 
a helyet). Az orkhoni feliratokban: barur, alur, bárür, bilür 
BADLOFF, Inschr. Neue folge 419 (az -ir, -yr ritkán). Ugyanilyen 
fejlődést találunk a caus. -ir, -ur, a refl. -in, -un esetében is. 
Megérdemelné ez a kérdés, a melyet GRÖNBECH (Forstudier til 
tyrkisk lydhistorie 19) inkább csak említ, a rendszeres és ki
merítő tárgyalást. 

Megoldatlan kérdés a hatalakú képzőknél az a-e és az i-u 
formák egymáshoz való viszonya is. Vájjon az -dk -ek. nomen 
verbale-képzőben az a-e jelentős elem-e, vagy pedig csak 'kötő
hangzó', mint ugyané képző -ik -uk alakjában ? Talán ez utóbbi 
mellett bizonyít, hogy az alakpárok, néha másodlagos jelentés
megoszlással, éppen nem ritkák: oszm. tutum 1. 'poignée, anse; 
% maniére d'agir, conduite, procédé' «̂» tutam cpoignée, anse' 
BARB. DE MEYN. ( < tut-) ; koriak 'nachtquartier' ~ konuk 'der 
gast' ( < kon- csich niederlassen'; vö. kel. türk. kunak ra guest ; 
alsó: a nights lodging' BARKLEY-SHAW II, 158); ölüt 'die seuche5 
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~-> csag. ölát EADL., ülat BARKLEY-SHAW 'épidemie'; oszm. öját 
'lobenswert5 ^ öjüt crat' (ha ugyan ez utóbbi is az öjmek 'lobén' 
igéből származik, a mint N. gondolja). 

NÉMETHnél a képzők tárgyalásában, kül. a mi a kötőhang
zók megjelölését illeti, nem találok teljes következetességet. 
A (kötőhangzó) + mássalhangzóból álló képzőket részben magán
hangzó nélkül (vö. 38. 1.: -d: gecid, -k: dilek stb., -m: jem, 
ölüm), részben magánhangzóval együtt idézi (vö. 39. 1.: -yn 
stb.: tütün, -ys stb. : sevis). Leghelyesebbnek tartanám az ilyen 
esetekben a képzőnek azt az alakját idézni, a melyik a magán
hangzóra végződő tövekhez járul s két, négy, ill. hat kötőhang-
zós alakját zárójelben utána tenni, tehát pl. -n (-in, -ün, -yn, -un). 
A példákat lehetőleg úgy kellene megválasztani, hogy minden 
változatra jusson egy-egy. NÉMETHnél a -k képzőre közölt pél
dák mind az -ak típusból valók, holott természetesen van drtik, 
jazyk típus is. Az -yn képzőre csupán egy példát említ: tütün, 
de vö. még akyn craubzug' < ak- 'fliessen, störmen5, ekin cdie 
saat' < ek- csáen'. A -yyc képzőnek még csak -gec alakját említi, 
de van -yac i s : utanyac 'timide, qui a honte' BAEB. DE MEYN. 
Persze mindaddig, a míg az oszmanli szóképzés anyaga rendszere
sen összegyűjtve nincsen, a nyelvtaníró is nehéz helyzetben van. 

Szóragozás. A legtöbb nyelvtaníró hat esetet külömböztet 
meg: nom. gen. dat. acc. loc. és abl. NÉMETH annyiban eltér a 
jobb nyelvtanok hagyományától, hogy hetediknek felveszi a 
casus privativust (die privative form): -syz stb. suffixummal. 
Igaz, hogy a paradigmáknál ismét elhagyja s csak az utolsónál, 
a su szónál veszi fel a susuz cohne wasser' alakot is. Nem tar
tom szerencsés újításnak. Nem szenved kétséget, hogy a -syz 
nem rag, hanem képző (a 43. lapon természetes újra elő is 
kerül a denom. melléknévképzők között); tehát susuz finnül nem 
vedetta, hanem vesitön. Ha BARBIER DE MEYNARD a susuz cöl 
kifejezést így fordítja: cplaine sans eau', fordítása helyes ugyan, 
de KADLOFF fordítása: cdie wasserlose steppe', a török kifejezést 
mégis pontosabban adja vissza. A köktürkben is a -siz képzős 
szóalak melléknév: biligsiz kaján cein unwissender Chan5, bág-
lári buduni tüzsiz ücün cda die furatén und das volk ungerecht 
waren5, stb. A Kutadyu Biligben a -siz képzős melléknév, ha a 
mondatban határozói szerepe van, rendszerint az instrumentális 
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ragjával van ellátva: arksizin [Kut. Bil. 56,13] rohne kraft', 
sdksizin [no.] fohne zweifel'; ötsüzin [uo. 136,17] 'ohne verzug', 
vö. még vTjWUal 'ungláubig' BROCKELMANN, ZDMG. LXX. 206— 
207. Az instrumentális ragja van a ma is járatos gelmeksizin 
féle alakokban. Ha mármost a mai oszmanliban susuz a mon
datban nem csak jelző, hanem határozó is lehet, az ugyanolyan 
jelenség, mint mikor a vogul ühmtal 'álmatlan5, süp-úelmtal 
'szótalan' a vogul mondatban minden rag nélkül határozó is 
lehet: nay sUpúelmtal üntsdti 'szótlanul letelepedtél', ühmtal 
ünli "álmatlanul ül'. Hogy ez a megjegyzésem, noha szinte 
magától értetődő dolgot állapít meg, nem volt egészen feles
leges, azt egyebek közt az is bizonyítja, hogy még MÜLLER A. 
is, a kinek a nyelvtana egyébként a jobbak közé tartozik, a -siz 
suffixumos alakok jelentésfejlődését éppen megfordítva képzeli: 
«adverbia verneinenden sinnes werden gebildet durch *«*# . . . 
doch erscheinen diese an sich adverbialen verbindungen im 
sprachgebrauch regelmássig als adjektive».(!) 

