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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

L 

Az első magyar-finn szótár. GYULA WEÖRES, Unkarüais-suomalainen 
tasliusanakirja — WEÖRES GYULA, Magyar-finn zsebszótár. Helsinki, Otava 
R. T. 1934. 277 1. kis 8.° 

A magyar nyelv és kultúra iránti érdeklődésnek a finn nyelvé
szek és a finn közönség körében hosszú múltja van. 1880-ban jelent 
meg „Unkarin kielen oppikirja" címen SZINNYEI JÓZSEF éz JALAVA ANTAL 
kiváló magyar nyelvkönyve (nyelvtan, szövegek, szójegyzék). Ennek a 
könyvnek, valamint JALAVA működésének és nagy személyes hatásának 
köszönhető többek között, hogy a nyolcvanas-kilencszázas években a 
magyar irodalom páratlan népszerűségre tett szert Finnországban. 
JALAVA tanítványa volt a néhány évvel ezelőtt elhunyt NIILO E. WAINIO 
esperes is, akinek JÓKAI- és MiKSzÁTH-fordításai még ma is a legolvasot
tabb könyvek közé tartoznak. 

Közben azonban SZINNYEI—JALAVA nyelvkönyve elfogyott — a 
szövegek különben is elavultak — s 1912-ben a Finn Irodalmi Társa
ság kiadásában újra megjelent egy „Unkarin kielen oppikirja" című 
könyv, melynek (most már nem gyakorlati, hanem rendszeres) nyelv
tani részét ismét a leghivatottabb szerző, SZINNYEI JÓZSEF írta meg, 
az olvasókönyvet és a 114 lapra terjedő magyar—finn szójegyzéket pedig 
a tragikus körülmények között fiatalon meghalt MATTI KIVEKAS szerkesz
tette. Mivel KIVEKAS kis szójegyzéke tisztán az olvasókönyv szövegeinek 
megértését szolgálta s még ebben a minőségében sem volt kifogásta
lan, hosszú évekig csak valamilyen idegen nyelvű szótár közvetítésével 
lehetett Finnországban magyar szövegeket olvasni. A minden jó igye
kezetet megbénító szótár-hiány indított engem arra, hogy olyan finnek 
számára, akik vezetés nélkül akarnak magyarul tanulni, ötven PETŐFI-
verset adjak ki a szótár és nyelvtan használatát feleslegessé tevő 
pontos magyarázatokkal. Ez a PsTŐFi-könyv „Unkarin kielen opas omin 
páin opiskeleville. Petőfin runoja selityksineen" címen 1932-ben jelent 
meg Helsinkiben a Werner Söderström R. T. kiadásában 185 lap terje
delemben. A Finn Irodalmi Társaság 1933-ban önálló könyvben újra 
kiadta SZINNYEI nyelvtanát, s így megbízható, jó nyelvtannal megint 
el vannak látva a magyarral foglalkozó finnek. 
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Egy magyar-finn szótár hiányát körülbelül egy évtizedes műkö
dése alatt a helsinki egyetem magyar lektora, WEÖRES GYULA érezte 
legjobban, s így teljesen érthető, hogy ő vállalkozott ennék az égető 
szükségnek pótlására az első magyar-finn zsebszótár megírásával. 
Mint úttörő kísérletet, örömmel üdvözöljük WEÖRES GYULA szótárát, 
mely elsősorban a magyarul tanuló finnek igényeinek és szükségleteinek 
figyelembe vételével készült. WEÖRES GYULÁnak segítségére voltak nehéz 
munkájában SZABÓ ALADÁR közepisk. tanár, aki anyagot gyűjtött a szótár 
L.—Sz. részéhez és AARNI PENTTILÁ egyetemi magántanár, aki egy 
korrektúrát olvasott. 

A szótár szókincsének megítélésénél természetesen figyelembe 
kell venni a kiadó megszabta korlátokat, mégis a szavak és szólások 
számát bizonyos mértékben még növelni lehetett volna egyes ismétlé
sek (pl. jóravaló), felesleges szók (pl. tudor) és könnyen elemezhető 
összetételek elhagyásával meg általában a gazdaságosabb feldolgozás
sal. Pl. tavasz, -i, -ias közös címszó, ellenben a nyár, ősz, tél címszók 
mellett már önállóan szerepelnek a nyári, -ias; őszi, -ies; téti, -ies 
címszók. A kórház és kóros önálló címszókat is célszerűbb lett volna 
a kór címszó alá foglalni, mint beosztani kor- kezdetű szavak közé. 
A szótár használhatósága szempontjából sajnálatos a 257—258. lapon 
a válik, vala-, válás, vállal, vállas, vallás, vallat, vallomás, váll-, való, 
válasz, választ, válaszút, válfaj, vall, váll, való, válópör. valóban, válogat, 
való- címszók összekeveredése. A gazda címszónál félreértést okoz a 
zavaros sorrend: a 'maanviljelijá' (földműves) jelentésnek nem a házi
gazda, hanem a gazda szó mellett van a helye. 

Megpróbáltam, hogyan lehet a szótár segítségével magyar szöve
get olvasni. A Finnországban rendkívül kedvelt és népszerű „Gyurko-
vics-lányok" legelső lapján előforduló szavak közül hiányzanak a 
következő szavak, illetőleg szólások: tavasszal, ősszel, esztendővel előbb, 
hónapos, koromban, megköti magát. Feltűnik a szótárban a magyar 
vonzatok jelölésének hiánya. 

