
Bartholomaeus Georgievits oszmán-török szövegeinek 
balkáni hátteréhez 

I. 

BARTHOLOMAEUS GEORGIEVITS latin betűs török nyelvű följegyzései, 
amelyeket 1942-ben dolgoztak fel módszeresen, az utóbbi években ismét az 
érdeklődés középpontjába jutot tak. A szövegek értelmezéséhez N É M E T H 
GYULA és H A N S JOACHIM KISSLING szólt hozzá, más-más nézőpontból. Ezek 
a tanulmányok indítottak arra, hogy az értelmezés néhány kérdését ismét 
felvessem, és további tényezők figyelembevételével elemezzem.1 

A horvát születésű BARTHOLOMAEUS GEORGIEVITS 1526-ban, amikor 
körülbelül 20 éves volt, a mohácsi csatában török fogságba került. Ezt köve
tően mintegy tíz évig élt az Oszmán Birodalomban, s ott — jóllehet rabszolga 
volt — módja nyílt arra, hogy a birodalom különböző tartományait megis
merje. Ezekben az években nemcsak Ruméliában, hanem Anatóliában is jár t , 
s hosszú ideig Isztambulban is tartózkodott. A fogságból való szabadulása 
után egy nagyváradi hitvita (1541) és számos publikáció tet te ismertté a nevét. 

Ezek a művek, amelyek a törökökkel, különösen azok erkölcsével és 
szokásaival foglalkoznak, Európában hosszú időn át az Oszmán Birodalomra 
vonatkozó ismeretek fontos forrásának számítottak. Az idevágó későbbi iro
dalomban például számos BARTHOLOMAEUS GEORGIEVITS műveiből származó 
idézetet és megállapítást találhatunk. 

GEORGIEVITS művei néhány török nyelvű följegyzést is tartalmaznak. 
Ezek közé tartozik egy szójegyzék, a keresztény imádságok (Miatyánk, Hiszek
egy, Üdvözlégy) török fordítása, valamint néhány olyan szöveg (egy dialógus 
és egy Prognoma címmel ismert jövendölés), amely valószínűleg latin előz
mények nélkül nyomban törökül íródott. Ide tartozik még néhány török 
fordulat és szó, amelyek GEORGIEVITS műveinek különböző változataiban, 
illetőleg kiadásaiban szórványként jelennek meg. Mindez együtt a XVI. szá
zadbeli török nyelvnek egyik értékes nyelvemléke. 

W. HEITENTNG a szövegek kiadása során kitűnően tisztázta a mű filo
lógiai problémáit.2 Ugyanakkor a szövegeket nyelvtörténeti szempontból is 
elemezte, s az akkor még csak rendkívül szerény anyag alapján nagyszerű 
betekintést nyújtott az oszmán-török nyelvjárások történetének problemati
kájába. 

Habent sua fata libelli. Ez a mondás e második világháború alatt meg-

1 Az oszmán-török átírásos szövegek és a balkáni török nyelvjárások, valamint 
a balkáni nyelvek török jövevényszavaira vonatkozó legújabb kutatások irodalmát 
tanulmányunk végén közöljük. 

2 Die türkischen Transkriptionstexte des Bartholomaeus Georgievits aus den Jah
ren 1544 — 1548; Ein Beitrag zur historischen Grammatik des Osmanisch-Türkischen von 
W. HEFFENING ( = Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 27: 2). Leipzig 1942. 
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jelent műre is érvényes. Lipcse bombázásakor e kiadás példányai elpusztultak. 
A mű könyvészeti ritkaság lett, még mielőtt bekerült volna a tudományos vér
keringésbe. W. H E F F E N I N G munkája csak néhány turkológushoz jutot t el, 
azokhoz, akik a török átírásos szövegek kutatásával különösen sokat foglal
koztak, és akikkel a szerző személyes kapcsolatban is állt. 

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a mű, amely a nyelvtörténeti kutatá
sokra sokkal elevenebben hathatot t volna, az akkori idők tudományos iro
dalmában igen gyér visszhangra talált. Lényegében csak az átírásos szövegek 
legkiválóbb ismerőinek tollából lát tak ismertetések napvilágot.3 NÉMETH 
GYULA, aki Balassa-stúdiumai4 során igen alaposan foglalkozott W. HEFFENING 
problémakörével, a későbbi évek során egy önálló tanulmányt is szentelt a 
szövegek filológiai és nyelvtörténeti kérdéseinek.5 

W. HEFFENING műve ma már nem könyvritkaság. A Deutsche Morgen
ländische Gesellschaft kezdeményezésére a mű ismét megjelent a Kraus 
Reprint Ltd. kiadásában.6 

Néhány évvel ezelőtt a vidini nyelvjárás, továbbá az iLLÉSHÁZY-féle 
szövegek tanulmányozása NÉMETH GYULÁt arra indította, hogy visszatérjen 
GEORGIEVITS török följegyzéseinek problematikájához.7 1968-ban közzétett 
rövid tanulmányában annak a felfogásnak adott hangot, hogy a GEORGIEVITS-
szövegek nyelve az oszmán-török nyelv nyugat-ruméliai nyelvjárásain alapul.8 

Olvasati és magyarázati elve az, hogy e szövegeket alapjában véve a mai 
nyugat-ruméliai kiejtés szerint — s ezt legalaposabban a vidini nyelvjárás 
leírásából ismerjük — kell olvasni. 

1969-ben jelent meg H. J . KissLiNGnek egy tanulmánya, amelyet a 
szerző részben az átírásos szövegek általános problematikájának, lényegében 
azonban GEORGIEVITS török szövegeinek szentel.9 A szerző NÉMETH GYULA 
1956-ban írt tanulmányából indul ki. Sajnálatos módon azonban nem vesz 
tudomást néhány egyéb munkáról, amelyek a Balkán-turkológia nyelvészeti 
ágazatában láttak napvilágot. 

H . J . KISSLING, aki az átírásos szövegekkel kapcsolatos kételyeit már 
korábban is kifejezte,10 ez alkalommal GEORGIEVITS szövegeit a szerb-horvát 

3 A. BOMBACI, Recenti edizioni di testi turchi in trascrizione. In: OM 29 (1949): 
176-189; T. H a l a s i - K u n : AÜDTCFD 8 (1950): 252-260. 

4 J. NÉMETH, Die türkischen Texte des Valentin Balassa. In: AOH 2 (1952): 
2 3 - 6 1 . 

5 J . NÉMETH, Zu den Aufzeichnungen des Georgievits. In : Charisteria Orientalia 
(Volumen Joanni Rypka sacrum), Praha 1956, 202 — 209. 

6 Genehmigter Nachdruck; Kraus Reprint Ltd. Nendeln, Liechtenstein 1966. 
7 J . NÉMETH, Die Türken von Vidin; Sprache, Folklore, Religion ( = Bibliotheca 

Orientalis Hungarica 10). Budapest 1965; J . NÉMETH, A magyarországi oszmán-török 
nyelv; Rlésházy Miklós nyelvkönyve 1668-ból. In: NyK 69 (1967): 5 7 - 1 0 9 ; J . NÉMETH, 
Die türkische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert ( = Bibliotheca Orientalis 
Hungarica 12). Budapest 1970. 

8 J . NÉMETH, Die türkische Sprache des Bartholomaeus Georgievits. In: ALASH 
18 (1968): 263 — 271. — Ugyanez a tanulmány — csekély változtatással — a szerzőnek 
fentebb idézett Illésházy-monográfiájában függelékként is napvilágot látott. NÉMETH 
GYULA e monográfiája kéziratunk lezárása után jelent meg, s így munkánkban már nem 
tudtuk figyelembe venni. 

9 H. J. KISSLING, Bemerkungen zu einigen türkischen Transkriptionstexten. In: 
ZfB 6 (1968) [1969]: 119-127. 

10 H. J. KISSLING, Die Sprache des 'Äsikpasazäde; Eine Studie zur osmanisch-
türkischen Sprachgeschichte, Breslau 1936, 1. E ponthoz 1. J . NÉMETH, Charisteria 
Orientalia (Volumen Ioanni Rypka sacrum), Praha 1956, 209. 
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nyelv török elemei szempontjából fogja vallatóra. Elemzése nyomán igazolva 
látja kételyeit, s ezeket úgy summázza, hogy BARTHOLOMAEUS GEORGIEVITS 
török feljegyzései voltaképpen egy idegen nyelvi alapon keletkezett „barbár 
török" nyelvet tükröznek, s így sajátosságai lényegükben nem török tényezők 
alapján magyarázandók. 

Úgy hisszük, hogy mindkét szerző következtetései túlságosan messzire 
vezetnek. 

Feltétlenül egyet kell értenünk NÉMETH GYULÁval abban, hogy mai 
ismereteink alapján föl kell vetni az emlék nyelvjárási hátterének kérdését. 
Ahhoz az elképzeléséhez azonban nem csatlakozhatunk, hogy a GEORGIEVITS-
féle szövegek teljesen a mai nyugat-ruméliai török hangrendszer alapján olva-
sandók, illetőleg magyarázandók. 

H. J . KISSLING értekezése világosan kifejezi a szerzőnek az átírásos 
szövegekkel kapcsolatos kételyeit, sőt talán előítéleteit is, de a probléma vizs
gálatához megítélésünk szerint hibás kiindulási pontot választott. Ezáltal 
olyan circulus vitiosusba került, amely éppen az ellenkezőjét bizonyítja annak, 
mint amit a szerző bizonyítani szeretne. 

II. 

Az alábbiakban először NÉMETH GyuLÁnak a GEORGIEVITS-föl jegyzéseket 
érintő nyelvészeti értelmezésével foglalkozom, követve azt a sorrendet, amelyet 
a problémák tárgyalásában ő követett. 

1. (I.) Az első kritériumot, amely a nyugat-ruméliai nyelvjárásokat 
jellemzi, s amelyet NÉMETH GYULA GEORGIEVITS följegyzéseiben is fölfedezni 
vél, így határozza meg: „Das auslautende ï, u, ü wird bei ihm [d. h. bei BARTHO
LOMAEUS GEORGIEVITS] durch * vertreten." Az adatok a következők:11 

achli „memoria" 
gungli „mens" 
agzi „os" 
eli „manus" 
chuuli „villanus" 
iazi „scriptura" 
alti „sechs" 
varmi „gibt es?" 
omider „illudne est?" 
almai „den Apfel" 
keleci „den Säbel, sein Säbel" 
baghi „vineas" 
ogli „sein Sohn" 
leezi „seine Tochter" 
turki „den Türkén" 
eJcmegumozi „panem nostrum" 
bortsligomozy „unsere Sünden" (Akk.) 

agamozy „unseren Herr" 
doli „voll" (Ms.: dolimisson) 
iaradani „den Schöpfer" 
gugi „den Himmel" 
tanrei „Gott" (Akk.) 
H essai „den Jesus" 
oglussini „seinen Sohn" 
Adami „Adam" 
Euai ,,'EYSJ' (Akk.) 
iokary „nach oben" 
baslamaghi „condonationem" (Akk.) 
halktighini „ihre Auferstehung" 
oldighini „ihr Sein" (Akk.) 
derdumi „meinen Schmerz" 
iardumi „Hilfe" (Akk.) 
g[y]urdumi „meine Heimat" (Akk.) 
gunglumi „mein Herz" (Akk.) 

11 Az adatokat általában az eredeti mű helyesírása alapján idézzük. Amikor 
NÉMETH GYULA adatait idézzük, megtartjuk az adatok tárgyalásának ottani sorrendjét, 
átírását, s az általa megadott jelentéseket. 
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Mindezek az adatok NÉMETH GYULA véleménye szerint — összhangban a 
nyugat-ruméliai török nyelvjárásokkal — szóvégi i-vel olvasandók. Az alap
érvet GÉORGIEviTS hangjelölési rendszere szolgáltatná, ahol az ï és az i vilá
gosan meg van különböztetve egymástól. így az ï hangot mindig és csak e, 
az i hangot pedig i és y jelölné. A példák a következők: 

kes „hyems" erlamac „cantus" 
y elán ,,serpens" namazkeímak „oratio" 
bâcher „aes" pein[a-ï]r „caseus" 
Jcez ,,filia" kerch „40" 
dernak „unguis" iaken „propre" 
fâcher ,,inops" ciaferun „ethnici" 
chater „mulus" keled „(christianorum) gladius" 
tseger „vacca" kézi „seine Tochter" 
chelets „gladius" kez „virgo" 

12 bil- „scire" beglik „Herrschaft" (Ms. beghligheder) 
bin „mille" tselebi „nobilis" 
bir „unus" sehri „urbánus" 
bit „Laus" tsiftsi „agricola" 
biz „nos" ei „bonus" 
dis „dens" ichi „zwei" 

ygit „persona" 

NÉMETH GYULA megelégszik azzal, hogy érveivel a hangjelölés keretében 
marad. S mivel az így megrajzolható kép megegyezik a nyugat-ruméliai török 
nyelvjárások megfelelő részrendszerével, úgy véli, hogy GEORGIEVITS szövegeit 
e sajátosság tekintetében jogosan állítja párhuzamba a nyugat-ruméliai 
nyelvjárásokkal. 

Ez röviden NÉMETH GYULA gondolatmenete. 
Nem kétséges; bizonyos elvi ellenvetéseket ébreszt az a föltevés, hogy 

abban a korban egy átírásos szövegnek a szerzője a hangjelölés rendjében — 
bármennyire is szűkebb hangszféráról van szó — ennyire következetesen 
járt el.13 

12 Néhány esetben valószínűleg azzal a jelenséggel van dolgunk, hogy az i -\- j 
betűkapcsolatot y és ennek megfelelően — csak ritkábban — a j -4- i kapcsolatot is y 
képviseli. 

