
A magyarországi oszmán-török nyelv 
Illésházy Miklós török nyelvkönyve 1668-ból 

Mikor 1926-ban balkáni török tanulmányaimat megkezdtem, arra is 
gondoltam, hogy a Magyarországhoz közel levő oszmán-török nyelvterületek 
leírása segítségünkre lehet a magyar nyelv oszmán-török jövevényszavainak 
kutatásában. 1931-től fogva hosszasan foglalkoztam a vidini török nyelv
járás tanulmányozásával. Ezeknek a tanulmányoknak az első eredménye 
az volt, hogy a vidini nyelvjárás anyagában kulcsot találtam a Balkán fél
sziget török nyelvjárásainak vizsgálatához és erről a kérdésről ki is adtam 
egy nagyobb tanulmányt.1 

Kiderült, hogy a nyugat-ruméliai török nyelvjárások élesen elválnak 
a kelet-ruméliai nyelvjárásoktól. Azután megjelent a vidini nyelvjárás mono
gráfiája is, amely egy nyugat-ruméliai nyelvjárás részletes leírása.2 

Most tovább mehetek egy lépéssel. Egy nagy értékű kézirat feldolgozásá
val és a nyugat-ruméliai nyelvjárásokkal való foglalkozás alapján most abban 
a helyzetben vagyok, hogy azt a török nyelvjárást, amelyet Magyarországon 
— helyesebben talán: Magyarország meghódított területének délibb részén — 
az oszmán hódítás idejében beszéltek — ez szintén nyugat-ruméliai nyelv
járás — meglehetősen részletesen és pontosan leírjam. Az első szavaimban 
említett elgondolásom tehát több kedvező körülmény következtében sikerre 
vezetett. 

Oszmánok Magyarországon 

Először is meg kell jegyezni, hogy a magyarországi török lakosság és 
katonaság nem mint török nyelvű alakulat képezett egységet, hanem mint 
mohamedán népcsoport. Magyarország mohamedán lakossága elsősorban a 
megszálló csapatokból és ezeknek családjából állott. Voltak itt janicsárok és 
egyéb gyalogosok, szpáhik. hűbéres lovasok, más lovas csapatok és egyéb 
katonai alakulatok. Voltak olyan emberek, akik itt éltek, szintén családjukkal 
együtt, a hadsereg és a mohamedán lakosság szükségleteiről gondoskodtak, 
iparosok, kereskedők, közigazgatási tisztviselők, egyházi emberek, dervisek, 
tanítók és olyanok, akik it t remélték szerencséjüket megtalálni. Nem voltak 
nagyon sokan — az egészet összevéve talán 30—50 000 ember —, mivel 
az élet i t t meglehetősen szűk mederben folyt és szegényes volt. 

1 Bulgária török nyelvjárásainak felosztásához. A MTA Nyelv- és ír .- tud. Osz
tályának Közleményei. 1956. — Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. 
Sofia (Bulg. Akad. d. Wiss.) 1956. 

2 Die Türken von Vidin — Sprache, Folklore, Religion. Budapest (Akadémiai 
Kiadó) 1965. 
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Természetesen voltak itt mohamedán és máshitű alattvalói a portának 
a birodalom minden részéből, de ezek között különösen fontos szerepet ját
szottak a boszniai mohamedánok, akiknek a földje a porta mohamedán 
területei közül a legközelebb volt Magyarországhoz. 

A budai basák egy része — így pl. a kiváló vezír, Szokolli Musztafa 
pasa (1566 — 78) — boszniai származású volt, és ezek vagy Budára való 
kinevezésük előtt, vagy azután magas állást töltöttek be Boszniában, vagy 
a d é l s z l á v terület más részén.3 

A magyarországi török katonaság jó része a Balkán félsziget északi 
területeiről, illetőleg Boszniából került ide. 

Evlija arról beszél, hogy Buda lakosai bosnyákok. 
Evlijának ezt a helyét (ed. Ist. VI. 247, KARÁCSON fordítása: 252. 1.) 

érdemes részletesen megismerni: „Lehce-i mahsüs-i ehl-i buldän ve istilähät-i 
ehâlï. — Bütün Budin ehälisi bosnah bosnaqlar-dir. Ba'zi mahsüs lehceleri 
var-dir. Meselá; l^ij 

ve rVV j- *• 
ve j*yLj>3 1 *̂13 
ve *+***& A. U 
ve ( ^ j - ^jp** 
ve j ^ ^ o ^ U Ub \ gibi. 'Arnmâ fasïh macarca bilirler." 

Magyarul (KARÁCSON fordítása): „A v á r o s n é p é n e k k ü l ö n ö s 
s z a v a i é s k i f e j e z é s e i . Buda egész lakossága boszniai bosnyák. 
Némely különös szavaik vannak, például ilyenek: vefiha 'ésegyebet',mahszil 
csalam 'végre rászedem' {1);záhir evermisim 'fényesen házasodtam'; sájed gel-
dseszen 'feltéve, hogy eljön'; szenkudsi szevmisim 'úgy szerettem, mint téged'; 
ja doha szág-mi-szün? 'egészséges vagy-e már? ' Magyarul azonban tisztán 
tudnak." Evlija „különös szavait" nem tudom lefordítani (KARÁCSON magya
rázatai csak próbálkozások), egy azonban bizonyos: az, hogy ezek a kife
jezések törökül vannak, tehát a budai „bosnyákok" törökül beszéltek. 

Evlija tudósítása kérdésünk szempontjából döntő jelentőségű. 
Egyes nagy városok, mint Buda és a déliek: Temesvár, Pécs teljesen 

mohamedán város benyomását tették, sok mecsettel, keleti vásárhelyekkel, 
boltokkal, fürdőkkel, amelyek mind mohamedán stílusban épültek, a kis 
erősségeknek pedig tiszta mohamedán lakossága volt. A mohamedánok egy 
része le is telepedett, voltak családok, melyek több emberöltőn keresztül itt 
éltek; gyakran kertjük, szőlőjük és földjük is volt.4 

Ami azután a nyelvet illeti, amelyet a magyarországi mohamedánok 
beszéltek, elsősorban nem a török nyelvre, hanem a szerb-horvát nyelvre 
kell gondolnunk. Az a körülmény, hogy a meghódított Magyarországon 
nagyon sok keresztény délszláv is volt, nagyon elősegítette a délszláv nyelv 
használatát. De beszéltek itt törökül is, és a török nyelvnek kiváltságos 
helyzete volt. A hivatalos nyelv török volt a közigazgatásban is, a katona-

3 GÉVAY ANTAL, A budai pasák. Bécs 1841. 
4 HERMANN EGYED, Budáról Belgrádba 1663-ban, Ottendorff Henrik képes 

útleírása Pécs 1943. ( = Tolna vármegye múltjából 7.) 27, 28, 43, 52, 54, 77. — T. 
HALASI-KUN „Sixteenth-century Turkish Settlements in Southern Hungary" című dol
gozatában (Türk Tarih. Kurumu — Belleten, 109. sz. [1964] török összeírás alapján 
bemutatja a Szegedi szandzsák déli részének mohamedán, illetve török településeit. 
(Bibliográfiával és a török települések kérdésének részletes ismertetésével.) 
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ságnál is. A janicsárok, akik a megszálló csapatok többségét alkották, első
sorban törökül beszéltek. A mohamedán lakosság többsége a boszniai moha
medánok török nyelvét beszélte, akik szláv anyanyelvük mellett többé-
kevésbé törökül is tudtak.5 

Erre tanítanak bennünket a történeti maradványok. Ezeket a történeti 
tételeket megerősítik a magyar nyelv oszmán-török jövevényszavainak tanul
ságai, amelyek rendkívüli mértékű délszláv közvetítésről tanúskodnak.6 

Ezek a tételek most új támaszt kapnak: a XVII. század közepéről ránk 
maradt a magyarországi oszmán-török nyelv Budától délre eső területének 
részletes leírása három egymástól független szerzőtől, és ezek világosan tanús
kodnak arról, hogy a legfontosabb magyarországi oszmán-török nyelvjárás 
a délszlávok török nyelvjárásához tartozott . 

Az Illésházy-kézirat 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára őriz egy 
kéziratot a következő jelzettel, névvel és címmel: 

13 Oct. Lat. 
Illésházy Nicolai: Dictionarium turcico-latinum. Viennae 1668, 

pag. 180 in 8° transverso. 
Mt. Lat. (Com. Steph. Illésházy) 

A szerzőként szereplő Illésházy Miklósról SZINNYEI JózsEFnek Magyar 
írók élete és munkái c. művében (V. 65 — 66) a következőket olvassuk: 

Illésházy Miklós (ülésházi gróf), kancellár, báró I. Ferenc (ki Párkánynál elesett) 
és ákosházi Sárkány Erzsébet fia, szül. 1653-ban; nagybátyja I. György, kinek fia nem 
volt, vette magához és Bécsben a császárnak mint örökösét mutat ta be s kieszközölte 
1678-ban a grófságot ágazatának. Míg nagybátyja a Tököly pártjára állott, ő a császár 
híve maradt; megnyitotta Trencsén-vár kapuit a császáriak előtt és Bécsbe ment, ahol 
I . Lipót király Liptó- és Trencsénmegyék főispánjává nevezte ki s az összes Illyésházy 
birtokok örökösévé tette. 1687-ben a határvizsgáló országos küldöttség tagja lett. 
1715-től kancellár volt. Meghalt 1723-ban. — Kézirati munkái: Dictionarium turcicola-
tinum 1668. 8 r. 180 lap; Responsum 1708 és Diaria manuscripta sive publicae et aliae 
cancellariae R. Hungáriáé axpeditiones, két kötet (a m. n. múzeumi kézirattárban) stb. 

Lényegében latin nyelvű, pergamenbe kötött, hosszában irt kézirat 
ez a munka. A lapok mérete 15,7 X 9 cm. 90 lapot tartalmaz, mindegyik lap
nak a rectója folytatólagosan meg van számozva. Több helyütt is kivágtak 
belőle lapokat, ez a csonkítás azonban (mely a számozás előtt történt) az 52. 
és 71. lap között van, így a török vonatkozású részeket megkímélte. A kötés 
fedőlapjának hátára egy fametszéses Illésházy-exlibris van"* ráragasztva ezzel 
a felirattal: Illésházianae Bibliothecae Dubniczensis. Az első lap rectóján 
latin nyelvű mondatok, szavak és tollpróbák láthatók; versója üres. A második 

5 L . FEKETE, Budapest a törökkorban Budapest 1944, 145 — 169. — WALTHEB 
BJÖRKMAN, Ofen zur Türkenzeit. Hamburg 1920. (= Hamburgische Univ. — Abh. aus 
d. Geb. der Auslandskunde, Bd. 3, Reihe B., Bd. 2.) — Magyarország története (szerk. 
MOLNÁR ERIK) I. (1964), 180 — 184. 

6 Ezeknek meglehetősen nagy irodalma van, de senki sem írt róluk összefoglaló 
tanulmányt. Ilyenen már hosszabb idő óta N. Kakuk Zsuzsa dolgozik. 
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lapon kezdődik a szójegyzék. A könyvecske tartalma a következő (bővebben 
az egyes részek tárgyalásánál): 

2—24r: tárgykörök szerinti latin—török szójegyzék, laponként kb. 
26 szó. 

24v—27v: szintén latin török szójegyzék, de csak igéket tartalmaz. 
28r: számnevek. 
29 — 52: latin és török beszélgetések; más kéz írása. 
53—60: latin nyelvű disztichonok Bacchushoz. 
61 — 70: latin nyelven különféle jótanácsok: mit kell tenni, hogy a 

kutya hűséges legyen, hogy az asszony ne legyen hűtlen, hogy a ló gyorsabban 
fusson stb. Ebben a részben nem sok szöveg van, a legtöbb lapra csak 8 — 10 
sor van írva. 

71 — 76: német és olasz szövegek váltakoznak. 
77 — 90: Brevi Rudimenti del parlar Turchesco című török grammatika 

olaszul, majd török beszélgetés, — szabad, nem pontos olasz fordítással. 
A 90. lap versóján ez a felírás található (lehet, hogy nem egy kéztől): 

Nicolaus Illésházy Possessor est huius Dictionarioli. Anno Dni 1668 Viennae 
scriptus. Ezenkívül latin szavak és tollpróbák vannak a lapon, többek közt: 
„Cornes, canis, sus". 

A könyvtári leírásban szereplő Com. Steph. Illésházy, az Illésházy 
család utolsó tagja (1762 — 1838), — ő adományozta a kéziratot a Széchenyi 
Könyvtárnak. 

A következőkben a 2. laptól a 28. lapig terjedő egységes részt A rész
nek, a 29 — 52. lapokon levő szintén egységes részt B résznek, a 77 — 90. lapo
kon levő olasz részt D résznek nevezem. A B és D közt levő C rész — mint 
fentebb láttuk — török adatokat nem tartalmaz. 

* 

Ezt a nyelvemléket akarom a következőkben ismertetni. 
Kiadás előtt áll az emlék német nyelvű feldolgozása a teljes anyag 

bemutatásával s filológiai és nyelvészeti kritikájával. 
Sem ebben a cikkben, sem a német kiadásban nem törekszem arra, 

hogy forrásunk anyagát a nem arab és arab írással hagyományozott oszmán 
nyelvemlékek felhasználásával szinkronikus vagy éppen diakronikus össze
függésben értékeljem. Ezek az emlékek még nincsenek rendszeresen kiadva 
és feldolgozva, és most úgy látom, hogy egy ilyen kísérlet ma még sok téve
déssel járna. Ma például sok tekintetben másképpen látom Balassa feljegy
zéseinek problémáit, mint húsz évvel ezelőtt. És a Georgievits anyagának 
feldolgozása — ehhez a mi emlékünket szoros és fontos vonatkozások kap
csolják — alapos revízióra szorul. És így tovább. 

Fontos kérdés pl. a török feljegyzések átírásának tradíciója. Ha Geor
gievits »kézi, chezi« kizi 'leánya' alakot ad, ez pontosan megfelel az IHK 
átírási módjának. Georgievits »kogsa« alakot ír {koca 'senex'), az IllK-ban 
»magzungzi« màcùnci 'pharmacopola' alakot találunk. (L. lent, 72. 1., H E F F E -
NING, 41. 1.) 

Hangsúlyozom, hogy az IHK a következő kutatások szempontjából 
igen fontos. Meglehetősen terjedelmes nyelvemlék ez, amelyet olyan emberek 
írtak, akik tökéletesen tudtak törökül, és a magyar átírást használták, amely 
különösen alkalmas a török hangok jelölésére, így pl. az ö, ü hangok fel
tüntetésére és ezáltal az o, u-tól való megkülönböztetésére. 

* • 
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A kéziratnak nem akadt feldolgozója, s nekem is csak az utóbbi évek
ben, balkáni tanulmányaimmal kapcsolatban irányult rá a figyelmem, mikor 
pár évvel ezelőtt átnéztem Halasi-Kun Tibornak magyar turkológiai kéz
iratos bibliográfiáját, mely Budapesten több példányban megvan s megvan 
Ankarában is. 

Nemrégiben egy szovjet kutató is említette. A. N. BASKAKOV (Baskakov 
jun.) «0 HeKOTOpbix THnax TyperjKHx CJiOBapeM» című cikkében, amely a 
Leksikograficeskij Sbornik 1958-i 3. füzetében (145 — 153. 1.) jelent meg, 
TypeijKO—JiaTMHCKHe CJiOBapM cím alatt a következő bibliográfiai adatot 
közli: „M. I l l e s h a z y . Dictionarium turcico-latinum. 1668." Megjegyzi, 
hogy «MecTO H3AaHHfl HeH3BecTH0». I t t a szóban forgó kéziratról van szó, 
amely tehát nem nyomtatot t könyv. (A. N. BASKAKOV szintén HALASI -KUN 
TIBOR bibliográfiája révén ismeri a művet.) 

1964 tavaszán fényképet készíttettem a kézirat egyes részeiről és fog
lalkozni kezdtem vele. Kiderült — mint már említettem —, hogy egy ter
jedelmes és fontos oszmánli nyelvemlékről van szó, latin írással, amely magyar 
szempontból is igen fontos: a munka a török hódítás idején Budán és Dél-
Magyarországon beszélt török nyelv emléke.* 

» 
A kézirat magyar, délszláv és olasz vonatkozásai 

A kézirat magyar környezetben, valószínűleg Magyarországon készült. 
Erre különféle körülmények utalnak, így elsősorban a hangjelölés. A kézirat 
török feljegyzései mindhárom — egymástól független — részben tisztán 
magyar átírással vannak leírva. 

Azután feltűnik, hogy a nyelvi anyagban magyar vonatkozások vannak. 
A l l r lapon az oszmán birodalom legfőbb méltóságai vannak felsorolva, 
éspedig a következő sorrendben: a szultán, a qubbe vezíri ('rex'értelmezéssel) 
a vezír ('archidux') és azután: Budin vezíri, Bosna veziri, Bagdat veziri, 
Miszir veziri, „janicsár aga" (magyar alak). 

Ez meg lehet talán csak szokásos felsorolási mód. Fontosabb a következő. 
A 43 r lapon, a B részben egy másik szerzőtől van egy beszélgetés, hadi 

eseményekről való hírek: „Némelyek azt állítják, hogy a magyarok győztek, 
mások, hogy a mohamedánok serege." A 41 r lapon ezt olvassuk: „Nincs 
semmi újság, sem Törökországból, sem Magyarországból, Horvátországból 
(tehát Magyarország után Horvátország van említve), sem a nyugati orszá
gokból, sem a tatároktól." A 43 r , v lapokon: „a mieink" szembe vannak állítva 
„a törökökkel". Ezek a „mieink" a magyarok. Végül tekintetbe kell venni, 
hogy a kézirat Illeshazy Miklós könyvtárához tartozott és alighanem Illeshazy 
Miklós megbízásából készült. (L. 67. 1.) 

Ezeknek az adatoknak a tanúbizonysága lényegében kétségbevonhatat
lan, de ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés: a magyarországi oszmán
török nyelvnek másik emléke is van, mégpedig Balassa Bálint feljegyzései, 
— hogy viszonylik a mi kéziratunk nyelve Balassa feljegyzéseihez? 

*Köszönetet mondok Hegyi Györgynek, ki a kéziratot lemásolta és a latin szö
veget lefordította, Horpácsy Illésnek, ki az olasz részt lefordította, kedves barátomnak, 
Koltay—Kastner Jenő professzornak, kivel az olasz rész problémáit részletesen megbeszél
tem és Vásáry István volt hallgatómnak, ki sokat és lényegesen segített. 
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Emlékünk török nyelve Balassa Bálint feljegyzéseivel — melyeket 
az AOH I I . (1952), 23 — 61. 1. tárgyaltam — sokatmondó egyezéseket és 
sokatmondó eltéréseket mutat . így Balassánál az »iken« 'lévén' alak mellett 
»jtien« alak is van — az IllK-ban »icsen« (vö. Balassa: »tiemanj« 'íjat'); Balassá-
nak ilyen alakjai, mint »benőm« 'az én' (ö-vel) az IllK-nek »benom«-féle 
alakjaival rokonok, a közoszmánli öl- 'meghalni' Balassánál »ül-«, az IllK-ban 
»ul-« alakban van meg. Ezzel szemben Balassa megőrizte a régi rt hangot, 
ami az IllK-ban nem történt meg; a régi ö, ü Balassánál ö, ü-ve\, az IllK-ban 
o, u-val van képviselve. 

A magyar vonatkozások után legfontosabbak a délszláv vonatkozások. 
Ennek egy bizonyítékát az imént említettem. Még súlyosabb az a körülmény, 
hogy az IHK török nyelvében szerb-horvát elemek találhatók. Hogy Rumélia 
északoszmánli nyelvében szerb-horvát szavak vannak, azt már a DTVidin 8. 
és 377. lapjain kiemeltem. A mi emlékünkben ilyen szerb-horvát szavak 
vannak: »szlezen« 'lép', »kos« 'kosár', »lebud« 'hattyú' , »szova« 'bagoly', »spos« 
'csiga', »kum« 'koma', »tekta« [így] 'nagynéni', »usina« 'uzsonna' stb. (Vidin-
ben: sánta 'rész, darab' , parsol 'patkány' , pavçina^palçina 'pókháló'). Ezek 
természetesen csak mutatványok egy régi nyelvállapot szókincséből. 

Végül olasz befolyás nyomai is mutatkoznak a nyelvemlékben. Az 'ételt, 
evést' az emlék manc"a-nsk nevezi, és a harmadik rész, amelyet én D résznek 
nevezek, olasz nyelvű török nyelvtant és olasz fordítással ellátott hosszú 
beszélgetést tartalmaz. 

A kézirat tartalma 

Az egyes részek tartalmáról és jellegéről a következőket mondhatjuk. 
Az A rész, a szójegyzék három, nem egyenlő terjedelmű részből áll. 

Az első részt nominális jellegű nyelvelemek képezik (2r—24r), a második 
részt igék (24r—27v), a 28r lapon a számnevek vannak, latinul és törökül. 
Minden oldal négy hasáb, rendesen 12 sor (számos eltéréssel). Az első fejezet 
részei a következők: idő-, hely-, módhatározók stb., összekötő szók és kifeje
zések, gyakori beszédfordulatok (feltűnő módon néhány állatnév, amelyeket 
később a kézirat megismétel). Azután szócsoportok jönnek a következő 
felírásokkal: De Humanis (5r—), De Vestibus (8r— ), De Domibus (9V—), 
De officialibus ( l l r —). A 12v lapon van egy nem világos kifejezés „Velli fatio", 
azután „Est frigus hodie" és azután következnek felirat nélkül olyan szavak, 
amelyek a házra, a városra és a hadi életre vonatkoznak. A 14r lapon újra 
felirattal ellátott szócsoport következik: De Libris, • aztán 15r: De Equis 
15v: De Animalibus. 17r: De Vermibus (az állatvilágra vonatkozó adatok
kal), 18r: De Consangvineis, 19r: hibásan: De Orificibus (a foglalkozásokról), 
20r: De Fructibus (színnevekkel), 22v: Dierum nomina, 23v: Különféle (többek 
közt pénznevek). 24r: egy befejező mondat: Permittat me in pace. — Ugyan
azon a lapon következnek az igék: latinul (frango) és törökül (Praesens és 
Praeteritum) : Kerarum — Kerdum). 28r: Numeri. 

A B rész többé-kevésbé összefüggő mondatokban beszélgetéseket ad. 
A háziúr még az ágyban van (29r). Látogató jön, beszélgetnek, majd egy 
szolgát hívnak (32r). Sokáig beszélnek a fehérneműről és a ruháról — a háziúr 
felöltözik; a beszédbe különféle témákat szőnek be: ima, háború, idő, — 
honnan jönnek, hova mennek (39v), — mi újság? (40v), — hírek háborúról 
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és politikáról. Azután új beszélgetés kezdődik; a szokásos frázisok után nagyon 
részletesen beszélnek szövetvásárlásról (45r) és ruhacsináltatásról. 

Részletesebben kell szólnunk a D részről. Ez a rész egy török gram
matika vázlata olasz nyelven, török—olasz beszélgetésekkel; tudományos 
szempontból nagyon figyelemre méltó, de kevesebb anyagot tartalmaz, mint 
az A és a B. Kisebb terjedelmű is, mint az említettek. A 77r-tő'l a 83r-ig ter
jed. A nyelvtannak felírása van: »Brevi Rudimenti del parlar Turchesco«; 
a beszélgetéseknek (83r—89r) nincsen címe. Egy ebéd részleteire vonatkoznak. 

Mindkét olasz részt ugyanaz a másoló írta be a kéziratba, de a nyelvtan 
szerzője nem azonos a beszélgetések szerzőjével. A beszélgetések az A és B 
rész nyelvjárásán vannak írva, a nyelvtan nyelvjárása más. 