Szótárírónak, akinek nincsenek előzői, legnagyobb nehézséget a sza
vak jelentéseinek pontos visszaadása okoz. Nem csoda, ha WEÖRES is küzd 
az anyagával. Általában az a benyomásom, hogy a finn értelmezés nem 
mindig találó, körülírás helyett is megvolna bizonyos esetekben a pon
tos finn megfelelő. Ezeknek az eseteknek elbírálása azonban magyarul 
jól tudó finnek feladata. Viszont vannak olyan esetek, mikor a 
körülírás is inkább helyénvaló lett volna, mint a magyar szónak egy 
nem odaillő finn szóval való fordítása. így pl. az ingváll, mely külön
ben a finn női népviseletekben sem ismeretlen, WEÖRES szótára szerint 
'alusliivif (alsómellény). Súlyosabb tévedésre ad alkalmat a főkolompos 
szónak 'páamies' (Haupt, Oberhaupt, Majoratsherr, Háuptling, Aufführer, 
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Leiter, Chef, Befehlshaber, Auftraggeber), mahtimies (grosser v. bedeu-
tender v. angesehener Mann, Magnat, Berühmtheit; SZINNYEI szerint 
varázsló, táltos is) fordítása, mert sem az egyik, sem a másik finn 
szó nem fedi a 'Hauptrádelsführer' fogalmát. — Többjelentésű szók 
mellől nem egy esetben hiányzik olyan jelentés, melynek egy zseb
szótárban sem volna szabad elmaradnia. így pl. a bosszúállás jelen
tése nem csupán 'kostotoimi', hanem elsősorban 'kosto' (Rache). A déli
bábos szó nemcsak átvitt értelemben ('haaveellinen, kuviteltu') használa
tos, hanem konkrét jelentésben is említést érdemel, vö. pl. PETŐFinél: 
„Délibábos ég alatt kolompol..." A háláimadár nem csupán 'kuv. 
pahan ilman lintu' ('átvitt értelemben rossz idő madara', vagyis olyan 
aggodalmaskodó személy, aki mindig rosszat jósol), hanem elsősorban 
konkrét jelentésben 'kuvik (Toteneule, Totenvogel, Steinkauz; Strix 
noctua Scop.)', amelynek egy beteg háza tájékán való megjelenése 
és megszólalása a babonás néphit szerint a beteg közeli halálát je
lenti. A törköly szó 'rypálejátteet (puserrettaessa)' jelentése mellé ki 
lehetett volna még tenni 'és a belőle készült pálinka'. A mandula 
szónál sem hagyható el a 'nielurisa' jelentés a 'manteli' mellől. 

A második kiadásban kívánatos volna helyreigazítani pl. a követ
kező elnézéseket, melyek a szótár átlapozása közben szemembe ötlöt
tek. Álmélkodik nem 'ihmetellá suurin sanoin' (nagy, ül. hangos szóval 
csodálkozni), hanem egyszerűen 'állistyá'; padlót beereszt nem 'maalata 
lattia' (a padlót befesteni), hanem 'a padlót (elsősorban a keményfa 
padlót) viasszal bevonni'; a bejáratos szónak 'jokapáiváinen, pysyváinen 
vieras, kantavieras' (mindennapos, állandó vendég, törzsvendég) értel
mezése túlzott. A díszmagyar nem 'magnaatin (juhla)puku' (a mágná
sok ünnepi ruhája), hanem 'unkarilainen loistopuku'; fiúsít nem annyi, 
mint 'ottaa pojakseen' (fiává fogad), hanem 'práfizieren, in Sohnes-
rechte einsetzen (eine Tochter)'; a fűzfapoéta nem 'tusinarunoilija* 
(tucatköltő), hanem 'runonsepustaja'. A javadálom szó 'elinkautinen 
eláke, kirkko-herrakunta' értelmezése sem szerencsés. KATÁRA finn-német 
szótára szerint elinkautinen eláke = 'Leibgedinge, Leibzucht', kirkkoherra-
kunta = 'PíavThezirk\ LÖNNROT finn—svéd szótára szerint kirkkoherrankunta 
= 'pastorat'. A javadalom szó jelentése CZUCZOR—FOGARASI szerint „Altalán 
birtok, mely a birtokosnak nem örökös tulajdona s melynek az csak 
jövedelmét húzza. Különösen így neveztetnek az egyházi jószágok. 
Egyházi javadalom. Érseki, püspöki, káptalani, apáti javadalmak. Továbbá 
az ily jószágokkal vagy jövedelmekkel járó egyházi hivatalok. Lelkészi 
javadalom. Egyszerű, kettős javadalom. Javadalom elvesztése, eltagolása, 
elcserélése, eltörlése stb." A mai nyelvérzék szerint a javadalom külön
féle világi állásokkal járó természetben való és pénzbeli jövedelmeket is 
jelent, és beszélhetünk pl. jó és rossz javadalmazásról. A javadalom 
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szót KELEMEN magyar—német szótára 'die Dotation, das Benefiz, die 
Pfründe' szavakkal fordítja. WEÖRESÍ valószínűleg befolyásolta a Pfründe 
szónak RANKKA—STEENG német—finn szótárában található értelmezése: 
*1. elinkautinen elake, 2. paikka, vuode (hoitolaitoksessa, sairaalassa), 
3. kiikkoherrakunta, palkkapitajá.' 