Mindenki természetesnek találja, hogy a török nyelvtanok — 
NÉMETHÓ is — a képzők lajstromába az élő képzők mellé fel
veszik a ritkábban, csak egy-két származékban szereplő holt kép
zőket is. Ezzel szemben a ragok a legtöbb nyelvtanban mostohább 
sorsban részesülnek. Az élő ragokat: a genitivus, dativus stb. 
ragját bőven tárgyalják ugyan, de már a ritkább határozóragok 
jelentésük pontosabb megállapítása nélkül mint «adverbial-
suffixe» szerepelnek, a megmerevedett határozóragos alakok egy 
részét a névutókkal foglalkozó fejezetben sorolják fel. Pedig 
nem tudom belátni, miért volna fontosabb, hogy a törökül 
tanuló (vagy akár a nyelvtant tanuló török gyerek) a gecid, 
öjüt vagy tütün ritka származékokat elemezni tudja, mint hogy 
az ugyancsak gyakran előforduló icün, gelmeksizin vagy gelin$e 
alakok szerkezetéről világos képe legyen? Különösen három 
határozórag érdemelné meg a bővebb tárgyalást, a melyeknek 
az oszmanli alaktanban még ma is nagy szerepe van: az in
s t r u m e n t á l i s , az s e q u a t i v u s és a d i r e c t i v u s ragja. 

- A mi mindenekelőtt az instrumentálist illeti, NÉMETH 
ZDMG. LXVI. 574 megjegyzése: «der instrumental fehlt im 
türkischen», legfellebb annyiban helyes, hogy a ma beszélt 
török nyelvekben az instrumentális ragja nem tartozik olyan 

Nyelvtvdományi Közlemények. XLIV. 28 
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értelemben az élő ragok közé, mint pl. a genitivusé vagy a 
locativusé. Kétségtelen azonban, hogy az inst. -in, -un, -yn, 
-ün ragja a köktürkben még élő rag, a mely minden névszóhoz 
hozzájárulhat (pl. arin mit dem manne', kulkakyn cmit den 
ohren5 RADLOFF, Inschr. Neue f. 63, THOMSEN, SUS. Tóim. V. 
154), valamint az ujgurban is (adayyn rauf den füssen', álkin 
cmit der hand5, atkün o: ádgün cgut' adv., EADL. Wb.). Az -in 
ragnak szorosabban vett instrumentalisi értékén kivül essivusi 
értéke is van (ujg. adayyn turup 'aufrecht stehend5 Kut. Bil. 
30, ás; acyn kodmaz cer lásst nicht hungrig' uo. 4, ie ; köktürk 
jayyn kalti cals feind kam er SUS. Aik. XXX. 3,21, vö. finn 
vihollisena lahestyi) s a mondatban praedicativ szerepben is elő
fordul. Az oszmanliban nemcsak a kysyn cim winter', gügün 
fschwerlich'-féle alakokban szerepel az instrumentális ragja, ha
nem a -lajyn, -$ylajyn összetett ragokban, a gelmeksizin, ser-
mejin stb. igenevek végén, s az icün névutóban is. 

A mi a -lajyn, -lejin határozóragot illeti, régebben SALE-
MANN Zap. Vost. Otd. I. R. Archeol. 0. III. 392 -in -yn végze
tében a praesens participii képzőjét látta (vö. fentebb a tiitün, 
akyn, ekin származékokat) ; később Mél. As. X. 212 régibb ma
gyarázatát visszavonta, s a gegelejin 'nachts'-féle alakokban az 
intsr. -in ragját kereste. Legújabban BEOCKELMANN a ZDMG. 
legújabb füzetében megjent «Zur türkischen grammatika czimű 
sok érdekes megfigyelést tartalmazó czikkében visszatér SALEMANN 
régibb magyarázatához; pl. az oszm. angylajyn szerinte «vom 
aequativ des demonstrativs mit dem bekarmten -la suffix gebil-
dete verbalform». A törökségben a raghalmozás nem ritka 
dolog (vö. pl. kel. türk. sunday 'such', munday 'this-like', munca 
cthis amount, this much', ragbokorral: andayca cto an amount 
similar to that' BAEKLEY-SHAW I, 26), minden aggodalom nélkül 
elfogadhatjuk tehát BEOCKELMANN magyarázatából azt, hogy a 
-fylajyn összetett rag s első eleme az oszm. -ja, -gá sequa-
tivusi rag -§y változata. De már a -lajyn -lejin suffixumnak 
BEOCKELMANN ajánlotta elemzésébe (-la -le denominalis ige
képző + -yn, ül. -j-yn nom. verbale-képző) sehogy sem tudnék 
belenyugodni. BEOCKELMANN is említi, hogy ugyané ragnak az 
ujgurban -laju változata van (arslanlaju Svie der löwe' Kut. 
Bil. 86, 27; ancolaju, muncolaju fso verfahrend1 MÜLLEE, Uigurica 
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I. 54, ancolaju fso' L E COQ, Ghuast. 35), de figyelmen kívül 
hagyja, hogy a legtöbb északi török nyelvben rövidebb -laj 
alakja járatos : kaz. sulaj cúgy', bylaj cígy\ tereláj ''élve', gyak
ran hozzájárul a jelen-jövő participiumához is : kainarlaj 'forrón5 

BÁLINT, Kaz.-tat. nyt. 9 1 ; karáé, sulaj Vie wasser', «doch er-
scheinen solche bildungen meistens als adiektiva u. adverbia, 
können aber auch als hauptwörter behandelt werden : buláj so', 
bulajdá chier, bulajdán cvon hier5 stb.» PEÖHLE, KSZ. X. 224; 
ugyanígy a balkarban is : bulláj bir kyz 'ein solches mádchen* 
KSz. XV. 183 ; mind a karac.-ban, mind a balkarban a -yan deverb. 
nomenképző + -laj egyidejűséget kifejező gerundiumokat képez: 
balk. bara turyalláj cals er gieng', üjüné ktlgelléj cals er nach 
hause kam', karac. sení k'örgellej cals ich dich sah' KSz. X. 
233, XV. 192. A bask. -daj, -tai: táudaj 'mint a hegy', tastaj 
"mint a kő5 PEÖHLE, KSZ. IV. 201 aligha tartozik ide ( = ? csag. 
-day: sunday 'sucrr, munday cthis-like' BA.RKLEY-SHAW I. 26). 
Abban nem kételkedhetünk, hogy a kaz.-karac.-balk. stb. -laj 
(-naj) suffixum összetartozik az oszm. -lajyn raggal, nyilván
való tehát, hogy BROCKELMANN téved, mikor a -lajyn j elemét 
olyan (hiatustöltő ?) hangnak tartja, mint a milyen az oszm. 
adajan, söjlejen-íéle alakok j hangja. 