A D rész másolója született olasz, s valószínűleg világi ember. Ezt 
— talán helytelenül — egy beírásból következtetem, amely a 83v lapon talál
ható és a következő szavakat tartalmazza: »Mulier, mulier, mulier«. Hogy 
mit akar mondani a 85r lapon való beírás: »M« és »Mulim, mulim«, azután 
a 87r lapon: » M M . . . (?)«, 88r: »M. M. M.:«, az nem világos nekem. A 87v 

lapon alul a következő értelmetlen betűk vannak: »ffffff«. 
Ennek a másolónak latin műveltsége volt. Erről tanúskodnak a fenti 

furcsa bejegyzések mellett a következő helyek: 87r, ahol a lap kezdetén a 
török szöveget t é v e s e n — tehát ösztönszerűleg — latin nyelven folytatja: 
»sequat« [törölve és azután:] »benum ardi sora gyela«, azaz 'gyere utánam';7 

87v lent, saját jókedvéből a következő hexametert idézi: »Omnia sunt homi-
num tenui pendentia filo«, hibátlan latinsággal (ez nem a szerzőtől származik). 

A szerzőről természetesen épp úgy nem tudunk voltaképpen semmit, 
mint a másolóról. A nyelvtant a latin iskolai grammatika mintájára alkotta, 
— s ilyen csodabogarakat találunk benne, mint »csim« 'kicsoda' —, vocati-
vusa»jacsim« (80v); hogy volt-e valami mintája, olasz nyelven írt török nyelv
tan vagy más, azt nem tudom megállapítani. 

Most tekintsük át a nyelvtan tar talmát és vizsgáljuk meg bizonyos 
jellemző vonásait.8 

Különösen feltűnik, hogy a török alakok még hibásabban vannak 
beírva, mint az A és B részben. 

A szerző két deklinációt ismer, egy olyat, amelyben a genitivus végzete 
»-ing«, és egy másikat, amelyben a genitivus végzete »-ung«. Ez találó, helyes 
megkülönböztetés. A szerző török nyelvjárásában veláris vokalizmusu szók 
esetében is szívesen alkalmazták a palatális vokalizmusu suffixumokat, így 
például az -*, -e, -den, -1er suffixumok esetében. Szigorú különbség csak a geniti-
vusban volt, amelynek suffixuma a magánhangzó-illeszkedés szabályai sze
rint -ung-nak, illetve -ing-nek hangzott. De már a deklinációt két nagyon 
szerencsétlenül választott példán szemlélteti, az egyik: »elin« 'la scienza' és 
»haza« 'la virtù'. »elin« kétszeresen hibás forma, más helyeken »elim« van 
helyette, — az ilim ' tudomány' arab jövevényszó ez. »haza« nem lehet más, 
mint az arab hussa 'bir adama ve ya seye mahsus olan hal, k u v v e t , tesir' 
(Qämüs-i türki), vö.fyössiyet 'vertu naturelle' (SÂMÏ B E Y , DictTF); a két példa 
jelentése tehát: ' tudomány—erény'. 

7 I t t megdőlni látszik az a tétel, hogy a másoló a szöveget nem értette. 
8 I t t jegyzem meg, hogy a jelentéseket nem egyformán adora. Legszívesebben 

megtartom a latin jelentést. Ahol ezt nem látom jónak, vagy ahol ez nem volt lehet
séges, ot t magyar jelentést adok, esetleg törököt, ha a török jelentés valamely kér
dést megvilágít. 
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A szerző beszél a magánhangzós szóvég utáni prónominális n-ről: 
»Haza« — Gen. »Hazanung« és azután a következő sajátságos mondatot írja: 
„In nomi che finiscono in Ab et Egh sequitano la stessa regula, V. G. Akrab 
il Scorpione, Akrabungli Del Scorpione et per ordinario simili nomi dar[l] 
parlare arabo". A numerus, genus, szóképzés, fokozás (felsőfok: »kaietilhe« 
[gay etile]) egészen röviden, de lényegében helyesen vannak tárgyalva (78r, 
78v). Meglehetősen részletesen és általában helyesen tárgyalja a szerző a név
mások alakjait (79r—80v, az egyes alakokat 1. a nyelvtan összefoglaló tár
gyalásában). 

Következik (8lr) az ige. Kétféle ragozás van, aszerint, hogy az infinitivus 
végzete »meg«, vagy pedig »mak« (tehát a vokalizmus szerint; vö. fent a 
deklináció két faját). 

„Indicativus" : »severum« (így) stb. 
„Imperfectum": »szeverdum« stb. 
„Perfectum": »szevdem« stb. 
(Perf. indef.) >>szevd[m]il[s]idum« 'io ha vevő amato' stb. 
„Futurum": »szeverum« stb. 
„Imperat ." : »szev szén« 'ama tu ' stb. 
„Optativ, Praes.": »bulaicsi szevem« stb. 
Opt. „Praet . Perf.": »bulaicsi szeveidum« stb. 
„Fut . opt .": simile al praesente 
„Conj.": »egyer«-rel 'che vomisse' 
„Conj. praes." »egyer szeuszen« [r.m!] stb. 
Conj. „praet.": »egyer szevszeidum« stb. 
Conj. „fut.": „nel medemo modo del praesente" 
„Infinito ' ' : »Szevmek« 
„Part ie ." »szevegyek« 

»szevmeli« 'e adamare' 
»szevigi« 'quello che ama' 
»szevmis« 'amato' 

„Verbo pass. ind. praes." »szevilurum« stb. 

Az oszmán-török nyelvnek a grammatikai vázlata van tehát előttünk, 
— egy nagyon sovány és hiányos vázlat. A hangokról, a hang változásokról, 
magánhangzó-harmóniáról és magánhangzó-illeszkedésről rendkívül keveset 
ír a nyelvtan, a birtokos személyragokat nem említi. Fontos képzők, mint 
pl. bizonyos számnevek képzői, a névutók, az igéknél az -an, - ^ - k é p z ő s 
participiumok, a gerundiumok, a tagadó formák nincsenek említve. 

A Grammatika a magyarországi török nyelvet nem abban az alakban 
adja, ahogy a többi részek. Ilyen alakok mint »gyan« 'lélek' 78r, »gyocs« 'ég' 
78v, »csim« 'kicsoda?' tipikus magyarországi alakok, de ezek mellett lényege
sen eltérő alakokat is találunk. 

1) A genitivus ragja a grammatika szerint »ing« és »ung« (sajnos, az 
egész kéziratban nagyon kevés genitivusi formát találunk). A névmások 
ragozásában feltűnnek ezek az alakok: »baga« 'nekem' 79r és »onga« (~»ona«) 
neki (vö. 90. 1.) — a 81 r lapon egy másik alakot találunk r\ hanggal: »szev-
dung« 'szerettél'. Egvébként nincs a kéziratban r\ hang, illetőleg »ng« hangjel. 
(Vö. 86. 1.) 
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2) A -lar, -1er rag-típusban a grammatika sokszor használja — veláris 
magánhangzó után is — a -1er alakot. Az A és B részben és a D rész szöveg
részében a magánhangzó-illeszkedés szabálya erosebben érvényesül. (L. 83. 1.) 

3) A Grammatika ilyen alakokat ad: »szén szeverszin« 'te szeretsz' 81 r , 
»sziz szeversziz« 'ti szerettek' és az ü-s alakokat nem ismeri. (L. 77. 1.) 

4) A Grammatikában adott konjugációnak aligha a magyarországi 
török nyelv volt az alapja. Sok olyan alakot mutat , amely az A és B részben 
és a D rész beszélgető részében nincs meg. 

Ami az átírást illeti, a Grammatika szerzője szintén a magyar hang
jelölést használja: »szev-« 'szeretni' több helyen, »szevszen« 'ha szeretnél' 
82v; a szerző sokszor »s«-et ír »sz« helyett: »szevesiz« 'hogy szeressetek' 82r; 
»sultan« 78r; — »csim« 'kicsoda?' 80v; »benumcsi« 'az enyém' 80v; »bulaicsi« 
'az Isten adja, hogy . , .' 82r (»ch«-valis: 82r, kétszer); »cs(ch)ilisza« 'templom' 
79v; »gyan« 'lélek' 78r; »gyámi« 'dzsámi' 78r; »gyocs« 'ég' 78v; »szevegyek« 
'sevecek' 82v; a -a képző: 78v (pl. »ekmegci« [így] 'pék', »balugci« [így] 'halász', 
»basmagy« 'nyomdász'); »padisáh« 78r; — feltűnnek ezek: »-gh«: »akrabungh« 
'a skorpiónak a' 77v, »hazalerungh« 'erényeknek a' 78r; »haza« 'erény' 77v, 78r 

(az s »z«-vel jelölve); »h« betű olyan esetekben, ahol az arab írás a he betűt 
használja (1. 75. 1.). 

Annak a képnek a megrajzolásánál, amelyet kéziratunk alapján a 
magyarországi török nyelv grammatikai rendszeréről adok, a fentiek miatt 
nem tekinthettem el a Grammatikától, de mindenütt törekedtem arra, hogy 
a Grammatika anyagát az A és B, továbbá a D rész beszélgető részétől elvá
lasszam, amennyiben vagy egészen különválasztva tárgyaltam a Grammatika 
anyagát, vagy a lapszámokhoz, amelyek már tulajdonképpen magukban 
útba igazítanak bennünket a kérdésben, a Gr jelzést is odatettem. 

Hogy a Grammatika ilyen gyengén sikerült, azon nem csodálkozha
tunk. Egy török szójegyzéket (A) összeállítani nem túlságosan nehéz feladat, 
— a török—latin beszélgetések (B) megírása sem kívánt — megfelelő ismeretek 
mellett — különösebb szellemi képességeket. De nyelvtant írni, különösen ha 
az embernek semmilyen mintája nincsen, legfeljebb egy más nyelv nyelvtana, 
igen nehéz. Ehhez bizonyos grammatikai műveltség kell. Ilyen embert találni 
nem volt könnyű. 

Végül is talált a nyelvtan készíttetője egy olaszt, aki a feladatot magára 
vállalta. (Az emlék nyelve délszláv jellegével ez valahogyan kapcsolatban is 
lehet.) Kísérlete nem használhatatlan, nem rossz, sot talán azt is lehet mon
dani, hogy világos és megbízható, de amint mondottam, rendkívül sovány 
tartalmú. 

Másolók, szerzők, készíttető 

Mind a három részben megállapítható, hogy a másolók a török nyelvet 
nem ismerték. Általában olvashatóan írtak, legszebben az A rész másolója, 
kevésbé szépen, de olvashatóan a B részé, és leghanyagabbul az olasz. 
Latin, illetve olasz szövegük normális, hiba bennük alig akad, de a török 
szavakban — különösen egyes helyeken — rendkívül sok és feltűnő hiba van. 
Ezek a hibák oly gyakoriak és olyan jellegűek, hogy törökül tudó másolóktól 
nem származhattak. 

5 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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így az A részben ilyen hibákat találunk (csak egyszerű és világos esete
ket említek): »aszdo« — anda 'ott ' helyett (az sz—n és az o—a felcserélése 
többször előfordul) 2r; »hics biri erden« = »hics bir ierden« 'nullibi? 3 r; »arsz-
lain« = »arszlan« 'leo' 4r; »beiriler« = »beinler« 'cerebrum' 5r (a »ri« és »n« 
felcserélése gyakori); »distar« == »dislar<< 'íbgak' 5V; »agen« = »ager« 'terhes' 6V; 
»bas tarafari« = »taraflari« 'tempóra' 6V; »uszurmecs« = »ukszurmecs« 'sternu-
tatio' 6V; »akehli« == »akelli« 'prudens' 7r; »eiu mamii [namli] adam« 'vir 
bonae famae' 7r; »gyozbealugi« = »gyozbeazlugi« 'albugo' 5V; »ditmek« = 
»dikmek« 'varrni' 9r; »makar« = »makas« 'forceps' 10r. Ha a »sofra bezi« 
kifejezés helyett a 10r lapon a »beszofraszi« 'mappa' alakot találjuk, ezt már 
egészen másképpen kell megítélni. I t t a szerző cserélte fel egy összetételnek 
a tagjait. 

Hasonló jelenségeket találunk a B részben. Vizsgáljuk meg például 
a 32r—34v lapokat. A 32r és 32v lapokon nincsen lényeges íráshiba. A leíró 
figyelmesen dolgozott. A 33r lapon ezt írja: »nekada[r]dur« 'hány van?' , 
33v »chamarsirgyi« 'mosóné' és »nemd[l]i« 'nedves', 34r »gyurule3i« 'mind' 
— »gyumle3i« helyett (a »ru« betűk könnyen felcserélhetők »m«-mel, ez nem hiba, 
hanem tévedés, egy hanyagul írt eredeti alapján, — mindenesetre világosan 
mutatja, hogy a leíró nem tudott törökül). A 34v lapon feltűnő számban 
vannak hibák és tévedések: »to(r)z« 'por', »chih[l]itleia« 'zárd el', »ugurk[l]a-
ma3Ün« 'ne lopjon', »cham[a]sir« 'fehérnemű'. 

A D rész olasz munka, de amint már mondottam — három olasz műkö
dött benne közre. Először számolnunk kell a szerzőkkel, a nyelvtan szerzőjé
vel és a beszélgetés szerzőjével, akik olaszul is, törökül is tudtak és a másoló
val, akiről a kézirat analízisénél kiderül, hogy a török adatokat nem értette. 
A dolog tehát lényegében ugyanúgy van, mint az A és B résznél. Példák: 
»elin« (egyszer), »elim« (gyakrabban) ' tudomány' — ilim helyett (77r); »szev-
dilidum« 'szerettem', »szevmilidin« 'szerettél', »szevmilidin« 'szeretett', »szev-
milidik« 'szerettünk', »szevmilidigiz« 'szerettetek', »szevlmilidiler«: ezekben a 
tőalak mindenütt sevmis-, tehát a másoló az egész paradigmán . keresztül 
hibás tőalakot ad(vö 73.1.: azZ [=s] jeléről), 81v ; »szevelunh[b]is« 'szeressünk'; 
hat török sorban a következő íráshibák vannak: »házul« 'kész' — »hazur« 
helyett, de a »házul« lehet talán helyes alak is; »kat« 'mennyi?' — »kacs« 
helyett; »oilete iakandur« 'közel van a délhez' 85 r. 

Az a körülmény, hogy a leírók a török szöveget nem értették, arra 
kényszerít bennünket, hogy az egyes kérdések megítélésében rendkívül 
óvatosan járjunk el és bizonyos helyek magyarázatánál nagy, sokszor elhárít
hatatlan akadályt képez. Egyes esetekben egyáltalában nem lehet eldönteni, 
hogy íráshibával van-e dolgunk, vagy pedig régi nyelvi alakkal (természetesen 
másképp van a dolog, ha a jelenség több esetben mutatkozik, vagy két 
részben, esetleg mindháromban előfordul). A fordításban is vannak kisebb-
nagyobb hibák, de ez voltaképpen lényegtelen. 

Ezzel összefüggésben felmerül az a kérdés is, hogyan tudtak a fordítók, 
illetőleg a szerzők törökül. Nem vagyok benne bizonyos, hogy ismerték az 
arab írást, — legfeljebb a nyelvtan szerzőjéről teszem ezt fel. A magyar
országi török nyelvjárást beszélték, amelyet az isztambuli nyelv alig befolyá
solt. A három részt a három szerző egymástól függetlenül írta és olyan egy
öntetű a nyelvük, hogy mindháromnál a magyarországi beszélt nyelvre való 
támaszkodást kell feltennünk. Ha az isztambuli nyelv befolyásolta volna őket, 
török szövegeik között több eltérést látnánk. 
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Felmerül az a kérdés, mégpedig egészen határozott formában, hogy 
a mű nem tervszerű elgondolásnak' köszöni-e a létrejöttét. Az első rész 
egy szisztematikus, az akkori szokás szerint összeállított glosszárium. A máso
dik rész beszélgető könyv, ugyancsak az akkori szokás szerint összeállítva. 
Aligha írták be mindjárt az első rész beírása után a füzetbe, hanem inkább 
később, mikor találtak egy megfelelő embert a megírásához (lásd 62—3. 1.). 
Azután egy olyan rész jön, a C, amelyben semmiféle török vonatkozás nin
csen, és a török nyelvkönyv tervén teljesen kívül esik. Úgy látszik, hogy 
a félig üres füzetet alkalmilag hasznos és különféle mulattató dolgok feljegy
zésére használták. Azután megint elmúlt egy idő és találtak egy Magyar
országon élő olaszt, aki képes volt török nyelvtant írni. Ekkor aztán egy 
másolóval beíratták a török nyelvtant és a D rész beszélgetését, amelyet, 
mint mondottam, nem a nyelvtan szerzője írt. Ezt talán nem is olasz 
ember írta. 

Feltűnő, hogy mind a három szerző a magyar hangjelölést használta. 
Ebből különféle következtetéseket lehetne levonni, de ezeket aligha lehetne 
kellőleg megalapozni. Egy biztos, — az, hogy a kézirat Magyarországon 
készült. A részek keletkezésénél tehát 7 vagy 8 személlyel kell számolnunk: 
a megrendelővel (ezek lehettek többen is), 2 vagy 3 szerzővel (mondottam, 
hogy lehet arra gondolni, hogy az A és B részt ugyanaz a szerző írta és bizo
nyos, hogy a D részben más írta a grammatikát és más írta a beszélgetést, 
valamint a 3 másolóval. 

Ki volt a készíttető? Illésházy Miklós 15 éves volt, mikor a könyvbe 
mint tulajdonos beírta a nevét. Vajon készen kapta a munkát, vagy részben 
1668 előtt és 1668 után őmaga készíttette? Ez nagyon jól lehetséges. A beszél
getésekben, tehát a B részben mindjárt a legelején egy grófot költenek fel 
álmából és a D részben a beszélgetés központja egy Miklós nevű úr. Vajon 
ez a gróf és ez a Miklós nem gróf Illésházy Miklós ? Esetleg nem akkor írta-e 
bele nevét a műbe, mikor még csak a beszélgetések voltak meg? Miért van 
beírva címül a Dictionarium? — nem azért-e, mert a beírás idején még csak 
a szójegyzék volt beírva ? Es nem később íratta-e bele Illésházy Miklós a többi 
részeket ? 

1668-ban vagyunk, öt évvel Érsekújvár elfoglalása után. A török uralom 
még szilárdan állott Magyarországon, sőt a levegőben volt Bécs elfoglalásá
nak a gondolata. A politikai pályára készülő' 15 éves Illésházy joggal gon
dolhatta, hogy politikai érvényesülésében a török nyelv ismerete nem lesz 
felesleges. 

nálja. 

»a« 
»aa« 
»á« 
»o« 
»u« 
»e« 

Átírás 

Az emlék a török hangok jelölésére korának magyar hangjeleit hasz-

% y a »gy> gy* g1« c , 
aa »gz« c " 
a »s« s, s 
o, i (egyszer) »z« z 
u »sz« s 
e, i »3« z, s 

5* 
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*k h y« 
»ö« 
»ü« 
»b, p — d, t« 

i, y 
i (kétszer) 
ü, i (egyszer) 
b 

»3« 
»h, v, f« 
»1, r, m, n, ny« 
»c« 

s 
h, v (w), f 
l, r, m, n 
k 

»g«; »k« V 
d 
t 

»cs, eh« Ç 

g, g, c"; q, k 

A magyar helyesírás a XVII. század második felében már meglehetősen 
kialakult.9 

KNIEZSA ISTVÁN a MHT-ben a 10—16. lapon erre a korra vonatkozólag 
megkülönböztet egy protestáns és egy katolikus helyesírást. Ennek a meg
különböztetésnek a részletei minket most nem érdekelnek. Török szövegeink 
átírása a magyar hangjelölés viszonylatában nem ad lényeges problémákat, 
és azok a kérdések, amelyek itt felmerülnek (a gy betű pontos hangértéke, 
kisebb lényegtelen kérdések, mint pl. az L hangok artikulációja, az r ejtése 
stb.), a hangtanba tartoznak. 

I t t csak egy kérdést akarok megemlíteni: a ç (c) hang jelölésének 
kérdését. 

A ç hang jelölése az A és D részekben eltér a B rész jelölési módjától. 
Az A és D-ben a ç-t a »cs« betű jelzi, a B-ben »eh«.10 A cs jelölés a katolikus 
helyesírásban használatos,11 de hiba volna ebből messzemenő következtetése
ket vonni. Azon sem lehet csodálkozni, hogy az A részben ilyen alakok for
dulnak elő, mint »turche« 'turcice' 4r, »tech(e)rar« 'insuper' 4V (»tecsrar« 
'adhoc' 5r), »pach« 'castus' 1Y> »kelch« 'kard' 13v, »chekmecs« 'húzni' 14r, 
»ochuz« ' taurus' 16r, »euszichane« 'glis' — »szicsan« 'mus' 16v, »szerche« 
'passer', 17r, »evelchiler« 'antecessores' 19r, »pesches« 'donatio' 19r, »taschi« 
'gem.marius' 19v, »Ezuretchi« 'pictor' 19v (»szuretschi« 'sculptor' 19v), »kelechi« 
'kiliççi' 20r — a cs-vel való írás százai mellett. (A B-ben csak az egy »csifaiet« 
'satis' 52r szót találtam »cs« betűvel írva és a D-ben csupán a »peschenle« = 
pesç'irle 'törülközővel' 86v és »belchi« ' talán' 88v szavakat.) Azt is meg kell 
jegyezni, hogy az s (= sz) hang az A és D-ben (ezek tehát ebben a tekintetben 
is egyeznek) »sz« betűvel, a B-ben 3 betűvel van jelölve.12 

Magánhangzójelek 

»a«13 

Az »a« betű a magyarban a XVII . században labiális a (á) hangot jelöl, 
a törökben pedig bizonyára illabiális a-t: »bas« 'caput' 5 r; »kan« 'sanguis' 6V; 

9 MARCSEK TIBOR, Helyesírásunk a XVII. században. Budapest 1910. — KNIEZSA 
ISTVÁN, Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Budapest (Akad.) 1952. 
— Ua„ A magyar helyesírás története = MHT, Budapest (Tankönyvkiadó) 1952. — 
BÁRCZI GÉZA, Magyar hangtört.2 Budapest (Tankönyvkiadó) 1958, 14—16. 1. 

10 Vö. KNIEZSA, MHT 10. kk. 
11 KNIEZSA, i. m. 16. < 
12 L. KNIEZSA, i. h. 13 Mind a három részből igyekszem példákat adni. Különös esetekben arra töre

kedtem, hogy az összes példákat idézzem. Kétes eseteket nem vontam be a tárgyalásba. 
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»damar« 'véna' 6V; »aiak« 'pes' 6V; »3abah« 'reggel' 31v ; »kalkarum« 'surgo' 31 r 

»szana« 'neked' 88v, »katlanma« 'várni' 88r. 
Az »aa« jel aa-nak olvasandó (két csúcsú hosszú szótag, talán — leg

alábbis néha — laringális explosivával a két a között): »szaat« 'horologium' 
10r, »3áte« Dat. 31 r; »3aat« 'hóra' 32r, 39r (négyszer), 39v, 85 r(!); »táán« 'evés' 
86r; »száát« 86v; »szaat« 87r. 

A magyar »á« hosszú illabiális a (á) hangot jelöl és emlékünkben több
ször előfordul: »szárhosluk« 'ebrietas' (á: eredeti e-bői); »ácsluktan« 'az éhség
től' 86r (sajátságos módon van »ács« 'éhes' alak is 85r, 88r); »szágluguna« 
'az ő egészségükre' 84r, »száglogone« 84v; »iszigyák« 'meleg' 88r. 

A »száát« és »táán« alakok fent adott olvasatának helyességében nagy
jában nem lehet kételkedni, és hogy a többi példák átírási módja semmit
mondó, azt sem lehet állítani (szágluguna: affektív alak hosszú magánhangzó
val és hangsúllyal az első szótagban?). 