13 Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ilyen jellegű föl jegyzésekben két
féle hangrendszerrel, nevezetesen a török rendszerrel és az idegenek beszélte török kojné 
rendszerével van dolgunk. Az első rekonstruálásához az út a másodikon keresztül vezet. 
A szövegek följegyzői — néha informátoraik is — nem beszéltek tiszta török nyelven. 
A törököt éppen e különleges kojné alapján sajátították el. Az pedig magától értetődik, 
hogy e kojnét kivált hangtani tekintetben az anyanyelvi hovatartozás szempontjából 
igen sokféle elem alakította. A hangrendszernek az idegen alapon való egyszerűsödése és 
kiegyenlítődése épp ebben a körülményben leli a magyarázatát. 

Mindez nemcsak elméleti meggondolás, hanem fontos vezérfonal is munkánkban. 
Ha ugyanis egy ilyen kojné létének a tényéből indulunk ki, gondolnunk kell arra, 

hogy e följegyzések néhány részletükben e kojné sajátos, hanghelyettesítések révén egy
szerűsödött hangrendszerét tükrözik. Ugyanakkor arra is, hogy ez a kojné számunkra 
a török hangrendszer kikövetkeztetésében fontos közvetítő közeg. A korabeli török kiej
tést különleges módszerrel, e közegen keresztül haladva kell kihámoznunk. Nem szabad 
ugyanis elfelejtenünk, hogy e kojné alapjául végső soron — számos nyelvjárási csator
nán keresztül — a török nyelv szolgált. 
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Vizsgáljuk meg azonban közelebbről a felsorolt illetőleg a további ada
tokat, s kíséreljük meg az imént említett felfogás mellett és ellen szóló érveket 
összeállítani. 

Vizsgáljuk meg először az Ï hangnak e betűvel való jelölését.14 

A NÉMETH GYULA összeállította adatsor csak a fâcher, ciaferun és peiner 
szavak esetében ébreszt kételyt. I t t ugyanis egy i olvasatot, az utóbbi példában 
egy e olvasatot is elképzelhetünk.15 

Az idézett adatok azonban GEORGIEVITS szövegeiből az alábbi, sajnos 
nem mindig egyértelmű adatokkal egészíthetők ki: aghbaten ^ âkibet „vég"; 
hadser, hasser ^hasir „gyékény"; hanghe, hanghi ^ hangi „melyik"; tanre, 
tanrei ^Tanri „Gott". A basse (=basï vagy basa) =^ pasa „pasa" alak kér
déses marad. 

Figyelemre méltók ugyanakkor GEORGIEVITS következő adatai: bitsag ^ 
biçak „kés"; csikar, csikmasse =̂= çikmak "kimenni"; tsitsan ^ sican „egér". 
A mai köznyelv alapján az első szótag számára ï vokalizmust kellene fölten
nünk. 

Hogyan értékeljük ezeket az adatokat? 
A hanghe és a hanghi alakok GEORGIEVITS átírási rendszerének követ

kezetlenségéről vallanak, bár egy ï' ~ i váltakozást éppen ebben a szóban 
könnyen elképzelhetünk. A tanre és a tanrei alakok a második szótagban vilá
gosan i-re utalnak. 

Ha kiindulási pontul a mai köznyelvet választjuk, a második adatsor 
esetében (bitsag stb.) egyértelműen arra következtethetünk, hogy GEORGIEVITS 
a veláris ï jelölésében az e-n kívül az t-s hangjelölést is ismerte. Ebben az eset
ben azonban ellenérvként felhozhatjuk azt a tényt, hogy palatális mássalhang
zók mellett — így a c szomszédságában is — gyakran egy % > * változást 
figyelhetünk meg. E jelenség sok helyütt, például a vidini nyelvjárásban is 
ismeretes.16 

Űgy hisszük, hogy az érveket és az ellenérveket a hangjelölés tekinteté
ben kimerítettük. Az idevágó tények magyarázatában azonban talán haladást 
érünk el akkor, ha a problémákat morfonológiai szempontból közelítjük meg. 
Azaz ha megvizsgáljuk, hogy GEORGIEVITS nyelvének morfonológiai jellemzői 
a nyugat-ruméliai török nyelvjárások szerkezetével összeegyeztethetők-e. 
Más szóval: vajon a kérdéses jelenség erről az oldalról is megerősítést kap-e? 

A szövegek nyelvének a nyugat-ruméliai török nyelvjárásokkal való 
összekapcsolásában az a föltevés szolgált kiindulásul, hogy GEORGIEVITS 
szövegei világos hangjelölési rendszeren alapulnak. Azaz e és csak e jelöli a 
veláris t-t, míg minden egyéb esetben — tekintet nélkül a magánhangzó
harmóniára — i olvasandó. NÉMETH GYULÁnak ez adta az alapot ahhoz, hogy 
GEORGIEVITS szövegeit a „szóvégi ï, u, ü" szférájában a nyugat-ruméliai 
nyelvjárásokkal állítsa párhuzamba. 

14 A két i hangnak e-vel való jelölése más átírásos szövegekből is ismeretes, tehát 
nem kizárólagos balkáni sajátság. A hangkörnyezet megfigyelése alapján A. BOMBACI 
és W. HEFFENING ezekben az esetekben az i hangok sajátos artikulációjára gondolt, 
vagyis arra, hogy itt az (ï) és (i) fonéma sajátos variánsaival van dolguk (vö. ABGENTI 
40; FEBBAGTTTO 212; HEFFENING 43 — 45). E variánsokat a következőkben ï, illetőleg 
i jellel jelöljük. 

16 A jacher ós ciaferun szavak esetében ugyanis egyáltalán nincs kizárva, hogy 
a második szótag i hangot tartalmaz. A peiner szó tekintetében egy e — i > e — e asszi
milációt elképzelhetünk. 

16 Vö. Vidin, 58. 
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Ha a NÉMETH GYULA idézte adatsort közelebbről megvizsgáljuk, meg
állapíthatjuk, hogy azok néhány tőmorféma kivételével (alti, altmis) meghatá
rozott kötött morfémákra korlátozódnak. Ezek a következők: denominális 
nomenképző {IU}; birtokos személyrag 3. sz. {(s)I) akkuzatívusz-rag {(y)I; 
ni} ; de verbális nomenképző {/} ; kérdő partikula {ml}; direktívuszképző 
{ErU}. Mindezek a morfémák a vidini nyelvjárásban nem engedelmeskednek a 
magánhangzó harmóniának, sem a palatális—veláris, sem a labiális—illabiális 
síkon, azaz mindig egyetlen variánssal lépnek föl. Ez azt jelenti, hogy a kérdéses 
morfémákat a vidini nvelvjárás leírásakor a következőképpen szimbolizál
hatjuk: {li}, {(s)i}, {(y)i; ni}, {%}, {Eri}." 

Ha azonban ezt a területet elhagyjuk, és a labiális—illabiális illeszkedés 
állapotát tüzetesen megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a GEORGIEVITS-
féle török szövegek föltételezett vokalizmusa nincs összhangban a nyugat-
ruméliai török nyelvjárások vokalizmusával. A morfonológiai struktúrában 
mutatkozó eltéréseket az alábbiakban foglaljuk össze.18 

Tőmorfémák : 

Az illabiális illeszkedésnek alávetett morfémák sorában a következő 
adataink vannak: alton ^ altin , ,arany"; balok =^ bálik , ,hal"; deghelder, 
deghilmi ^ degil „ugye"; deli =^ deli ,,bolond"; demir ^= demir „vas"; denyuz^ 
deniz „tenger"; iardum ^ yardim „segítség"; jalanuz ^ yalniz „egyedül, 
csak"; halon ^ kaim „vastag"; tsachssir =^ çaksir „nadrág fajta"; tsazok ^ ça-
zik „bocskor"; itsi ^ için ,,— ért, számára".19 

A labiális illeszkedésnek alávetett morfémák területén adataink a kö
vetkezők: anadoli =^ Anadolu „Anatólia"; choin =^ koyun „birka"; dolu ^ dolu 
„jégeső"; gumis ^ gűmüs „ezüst"; kuzu ^ kuzu „bárány"; testű /— testű] ^ 
testi „agyagkorsó"; tilki ^ tilki „róka"; voinichlar ^= voynuk „vojnuk"; 
vzumtursi, vzumturssi ^= űzűmtursusu „savanyított szőlő". 

Az adatok összességéből a közép-oszmánli szóstruktúra ismert képe 
bontakozik ki. Ebben a régi állapotot mutató alakok váltakoznak az átmeneti 
alakokkal és olyanokkal, amelyek az illeszkedési folyamatban már egy új 
szakaszt képviselnek. 

Ha az olyan átmeneti alakokat, mint alton = alt'ion, balok ^ balïok, 
figyelmen kívül hagyjuk és csak a továbbiakat vesszük tekintetbe, a következő 
alakok mutatnak a vidini nyelvjárástól eltérő állapotot: denyuz [= denyüzj, 
iardum, jalanuz illetőleg choin, dolu, kuzu, testű [= testű]. Minthogy az illesz
kedés e tőmorfémákban a nyugat-ruméliai nyelvjárásokban s így a vidini 
nyelvjárásban is végbe ment, az első négy adatban mutatkozó különbség 

17 A {mis} morféma tulajdonképpen szintúgy ehhez az adatsorhoz tartozik. Mint
hogy azonban NÉMETH GYULA a szóvégi hanghelyzetet külön tárgyalja, ezt a problémát 
mi is egy másik helyen fogjuk érinteni. Arra a kérdésre, hogy megőrzött archaizmussal 
vagy későbbi egyszerűsödéssel van-e dolgunk, e cikk keretében nem tudunk kitérni. 

18 Az E osztályba tartozó morfémákat NÉMETH GYULA tárgyalási rendje miatt 
másutt érintjük (vö. I I , 5). 

19 Érdemes megemlítenünk a Ghatsun (HEFFENING: Qasun ^ Hasan) # Kasim 
'személynév' és nasup ^ nasip ,,a sors által meghatározott" alakokat, mert bennük 
a második szótag labializálódása jellegzetes balkanizmus (vö. Skaljic, 37). 
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történeti alapon is nyugodhat.20 Fontosabb azonban a három utóbbi adat, 
dohi, kuzu és testű, mert ezek a fejlődésnek merőben más vonalát mutatják, 
éppen nem azt, amely Nyugat-Ruméliában a szóvégi i-s formák kialakulására 
vezetett.21 

A kötött morfémák /-osztálya: 

A {DZI}, {{s)I}, {{y)I; ni}, {mis} és {ml} morfémák között labiális 
alakokkal nem találkozunk. A {{y)E fj (y)I} morféma a variánsok pozíciója 
miatt nem szolgáltat releváns adatot. A {sen// sin} morféma esetében azon
ban megfigyelhetők labiális formák is, amelyek egy sajátos oldalági fejlődés
nek az eredményei, közvetve mégis az illeszkedés folyamatára utalnak. Az {/} 
morféma az illeszkedés folyamatának kezdetén áll. Az {(/)/} és {{I)n} mor
fémák az illeszkedés folyamatának lezárását mutatják.22 

A minket érdeklő problémák szempontjából különösen a {UK}, {(/)/} 
és {/} morfémák érdekesek. Ezek körében fontos adatokra bukkanunk. 

0-OS7TY1 2 
{UK} ,. j : aidanlik *?& aydmhk „világosság"; begligheder =£ bey-

lik ,,bégség"; bezergenlik ^ bezirgdn „zsidó kereskedő"; bortsligomozy ^ borg 
„adósság"; karanlich ^ karanhk „sötétség"; tsagloga ^ saghk „egészség". 

A hangjelölés kapcsán kifejtettek szerint minden adatot palatális magán
hangzókkal kellene olvasnunk, és a variánsokat egy {UK} szimbólum alatt 
kellene összefoglalnunk. Ez azonban ellentmond a vidini nyelvjárás rendszeré
nek, hiszen ot t a morféma alá van vetve a magánhangzó-illeszkedésnek. Az 
adatok a következők:23 agïrlïq =^ agirhk „nehézség"; ayazlïq „világosság" ^ 
ayaz „a téli éjszakai hideg"; basliq „sírkő" ^ bashk „fejfedő; fejrész"; 
evlatlïq ^ evlâtlik „adoptált gyerek"; padisaliqtan ^ padisah "uralkodó"; 
maqsirnViq „tréfálkozás" =^ másum „ár ta t lan"; saburluq ^ sab'ir „türelem"; 
saglïgïnda =^= saghk „egészség". 

NÉMETH GYULA följegyzései nyomán az az egységesülési irányzat is vilá
gosan megfigyelhető, hogy a veláris—illabiális variáns palatális végszótag 
után is megjelenik: gelinnïqler =^ gelinlik „menyasszonyi ruha"; dogrilïq =^ 
dogruluk „igazságosság"; eylïq =^ iyilik „jóság"; anterilïq ^ entarilik „egy női 
ruhára való anyag"; awcilïq ^ avcihk „vadászat" stb. 

{{1)1} /• > : iazilan ^ yazilmak „megíródni"; kurtuldom, kurtule, 

kurtulmaga =£ kurtulmak „megszabadulni". 

20 A vidini nyelvjárás NÉMETH GYULA följegyzései szerint ma a következő alako
kat mutatja: altïn, balïq, carïq,qoyun, yardïm. Más összefüggésben (vö. SSASH 7 [1961]: 
126 — 129; SSASH 9 [1963]: 205 — 211) utaltunk rá, hogy a szerb-horvát nyelv török 
elemei itt a fejlődésnek egy régi állapotát mutatják, s ilyenformán afféle nyomelemként 
szolgálnak a nyelvjárási háttér és annak történeti összefüggései tekintetében. 