A -laj suffixum magyarázatával eddig tudtommal ketten 
próbálkoztak meg. BÖHTLINGK Jakutische gramm. 258. ezt írja: 
«das affix. ^ i í ist nach meiner ansicht nichst anderes, als das 
denominativsuffix if mit der endung des tatarischen gerun-
diums». BÁLINT Kazáni tat. nyt. 91 szerint pedig a -laj, -laj, 
-naj, -naj a -la, -la vagy -l igeképző és -j vagy -aj, -áj állapot
jelző képző vagy rag kapcsolata. BÖHTLINGK magyarázatát magam 
is elfogadhatónak tartom, noha kissé feltűnő, hogy GIGANOFF 
Gramm. 182 ilyen genitivusos szerkezeteket is említ: ^ ^ vlLit 
*mint ő', s hogy a csagatajban van egy -las rag is, a melynek 
a viszonya a -laj suffixumhoz még nincs tisztázva (jokarilaé 
''upward', aralas 'mixedly5, tubanlas '"downwards"' BARKLEY-SHAW 
I. 68). Akárhogy álljon is azonban a dolog a -laj eredetét illető
leg, annyi kétségtelen, hogy az oszmanliban is járatos hosszabb 
-lajyn változat -w-jében nem a praesens participii képzőjét, ha
nem az instrumentális ragját kell látnunk, tehát nem -la-j-yn, 
a mint BROOKELMANN gondolja, hanem -laj-yn. 

28* . 
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Magyarázatomat támogatja a törökségben meglehetősen 
elterjedt almaj «•*» almajyn típusú negativ igenév, ill. gerundium 
analógiája is : köktürk adyrylmaj 'sich nicht trennend' EADLOFF, 
Inschr. 350 | kún etilmey 'infectus5 CCum. 211, is, acmey cohne 
zu öffnen' THOMSEN-Festschrift 42 | kaz. asamyj fnem éve3 BÁLINT, 
Nyt. | karac. álmaj 'nicht nehmend' PRÖHLE, KSZ. X. 224 | a 
kel. turkesztániban a határozott tagadó jelent képezik belőle (a 
személyes névmások hozzáfüggesztésével): kelmaiman 1 do not', 
de : kelmasman 1 am not about doing' BAKKLEY- SHAW I. 55 ~ 
köktürk bolmajyn cnicht seiend' Inschr. des Tonjukuk 3, 102, 
EADLOFF | kún jetmeyin 'non attingentes' Mar. Ps. 16, 4, armain 

'unermüdlich' CCum. 240,10 | csag. ^jA+Js+ál cohne zu eilen' 
Rab^üzi 7, 3 (idézi BROCKELMANN : i. h. 201) | karac. almajyn 
fohne zu nehmen' stb. BROCKELMANN persze következetes marad 
önmagához s az almajyn-íéle gerundiumokat is -n képzős ige
neveknek tartja, s az almaj ~ almajyn alakok viszonyáról ezt 
jegyzi meg: «neben dieser endung in steht eine andere i, die 
sich zu jener verhalten mag, wie etwa das gerundium auf a 
zum part. auf an». A helyes magyarázatot már PRÖHLE balkar 
tanulmányaiban megtaláljuk (csak éppen az instrumentális szó 
hiányzik): «das suffix -n, welches in einigen adverbialen aus-
drücken erstarrt erscheint, an negativen verbal-adverbien die 
volle lebendigkeit bewahrt hat : kélmejin cnicht kommend'» 
KSz. XV. 183. Megemlítem mellékesen, hogy egy hasonló szer
kezetű gerundium van a köktürkben is: almatyn. EADLOFF, 
Inschr. 89 helytelenül egy meg nem lévő * almát névszó instru
mentálisának tartotta, míg THOMSEN, SUS. Tóim. V. 171 sze
rint ögérondif de la forme negatíve de al- cprendre'»; Inschr. 
Zweite folge 94 EADLOFF is csatlakozik THOMSEN magyarázatá
hoz. Pedig voltaképpen alaktani tekintetben a két magyarázat 
között nincs ellentét: almatyn nyilván ugyanolyan szerkezetű 
gerundivum, mint almajyn, t. i. alma- tagadó igető, -t dever-
balis névszóképző (vö. az ölüt, ölát, öjüt igei származékokat) és 
-yn instrumentális rag. Hogy az oszm. gelmeksizin, valamint az 
elavult JJSJJCOJAW sevmejin, l!*jJL*JU kalmayyn (ez utóbbiaknak 
NÉMETH 91. 1. nem adja a jelentését) az instrumentális -n rag
jával szerkesztett alakok, azt BROCKELMANN sem tagadja. 