»o« 

»csók« 'sok' 2r; »ozeman« 'tunc'2 r; »szol« 'bal' 2V; »olmak« 'lenni' 3V; »oturi« 
'miatt ' 4r; »gyor-« 'látni', »győz« 'szem'passim; »oroszpi«'meretrix' 8r; »sofra« 
'mensa' 10r; »oile« 'ita' 2r; »oteden« 'illinc' 3 r; — »dozt« 'barát ' 29r; »dogri« 
'fidelis' 30r; »gyordum« ' láttam' 31 r; »stambolda« 'Isztanbulban' 49r; — »korkma« 
'ne félj' 84r; »dosztlar« 'barátok' 84r; »oile« 'dél' 84v; »nikola« 'Miklós' 84J. 

A »kovergyak« 'cincinni' 5r (TS kivircik) szóban — úgy látszik — 
az »o« i-t jelöl. 

Különféle nyelvtani alakokban a nem első szótagban az »o« az o hangot 
jelöli. L. 81—2. 1. 

»u« 

Az »u« betű az u hangot jelöli: »burun« 'nasus' 5V; »iumruk« 'cubitus' 
6r; »oiledur« 'ita' 2r; »hazur« 'praesens' 2r; »dun« 'heri' 2 r; »usztune« 'supra5 

2V; »szenun ianunda« 'apud te ' 3 r ; »szuilema« 'ne mondd' 4V; — »ne buiurur-
zun« 'quid imperas?' 29r; »chimdur« 'quis est? ' 29r; »szizun« 'az ön' 30r; 
»dusek« 'ágy' 29r; »katlandugunuza« 'várása miatt ' 29r; »istedugun« 'amit 
akarsz' 29r; — »buldunuz« 'megtalálta' 83 r; »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »degyu-
lim« 'nem vagyok' 83v; »szucsur« 'köszönet' 84r; »kalunusz« 'maradjon !' 88 r. 

A 37r lapon »3ml« 'víz' alak van (hosszú u), a Grammatikában (78v) 
pedig »su«. (L. 84. 1.) 

»e« 

Az »e« elsősorban az e hangot jelöli, amely — különösen bizonyos esetek
ben — általában valamivel zártabb, mint a magyar (vagy olasz) e: »tesz« 
'cito' 2V; »nerede« 'ubi? ' 3 r ; »oiledur« 'ita' 2r; »zemanile« 'aliquando' 2r; »gyegye« 
'éj ' 31 r; »egyer« 'si' 31v ; »gyerchek« 'igaz' 31v ; »gyelmes« 'non venit' 31v ; »sze-
verler« 'szeretnek' 81 r ; »kahve« 'kávé' 83 r; »eder« 'csinál' 83 r; »zeman« 'idő' 84v. 

Sok esetben az »e« az 1 hangot jelzi, illetőleg az % jele szabály szerint 
az »e« betű: »agez« 'os' 6r; »ternaklar« 'ungves' 6r, 18v; »bagerszak« 'intestina' 
6V; »agen[r] kari« 'puerpera' 6V; »akkel« 'memoria' 7r; »nazehat verigy« 
'exemplaris' 7r; »iaken« 'közeli' 7V; »herszusz« 'fur' 7V; »herka« 'vestis foemi-
nea' 8V; »szingyer« sinc"ir 'monile' 8V; »csekercs(k)« 'assarium orgánum' 10r 
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( R E D H . 724: ^ ) ; »kezlar« 'leányok' l l v ; »keich, kelech« 'kard' 13v, 20r, 25v; 
»kéne« 'vagina' 13v; »hazerlamak« „atrahere sclopum" 14r; »csaget« 'papír' 
14r, 19v; »verelmis« 'dátum' I4V; »kater« 'mulus' 15r; »ker (at)« 'albus' 15v; 
»euszichane« ew-siçani 'glis' 16v; »csaker« 'accipiter' 16v; »kerlangyk« 'hyrundo' 
17r; »domuszkele« 'séta' 18r; »kez« 'sponsa, filia' 18v; »ugye (Ist. üvey) kézi« 
'privigna' 19r (»e« = *, »i« = i) : »inger« 'ficus' 22r (Ist. incir) : »kremzi« 'ruber' 
22r; »kes« 'hyems' 23r; »kerarum« 'frango' 24r; »zervalarum« 'latro' 24r; »cse-
ver-« 'converto' 25r; »gyeter« (V'eíw,) 'hozd' 32r,v, 33r, 37r; »kerk« 'negyven' 28r; 
»akel« 'scientia' 31v , 38v, 45v, 48r kétszer; »agyerrerum« 'hoc mihi summo 
dolori est' 35v; »anni cul[l]andermisim« 'practico' 46r; »hezer« 'Georgius' 46v, 
49v; »kelecsleri« 'kardokat' 86v; »agyer[r.n]urum« 'sajnálom' 88r; »szukes-
laion« 'szoruljatok összébb' 88r; »gyorurszenesz« 'ön látja' 88v. 

HEFFBNING, 43., 85. 1. 

»i (j, y)« 

Az »i« az i és y (i) hangokat jelöli, néha »j« vagy »y« van helyette: 
»sindi« 'iam' 2r; »bir« 'egy' 2r; »oiledur« 'ita' 2r; »jarun« 'cras' 2r; »sabahvakti« 
'mane' 2r; » ahsamvakti« 'vesperi' 2r; »mum[m]akaszj« 'emunctorium' 10v; 
— »isit« 'halld' 29r; »chimdur« 'quis est? ' 29r; »be[i]rsei« 'valami' 29r; »3uilema« 
'megbeszélni' 29r; »oturi« 'miatt ' 29v; »aldat[t]i« 'megcsalt' 30v; »uiku« 'álom' 
30v; »uiuma« 'aludni' 30v; »iaron« 'holnap' 30v; »bundáim« 'hic sum' 32r; 
«joktur« 'nincs' 32v; »ioktur« 34r; »-mj« ' -e? ' 34v; »anahtarj« 'kulcsot' 34v; 
«basumj« 'fejemet' 35v; »3enj« 'téged' 36v; »zemanj« 'időt' 39r. Az utóbbi 
alakok (>>j«-vel) a B e részében feltűnőek. — »kalivealtidan« 'a reggeli miatt ' 
83 r; »bir ierde ierosz« 'valahol eszünk' 83 r; »adamu[nu]zi« 'a maga emberét' 
83 r; »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »kavi« 'erős' 83 r; »juregun« 'gyomrod' 86r. 

A B-ben (33v): »geynerum« 'felöltözöm'. 
Az eyi 'jó' szót az emlék rendesen »ei«-nekírja (7r, 29r, 84v, 88r); »kopuz-

iai« = kopuz-yayi [ ? ] 'plectrum' 15r. »byuk« 'nagy' (biyuk) 13r, 19r. 
Az »i« néha az i hangot látszik jelölni: »irak« 'procul' (iraktan) 3 r ; 

»irmak« 'fons' 10v; »iszigyák« 'meleg' 88r; »irlaigy« 'cantor' 14v; »irla« 'cantus' 
14v; »azgin« 'azgin bir at ' 15v; »szakszigan«'pica'17r; »szi(d)gergy« 'bubulcus' 
20r; »szingyer« 'monile' 8V: sinc"ir; »ilam« 'serpens' 17v (kétszer); »gylamba-
lugi« 'murena' 17v. Bizonyos, hogy ezek az adatok — majdnem mind — i-vel 
olvasandók (1. DTVidin 65, 27: i, 41). 

»ö« 

Mivel nyelvjárásunkban az ö hang nem fordul elő, az emlék az »ö« 
betűt nem használja. Egyedül az 5r és 15r lapokon szerepel: a kii 'szőr, lószőr' 
szót »ö«-vel írja az emlék. (Ingadozások a helyesírásban, vö. i t t : »ü«.) 

»ü« 

Mivel a magyarországi törökben az ö hanggal együtt a régi ü is elvesz
tet te palatális voltát, és általában 'u helyettesíti, à kéziratban az »ü« jellel 
nem azokban az esetekben találkozunk, ahol azt elvárhatnánk. Amíg azon
ban az ö a kézirat nyelvjárásában teljesen eltűnt, addig az ü bizonyos esetek
ben, igei és névmási alakokban — affektív színezettel — megmaradt, és ezek
ben az alakokban találkozunk az »ü« jellel. (L. 91., 92—6. 1.) 
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A »külügyünj« 'kardodat' 36v szóban az »ü« az i hangot jelöli. Az írás 
némi bizonytalanságot mutat e szó hangjelölésében. Ugyanez a szó a 37v lapon 
»kelagyumj«-nak van írva, tehát az első szótagban szabályszerűen »e«-vel, 
a második szótagban »a«-val, mint az i hang több szóban (1. 76. L). A 86v 

lapon a szabályszerű »kelecs« írást látjuk. 
Más, a köznyelv hatása alatt keletkezett rendhagyó alakok: »bu gyün« 

36r ( ~ »bugyun« 36v) 'ma', »w^r. s]ür3une[ = ^3« 'meghűltök' 36v; »3Ü3« 
'szó, beszéd' 41] (rendesen: »suz«). 

Hibás alakok: »üiumadum« 'nem aludtam' 32r; »iaüükulmis« 'elve
szett' 331. 

Mássalhangzójelek 

»b«, »p« — »d«, »t« 

A »b«, »p« — »d«, »t« jelekről semmi különöset nem mondhatunk. Körül
belül azokat a hangokat jelzik a törökben, amelyeket a magyarban. Felvetődik 
az a kérdés, nincs-e a mi török nyelvjárásunkban B, D? Ezt az átírás alapján 
nem lehet megállapítani. 

»g«, »&« 

Másképpen van a dolog a »g« jellel. Ennél van néhány probléma. Először 
's — a környező hangok szerint — g-t és g-t jelent. Példák a g hangra: »gairi« 
imásik' 3 r; »oglan« 'puer' 5V; »istedugumuz« ,'amit mi akarunk' 3V; »age[*]z« 
os' 6r; »uzum agagy« 'vitis' 21v ; — »aga« 'úr' 30r; » dogri« 'fidelis' 30r; »gairi« 
' több' 32v; »galiba« 'forte' 33 r; — »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »szágluguna« 
'az ő egészségükre' 84r; » olduguna« 'hogy van' 85r; »aglar« 'sír' 86r. Példák 
a g hangra: »egri« 'ferde' 3V; » csiger« ' tüdő', »gyger« 'renes' 6V; »digren« 'fur-
cinulla' 10r; »eglenma« 'ne maradj sokáig' 49v — »eglenmeziz« 'nem maradunk 
sokáig' 85r; »oldugi« 'hogy ő van' 87r.—Ugyanígy a »k« jelnél. 

»g« = c" : »inge buili« 'subtilis' 7r; »augi passa« 'praefectus venationis' 
l l v ; »eugaz« [ewc"az ?] 12v; »get« 'nagyapa', TS cet (ceddi) 19r; »inger« 'ficus' 
22r; »ager(ur)um« 'me poenitet' 25r; »igazetunuz ile« 'cum licentia vestra' 48-v 

»gy« 

A gy jel a magyarban nem palatalizált, hanem palatális d hangot jelöl. 
A mi emlékünkben rendesen »gy«-vel van írva, ritkábban »gy«-vel (az y feletti 
két pont a B részben nemigen fordul elő), vagy »gi«-vel, és egy olyan hangot 
képvisel, amelyet én c" jellel írok át (vö. a hangtant, 84. 1.); jelöli a c"i hang
párt is: »gyun« 'nap' 2r; »gyecs« 'tarde' 2r; »gyelegyecs« 'in futuro' 2 r; »olingye« 
'interea' 2r; »bugyegye« 'hoc vesperi' 2V; »győz« 'szem' 5V; »gyehennen« 'infer-
nus' 6r; »egyer« 'si' 4V; »gyahgyah« 'raro' 5r; »dugyme« 'gomb' 8V; »bilmeigi« 
'nem tudó' 7V; »gyuvergyn« 'columba' 17r; — »angyak« ' tantum' 29v; »degiul« 
'nem' 29v; »gyibi« 'mint' 29v; »gyirma« 'ne menj be' 29v; »agyeptur« 'miror' 
30r; »nigye« 'sicut' 30v; »gyun« 'nap' 31 r ; »gyelmes« 'nem jön' 31v ; »ogyak« 
'caminus' 32v; »gyumleszi« 'mind' 33 r; — »gyan« 'lélek' 78r Gr.; »gyámi« 
'dzsámi' 78r Gr.; »gyocs« 'ég' 78v Gr.; »chilisagyih« 'templomocska' 79v Gr.; 
»szevegyek« 83r Gr.; »gyendi« 'maga' 83 r; »mangya« 'evés' 84r stb.; »ugyrenmis« 
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' tanult, megszokott' 84r; »gyurek« 'gyomor' 84r; stb.; »gyenduni« 'maga
dat ' 84r; »gyumleszuni« 'mindet' 84v; »gyuzel« 'szép' 84v; »gyeluruz« 'jönni 
fogunk' 85r; »gyerler« 'helyek' 86v, 88r; »iszigyák« 'meleg' 88r; »agyer[n]nu-
rum« 'sajnálom' 88r; »gyorur« 'lát' 88v; »gyderszün« 'mégy' 83 r; »gybi« 'mint' 
84r; »gydero3« 'megyünk' 85r stb.; »gydelum« 'menjünk'85 r; »gytma«'menni'85 r. 

Az A és D részben a »gy (gi)« után gyakran i betűt találunk, azaz a c"i 
hangpár »gy«-vel van jelölve: »parmagy«parmac"i 'ujja' 6V; »gyger« 'renes' 6V; 
»oroszpigy« 'adulter' 7V; »biligy« ' tudó' 7V; »cseszigy« 'latro' 8r; »degyl« 'non' 
2r, 3V, 25v; »dilengyluk« 'mendicatio' 8r»;demir ogyagy« 'subex' 10r; »kamgy« 
'ostor' 15v; »igyrmi« 'húsz' 28r; »basmagy« 'nyomdász' 78v Gr; »gygytlerum« 
'az én embereim' 84r. 

Ellenben a B részben ilyen alakokat találunk: »gyirur« 'intret' [?] 30r; 
»csamarsirgyi« 'mosónő' 32v, 33v; »degyenegyi« 'botot' 35r; »degyildur« 35v, 
36r, 38r; »gyit-« 'menni' passim; »oinagyilara« 'ad saltatorem' 40v; »gyibi« 
'mint' 47v; »gyirmj« 'húsz' 49 r . . 

I t t az átírás fejezetében tárgyalok egy kérdést, amely elsősorban átírási 
probléma, — azt a kérdést, hogy abban az esetben, ha a közoszmánli y helyén 
a mi emlékünkben »gy« jelet találunk, ezt a »gy«-t j-nek olvassuk-e, vagy c"-nek. 
Ilyen esetek: »gylanbalugi« 'murena' 17v; »gyetistum« 'utóiértem' 26v; »gyedi« 
'hét' 28r; — »degiul« 'nem' 29v; »degyil« 33r, 35v (kétszer), 36r, 38r, 38v, »deil« 
36v (kétszer), régebbi degül-hő\; ez valószínűleg nem tartozik ide, mert régi 
g és nem y ; »gyeni« 'új ' 41v , »ieni« uo., 42v, »ienj« 47r; »gyara(r)maz« 'nem jó' 
47y, 48r; »gyuz« 'arc' 48r; »gyirmj« 'húsz' 49r; — »gyema« 'enni' 83r; »gyurek« 
'gyomor' 84r; »gygytlerum« 'az embereim' 84r; »gyerosz« 'eszünk' 86r; »gyer-
len[r]er[n]üzi« c'erlennüzi 'a t i helyeteket' 86v, 88r; »ierum«[így] 'a te 
helyed' 86v, 88r. Azt hiszem igaza van ÜEFEENiNGnek, aki az ilyen esetekben 
átírási jelenséget lát (75. 1.). 

»gz« 

Az A részben néhány példában a »gz« jelet látjuk, amely a c" hangot 
jelöli: »magzungzi« 'pharmacopola' 20v, TS mäcuncu; »gyegze« 'éjszaka' 23 r; 
»kugziaklarum« (tehát »gzi« = c") 'amplector' 26r. 

»s«* 

Az »s« jel a magyarban és emlékünknek a török nyelvében egyformán 
az s hangot jelöli: »sindi« 'iam' 2r; »ahsam vakti« 'vesperi' 2r; »gyecsmis« 
'elmúlt' 2V; »dasra« 'extra' 3 r ; »sukadar« ' tantum' 3V; — »dusek« 'ágy' 29r; 
»fichr etmisim« 'putaui' 30v; »duslar« 'somnia' 31 r; »uiumislere« 'dormientibus' 
31v ; — »ugyrenmis« 'megszokott' 83v, 84r; »sindi« 'már' 84v; »dasrada« 'kint' 
85 r; »isit-« 'hallani' 86r; »peschen[r]le« 'törülközővel' 86v; »passa« 86v; »sen« 
'vidám' 87r (»chen« 44v). 

Emellett az A és B részben (a D-ben csodálatos módon nem), amelyek
ből a fenti példákat kiírtam, az »s« jel s (sz) hangértékben is előfordul: »sabah-
vakti« 'mane' 2 r; »sora« 'postea' 2; »iuksekte« 'in alto' 2V; »iuksekten« 'ab 
alto' 2V; — »neister« 'quid uult? ' 29r; »istedugun gyibi« 'ahogy akarod' 29v; 
»neisteros« 'quid volumus?' 30v; »gyelmes« 'nem jön' 31v . 

»sh«: »chalishur« 'dolgozik' 45v; »sch«: »schem[n?]<< 'hilaris' 7V. 
* Az »s«, »z«, »sz«, »3« jelekhez 1. a -z > -s, z- > s-, változásokról szóló fejtegeté

seket, 87, 86. 1. és DTVidin 68—69, 72. 1. 
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»z« 

A törökben megvan a magyar z hang és ezt a mi emlékünkben természe
tesen a »z« jelzi: »hazur« 'praesens' 2r; »ozeman« ' tunc' 2 r; »buzemane« 'ez-
ideig' 2V; »szlezen« 'lép' 6V; — »3ÍZÍ« 'önt' 29v; »zira« 'mivel' 29v; »nezeman« 
'mikor?' 33v; »gyuzet« 'vigyázz' 34r; »ruzigyar« 'szél' 34r; — »zarar« 'kár' 
83v; »szizun« 'az ön' 84v; »ziadeszile« 'nagyon' 84v; »zeman« 'idő' 84v; 
»gyuzel« 'szép' 84v. 

»sz« 

A magyar sz betűpár ugyanazt a hangot jelzi emlékünk török nyelvében, 
mint a magyarban. Az új török helyesírás ezt a hangot s betűvel jelzi. 

Emellett az »s«, mint az imént láttuk az A és B részekben, gyakran 
jelöli az s (magyar sz) hangot. Példák: »szóra« 'után' 2r; ugyanazon a lapon 
»sora« is; »eszbak« 'pridem' 2r; »buszabahlarda« 'bis matutimV 2V; »szenun« 
'a te ' 3 r; »szabahul hair aga« 'bona dies dominus' 30r; »szizeda« 'önnek is' 
30r; »szizun« 'az öné' 30r; »demisszun« 'mondtad' 30v; »szabah« 'reggel' 31v ; 
»szultanum« 35v; »szuilema« 'ne mondd' 35v; »iszte-« 'akarni' 47v; »eszpabi« 
'ruhája' 48v; — »szana« 'neked' 83r; »gairiszi« 'valami más' 83r; »ierosz« 'eszünk' 
83 r; »csesza« 'vágd' 84v; »szecserum« 'érzem' 85r. 

Az »aszagyk« 'parum' alak [3V (kétszer), 31 r: »a3agyik«] talán azac'ik-
nak olvasandó. Az »ásza« (asä) 'infra', »aszada« (asäda) 'inferius' a 2V lapon 
íráshibának tulajdonítandó. 

»3-(ß)<< 

A »3« betű ( = s, ritkán z: vö. KNIEZSA, MHT, 10 kk) az A és D részek
ben nem fordul elő, a B-ben általános. Az »ß« alak a »3« alaktól gyakran nem 
különböztethető meg és én mind a kettőt »3«-vel írom. Példák: »3Ízunile« 
'veletek' 29r; »simdi 3ÍZÍ 3echerum« 'iam uos nosco' 29v; »kalma3ün« 'ne marad
jon' 29v, 33r; »vtanma3mi3ünü3« 'nem szégyelli magát? ' ; 30r; 2-nek olvasandó 
a következő példákban: »gyu3et« 'vigyázz !' 34r; »ru3Ígyare« 'a szélnek' 34r 

»ha3ur« 'kész' 36v. H E F E E N I N G 42, 1. j . 

»h, v, f« 

A török h általában azonos a magyar A-val. A török A-nak van egy-
egy speciális változata, de ezek minket most nem érdekelnek: »hazur« 'prae
sens' 2r; »sabahvakti« 'mane' 2r; »ahsamvakti« 'vesperi' 2r; »hergyun« 'quotidie' 
2r; »badehu« 'postea' 2r; »ahirende« 'ultimo' 2V; »buszabahlarda« 'his matuti-
nis' 2V; »hics« 'egyik se' 3 r; »szahih« 'plane' 3V; »alah« 'isten' 4r; »ehliilum« 
'doctus' 4r; »hei« interj. 4V — stb.—A törökben van bilabiális v(w). 

»1, r, m, n, ny« 

Azoknak a hangoknak a variánsait, amelyeket az »1, r, m, n« betűkkel 
jelölünk, a magyar átírás alapján nem lehet meghatározni. Különben is csak 
az »1« esetében volna némi jelentőségük. (DTVidin, 63). 

Az »1« íráshiba következtében gyakran »s« betűt jelöl. Az utóbbinak 
ugyanis van egy változata, mely az »l«-lel összetéveszthető. (L. pl. 66. 1.) 
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Egy párszor előfordul az »ny« hangjelölés, amely a magyarban n hangot 
jelöl, de nem látom, hogy ennek valami jelentősége volna. L. 82. 1. 

»c« 

A »c« latin befolyás alatt ilyen példákban fordul elő: »cort[k]mak« 
'timere' 38r; »conaktan« 'ex hospitio' 41v ; »cul[l]andermisim« 'practico' 46r. 

»es, eh« 

Mondottuk már, hogy emlékünk »cs« és »eh« jele a magyarban is, a török
ben is a ç hangot jelzi: »gyecs« 'tarde' 2r; »gyelegyecs« 'in futuro' 2r; »csók« 
'sok' 2r; »ucs« 'három' 2V; »gyecsmis« 'elmúlt' 2V; az A részben kivételesen 
»ch«-val: »pach« 'castus' 7V; »chehre« 'arc' uo., »papuch« 'sandalia' 8V; »nalcha« 
'solea' uo.; — »chimdur« 'quis est?' 29r; »lachin« 'sed' 29r; »acha« 'nyisd ki ' 
29v; »3echerum« 'nosco' 29v; — »netecsi« 'mint' 83 r; »icsma« 'inni' 83v; »szuesur« 
'köszönet' 84r; »csebab« 'sült' 84v. 

A 44v lapon a »chen« 'vidám' szót találjuk; ez sew-nek olvasandó. 48 r: 
»acheliur« == akilliur 'értelmessé tesz'. 

A mássalhangzók és a mássalhangzójelek kettőzése 

A geminátákat kéziratunk nem jelzi: »muteki« 'devotus' 7V; »gyelat« 
'carnifex' 8r; »kube« 'kupola' l l v ; »murecsep« 'atramentum' 14v. 

Gyakran előfordul, hogy a másoló (vagy a szerző?) az egyszerű mással
hangzót két betűvel jelzi; ennek nincsen semmi jelentősége: »akkel« 'memoria' 
7r; »ille« '-val, -vei' 2V; »éllek« 'cribrum' 10v; »muffti« és »mufftiluk« l l r ; »passa« 
l l v stb., »topp« 'tormentum' 13v. 