21 Említésre méltó, hogy a testű ( < perzsa dästi) a közép-oszmánli morfonológiai 
rendszerhez való alkalmazkodást, azaz egy e — i > e — ü fejlődést mutat . Vidinben a szó 
testi alakban ismeretes (vö. Vidin, 409). 

22 Az utolsó morfémára csak egy adatunk van (gurunur ^ görmek 'látni'), amely 
ebben az összefüggésben közömbös. 

23 A vidini nyelvjárásra vonatkozó adatokat NÉMETH GYULA monográfiája alap
ján, annak átírásában idézzük. 
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GÉORGIEviTS szövegeiben a morfémát csak ez a négy adat képviseli. 
Közülük számunkra csak az iazilan alak fontos. 

A vidini nyelvjárásban ismét találunk olyan adatokat, amelyek a mor-
féma veláris—illabiális variánsát igazolják: atïl- ^ atilmak ,,más szavába 
vágni"; carpïl- =^ çarpilmak ,,meggörbülni"; dïrcïl- „elhasználódni". Sőt 
olyanokat is, amelyek a veláris—illabiális variánsnak a palatális tő utáni fel-
épését igazolják: ezïl- ^ ezilmek „szétnyomódni"; ir'ü- „eltávolodni".24 

{/) , . . ' doqhutsine ^ doqu „Kelet"; vludan ^ ölü „halott". 
1 ' uj-oszm. 4: v 9 " 

Ezek az adatok már az illeszkedés folyamatának befejezéséről vallanak, és a 
vidini alakokkal semmiképpen sem egyeztethetők össze. 

A kötött morfémák U-osztálya: 

Az {(E)rl(U)r} és {{y)Üz} morfémák az illeszkedés folyamatának régi álla
potát mutatják, azaz nem ismerik az illabiális variánsokat. A {Dur} és 
{DZiUK} morfémák a variánsok pozíciója miatt nem szolgáltatnak a jelenség 
szempontjából releváns adatokat. Az {(Ü)m}, {{Ü)n}, {{Ü)m} + {Üz}, {(n)Ün 
Üm}, {(Ü)m; (y)Üm}, {sÜn} és {Ük} morfémák sorában nem találunk ugyan 
illabiális variánsokat, az o (= ïo) és ö (= i 0 ) magánhangzót mutató alakok azon
ban világosan mutatják az illeszkedés folyamatának első, átmeneti szakaszát. 
A {IÜ}, {DÜK} és {DÜr} morfémák esetében illabiális variánsok is előfordul
nak még olyan helyzetben is, ahol az illeszkedés szokványos menete ezt nem is 
követeli meg.25 Ezeket a kapcsolódási formákat bizonyos reakció jelenségekre 
vagy GEORGIEVITS hibás nyelvhasználatára vezethetjük vissza. Az idevágóada
tok száma rendkívül csekély. Ezért nem lehet kellő bizonyossággal eldönteni, 
hogy ezek az alakok esetleg a variánsok egységesülését tükrözik-e.26 

A morfémák Ü -osztálya esetében legtöbbször az illeszkedés régi állapotá
val, azaz egy olyan struktúrával van dolgunk, amely ma a nyugat-ruméliai 
török nyelvjárásokat egyáltalán nem jellemzi, de évszázadokkal korábban 
talán jellemezte. A tárgyalt összefüggésben különösen a {DÜK} morféma 
nyújt releváns adatokat; ezek az i betűnek csak palatális hangértéket tulaj
donító föltevés esetén ellentmondanak a vidini nyelvjárás struktúrájának. 
Az adatok a következők: isstedigun[g]h =^ istennek „óhajtani"; ettigleremozy =^ 
etmek „tenni, csinálni"; kalktighini ^ kalkmak „felkelni"; oldighini, oldigini ^ 
olmak „lenni, válni"; tseudigum ^ sevmek „szeretni"; vldiklerene ^ ölmek 
„meghalni". 

A morfémának a GEORGiEViTS-féle szövegekben előforduló variánsai 
már az új-oszmánli fejlődés szakaszát, azaz az illeszkedés befejeződését tük
rözik. Ha ennek az adatsornak minden veláris alakja i-vel volna ejtendő, és 

24 Az ayilïr (ay'ümak 'feléledni'), bayilïr (bayilmak 'eszméletét elveszteni'), yayil-
misler (yayilmak 'elterjedni, szétterjedni') alakokban a y palatalizáló hatására gondol
hatunk (cfr. Vidin, 58). A szóbelseji és a szuffixális * és i hangokat a szerző egy külön 
fejezetben tárgyalja, s ot t a kérdéshez további adatokat sorakoztat fel (vö. Vidin, 52 — 
55). 

25 Ezen adatok közül egyedül a chuuli ^ Jcöylü 'falusi' hozható párhuzamba a vidi
ni nyelvjárással. Ez a más átírásos szövegekben is előforduló alak éppen úgy lehet egy 
reakció jelenség terméke, mint a föl jegyzőtől hibásan használt alak, s így kevés a bizo
nyító ereje. 

26 A {DÜr} morféma problémáit NÉMETH GYULA tárgyalási rendje miatt másutt 
érintjük (vö. I I , 3). 
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így a morféma variánsait egy {DiK} szimbólum alatt kellene összefoglalnunk, 
ismét ellentmondásba kerülnénk a nyugat-ruméliai török nyelvjárások rend
szerével, mert ott az illabiális szférában egy erős velarizálódási tendencia feje
ződik ki. Az adatok a következők: dedïgïm ^ dérnek „mondani"; giydïrdïgïn ^ 
giydirmek ,,vkit felöltöztetni"; sewdïgi ^ sevmek „szeretni"; gittïgïn ^ gittnek 
„menni, elmenni" stb. 

Mindezeket a szempontokat figyelembe véve nem tartanánk helyesnek, 
hogy egy morfonológiai részterületet kiragadjunk az egész morfonológiai rend
szerből, s azt összekapcsoljuk egy mai nyelvjárás morfonológiai modelljével 
úgy, hogy mellőzzük a más részterületekről adódó ellenérveket. 

E vonatkozásban, a fenti tényeken túl, az elvi ellenvetések sem jelen
téktelenek. GEOEGIEVITS szövegei és a mai nyugat-ruméliai török nyelvjárások 
között négy évszázad időkülönbséggel kell számolnunk. Ebben az időszakasz
ban a nyelvjárások történetét meglehetős homály fedi. E ponton mindenkép
pen a kutatások kezdetén tar tunk, s elsietett dolog lenne, ha a rendelkezé
sünkre álló adatokat ma ily módon magyaráznánk. 

A fent kifejtett gyakorlati és elvi okok miatt nem tar tanánk helyesnek, 
ha GEOEGIEVITS szövegét e pontokon a nyugat-ruméliai török nyelvjárások 
alapján magyaráznánk. E nyelvjárásokban ugyanis egy olyan másodlagos 
egységesüléssel van dolgunk, amely éppen a legutóbbi évszázadok terméke 
lehet. Noha e magyarázatot az első pillanatban támogatja egy hangjelölési 
elmélet, az ellene szóló nyelvi tények igen nyomósak. 

2. (II.) A nyugat-ruméliai nyelvjárásokat jellemző második sajátság 
az a jelenség, hogy a köznyelvi {mis} morféma egyetlen, mégpedig palatális— 
illabiális variánssal fordul elő. A nyugat-ruméliai nyelvjárásokban így a mor
féma számára a {mis} szimbólum érvényes. N É M E T H GYULA i t t ismét a hang
jelölésből, azaz hogy ugyanazokból a megfontolásokból indul ki, mint az első 
sajátság esetében, s annak a felfogásnak ad hangot, hogy a morféma GEOEGIE-
VITS szövegeiben is i-vel olvasandó. 

Mivel a jelenség tar ta lma és körülményei ugyanazok, mint az első kri
térium esetében, e magyarázat ellen automatikusan ugyanazok a kifogásaink. 

Ha ezeknek az ellenérveknek és kifogásoknak helyt adunk, nincs aka
dálya annak, hogy az idevágó adatokat W. H E F F E N I N G felfogása szerint 
értelmezzük, azaz hogy a morféma esetében két variánst, egy palatális-illabi
álist és egy veláris—illabiálist tegyünk fel. 

Ha valaki a GEOEGIEVITS-féle szövegekbeli {mis} morfémát egy mai 
nyelvjárás morfonológiai modellje szerint értelmezi, ezzel — megítélésünk 
szerint — rendkívül hipotetikusan és a rendelkezésre álló adatokkal aligha 
bizonyítható módon jár el. 

3. (III.) A nyugat-ruméliai török nyelvjárásokat jellemző harmadik 
kritérium egy másodlagos ï „in nichterster Silbe, meistens in Suffixen, das 
auf i, u, ü zurückgeht." NÉMETH GYULA úgy véli, hogy e hang GEOEGIEVITS 
szövegeiben is kimutatható. Az adatok a következők: 

irachmide[-ïr] „estne procul?" sehe[-ï]r „urbs" 
omider „illud est?" igef-ïjrmi „viginti" 
oder „illud est" bezef-ïjrgenlik „mercatura" 
deghelder = degïldïr „non est" uldiklere[-ï]ne „mortuis" 
peyne[-ï]r „caesus" geref-ïjssine „quaquaversum" 

sekef-ïjz „octo" 
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Az ilyen olvasat mellett elsősorban az szólna, hogy GEOEGIEVITS a veláris 
ï-t következetesen e-vel és csak e-vel jelöli. Mint az adatokból kitűnik, néhány 
tőmorfémáról, továbbá a {DŰr} és a {(*)^} morfémát képviselő néhány alak
ról van szó. Ez utóbbira mindössze egyetlen adatunk van.27 

Ha az adatokat közelebbről megvizsgáljuk, nyomban szembeötlik, hogy 
a jelenség kivétel nélkül r és z hangkörnyezetben érvényesül. Ez azt jelenti: 
itt joggal tehetjük fel, hogy az (ï), illetőleg az (i) fonémának egy különleges 
változatával van dolgunk.28 

Az adatanyagban természetesen az is feltűnik, hogy a tőmorfémákban 
az első szótag vokálisa kivétel nélkül e. Nyilvánvaló, hogy elvben az előreható 
asszimiláció jelenségét sem szabad kirekesztenünk a magyarázati lehetőségek 
közül. 

Ami a {DÜr} morféma státuszát illeti, szükséges, hogy GEOEGIEVITS 
szövegeinek valamennyi adatát idézzük: baslamister ^ baslamak „megkez
dődni"; beghligheder ^ beylik „bégség"; daraftander ^ taraf „oldal"; deghelder 
=^= degil „nem . . ."; gethmister =^ gitmek „menni, elmenni"; ghelegiekter ^ 
gelmek „jönni, megérkezni"; lachender =A yakm „közel"; irachmider ^A irak 
„távoli"; oder, omider =A o „ő" ; ssenunleder ^ sen „ te" ; vldurmister =A öl-
dürmek „megölni". 

Nyomban kiviláglik, hogy az ó- és a közép-oszmánli labialitásnak semmi 
nyoma sem mutatkozik.29 Azaz, hogy — ha két variánssal kell számolnunk — 
azok kizárólag illabiálisak. 

Ha az említett meggondolásokból indulunk ki, a felsorolt adatok eseté
ben egyszerűen az (ï) fonéma ï és az (i) fonéma i variánsával, azaz egy dir 
illetőleg dir alakkal kell számolnunk.30 

Ha abból indulunk ki, hogy az e minden esetben ï-t jelöl, ez azt jelenti, 
hogy palatális végszótag után is veláris morfémavariánsnak kell következnie.31 

Ezzel GEOEGIEVITS szövegeire nézve is elfogadnánk a morféma vokalizmusának 
a vidini nyelvjárást jellemző egységesülést. 

27 Nem lesz haszontalan, ha az oszmán-török nyelvterületről néhány nyelvjárási 
párhuzamot idézünk: are ̂  an 'méh'; hersiz ^ hirsiz 'tolvaj'; y are =A y an 'vminek a 
fele'; yarem =A yarim 'ua. '; kareSik ^ kanstk 'kevert' (AKA, 174). Vö. még G. HAZAI, 
AOH 11 (1960): 225. A kérdést érinti N. K. DMITRIEV is, a jelenséghez számos adatot 
idézve (vö. Material! po osmanskoj dialektologii; Fonetika „karamaîickogo" jazíka. In : 
ZKV 3 (1928): 443-444) . 

28 Hasonló jelenséget látunk néhány átírásos szövegben, például ARGENTinél és 
FERRAGUTÓnál is, ahol A. BOMBACI az i fonémák körét — megítélésünk szerint joggal 
— nem akarja elhagyni (vö. ARGENTI, 40; FERRAGTJTO, 212; HEFFENING, 43 — 45). — 
Utalnunk kell itt arra is, hogy a jelenség a szerb-horvát nyelv török elemeiben szintén 
elő-fordul, rendszerint ugyanabban a hanghelyzetben (vö. SKALJIC, 36 — 37: i: belenzuke, 
dever, deisija, dezentija, egendija, emer, irmekhalva, istekrar, eèlema, káder, lehem, senabija, 
Seher; ï: kaldera, kediv, krmez, barem, baterisati). Az adatok a balkáni török kojné irá
nyába mutatnak, s így más magyarázatra adnak módot. 

29 Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy e korszakban az átírásos szövegekben 
ugyanúgy, mint az arab írásos emlékekben, a durjturjdürjtür alakok vannak fölényben, 
sőt még a durur/turur alakok is használatosak. 