BROCKELMANN anti-instrumentalis elméletének helytelensé-
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gét legjobban az icün névutó származtatása mutatja. BÖHTLINGK 
Jak. gramm. 402. § szerint: «jak. isin = jj^ssoj cfür, wegen' 
scheint mit is == ̂ o t cdas innere' in zusammenhang zu stehen». 
Persze ma már **tudjuk, hogy az oszm. icün, icin újabb alak, 
töm agánhangzója eredetileg labiális (orkh. ücün, alt. ucun), míg 
az ic rdas innere' töhangzója mindig i volt. VÁMBÉRY NyK. 
XIII. 318 az iic 'harag, boszú' szóra gondol, s magyarázatát 
SIMONYI, MHat. II. 273 is hajlandó elfogadni. KUNOS, NyK. 
XVI. 459 és SALEMANN, Mél. As. X. 212 az' uc vég, hegy' (a 
SALEMANN idézte magashangú üc cende' szót forrásaimban nem 
találom) szóra utalnak. E magyarázatokkal szemben, a melyek 
mind megegyeznek abban, hogy az ücün névutót névszói szárma
zéknak tartják, legújabban BROCKELMANN ZDMG. LXX. 203 azt 
az elméletet állítja fel, hogy ücün egy ki nem mutatható *üc-
igének -ün képzős igeneve! Az egyetlen érv, a melyet BROCKEL
MANN magyarázata mellett fel tud hozni, az, hogy ücün a kök-
türkben ós az ujgurban rendszerint casus indennitussal áll 
ugyan (vö. söz ugun o: ücün 'szóért, szó végett'; ürk ücün 'féle
lemből' Kut. Bil. 45, 11), de néha accusativussal is előfordul: 
ujg. mini ücün MÜLLER, Uig. I. 29,14, any ü. uo. II. 34,9, L E 
COQ, Chuast. 25, 7.*) Csakhogy ezzel szemben áll az a tény, 
hogy ücün a mai török nyelvekben (s részben nyelvemlékekben 
is) vagy casus indefinitussal (pl. oszm. kyz icün fwegen des 
mádchens'), vagy (különösen névmások után) genitivussal áll : 
oszm. onun icün 'deshalb' (vö. már a Rabáb-Náma szeldzsuk 
verseiben: ^j*22yJu*jf anung icün RADLOFF, Mél. As. X. 40); 
alt. anyn ucun 'noTOMy' VERB. 407; mániy ucün 'meinetwegen', 
sudün ucün cdes flusses halber' RADL. Wb. I. 1725; tar. enin 
ücün 'seinetwegen' RADL. Wb. | csag. ucun BARKLEY-SHAW II. 19 
szerint gen.-szal. BROCKELMANN figyelmen kívül hagyja azt is, 
hogy ücün a törökség egy részében mélyhangú változatban ól 

*) RADLOFF Inschr . Zweite f. 103 szerint a köktürkben ücün vagy 
casus indennitussal, vagy instrumentál issal áll, pl. táyri jár bulyakyn 
üciin cda hímmel und erde in verwirrung geraten waren' ; igaza lehet 
BEocKELMANNnak, hogy az -yn nem instrumentális , hanem a 3. sz. birtokos 
accusativusának ,a ragja. Erre muta t egyébként az is, hogy az i magán
hangzó jele az n előtt ki van írva, a mi az instrumentál isnál nem fordul 
elő (vö. erre THOMSEN, SUS. Tóim. V, 145—6). 
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(alt. tel. csag. ucun, leb. sor ugari), s így az uc, ug szóval való 
kapcsolatának mi sem áll útjában. BROCKELMANN, úgy látom, 
semasiologiai okokból is valószínűtlennek tartja, hogy ücün az 
cende5 jelentésű uc instrumentálisa volna. Pedig nemcsak a magy. 
végett, ném. des endes kifejezésekre hivatkozhatott volna, hanem 
magára a törökségre is. Az oszmanliban ugyanis az ug (üc) 
szónak nemcsak az instrumentálisa, hanem személyragos abla-
tivusa is előfordul mint névutó, az icün-éhez nagyon közelálló 
jelentéssel: tama ugundan belaja düsmek ctomber dans le mal-
heur par avidité' BARB. DE MEYN., hasad ugundan caus neid' 
BADLOFF, Wb. I, 1734. Ezzel a nagyobbrészt BROCKELMANN ellen 
irányuló pár megjegyzéssel csak annyit akartam bizonyítani, 
hogy a casus instrumentális története szintén a tudományos 
török nyelvtan megírandó fejezetei közé tartozik. 

Az instrumentális mellett meglehetősen nagy szerepe van 
még az oszmanliban az aequativus (vagy BADLOFF kevésbbé sze
rencsés terminusa szerint: quantitativus) ragjának is, a melyet 
a török nyelvtanok (NÉMETHé is) «adverbialsuffix» néven tárgyalnak. 
Eredeti alakja -ca, -ce (vö. pl. köktürk subca ccomme de l'eau5, 
otca 'comme du feu' THOMSEN, SUS. Tóim. V. 34), s az oszman
liban nemcsak az ilyen kifejezésekben szerepel: tatlyga csüss\ 
benge fnach meiner ansicht', adamga fmenschlictr (91. §), gibice 
(97. §), hanem több gerundialis kifejezésben is. A gittikce cje 
mehr er gegangen ist5 szerkezetet NÉMETH is említi; de nyilván 
az aequativus ragja van a 91. lapon említett sevínge 'so lange 
ich liebe', kojúnga gerundiumok végén is. Az aequativus ragját 
megelőző -in stb. képzőről BROCKELMANN többször idézett érte
kezésében ezt olvassuk : «Der gleiche einwand i s t . . . auch gegen 
die vermutung von BANG SBBA. 1915 : 634 zu erheben, das 
gerundium des osm. auf -inga, neg. -maingá sei durch schwund 
eines y aus -yanca wie xjsül£>«j* so lange es dauert5 Bab^üzi 
15, 18 entstanden. Bei dieser annahme bietet der vokalwechsel 
a > i eine weitere schwierigkeit . . . am einfachsten wird man 
-inga auf das suffix -in zurückführen, das zur bildung von par-
ticipien und verbalabstracta diente, in den neueren dialekten 
freilich nicht mehr lebendig ist». BEOCKELMANN kifogásaival 
Szemben egyszerűen utalok az északi török dialektusokra, ame
lyekben az oszm. -inga- gerundium limitativum megfelelője 
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-ginéi, -yyncy alakban van meg (kaz. bulyynéy 'a léteiig', kii-
g?nc? caz eljövésig' BÁLINT, Nyt. 54; karac. men kelginci cbis 
ich komme' KSz. X. 234, balk. men kelginci ua. KSz. XV, 196), 
tehát BANG magyarázatának ebben a módosított formában: 
oszm. -inge ~ -yngcK-ginée ~ -yynca semmi sem áll az útjá
ban. Az sequativus ragjának -ga -fie mellett az oszmanliban is 
előfordul -$y ~§i és -§ak -$eh változata is. Az előbbi a -gylajyn 
-jilejin ragbokorban (1. fentebb és vö. az idézett kaz. -ginéi, 
-fynéy gerundium limitativum képzőt), az utóbbi egyebek közt 
az -ygak -igék gerundium képzőben, a melynek első eleme nyil
ván az -i -y igenévképző. Valószínűleg ugyanígy kell az angak 
cnur, bloss' határozószót is elemeznünk (o-, ol- és -$ak aequ. 
rag), a melynek második -f}ak részét BÜDENZ NyK. X. 95 a éak 
czeit, mass' szóval azonosította. 