Hangtan 

A nyelvjárás fonéma-rendszere 

Nyelvjárásunk fonéma-rendszere, amennyiben az írott alakok nyomán 
megállapítható, a következő (feltehető variánsok szögletes zárójelben): 

Magánhangzók : 

a [à, ä] i o u 
e i — ü 

Mássalhangzók: 

b p 
d t 
9 g> q k 



A MAGYARORSZÁGI OSZMÁN-TÖRÖK NYELV 75 

V [w], f 
Z [Z, S], S s. 
S 
y 
h 
h r 
m, n 

Szövegeink, illetve török adataink fonetikai szempontból megbízhatók, 
híven tükrözik a beszélt nyelvet és nem állanak az arab írás befolyása alatt . 

Az utóbbiról legfeljebb a D rész Grammatikájában lehet szó. Egy ilyen 
alak, mint »olszeveh« 'amara quello' 81 v csak az arab írás e>w alakjának 
a hatása alatt keletkezhetett, és ennek a hatásnak tulajdoníthatók a többi 
ilyenforma alakok, mint »szevehluk[m?]<< 'amaremo noi', »szevehler« 'amarano 
quelli' 81v ; ide tartozik a »kaiteilhe« 'gayet ile' 79r. »ng«-vel írt formák való
színűleg ejtett alakok: »elimlering« 'a tudományoknak a' 77r, »akrabungh« 
'a skorpiónak a' 77v; »hazanung« 'az erénynek a' 77v. »bunung« vagy »bunun« 
a bu 'ez' genitivusa 80r Gr. Gyanús a »dimek« forma, amelynek a jelentése 
'corea; tánc' ; ez a depmek rossz olvasata, 24r (volna tehát az arab írás befolyása 
alatt keletkezett forma a. Grammatikán kívül is). 

A kézirat török nyelve jellemző sajátságainak vizsgálata arról győz 
meg bennünket, hogy az A és B részek és a D rész beszélgető része (tehát 
a Grammatika kivételével az egész anyag) ugyanazt a nyelvjárást tükrözi. 
Ha tehát megpróbáljuk az említett jellemző vonásokat rendszeresen össze
állítani, a három részt mint egységet foghatjuk fel. Az egyes részek különle
ges tulajdonságai aligha esnek súlyosan a latba. 

I t t is újra hangsúlyoznom kell, hogy rendkívül fontos az a körülmény, 
hogy a munka másolói nem tudtak törökül; ez a körülmény számtalan hibára 
adott alkalmat (persze megvolt ennek a jó oldala is: a másolók török ismeretük 
alapján tudatosan nem változtathattak az előttük levő szövegen). Az ember 
annak a veszedelemnek van kitéve, hogy íráshibákat nyelvjárási alakoknak 
fog fel, és megfordítva. 

Többször említettem már, hogy kéziratunk nyelvjárása a ruméliai 
nyelvjárások északnyugati részéhez tartozik, a bosnyák-török nyelvhez, 
amely a török nyelvjárások közül, mint nagyobb nyelvjárás-terület, leg
közelebb van Magyarországhoz. Nyelvjárásunk közel rokon a vidini török 
nyelvjárással, összehasonlító anyagot tehát legkényelmesebben a DTVidin és 
EintTMB c. munkáimban találhatunk (magának a bosnyák-török nyelvjárás
nak a rendszeres leírása még nem történt meg). 

Az oszmán-török nyelv nyelvjárásainak leírásában meg kell különböz
tetnünk a török eredetű elemek leírását az idegen eredetű elemek leírásától, 
mivel a két nyelvi alakulatnak egymástól eltérő grammatikai szabályai is 
vannak.14 Ebben a dolgozatban ezt az elvet nem alkalmaztam, mert úgy 
látom, hogy it t egy nagyon egységes, általánosan használt nyelvjárásról van 
szó, melyben előkelőbb körök választékos beszédjének különös sajátságai nem 
tűnnek ki. 

14 S. meine Abhandlung in ALH, III 159-199. 
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Magánhangzók 
Az első szótag vokalizmusa 

*a 
Átírás: 68. 1. 
Nyelvjárásunk a-ja megfelel a közoszmánli a-nak. A çigir- 'hívni' 24v, 

26v (TS çagir-^jçigir-) szóban egy a^i váltakozás konstatálható. Az »aa«, 
»á«-val írt hangokról, a hosszú a-ról: 1. 69, 84. 1. A hosszú és félhosszú a han
gokról a perzsa-arab jövevényszavakban: 1. 84. 1. 

*i 
Átírás: 69. 1. 
Az i hang a tőszótagban ugyanúgy viselkedik a mi nyelvjárásunkban, 

mint máshol. Az »iaika-« 'mosni' ige 33 r, 37r, 86v, a köznyelvben yika-n&k 
hangzik (TS; vö. Radl, Wb.: yaiqa-). 

*o 
Átírás: 69. 1. 
I t t -ot t mutatkozik egy o > u változás: »csuban« 'pastor' 20r (kétszer); 

»búgul-« 'submergo' 25v (kétszer); »kunulmis« 'dispositae' 34v; »kumis3ün« 
'posuisti' 35r; »komisim« 'posui' 35r; »ugur« 'fortuna' 35v (Samy Bey, DictTF 
1885: oghour, TS ugur — a y előtti ismeretes változás); »uturun« 'foglaljon 
helyet' 86v (rendesen otur-) 7 »inge buili« 'subtilis' 7r. 

Ezekben az esetekben néha íráshibára is gondolhatunk. 

*u 
Átírás: 69. 1. 
Hosszú u: lásd az átírásban (69. 1.). A sű 'víz'15 accusativusa »sui«-nak 

van írva 37r. A régebbi u helyén o van a következő szavakban: »bornunda« 
'orrán át ' 26v; »ionoz balugi« 'delfin' 17v (TS: yunus) ; »kouetli« 'fortis' 41 r ; 
»mohurdar« 'obsigilator' 12r. 

*e 
Átírás: 69. 1. 
Az e-ről nincs mondanivalóm, a zárt é-nek emlékünkben nincs nyoma 

(14v: »dinulmis« 'dictio', — talán az írás hatása, talán íráshiba). 

*i 
Átírás: 70. 1. 
A közoszmánli i, mint a bír 'egy', iki 'kettő' , simdi^sindi 'már' szavak

ban, első szótagban megmarad. 
*ö 

Átírás: 70. 1. 
Az ősoszmánli ö — amennyiben megmaradt — a mi kéziratunkban 

mind a három részben o-val van képviselve. Ez alól nincs kivétel. Vö. itt: ö > ü. 
A példákat lásd az átírás fejezetében. 

ö > ü 

A magyarországi török nyelv azokhoz az oszmánli nyelvjárásokhoz 
tartozik, amelyekben az ö-nek bizonyos esetekben — illetőleg úgy látszik, 

15 HEFFENING, Georg. 118. 



A MAGYARORSZÁGI OSZMÁN-TÖRÖK NYELV 77 

az esetek legnagyobb részében — ü, illetőleg mivel az ősoszmánli ü a magyar
országi török nyelvben w-val van képviselve, u felel meg (1. DTVidin 33 kk.): 
»buile« 'sic' 3V stb.; »suile« 'úgy' 4V, 48r; »gyubek« 'umbilicus' 6V; »urti« ' tectum' 
9V, »urt-« 'tego' 24v; »ulchi« 'urna' 10v, »ulcserum« 'mensuro' 26v; »urgye[i]« 
'colus' 10v, »urumgyecs« 'aranea' 17v, TS örümcek; »bulyuk« 'bölük, csapat' 
12v; »duius« 'pugna' 12r (dövüs), »dugyusurum« 'bello' 26v; »gyugyusluk« 
'antilena' 15r; »gyoguz« 'pectus' 6r; »csupri« 'pons' 13r; »unkas« 'arcus ephippij, 
őr) kas' 15r; »urdek« 'annas' 16v; »csupek« 'kutya' 17v; »gyuvergyn« 'columba' 
17r; »csumlekcsi« 'figulus' 19v, »csumurgy« 'carbonarius' 20r; »gyumisli« 'argen -
teus' 22r; »uile vakti« 'meridies' 23r; »ducs-« 'effundo' 24v; »ducsme« 'scudo' 
49 r; »szuiundur-« 'extingvo' 24v (TTS IV: ö) ; »gyum-« 'sepelio' 25 r; »ugiudle-« 
'eligo' 25v (DTVidin 409); »uxururum« 'tussito' 26r, »u[k]szurmecs« 'sternu-
tatio' 6V; »uperum« 'osculor' 26r; »uduncs verurum« 'concedo' 26v; »gyunderu-
rum« 'mitto' 27r; »uldururum« 'macto' 27v; »dusek« 'ágy' 29r; »szuilema« 
'mondani' 29v, 41 r (kétszer), 4V, 26v, 87r stb.); »3Ü3« 'szó, beszéd' 41v , »szuzlar« 
14v, 47v, »szuszlar(r)umu3Í« 48v; »gyumlek« 'ing' 32v; »udedum[n]<< 'fizettél' 
49r; »ugyren-« 'tanulni' 83 r,v. 

Az ö > ü változás nem történt meg a következő szókban: »győz« 'szem'; 
»gyor-« 'látni' passim; »oile« 'úgy' 2r; »okszusz« 'pupillus' 19r; »gyocs« 'ég' 
78v, »oturi« 'miatt ' 5r, 29v, 86v. A 85r lapon »donelum« 'térjünk vissza' alakot 
látunk (dun- alakot várnánk). 

A nem első szótag vokalizmusa 

a—i > a—a 

A nem első szótagban több esetben »a« van az 1 helyén, — rendesen a 
után. »iakan« 'prope' 3 r , 85r (7V: »iaken«); »ahar« 'stabulum' 9V — TS ahir; 
»csagat« 'cartifolia' (»csaget« 'papír' 14r ,v, 19v); »szaramszak« 'alium' 20v 

(kétszer) — TS sarimsak^sarmisak; »kovergyak« 'göndör' 5r — TS kivircik — 
(MENGES, Gloss. Ost-Türk. I I , 780);? »gyendihalanda« 'pacificus' 7v.HEFFENi]srG, 
53. 1.: Assimilation, további példákkal). BLAU, 20. 1.: arak 'mager' < ank, 
39. 1.: vakat 'idő' < vakit. 

ü 
Átírás: 70. 1. 
Említettem már, hogy nyelvjárásunkban az ö hanggal együtt az ü is 

elvesztette palatális voltát és hogy u képviseli, de sajátságos módon nem 
minden esetben — az affektív tényező következtében a konjugációban és a 
birtokos személyragokban megmaradt. (L. 70. 1.) Az első szótagban nincs, 
és általában a nem első szótagokban sincs ü: »dun« 'heri' 2r; »usztune« 'supra' 
2y; »iuksekte« 'in alto' 2V; »gyucstur« 'vix' 3V; — »eiu« (rendesen »ei«) 'jó' 7r; 
»istedugun gyibi« 'ahogy akarod' 29v; — »gyun« 'nap' 31 r ; »3uchur« suçur 
'köszönet' 31 r ; »butun« 'egész' 32r; »gyumle« 'mind' 34r; — »juregum« 'gyom
rom' 86r; »gyumle-« 'mind' 88v. 

Ezzel szemben a verbum substantivum az indicativu s praesens singula-
ris másodig személyben: sün — példákat 1. 91—96. 1. —, többesben sünüs. 
A konjugáció rokon alakjaiban szintén megvannak a -sün és -sünüz(s) alakok. 
Néha a -sin, -sun, -smis alakokat látjuk, de ezek ritkák (1. 93, 96. ].). A praeteri-
tum definitumban a buldunuz mellett okudunüs, jedinüs&lsk is van(l . 94.1.). 
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a praeteritum indefinitumban demissun és komissün (1. 94. 1.); az impe
rativus harmadik személye is •tó-vel hangzik: versün, aldatmasünler (1. 
96. 1.). 

Ez az ü megvan a második személyű birtokos személyragban is, az 
egyes számban a rag -ím-nak hangzik (pl. »gyumlegun« 'inged' 33v), de van
nak ilyen alakok is, mint »aklün« 'eszed' 35 r ,v (háromszor), »ierüm[n]<< 
'a te helyed' 86v (1. 91. 1.). Még gyakoribb ez az ü a többes számban: »hatu-
runü3« 'az ön neheztelése' 47r, »hÍ3mete[*]nÜ3e« 'az ön szolgálatára' 44r stb. 
(1. i. h.). 

A harmadik személyű birtokos személyrag -si alakja a ragozásban 
néha ü magánhangzóval jelenik meg: »gyitme3üne« 'az ő menésének' 37r; 
»ichme3üne« 'ivásának' 44v; »cseszmeszüne« 'vágásának' 88v; »gyumleszüne« 
'mindnek' 88r; »gyendÍ3üne« 'neki' 49v; (vö. 91. 1.). 

Magas nyelvállású magánhangzók a szó végén 

Mint minden nyugati nyelvjárásban, úgy az IHK török nyelvjárásá
ban is i képviseli az összes magas nyelvállású szóvégi magánhangzókat (vö. 
EintTMB, 12. 1., DTVidin, 49. 1.). Ez a kézirat átírási rendszeréből teljes 
világossággal következik (1. 68. kk.). Olyan alakok, mint »uiku« 'alvás' 6V, 
30v (két különböző részben), »turlu turlu« 'különféle' 51 r stb. (különféle részek
ben); »karsu« 'szemben' 5r, 22v; »eiu« 'jo' 7r; »gyazu« 'méregkeverő' 8r; »gyzlu« 
'titkos' 9V; »szunu« 'lándzsa' 14r; »buszagu« 'vitulus' 16r; »aiu« 'ursus' 16r 

stb. kivételek. Ezek a kivételek mindenesetre rendkívül fontosak és a hiteles
ségük minden kétségen felül van. Vannak persze kétséges adatok is, még
pedig a szóvégi i-nál: a 13v lapon van »kçlch« 'kard' s utána következik »kéne« 
'hüvelye'; 18r: »domuszkele« 'serte'; 8r: »dilengye« 'koldus'; »dilengyluk« 
'mendicatio' (bizonyára dilenc" iluk-nsk. olvasandó); 8r: »gyendibasle« 'per-
t inax' ; 86r: »ahcse« 'szakács' (a ç % magánhangzót kíván); 88r: »herbirise« 
'mind'; »euszichane« ew-siçani 'glis' 16v; »mangyaszene« 'evését' 84r,v; »her-
birisze« 'mind' 88r. Vajon ezeket az alakokat 4-val kell-e olvasni? Meg kell 
gondolni, hogy az »i«-t a másolók gyakran felcserélik az »e«-vel. 

Szabályos esetek: »-vakti« 'ideje' 2r; »oturi« 'miatt ' 4r; »tarafi« 'oldala' 
6r; »tulumi« 'hólyagja' 6V; »kari« 'asszony' 6V; »parmaklari« 'ujjai' 6V; »kűri« 
'sovány' 6V; »inge buili« 'vékonytermetű' 7r; »dogri« 'hűséges' 7r; »iurekli« 
'bátor'" 7r; »kuvetli« 'erős' 7r; »urti« ' tető' 9V; »kapi« 12v, 29v, 32r, »kapu« 9V, 
12v, »aiak tulumi« 'fújtató' 10r; »fucsi« 'hordó' 10v; »ulchi« 'urna' 10v,; »bori« 
' tuba' 14r; »aiu« 'ursus' 16r; »kapigy« 'ianitor' 20r; »h[k]uri« 'száraz' 25v; 
»gyeri« 'vissza' 25v; »oturi« 'miatt ' 29v; »dogri« 'hűséges' 30r; »uahti« 'ideje' 
31v ; »buni« 'ezt' 39r; — »dururmi« 'áll-e?' 85r; »huzurmidur« 'kész-e?' 86r; 
»oturi« 'miatt ' 86v; »buni« 'ezt' 80r, 88v; »kuvetlu« 'erős' 78v; »suli« 'vizes' 78v. 

A -mis rag magánhangzója 

A -mis rag (praet. indefinitum) csak i magánhangzóval fordul elő, 
mint a nyugat-ruméliai nyelvjárásokban általában (DTVidin 55): »iaraklan-
mis« 'armatus' 13v; »verelmis« 'dátum' 14v; »dinulmis« 'dictio' 14v; »uiumis« 
'alvó' 31v ; »gyecsmisdur« 'elmúltak' 32v; »iauukulmÍ3ün« yavukulmissün 
'elvesztetted' 33r; »komisim« 'helyeztem' 35r; »olmamistur« 'nem lett ' 39r. 

/ 
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Az u hang a nem első szótagban 

Az u hang a nem első szótagban nyelvjárásunkban nagyon nevezetes 
szerepet játszik; ezt a nyelvjárást egyenesen w-nyelvj árasnak lehetne nevezni. 

A mai ^-nak nem első tőszótagban nyelvjárásunkban u felel meg: »hazur« 
'kész' 2r, 36v, 86r, »házul« 85r; »haze[*]rla-« 86v; »iarun« 'cras' 2r; »ialunusz« 
'solus' 3V; »ialunuszluk« 'egyedüllét' 3V; »artuk« 'quam' 4r, 44v; »alun« 'frons' 
5V; »kalun« 'carnosus' 7r; »herszusz« 'fur' 7V; »altun« 'arany' 9r, 22v; »iasztuk« 
'pulvinar' 9V; »kalup« 'forma' 14r; »szatur« 'linea' 14r; »kater« 'mulus' 15r; 
»balug« 'piscis' 17r; »iárum« 'sémi' 22v; »mangur« 'obulus' 23v; »iardum« 'segít
ség' 24v, 83 r; »szatun aldum« 'emi' 40r; »kadur« 'képes' 44v, 47v; »nea3ul« 
'milyen?' 48v; »kabil« 'lehetséges' 50v, 84v. 

A »kater« 'öszvér' szóban az * megmaradt. A hazur 'kész', kadur 'képes' 
és kabil 'lehetséges' nomen actô ris -alakokban két egymástól eltérő fejlődést 
találunk. Hazur és kadur a rendes fejlődést mutatják, a kabil megőrizte a 
második szótagbeli i-t és a törökök túlhosszú, emphatikus a-val ejtik (kabil 
-degil 'teljesen lehetetlen'). Az anyagnak a csekély volta egy másik — nagyon 
valószínű — magyarázatot is megenged: lehetséges, hogy a feljegyzett alakok 
mellett más alakok is voltak, nem első szótagbeli u, illetőleg i (vagy egyene
sen o) hanggal. Sőt azt a jelenséget is látjuk, hogy szóvégi u hangok, amelyek 
pl. Vidinben hangtörvényszerűleg i-vel vannak képviselve (kivételek persze 
itt is vannak), a mi nyelvemlékünkben megmaradnak. Erről már fentebb 
a szóvégi magas nyelvállású magánhangzók fejezetében beszéltem (78. 1.). 

A kapu, kapi-íéle alakokat vegyesen használják, de a nyelvtudat a két 
alak közt különbséget tesz. Először azonban hangsúlyozni akarom, hogy 
több ilyen kettős alak van. A 7. lapon látjuk az eiu 'jó' formát, — az általáno
san használt alak ei: igen kedvelték a »turlu« 'különféle', »karsu« 'szemben' 
alakokat (lásd 78. 1.). Éles fényt vet a jelenségre egy sokat mondó javítás. 
A 26. lapon ez a kifejezés található »dolviagar« dolu yagar 'jégeső esik' és 
ez a kifejezés így van javítva: »doli iagar«, annak a hangtani rendszernek az 
értelmében, amelyet a többi példáink mutatnak; »eiu«, »kapu« stb., tehát 
kevésbé voltak használatosak, — idegenszerű, vagy talán kevésbé udvarias 
alakok, voltak. 

Azokban a ragokban és képzőkben, melyeknek magas nyelvállású 
vokálisa van (eltekintve természetesen az abszolút szóvégtől), rendesen az 
u magánhangzót találjuk, — az i, i, ü csak különleges esetekben fordul elő. 

A szóképzésben az u rendkívül gyakori. 
A -li, -li, -lu, -lü, — -lik, -lik, -luk, -lük magánhangzója a mi nyelv

járásunkban rendesen u^: »eyluk« 'jóság' 7V; »dilengyluk« 'mendicatio' 8r; 
»gyegyeluk« 'pileus nocturnus' 8r; »iakluk« 'strofiolum' 8r; »tonluk« 'tibialia' 
8V; »csifluk« 'castellum' 9V; »tuzluk« 'salinum' 10r; »csakmakluk« 'ignitarium' 
10v; »mufftiluk« 'papatus' l l r ; »ziadelugile« 'nimium' 3V, 4 r; »kuvetlugile« 
'fortiter' 3V; stb.; a B részben: »iarama3lug« 30r; »tembelluk« 'pigritia' 31 r ; 
a Grammatikában: »badisahluk« 78v; »dalgali[*]k« ' ondagy amento' 78v; 
a D másik részében: »eyluk« 'jóság' 83 r; »szágluguna« 'egészségére' 84r-; 
»ácsluk-« 'éhség' 86r. 

A -síz, -siz, -suz, -SÜZ fosztóképzőnek szintén u a vokálisa a magyar
országi törökben: »kulakzuz igne« 'acicula' 8V; »tassakszusz« 'equus castra-
tus ' 15r, »auretszusz« 'viduus' 18v. 
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A birtokos személyragokban (1. 91. 1.): »basum« 'fejem';16 »gyendum« 
'én magam'; »gyozum« 'szemem'; »egpabun« 'ruhád'; »gyumlegun« 'inged'; 
»isun« 'munkád'; »konagumuz« 'a mi szállónk'; »ichumuz« 'mi ketten'; »haturu-
nus« 'az ön neheztelése'. A második személyben az u helyén gyakran fellép 
az affektív ü: »ierün« 'helyed'; »haturunü3« 'az ön neheztelése'. 

A harmadik sz. birtokos személyrag u hangjáról lásd a 91. lapot. 
A deklinációban (88. 1.): »benum« 'az én', »szenun« 'a te ' ; az anyag 

csekély és zavaros. A Grammatikában az »elimlering« genitivust találjuk, 
amely jellemző a Grammatikára, de nem a többi részekre. L. 88. 1. 

Az igéknél: »korkarum« 'félek'; »ierum, icserum« 'eszem és iszom'. Az 
aoristosnak nagyjában ugyanaz a magánhangzója, mint a mai köznyelv
ben, de az -ír, -ir, -ür képzőkben u magánhangzó van: »verursun« 'da-
bis' 28r; »gyorurum« 'látom' 30v; »inanurum« 'hiszem' 84r; »aluru3« 've
szünk' 50v; — persze váltakozások is előfordulnak (lásd 93.1.); — »biliurum« 
' tudom', »veriurum« 'adok'; — »uiudum« 'aludtam'; »gyeldum« 'jöttem'; »al-
dum« 'vettem'; »anlamadum« 'nem értettem'; »degyistermedum« 'nem vál
toztat tam meg'; — »uiudun« 'aludtál '; »nesitun« 'mit hallottál?'; — »katlan -
duk« 'vártunk'; »gydelum« 'menjünk'; »buldunuz« ' találtatok'; — »kalunusz« 
'maradjatok'; »alun« 'vegyetek'; »eileun« 'csináljatok'; — »istedukcse« 'ami
kor akarja'; »olmaduklerinden«'ex necessitate'; »gyordugunü3« 'amit ön lát ' . 