30 Mindenképpen számolnunk kell azonban egy olyan adattal, amelyet nehezen 
magyarázhatunk. Ez az oder alak, amelyben tulajdonképpen a labiális (dur) variánst 
várnánk. Gondolhatunk azonban lejegyzett hibára is, azaz arra, hogy a nem török anya
nyelvű följegyző téves variánst használt. Ennek az egyetlen adatnak az alapján semmi
képpen sem szabad további következtetéseket megkockáztatnunk. 

31 Olyan alakokról van szó, mint beghligheder, deghelder, gethmister, ghelegiekter, 
ssenunleder (cfr. HEFFENING, 83 — 85). 
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Ebben az esetben azonban komoly ellenérvekkel kell megbirkóznunk. 
Az Ü-osztályba tartozó morfémák illeszkedési viszonyainak áttekintése vilá
gosan mutat ta , hogy ez a folyamat G E ORGIE VITS nyelvében még meglehetősen 
kezdeti szakaszában van.32 A vidini nyelvjárásban kibontakozó és talán új -
keletű jelenségnek tekinthető egységesülésnek az időrendjét nem ismerjük. 
Joggal vetődik fel azonban az a kérdés, hogy szabad-e ezt a jelenséget a XVI. 
századi nyugat-ruméliai török nyelvjárásokra kiterjesztenünk. Mivel a nyugat-
ruméliai nyelvjárások történetét igen kevéssé ismerjük, ez az eljárás a szöve
gek értelmezése szempontjából önkényes, és ennek során egy föltevést egy 
ismeretlen tényezővel támasztunk alá, illetőleg egy másik föltevéssel támo
gatunk meg. 

Ha egységesüléssel kell számolnunk, minden szempont figyelembevéte
lével inkább arra hajlanánk, hogy azt nem belső fejleménynek, hanem idegen 
nyelvi alapon, azaz idegenek által beszélt kojné alapján kibontakozó jelenség
nek tekintsük.33 

Az előbb felsorakoztatott kifogások ellenére sem tekintjük kizártnak, 
hogy a GEORGiEViTS-féle szövegek néhány tőmorfémáját esetleg a már tárgyalt 
jelenséggel magyarázhatjuk. Minthogy hasonló adatok más közép-oszmánli 
á t írásos szövegekben is előfordulnak, ez esetben a jelenség szélesebb földrajzi 
elterjedésére kellene gondolnunk. Ez azt jelentené, hogy egy — nemcsak a 
nyugat-ruméliai török nyelvjárásokat jellemző — jelenségről lenne szó. 

4. (IV.) A nyugat-ruméliai török nyelvjárásokat jellemző negyedik 
sajátság szerint „die alten Laute ö und ü verlieren ihre hoche Zungenstellung; 
sie erscheinen manchmal als o und u, gewöhnlich als o und u". E tényektől 
vezetve NÉMETH GYULA — jóllehet a nyomdatechnikai körülményeket sem 
hagyja figyelmen kívül — úgy véli, hogy e jelenségeket GÉORGIE VITS szövegeiben 
is tetten tudja érni. Felfogása szerint az o-val, illetőleg az w-val írott alakokat 
semmiképpen sem szabad ö-vel, illetőleg w-vel olvasnunk. E ponton egy reális 
nyelvállapot, nevezetesen a nyugat-ruméliai hangrendszer fejeződik ki.34 

A hangjelölés szintjéről való kiindulás ellen persze ugyanazokat az elvi 
kifogásokat emelhetjük, mint az előző sajátságok esetében. 

Ha abból indulunk ki, hogy GÉORGIE VITS a szövegeket a Balkán-fél
szigeten beszélt török kojné alapján jegyezte föl, a hangjelölési rendszer prob
lémái nyomban megoldódnak. Ez azonban — mint erre már utaltunk — nem 
jelenti azt, hogy az így kikövetkeztetett fonetizmus azonos azzal a török 
fonetizmussal, amely a kojné alapjául szolgált. 

Ennek a nyugat-ruméliai török nyelvjárásokban végbe menő hang vál
tozásnak az időrendjét nem ismerjük. Az említett tényeken kívül ez a körül
mény is arra int, hogy tartózkodjunk az elsietett föltevésektől. 

Mindezek nyomán az a véleményünk, hogy GÉORGIE VITS e helyeit nagyon 
óvatosan kell megítélnünk. Más szóval: nem látunk komoly okot arra, hogy e 
vonatkozásban W. HEFFENING értelmezésétől eltérjünk. 

32 Vö. II, 1. 
33 HARSÁNYI-NAGY JAKAB 1672-ből származó átírásos szövegei például a mor-

féma régi vokalizmusát tanúsítják, s az illabiális illeszkedésnek semmi jelét nem mutat
ják. 

34 NÉMETH GYULA régebbi tanulmányaiban a vidini nyelvjárásban számolt az ü 
hanggal. Valamennyi régebbi nyelvjárási szövegkiadása is világosan ezt a felfogást tük
rözi. Monográfiájában azonban más álláspontot képvisel: az ü-t törli a nyelvjárás hang
állományából. 

14 Nyelvtudományi Közlemények 76/1—2. 
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5. (V.) A nyugat-ruméliai török nyelvjárásokat jellemző ötödik sajátság 
a palatális—veláris magánhangzó-illeszkedés megbomlása. Ez más nyelv
járásokban is jól adatolható jelenség. Előfordul GEORGIEVITS szövegeiben is. 
NÉMETH GYULA a következő adatokat sorakoztatja fel: dervuislar, chazilar 
„milites", hagsïlar „Pilger", yedma „führe nicht", csikmasse „wenn nicht 
herauskommt' ' .35 

Az adatok kritikai áttekintésekor világosan kitűnik, hogy az illeszkedés
től eltérő alakok száma csekély. 

A leglényegesebb ellenvetés az ellen, hogy ezeket az adatokat összekap
csoljuk a nyugat-ruméliai nyelvjárásokkal, az a tény, hogy a jelenség az egész 
történeti oszmán-török nyelvterületen nagyon elterjedt. A jelenséget jól adatol
hatjuk a legtöbb átírásos szövegből, valamint a modern nyelvjárásokból. Ezért 
nem tekinthető kizárólagosan balkáni sajátosságnak.36 

6. (VI.) A nyugat-ruméliai török nyelvjárásokat jellemző hatodik 
sajátság az első szótagban végbe menő ö > ü(^> u) változás. Ez a jelenség a 
nyugat-ruméliai területen általánosan elterjedt. 

A jelenséget GEORGIEVITS följegyzéseiben a következő adatok tükrözik: 
gugh, gughe, gugi, gugte, gugthe „coelum"; kupek „canis"; tsulmek „olla"; vl 
„móri". 

Világos, minden kétséget kizáró megfelelés. Mindenképpen gondolnunk 
kell azonban arra a lehetőségre, hogy a jelenség elterjedtségének határa 
GEORGIEVITS idejében nem okvetlenül volt ugyanaz, mint ma. A jelenség 
általánosabb elterjedtsége és a ma ismert határok közé való későbbi vissza
húzódása elvben nincs kizárva. 

7. (VII.) A nyugat-ruméliai török nyelvjárásokat jellemző hetedik jel
lemvonás az, hogy „das urosmanische g, g im In- und Auslaut auf westrumeli-
schem Gebiete bis zum heutigen Tage erhalten geblieben ist". NÉMETH GYULA 
utal ugyan azokra a helyekre is, ahol a g (g) >> g > 0 változás megfigyelhető 
(basla 9A bagislamak „verzeihen"; tauk ^ tavuk „Huhn" ; tsoch ^ soguk 
„kait") , GEORGIEVITS következő adatait azonban úgy ítéli meg, hogy azok az 
említett nyugat-ruméliai archaizmust tükrözik: 

agats „arbor" dagh „mons" 
agamozy „nostrum dominum" doghmis „na tus" 
aglamach „planctus" tsfsjagh „recht-" 
agzi „os" ghun doghutsine „ad orientem" 
baghi „den Garten" ogli „sein Sohn" 
Bogaz(assar) [hisar] ,,Kehle" tseger, sigir „vacca" 
bogdai „trit icum" iag „pinguedo" 
tsfçjagarmak „clamor" iagmur „pluvis" 

iugurt „coagulatum" 

35 A chazilar, hagsilar alakok azonban rendkívül kétségesnek látszanak, ha a köz
nyelvvel megegyező veláris olvasat lehetőségére gondolunk. A csikmasse alak minden
képpen törlendő. I t t a cïkmazise > cïkmasse > cïkmassa változásnak az a mozzanata 
fejeződik ki, ahol az illeszkedés még nem érvényesül. Ez tehát nem újabb keletű eltérés 
a veláris illeszkedéstől, hanem megőrzött régiesség. 

36 Vö. Einteilung, 34 — 37; G. HAZAI: Das Osmanisch-Türkisehe im XVII. Jahr
hundert; Untersuchungen an den Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány, 
Budapest 1973, 380-391 . 
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Minthogy GEORGIEVITS szövegeiben olyan alakok is előfordulnak, amelyek 
az imént idézett változás 0 fokát mutatják, nem valószínű, hogy a kérdéses 
szóréteg másik részében a hangváltozás kiindulópontja tükröződik. 

Véleményünk szerint a rendelkezésünkre álló adatok párhuzamos elem
zése azt mutatja, hogy közelebb állunk a valósághoz, ha a GEORGIEVITS föl
jegyezte törökben e helyütt spirantikus állapottal számolunk. így eltérnénk 
az eddigi magyarázatoktól, s a kérdéses helyeket illetően q olvasatot javasol
nánk. Ennek megfelelően a palatális hangrendű szavak esetében egy g olvasatot 
kellene föltennünk. 

Függetlenül azonban attól a kérdéstől, hogy GEORGIEVITS ezen adatai 
g-vel vagy g (öO-vel olvasandók-e, e sajátosságot nem kapcsolhatjuk össze 
automatikusan a nyugat-ruméliai török nyelvjárásokkal. Nem szabad ugyanis 
elfelejtenünk, hogy az oszmán-török nyelvjárások tagolódása a XVI. században 
minden bizonnyal egészen más képet mutatot t , mint ma. Különösen óvatosan 
kell eljárnunk akkor, ha nyelvjárási régiességeket hasonlítunk össze, és ezek 
bői akarunk következtetéseket levonni. Nincs kizárva ugyanis, hogy a fone-
tizmusnak ez az archaikus sajátossága, amely ma a nyugat-ruméliai török 
nyelvjárásokat jellemzi, akkoriban más nyelvjárási területeket is jellemzett. 
A szóban forgó hangváltozásnak Kelet-Ruméliában való előrehaladása, más 
szóval a jelenség ma ismert izofonjának, valamint a kelet- és a nyugat-ruméliai 
nyelvjárásokat elválasztó egész határvonalnak a kialakulása minden bizonnyal 
a későbbi századokban végbemenő fejlődésnek az eredménye. 

8. (VIII.) A nyugat-ruméliai török nyelvjárásokat jellemző nyolcadik 
sajátság szerint a köznyelvi {(I)yor) morféma itt {y} alakban jelenik meg. 
NÉMETH GYULA megállapítja, hogy e sajátosság GEORGIEVITS szövegeiben 
nem mutatkozik. Az ő felfogása szerint GEORGIEVITS följegyzései e ponton a 
boszniai török nyelvvel, azaz a nyugat-ruméliai nyelvjárások egy alcsoportjá
val mutatnak egyezést. 

Mindenekelőtt mutassunk rá arra a tényre, hogy az Iyor praesens 
GEORGIEVITS szövegeiben semmilyen formában sem fordul elő. A feljegyző 
nyelvhasználatában ez a kategória láthatólag ismeretlen volt, bár hiányának 
ténye egy viszonylag rövid szövegben éppenséggel, a véletlen műve is lehet. 

A közép-oszmánli átírásos nyelvemlékekben e kategória rendkívül ritkán 
vagy egyáltalán nem fordul elő. HARSÁNYI NAGY JAKABnak a XVII . században 
íródott terjedelmes átírásos szöveggyűjteménye ugyancsak azt mutat ta , hogy 
az Iyor praesens kategóriája a nyelvhasználatban meglehetősen ritka.37 

Mindez amellett szól, hogy az Iyor praesens a korszak nyelvében ritkán 
volt használatos. E tény tulajdonképpen jól érthető, ha arra gondolunk, hogy 
az Iyor praesens kategóriája tulajdonképpen az ó-oszmánliban alakult ki. 
A kategóriának az ó-oszmánli korszakban való megjelenése azonban semmi
képpen sem jelenti azt, hogy a nyelvhasználatban is jelentősen tér t hódított. 

Az Iyor praesens valószínűleg csak a későbbi századok során szilárdította 
meg nyelvi helyzetét, s csak egy bizonyos fejlődési szakasz után vált a rend
szernek olyan elemévé, mint ahogyan ez ma ismeretes. 

E meggondolásokat az átírásos emlékek vizsgálata sugallja. Ezek infor
mációját azonban éppen a morfológiai eszközkészlet tekintetében nem tekint
hetjük egyértelműnek és hitelesnek. E tények megerősítésére szorulnak az 
arab írással írt szövegek oldaláról is. 

37 Vö. G. HAZAI: Op. cit., 448-449. 
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E kitérő azt mutatja, hogy nem lenne helyénvaló, ha e kategóriának a 
GEORGiEViTS-féle szövegekben való elő nem fordulásából a szövegek nyelv
járási hovatartozására következtetnénk. 