A középiskola 'keskikoulu; lyseo (4—8 luokkaa)', magyarul: közép
iskola ; liceum, (4—8 osztály)' értelmezése nem világos. A középiskola 
a magyarban a gimnáziumok 1—8. osztálya vagyis olyan iskolatípus, 
mely középhelyet foglal el az elemi és a főiskolák (egyetemek és aka
démiák) között. Az osztályfőnök nem 'luokkaopettaja' (osztálytanító) — 
ilyen csak az elemi iskolákban van —, hanem egyrészt 'Sectionschef 
(osaston páállikkö), másrészt a középfokú iskolákban 'Klassenvorstand' 
{luokan esimies, -valvoja); a tanárjelölt sem egyszerűen 'opetta-
iankokelas' (tanítójelölt), hanem '(oppikoulun) opettajakandidaatti'. 
A tanttóné és tanítónő között a magyar köz- és irodalmi nyelv 
különbséget tesz, előbbi 'kansakoulun opettajanrouva', utóbbi 'kan-
sakoulun opettajatar' s ezért nem lehet a két alakot összefogva 
'kansakoulunopettajatar' szóval fordítani. — A- tüdő csúcshurut nem 
'keuhkopussintulehdus' (mellhártyagyulladás, Brustfellentzündung), ha
nem a tüdőtuberkulózis kezdeti stádiuma, 'Lungenspitzenkatarrh'. 
A viza nem 'suuri sampi' (nagy tokhal), hanem 'sammensukuinen 
kala' (Acipenser huso v. beluga; Hausen). — A konyha körébe 
tartozó szavak magyarázata sem mindig elfogadható. A birs
almasajt nem 'kvittenihillo' (birsalmalekvár), hanem 'Quittenkáse', a 
"borleves nem 'kiehautettu vahvistava viini' (erősítő forralt bor), ami 
inkább a „forralt bor" értelmezése lehetne, hanem egyszerűen 'Wein-
suppe' (viinikeitto). A borjúpörkölt 'kuutioiksi leikattu vasikanliha' 
(kockára vágott borjúhús) értelmezése sem találó, megfelelőbb lett 
volna — a pörkölt szó értelmezéséhez hasonlóan — egy általánosabb 
jelölés, pl. 'egy borjúhúsból készült magyar étel'. Különben az egész 
címszó felesleges. A csusza nem '(jauho)kokkare, kimpale5 ([Mehl-] 
Klösschen v. Knödel), a galuska nem 'taikinakokkare' (taikina = Teig, 
kokkare = Klösschen stb.); a főtt tésztákat egyáltalán nem ismerő 
finnek számára elég lett volna mindkét esetben 'erás unkarilainen 
jauhoruokalaji' értelmezés. A jeges kávé mellől is elmaradhatott 
volna a részletesebb magyarázat: 'jááhdytetty maitokahvi vaahtoker-
man kera' (fagyasztott tejeskávé tejszínhabbal), mert a jegeskávénak 
semmi köze sincs a tejes kávéhoz, hanem a kávéfagylalt egy faja, 
tehát magyarázatul jobb lett volna: 'jáákahvi, erás jáátelölaji'. 

Köszönet és elismerés illeti a helsinki Otava Könyvkiadó Rész
vénytársaságot, hogy az üzleti szempontok mellőzésével a mai nehéz 
időkben az első magyar—finn szótár kiadására vállalkozott s a magyar 
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nyelv és kultúra terjesztése érdekében nem mindennapi áldozatot 
hozott. 

Nagyon kívánatos, hogy a csinos és ízléses kiállítású zsebszótár 
minél előbb megérje a második kiadást, hogy terjedelemben megnöve
kedve, de mindenesetre alaposan átdolgozva, jobban megközelíthesse 
az előszóban maga elé tűzött célt, hogy SZINNYEI 1884 ben megjelent, 
pontosságban és lelkiismeretességben felülmúlhatatlan finn—magyar 
szótárának megfelelője legyen. N. SEBESTYÉN IRÉN. 

II. 

Török nyelvészeti irodalom. II. A NyK. XLVIII. kötetének 
136—147. lapjain (1931) „Török nyelvészeti irodalom. I." címen ismer
tettem azokat az újabb török filológiai vagy török filológiával is fog
lalkozó folyóiratokat s a török nyelvemlékek irodalmának azon termé
keit, melyek körülbelül 1925-től 1931-ig jelentek meg, különös tekintettel 
azokra a munkákra vagy különnyomatokra, melyeket nekem megkül-
döttek. Ezt az ismertetést folytatom most, ugyanarra az időkörre vonat
kozólag, ugyanúgy teljességre való törekvés nélkül, az anyagközlő 
irodalom tárgyalásával. 