I t t , az igeragozásban, az w-nak a szerepe nem olyan jelentős, mint 
az előbb tárgyalt kategóriákban. Azokban az igeragozási alakokban, amelye
ket éppen idéztem, főleg olyan alakok fordulnak elő, amelyeknek a személy
ragjai a birtokos személynévmásokkal vannak Összefüggésben. Az igeragozási 
alakok másik csoportjában, a verbum substantivumban és azokban az alakok
ban, amelyeknek személyragjai a verbum substantivumra mennek vissza, 
nincsen u: »dusekteim« 'az ágyban vagyok', »kailim« 'beleegyezem', »deilim« 
'nem vagyok', »degiuliz« 'nem vagyunk'; — »eglenmeziz« 'nem maradunk; 
— »komisim« 'helyeztem'; »etmisim« ' tettem', »aldanmisi3« 'csalódtunk', 
»etmemissim« 'nem tet tem' ; — »isleieim« 'meg fogom csinálni'; »gyeieim« 
'fel fogom venni', »bicheim« 'kész vagyok kiszabni'. 

Az affectiv fi és a nem első szótag o hangja, amelyek gyakran kép
viselik az M-t, nem tartoznak ide, azokat külön tárgyalom (77. és 81. 1.) 

Mindezek a kérdések egy nagyobb komplexumba tartoznak, én most 
a kézirat anyaga szempontjából leegyszerűsítve tárgyaltam őket. 

Az i >> i változás és a magas-nyelvállású magánhangzók váltakozása 

A nyugat-ruméliai nyelvjárások egyik jellemző sajátsága, hogy bennük 
a mai köznyelv i hangja a szó belsejében, nem első szótagban az esetek túl
nyomó többségében mint i jelenik meg. (L. EintTMB, 13, 28, 49. 1.; magya
rul: MT Akad. Nyelv- és Irodalomtud. Osztály Közi., 1956, 11, 24, 43. 1., 
DTVidin 42, 52. 1.) Ez a jelenség a mi nyelvjárásunkban is megvan: »ahirende« 
ahirinde 'ultimo' 2V; »iedenü3« yedmüz 'étkeztetek' 84v; »U3[s]ür3une3« 'ön 
megfázik'; »hangyisze[&]na« 'kinek közületek?'; »mangyaszene« manc"asim 
'az ő evését' 84r ,v; »inger« inc'ir 'ficus' 22r; »altun szingyeri« a. sinc"iri 'arany
lánc' 9r; »demergy« demirc"i 'faber ferrarius' 19v; »peschente« pesç'trle 'törül-

16 A helyeket lásd az idézett fejezetekben. 
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közővel' 86v;»degermengy« degirmenc"'i 'molitor' 19v; »cseve[*]rurum«, »csever-
dum« 'converto' 25r; »gyeter« c"etir 'hozd' 32v, 33r; — »ende[*]rurum« 'lete
szem' 24r; »degyiste[*]rmedum« 'nem változtattam' 32v (sokszor r hang előtt). 

A nem első szótag magasnyelvállású magánhangzóinak fent jelzett 
fejlődése azonban a magyarországi törökben sokkal bonyolultabb, mint a 
vidini nyelvjárásban. Az előbbiben ti. az i > i változáshoz egy gazdagon 
kifejlődött magánhangzó-váltakozás csatlakozik, melyet a következő példa 
kon, illetőleg a következő csoportosításban fogok bemutatni. (HEFFENING-
49—50.) 

»gyendeni beklem c" endmi (2. P.) beklea 'caveat sibi' 4V; »uilaietenden« 
vilayeUnden 'az ő vilajetjéből' 41 r (háromszor); »hÍ3metenü3e« Mzmetinüz, 
'az ön szolgálatára' 44r; »yen[r]ende« yerinde 'az ő helyén' 85r; »etterenüzia 
ellerinüzi 'kezeiteket' 86v (az előző szótagban minden esetben e van) ; »ierunde« 
'az ő helyén' (fent ^-val); »ianunda« 'apud' 2V, 3V, 88r; »ianunda« 'apud te ' 
3 r; »altunda« 'alatta' 48r; »mabeinunde« 'intérim' 5r; »ardundan« 'versus' 5r; 
»eigye3un(i)e« 'bene' 34v (kétszer); »kimetunj« 'az ő értékét' 49r; »eÍ3unj« 
'aliquid bonj' 51 r; »vaktuna« 'idejében' 86r, — »uahtinda« 'idejében' 33v, 
»uahtinde« 31v ; »eu3ahibidan« 'gazdától' 42r. 

»verelmis« verilmis 'dátum' 14v; »degyisteliur« dec"isiíiur 'változik' 48r; 
»gyecsenurum« 'utor' 25 r; »gyeienurum« 'vestio' 24v, 32r; — »iapulmistur« 
'van csinálva' 48v; »dinulmis« 'dictio' 14v; »isidulmis« 'auditus' 7r; »darui-« 
'haragudni' 8r; »bichulmistur« 'szabatott ' 47v; »geiunmisim« 'fel vagyok 
öltözve' 37v; »3akuna« 'vigyázz !' 34r; »a3uli duriur« 'pendet' 35r. 

A 24v és 32r lapokon a »gyeienurum« 'vestio' és a 33v-n a »gyeynerum« 
'fel leszek öltözve' aoristosi alakokat találjuk; 27v: »ingyderum« 'turbó': 
inc'idirum. 

A »ka3an[m]logi« 'örökségelosztása' szóban a -luk képző van, még
pedig o magánhangzóval. 

Az »ichun« névutónak »ichon« alakja is van (39r); a »karon« 'stomachus' 
6r, »adom« 'passus' 9V, »csador« 'tentorium' 14r; »iaron« 'holnap' 33r, 33v (van 
»iarun« alak is, 1. 79. 1.) szavakban is -u-^-o-t találunk. 

Az u o-val váltakozik névmási alakokban: »benum« 'az én' 3 r, 5r, 37v, 
45r, 49r, 79r Gr, »benum[m]csi« 'az enyém' 83r, — »szenun« 'a te ' 3 r, 5r, 
»szenüm« 'ua.' 79r Gr, »szenuncsi« 'a t iéd '80 v Gr, — »onum ille« 'cum illó' 5r, 
»onum« 'az ő' 79v Gr, »onunci« 'az övé' 80v Gr, — »bizun« 'a mi' 79r Gr, — 
»3izun« 'a t i ' 29r, 30r, 86v stb., — »onlerun« (»onlerin«) 'az Ő' 80r Gr, — vö. 
»bizom« 'a mi' 42v, 43 r , »bizoncsi« 'a miénk' 43v, »ónom« 'az ő' 3 r, »3Ízon« 'a t i ' 
41 r ; a 48v lapon van egy genitivusi alakunk: »dunianon« 'a világnak a' (1. 89.1).; 
itt idézem a »iolonu3« 'az ön utazása' 44v alakot (vö. »haturunÜ3«, 1. 80, az u 
hang fejezetében). Azt is i t t említem, hogy a »szágluguna« 'az ön egészségére' 
84r szó »száglogone« alakban is előfordul (84v, 88r, 89v), s ez a szóban forgó 
kérdés szempontjából is, de egyébként is rendkívül figyelemre méltó alak; 

az aoristosban a többes első személyben az -uz végzet -02-zal váltako
zik: »aluru3« 'vesszük' 50v; »gyeluruz« 'jövünk' 85r; — vö. »isteros« 'akarjuk' 
30v, 86r; »gyidero3« 'megyünk' 38r-v, 85r, 86r; »ierosz« 'eszünk' 83r stb. (86r: 
»gyerosz«); »islero3« 'dolgozunk' 46r; »yaparoz« 'csinálunk' 45v; »neisteros« 
'mit akarunk?' 30v; »ne aparoz« 'quid uolumus' 45v; »neislero3« 'mit fogunk 
csinálni?' 46r; rendesen az o magánhangzós alakokat használják; 

»gydelum« 'eamus' 4V (1. 94. 1.) mellett van »alalom« 'vegyük' ada
tunk is 84v; 

6 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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»alun« 'vegyetek' 86v (1. 96. 1.) mellett van »iaikaion« 'mossa ki' 86v; 
»szukeslaion« 'szoruljatok összébb' 88r; 

»gyumleszüne« 'mindegyiknek' 88r [emellett: »gyumle3e[*]nj« aec. 33 r, 
»gyumlesze[*]nyi« 34r; »gyumle3onyi« uo.; »gyumleszuni« 84v]; »gyen[d]Í3üne« 
'neki' 49v; »birÍ3ünj« 'egyet közülük' 47r; »gairÍ3Üni« 'a másikat' 47r (kétszer); 
»gyitme3üne« 'menésének' 37r; »ichme3üne« 'ivásának' 44v, »cseszmeszüne« 
'vágásának' 88v. Tehát főleg a B részben, de a D-ben is. 

Egyéb magánhangzó-változások 

Az i eltűnése szó elején: »skengyederum« 'crucio' 27r; »stambolda« 49r. 
HEFFENING, Georgievits, 52. 1. 

Magánhangzó-előtét: »irenda« 'scalbrum' 10v (TS rende 'gyalu'). Az »ola-
zun« 'szükséges' alak valószínűleg tévedés (o lazum deil-idi 'ez nem volt 
szükséges') 88r. H E F F E N I N G , Georgievits, 50. 1. 

Elízió: Nyelvemlékünkben gyakori; különösen két egymás melletti 
magánhangzó közül az első sokszor eltűnik: »kapaga« 'maresallus' l l v ; »kapog-
lani« 'cubicularius' l l v ; »alagyat« 'vulpini coloris' 15v; »hemsirogli« 'nepos' 
19r; »skengyederum« 'crucio' 27r; »tegyribederum« 'probo' 27r; »nesitun« 
'quid audiuisti?' 42r; »tucsruk« 'saliva' 6V; »trup« 'rafanus' 20v; »haturna 
veriurum« 'moneo' 26v; »padsahi« 'padisahja' 42v. 

A nasil 'miféle?' szónak régi alakját őrizte meg az emlék a »nea^ul« 
48v alakban. 

Diftongizálódás: »cseine« 'mala' 5V. 
Delabializáció: ü > i: »tegyribederum« 'probo' 27r. 
u > o: »ionoz balugi« 'delfin' 17v, TS: yunus; »koion« 'juh' 20r. A stam-

bul szó nyelvemlékünkben »stambol« alakban van feljegyezve. HEFFENING, 
55. 1. 

A y, s, ç', c" palatálizáló hatása 

L. DTVidin 58. 
Példák: »iapcse« 'submisse' 3V; »ortangye« 'mediocriter' 3V; »bicsak« 

'culter' 10r; »szicsan« 'mus' 16v; »szakdics« 'paranimphus' 18v; »haber aligi« 
'hírszerző' 20r; »bicsakcsi« 'cultrarius' 20r; »szatigy« 'cupidenarius' 20r; »haligy« 
'tapetarius' 20v; »tarcsin« 'gingiber' 21v ; »acsik« 'lucidus' 22r, 36r; çigir- 'hívni' 
24v, 26r, 26v; »bagislarum« 'spendizo' 24v, 25r, 27r; »szicsra-« 'salto' 27v; »a3a-
gyik« 'egy kevés' 31 r; »chibuklea« 'verd ki' 34v; »chamasir« 'fehérnemű' 34v; 
»chikmadum« 'nem mentem ki' 41v ; »arsin« 'öl' 49r; »csikma« 'kimenni' 83 r; 
»acsim« 'éhes vagyok' 86r; nem látunk palatalizációt ezekben: »evgyaz« 'domun-
cula' 9V; »szukeslaion« 'szoruljatok összébb' 88r. 

A »szidergy« 'bubulcus' 20r valószínűleg sigirc"i-nek olvasandó. 

Magánhangzó-harmónia 

A magánhangzó-harmóniából nyelvjárásunk sokat megőrzött, de az 
ö > o, ü > u, i > i, i > i hangváltozások következtében ennek a jelenség
nek a rendszere nagyon visszafejlődött alakban van meg benne. Ilyen alakok 
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keletkeztek, mint: »oyle« 'dél' 2r; »ote« 'túlsó' 2r; »iuksek« 'magas' 2V; »gye-
muk« 'borda' 6r; »iurek« 'szív' 6r; »inger« inc"ir 'füge' 22r; »dogri« 'hű' 30r; 
»nichun« 'miért?' 32r; »gyumlek« 'ing' 32v; »degyul« 'nincs' 83 r; »ugyren-« 
'megszokni' 84r; »icsun« 'miatt ' passim; »peschente« pesç'ir/e 'törülközővel' 86v. 

Egy-egy vegyes hangú szóban néha hasonulás történik, de ez ritka. 
Ide tartozik a hàne 'ház' szó, mely a nyelvjárásokban is sokszor fordul elő 
e magánhangzóval. Az IlLK-ban ilyen alakok vannak: »divanhana« 'pala-
t ium' 9V; »csatebhana« 'cancellaria' 13 r; »abhana« 'latrina' 9V; »gyebhana« 
'armamentarium' 13r; »tabhana« 'monetaria' 13r; »timarhana« 'hospitale' 13v; 
»csitaphana« 'biblotheca' 14v. Vö. H E F F E N I N G , 62.1. STACHOWSKT, Przyrostky 16. 

Magánhangzó-illeszkedés 

A magánhangzó-illeszkedésben különösen sok és a nyelv hangtani képét 
súlyosan befolyásoló változást látunk. A törvény persze nagyjából i t t is 
érvényesül: »buszabahlarda« 'his matutinis' 2V; »katlandugunuza« 'várása 
miatt ' 29v; »kalkarum« 'felkelek' 29v; »bizden« 'tőlünk' 29v; »zahmete« 'fárad
ságnak' 29v; »ierde« 'helyen' 83 r; »buldunuz« 'találtatok' 83 r; »iaramaz« 
'rossz' 83 r. 

De épp oly gyakoriak az olyan alakok, melyekben nincsen illeszkedés: 
»gyunden« 'naptól' 2V; »istedukcse« 'amikor akar' 2V; »usztune« 'supra' 2V; 
»iuksekte« 'in alto' 2V; »dusekte« 'ágyban' 29r; »haturunü3 kalma3ün« 'ne 
vegye rossz néven' 29v; »suilema« 'megbeszélni' 29r; »3echerum« 'megismerem' 
29v; »verurum« 'adok' 83 r; »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »gyema, icsma« 'enni 
inni' 83 r. 

Tanulságos a -lar többes jel viselkedése: »szabahlarda« 2V; »szacslar« 
5 r (kétszer); »kasz[s]lar« 5V; »burun deliklari« 5V; »dudaklar« 6r; 84r, »humusz-
lar« 6r; »ternaklar« 6r; »csizmeler« 8V; »mamuzlar« Sv) »kezlar aga« l l v ; »saraj 
agalari« 12r; »oklar« 14r; »mecstupleri« 14r; »daneler« 14r; »szuszlar« 'pro-
verbium' 14v; »duslar« 'Träume' 31 r , 31v ; »hazretleri« 35v; »adamlara« 35v; 
»chismelerj« 36r; »chismelerumj« 36v; »adamlar« 38r ,v, 48 r; »oinagyilara« 'ad 
saltatorem' 40v; »haberlerden« 41 r (40v: »ahbarlerden«, uo. »haberlerden«); 
»gyunlerde« 41 v ; »nameleri« 'újságokat' 41v ; »3U3lardan« 42r, »3U3lar« 43 r, 
»3uzlara« 47v; »turklerum« 'a törököknek a' 43v; »bazergyanlara« 45 r; »alda-
durlar« 45r »aldaduriurler« 45v (»e« : »a«-ból javítva?); »aldatma3ünler« 46r; 
»szu3larrumuzi« 48v; »olmaduklerinden« 47v; »renkleri« 'szineket' 51 r ; »elimler« 
'a tudományok' 77v Gr; »hazaler« 'erők' 78r (kétszer) Gr; »hazalerungh« 78r Gr; 
»hazalerhe« 78r Gr; »hazeleri« 78r Gr; »hazalerden« 78r Gr; »gyanler« 78r; 
»onlar ^ anler« 80r Gr; »onlerin ~ onlerun« 80r Gr; »onlere ^ anlara« 80r Gr; 
v o c : »onler ~ anlar« 80r Gr; »bunler« 80v Gr; »dosztlar« 84r; »dudaklar« 84r; 
»ezpableri« 86v; »kelecsleri« 'Schwerter' 86v; »oglanlar« 86v; »agalar« 86v (több
ször); »gyemuklar« 88r; »tuta[u]rler« 'fognak' 87v; »ada[katlan]urler« 87r; 
»gyemuklar« 'Knochen' 88r. 

A szóképzésben és a ragozásban nagyon zavarja a szabályos állapotot 
az u hang gyakorisága (1. 79 kk.). 

Az accusativus alakját a szóvégi magas nyelvállású magánhangzók 
képviselete szabályozza (1. 78. 1.). A dativus az esetek többségében normális; 
i t t-ott jelentkezik az -e a szabályos -a helyett, — feltűnnek a »doku3 buchuge« 
és »choge« alakok. Hasonló a helyzet a locativusban és ablativusban. A saat 

6* 
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'óra' ragjainak illeszkedése olyan, mint amilyen volt a köznyelvben a leg
újabb időkig: saatte(n) : Példák: 89 .1 . 

Az igeragozásban is hasonló a helyzet, de még határozottabban 
háttérbe szorul az illeszkedés. A seçerum 'megismerem' 29v; isteroz 'akarunk' 
30v; olurse 'ha lesz' 50v; bulmazsünüz 'Ön nem fog találni' 51 v ; c"eldum 'jöt
tem' 39v féle alakok talán még gyakoribbak, mint az illeszkedést mutatók. 
(L. az igeragozás alakjait, 92. 1.) 

Az alakok — hangulat szerint — változhatnak is. Van zemande és 
zemanda alak. 

Sajátságos a -ma suffixum sorsa. Akár nomen verbalét képez, akár 
imperativusi alakban szerepel, mindenképpen -ma: »gyitma« 'menni' 38v, 
40r; »iema« 'enni' 88v (kétszer); »iesma« 'inni' 83 r; »eyerlema« 'ne nyergeld 
fel' 15r; »szuilema« 'ne beszélj' 35v; »verma« 'ne adj ' 84r. 

Az enklitikus da 'is' megtartotta veláris magánhangzóját: »benda« 
'én is' 30r (»szenda« 'benned' 84r). 

HEFFENING, 5 8 - 6 3 . 1.; DTVidin, 31—60. 

Hosszú magánhangzók 

Abból a körülményből, hogy két régi szóban, amelynek kétségtelenül 
hosszú magánhangzója volt (sü 'víz', saat 'óra', 1. 69. 1-.), a hosszúságot fel
tűnő módon következetesen jelöli az emlék, ami a perzsa-arab hosszúságok
nál nem fordul elő, fontos következtetést lehet vonni: a perzsa-arab hosszú 
magánhangzók a magyarországi török nyelvben nem hosszú magánhang
zókkal voltak képviselve, hanem itt-ott félhösszú, néha nem különösebben 
rövid, de lényegében rövid magánhangzókkal és sok esetben közönséges 
rövid magánhangzókkal. Abban az irányban fejlődtek tehát, amelyet a köz
nyelvben és a többi nyelvjárásokban látunk. (Vö. DTVidin, 30.) 

A perzsa-arab hosszú és félhosszú a a köznyelvben — és emlékünk 
nyelvében is — bizonyos esetekben kétségtelenül megvolt. 

Pontos adatokat ezekre a hosszú magánhangzókra vonatkozólag nem 
lehet adni. Ott használom (néha) az à jelet, ahol egy nem rövid a-t ki akarok 
emelni. 

Mássalhangzók 

Spontán mássalhangzó-változás 

k > ç' — g > c" 

Nyelvjárásunk egyik jellemző sajátsága a palatális &-nak ç' (= t'é)-ve\ 
és a palatális g-nek c" (= dz)-vei való képviselete*; az elsőt a kézirat es, cÄ-val, 
a másodikat gy, gi-vel jelöli, — más átírási módok nagyon ritkán fordulnak 
elő (1. az átírásról szóló fejezetet). 

A k > ç'képviselet nem hangtörvényszerű, így pl. a 9. lapon a követ
kező megfeleléseket találjuk: »bicsmeg« 'vágni', »ipek« 'selyem', »iplik« 'filum,' 
»iukszuk« 'gyúszű', »csifluk« 'castellum', »dussekleri« 'ágyai'. Talán nem állandó 
alakokkal van dolgunk, egyes szavakat k-val is, ç'-vei is használtak. A g>c" 

* c" = a rendesnél palatálisabb cff. 
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változás általános. (Nem arról van szó, hogy török k, g hangokat délszláv 
[vagy albán] hangokkal helyettesítettek volna. A kérdés bonyolultabb.17) 

Példák a h képviseletére: »csifaet« 'satis' 3V < kifàet; »icsen« 'seiend' 
4V < iken; »tecsrar« 'ismét' 5r < tekrar ; »csuruk« 'putridus' 5V < cürük; 
»isemek« 'mingere' 6V, TS isemek; »u[k]szurmecs« 'sternutatio' 6V; »csurszi« 
'catedra' 13r < leürsi; »csupri« 'pons' 13r < küpri; »tüfek« 'bombarda' 13v < 
tüfek; »chekmech« 'húzni' 14 < céhnek; »mecstup« 'littera' láT<cmektup; 
»eilemecs« 'csinálni' 14y <eylemek; »frencs« 'nyugati ' 14v <frenk; »renkleri« 
51 r , »rencsi« 'színt' 51 r; »eresek« 'masculus' 7r < erkek; »gyulmecs« 'ridere' 
7r < gülmek; »gyemuk« 'os' 6r; »iurek« 'cor' 6r; »gyoguz« 'pectus' 6r; »pach« 
'castus' lv<päk; »cseszigy« Tatro' 8r < kesici; »tecse« 'hircus' < teke; 
»tilcsi« 'vulpes' 16r < tilki, »csupek« 'canis' 16v; »urumgyecs« 'aranea' 17v; 
»szum[l]ucs« 'sanguisuga' 17y; »peschir« 10r; »csirez« 'cerasum' 21 r < kirez; 
»mergyumecs« 'lens' 21v < mercümek; »rencs« 'color'; »-rengy« 22r; »gyocs« 
'kék' 22r; »ilcs« 'első' 22v; »mubarecs« 'szent' 22v; »csesz-« 'vágni' 24r; »ducse-
rum« 'effundo' 24v < dök-; »icsi« 'kettő' 28r; »csere« '-szór' 28r; »chim« 'ki?'; 
»fichr et-« 'gondolni' 30v; »lachin« 'de' 30v; »mumchin« 'lehetséges' 30v; »erchen« 
'korán' 30v; «3echis« 'nyolc' 31 r ; »szecser« 'saccarum' 21 v < seker; »3uchur« 
'köszönet' < sükür; »chere« 'szór' 32T; »chifaiet« 'elég' 32r. 

Több példát a B részből nem idézek, a következők a D részből valók: 
»gyocs« 'ég' 78v Gr. (»gyocs« 'kék' 22r); »csilisza« 'templom' 79r; »csim« 'ki?' 
80v; »benumcsi« 'az enyém' 80v; »bulaichi«, »bulaicsi« 'isten adja, hogy' 82r; 
»szevegyek« 82v (2r: »gyelegyecs«); »netecsi« 'nite-ki' 83 r; »benumcsi« 'az enyé
met' 83 r; »csebab« 'sült' 84v; »csifaet« 'elég' 84v; »csedi« 'macska' 84v; »csere« 
'^szor' 85r; »icsi« 'kettő' 86r; »tecslipszuz« 'fesztelen' 86v; »belchi« 'talán' 88v. 

Emellett a »cs«, »eh« a régi ç hangot is jelöli: »csók-« 'sok' 2r; »jcserde« 
'bent' 2V; »hics« 'egy sem' 3 r; »nicsun« 'cur?' 4r stb.; — »acha« 'nyisd ki' 29v; 
»3ecserum« 'megismerem' 29V; »gyech« 'késő' 30v; »chok« 'sok' 31v ; »gyerchek« 
'igaz' 31v ; — »csanak« ' tál ' 86v; »icsma« 'inni' 83 r; »icsun« '-ért' 84r; »hacsan« 
'mikor' 84v; »csók« 'sok' 84v; »gyecser« 'elhalad' 84v; »csorba« 'leves' 85 r; 
»bucsuk« 'fél' 86r. -, , , 

Példák a g > c" változásra: »bugiun« 'ma' 2r; »gyeçs« 'késő' 2r; »gyele
gyecs« 'in futuro' 2r; »hergyun« 'minden nap' 2r; »degyl«'nem' 2r és passim; 
»bugyegye« 'hoc vesperi' 2V; »gyegyeille« 'noctu' 2V; »gyeri« 'retro' 2V; »gyir-« 
'bemenni' 29v; »gyor-« 'látni' 30r; »ugyren-« 'sich gewöhnen' 83v. 