9. Foglaljuk össze az eddigieket. A nyugat-ruméliai török nyelvjáráso
kat jellemző nyolc sajátságnak a GÉORGIEVITS-féle szövegekben végzett ala
posabb vizsgálata világosan mutatja, hogy e szövegeknek a nyugat-ruméliai 
nyelvjárásokat ma jellemző sajátosságokkal való egybevetése csaknem minden 
ponton komoly ellenvetésünkbe ütközik. 

Az 1., a 2. és a 4. sajátság esetében sem a hangjelölés, sem pedig a belső 
nyelvi tények nem tudják a kapcsolatot egyértelműen igazolni. A 3. és az 5. 
sajátság esetében adódnak párhuzamok, az azonban nem világos, hogy itt 
mely tényezőké a főszerep. Valószínűleg reális az az elképzelés, hogy e jelen
ségek földrajzi területe a közép-oszmánli korszakban túlmutatot t Nyugat-
Rumélián. 

Ami a 7. sajátosságot illeti, nagyon valószínű, hogy GÉORGIE VITS szövegei 
a szóban forgó hang változásnak egy másik szakaszát tükrözik, s ezért a nyugat-
ruméliai török nyelvjárásokkal nem vonhatók párhuzamba. A 8. sajátság a 
teljes adathiány folytán elesik; ez azonban esetleg belső nyelvi tényezőkkel 
magyarázható. Az nem kétséges, hogy a 6. sajátság tekintetében GÉORGIE VITS 
szövegei és a nyugat-ruméliai török nyelvjárások között világos kapcsolat van, 
ámbár a pontos történeti kapcsolat néhány vonatkozásában még tisztázandó. 

III. 

A továbbiakban BARTHOLOMAEUS GÉORGIE VITS török szövegeinek H. J . 
KissLTNGtől származó nyelvi magyarázatával foglalkozom. A problémákat 
a szerző gondolatmenetét követő sorrendben tárgyalom.38 

l.a. (§3) H. J . KISSLING elsőnek az % hangnak a szerb-horvát nyelv 
török elemeiben való képviseletét tárgyalja. Felsorolja a különféle megfelelé
seket (ï > a, ï > e, ï >> i, ï >> o, ï > r, ï ~>u), és röviden tárgyalja a szerb
horvátba átkerült szuffixumok vokalizmusát is. Ezt követően az i képviseleté
vel és ebben az összefüggésben az i > e megfeleléssel foglalkozik. E felületes 
áttekintés után, anélkül hogy GEORGIEVITS adatait megvizsgálta és a fenti 
jelenségekkel összehasonlította volna, arra az ítéletre jut , hogy ,,der Befund 
bei W. Heffening sich also mit dem Serbokroatischen deckt". 

így nekünk marad az a feladat, hogy a problémakört alaposan megvizs
gáljuk, és megállapítsuk a különféle sajátosságok hovatartozását. 

Az ï és * hangokat érintő néhány problémát az eddigiekben már részle
tesebben tárgyaltunk (vö. I I , 1. 3). Az ott elmondottak érintik a H. J . K I S S 
LING fölvetette problémákat is, ismétlésüktől így eltekinthetünk, Megjegy
zéseinkben csak a legfőbb mozzanatokra szorítkozunk. 

l .b. Az ï > a megfelelés a török elemekben. GEORGTEVITS szövegeiben az 
alábbi — ilyen változást mutató — adatokat találjuk: aidanlik =̂= aydinhlc 
„világosság"; argath ^ irgat „napszámos"; pastarma ^ pastirma „szárított 
marhahús"; tsagarmah ^ çagirmak „rufen". 

38 H. J . KISSLING a problémákat W. HEFFENING monográfiájának paragrafus-
rendjében, annak számozását megtartva tárgyalja. E paragrafusszámokat, amelyek így 
H. J . KISSLING tanulmányára és W. HEFFENING monográfiájára egyaránt vonatkoznak, 
mi zárójelben tüntetjük fel. A szerző idézte adatok átírási rendszerét megtartottuk. 
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Az első pillanatban hajlamosak volnánk rá — s elvben ennek lehetősége 
mindig megvan —, hogy a jelenséget egyszerű magánhangzó-asszimilációnak 
tekintsük. További szempontok azonban arra intenek, hogy ebben a kérdésben 
sem szabad elsietnünk ítéletünket. 

A tárgyalt megfelelés, éppen a jelzett hanghelyzetben, a bolgár nyelv 
török jövevényszavaiban is ismeretes, s minden bizonnyal a veláris ï helyet
tesítésére irányuló általános délszláv tendencián alapul.39 

GEORGIEVITS szövegeinek érdekes jelensége ez, s valóban a Balkán-fél
sziget irányába mutat.40 Magyarázatát azonban az idegenektől beszélt török 
kojnéban kell keresnünk, amely a török elemek átvételében, illetőleg azok 
hangzásbeli kialakításában fontos szerepet töltött be. 

A hangállapot e szinten semmiképpen sem azonos az alapul szolgáló 
török hangállapottal. A tárgyalt megfelelés kiemeli GEORGIEVITS török szöve
geinek a turcizmusokhoz, illetőleg e török kojnéhoz fűződő kapcsolatát, semmi 
kétséget sem hagy azonban a török háttér tekintetében. 

I.e. Az ï > o megfelelés a török elemekben. H. J . KISSLING két szerb
horvát adatot idéz: ezek cador és korbac.n Ezek közül csak az első állítható 
párhuzamba GEORGIEVITS szövegeivel, ahol o a köznyelvi % helyén lényegében 
csak a tő- és kötött morfémáknak illabiálisán illeszkedő szótagaiban jelenik 
meg. Az o ezenkívül bizonyos reakciójelenségek kapcsán olyankor is megjele
nik, amikor ez csak indirekt módon tartozik a jelenség köréhez. Az adatok a 
következők: alton =̂= alhn „arany"; balok ^= halik „hal"; kalon =^ kaim „vas
tag" ; tsarok ^ çank „bocskor"; maslahatom =^ maslahat „ügy"; iataghom =^ 
yatak „ágy"; babamoz ^ baba „apa"; patissahomoz =^ padisah „uralkodó"; 
bortsligomozy ^ borç „adósság"; ciaferon, giauron =^ kâfir „hitetlen"; potissa-
hon ^ padisah „uralkodó"; habanon =^ haha „apa"; korkartson ^ korkmak 
„fürchten"; dolimisson =^= dolu „voll". 

Mivel a jelenség problematikáját már számos tanulmányban tárgyaltuk, 
a részletes tárgyalástól i t t eltekintünk.42 

Mi a GEORGIEVITS-féle török szövegek és a szerb-horvát nyelv török 
elemei közötti megfelelés valódi tar talma? Úgy véljük, e megfelelés világosan 
megerősíti azt a tételt, amelyhez a közép-anatóliai nyelvjárások tanulmányo
zása vezetett, s amely szerint a labiális illeszkedés folyamatába bekapcsolódó 
szótagokban az illeszkedés folyamán bizonyos átmeneti hangok — ïo és io — 
jelentek meg (vö. I I I , 5.b).43 

E megfelelés egyértelműen mutatja, hogy a török nyelvjárásoknak ezt a 
jelenségét mind az átírásos szövegek, mind a turcizmusok híven tükrözik. 
Vajon GEORGIEVITS adatait azzal kellene magyaráznunk, hogy ezek ilyen ala
pon a török kojnéra mennek vissza ? Vagy GEORGIEVITS finom fonetikai meg
figyeléséről vallanak, aki a vokális átmeneti voltát világosan érzékeltetni 

39 Vö. B. CONEV: Istorija na bálgarskij ezik, 1 (Sofia 1919), 412; 3 (Sofia 1937), 
279; ST. MLADENOV: Geschichte der bulgarischen Sprache, Berlin — Leipzig 1929, 109 és 
118; ST. STOJKOV: Bälgarska dialektologija, Sofia 1956, 49; O. BLAU: Bosnisch-türkische 
Sprachdenkmäler, Leipzig 1868, 20; SKALJIC, 37. 

40 Vö. 13. jegyzettel. 
41 Az adatsorból mindenképpen törlendő a korbac szó, mert ez a szerb-horvátban 

magyar jövevényszó. Az első szótag vokalizmusa éppen ezen az alapon válik érthetővé. 
42 G. HAZAI: AOH 15 (1962): 147-154; Id.: AOH 17 (1964): 139-144; Id.: 

Studia Orientalia [Fennica] 28: 4, Helsinki 1964. 
43 G. HAZAI —I. MEYER, Zur historischen Morphonologie dea Osmanisch-Türki-

sehen. In: Archivum Ottomanicum I (1969) [1973]: 92 -104 . 
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tudta? E kérdésekre egyelőre nem tudunk válaszolni. Nem kétséges azonban, 
hogy a két forráscsoport közötti megfelelésben egy fontos nyelvi egyezés feje
ződik ki: mindkettő egy török hangtani jelenséget tolmácsol számunkra. 

l.d. Az ï > * megfelelés a török elemekben. Mint ezt várhattuk, a 
szerb-horvát nyelv számára idegen ï hangot gyakran i képviseli. így korántsem 
csoda, hogy itt is egyezések mutatkoznak GEORGIEVITS följegyzéseivel, s ezek 
alapjai valószínűleg a tárgyalt kojnéban keresendők. Ha azonban ezt a magya
rázatot elejtjük, a fentebb formulázott hanghelyettesítés csak látszólagos, 
mert az i-nek GÉORGIE VITS szövegeiben való használatát egyszerűen mint 
hengjelölési sajátosságot kellene magyaráznunk. Fölösleges e jelenségnél hosz-
szabban időznünk. Bizonyossággal állíthatjuk, hogy az eredeti török voka-
lizmus mind a szerb-horvát nyelv török elemei, mind pedig a GEORGiEVrrs-féle 
török szövegek alapján — természetesen a fentiek figyelembevételével — 
rekonstruálható. 

I.e. Az ï > r megfelelés GEORGIEVITS följegyzéseiben ismeretlen. 
l.f. Tárgyalásában az utolsó megfelelést H. J . KISSLING a következő

képpen formulázza: „In nichtersten Silben erscheinen -ï- haltige Silben und 
Suffixe überwiegend als -u-, das hier natürlich zugleich -ü- vertrit t (Labiali-
sierung): t. adamlïq >> skr. adamluk, t. bahtsïz > skr. bahtsuz, t . yardïm > skr. 
jardum usw." 

I t t a közép-oszmánli meghatározott morfonológiai sajátosságainak a 
szerb-horvát nyelv török jövevényszavaiban való tükröződéséről, illetőleg 
néhány olyan egységesülési tendenciáról van szó, amelyek nem török talajon 
keletkeztek. Bonyolult jelenségsorozat ez, amelynek magyarázatával már ko
rábban is foglalkoztunk, s amely nem a hanghelyettesítés szintjére tartozik, 
s főleg nem a tárgyalt tálalásban.44 

Lássuk elébb a tőmorfémákat. H. J . KISSLING csak a szerb-horvát jardum 
alakot idézi. Az idevágó adatok számát feltétlenül szaporíthatjuk. E szó
csoportot részletesen tárgyaltuk egy tanulmányunkban, ahol arra utaltunk, 
hogy a szerb-horvát nyelv török elemei a tőmorfémák közép-oszmánli voka-
lizmusát tükrözik.45 Ugyanakkor megállapítható, hogy a szerb-horvát nyelv 
más töröklj öve vényszavai a második szótagban egy másodlagos labializációról 
tanúskodnak.46 önként kínálkozott, hogy a jelenség magyarázatát egyrészt a 
konkrét fonetikai körülményekben (a labiális mássalhangzók hatása), más 
részről az általános morfonológiai rendszerhez való hozzáidomulás tendenciá
jában keressük. 

A H. J . KISSLING idézte szerb-horvát adamluk és bahtsuz alakok semmi
képpen sem hanghelyettesítéssel magyarázandók. Először is világosan kell 

44 G. HAZAI: SSASH 7 (1961): 9 7 - 1 3 8 ; Id. :TDAYB 1960, 2 0 5 - 2 1 1 ; Id.: SSASH 
9 (1963): 387 -391 ; Id.: ZbFL 7 (1965): 5 9 - 6 2 ; Id.: AOH 18 (1965): 183-190. 

46 G. HAZAI: SSASH 7 (1961): 9 7 - 1 3 8 ; Id.: TDAYB 1960, 2 0 5 - 2 1 1 ; Id.: SSASH 
9 (1963): 387 — 391. Ebben az összefüggésben utaltunk arra, hogy azok az eltérések, ame
lyek a szerb-horvát és a bolgár nyelv török elemei között e sajátosság tekintetében 
mutatkoznak, az eltérő történeti arculatú török nyelvjárási csoportokkal való érintke
zéssel magyarázhatók. A nyugat-ruméliai nyelvjárások ma e tekintetben — elsősorban 
a vidini nyelvjárás tanúsága szerint — az új-oszmánli fejlődés állapotát mutatják. Való
színűleg azonban nem vagyunk távol az igazságtól, ha a szerb-horvát nyelv török ele
meinek e régies vonásait egyrészt a jövevényszó-kapcsolat korai meglétével, illetőleg 
e nyelvjárási sajátságnak a nyugat-ruméliai nyelvjárásokban való kései megváltozásával 
hozzuk kapcsolatba. 

46 Vö. SKALJIÓ, 3 7 - 3 8 . 
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látnunk, hogy nem a mai morfonológiai rendszerből, azaz nem abból az álla
potból kell kiindulnunk, hogy a kérdéses morfémák négy variánsban öltenek 
testet. 

A kiindulási pontnak az ó-, illetőleg a közép-oszmánli rendszerben kell 
lennie, ahol e morfémák csak két variánsban valósulnak meg. 