Először múltkori cikkemhez kell néhány pótlást hozzáfűznöm. 
1928-ban, Istanbulban, az egyetem Török Filológiai Intézetének 

(Türkiyat Enstitüsü) kiadásában, KÖPRÜLÜZADE MEHMET FUAT előszavával 
megjelent az „El-qavanln el-küllíje lidabt el-luYat et-türkíje". (Teljes 
szabályok a török nyelv birtoklására.) E művet Egyiptomban írta a XV. 
század elején egy ismeretlen arab tudós. Egyetlen kézirata Istanbulban 
van. A kiadás, melyet KILISLI MÜALLIM RIFAT gondozott, 79 lap terjedelmű. 
Indexet vagy más feldolgozást nem ad, kívánatos volna, hogy ilyesmi 
minél előbb megjelenjék. 

Egy XVII. századi keletturkesztáni okmányt adott ki G. EAQUETTE 
„Eine Kaschgarische Wakf-Urkunde aus der Khodscba-Zeit Ost-Tur-
kestans" c. munkájában. (Lunds Universitets Arsskrift. N. P. Avd. 1. 
Bd. 26. Nr. 2. Lund-Leipzig, 1930; 24 lap, facsimilével.) A kiadás gyen
géire GIESE mutatott rá az UngJahrb. XI. (1931) kötetében. 

Az orosz akadémia Comptes Rendus-jének (Doklady Akademii 
Nauk SSSR.) 1926-i kötetében (B, 100—102) N. K. DMITEIEV a magyar
országi GEORGIEWICZ XVI. századi latin betűs oszmánli feljegyzéseivel 
foglalkozik. Tárgyalja az oszm. stb. gil (vö. Sápxek) 'ház, család' szót is. 

Ismertetésemnek a nyelvemlékekről szóló része kiegészítéséül 
kell még tekintenem HERBERT W. DUDA „Die Sprache der Qyrq vezir-
Erzáhlungen, I. Teil, Formenlehre" c. munkáját (Morgenlándische,Texte 
u. Forschungen, herausgeg. von A, FISCHER. Leipzig, Verlag von Eduárd 
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Pfeiffer, 1930, 128 1. 8"), mely egy XV. századi, arabból fordított osz-
mánli szöveg több régi kéziratának gondos és bő nyelvtani leírását 
tartalmazza. Ez a munka eddig a legfontosabb adalék a régi oszmánli 
nyelv ismeretéhez. Használhatóságát nagyban emeli részletes mutatója. 

Egy kisebb terjedelmű cikkben, az UngJbb. VIII. kötetében, GIESE 
„Zum Wortschatz der altosmanischen anonymen Chroniken" címen új 
adatokat ad a régi oszmánli nyelv szótárához: cárira 'Wurfmaschine'r 
düvadza = szerb tepcija stb. 

Áttérve a mai nyelvek leírását célzó müvekre, először KOWALSKI-
nak „Osmanisch-türkische Dialekte" c. dolgozatát kell megemlítenem 
az Enzyklopaedie des Islam-ban, mely nemcsak részletes bibliográfiát 
is nyújtó, kitűnő összefoglalása az oszmánli nyelvjárásokról való isme
reteinknek ; a szerző gazdag kisázsiai és balkáni feljegyzései alapján 
egészen új képet ad a kérdésről, illetőleg egyáltalában képet ad, ami 
eddig nem történt. A régebbi kutatókkal szemben ki kell emelni 
KOWALSKI fonetikai és módszertani képzettségét. Először áttekinti az 
oszmánli nyelvterületet s az e területen élő többi nyelveket, tárgyalja, 
hogy e területen egyik nyelv milyen befolyással volt a másikra, hogy 
hogyan alakult ki a mai oszmánli nyelvterület, kritikailag ismerteti az 
oszmánli dialektológia forrásait. Megállapítja, hogy az oszmánli nyelv
járások eddigi meghatározása minden tudományos alap nélkül történt. 
Azután sorra veszi a hangokat, külön bizonyos szóvégieket, a magán
hangzóharmóniát, a mássalhangzók asszimilációját s egyéb fonetikai 
jelenségeket, majd áttér az alaktanra s e keretekben részletesen.leírja 
— amennyire a rendelkezésre álló anyag engedi — az oszmánli nyelv
járásokat. A dolgozat 39 nagy hasáb, sűrű szedéssel, tehát meglehe
tősen terjedelmes. Egyike az újabb török filológia legszebb és legfon
tosabb termékeinek. 

Az oszmánli hangsúly kérdését tárgyalja G. RAQUETTE „The Accent 
Problem in Turkish" c. munkájában (Lunds Universitets Arsskrift. N. F. 
Avd. 1. Bd. 24. Nr 4. Lund-Leipzig, 1927, 8°, 42 1.) Arra az eredményre 
jut, hogy az oszmánliban a dynamikus hangsúly mellett melodikus-
hangsúly is van. Lássunk néhány példát (a pont a nyomatékot [primary 
accent] jelzi, a ' jel a hanglejtés ereszkedését, a ' jel a hanglejtés 
emelkedését [„the sign ' denotes the low-pitched, and ' the high-pitched 
tone in the musical scale only", 11. 1.]): slká-r Vadászat', fend' 'rósz', 
hamsí'ra 'nővér', mísá'fir 'vendég', d'ramá 'keresés', ard'md 'ne keress', 
ta'zé 'friss', a'lmisldr 'elvették'. 