Emellett a »gy« jelöli a régi c hangot is: »nigye« 'quomodo' 4r; »ialangy« 
'mendax' 7V; »-gyeligy« 'jövő' 7V; »biligy« ' tudó' 7V; »bilmeigi« 'nem tudó' 7V; 
»gyazu« 'veneficus' 8r; »agyeptur« 'csoda, ha' 31 r ; »degisturegyek« 'ad mutan-
dum' 47r; »mangya« 'evés' passim; »gyumleszi« 'mind' 86v, 88v; »nigye« 'hogy' 
87r; »iszigyak« 'mieleg' 88r. - , 

H E F F E N I N G , 66. 1. (sovány anyag). -

Feltételes mássalhangzó-változások (váltakozások) 
Szó elején 

b- (p-) — Ist . p-: »bassa«---'»passa« l l v ; »bazar« 22v (kétszer); »badisah«, 
»badisahluk« 78v Gr; »bek« 'pek' 88v. 

17 Vö. RÄSÄNEN, Lautg. 149, EintTMB, 56. 1. és „Traces of the Turkish Language 
in Albánia" c. értekezésemét az ÄOH'XI I I . kötetében, 21 —22. 1. 
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t- — Ist. d-: »tevte[r]dar« l l v ; »tabak« 'szűcs' 19v; »tuch[turs]un« 
'álljon' 36v. 

d Ist. t-: »dat-« 'gusto' 26v TS tatmak. 
g- — Ist. k-: »garga« 'cornix' 17r. HEFFENING, 66. 1. 
k- > g- > c"-: »gyemuk« 'costa, borda' 6r (Vidin: gemik) ; »gyendi« 

'maga' 8r (TS kendi); »gyendum« 'magam' 85, »gyenduni« 'magadat' 84r; 
»gyendi« 86v, 87r. H E F F E N I N G , 64. 1. 

s- — Ist. z- : »szingyer« sincir 'monile' 8V (TS zincir); »szeitum« 'olea' 
21 r ; »szeman« 'tempus' 37r, 48v; »szira« 'quia' 47r; »sziade« 'nimis' 49r, 51 v . 

I. Az l úgy látszik nincs meg nyelvjárásunkban: »halda« (nem »halde«). 
Mit jelölhet az »ly« betűcsoport a »bolyuk bassa« 'centurio' 12v (== bölük 

basa) szóban? BLAU, i. m. 32. 
h- — Ist. 0: »humuszlar« 'humérus' 6r; »hambargy« 'obsonarius' 19v; 

»hipigy« 'restio' 20v. 
0 — Ist. h: »iszar« 'vár', »iszarlik« 79r Gr., »szeiszana« 'equus sarcina-

rius' 15a, N. KAKUK ZSUZSA: Nyt. Értek. 40 = Bárczi-Emlék, 154—7 (szó-
belseji változás seys-hane-ból.) 

0 — Ist. v-: »ururum« 'tango' 27v, 39r, »vurmistur« 86r. 
0 — Ist. y-: »bir il« 'unus annus' 22v, »iárum yl« 'sémi annus' 22v; »yl« 

9év' 46r; »igyrmi« 'húsz' 28r. Az olvasatok kétesek. 

Szó közepén 

-p- — Ist. -ft- »csipcsi« 'rusticus' 20r. 
-p- — Ist. -/-; »tecslipsuz« 'fesztelen' 86v. 
-rd- — Ist. -rt-: »iumurda« 'Ei ' 18r, de 18r: »iumurta«. 
-g Ist. -y-: »aga« passim; »kurbaga« 'testudo' 17v; »iogurt« 'lac coagu-

latum' 18r; »dogangy« 'accipitarius' 20r; »agacs« 'arbor' 21 r ; »szogan« 'caepa' 
20v; »bogda[i]<< 'triticum' 21v , »bagla-« 'concludo' 25r; »iagmur iagaur« 'pluit' 
27r. HEFFENING, 67. 1. 

-g- — Ist. -y-: »egri« 'ferde' 3V; »digren« 'furcinulla' 10r; »degermi« 
'rotundus' 10r; »beg« 'baro' l l v ; »duius« 'pugna' < dögüs 12r (26v: »dugy-«); 
»eglenma« 'ne maradj ' 49v; »eglenmeziz« 'nem maradunk' 85r. HEFFENING, 65. 

-y- < óoszm. -g- : »eierlerum« 'paro' 15r, uo. »eier« 'ephippium'. 
-h- — Ist. -h-^-y-^-k-: »bahbekleigy« 'vindemiator' 20r. 
-k- — Ist. -h- (< s): »akcsi« 'cocus' 20r. 
Régi w: »daulhana« 'timpana' 14r; »tevter-« 14v; »auret-« 'asszony' 18v; 

»euszahibi« 'hospes' 19v; »augy« Venator' 20r; »heute« 'hét' 22v, Vidin: hefte. 
-y- > 0: »bik« 'mistax' 6r. H E F F E N I N G , 53. 1. 
y mint hiátustöltő (az IHK rendszerint a régi állapotot képviseli): 

»ieelum« 'együnk' 84v; »beaz« 'albus' 22r; »csifaet« 'elég' 86r; »eileum« 'csinál
jatok' 87r; »biuk« 'nagy' 88v (kétszer); »padisah szarai« 'aula regia' 9V; »iaikaion« 
'mossatok' 86v. H E F F E N I N G , 56. 1. 

-z- — Ist. -d-: »kazi« l l r . 
-z-^-s- — Ist. -z-; »haz[s?]na-« ~ »haszna« l l v , 12r. 
A rj hangot nyelvjárásunk nem ismeri. 13r: »csank« 'campana',»csankluk«. 

Szó végén 

»espab« 47r — »eszpabi« 'ruha' 8V; »eszpabun« 'ruháid' 47r; » naip« 'prae-
positus' l l r ; »csatib« 'scriba' 12r; » akrep« 'scorpio' 17v; »gievab ver-« 'respon-

* 
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deo' 24v; »edep ederum« 'honoro' 25v; »murecsep« 'atramentum' 14v; »sarap« 
'bor' 21 r , »csitap« 'liber' 14r; »mecstup« 'littera' 14r, uo.: »-bi«, uo.: »-pler«; 
»csaget« 'carta' 14r; »divid« 'atramentarium' 14v; »tahta szinegi« 'cimex' 17v; 
»gyumlegi« 'indusium' 32v; »aldatmamagile« 'absque deceptione' 45v; »kapucsi-
liti« 'sera' 12v; »sepete« 'a kosárba', »uzum szepeti« 'torcular' 21 r ; »aldadu-
rum« 'decipio' 25r; »issidurum« 'audio' 26r, 42v, 86r; »ingyderum« ' turbó' 27v. 

-d — Ist. -t: »adiauriszi« 'hinnulus' 15r; »birkád« 'simplex' 28r (hatszor). 
-c" — Ist. -g<~^-k: »gyengy« 'pugna' TS cenk(-gi) 12r. L. 85. 1. 
A szóvégi k: részint megmarad, részint ç'-vé változik (1. 11. 1.), de g 

képviselete is van. A q rendesen megmarad, itt-ott g-vé válik, viszont a g-t 
— néha a szó belsejében is — egyes esetekben q képviseli: »bicsmeg« 'vágni' 
9r; Gr 81 r »-meg~-mak«; »balug« 'piscis' 17r; »kabug« 'squamma' 18v; »ag-
tausan« 'cuniculus' 16r; »depsermeg« 'carpio' 24r; »iakluk« 'strofiolum' 8r; 
»iakmurluk« 'pallium' 8V; »iak« 'butirum' 18r; »szakdics« 'paranimphus' 18^; 
»tabak« 'pellio' 19v (debbäg); »sevmeg« 'szeretni' 81 r Gr. 

régi -g: »3ag« 'sanus' 37r. 
HEFFENING, 63, 66. 1.; BTVidin 68. 
s — z: »tesz« 'cito' 2V; »ialunusz« 'solus' 3V; »azagig« 37r; »aszagyk« 

'parum' 3V (kétszer), 31 r; »bilmesz« 'er weiss nicht' 4r, 43v ; »iaramaz« 'peius' 
4r; »benszusz« 'sine me' 5 r; »iusz« 'arc' 5r; »győz« 'oculus' 5V; »gyozichi« 'oculi 
angelus' 5V; »agez« 'os' 6r; »gyoguz« 'pectus' 6r; »disz« 'genu' 6V; »szemiz« 
'pingvis' 7r; »besz« 'vászon' 9r; »toz« 'por' 13v; »szuszlar« 'proverbium' 14v; 
»kopuz« 'instrumentum musicum' 14v; »szeiz« 'atoglani' 15r (TS seyis) ; »horoz« 
'capo, kappan' 17r; »tavuz« 'pavo' 17r; »ionozbalugi« 'delfin' 17v; »domuszeti« 
'laridum, szalonna' 18r; »miraz« 'patrimonium' 18v; (eredeti s) »karpusz« 
'pepones' 21 r ; »koz« 'nux' 21 r; »gyuz« 'autumnus' 23 r; »iusz« 'száz' 28r; 
»szecsiz, dokuz« 'nyolc, kilenc' 28r; — »haturunü3« 'az ön neheztelése' 29v; 
»degiuliz« 'nem vagyunk' 29r; »3echis[s]<< 'nyolc' 31 r; »gyelmes« 'nem jön' 31v ; 
»gyaramaz« 'rossz' 48r, »gyararmaz« 47r; — »ierosz« 'eszünk'; »sziz« ' t i ' ; »iara
maz« 'rossz' 83 r; »tesz« 'gyors' 84v. L. DTVidin, 68—69. 

-z (-s) — Ist. s: »csauz« 12r, TS çavus. 
-m^-n: Hogy egy másoló, aki a szöveg nyelvét nem érti, a szóvégi m 

és n jeleit részint másolási hibából, részint a szóvégi nazálisok jelének fel
oldása alkalmával felcseréli, az nagyon jól elképzelhető. A mi török adataink
ban azonban igen sokszor és nem összevissza, hanem bizonyos rendszer szerint 
szerepel az »-m« és »-n« felcserélése, úgy hogy legalábbis egyes esetekben szó
végi m > n és n > m változásra gondolhatunk. Ezt a kérdést a kutatás 
(további adatok, jövevényszók vizsgálata) meg fogja oldani. Példák: »gyehen-
nen« 'infernus' 6r; »altum« 'aurum' 9r; »ilam« 'serpens' 17v (uo. »ilami«, uo.: 
»gylambalugi«, »iaiambalugi«); »szeitum« 'olea' 21 r; »uzun« 'szőlő' 22r; »kűri 
uzun« 'uvaesivae' 22r; »bairan« 'pascha (húsvét)' 22v; »makszun« 'loquax' 22v; 
»aldun« 'vettem' 41 v ; »szóm« 'finis' 43 r; »lazun« 'szükséges' 84v, 86v, 88r; 
»ierum[n]<< 'helyed' 86v, 88r; »tokin« 'jóllaktam' 84v; »táán« 'evés' 86r (»sze-
nüm« 'tiéd' 79vGr.; »onum« 'övé' 79vGr; »bizun« 'miénk' 79r. Gr. Vö. 90.1. 
(BLAU 209; burum 'orr'; K E M U R A — COR. 70: buíum 'mind', 72: izun^izum 
'engedély', tamän 'kész'.) Adatok számos nyelvjárásban. 

A jelenség összekeveredik az r\ > n, r\ > m, n^m fejlődéssel, illetve 
váltakozással, pl. onur\ 'az ő' > onum, onun. HEFFENING, 72—73. 1. 

-I — Ist. -r: »házul« 'kész' 85r. HEFEENING, 75. 1. 
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Mássalhangzó-csoportok 

-nd-, -nt- — Ist. -md, -mt-: »sindi« 'iam' passim, TS simdi; »kalentras« 
'scriptorium' 14v; »kuiungy« 'aurifaber' 19r, TS kuyumcu. 

-fi- — Ist. -ftl-: »csifluk« 'castellum' 9V. 
-r- — -nr-: »sora« 'postea' 2r. 
-t- — Ist. -rt-: »csigetum« 'hívtam' 26v, Vidin. 
-str- — Ist. -sr-: »mastrabada« 'in poculo' 37r. 
-kç- — Ist. -hç- : »bakcsevan« 'hortulanus' 20v; »bahcse« 'hortus' 20v; 

»ahche« 'pecunia' 51 r . HEFFENING, 66 — 67. 1. 
-hs- — Ist. -ks- (ostrum. eysik) »eh3Ík« 'fehlend' 33r. 
-ht- — Ist. -kt-: »uahtinda« 33v. 
-ç- — Ist. -*#-: »hi3mechar« 'serve!' 32, 36r, DTVidin 75. 

Metatézis 

»kerlangyk« 'hyrundo' 17r. 

Másodlagos hangok 

»techerar szóra« [sira] 'insuper' 4V < »tecsrar« 5r; »kumilluk« 'arenaria 
atramenti ' < kumluk 14v; »hipigyi« 'restio' 20v < ipçi; »ilcsi iaz« 'ver' 23 r; 
»chamarsirgyi« 'mosónő' 32v, 33v; »ru3Ígyare« 'szélnek' 34r; »elimbden« 'dalia 
scienza' 77r Gr. 

Alaktan 

Névszóragozás 

Superlativus 

»Enfena« 'pessime' 4r. 

Accusativus 

Nyelvemlékünkben, mint a nyugat-ruméliai nyelvjárásokban általában, 
az accusativus végződése -i: »terechei ducsmecs« 'vetni' ( R E D H . : tereké 'grain, 
produce') 21v ; — »pengyerei« 'ablakot' 32r; »gyumlegi« 'inget' 32v; »anahtari« 
'kulcsot' 35r; »papuchi« 'papucsot' 36r; »sui« 'vizet' 37r; »zemani« 'időt' 39r; 
»ßaati« 'órát' 39v; »adamj« 'embert' 48 r; »doßtu(r)« 'barátot ' 40v; »hogyai« 
' tanítót ' 48r; — »elimi« ' tudományt ' 77r Gr; »elimleri« ' tudományokat' 77v Gr; 
»hazai« hassa[y]i 'erényt' 78r Gr; — »szofrai« 'asztalt' 86v, stb.; »agai« 'urat ' 86v; 
»nasibi« 'részt' 88r. 

Genitivus 

A genitivus alakjáról nyelvjárásunk alapján nem alkothatunk világos 
pet. Az A részben van: »adamlarun« 'embereknek a' 38v; a B részben fordul elő 
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a »dunianon« 'világnak a' alak, amely dunyanun alakra vezethető vissza 
és a 41 r lapon a b . szr.-gal ellátott tőből való kralinun 'a császárnak a' genitivus, 
s így — ha a névmások genitivusi alakjait is figyelembe vesszük — n a g y 
valószínűséggel állíthatjuk, hogy a főnevek genitivusi végződése -un ~ -on, 
-nun ~ -non volt. Hogy az u-s alakok gyakoribbak voltak, mint az o-s alakok, 
az valószínű, de nem biztos. 

A B részben (32v) találjuk az aganum alakot a »bundadur aganum 
gyumle seiler« 'hie habet dominus omnes suas res' hibás mondatban. I t t a 
»seiler« helyett »seileri«-nek kellene állni. Es az »aganum« szó bizonyára 
agam(n)un-ra, javítandó. (De a névmásoknál van genitivusi -m. Vö. 90. és 87.1.) 

A 43v oldalon bukkan fel a' »turklerum ascheri« 'a törökök katonái ' 
kifejezés. I t t is íráshibával van dolgunk? 

Több genitivusi alakot tartalmaz a kézirat D~része : »eliming« 'tudomány
nak a' 77r; »elimlering« 'tudományoknak a' 77v; »hazanung« 'erénynek a' 77v; 
»akrabungh« 'skorpiónak a' 77v; »benumcsinung« 'az enyémnek a' 80v; azonban 
ezeket a mi nyelvjárásunk bizonyára nem használta. (Vö. 65—6. 1.) 

Dativus 

A dativus alakja annyiban tér el a mai köznyelvi alaktól, amennyiben 
végződése veláris hangrendű szavak után — úgy látszik — sokkal gyak
rabban fordul elő palatális magánhangzóval, mint a köznyelvben: »zemane« 
'időnek' 2V, 48v; »tarafa« 'oldalnak' 2V; »iardume« 'segítségnek' 24v; »oldu-
guna« 'levésének' 33r, 35v; »ruzigyare« 'szélnek' 34r; »szepete« 'kosárnak' 34v; 
»choge« 'soknak' 38v; »doku3 buchuge« 'fél tízre' 39v; »berbere« 'borbélynak' 
40v; »tarza« 'módnak' 47v; »duchmeie« 'tallérnak' 49r; »duchana« 'boltba' 50v; 
»behaie« 'árnak' 51v , 52r; — »mangyaia« 'evésnek' 83v, 85r stb.; »alahe« 'isten
nek' 84r; »oraia« 'oda' 86v. 

A Grammatika a következő alakokat adja: »elimhe« ' tudománynak' 
77r; »elimlere« 'tudományoknak' 77v; »hazaieh« 'erénynek' 77v. Lásd 75. 1 

Locativus 

A locativus és az ablativus magánhangzója körülbelül úgy viselkedik, 
mint a dativus magánhangzója: »szemande« 'időben' 2r; »ahirende« ahirinde 
'a végén' 2V; »zemanda« 'időben' 2V; »iuksekte« 'magasban' 2V; »halda« 'állapot
ban' 50r; »aszada« asäda 'lent' 2V; »oile oldukte« 'ergo' 4V, 38r; »dusekte« 
'ágyban' 29r; »doßt[t]a« 'barátnál' 40r; »duniade« 'világon' 45v; »seherde« 
'városban' 51 v ; — »ierde« 'helyen' 83 r; »evde« 'házban' 83r stb.; »dasrada« 
'kint, kívül' 85 r; »iokarda« 'fent' 86v. 

- Ablativus 

»csoktan« 'régóta' '2 r ; »bundán« 'ettől, ebből' 2r, 3 r ; »gyunden« 'naptól ' 
2V; »iuksekten« 'magasból' 2V; »ierden« 'helyről' 3 r; »dasradan«. 'kívülről' 3 r ; 
»iraktan« 'távolból' 3 r; »taraftan« 'oldalról' 3 r; »istedugumuzden« 'ahogy 
akarjuk' 3V; »buhuszusztan oturi« jdz okból, ezért' 5 r; — »iedi ßaaten euel« 
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'hét órával ezelőtt' 31 r; »gyumlekten« 'ingről' 32v; »duaden euel« 'imádkozás 
előtt' 38r; »alahten« 'istenről' 38r; »choktan« 'sokból' 39r; »konaktan« 'vendég
fogadóból' 39v; »euden« 'házból' 39v; »arßlaniden« 'tallérról' 51v ; — »kahve 
altidan« 'reggeli miatt ' 83 r; »csebabten« 'sültből' 84v; »etmekten« 'kenyérből' 
84v; »ácsluktan« 'éhségtől' 86r; »nikoládan« 'N.-tól' 86v; »agadan« 'úrról' 86v. 

Aequativusi alakok 

»iapcse« 'submisse' 3V (CHLOROS: yapça\); »ortangye« 'mediocriter' 3V, 
»ortongye« 84r> »eigye« (iyrce TS) 'bene' 36v, »eigye3un(i)e« 'bene' 34v; 
»niche, nigye, negye« 'ne kadar, nasil' passim. Vö. az »olingye«, »varingye« 
2 r 'v gerundiumokkal. 

Névmások 
Személyes névmások 

Egyes szám 1. személy: Nom.: »ben« 79r Gr. Acc.: »beni« 79r Gr. Gen. 
»benum« 3 r , 5r, — 37v, 45r, 49r, — 79r stb., 83r, 84v; »benumcsi« 80v. Dat.: 
»bánna« 30v; »bana« 32r, 32v, 47r, — 83 r; »baga« 79r Gr. L o c : »bende« 47r. 
Abl.: »benden« 30v, 79r Gr. 

2. személy: Nom.: »szén« 79v Gr. A c c : »3eni« 36r, »széni« 79v Gr. Gen.: 
»szenun« 3 r, 79v Gr, »szenum« 5r; »szenüm« 79v Gr; »szenin« 79v Gr; »sze-
nun(csi)« 80v Gr, Dat.: »3ana« 43v , 83r stb.; »sza^a« 79v Gr. L o c : »szenda« 
84r, »szende« 86r. Abl.: »szendén« 79v Gr. 

3. személy: Nom.: »ol, o« 79v Gr. A c c : »anni« 46r; »oni ~ ani« 79v Gr. 
Gen.: »ónom« 3 r; »onum« 5r, 79v Gr; »onunci« 80v Gr! Dat.: »ana« 46r, 88r; 
»onga ~ ona« 79v Gr. L o c : »onda«passim. Abl.: »ondan« 5 r; »ondan« vei »anda« 
79v Gr. 

Többes szám, 1. személy: Nom.: »biz« 79r Gr. Acc : »bizi« 84v, 79r Gr. 
Gen.: »bizom« 42v, 43 r, »bizoncsi« 43v , »bizun« 79r Gr. Dat.: »bi3e« 51 r; »bize« 
79 rGr. Abl.: »bizden« 79r Gr. 

2. személy: Nom.: »SZÍ3« 44r; »sziz« 83r. Acc : »3ÍZÍ« 29v, 30v. Gen.: »3Ízun« 
29r, 30r, 86v stb.; »3Ízon« 41 r . Dat.: »szize« 30r, 49v; »313e« 42r. Abl.: »szizden« 
79v Gr. 

3. személy: Nom.: »onlar ~ anler«, »onler ~ anlar« (vocativus) 80r Gr. 
A c c : »onlari ^ onleri« 80r Gr. Gen.: »onlerin <•>- onlerun« 80r Gr. Dat.: »onlere -s* 
anlara« 80r Gr. 

A bu névmás 

A bu 'ez' névmás alakjai közül különösen a locativusi »bunda« fordul 
elő gyakran 'itt ' jelentéssel, — »bundan«-ra is vannak példáink. A Grammatika 
ezeket az alakokat adja (80r'v): »bu, buni, bunun, bunung, buna, bunda, 
bunden, bunler (kétszer), bunlering, bunlere, bunlerden«. 

A »csim« névmás 

Ugyancsak a Grammatikában találjuk a »csim« 'ki' névmás ragozását 
is (80v): , 
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Egyes szám a c c : »csimin« (a régi accusativusi alak 3. személyű bir
tokos személyraggal: kimin = kimi(si)ni 'egyrészüket' ?). Gen.: »csiming« 
vagy »csimun«. Dat.: »csime«. Abl.:- »csimden«. 

Többes szám, nom.: »csimler«. A c c : »csimleri«. Gen.: »csimlering«. Dat.: 
»csimlere«. Abl.: »csimlerden«. 

A kendi névmás 

»gyendi« 86v, 87r; »gyendum« 85 r; »gyendumj« 36v; »gyenduni« 84r. 

Birtokos személyragok 

Egyes szám, 1. személy: »szultanum« 34v (kétszer); »basumj« 'fejemet' 
35v; »gyozumj« 'szememet' 37r; »beijnumj« 'agyamat' 35v; »taragumi« 'fésű
met' 35v; »eszpabumi« 'ruhámat ' 37v; »haluma« 'állapotomnak' 24r; »hatu-
ruma« 'emlékezetembe' 35; »gygytlerum« 'legényeim' 84r. 