Az ó-oszmánliban a {sÜz} morféma két variánssal, azaz (suz) és (süz) 
alakokkal jelenik meg. Ha az ü >> u hanghélyettesítést is figyelembe vesszük, 
magától értetődik, hogy a szerb-horvátban a fejlődés egy (suz) alakba fog 
torkollni. 

Másképpen megy végbe a fejlődés a {UK} morféma esetében. I t t a fej
lődés kiindulási pontja az ó-oszmánliban illabiális. A variánsok (Uh), (lïg) és 
(lik), (lig). Ennek alapján azonban nem magyarázhatjuk a szerb-horvát 
talajon megfigyelhető egységesülést. 

A közép-oszmánliban a labiális illeszkedés folyamata kiszélesül; a labiális 
morfémavariánsok kezdenek nagyobb szerephez jutni.47 Jelenlétüket bizonyos 
reakciójelenségek is erősítik. A tárgyalt egységesülés történeti hátterét olyan 
nyelvjárásokban kellene keresnünk, amelyek e jelenségről tanúskodnak. 

A {Dêil} és {IÜ} morfémák esetében H. J . KISSLING helyesen a kap
csolódó elemként fellépő szerb-horvát formánsok sajátos szerepére utal. E vo
natkozásban is érvényes azonban, hogy az első érintkezések korával kapcso
latban a (dzi), (ci), (dzi), (ci), ill. (lu), (lü) variánsok meglétéből kell ki
indulnunk. 

Ezen általános jellegű megjegyzések után szeretnénk az anyagot tüze
tesebben megvizsgálni. 

Mint fentebb már bemutattuk, GÉORGIEVITS szövegei a tőmorfémák 
területén a fejlődésnek egy jellegzetesen közép-oszmánli állapotáról vallanak. 
E képet még nem tekinthetjük jellegzetesen balkáninak. Akad azonban egy 
pont, ahol talán közvetlen kapcsolatot mutathatunk ki. Ez a Chatsun név 
GEORGiEViTsnél, amelyet W. H E F P E N I N G gasun alakban olvas és a Hasan 
névvel kapcsol össze. Mi ezt az alakot inkább a Kasïm névvel hozzuk össze
függésbe. A második szótag labiális jellege így a már elmondottak figyelembe
vételével kapna magyarázatot. A szerb-horvát nyelv török jövevényszavaiból 
az A. §KALJiónál előforduló hasúm, kasumpaëa alakok kínálkoznának köz
vetlen párhuzamként. Ez ismét a GEORGiEViTS-szövegek balkáni háttere 
mellett szólna. 

A tárgyalt kötött morfémák tekintetében GEORGIEVITS szövegei semmi
féle támpontot sem nyújtanak. A {sÜz} morféma ot t nem jelenik meg. A {UK} 
morféma a következő alakokban fordul elő: aidanlik ^ aydmlik „világosság"; 
begligheder ^ beylik ,,bégség"; bezergenlik =^ bezirgân „zsidó kereskedő"; 
bortsligomozy ^ borç „adósság"; karanlich 9* karanhk „sötétség"; tsagloga =^ 
saglik „egészség". 

Az adatsorból kiváló tsagloga alak aligha jogosít fel minket arra, hogy 
GEORGIEVITS szövegeiben egy szerb-horvát típusú egységesülési tendenciát vél
jünk fölfedezni. 

l.g. Az i > e megfelelés a török elemekben. A H. J . K I S S M N G idézte 
adatsorból különösen a következő alakokat emeljük ki: tö. ëehir > szhrv. 
seher, tö. bezirgân > szhrv. bezerdan. 

" Vö. G. HAZAI: Studia Orientalia [Fennica] 28: 4, Helsinki 1964; Id.: ZbFL 
7 (1965): 5 9 - 6 2 . 
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I t t mindkét esetben közvetlen párhuzam kínálkozik a GEORGiEvrrs-féle 
följegyszésekkel, ahol a két szó seher, illetőleg bezergenlik alakban fordul elő. 

Magát a jelenséget fentebb részletesen tárgyaltuk, és utaltunk a külön
böző magyarázati lehetőségekre (vö. I I , 3). A jelenségnek a szerb-horvát nyelv 
török elemeiben való tükröződése — ha az idevonatkozó egyéb adatokat is 
tekintetbe vesszük — új szempontot jelent a vizsgálat számára. Nem kétséges, 
hogy ebben az esetben is megfelelést tehetünk fel GEORGIEVITS török szövegei 
és a balkáni török nyelv között. Nyitva marad azonban az a kérdés, hogy e 
jelenség forrásának magyarázatát a balkáni török kojné keretében (például a 
szerb-horvát szférában), avagy a kojné alapjául szolgáló török nyelvjárásokban 
kell-e keresnünk. 

Mindez kiegészítő mozzanatnak számít a fentebb kifejezettek magya
rázatához (vö. I I , 3). 

2. (§ 4) Az ö és ü hangoknak a szerb-horvát nyelv török elemeiben való 
képviseletéről H. J . KISSLING a következőket írja: ,,ö und ü sind im Skr. 
nicht vorhanden und werden stets durch o und u wiedergegeben, wobei die 
beiden Leute häufig, nach einem uns vorläufig nicht erkennbaren System ver
tauscht werden" (H. J . KISSLING kiemelése). 

Az idevágó adatok felsorolása után a szerb-horvát nyelv török elemeinek 
és GEORGIEVITS török szövegeinek összehasonlítását várnánk. Ehelyett azon
ban ismét egy általánosító ítélettel kell megelégednünk: „Die Ausführungen 
von W. Heffening führen also zu weit ab . " Jóllehet számunkra nem teljesen 
világos, hogy a szerző mit óhajt mondani e megállapításával, a probléma rövid 
elemzéséről mégsem mondunk le. 

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, szeretnénk a török elemek 
idézett megfelelései alapján azokra a tényekre utalni, amelyek a nyugat-
ruméliai török nyelvjárások tanulmányozása során kerültek felszínre, s ame
lyek a probléma megoldásához fogódzópontot nyújtanak.48 

Az ö és ü hangoknak GEORGIEVITS szövegeiben való képviseletét már 
részletesen tárgyaltuk (vö. I I , 6). Az ott elmondottakat fölösleges megismé
telnünk. Helyénvaló azonban rámutatni, hogy GEORGIEVITS adatai, amelyek 
a nyugat-ruméliai török nyelvjárások ö > ü változását mutatják, éppen e föl
jegyzéseknek Nyugat-Ruméliához fűződő kapcsolataira utalnak, tehát H. J . 
KISSLING felfogását támogatják. 

3. (§10) „Der Ausfall von Vorschaltvokalen ist ebenso geläufig wie die 
Vorschaltung unnötiger Vokale" — állapítja meg H. J . KISSLING, S a jelenséget 
ugyancsak szerb-horvát alapon magyarázza. A példák a következők: tö. iékembe 
> szhrv. ékembe;*9 tö . Istanbullu > szhrv. Stambulija; tö. Rumeli >> szhrv. 
Urumelija. A GEORGIEvrrsnél párhuzamként kínálkozó alakok, amelyeket 
H. J . KISSLING nem idéz, a következők: spahi, spaha, ispai; iretsul, irentsper, 
urum. 

Ami a szókezdő st mássalhangzó-kapcsolatot és az előtte megjelenő i-t 
illeti, W. HEFFENING joggal állította azt párhuzamba a ruméliai török nyelv
járásokkal és az isztambuli nyelvvel. I t t olyan jövevényszavakról van szó, 
amelyeknek az idomulásában egy a török alapon kibontakozó KXK2 > KjVKa-^ 

48 Vö. NÉMETH: RO 17 (1953): 114-121 ; Id.: Einteilung, 1 4 - 1 7 ; Id.: AOH 13 
(1961): 9 - 2 9 ; Id.: Vidin, 3 3 - 4 4 ; Id.: NyK 69 (1967): 7 6 - 7 7 ; Id.: Die türkische Sprache 
in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert, Budapest 1970, 77 — 78; G. HAZAI: SSASH 7 
(1961): 130 -131 ; Id.: SSASH 9 (1963): 387 -391 . 

49 Vö. a perzsa etimonnal: sikänbä. • 
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VKjK^ váltakozás jól ismert jelenség.50 Magától értetődik, hogy a szerb
horvátban a KXK2 típus vert gyökeret, mert a szerb-horvát morfonológiai 
struktúrához ez állt a legközelebb. Ez a megfelelés azonban semmiképpen sem 
jogosít fel arra, hogy a török hátteret figyelmen kívül hagyjuk.51 

A protetikus magánhangzóknak — különösen az urum alakban — két
ségtelenül török hátterük van. E vonatkozásban mind a mai, mind a történeti 
forrásokban elegendő bizonyító anyaggal rendelkezünk.52 

Mi a lényege a GÉORGIEVITS-féle török szövegek és a szerb-horvát nyelv 
török jövevényszavai közötti egyezésnek? Egyszerűen az a tény — ami egyéb
ként egyáltalán nem csodálatos —, hogy e ponton mindkettőben a török nyelv
járásoknak ez a sajátossága tükröződik. 

4. (§ 17) „Die Aufgabe intervokalischer Gleitlaute (-j-, -g-, -v-) und auch 
von -h- ist im Serbokroatischen geläufig: t . biyik ^> skr. brki; t. qayiq >> skr. 
kaik; r. qaym > s k r . kain; t . tavuq > skr. tauk; t. yiyegek > skr. jeäek; t . 
ta'ahhütlü > skr. tautlija" — írja H. J . KISSLING, és így folytatja: ,,W. Heffen-
ing kommt zu dem Schluß, zur Zeit seines Gewährmannes sei der Gleitlaut 
nicht gesprochen worden. Die echten Türken sprachen ihn sehr wohl, nicht 
aber die Serbokroaten, wie die Beispiele zeigen, und Bartholomaeus Géorgie vits 
war Kroate !" 

A jelenséget A. BOMBACT is alaposan megvizsgálta.53 Joggal utalt arra, 
hogy e hang visszaadásában a grafikai körülményeknek nem szabad túlzott 
jelentőséget tulajdonítanunk. A y simulóhang hiánya a nyelvjárásokban igen 
szórványos jelenség. így az aligha jogosít fel minket arra, hogy ezt az átírásos 
szövegek elemzésében kiindulási pontnak tekintsük. I t t a hangjelölésnek egy 
sajátosságáról van szó. 

Ami a GEORGiEViTS-féle török szövegek és a szerb-horvát nyelv török 
elemei közötti egyezést illeti, esetleg valóban gondolhatunk arra, hogy GEOR-
GIEVITS hangjelölése, amely e ponton ugyan más átírásos szövegekével meg
egyezik, egy bizonyos nyelvi valóságot tükröz, nevezetesen a szerb-horvát 
alapon beszélt török nyelv fonetizmusát érvényesíti. Ennek azonban a török 
fonetikai háttér megítélése szempontjából nincs jelentősége. 

5.a. (§18) A szerb-horvát nyelv török elemeiben kimutatható néhány 
eltérés a magánhangzó-illeszkedéstől (szhrv. jecrma ^ tö. gecirme szhrv. dug-
mali(ja) ^ tö. dügmeli). Ezt H. J . KISSLING felfogása szerint azzal magya
rázhatjuk, hogy ezek az alakok a szerb-horvát genusrendszerbe illeszkedtek be. 
Ez lehetséges. Azoknak a palatális—veláris illeszkedéstől való eltéréseknek 
azonban, amelyek GÉORGIE VITS szövegeiben előfordulnak, s amelyeket H. J . 
KISSLING tulajdonképpen nem tárgyal, ezekhez semmi közük nincs. A GEOR-
GiEViTsnél előforduló alakokat a közép-oszmánli nyelvjárásokban gyakran 
megfigvelhető hasonló tendenciákkal állíthatjuk párhuzamba (vö. I I , 5). 

5.b. Tanulmányának 125. lapján H. J . KISSLING GEORGIEVITS följegy
zéseinek egy ismert sajátosságát, nevezetesen az o-nak és az ô-nek a kötött 
morfémák második szótagjában, illetőleg bizonyos szuffixumokban való elő-

50 Vö. J . DENY, Principes de grammaire turque, Paris 1955, 104—107, 112 — 113. 
51 Az persze nincs kizárva, hogy a tendencia formálódásában egyéb idegen nyelvi 

jelenségek is érvényesültek. 
52 Vö. J . DENY, Principes de grammaire turque, Paris 1955, 100 — 101; T. KOWAL

SKI: Osmanisch-türkische Dialekte. In: Enzyklopaedie des Islam, IV, Leiden — London 
1931, 1000-1001. 

53 Vö. AEGENTI, 64. 
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fordulását tárgyalja. Úgy véli, hogy e ponton ,,hungarizmus"-sal van dolgunk, 
s ez a szövegek „nyelvjárási ragu-karakterét" különösen aláhúzza. 

Az o és az ö feltűnését a tőmorfémák második szótagjában, illetőleg a 
szuffixumokban azonban semmiképp sem tekinthetjük hungarizmusnak. Ezt a 
jelenséget behatóbb vizsgálat nyomán a korabeli és a mai török nyelvjárások
ból jól megmagyarázhatjuk. Mivel e jelenséggel több tanulmányunkban fog
lalkoztunk, itt megelégszünk a reájuk való utalással, és eltekintünk a probléma 
részletesebb tárgyalásától (vö. I I I , l.c).54 

6. (§ 22) A szóvégi c ( < dz), p«b) és t «d) képviselete kapcsán H. J . 
KISSLING megállapítja, hogy a zöngétlen szóvég a szerb-horvátban csaknem 
általános. Az adatok felsorakoztatása nyomán azonban az a gyanú ébred 
bennünk, hogy a szerző véleménye szerint a mássalhangzók zöngéssége a 
szerb-horvátban tűnt el. 