N. K. DMITRIEV az orosz akadémia Comptes-Rendus-jében (Doklady 
Akademii Nauk SSSR. 1926, B, 97—99) az oszmánli mutatónévmások 
jelentésével foglalkozik. Megállapítja, hogy e három névmás: bu — 
o — su nem alkot egységes szemantikai sort (pl. így: 'ez—az—amaz\ 
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hanem két sorra oszlik : 1. bu 'ez' — o 'az', 2. bu 'ez, amiről éppen 
szó volt' — su „új és még ismeretlen tény, melyről mindjárt lesz szó". 

Az oszmánli szövegeket illetőleg először MARTTI RÁSANEN gyűjté
seiről emlékezem meg. „Eine Sammlung von .Mam-Liedern aus Ana-
tolien" címen egy 60 lapos népdalgyüjteményt adott ki a SUSAik. XLI. 
kötetében. A dalok egy kis része északnyugati Anatóliából való, de 
inkább a konstantinápolyi nyelvjárást tükrözteti, nagyobb része egy 
trapezunti és Trapezunt-környéki gyűjtés eredménye. Másik idetartozó 
dolgozata RXsANENnek „Chansons populaires turques du nord-est de 
l'Anatolie" címen a Studia Orientalia IV. kötetében jelent meg. Ennek 
az anyaga is észak-keleti Anatóliából való; népköltési formák szem
pontjából változatosabb anyagot, különféle verseket tartalmaz. Elől pár 
oldalon északkeleti Anatólia török nyelvjárásainak hangtani sajátságairól 
beszél RABÁ'NEN. A szövegek feljegyzése hangtanilag rendkívül pontos 
(mint a szerzőtől tudom, a z helyén mindenütt látható z [zöngétlen z] 
sajtóhiba z helyett), a fordítás gondos. 

Hangjelölés és fordítás szempontjából szintén egyformán kifogás
talanok KOWALSKI oszmánli népnyelvi szövegei. Három idevonatkozó 
kiadványát említem itt: 1. „Cinq récits de Günei (Vilayet de Smyrne)", 
a Rocznik Orjentalistyczny II. kötetében (1925); 2. „Osmanisch-türkische 
Volkslieder aus Mazedonien", a Wiener Zeitschr. f. die Kundé des 
Morgenlandes XXXIII. kötetében (1926); 3. „Türkische Volksrátsel aus 
Nordbulgarien" a Jacob-Emlékkönyvben (Festschrift Georg Jacob... 1932). 
Az első csupán kilenc oldal, a második több ív, a harmadik egy ív 
körül van. Az utóbbinak bevezetése és bibliográfiája is igen becses. 

A törökök is adnak ki idetartozó anyagokat, de ezek nyelvésze
tileg csak a szókincs és a nyelvtan szempontjából értékesíthetők, átírá
suk az új latin betűs török írás, a népnyelvi alakok pontosabb jelölé
sére való törekvés nélkül. Megemlítem a „Secme halk siirleri" (Válo
gatott népdalok) c. kiadványt (Türk Halk Bilgisi Dernegi nesriyati, 
sayi 2 ; [a Török Néprajzi Társaság kiadványai, 2. sz.] Ankara, 1928; 
31 1.) s a „Bilmeceler" c. találósmesegyüjteményt (Türk Halk Bilgisine 
ait maddeler [török néprajzi anyagok], Istanbul, 1930, majdnem hat ív, 
lapszámozása hiányos). Ez utóbbinak szerzője HAMAMIZADE IHSAN, ki anya
gát a megfejtések szerint csoportosítja (pl. a gőz 'szem' címszó alatt 
öt találósmesét közöl). 

Nem érdektelen nyelvészeti szempontból az oszmánli helyesírás, 
az új., latin betűs írás szótára, az Imid Lügafi (Dil Encümeni tarafmdan 
tertip edilmi?tir [készítelte a Nyelvművelő Társaság], Istanbul, 1928, 
XVII + 371 L). Az előszó beszél a török nyelv jövevényszavairól, a 
felesleges idegen szókról, azután azokról az elvekről, melyek alapján 
a helyesírási szótár készült. E szótárnak a nyelvész számára elsősorban 
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abban van a fontossága, hogy oszmánli szótáraink ingadozó és sokszor 
megbízhatatlan kiejtésjelölésével szemben nagyjában helyesen adja a 
konstantinápolyi kiejtést. Természetesen tele van érdekes megállapí
tással és problémával, melyek részletes megbeszélése nem ide tartozik. 

Hasznos kiegészítése az oszmánli szótáraknak MIKHAÍL MIKHAÍLOV 
kis munkája: „Matériaux sur l'argot et les locutions populaires turc-
ottomans" (Morgenlándische Texte und Forschungen, herausgeg. von 
A. FIBCHER, II. Bd. H. 3.; Leipzig, Eduárd Pfeiffer, 1930, 41 1.). Török 
szerzőtől is volt már egy ilyenfajta kis szótárunk, A. FIKRI műve, a 
„Luyat-i Tarlbe". Ennek az anyagát MIKHAÍLOV egészen átveszi. MIKHAÍLOV 
munkája vagy 600 szót és szólást tartalmaz, melyeket hajósok, hor
dárok, sofőrök, iparosok és apacsok között gyűjtött. Úgy látom, alapos 
és jó munka. 