2. személy: »gyumlegun« 'inged' 33v; »aklün« 'eszed' 35 r ,v (háromszor); 
»e3pabun« 'ruhád' 47r; »isun« 'munkád' 50r; »chohan« 'kendőd'; »iuregun« 
'gyomrod' 84r; »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »ierüm[n]<< 'helyed' 86v; »haturuna« 
'emlékezetedbe' 35r; »karnunda« 'gyomrodban' 86r; »ianunda« 'melletted' 
3 r , 83r. 

Többes szám 1. személy: »ichumuz« 'kettőnk' 39v; »konagumuz« 'ven
dégfogadónk' 85r. 

2. személy: »haturunÜ3« 'az ön neheztelése' 47r stb.; »haturunus« 87r, 
88v, 86v; »ardünü3ta« 'önök mögött' 37v; »karda33[s]unÜ3« 'testvéretek' 
44v; »merhametünüze« 84v; »etlerenüzi« = ellermüzi 'kezeiteket' 86v; »gyerle-
r e [ = *]nüzi« 'helyeiteket' 86v; *refaetinüze 'érdemetek szerint' ' 87r; »gyum-
leszünüsz« 'ti mindannyian' 88v (így). 

3. személy: »adam tarafi« 'membrum' 6r; »meher tumuli« 'húgyhólyag' 
6V; »déri dolmaszi« 'bőrmellény' 8V; »gyegye eszpabi« 'vestis nocturna' 8V; 
»hangyi3i« 'amelyik' 46r; »szahibi« 'birtokosa' 86r. 

Az »árka gyemugye« 'spina dorsi' 6r kifejezés végén levő »e« bizonyára 
íráshiba. v 

Ragozás: 

A c c : »gyumleszenyi« 'mindegyikét' 34r; mellette »gyumle3onyi« 34r; 
»gyumleszuni« 84v, »gyumleszüne« 88r; »birÍ3üni« 'egyiküket' 47r; »gairÍ3Üni« 
'másikat' 47r (kétszer); »kimetunj« 'értékét' 49r; »eÍ3unj« 'aliquid boni' 51 r ; 
»mangyaszene« 'ételét' 84r,v. 

Gen.: »kralinun« 'királyának a' 41 r . 
Dat.: »hangyÍ3ena« 'melyiknek?' 43v; »szágluguna« 'egészségének' 84r; 

»gyendÍ3üne« 'neki' 49v; »vaktuna« 'idejében' 86r; »gyumleszüne« 'mindnek' 
88r; »eigye3un(i)e« 'bene' 34v (kétszer). 

L o c : »ianunda« 'mellette' 2V, 32v; »altunda« 'alatta ' 48r; »uahtinda« 
'idejében' 33v; »uahtinde« 31v ; »ierunde« 'helyén' 88r, »ierende« 85r; »halanda« 
'állapotában, helyzetében' 7V: 1. 77. 1. 

Abl.: »ardundan« 'hátulról' 5 r; »iu3Índen« '-ért, miatt ' 42r; »(türk) 
uilaietenden« 'a (török) birodalomból' 4 P (kétszer). Az »eu3ahibidan« 'házi
gazdától' kifejezés talán hibás, 42r. 
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Igeragozás 

Verbum substantivum 

Vö. HEFFENING, 83 kk. 
Praesens: 
Egyes szám: 1. sz.: »ben kailim« 'egyetértek' 38v. 
2. sz.: »eimÍ3Ün, hosim^ün« 'jól vagy?' 44r; »acsmÍ3Ün« 'éhes vagy?' 84r; 

»nigye3Ün« 'hogy érzed magad?' 50r; »nerede3Ün« 'hol vagy?' 32r. 
3. sz.: »bukadardurur« 'ez abból áll' 26r; »vardur« 'van' 26r, 47r. Lásd 

még: »degyildur«. 
Többes szám: 1. sz.: »dogri küllülu3 iz« (r. kulunus vagy »kulenuz«) 

'a t i hű szolgáitok vagyunk' 30r. 
2. sz.: »adamlar3Ünu3« 'emberek vagytok' 38r; »nigye3ünü3« 'hogy 

érzitek magatokat?' 44r; »evdemiszünüsz« 'otthon vagytok?' 86r. 
3. sz.: »dur«, »tur« passim. 

Praeteritum definitum: 

1. sz.: »szeirde idum« 'sétálni mentem' 40r. 
2. sz.: »nerede idun« 'hol voltál?' 40r, 87r. 
3. sz.: »nigye idj« 'milyen volt (az utazásotok)?' 44v. 

Conditionalis: 

»oileisze« 'si ita est' 4V; »isze« 'ha . . . van' 42r. 

var — yok : 

»vardur« 26r; »varidi« 26r. »ioktur« 'nincs' 4P . 

Tagadó alakok: 

Praesens: 

Egyes szám 1. sz.: »deilím« 'nem vagyok' 36v, 88v stb. 
2. sz.: »deÜ3ün« 36v. 
3. sz.: »degyildur« 38r. 
Többes szám 1. sz.: »degiuliz« 29v. 

A wr-praesens 

1. sz.: »biliurum« 'tudom' 41 r stb.; »veriurum« 'adok' 26v; »gyeliurum« 
'jövök' 39v stb. 

2. sz.: »biliurmi3ün« 'tudod-e?' 50r; »gyeliur3in« 'jössz' 39^ »gyeliurszun« 
'jössz' 87v. 

3. sz.: »biliur« 'tudja' 2V stb.; »gyeliur« 'jön' 33r stb.; »buluniur« 'tartóz
kodik vhol, található' 46r; »vu[a]riur« 'megy' 86v stb.; »duriur« 'áll' 35r; 
»szuileniur« 'meg van mondva' 43v . 

A »iagarur« 'yagiyor, esik' 27r (kétszer) alak nem feltétlenül hibás. 
Tagadó alakok: »bulamaiurum« 'nem találhatom meg' 34v; »gyelmeiur« 

'nem jön' 41 r . 
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Aoristos 

Egyes szám: 1. sz.: »kalkarum« 'felkelek' 85r; »katlanurum« 'várok' 30r; 
»korkarum« 'félek' 85r; »inanúrum« 'hiszek' 84r; »uerurum« 'adok' 51v ; »3eehe-
rum« 'megismerem' 29v; »ierum, icserum« 'eszem és iszom' 84r stb.; »gyoru-
rum« 'látok' 30v; »gyeyne[i]rum« 'fel fogok öltözni'; »ederun« 'teszek' 36r: 
hibás? 

Tagadva: »bilmem« 'nem tudom' 39r; »inanmam« 'nem hiszem' 43v; 
»uermem« 'nem adok' 52v stb.; »bilmen« 'nem tudom' 35r, 37v. 

2. sz.: »kalkar3Ün« 'felkelsz' 31v ; »korkarszün« 'félsz' 85r; »uiur3Ün« 
'alszol' 32r; »eder3Ün« 'teszel' 32r, 89r stb.; »verursun« 'dabis' 28r; »uerur3Ün« 
'adsz' 51 r ; »izter3ün« 'akarsz' 50v; »isztermiszün« 'akarod-e?' 88v; »szever-
szin« 'szeretsz' 81 r Gr; »gyderszün« 'mégy' 83r. 

Tagadva: »gyeienme3ün« c"'eymmessün 'nem öltözöl fel' 32r; »gyor-
me3mi3un« 'látod-e?' 33v; »gyorme3mÍ3Ün« 35r stb. 

3. sz.: »3uiler« 'mondja' 43 r; »gyirur« 'bemegy' 30r; »chalishur« 'dolgo
zik' 45v; »szever« 'szeret' 81 r Gr. 

Tagadva: »gyelmes« 'nem jön' 31v stb.; »bilmes« 'nem tudja' 43v; »gyara-
masz« 'rossz' 47r, 48r; »bulunmaz« 'nem tartózkodik vhol' 86r. 

Többes szám: 1. sz.: »aluru3« 'vesszük' 50v; »gyelurusz« 'jövünk' 85r 

(kétszer); >>[y]aparoz« 'csináljuk' 45v; »islero3« 'csináljuk' 46r; »isteros« 'akar
juk' 30v, 48 r, 86r; »gyidero3« 'megyünk' 38r, 85r stb.; »iero3« 'eszünk' 83 r; 
»gyerosz« 'ua.' 86r; »szeveriz« 81 rGr. 

Tagadva: »eglenmeziz« 'nem maradunk' 85r. 
2. sz.: »anlar3ünü3« 'megértitek' 31v ; »uiur3ünü3« 'alszotok' 30v; U3[s]ür-

3une3' ön megfázik' 36v; »isler3unu3« 'csináljátok' 37r; »iszterszünüsz« 'akarjá
tok' 86r; »istermi3ünü3« 'akarjátok-e?' 50r; »Í3Ídur3ünü3« 'halljátok' 40v; 
»3uiler3ünü3« 'mondjátok' 42r; »gyorurszenesz« 'látjátok' 88v; »szeverziz« 
'szeretitek' 81 r Gr. 

Tagadva: »bulma3ünü3« 'nem találjátok' 51v ; »vtanma3mÍ3ünÜ3« 30r. 
3. sz.: »aldadurlar« 'becsapják' 45r; »3uilerler« 'mondják' 41 r stb.; »sze-

verler« 'szeretnek' 81 r Gr. 
Tagadva: »inanmazlar« 'nem hiszik' 42r; »bilmezler« 432. 

Az aoristos praeteritum definituma 

Ez a kategória csak a Grammatikában szerepel (81r), mégpedig teljes 
paradigmával: »szeverdum, -din, -idi, -duk ~ -lerduk, szeverdis ^ szeverler -
dis, severleridi ~- szeverlerdiler«. 

Az aoristos a Grammatikában 

81 r (indicativus) : »ben severum 'io amo', szén szeversin, ol szever 
biz szeveriz, sziz szeverziz, onler szeverler«. 

81v (futurum): »szeverum« 'ioamaro', „szeverszir io quello amara" [csonka 
és hibás], »szeveriz, szeversziz, szeverler«. 

Praeteritum definitum 

Egyes szám: 1. sz.: »aldum« 'vettem' 40r; »buldum« 'találtam' 83r; 
»uiudum« ' a lud tam '31 r ; »icstum« ' i t tam' 84v; »iedum« 'ettem' 84v; »isitum« 
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'hallottam' 32r stb.; »gyeldum« 'jöttem' 39v; »gyordum« 'láttam' 31 r; »szev-
dem« 'szerettem' 81 r Gr. 

, Tagadva: »chikmadum« 'nem merítem ki' 41 v ; »anlâmadum« 'nem 
értettem meg' 32r; »degyistermedum« dec" istirmedum 'nem változtattam 
meg' 32v. 

2. sz.: »aldun« 'vettél' 41v ; »uiudun« 'aludtál' 31 r ; »nesitun« 'mit hallot
tá l? ' 42r; »gyordun« 'láttál ' 31 r; »szevdung« 'szerettél' 81 r Gr. 

3. sz.: »aldati« 'becsapta' 30v; »szevde« sevdi* 'szeretett' 81 rGr. 
Többes szám: 1. sz.: »katlanduk« 'vártunk' 87v; »szevduk« 'szerettünk' 

81 rGr. 
2. sz.: »buldunuz« 'találtátok' 83 r; »doidunusz« 'jóllaktatok' 84v; »iede-

nüsz« yedmüs 'ettetek' 84v; »okudunü^mj« 'olvastátok-e?' 41v ; »szevdis« 
'szerettetek' 81 r Gr. 

Tagadva: »isitmedunü3mi« 'nem hallottátok?' 41 v . 
3. sz.: »eilediler« 'csinálták'. 

Praeteritum indefinitum 

Egyes szám: 1. sz.: »etmisim« 'csináltam' 30v; »komisim« 'helyeztem 
(vhova)' 35r; »ugyrenmisim« 'tanultam' 84r. 

Tagadva: »etmemissim« 'nem tet tem' 39v. 
2. sz.: »demisszun« demissun 'mondtad' 30v; »ku[o]mis3Ün« 'helyez

ted' 35r; »ugyrenmisün« 'tanultál ' 84r. 
3. sz.: »urmis« 'ütött ' 39r stb.; »vurmistur« 86r; »olmistur« 'lett' 31v , 43 r; 

»gyechmisdur« 'elmúlt' 32v; »dusmistur« 'leesett' 43v; »bulmis« 'talált' 42v. 
Tagadva: »iememistur« 'nem evett ' 88v. 
Többes szám: 1. sz.: »aldanmisÍ3« 'tévedtünk' 39v; »baslamisz[s]iz« 

'elkezdtük' 88v. 
A Grammatika torz alakban adja ezt a kategóriát (81v): »szevd[m]i-

l[s]idum« 'io havevo amato' (az »s« betűnek van egy olyan alakja, amely 
az »l«-lel könnyen összetéveszthető), »szevmil[s]idin« 'tu havei amato' , »szev, 
mil(s)idik« 'noi haveviamo amato' , »szevmil[s]idigiz« 'voi havevate amato'-
»szevmilidiler« '(voi) avevano amato'. 

Praesens optativi 

Egyes szám: 1. sz.: »gyeieim« 'hadd öltöztessem fel' 36r; »isleieim« 'végre 
kell hajtanom' 34v stb.; 'hadd csináljam meg' 36v; >>kabi[l] olur3e bicheim« 
'si potero faciam' 50v. 

3. sz.: »ola« 'legyen' 42r, 50v, 86r; »alah kurtára« 'deus te liberet' 4r. — 
A Grammatikában: »ol szeveh« 'amara quello' 81v . (HEFFENING, 86, 88. 1.: 
vére 'adj ' nem optat . 3. sz., hanem imperat. 2. sz., vö. DTVidin 88 lent.) 

Többes szám: 1. sz.: »gyidelum« 'menjünk' 38v stb.; »3uileielum« 'mond
juk meg' 44r; »donelum« 'térjünk vissza' 85 r; »ieelum« 'együnk' 84v; »alalom« 
'vegyük' 84v; »etmeielum« 'ne csináljuk' 39r; >>szevelun[m] h[b]is« 81v Gr; 
»szeve(h)luk[?m]<< 'amaremo noi' 81v Gr. 

2. sz.: »szeveh[sz]iz« 'amarete voi' 81 v Gr. 
3. sz.: »szeve(h)ler« 'amarano quelli' 81 v Gr. 
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Praeteritum optativi 

»(alah) vereidi« 'deus det' 4r (háromszor); »alah vereidi turche ugy(e)re-
neidum« 'utinam possem addiscere turcice' 4r. 

A buïayçi-Yal alkotott optativus a Grammatikában 

A Grammatikában van egy optativusi forma, amely a bulayçi 'bár lenne, 
hogy' szóból -f az optativusi alakból áll. A bulayçi szó Vidinben bolay-ki-
nek hangzik, lásd: DTVidin, 381 és az ott idézett irodalmat. I t t nem valami 
különleges optativusi alakkal van dolgunk, hanem a szokásos optatívusszal, 
amely egy határozó-féle főmondattal van megerősítve. 

A Grammatikában ezeket az alakokat látjuk (82r): »bulaicsi szevem — 
iddio volesse che io amassin, szevesin — che tu amasin, szeve — quello amasse, 
bulaichi szeveiz — iddio volesse che noi amassimo, szevesiz — voi amaste, 
szeve(r)t[l]er — quelli amassero«. »bulaicsi szeveidum — iddio volya che io 
ho amato, iddio volya che io habbia amato, szever[i]din — tu habbi amato, 
szeveidi — quello habia amato, bulaicsi szeveiduk — iddio volya che noi 
habbiamo amato, szeveidiler — quelli habiano amato«. 

Conditionalis 

»alur3em« 'ha veszek' 35r; »gyelme3e« c'elmesse 'ha ő nem jön' 33v; 
»olur3e« 'ha lesz' 50v; »olma3e« olmasse 'ha nincs' 87r; »degyulisze« 'ha nem' 
83 r; »du3[s]tÍ3e« 'ha elestek' 43v; »ei olurdi isle3eler idi« 'bonum esset si face-
rent' 45v . Vö. ezekkel a konstrukciókkal: »kalkar3ün 3abah egyer dus iste-
me3Ün« 'debes mane surgere si non uis somniare' 31v ; »ahche is tenim bahali 
tutma« 'si uis habere pecuniam non nimis charo pretio teneas' 51 r ; »kahve 
altidan gyderszün ben szana verurum« 'ha a reggeli miatt akarsz kimenni, 
akkor azt én adok neked' 83r. (Georgievits: »tseuertson« 'si ames', HEFFENING 
szerint hibás. Nem.) 

A Grammatika (82v) a következő paradigmát adja (a többes számú alakok 
hibásak vagy zavarosak): sing. »egyer szeuszen[így], szevszen, szevse(n), 
plur. egyer szeveiz, szeveszi, szeverlersze; praet. sing. egyer szevszeidum, 
szevszeiding, szevszeidi(n), plurale: szevszeidung 'se noi habbiamo amato' , 
szevszeidiz, szevszeidiler«. 

Imperativus 

Egyes szám: 2. személy: »suile« 'mondd' 31 r; »gyeter« c"etir 'hozd' 32r 

(»gyetera« 32v s másutt); »uer« 'adj ' 32v; »al« 'vegyél' 34r; »gyit« 'menj' 38v; 
»eile« 'csináld' 38v; »szev szén« 'ama tu ' 81 v Gr (kétszer; másodszor bizonyára 
hibásan sevesin helyett); — »gyirma« 'ne menj be' 29v; »tutma« 'ne tartsd ' 
51 r ; »verma« 'ne adj ' 84r; »korkma« 'ne félj' 84r; — »beklea« 'várj ' 4V; »koia« 
'hagyd' 24r; »kalka« 'kelj fel' 29r; »acha« 'nyisd ki' 29v; »kapaia« 'csukd be' 
32r, 84v; »eileia« 'csináld' 35v; »baglaia« 'kösd meg' 36v; »dugymelea« 'gom
bold be' 36v; »katlana« 'várj ' 37r; »islea« 'dolgozz' 37r; »baka« 'nézd' 39v; 
»buiura« 'parancsolj' 50r; »gyora« 'nézd' 43 r; »ena« 'szállj le' 83 r; »iea, icsa« 
'egyél, igyál' 84r; »csesza« 'vágj' 84v. 

Tagadó formákhoz — úgy látszik — nem járul az a. 



93 NÉMETH GYULA 

»uer3Ün« 'adjon' 38v, 44r, 88v; »gyelszün« 'jöjjön' 49v; »e[i]li[e]szün« 
'csináljon' 87r; »szevsun ol« 'szeressen' 81v Gr; »bakma3Ün« 'ne nézzen' 34r; 
»iemeszün« 'ne egyen' 84v; »kalmaszun« 'ne maradjon' 86v / 87r, 88v. 

Plur. 2. P . »gyirur[n]<< 'lépjen be' 30r; »alun« 'vegyen' 86v; »uturun« 
'üljön le' 86v; »koiun« 'tegye le' 86v; »iaikaion« 'mossa meg' 86v; »hazerlaiun« 
'készítse elő' 86v; »eileun« 'csinálja' 87r; »szukeslaion« 'szoruljatok összébb' 
88r; »kalunusz« 'maradjatok' 88r; »szevin sziz« .'szeressetek' 81v Gr. 

3. P. : »aldatma3Ünler« 'ne csaljanak' 46r. 

Participium praesentis 

»gyelene« 'a jövőnek' 85r. 

Participia perfecti 

-duk 

a) »oile oldukte« 'ergo' 4V; b) mit possessiven Personalsuffixen: »oldugum« 
'hogy vagyok' 42v; »istedugun gyibi« 'ahogy akarod' 29v, 47v (84r); »bichtu-
guna« 'szabatásának' 46v; »iemedugun« 'amit nem ettél' 88v; »oldugi« 'ahogy 
van' 47v; »gyordugi gyibi« 'ahogy ön látja' 44r; »olduguna« 'hogy van' 33v; 
»gyordugumuze« 'ahogy látjuk' 30r; »isztedugumuz« 'amit akarunk' 85r; »gyor-
dugunü3« 'amit ön lát' 47r; »katlandugunu3a« 'hogy várt ' 29v; »gyordugunü3« 
'amit látott ' 47r; »suileduklerunj« 'amit mondott ' 41 r , 44r; »olmaduklerinden« 
47v; »olmadukche« 'ha nem lehet' 47v. 

-mis: 

»uiumislere« 'alvóknak' 31 v ; »ben ugyrenmis degyulim« 'io no son accustu-
mato' 83v; »szevmis« 'amato' 83r. 

Participium instantis 

-ec"ek: 

»degisturegyek eßpab« 'váltandó ruha' 47r; »szevegyek« 'côsa di amare' 
82v Gr. 

Infinitivusok 

-mak 

»corkmak« 'félni' 38r; »olmak uar« 'hoc potest esse' 42v; »aldatmamagile« 
'ha nem csalnak' 45 v ; »szevmek« 'szeretni' 82v Gr. stb.; »-meg« 8 F Gr. 

-ma (-ma, -me) : 

Nyelvemlékünkben (a beszélgetésekben) igen gyakori az a szerkezet, 
melyet a következő példák szemléltetnek: »vardur 3Í3unile be(i)rsei 3uilema« 
'ego habeo aliquid uobiscum loqui' 29r; »vtanma3-mi-3ünü3 bukadar uiuma« 
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'nem szégyelli magát, hogy ennyit alszik?' 30r; »dun demisszun [demissun] 
benden euel kal[k]ma« 'tegnap azt mondtad, hogy előbb kelsz fel, mint én' 
30v; »mumchin deildur bánna erchen kalkma« 'nekem lehetetlen korán fel
kelni' 30v; »hazederum gyech uiuma, dahi gyecs iaron kalkma« 'szeretek 
inkább később aludni és reggel későn felkelni' 30v; »nere Í3ter3ün gyitma« 
'hová akarsz menni?' 40r; »bir ei doztu(r) ziaret etme gyiderum« 'egy jó 
barátot meglátogatni megyek' 40v; »sindi ne ister ish[l]eme« 'mit akar maga 
most csinálni?' 44v; »nigye korkar3Ün [r. korkmagsün] buni 3uilema« 'quo-
modo audet hoc dicere' 48r; »neister3Ün uerma« 'quantum uultis dare' 51v ; 
»mun(m)chin deildur oile behaie uerma« 'nem lehet ilyen áron adni' 52r 

(KONONOV, TpaMM. Typ. A3. § 1027; 84r: »uerma«'ne adj'); »iektur ianunda(r) 
bur[l]ma netecsi gairi[i]erde avlama« 'jobb otthon valamit előkeresni, 
mint másutt (ételt) vadászni.' 83 r; »ugyre(n)misim evde iema netecsi evden 
csikma« 'ahhoz vagyok szokva, hogy inkább otthon eszem, semhogy kimen
jek' 83 r; »ben ugyrenmis degyulim szabati iema« 'nem szoktam enni reggel' 
83r; »zarar deildur az gyema daha icsma« 'nem árt egy kicsit enni és inni' 
83v; »zeman-mi-dur mangyaia gytma« 'ideje ebédre menni?' 85r. 

Ez a szerkezet Vidinben is megvan. DTVidin 94: »soqaga utaniyim 
çikmaga« 'szégyellek az utcára menni' stb. Az infinitivus dativusa szerepel 
itt . A vidini nyelvjárás az infinitivus &-ját g alakban máig megőrizte, a magyar
országi törökben ez a k (g) évszázadokkal előbb eltűnt. 

De a g-t a mi emlékünk is mutatja. A Gr-ban (82v) a »szevmek« infiniti-
vusi alak mellett »szevmege« 'ad amare' alakot is látunk. 

Feltűnő a suffixum magánhangzója, mely rendesen a palatális szavak
ban is a: c"itma, yewa, içma, soylema, verma. Vö. DTVidin, 48. 