A harmadik ritkább rag, a mely megérdemelné, hogy a 
szóragozás fejezetében megemlíttessék, a directivus ragja. Ere
deti alakja a köktürkben -yaru -gerü, az oszmanliban a pala
tális explosiva vokalizálódásával -ary -eri a következő határozó
szókban (a melyek önállósulva névszói használatban is előfor
dulnak): iéeri "durch—dinéin; innerer teil' == ujg. kun iékari 
'hinein' < ié "innerer teil'; ileri cnach vorn, vorderteil' = orkh. 
ilgarü 'nach vorn'; dymry 'durch— hinaus' = alt. kaz. tyskary 
ua. < tys 'aussenseite'; jokary cdas obere' = orkh. ujg. joyaru 
'aufwárts'. A -farú -gárü rag második eleme magára is előfordul 
lativusi értelemben: orkh. ábrü ~á la maisén' SUS. Tóim. V. 
179. Valószínűleg ez a rag van az oszm. gerü, geri chinterer 
teil' szóban is, vö. orkh. ujg. karü czurück (vö. még PRÖHLE, 
KSz. XV. 183 is). 

Szóképzés. A 62. §-ban NÉMETH maga kiemeli, hogy a fő
név és melléknév a törökben nem különül el annyira, mint pl. 
a németben, s hogy a főnevek gyakran előfordulnak mellék
névi értelemben és viszont. Mindamellett a főnévképzőket el
választja a melléknévképzőktől s mindkettőt külön tárgyalja. 
Megengedem, hogy ennek a beosztásnak gyakorlati szempontból 
sok előnye van, de van hátránya is. A -J deverbalis főnév
képzőre felhozott két példa közül az egyik melléknév: korkung 
'fürchterlich'; viszont a denom. melléknévképzök közé sorolt -si, 
-sy képzőre felhozott mindkét példa főnév : abdalsy 'dummkopf, 
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etkeksi ceine frau, die sich wie ein mann benimmt'. A -gak, 
-gik stb. deminutivképzőt mind a főnév, mind a melléknév
képzők között fel kellett említeni. A -lyk főnév- és a -ly mel
léknévképző mai szerepéhez nyilván csak újabb jelentésmeg
oszlás után jutot t A bairamlyk 'bajramsgeschenk', ajlyk fmonats-
gehalt' stb. származékok a mai nyelvhasználat szempontjából 
főneveknek tekinthetők ugyan, de nyilván állandó jelzős kap
csolatokból váltak ki (tehát tapadás és elvonás utján keletkez
tek), s így eredetileg mégis csak melléknevek voltak. Tudomá 
nyos nyelvtanban, ha a fejlődés menetét is szemléltetni akarjuk, 
mindenesetre tanácsosabb volna a névszóképzőket egy fejezetben 
tárgyalni. 

A mi az egyes képzőket illeti, a 37. lapon említett -asy, 
-esi képzőnek legújabban egész kis irodalma keletkezett. Az osz-
manliban az ilyen képzős névszóknak kétféle szerepük van. Az 
icesim geldi-íéle kifejezések jelentésileg pontosan a magy. ihat-
nékom van fordulatnak felelnek meg. Ezenkívül gyakrabban elő
fordul az -asy -esi képzős deverbalis névszó az efféle áldó vagy 
átkozó felkiáltásokban: o$ayy janasy! rmöge sein herd bren-
nen = mögé er glücklich sein' (vö. NÉMETH, 37. 1.). A szó
tárakban található ^*vSo« ver esi 'kredit' talán csak a szótár
írók elvonása a veresije cauf kredit' dativusból (vö. veresije 
almák cprendre á credit'). Nyilvánvaló, hogy egy eredetileg gaz
dagabb használatú török igenévvel van dolgunk, a mely az 
oszmanliban már csak néhány állandó kifejezésben tengeti az 
életét. Szerencsére a rokonnyelvek^az igenév eredeti jelentését 
és használati körét illetőleg értékes útbaigazítást nyújtanak. 
A kazáni tatárban pl. az -asy, -ás? élő képző, a part. futuri 
képzője : bulasy ca ki leend', kilásd ca ki jövend5, tehát a mon
datban mint jelző is szerepelhet: kilásd jyl ca jövő év', min 
jazasy kenágá ca könyv, a melyet írni fogok'. E mellett a bul-
mak és a bar igével kapcsolva a necessitativus kifejezője: jazasy 
bulamyn (vagy megfordítva : jazasym bula; ez utóbbi -a képzős 
igenóv) "írnom kell'; jazasym bar círnom kell' (mintegy: irandóm 
van). A joklasym kilá cal hatnám' (vagy így személyrag nélkül : 
cyyasy kilá 'kimehetnék'), asasyy kilá 'ehetnél' kifejezés meg
felel az oszm. icesim geldi kifejezésnek. A kaz. jazasym bar ki
fejezés analógiájára talán feltehetjük, hogy az oszm. o^ayy ja-
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nasy is elliptikus mondat e helyett: o. janasy var. A mi az -asy 
-esi képző elemeit illeti, KUNOS KSZ. VI. 10 szerint az icesi, 
janasy a névszóvá merevedett opt. 3. sz. és a -si deverb. név
szóképző (jatsi 'esteli ima'; tütsü 'füstölő') kapcsolata. Legújab
ban BROCKELMANN ZDMG. LXX. 212 és BANG SBBA. 1916, XXII. 
522 is az -asy- -esi képző egyik elmének a -si névszóképzőt 
tartja. Ezzel szemben NÉMETH (S a mint BROCKELMANN czikké-
ből látom, előtte már más nyelvtaníró is) szerint «^*us<s zei-
chen des optativs -j- ^u* poss. personalsuffix 3. p.». Lényegé
ben ugyanezen az állásponton van BÁLINT Nyt. 69 is ; abból, 
hogy a jazasy, kilásd származékok csak az 1. és 2. birtokos sze
mélyragot vehetik fel, s a harmadikat nem, azt következteti, 
hogy az -asy-ásd képző elemei az -a-e gerundium continuitatis 
képzője és -sy-sd 3. szem. birt. személyrag. Én is kétségtelen
nek tartom, hogy az oszm. icesi személyragos alak, s NÉMETH 
magyarázatát csak annyiban módosítanám, hogy az ice-, jana-
alaprészt nem az optativus tövével, hanem az -a-e képzős ige
névvel egyeztetném. Ez persze voltaképpen nem ellentét, mert 
kétségtelennek tartom, hogy az oszm. optativus voltaképpen nem 
egyéb, mint az -a-e képzős igenév (az 1. és a 2. személyben a 
személyragokkal), tehát azonos a csag., kaz. stb. határozott 
jelennel, a mely némi modalis színezetet nyert. A mi alaki vi
szonyukat illeti, az oszmanli kalajym 'ich möchte bleiben', kala-
syn 'du möchtest bleiben', kala stb., úgy viszonylik pl. a kasgari 
kalaman, kalasan, kazáni kalamyn, kalasyn, kala 'ich bleibe, du 
bleibest' stb. alakokhoz, mint az oszmanli kalyrym, kalyrsyn, 
kalyr praesens a kasgari kalurman, kalursan, kalur, kaz. kalyr-
myn, kalyrsyn, kalyr jelenhez. 