Tovább menve — egyelőre az oszmánlihoz közel eső területre — 
krími szövegeket adott ki a bécsi akadémia HERBERT JANSKY gondozá
sában. (Gesánge russischer Kriegsgefangener, aufgenommen und her
ausgeg. von RÓBERT LACH. II. Bd. Turktatarische Völker. 1. Abt.: Krim-
tatarische Gesánge. Transkription und Übersetzung von Dr HERBERT 
JANSKY. AUS den SBAkWWien, 211. Bd. 61. Mitteilung der Phonogramm-
archivs-Kommission. 1930, Wien und Leipzig, Hölder-Pichler-Tempsky 
A.-G., 187 1.) A munka voltaképpen két részre oszlik. Az első rész 
(76 1.) LACH munkája, ebben 79 krími ének dallama van közölve, rövid 
bevezetéssel. E rész tehát zenetudományi érdekű; a bevezetésben töb
bek közt azt olvassuk, hogy a krími tatárok dalai zeneileg élesen 
elválnak a volgai tatárok, baskírok, kirgizek dalaitól s arab-perzsa 
hatás alatt állanak; ez bizonyára az oszmánli befolyás következménye. 
A második részben ugyanezen énekek arab betűs és fonetikus átírását 
közli JANSKY, fordítással és bő, gondos jegyzetekkel, melyek az irodalom 
széleskörű ismeretéről tanúskodnak. A szöveget JANSKY készen kapta 
két krími tatár arab betűs és LACH zenei szempontból készült latin 
betűs átírásában. LACH nem értette a nyelvet, de — mint JANSKY mondja 
— pontosan jegyezte le a szövegeket. Kétes esetekben JANSKY saját 
ismereteire támaszkodott, melyeket annakidején a fogoly-táborokban 
szerzett. Hasznos szolgálatot tett volna a szerzőnek ALEKSÉJ OLESNICKU 
és VL. A. GORDLEVSKIJ munkája: „Pésni Krymskich Túrok" (Moskva, 
1910), melyben a JANSKYnál található énekek közül több megvan. 

Karaim anyagot ad KOWALSKI „Chants rituels dans le dialecte des 
Karaites de Troki" c. dolgozatában (Rocznik Orjentalistyczny, III, 
216—54). A dolgozat, sajnos, lengyelül van írva, fent adott címe az 
egy oldalas francia kivonaton látható. A szövegek, melyeket héber 
betűkkel és fonetikus átírással, lengyel fordítás kíséretében ad a szerző, 
a circumcisio és a házasság rítusaira vonatkoznak. RADLOFF trokii karaim 
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adatai, mint kiderül, egy képzelt, a valóságtól egészen távol álló átírást 
nyújtanak. 

A trokii karaimok nyelvéről különben 1929-ben KowALSKinak 
önálló munkája is jelent meg „Karaimische Texte im Dialekt von 
Troki, eingeleitet, erláutert und mit einem karaimisch-polnisch- deutschen 
Glossar versehen" címen (Mémoires de la Commission Orientale de 
l'Acadómie Polonaise des Sciences et des Lettres Nr. 11, w Krakowie, 
LXXIX-l-311 1.; ismertette GIESB az Orientalistische Literaturzeitung 
1930-iki kötetében [656—59] s én a KCsA. Ií. kötetében [452—54]). 

A néhány nyelvsziget által képviselt karaim nyelvterület két 
részre oszlik, a keletire vagy krimire és a nyugatira vagy lengyelre 
(ennek egy töredéke Litvániában él). A nyugati karaimokról szóló leg
régibb tudósítások a XV. századból valók. A hagyomány szerint a 
nyugati karaimok Krímből származnak s ez valószínű is. Nyelvük egy 
oly török nyelvjárást képvisel, melyet a mongol kor előtt Dél-Orosz
országban beszéltek. (A krimi karaimok nyelve a krimi tatár nyelv 
hatása alatt erősen megváltozott.) A nyugati karaimnak két nyelvjárása 
van: északi (Poniewiez, Troki, Wilna) és déli (Luck, Halicz). 

Az északnyugati karaimban sajátságos jelenségeket találunk, 
melyek idegen nyelvek hatása alatt keletkeztek. Szláv hatás alatt 
ez a török nyelvjárás kezdi a nemeket egymástól megkülönböztetni: 
aryslan-ka 'nőstény oroszlán', dost-ca 'barátnő' stb. (XXXIII—XXXIV. 1.). 
A mondattan héber és szláv hatás alatt török jellegét egészen elvesz
tette. (XXXVIII. 1.) A birtokos jelző a birtokszó után áll: atyysy 
ienrinin 'Isten áldása'. Héber befolyás alatt a mutató névmásból határo
zott névelő-féle fejlődött. 

Érdekes a jelen idő egyes harmadik személyének végzete 
(XXXIV. 1.). A turur 'áll' alakra megy vissza s a következő változatok
ban van képviselve: baradyr, barady és barát. Erről a fejlődésről 
GOMBOCZ ZOLTÁN írt az idetartozó csuvas végzet kapcsán a KCsA. I. 
kötetében (265. 1.). 

Még feltűnőbb a magánhangzóharmónia fejlődése. A palatális 
magánhangzók (némi kivétellel) veláris magánhangzókká váltak, de 
előbb palatalizálták a környező mássalhangzókat: közümde >~ Jc'oéumd'a 
'szememben', özán ̂ öéatí 'folyó' (a szókezdő ö megmaradt); ilyen 
módon az eredeti magánhangzóharmóniából mássalhangzóharmónia lett. 