Ez az elképzelés azonban semmiképpen sem helyes. Az átírásos szöve
geknek, továbbá az arab betűs írásbeliség ,,vulgárisabb" termékeinek az 
adatai alapján valószínű, hogy a zöngésség magában a törökben tűnt el igen 
korán.55 

7.a. (§ 23) E pontnál különböző jelenségekre kell kitérnünk. 
7.b. A szerb-horvát nyelv török elemeiben, illetőleg a GEORGIEVITS 

török szövegeiben kimutatható k- ><7-(>>szhrv. d) változás nem egymásra, 
hanem mindkettő a török nyelvjárásokra vezethető vissza, hiszen ott e jelenség 
történetileg és ma is adatolható. 

l.c.Ag(-g-, -g-, -g, -g) megőrzésének kérdését, különös tekintettel a szerb
horvát nyelv török jövevényszavaira, továbbá a jelenség nyelvjárási hátterét 
más összefüggésben kimerítően tárgyaltuk.56 A kérdést fentebb is elemeztük 
(vö. I I , 7). Ennek alapján a következőkre juthatunk: GEORGIEVITS török 
szövegeinek a szerb-horvát nyelv török jövevényszavaival való egyezése a 
közös török forráson alapul. Ezért a szóban forgó egyezés magától értetődik. 

7.d. Nem érdektelen, hogy a -q >> -g változás a szerb-horvát nyelv török 
elemeiben is kimutatható. A jelenség azonban török talajban gyökerezik. 
Nyelvemlékeink ezt egyértelműen bizonyítják. Az egyezést ezért ismét a közös 
forrásra, a törökre vezethetjük vissza. 

7.e. A k és g palatalizálódását is határozottan oszmán-török jelenségnek 
kell tekintenünk, amely évszázadok során a nyelvjárások többségében érvénye
sült. GEORGIEVITS török szövegei ezt a jelenséget tükrözik.57 A jelenség annyi
ban elválasztandó a szerb-horváttól, amennyiben az már a törökben kialakult. 
Más kérdés, hogy ez a tendencia a szerb-horvátban még erősebben folytatódott, 
és a török elemek így egy markáns jellemvonással gazdagodtak. 

* '"'"-^PfHI 
54 Vö. G. HAZAI, AOH 15 (1962): 147-154; Id.: AOH 17 (1964): 139-144; 

G. HAZAI —I. MEYER, Op. cit. 
55 A szóvégi átmeneti hangok problémáját T. HALASI-KUN tárgyalta kimerítően 

(vö. T. HALASI-KUN, Gennadios török hitvallása. In: KCsA I . Erg. Bd., 1936, 202-208). 
56 Vö. G. HAZAI, SSASH 7 (1961): 122-125; Id.: TDAYB 1960, 205-210; Id.: 

SSASH 9 (1963): 387 — 391. A megfelelés fonetikai elemzése nincs problémák híján. Mint 
már említettük, lehet hogy Georgievits nyelvében g (ät§) hangot kell figyelembe ven
nünk. A nyugat-balkáni török nyelvterületen azonban g (g, g) hanggal kell számolnunk. 
A jelenség ó-oguz, illetőleg ó-török vonatkozásainak tárgyalásától szándékosan elte
kintünk. 

67 Az adatok száma azonban fölöttébb csekély. Ezért csak az alábbi adatokat idéz
hetjük: berechyat, giaur, gyaur, kiahat (vö. T. HALASI-KUN, Op. cit., pp. 208 — 209; Ein
teilung, 19, 24; Vidin, 61)'. 
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8. (§ 24) A tö. bâgce > szhrv. bahce megfelelésről H. J . KISSLING helyesen 
állapítja meg, hogy ,,t. g > skr. h üblich, aber schon innertürkisch ist". I t t 
joggal utal arra a háttérre, amelyet legtöbbször figyelmen kívül hagy. 

9. (§ 25) Nem érthetünk egyet H. J . KISSLING következő megállapításá
val: „Der Übergang g > v > 0 ist auch im Skr. vorhanden: ti . gögegü > t . 
güvey < güvegü >> skr. duvegija." I t t arról van szó, hogy a szerb-horvát az 
ismert török fejlődést tükrözi, s ez helyesen a következőképp ábrázolandó: 
ó-török, közép-török küdägü ~ küöägü ^ ó-oszm. güvegi ( > n y . rum. güvegi) 
( > köznyelvi güvey) =^ szhrv. duvegija. A szerb-horvát nyelv török elemeinek 
GÉORGIEviTS török szövegeivel való egyezése ismét török alapon nyugszik. 

10.1. (§ 26) A kodza szó W. ÜEFFENiNG-féle magyarázatát H. J . K I S S 
LING joggal bírálja. 

lO.b. A tö. h 9 e szhrv. k (H. J . KissLiNGnél: Übergang h >k) esetében 
H. J . KISSLING is megjegyzi, hogy a jelenség már belső török fejlemény. I t t a 
% hangnak a török nyelv arab jövevényszavaiban való képviseletéről van szó, 
s ez a nyelvjárásokban gyakran q-t eredményez. A szerb-horvát ezt a jelenséget 
tükrözi. 

10.c. A szóvégi h eltűnése mind a török, mind a szerb-horvát nyelvjá
rásokban gazdagon dokumentált jelenség. A turcizmusokból rendkívül nehéz 
megállapítani, melyik tényezőnek kell nagyobb jelentőséget tulajdonítanunk. 
Emiat t talán helyesebb, ha GEORGIEVITS szövegeinek és a szerb-horvát nyelv 
török elemeinek egyezéséből nem vonunk le további következtetéseket. 

11. (§ 24—28) A í ~ ( i , p ~ b és v, b ~ f váltakozást mutató alakokat 
H. J . KISSLING ugyancsak a szerb-horvát segítségével akarja magyarázni, 
jóllehet a jelenség belső török jellegére is utal. Nem kétséges, hogy az általa 
felsorolt adatok javarészt a török alapján magyarázódnak.58 A szerb-horvát 
nyelv török elemei és a GEORGiEViTS-féle szövegek egyezése egyszerűen abból 
adódik, hogy mindkettőben a török nyelvnek ezek az ismert tendenciái tük
röződnek. 

12.a. (§ 29) A sátor szó problémáit NÉMETH GYULA egy régebbi tanul
mányában kielégítően tisztázta (Charisteria Orientalia, p . 206). 

12.b. A cizme szónak GEORGiEViTStól följegyzett cisme (tsisme) alakja 
fonetikai szempontból esetleg párhuzamba állítható a szhrv. sasluk « tö. 
sazlïk) alakkal. 

12.C. A szókezdő s ^ z megfelelés — mint H. J . KISSLING helyesen meg
jegyzi — tiszta belső török jelenség, amely az egész nyelvterületen széltében 
elterjedt. A GÉORGIEviTS-féle török följegyzések és a turcizmusok közötti 
egyezéseket ismét török nyelvi alapon magyarázhatjuk. 

13. (§ 30) A tö. r\ szerb-horvát képviseletét tárgyalva H. J . KISSLING 
azrj ^>nj; Y] > ra; rj >> n megfelelésekre utal, ez utóbbi kettővel kapcsolatban 
kiemelve a változás belső török vonatkozásait is. 

Úgy hisszük, hogy mindhárom esetben olyan jelenséggel van dolgunk, 
amelyek török nyelvi alapon bontakoztak ki. A szerb-horvát nyelv török jöve
vényszavai és GEORGIEVITS török szövegei egyszerűen a török nyelvi folya
matot tükrözik. E vonatkozásban nem állnak egyedül: a jelenséget más átírásos 
emlékben is megtaláljuk. 

Az i) hangnak m-mel való képviseletét részletesebben szeretnénk érin
teni. I t t egy olyan jelenségről van szó, amely semmiképpen sem kizárólag 

58 Kivételnek talán az avet, a feranija és a hafa alakot tekinthetjük. 
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GEORGIEVITS szövegeire és a szerb-horvát nyelv török elemire korlátozódik. 
Ezért a megoldást sem ebben az irányban kell keresni. 

Feltűnő, hogy e jelenség megvan MÜHLBACHERnál, ARGENTinél, FERRA-
GUTÓnál és HARSÁNYI-NAGY jAKABnál, azaz több olyan, egymástól távol álló 
nyelvemlékben, amelyek a szerb-horvát nyelvterülettel aligha hozhatók kap
csolatba. Ez a tény arra figyelmeztet, hogy a kérdésben nem szabad elhamar
kodva ítélnünk.59 

Jóllehet HASÁNYI-NAGY JAKAB szövegeinek feldolgozásakor annak a 
véleménynek adtunk hangot, hogy a probléma filológiai természetű, az ide
vágó tényeket elemezve azonban azt sem tar tot tuk kizártnak, hogy a megoldás 
esetleg nyelvi síkon keresendő.60 

Ez utóbbi esetben az r\ >> m jelenség számára — a XVI—XVII. század
ban — nagyobb területi elterjedést kellene föltennünk. A jelenség számos for
rásban csapódott le; az irodalmi nyelv szintjéig azonban nem tudott u ta t 
törni magának. 

A H. J . KissLiNGtől párhuzamként idézett megfelelés tö. n ^ szhrv. m 
(tenbel, fitne =^ tembel, fitme) sem a tárgyalt jelenséggel, sem GEORGIEVITS 
szövegeivel nem függ össze, s ezért a kérdéskomplexumból kirekesztendő. 

14. (§ 33) A y-nék GEORGIEVITS szövegeiben <7-vel való képviselete kap
csán H. J . KISSLING a tö. gecirme =^ szhrv. jecrma megfelelésre, valamint a 
görög ortográfia esetleges befolyására utal; ott ugyanis a y-t y, illetőleg yt 
jelöli. 

Az első érvnek nincs jelentősége, különösen akkor nem, ha meggondoljuk, 
hogy a jelenség a balkáni területen túl, így például ARGENTinél és FERRAGUTÓ-
nál is előfordul. 

A második szempont lényegesebb. Ezt a jövőben az érdekes jelenség vizs
gálatában okvetlenül szem előtt kell tar tanunk. 

15. H. J . KISSLING joggal bírálja W. HEFFENING elméletét, amely sze
rint az argat, a yedmak és az ïrlamak szavak Anatólia felé mutatnak. Egyértel
műen bizonyítja, hogy e szavak Ruméliából is adatolhatok. 

Mi az egész szóanyagot hézagos ismereteink miatt semlegesnek tarta
nánk a nyelvjárási hovatartozás kérdésének megítélésében. 

16. H. J . KISSLING szintaktikai megjegyzései közül a kurtule alakhoz 
fűzött magyarázatát emeljük ki. I t t joggal utal szerb-horvát háttérre. Érdekes 
adalék ez a szöveg értelmezéséhez. 

17. Hasonlóképpen becsesnek érezzük azt a filológiai egybevetést, ame
lyet H. J . KISSLING BARTHOLOMAEUS GEORGIEVITS és HIERONYMUS MEGISER 
művei között végzett el. Érdekes adalékot szolgáltat ezzel GEORGIEVITS török 
följegyzéseinek keletkezéséhez. 

18. Összefoglalva: Nem tudjuk elfogadni H. J . KISSLING felfogását, 
amely szerint GEORGIEVITS török szövegeinek sajátosságai kizárólag szerbiz
musok. A turcizmusok — mint jövevényszavak általában — nagymértékben 
az átadó nyelv, török nyelv sajátosságait tükrözik. Ha GEORGIEVITS 
szövegeinek sajátosságait a szerb-horvát nyelv török elemeivel akarjuk magya
rázni, mondván, hogy azok bizonyos egyezések miatt lényegükben szerb-
horvát jellegűek, kétségtelenül rossz u ta t választottunk. Mivel a turcizmusok 

69 Vö. HEFFENING, 71 — 73. 
60 Vö. G. HAZAI, Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert; Untersuchungen 

an den Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány, Budapest 1973, 349. 
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mindenekelőtt török jellemvonásokat mutatnak, ez azt jelenti, hogy GEORGIE
VITS török szövegeiben előforduló jelenségek magyarázatához és adatolásához 
éppen török oldalról kapunk bizonyító anyagot. Más szóval: a GEORGIEVITS-
szövegek szerb-horvát jellegét olyan anyaggal próbáljuk bizonyítani, amely 
éppen a török arculat mellett szól. 

A legtöbb esetben a jelenségek mögé — akár a mai nyelvek, akár a tör
téneti források alapján — széles török háttér kínálkozik. Ez egyértelműen — 
mint ezt H. J . KISSLING is esetenként elismerni kényszerült — a jelenség belső 
török jellegét mutatja, s kizárja a szerb-horvát alapon való magyarázatot. 

Természetesen nem kevés olyan egyezés is akad, amely nyelvföldraj zilag 
Rumélia irányába mutató török jelenségre vezethető vissza. Ezek a sajátossá
gok nem voltak ismeretlenek az idegenektől beszélt s a helyi nyelvjárásokkal 
eleven kapcsolatban levő kojnéban sem. Ez a kojné, amelynek a török jöve
vényszavak közvetítésében fontos szerepe volt, GEORGIEVITS török nyelvének 
az alapja. 