Az 57. §-ban a denominalis melléknévképzők között első 
helyen említi NÉMETH a ~ga -ge képzőt, s a következő két pél
dát hozza fel r á : uzunja 'ziemlich láng' < uzun clang'; türkce 
'türkisch' (meist adverbial, immer in bezúg auf die sprache) 
< türk 'türké'. Viszont a 91. §-ban a -ja •§& 'adverbialsuffix'-ra 
felhozott példák között is szerepel a türkce párja: alman^a 'in 
deutscher sprache'. Úgy látom, itt két suffixum van összekeverve, 
nemcsak NÉMETHnél, hanem pl. KÚNosnál KSz. VI. 7 is (itt 
pláne ezt olvassuk: -5a stb. rendszerint határozókat képez, pl. 
•uzunga 'hosszúkás', abdaiga 'bolondos'. .!). Az uzun3a képzője 
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deminutiv melléknévképző, -ca -ce, -§a -ge változatokkal: akca 
Veisslich', karaja 'schwárzlich', jüksege cnicht allzu hoch5, güzelge 
'hübsch'; majd gyakori jelentésváltozással a melléknévből főnév: 
saryga ceine wilde biene' ( = csag. sarica cein kleiner raubvogel 
mit gelbem rücken'), kyzylfia cdie rote schminke' ( = kirg. kyzylsa 
cmasern; eine pflanze'); alaga 'buntes zeug\ 

Ellenben a türkce -ce suffixuma nem a -ce dem. képző, 
hanem az íequativus ragja, ugyanaz a rag, a mely a maga helyén 
emiitett almanga, valamint a benge, tatlyga stb. határozókban 
is szerepel. Ha a mai oszmanliban azt is lehet mondani: türkce 
lisan, tehát a türkce ragos alak a mondatban jelzőül is állhat, 
az ugyanolyan fejlődés, mintha a mai magyarban hirtelen harag
ról- beszélünk hirtelen való harag h., tehát a határozóragos hir
telen alakot jelzőül alkalmazzuk. 

A 63. § szerint «als zusammengesetzte adjektive sind im 
türkischen gewisse attributive ausdrücke aufzufassen: aksakal 
Sveissbártig', karagöz 'schwarzáugig'. . .» Ha az aksakal-féle 
jelzős kapcsolat a török mondatban nem szerepelhet jelzőképpen, 
alig tekinthetjük összetett melléknévnek, már pedig én úgy 
látom, hogy a törökben pl. aksakal csak annyit jelenthet: 'valaki, 
a kinek fehér szakálla van; a falu bírája3 (vö. REDHOUSE : ca 
grey beard; a kind of mayor of a village'), karagöz cvalaki, a 
kinek fekete szeme van' (vö. REDHOUSE : cany black eyed per-
son; the black bream, cantharus'). Tehát németre is helyesebb 
volna így fordítani: weissbart, nem pedig weissbdrtig. 

Igeragozás. Sajnálom, hogy NÉMETH a dyr verbum sub-
stantivum tárgyalásában nem tért el a török nyelvtanok szokott 
sablonjától; pedig ez a sablon tudományos szempontból hely
telen, s gyakorlati hasznát sem látom. A dyr «hilfsverbum» prae-
sens indicativija NÉMETH szerint is 

1. sz. ym, im, um, üm c(ich) bin' 
2. sz. syn, sin, sun, sün f(du) bist5 

3. sz. dyr, dir, dur, dür l(er, sie, es) ist' stb. 

A praet. definitum: 

1. sz. ydym, idim, udum, üdüm cich war' 
2. sz. ydyn, idin, udun, üdün stb. 
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A tájékozatlan olvasó e schema láttára könnyen azt gon
dolhatná, hogy ym csakugyan a. m. cbin', syn a. m. fbist' stb., 
annál is inkább, mert még az -ym, -dyr stb. enklitikus voltát 
jelző kötőjelek is hiányzanak, s így pl. az ym, synyz az ydym, 
imíiim-mel egyenlő értékű teljes és önálló igealakoknak lát
szanak. 