Ami a nyugati karaimnak a török nyelvjárásokhoz való viszo
nyát illeti, KOWALSKI a következőket mondja (LXXI. 1.): „Ha végig
tekintünk a régi kipcsaki nyelvjárásokon, azt látjuk, hogy az arab 
glosszáriumok kipcsaki nyelve, a Codex Cumanicus kun nyelve és a 
lengyel örmények örmény-kipcsaki nyelvjárása három, a nyugati 
karaimhoz egyre közelebb eső fokot képvisel. Azok közül a nyelvjárá-
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sok közül, melyeket ma keletebbre beszélnek, nem annyira a krimi 
nyelvjárások látszanak a nyugati karaimhoz legközelebb állani, hanem 
inkább a Kaukázus északnyugati lejtőjén beszélt török nyelvjárások, 
főleg a karaesáj." 

GOTTHOLD WEIL, kinek 1917-ben megjelent oszmánli nyelvtana 
DENY nyelvtana mellett a legjobb és legbővebb leírását adja az oszmánli 
nyelvtannak, újabban volgai tatár szövegeket adott ki. E munka címe: 
„Tatarische Texte, nach den in der Lautabteilung der Staatsbibliothek 
befmdlichen Originalplatten herausgegeben, übersetzt und erklart von 
GOTTHOLD WEIL. Berlin u. Leipzig (Gruyter) 1930"; VI -4-185. 1. Gondos 
munka, pontos fonetikai átírással. A szövegek mint irodalmi termékek 
is becsesek és tanulságos jegyzetekkel vannak ellátva. E szövegek 
hanglemezei, mint a mű címéből is kitűnik, Berlinben vannak. Vannak 
köztük nyelvtani példákat tartalmazó lemezek is. (Alapos ismertetése 
KowALSiatól: Deutsche Literaturzeitung, 1932, 4. füzet, 155 skk.; a 
régebbi irodalom ismertetésével). 

Külön kellene tárgyalni, és pedig lehetőleg egy részletes, rend
szeres, nagy áttekintés formájában a szovjetköztársaságok török nyelvű 
kiadványait. Nyelvtudományi szempontból ezek nem fognak arányban 
állani terjedelmükkel, de feltétlenül számba kellene venni őket s 
megvizsgálni, mennyiben használhatók a mi számunkra. Ez az iroda
lom már igen nagy, hozzám azonban alig jutott el valami. Megemlí
tem itt TOLSZTOJ Hadzsi Murat-jáuak kirgiz fordítását, mely 1924-ben, 
Moszkvában jelent meg. (Central'noe Vostocnoe i Zapadnoe Izdatel'stvo, 
Kirgizskaja sekcija; Központi Keleti és Nyugati Kiadóvállalat, Kirgiz 
Osztály.) Egy másik idetartozó kis munka: Özbek maqallari. (özbeg 
közmondások. Moszkva, 1926, Central'noe Izdatel'stvo Narodov SSSR.) 

Ugyanez a kiadóvállalat (talán helyesebb volna — de az is félre
érthető — kiadó h i v a t a l t mondani) kiadott egy özbeg nyelvtant is. 
Szerzője E. D. POLIVANOV, címe: „Kratkaja grammatika uzbekskogo 
jazyka" (Taskent—Moszkva, 1926); az első füzet 80, a második 123 
lap. MALOV szerint az első tudományos özbeg nyelvtan. Néhány olvas
mányt is tartalmaz. 

1927-ben özbeg—orosz szótár jelent meg Taskentben: „K. JUDACHIN, 
Uzbeksko-russkij slovar'". Kis 8", X+816-f- IV lap. A szótár arab 
írással adja az özbeg anyagot, de a kiejtésre vonatkozólag is útbaiga
zít. Meglehetős anyaga volna, de eddig kevés hasznát láttam. 

Keletturkesztáni szöveget ad G. RAQUETTE „Táji bilá Zohra, eine 
osttürkische Variante der Sage von Tahir und Zohra" (Lund—Leipzig, 
1930; Lunds Universitets Ársskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 26. Nr. 6. 128 1.) 
c. munkájában, melyet az Orientalistische Literaturzeitung 1933. 
kötetében (115—17) ismertettem. 
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RAQUBTTE egy körülbelül 50 éves kézirat s ennek két újabb 
másolata alapján adja a szöveget, arab írással és fonetikus átírásban, 
német fordítással. Ezen kívül terjedelmes bevezetést is ad. A történet 
maga arab-perzsa eredetű, bár eddig csak török területen ismeretes. 
A törököknél számos változata él, ezeknek RAQÜETTE három főtípusát 
különbözteti meg. Sajátságos, hogy nem említi azt az azerbajdzsáni 
változatot, melyet VÁMBÉRY az „Altosmanische Sprachstudien" függe
lékeképpen közöl. Az átírásban RAQUETTEt gyakran befolyásolja az írott 
alak vagy az iskolai kiejtés, a népi kiejtés gyakran csak zárójelben 
van közölve. Kisebb hiba többször fordul elő az átírásban, így pl. az 