Jóllehet véleményünk egy-egy részlet megítélésében számos ponton eltért 
H. J . KISSLING felfogásától, hangsúlyozni szeretnénk a szerzőnek a BARTHO-
LOMAEUS GÉORGIEviTS-féle szövegek magyarázatában szerzett érdemeit. Az
által, hogy a szerző ezt a nyelvemléket a szerb-horvát nyelv török elemei felől 
közelítette meg, jelentős haladást ért el azon az úton, amelyet NÉMETH GYULA 
egyengetett. Mégpedig tőle teljesen függetlenül. H. J . KISSLING nemcsak a 
nyelvemlékhez kapcsolható adatok körét szélesítette ki lényegesen, hanem 
érdekes filológiai megfigyelései révén sikerült tisztáznia a szöveg keletkezésé
nek és a feljegyző nyelvi alapjának néhány kérdését is. 

H. J . KissLiNGnek az átírásos szövegek megítélésével kapcsolatos kéte
lyeit nem osztjuk. Minden kutató, aki ezzel az anyaggal foglalkozott, tudatá
ban volt annak, hogy az idegen nyelvi alap miatt az elemzés során rendkívüli 
óvatossággal kell eljárnia. Igaz, hogy az idegenszerű szintakszis és a nyilván
való hibák miatt ezeket az emlékeket ,,barbár török"-nek minősíthetjük, 
mindez mégsem változtat azon a tényen, hogy e szövegeket, ha nem is egységes 
nyelvjárás alapján, mégis a korabeli török alapján jegyezték föl. Ezek a szö
vegek a korszak számos nyelvi sajátosságát örökítik meg. Értékes információt 
szolgáltatnak az oszmán-török történeti fonológia és morfonológia, olykor még 
a morfonológia számára is. Más szóval: ott szólalnak meg, ahol arab írásos 
nyelvemlékeink voltaképpen hallgatnak. 

BARTHOLOMAETJS GEORGIEVITS átírásos török szövegeit vizsgálva tehát 
világosan kell látnunk, hogy e szövegek sajátságainak a szerb-horvát nyelv 
török elemeivel való összehasonlítása csak növelte a nyelvemlék forrásértékét, 
mint ezt fentebb részletesen bemutattuk. 

IV. 

Hadd fűzzünk NÉMETH GYULA és H. J . KISSLING fejtegetéseihez még 
néhány megjegyzést. E tanulmányok fontos adalékul szolgálnak BARTHO-
LOMAEUS GEORGIEVITS török szövegeinek értelmezéséhez. Nem kétséges, hogy 
W. H E F F E N I N G magyarázatait, amelyek a negyvenes évek derekán teljesen 
korszerűek voltak, a negyed évszázad alatt felhalmozódott ismeretek alapján 
számos részletükben helyre kell igazítanunk. így világos, hogy az e szövegeket 
Anatóliával összekapcsoló elmélet nem tar tható tovább. Nemcsak a szöveg 
keletkezésének körülményei, de a nyelvi tények is egy nyugat-ruméliai háttér 
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mellett szólnak. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a szövegekben sajá
tos jellegük miatt e területről nyilván több nyelvjárásnak a hatása érvénye
sült. E terület XVI. századbeli nyelvi viszonyait igen kevéssé ismerjük, s ez a 
kutatásban számos bizonytalanságnak a forrása. E tekintetben voltaképp a 
mai nyelvjárások információjára kell hagyatkogyátkoznunk, hiszen a tör té
netüket lényegében még homály fedi. Ezért kell az összehasonlító elemzés, 
különösen a történeti izoglosszak meghatározása során rendkívül óvatossággal 
eljárnunk. N É M E T H GYULÁnak azt a kísérletét, hogy BARTHOLOMAEUS G E O B -
GIEVITS török szövegeit a mai nyugat-ruméliai, közelebbről a vidini hangrend
szer alapján olvassuk, valójában ezek miatt az elvi meggondolások miatt nem 
tudtuk elfogadni. 

Konkrét nyelvi anyag alapján felépített minden ellenvetésünk ellenére 
úgy véljük, hogy NÉMETH GYULA és H. J . KISSLING kutatásai értékes segít
séget nyújtanak BARTHOLOMAEUS GEORGIEVITS török szövegeinek magyaráza
tához. A további kutatásoknak okvetlenül ezekből kell kiindulniuk. Nem két
séges, hogy ettől a munkától nemcsak e följegyzések értelmezésének tökélete
sedését, hanem oszmán-török nyelvtörténeti ismereteinknek a gyarapodását» 
is várhatjuk. Különösen a nyugat-ruméliai nyelvterületre vonatkozóan. 
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dov), Kazan' 1958, 47; M. MOLLOVA, Contribution aux études de tabous linguistiques. 
In: RO 24 (1960): 27 — 41; M. MOLLOVA, Le futur dans un parler turc de Bulgaire. In: 
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In: LB 12 (1967): 115 —154; M. MOLLOVA, Les gutturales initiales dans le dialecte turc 
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processï vnutristrukturnogo razvitija tjurkskih, finno-ugorskih i mongol'skih jazïkov 
(Zakonomernosti razvitija literaturnïh jazïkov narodov SSSR v sovetskoju epohu), 
Moskva 1969, 211-235; L. A. POKBOVSKAJA, [Hozzászólás.] In: Actes 84-86; A. 
SCHMAUS, Zur Lautgestalt der türkischen Lehnwörter in den südslavischen Sprachen. 
In: Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Heft 6, München 1955, 104—123; 
A. SCHMAXJS, Gramatiôki rod turskih imenica u juznoslovenskim jezicima. In: ZbFL 
4—5 (1961/2): 300 — 308; A. SCHMAUS, Pojave tursko-srpskohrvatske jeziöke interferen-
cije. In: Godisnak, Centar za BalkanoloSka Ispitivanja 6 (1968): 121 — 134; A. SCHMAUS 
Türkisch k' — g', ç — c in den Balkan-Sprachen. In: Slavistische Studien zum VI. Inter
nationalen Slavistenkongreß in Prag 1968, München 1968, 170—182; A. SCHMAUS, Zur 
Bestimmung der Distribution und Funktion türkischer Lehnwörter. In: Südosteuropa-
Forschung, München 1970, 153 — 165; A. SKALJIC, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. 
Sarajevo 1965 [Rez.: F. BAJBAKTEBEVIÓ, Politika 9. 4. 1967, 16]; P. SKOK, Leksikolo-
gijeke studije. Zagreb (JAZU) 1948; A. SPASOVA, Gräcki i turski elementi v bälgarskata 

15 Nyelvtudományi Közlemények 76/1-2 . 



226 HAZAI GYÖRGY 

morska ribarska terminologija. In: BE 16 (1966): 332 — 343; S. SPASOVA-MIHAJLOVA, 
Roljata na leksikata ot cuzd proizhod kato frazeologiően komponent v bälgarski ezik. 
In: IzvIBE 16 (1968): 735 — 744; ST. STACHOWSKI, Przyrostki obcego pochodzenia w 
jçzyku serbskohorwackim. Krakow 1961 [Rez.: G. HAZAI, SSASH 10 (1964), 472-473] ; 
ST. STACHOWSKI, Studien über den osmanisch-türkischen Wortschatz. I —III. In: FO 
5 (1963): 7 5 - 8 8 ; 6 (1964): 4 1 - 5 4 ; 7 (1965): 7 5 - 8 9 ; ST. STACHOWSKI, Zametki o metodo-
logii ètimologiceskih issledovanij tureckih zaimstvovanij v serbo-horvatskom jazîke. In : 
Etimoiogija 1964, Moskva 1965, 56 — 71; ST. STACHOWSKI, Turcizmï v slovare Ja . Mikali. 
In : Etimoiogija 1965, Moskva, 1967, 196 — 210; ST. STACHOWSKI, Der türkische Dialekt des 
17. Jh . in Albanien. In: FO 8 (1967): 177 — 195; ST. STACHOWSKI, Osmanisch-türkische 
Wörter im Wörterbuch von P. S. Pallas (1787-1789). In: FO 9 (1967): 5 3 - 6 8 ; ST. 
STACHOWSKI, Studia nad chronologia. turczyzmów w jçzyku serbsko-chorwackim. Krakow 
1967; ST. STACHOWSKI, Beiträge zur Chronologie der albanischen Turzismen. In: FO 
10 (1968): 51—63; ST. STACHOWSKI, Pryczynek do chronologii turcyzmów w jçzyku 
serbsko-chorwackim. In: Studia z filologii polskiej i slowianskiej 8 (1968): 303 — 309; ST. 
STACHOWSKI, Die Turzismen in dem „Slaveno-serbskij Leksikon" aus dem Jahre 179.0 
In : Slavica 8 (1968): 231 —236; ST. STACHOWSKI, Ein türkisches Wörterverzeichnis aus 
dem J . 1688. In: FO 11 (1970): 259 — 264; M. STAJNOVA, Za pejorizacijata na turcizmite 
v bälgarskija ezik. In: BE 14(1964): 183 — 186; K. STAMATAKIS, Lehnwortstudien über 
den deutschen, den türkischen und den italienischen Wortschatz in der Mundart von 
Iraklion auf der Insel Kreta. Wien 1967; ST. STOJKOV, Leksikata na banatskija govor. 
Sofia 1968; H. SÜLEYMANOVA, E. BOEV, Rodop türküleri. Sofia 1964; M. ÇEKIP [TUNÇ] : 
Osman h si vési: Kosova sivesi ve bunu düzeltme yollari. In: Yeni Mektep Mecmuasi 
I : 1 (1327/1911);M. TAMER, Türkcenin Romenceye tesiri. In: TK 39 (1966): 2 5 9 - 2 6 1 ; 
D. THEODORIDIS, Erläuterungen zu den türkischen Transkriptionstexten des Martelini. 
In : ZfB 4 (1966), 139 — 183; J . THOMAJ 1. X H . LLOSHI; A. TIETZE, Türkisches Sprach
gut im Serbokroatischen. In: UAJb 42 (1970): 169; E. TRYJARSKI, La terminologie 
des artisans turcs en Roumanie. In: Actes 161 — 173; E. TRYJARSKI, Zaglada Ada Kaie. 
In : Przeglad Orien- talistyczny 1966: 3 (59), 251 — 254; E. TRYJARSKI, Beekeeping 
among the Turks; A Historical and Linguistic Evidence. In: Acta Orientalia 32 (1970): 
241—277; B. P. TUKAN VulkaneStskij dialekt gagauzskogo jazïka. Kiâinev 1965; V. 
TTJRLAN, Din terminológia entopicä legatä de pescuit. In: Limba romîna 19 (1970): 
215—222; A. VAILLANT, Les langues slaves méridionales et la conquête turque. In: 
Byzantinoslavica 14 (1953): 123 — 129; B. VIDOLSKI 1. B. KONESKI; H. F. WENDT, Die 
türkischen Elemente im Rumänischen. Berlin 1960 [Rez.: J . HÜBSCHMID, ZRPh ,77 
(1961): 434-436; , J . GÄLÄBOV, ZfSl 7 (1962): 453-456; A. TIETZE, Oriens 15 (1962): 
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BB Kurultay 1966 

BE 
CAJ 
Einteilung 

ESEE 
FD 
FERRAGUTO 

FO 
GZbFFUS 

HEFFENIKG 

IÜEFTDED 

IzvIBE 
KCsA 
LB 
MIO 
MJ 
NyK 
OLZ 
OM 
PrOF 
RESEE 
RL 
RO 
R R L 
SCL 
SF 
SKALJIC 
SSASH 
TD 
TDAYB 
TFA 
TK 
UAJb 
Vidin 

ZbFL 
ZfB 
ZfSl 
ZKV 
ZRPh 
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Zum balkanischen Hintergrund der osmanisch-türkischen Texte 
von Bartholomaeus Georgievits 

Der Verfasser setzt sich mit den in den letzten Jahren bekannt gewordenen Inter
pretationen von J . NÉMETH und H. J . KISSLING in bezug auf die türkischen Transkrip
tionstexte von Bartholomaeus Georgievits auseinander. 

Im ersten Teil seiner Studie konfrontiert er die von J . NÉMETH festgestellten 
Kriterien der türkischen Mundarten der Balkan-Halbinsel mit dem Material von BAR
THOLOMAEUS GEORGIEVITS. Dadurch kommt er zu der Folgerung, daß eine Übereinstim
mung nur im Falle eines Kriteriums (ö > ü in der ersten Silbe) festzustellen ist. Bei den 
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anderen Kriterien gibt es keine eindeutigen Argumente für die Richtigkeit einer solchen 
Hypothese, die praktisch die heute bekannte Struktur dieser Mundarten in das 16. Jahr
hundert postuliert. 

Im zweiten Teil überprüft der Verfasser die von H. J . KISSLING angeführten Anga
ben, womit er die Übereinstimmung der Eigentümlichkeiten der Texte von BARTHOLO
MAETTS GEORGIEVITS mit den Turzismen im Serbokroatischen und damit den serbo
kroatischen Charakter dieses Sprachdenkmals beweisen will. In der Analyse dieser Über
einstimmungen stellt er fest, daß es sich in den meisten Fällen um solche türkischen 
Eigentümlichkeiten handelt, die sich auch in den türkischen Lehnwörtern des Serbo
kroatischen widerspiegeln. Es folgt daraus automatisch, daß diese Momente anders zu 
werten sind: sie unterstreichen die Richtigkeit der Aufzeichnungen von BARTHOLOMAETTS 
GEORGIEVITS und den Wert dieser Texte als türkisches Sprachdenkmal. 

In der Zusammenfassung seiner Studie hebt der Verfasser die Zusammenhänge 
der Untersuchungen von J . NÉMETH und H. J . KISSLING vor, die ohne Zweifel in Rich
tung der balkan-türkischen Eigentümlichkeiten zeigen und so vom Gesichtspunkt der 
richtigen Interpretation der Texte als wichtige Beiträge anzusehen sind. 
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