Valójában az oszm. dyr 'est' ige története egyike a nyelv
beli kiegészülés legérdekesebb eseteinek. A mi mindenekelőtt az 
adámym, adamsyn, adamyz, adamsynyz alakokat illeti, jelentésük 
ugyan homo síim, homo es, de a rsum, es' persze nincs nyelvi
leg kifejezve. Adamym stb. igei személyraggal ellátott főnév, 
tebát szakasztott olyan szerkezet, mint pL a kalyrym, kalyrsyn, 
kalyryz, kalyrsynyz aoristos. Hogy ezek a személyragok milyen 
kapcsolatban vannak a ben, sen, biz, siz személynévmásokkal, 
annak a vizsgálata messze vezetne. Annyi bizonyos, hogy a nyelv
emlékek és a rokon nyelvek még az oszmanlinál is világosab
ban mutatják, hogy a törökségben a homo sum, homo es ver
bális mondattípus helyett a homo ego, homo tu típus van elter
jedve. A köktürkben ilyen mondatokat találunk: icraki-bán 'ich 
bin der beamte . . .', Umai bdg-biz Svir sind Umai-beg'; a keleti 
turkesztániban usak-man 'szomjas vagyok'; kicik-san "kicsi vagy'. 
Helyes magyarázatukat már BARKLEY-SHAwnál megtaláljuk: «the 
verb substantive is simply sous-entendu, or perhaps its neces-
sity is not felt in a primitive language, as neither is it in the 
language of children, e. g. rne coachmanv (I. 58). Természetesen 
azokban a török nyelvekben, a melyekben az oszm. adamym mon
dattípussal szemben a névszóból és személynévmásból álló usak-
man, kiciksan mondattípus fejlődött ki, az oszmanli sevérim,, sevériz 
igealakoknak is nomen verbale és személynévmás kapcsolatából álló 
szerkezetek felelnek meg: köktürk kazyan-urman 'ich erwerbe', 
baryn-myz Vir gehen'; kel. türk., keldrman, kelársan, kelar CI am 
doing' (man T , san cthou") BARKLEY-SHAW I. 35. Az oszm. 
adamym, adamsyn pontos mása megvan a fgr. nyelvek közül a 
mordvinban: aía cöreg ember: ata-n cöreg ember vagyok', ata-t 
'öreg ember vagy', son aia % öreg ember' (az igei személyragok : je-
ran, jorat, joraj, vö. BÜDENZ, NyK. XIII. 73, WIEDEMANN, Mord. 
gramm. 61). 

Nominális mondat az adamdyr is, mégis azzal a külömbség-
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gel. hogy állítmánya igenév, tehát adamdyr olyanféle mondat 
mint a tör. it ürür, finn mies tekevi, magy. Péter járt. A -dyr 
négy változata közül a velaris-labialis -dur az eredeti, míg a 
többi három az enclisisben hangzóilleszkedéssel keletkezett. A dur 
alak viszont a régibb durur összerántása (haplologia; így ma
gyarázta már FOY, MSOB. V. 272, BROCKELMANN, ZDMG. LXX. 
192), a mely a régibb oszmanli emlékekben még elég gyakori, 
vö. KASEM, BEÖ-ZENKER 97, THÚRY, NyK. XXXIV. 167. A ó-oszm. 
durur bari már könnyű ráismerni az oszm. durmak, ktör. turmak 
igére, a melynek eredeti 'stat' jelentését az adam durur-íéle 
mondatokban a színtelen cest! jelentés váltotta fel (hasonló volt 
a lat. stare jelentésfejlődése is, a mely a román nyelvekben az 
essere < esse létigével alkot egy suppletivistikus paradigmát, 
pl. fr. était < lat. stabat). Az adam durur fhomo stat' > adam
dyr 'homo est' nem sajátos oszmanli fejlemény, hanem éppen 
ellenkezőleg, a durmak azelőtt jóval tágabb körű csegédigei' sze
lepének utolsó maradványa. Több más török nyelvben és nyelv
emlékben a turmak igének első és második személye is előfor
dul sum, es jelentésben, nemcsak a jelenben, hanem a múlt
ban is. A köktürkben ugyan nem találom nyomát, de már a 
Kutadvu Biligben gyakoriak az ilyen mondatok : ikinci kut davlat 
turur cdas zweite ist das glück' 3, w, sőt ritkábban (58, s) már 
megrövidült tur változata is előfordul. A csagatajban BARKLEY-
SHAW szerint: dunnán (<. *dururman), dursan, dur, durmiz, dur-
siz, durlar 1 stand' . . . (meaning hardly more than is), durran, 
durmis stb. A keleti dialektusokban (EADLOFF terminológiája sze
rint) : turum, turuy (tursun), tur stb. (pl. alyp-turum cich bin 
der held'), Gramm. jaz. 60, EADLOFF, Inschr. II. 92. 