58—59. lapon: ]}= kun, <£#>««## , dUó^ = bunlri, «ts-ĵ jl* = 

qatyoncq, l^=>j«jjjl = ösimizga, a 23. sorban levő *i$jt szó az át
írásban kimaradt. A fordítás nagyjában jó, de különösen a perzsa ki
fejezések fordításában RAQÜETTE nem elég biztos. Pl.: 99. 1.: ja ©LSol* 
<~^y i^ai T>er König wurde . . . zerreissend zornig'; a ezerreissendr 

szónak itt nincs értelme, de ez nincs is a szövegben, mely egyszerűen 
így fordítandó: 'a király harag b a n (= haragos) lévén'; RAQÜETTE a 
'-ban, -ben' jelentésű dar praepositiót összetéveszti a daridán 'széttépni' 

ige participiumával, mely szintén dar-ríék hangzik. 105. 1.: AJ J1Í==> 4se£ 

(£J\5J r^^ ^*<J * C\MJ\ 'Die Knospe er von der Blume riss, — 

welch Schicksal, welch widersinnige Handlung!'; helyesen: 'a bimbót 
a rózsától elválasztotta a kilenc szféra (= a sors) ellenkezése' azaz 
nem na falak 'welch Schicksal', hanem nüh falak '9 szféra'. 111. 1.: 
'Weil ich getrennt wurde von meiner Zohra, — ward ich ein Vagabund 
und eine Wachtel'; ez a fordítás, melyben az 'eine Wachtel' egészen 
sajátságosan hangzik, úgy jött létre, hogy a fordító összetévesztette a 

úUU j j~> i kifejezésben a sámán 'Hab und Gut' szót a samán(a) 

'Wachtel' szóval. Mindezek ellenére a munka használható. 
1927-ben angol-keletturkesztáni szótára is jelent meg RAQUETTE-

nek: „English-Turki Dictionary, based on the dialects of Kashgar and 
Yarkand" (Lund—Leipzig; Lunds Universitets Ársskrift. N. F. Avd. 1. 
Bd. 23. Nr. 4., 139 1.) 

1930-ban befejeződött a jakut nyelv PEKARSKu-féle nagy szótára, 
mely 1907-ben indult meg. Az első füzet címe: „Slovar' jakutskago 
jazyka, sostavlennyj E. K. PEKARSKIM (1882—1907 gg.) Pri blizajsem 
ucastii prot. D. D. Popova i V. M. IoNova. Izdanie Imperatorskoj 
Akademii Nauk. S.-Peterburg. 1907. [Trudy Jakutskoj Ekspedicii, snar-
jazennoj na sredstva I. M. SíBiRjAKOva (1894—1896 gg.) Tom III. 

Nyelvtudományi Közlemények LXVIII. oi 
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éast' I.]". (A jakut nyelv szótára, összeállította E. K. PEKARSKIJ 
(1882—1907). D. D. POPOV főpap és V. M. IONOV szoros közreműködésé
vel. A Császári Tudományos Akadémia kiadása. Szt.-Pétervár, 1907. 
Az I. M. SIBIRJAKOV költségén szervezett Jakut Expedíció (1894—1896) 
Munkálatai, III. kötet, I. rész.) A teljes szótár tizenhárom 4° füzetből 
áll, 3858 hasáb; az elején XIX oldal az előszót, a BÖHTLINGK átírási 
módjától való eltérések ismertetését, a források és segédeszközök, 
továbbá a rövidítések jegyzékét tartalmazza. A szótár végén a forrá
sok és segédeszközök jegyzékének kiegészítése található, VIII lapon. 
Az utolsó füzet elé OL'DENBURG írt rövid előszót. A szótár csak orosz 
értelmezést ad. 

Utolsónak hagyva a török nyelvek közül a csuvast, erre vonat
kozólag is nagy terjedelmű anyag megjelenéséről kell beszámolni. 
Még 1923-ban megjelent ASMARIN csuvas mondattanának második 
része: „Opyt issledovanija cuvasskogo sintaksisa, cast' vtoraja." 
(Simbirsk, 276 + IV 1.; az első rész Kazánban 1903-ban jelent meg, 
570 lapnyi terjedelemben.) 

1928-ban újra megindult ASMARIN nagy csuvas-latin-orosz szótára 
a „Thesaurus Linguae Tschuvaschorum", melyből már 1910-ben és 
1912-ben is megjelent egy-egy füzet (a-aBjrt, 320 1.). E két füzet anya
gát most újraszedték. Az új kiadás első kötetének címe: „T's§vas 
s§mar&zsn kdned. Thesaurus Linguae Tschuvaschorum, Liber I. Casani, 
MCCCCXXVI1I. Slovar' cuvasskogo jazyka. Vypusk I. A — ArGd-vss. 
Izdanie Narodnogo Komissariata po Prosvesceniju Öuvasskoj Avtonomnoj 
Sovetskoj Socialisticeskoj Respubliki. Kazán', 1928." (8°, 335 1.) 1930-ig 
megjelent 5 kötet: II. (1929), 230 + néhány 1.; III. (1929, ez és a 
következők már nem Kazánban, hanem Öeboksary-ban jelentek meg, 
latin értelmezés nélkül), 364 1.; IV. (1929), 352 1.; V. (1930), 420 1. 
A IV. kötet 156. lapjáig közli a szótár a magánhangzón kezdődő 
szókat; ezután jön a ./-betű, mely tart az V. kötet 154. lapjáig, követ
kezik a v betű, mely az V. kötetben végződik a vzz szóval. A szótár 
tulajdonneveket is közöl. 