Az oszm. adamdym az adamym és adamdyr típussal szem
ben már igazi verbális mondat, a melynek állítmánya az alany 
személyét is megjelölő határozott igealak. Az oszm. idim, isem 
stb. eredeti töve ugyan kétségtelenül ir- volt, tehát idim < *ir-
dim, isem < *irsem, csakhogy az r eltűnése igen régen történt, 
mert a ma élő török nyelvekben r-es alakokat már nem talá
lunk: kaz. djdm cvalék', ?p 'vala, ikan part. perf. BÁLTNT, Nyt. 
79; kkirg. edim, edin, edi *J.Jof, *iJLoJol, ekén <jlX>(> emes 
(jjul+jf MELIORANSKIJ, Kratkaja grammatika kazak-kirgizskago ja-
zyka, 1894, p. 45. A csagataj irodalmi nyelvben ugyan még 
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- j ^o l , viLbi>oí ritkán j.of, még ritkábban iobof írott alako
kat találunk, de a mai nyelvre BARKLEY-SHAW I. 29 megjegyzi, 
hogy «this word is pronounced idim etc. dropping the r». Az 
oszm. idim < irdim változás egyébként nem példátlan az osz-
manliban sem; az r vocalizálódását több dialektusban meg
figyelték : északszíriai diai. bi < bir, di < dir HAETMANN, KSZ. 
I. 154, aidini diai. dotijöm < *dotijorom cich halté' FOY, KSZ. 
I. 194. Noha a köktürk emlékek és a Kut. Bil. szerint az imák 
ige eredeti tőhangzója á lett volna, nyilván nem nyilt, hanem 
zártabb e hanggal van dolgunk, a melyből a csagatajban, és az 
oszmanliban is (nemcsak a volgai dialektusokban) i fejlődhetett 
(vö. THOMSEN, SÜS. Tóim. V. 160, FOY, MSOB. III. 198), Egyéb
iránt a nyelvemlékekben az ermak igének nemcsak azok az 
alakjai fordulnak elő, a melyek az oszmanliban is megvannak 
(oszm. idim stb. = köktürk ártim, ujg. drdim Kut. Bil. 4, i, 
23, u , kún érdi cerat' CCum. 192, oszm. isem stb.. = köktürk 

arsa, ujg. arsa, a kairói kéziratban: Lljjf, Kut. Bil. 177,5; 
oszm. imis = ujg. drmis, kairói kézir.: u&jyoof; oszm. iketi = 
ujg. arkdn Kut. Bil. 60, 12, L E COQ, Chuast. 16, is stb.\ hanem 
a jelen ideje is közönséges: köktürk drür THOMSEN, Journ. Boy. 
As. Soc. 1912: 219, ujg. árür Kut. Bil. 4, 1, kún ervr 'est' 
CCum. 188; csag. irur «found in old books» BARKLEY-SHAW I, 29. 

A gdny cyka jazdy 'majdnem kiadta a lelkét'-féle szerke
zetben szereplő jazmak igéről NÉMETH a 96. lapon csak annyit 
mond: nicht identisch mit jazmak 'schreiben' (a mi persze nem 
fölösleges megjegyzésemért pl. BARBIER DE MEYNARD szótára is 
egy lemma alatt tárgyalja a két jazmak igét), de jelentését nem 
adja. A jazmak ideülő jelentése megvan még az ujgurban és az 
altáji tatárban: 'vorbeigehen, verfehlen, nicht treffen, sich 
irren' (pl. Aba jazdy arsa baját kyjnady fwenn Eva gefehlt hat, so 
hat ihn Gott bestraft' Kut. Bil. 100,21), s származéka: jazyk 
cdie sünde, das vergehen' él az oszmanliban is. A gele jazdy 
szerkezetnek tehát pontos mása a fr. il a failli venir. Furcsa, 
hogy BADLOFF Wb. III. 213—4 az cauflösen, entwirren jelentésű 
ujg. stb. jaz- (nála helytelenül jas-J igét helyesen különválasztja 
ugyan az 'irren, verfehlen' jelentésűtől, s mégis néhány lappal 
odább az oszm. ede jazmak szerkezetet az első ujgur igének 
megfelelő oszm. jaz- 'entfalten' alatt tárgyalja. 
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Mondattan. A 183. §-ban az alany és az állítmány egye
zésével kapcsolatban NÉMETH megemlíti, hogy ha a többesszámi 
alany élettelen tárgy neve, az állítmány egyes számban marad : 
cojuklar tembel dirler, de: ayajlar cicek acar. Eszembe juttatja 
ez WiKLUNDnak egy érdekes megjegyzését az uráli nyelvek
ben megvolt grammatikai genusról (De uraliska fölken och 
sprdken, MO. IX. 109—10); utal arra, hogy az osztják-szamo
jédben az élő személyek nevének bizonyos esetekben más a 
ragozása, mint az élettelen tárgyakénak, s hogy a mordvin
ban is két dativusrag van, s e ragok egyike megfelel az élő 
lények nevéhez járuló osztj.-szam. dativus-ragnak. Mindebből azt 
következteti, hogy az uráli alapnyelvben a genuskülönbség meg
volt: «I öfrigt har genusskillnaden alldeles försvunnit i de finsk-
ugriska spráken liksom ocksá i álla andra samojediska sprák án 
ostjak-samojediskan. Men i det uraliska grundspráket bör den ha 
existerat — sá och sá mánga tusén ár főre Kristi födelse.» 
Hasonló megjegyzés van már K. F. BECKER híres munkájában, 
az Organism der Sprache-ban i s : «Der gegensatz von persori 
und sache ist in der sprache offenbar álter, als die unterschei-
dung der geschlechter: die unterscheidung der geschlechter setzt 
den gegensatz von person und sache schon voraus. Die finnische 
sprache, in welcher das natürliche geschlecht auch nicht durch 
personalpronomen unterschieden wird, bezeichnet den unter-
schied von person u. sache noch durch besondere unseren wer 
und was entsprechende formen des interrogativpronomens» 
(91. 1.). Világosan látszik ez a mandzsuban is. HARLEZ, Manuel 
de la langue mandchoue 33. 1. szerint «le manchou n'a de 
formes particuliéres pour le pluriel que pour un petit nombre 
de mots désignant des étres animés et mérne presque tous des 
personnes: láma ~ lamasa cprétre', haha ~ hahasi 'honimé'». 
Egyébként vagy reduplicatio (se se 'années') vagy s o k a s á g o t 
jelentő külön szavak (geren cfoule5 ~ geren irgen 'peuples') jel
zik a plurálist. 

* 

Hosszúra nyúlt ismertetésemet hadd fejezzem be MÜLLER 
MIKSA egyik felolvasásából vett szép idézettel: «It is a reál 
pleasur to reád a Turkish Grammar evén though one may have 
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n o wish to acquire it practically. The ingenious manner in 
which the numerous grammatical forms are hrougt out, the 
regularity which pervades the system of declension and conju-
gation . . . mus t strike all who have a sense of tha t wonderful 
power of the h u m á n mind which has deplayed itself in lan-
guage». 
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