Ujabb adalékok a boszniai török nyelv, ismeretéhez 

A tárgyalt nyelvemlék — mint láttuk — a boszniai török nyelvvel 
mutat egyező sajátságokat. Ez már akkor világos volt, mikor feldolgozásá
hoz 1964 tavaszán hozzáfogtam. Mindjárt kértem tehát a Magyar Tudomá
nyos Akadémiát, tegye lehetővé, hogy a nagyon kevéssé ismert boszniai 
török nyelvről szóló ismereteimet Jugoszláviában bŐvíthessem. Az Akadémia 
készséggel támogatta kérésemet, s így 1966. október 25-től november 22-ig 
a jelzett célból Jugoszláviában tartózkodhattam. 

Munkám voltaképpen három részre oszlott. Először három hetet — 
Szarajevóban — arra fordítottam, hogy megbeszéltem problémáimat az ottani 
szakemberekkel. Szarajevóban tudvalevőleg magas tudományos színvonalú, 
intenzív munka folyik a török történeti források tanulmányozásában és 
kiadásában. Nedim Filipovic, a Keleti Intézet (Orijentalni Institut u Sara-
jevu) igazgatója, Bronislav Dzurdzev, Hamid Hadzibegié professzorok, Hazim 
Sabanovic, a Keleti Intézet munkatársa, Dervis M. Korkut (Arhiv grada 
Sarajevo) lényegesen hozzájárultak ismereteim bővítéséhez. Ezzel egyidejűleg 
— részint a fent említett tudósok útmutatásai alapján — könyvtári munkát 
végeztem a Keleti Intézet és főleg az Országos Múzeum könyvtárában. Végül 
egy hetet az stari-bári török nyelvjárás megismerésére fordítottam. 

Boszniában számba vehető török település éppúgy nem volt, mint Albá
niában és Magyarországon. A török nyelv használata azonban az említett 
három országban nagyon különbözik egymástól. Albániában és Boszniában 

7 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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a lakosság jó része át tért az iszlámra, s már ez magával hozta a török nyelv 
használatát, a kétnyelvűséget, legalábbis bizonyos társadalmi rétegeknél. 
Az albán és bosnyák nyelv török jövevényszavainak száma hétezer körül 
van. Ezzel szemben Magyarországon nem volt áttérés, a magyarságnál a 
török nyelv használata teljesen ismeretlen volt, oszmán-török jövevény
szavaink száma vagy ezer volt s ebből ma már csak vagy száz él. Nagy különb
séget okozott természetesen az is, hogy a török hódítás nálunk csak másfél 
századig, a Balkánon pedig fél ezredévig tar tot t . 

A török uralom megszűntével természetesen lényegesen megváltozott 
a helyzet. Magyarországon teljesen eltűnt a török világ, s csak kuriózum
számba menő műveltségi nyomokat hagyott. Albániában a kétnyelvűségnek 
nyomai is alig maradtak meg, — legfeljebb a sok török jövevényszóban, 
a vallási élettel összefüggő nyelvi emlékekben (mevlud; 1. Traces of the Turkish 
Language in Albánia c. dolgozatomat: Acta Or. Hung. XI I I , 1961), Boszniá
ban azonban a magasabb műveltségi színvonal biztosította a kétnyelvűség 
nyomainak, illetőleg emlékeinek fennmaradását. Az említett országokban 
törökül beszéltek a hadseregben, a közigazgatásban, az iskolában, részben 
a kereskedelemben is, de Boszniában kialakult s az anyanyelv mellett hasz
nálatban volt egy szláv hatás alatt fejlődött török nyelv is, és egy magas 
színvonalú török—arab—perzsa nyelvű műveltség is kifejlődött. OTTO BLAU 
kiemeli,18 hogy a janicsárok jó része bosnyák, s ezek hozzájárultak egyrészt 
a délszláv nyelv használatához a Török Birodalomban, másrészt a török nyelv 
terjesztéséhez Boszniában. A birodalom vezetői között sok volt a bosnyák 
származású. Bosznia tehát a rigómezei csata után sok tekintetben szervesen 
összekapcsolódott a török birodalommal.19 

A bosnyák-török nyelv nem volt anyanyelve senkinek, de az anya
nyelve mellett sok ember beszélte. BLAU idejében20 a vilajetnek 1 300 000 
lakosa volt, ebből körülbelül félmillió mohamedán, a többinek 5/8-a ortodov, 
a maradék katolikus. A lakosság szláv anyanyelvén beszélt, de — különösen 
a városokban — többé-kevésbé beszélt törökül is. 

Ez a nyelv kihalt. Szarajevóban ezelőtt száz évvel általános volt az 
ismerete, ma it t csak nagyon ritkán, véletlenül lehet törökül beszélő embert 
találni, pl. olyat, aki Jugoszláviának távolabb eső, törökök lakta területéről 
vetődött ide (Koszovó, Macedónia, — Jugoszláviában még 100 000 török él) 
vagy hosszabb ideig tartózkodott Törökországban és történetesen ide került. 
Ugyanaz történt Boszniában, amit Albániában megállapíthatunk: Albániá
ban száz évvel ezelőtt lépten-nyomon akadt olyan albán, aki többé-kevésbé 
tudot t törökül is — ma már az olyan öreg ember is ritka, aki emlékszik 
néhány szóra. 

A boszniai török nyelvet BLAU még leírhatta volna. Mond is egyet-
mást, de nem sokat. Igaz, hogy ő „nyelvemlékeket" közöl, irodalmi alkotáso
kat, de igyekszik megőrizni a szövegek boszniai jellegét. Azonban annyira 
az isztambuli nyelv hatása alatt áll, hogy ezt nem tudja rendesen megcsinálni. 

18 Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Leipzig 1868 ( = Abh. für die Kunde des 
Morgenlandes. V. Band. No 2.), 13. — MENZEL, Das Korps der Janitscharen ( = J b . 
der Münchener Orient. Ges. 1902/03), 6. („Man nahm die Knaben für das Korps der 
Janitscharen besonders von den Griechen, Serben, Bulgaren, Kroaten.") 

19 A. CAFEROGLTJ, Ayasofya kütüphanesindeki yazma bir sirp lûgati münasebetile. 
In: Ülkü, say^ 43, eilt VIII (1936), 2 7 - 3 3 . 

20 OTTO BLAU, i. h. 
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Igaz ugyan — okoskodik BLAU (17. 1.) —, hogy Boszniában az isztambuli ö 
és ü hangok o-val, illetőleg w-val vannak képviselve, de a műveltek itt is 
tudnak ö-t és ü-t ejteni, és félreértésekre is vezethet az, ha az ö-t az o-tól, 
az ü-t az u-tó\ nem különböztetjük meg; ezért ő pl. a bosnyák-török urti 
' takaró' helyett ürtü alakot ír. A boszniai török nyelv szavait (Icupri 'híd', 
corap 'harisnya' 21. 1.) összekeveri a bosnyák nyelv török elemeivel (cuprija, 
carapa), — összefogván a dolgokat azzal a formulával, hogy ez szláv ajkon 
így alakult. 

Összekevert anyagot találunk BLAunak „Lautveränderungen" c. feje
zetében is (18 — 41. 1.). Egyénektől hallott alakokat, vagy éppen népi szövege
ket természetesen nem ad. Pedig akart adni valami ilyet. A 18. lapon fent 
azt mondja: „ich werde unten eines der mitgeteilten Gespräche nach vul
gärer Aussprache transkribieren". Ha azonban végignézzük a beszélgetéseket, 
azt látjuk, hogy egyik sem adja a népies kiejtést. 

Ami pedig az írásbeliséget illeti, itt azt a sajátságos, de jól érthető 
jelenséget látjuk, hogy a politikai és vallási hódítók írása előtérbe került. 
Török írású szerb-horvát nyelvemlék sok maradt ránk, ellenben cirillicávál 
írott török emlékünk alig van. (A török írásos szláv nyelvemlékek kutatása 
természetesen a boszniai török nyelv szempontjából is gazdag eredményekkel 
fog járni, ezek tele vannak török elemekkel.) 

Török írásos szláv nyelvemlékeket dolgozott fel BLAU többször emlege
t e t t munkájában s munkáját folytatta két bosnyák tudós, ki egy PATSCH 
által szerkesztett sorozatban a következő müvet adta ki: „Scheich SEIFUDDIN 
E F . KEMURA und Dr. VLADIMIR COROVIÓ, Serbo-kroatische Dichtungen bosni
scher Muslime aus dem XVII. , XVIII . und XIX. Jahrhundert . Sarajevo 
1912. ( = Zur Kunde der Balkanhalbinsel. I I . Quellen und Forschungen — 
Heft 2.) XXVII I + 75 1." A kis kötet költeményeket tartalmaz, a Potur 
Sahidijjét, egy szláv—török verses szótárt, melyet már BLAU kiadott és egye
beket, a török szavak jegyzékével. Bevezetésében áttekintést ad a török írásos 
szláv irodalomról. 

E nyelvemlékek kutatásának nagy jövője van. FILIPOVIÓ professzor 
a Keleti Intézet kézirattárának anyagából vagy huszonöt kéziratot bocsátott 
rendelkezésemre, mely török betűs szláv szövegeket tartalmaz, többek közt 
egy Birgevít törökül és szerb-horvátul (török írással, vokalizálva)^ Óriási 
anyagot adnak a szerb-horvát nyelv török jövevényszavai is. ABDULA SKALJIÓ 
litografált műve, a „Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj knjizevnosti 
Bosne i Hercegovine (Sarajevo 1957)", mely az idén nyomtatásban is meg
jelent, vagy 8000 tételt tartalmaz. Ez félig turkológiai, félig szlavisztikai 
kutatási terület. Több idevágó értékes dolgozatot adott ki STANISLAW STA-
CHOWSKI. Én csak a török alapján dolgozom. 

Nagyon kevés a mennyisége a turkológiai anyagnak, a cirillicávál írott 
török nyelvemlékeknek. Ilyet CiRO TRUHELKA közölt „Bosnicom pisani turski 
tekstovi" c. cikkében, a Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 
XXVI. kötetében, 1914-ben (551 — 553. l.).Az egész anyag egy nyolc és egy 
négy soros dal 1590/91-ből; a következőkben többször fogom idézni. 

Jó volna ismerni azt az anyagot, melyet a „Palinicev bosanski zbornik"-
nak nevezett kézirat tartalmaz. (Seid M. TRALJIÓ, „Palinicev bosanski zbor-
nik", a Zbornik Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije (Zagreb) 
I. kötetében (1954). A 169. lapon levő kivonatban a következőket írja: 
,, . . . eine grössere Anzahl Gedichte in türkischer Sprache, die Nikola Palinic, 

7* 
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Sohn des Matko, Mitte des XVII . Jhds . in bosnisch-cirillischer Schrift abge
schrieben hat. Da das einer der sehr seltenen Fälle der cyrillischen Traskrip-
tion türkischer Tezte ist, so beabsichtigt der Verfasser des Artikels diese 
Gedichte nachträglich zu veröffentlichen".) 

H. .Sabanovic kollégám felhízta a figyelmemet arra, hogy nagy haszon
nal lehetne kutatni hasonló emlékek után a boszniai ferencrendi kolostorok
ban (Fojnica, Kresevo, Sutjeska, Visoko). 

Nagy hasznát vettem D E R V I § KORKUT kiadványának: Turske ljubavne 
pjesme u zborniku Miha Martelinija Dubrovcanina iz 1657. g. (Or. Inst. u. 
Sarajevu. Prilozi za orijentalnu filologiju, sv. VII I—IX. 1958—59. Sarajevo 
1960). Olasz átírású szövegek. 

Mindezek alapján a bosnyák-török nyelv jellemző tulajdonságait csak 
nagy vonásokban és töredékesen tudom összeállítani. A nyugat-ruméliai 
8 kritérium — mint ezt már EintTMB című munkámban megállapítot
t am — megvan. 

1. BLATT (17. 1.) megmondja, hogy a köznyelvi bldü 'meghalt', oldi 
' lett ' , örtü ' takaró' szavak népi kiejtése Boszniában uldi, oldi és urti, és fej
tegetéseiből megállapítható, hogy a magas nyelvállású szóvégi magánhangzó
kat — éppúgy, mint Vidinban — minden esetben i képviseli. 

Ezt megerősíti Martellini. Az ő feljegyzéseihez először is meg kell jegyezni, 
hogy — mint a többi emlék — megkülönböztetik az *-t az i-től. Az előbbit 
»e«-vel, az utóbbit »i«-vel jelzik: »bulandi« 'zavaros lett ' 1:1,21 »seli« 'árja' 1:1; 
»mi« kérdőpartikula (a után) 1:1; »deli« 'bolond'; »mi«kérdőpartikula (e után), 
ellenben »eschumun« iskumun 'szerelmemnek a' 1:1; »akel« 'ész' 1:1; »aider« 
'mondja' 1:5; 2:3; »saghen« Ist. sakm 'vigyázz' 3:1; »kescgliar« Ist. kislar 
'áttelel' 4:1. Ha mármost — ezt tudva — megnézzük a Martellini-szövegeket, 
azt találjuk, hogy a régi Boszniában ugyanúgy viselkedik a szóvégi i, u, ü, 
mint ma Vidinben, illetőleg ahogyan BLAU mondja. Most idéztem Martellini-
től a »bulandi« és a »mi« példát; más példák: »uari« 1:2 = Ist..var'mind'— 
3. sz. b. szraggal: vari; »selamumi« 'köszönésemet' 2:1; »cieruani« 'karavánja' 
2:2; »karmsi«, vö. Ist. kirmizi 'piros' 3:5; »kumrim« 'gerlicém' 4:2—6 (egy
szer: »kumrum«). 

TEUHELKA szövegében, az első dalban (I): »nazlu« 'kacér', feltűnő 
módon w-val, — a szöveg régi, lehet a dalnyelv hagyományos voltára is 
gondolni; »uiukude« 'alvásban', — megint szóvégi u, igaz, hogy ragozott 
alakban; »iuzumi« 'arcomat'; »iuzine« 'arcához'; »karmzi« 'piros'; »bulbuli« 
'fülemülét'; »dudie« < duduya 'papagájtól' (így): »kumrie« 'gerlicétől'; »iuri« 
'menj ' ; »ogli«'fia'; »nazari« 'pillantást'. A második dalban (II): »sevdudumi« 
'kedvesemet', »cturdunmi« 'láttad-e'? 

2. A -mis rag mindig i-vel van írva. Az olmus, yazilmis-íéle alakok 
(BLAU, 66: 42, 47, 49) BLAU önkényes átírásai. Martellini: »kurulmisc« a 
kurul- igéből 2:2; »olmisc« 'lett ' 3:3,4; »salmisc« 'helyezett' 3:4. 

3. Az -i- > -i- változást nem látom. 
4. Az ö > o, ü > u változás általános, bár ebben a tekintetben sem 

a török írás, sem a cirillica, sem az olasz átírás nem ad felvilágosítást. Fontos, 
sőt feltétlenül döntő, amit BLAU műve 17. lapján erről mond (1. fent). Magam 
is hallottam beszélgetés közben Szarajevóban — művelt embertől — az 
efendum alakot (mindig így mondta az illető). Az bizonyos, hogy a műveltek 

1 Az első szám a dal számát, a második a strófáét jelzi. 
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és félműveltek sokszor ejtettek ö-t és ü-t. SAX dzüldi 'nevetett ' alakot ad 
(ZDMG XVI, 758). 

5. Az a, e vokalizmusú suffixumokra ilyenféle példák vannak: Martel-
lini: »bascie« 'fejbe' 1:1, »iare« 'kedvesnek' 1:2, »bunda« 'itt ' 1:2; »aie« 'hold
nak' 1:3; »umrume« 'életemnek' 1:3; »hacipaié« häk-i paye' a láb porához' 1:3; 
»Leilasuna« 'Lejlájának' 1:5. Ezek a példák a négy strófából álló első dalból 
valók; szabályos alak csak kettő van benne, a »bunda« és a »Leilasuna«, a 
többi a dalnyelv hagyományos alakja (a 4. strófában még »karé« 'fekete' 
alak is van, — vö. DTVidin 401). így megy ez tovább; a 6. versben »deriadé« 
'tengeren' — »karadé« 'szárazföldön' alakpár van. Mindebből az látszik, hogy 
az illeszkedés a beszélt nyelvben nagyjában szabályos, a költői nyelvben 
a y are 'kedvesnek' típusú alakok használatosak, ilyenek azonban a beszélt 
nyelvben is — különösen „úri" beszédben — előfordulnak. 

6. Az ö > ü (u) változás Boszniában nagymértékben el volt terjedve 
(vö. a DTVidin 34. lapján található térképvázlatot). 

TRTJHELKA I.: »duzler« 'szemek'; »durdum« ' láttam'; »utrsiniz« (így) 
'ötersiniz'; »uteriz« 'énekelünk'; I I . : »durdunmi« 'láttad?' (még kétszer dur-). 
A göz 'szem', gör- 'látni' leginkább megtartják eredeti ö magánhangzójukat 
és itt még ezek isw-val szerepelnek. (Vö. a Karaduzovic családnevet, itt 103. 1.) 
De már a Martellini-szövegekben, mindjárt az első dal első strófájában »gior-
dum« alakot találunk s a negyedik strófában »giosi« 'szemet' alak van s ugyan
i t t »gionul« 'szív', az 5. strófában: »ulen« 'meghaló'. A második dal harmadik 
strófájában: »giucup« 'göcüp', »giusup« 'cözüp', »gioksun« 'kebledet', »upup« 
'csókolva', »ut[l]durmeli« 'meg kell (engem) ölni', »dughmeli« 'meg kell 
(engem) verni'. Az ö tehát itt a kérdéses szempontból körülbelül úgy visel
kedik, mint Vidinben. 

1. A g itt is mindig megmarad. 
Truhelka II . : »cag'br-« 'hívni'; »sevdudumi« 'kedvesemet'. — Martellini: 

»cirpugium« 'szempillám' 1:2; »doghar« 'felkelő' 1:3; »xatorgighum« 'hogy
létem' 1:3; »bagrun« [így] 'belsőmet' 1:4; »daghleri« 'hegyeket'; »degildur« 
'(ők) nem' 2:1; »dughmelerun« 'gombjaid' 2:3; »gioksun« 'kebledet' 2:3; 
»dughmeli« 'meg kell verni' 2:3; »oldughum« 'levésem' 3:1; »aldughi« 'vevése' 
3:1; »aghu« 'méreg' 3:6; »beghler« 'urak' 7:5; »sagh« 'egészséges'; »dagh — 
bagh — sagh« 'hegy — kert — egészséges' 9:5. 

8. A y-praesensra nincs adatom. Stari-Bárban megvan, de ezzel külön 
kell foglalkozni. 

Az IHK török nyelve és Georgievits török közlései 

Georgievits török közléseit W. HEFFENTNG dolgozta fel „Die türki
schen Transkriptionstexte des Bartholomaeus Georgievits aus den Jahren 
1544—1548. Ein Beitrag zur historischen Grammatik des Osmanisch-Türki-
schen" c. munkájában,22 mely nagy szorgalommal és nagy gonddal készült, 
de nem eléggé kritikus és ma már meglehetősen elavult. 

Georgievits magyarországi horvát családból származott, 20 éves kora 
körül a mohácsi csatában török fogságba került, s vagy tíz évig nehéz hely-

22 Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Leipzig 1942. ( = Abhandlungen für 
die Kunde des Morgenlandes XXVII, 2). 
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zetekben tengődött Törökország különböző részein; Isztambulban évekig 
tartózkodott. 1547-ben vitája volt egy mohamedán teológussal Nagyváradon. 
Több munkája van (pl. „De Turcorum ritu et caerimoniis" 1544), ezeknek 
több kiadása, bennük török szavak és szövegek találhatók, — mégpedig 
1. egy nagy török szójegyzék (HEFFENING, 20—25. 1.); 2. egy „dialógus" 
(uo. 25—27. 1.); 3. egy „prognoma" (6 sor); 4. a Pater noster, 5. az Ave Maria, 
6. a Credo és 7. egyéb kisebb feljegyzések. Ebből semmi sem eredeti, az egész 
Georgievits alkotása. A szöveg tehát nem elsőrangú s még hozzá nehéz átírási 
problémákat ad. 

Elsősorban nyugat-ruméliai sajátságokat mutat . 
1. A magas nyelvállású szóvégi magánhangzók közül csak az i-t ismeri. 

HEFFENING (26. 1.) varrni, yokari-íéle alakokat olvas, mert hiszen a törökben 
ez a szabályos alak. Igen, de a nyugat-ruméliai nyelvjárásokban varrni és 
yokari a szabályos alak. HEFFENING kivételesnek tartja az * hangnak »e«-vel 
való átírását (43. 1.) — de idéz rá a csekély anyagból vagy húsz példát —, 
s azt mondja, hogy Georgievits nem tesz különbséget az i és * között, holott 
általában pontosan különbséget tesz; reá a »kézi« 'leánya' átírás jellemző, 
mely kizi-n&k olvasandó. Az i hangnak »e«-vel való jelölése az IllK-ban is; 
más nyelvemlékekben is világosan megállapítható. (Emellett az »e« az e han
got is jelöli.) 

2. A -mis suffixum csak i magánhangzóval fordul elő. 
3. Az evme (Vidin) típus is megvan Georgievitsnél (»ettigleremozi« = 

ettiglerimozi 'tevésünket', »peyner« peynir 'sajt'). 
4. ö > o, ü > u, 1. DTVidin, 27. Georgievitsnél egyetlen ö vagy ü sem 

fordul elő, helyükön, a »dorth« 'négy' esetét kivéve, mindenütt »u« van, de 
H E F F E N I N G az isztambuli nyelv alapján a megfelelő esetekben ü-t, a »dorth« 
'négy' esetében ö-t olvas. Vö. albániai dort AOH XII I , 17. 

5. A -lar, -1er típusú suffixumok vokalizmusa Georgievitsnál a „nor
mális" (HEFFENING) használatot tükrözi. 

6. Az ö > ü (»u«) változás Georgievits török nyelvében általános. 
L. a 4. pontot; HEFFENING, 47. 1., § 5; DTVidin, 33—40. 

7. Az intervokalikus g Nyugat-Ruméliában is, Georgievitsnél is meg
maradt. 

8. A y-praesensre Georgievitsnél nincs adat. 
Georgievits török nyelvében tehát egy nyugat-ruméliai nyelvjárás 

jellemző vonásai látszanak. Ez világos, de most jönnek a bonyodalmak. 
Azt várnánk ti. , hogy Georgievits, mint horvát ember, a nyugat-ruméliai 
nyelvjárások nyugati változatát, a bosnyák-törököt beszélte. Erre vall 

a második szótagbeli i > a: IHK »iakan« 'prope' < yakm (1. fent, 
77. 1.) — Georg, »charangsia« 'formica' < karinca ( H E F F . 53. 1.), azután 

a nem első szótagbeli w-nak o-ra való változása: IHK »bizun« ~ »bizom« 
'a mi' (1. fent 81. 1.) — Georg, »bizom« ( H E F F . 49—50, 54, 61. 1.), — mind
két nyelvemlékben számos példával; 

a szóvégi n eltűnése: Georgievits »itsi« '-ért' — Ist. icün — Küstendil: 
ici (saját feljegyzésem 1953-ból, 1. DTVidin, 74; ezt a jelenséget i t t említem, 
bár boszniai adatom nincsen. HEFFENING inkább hibának gondolja, de nem az.) 

Mindezek a bosnyák-török sajátságok megvannak Georgievits török 
nyelvében. 

De hiányzik Georgievitsnél a boszniai török nyelv legfontosabb krité
riuma: a köznyelvi £, g-nek ç'-vei és c'-vei való képviselete. A dolgot azonban 
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meg lehet magyarázni: Georgievitsnél nincsenek délszláv jövevényszók* 
ellenben magyar elemek vannak: »dil« 'meridies', »on« 'plumbum', »nielf« 
'lingua', »hass« 'venter' (»eleuen« 'lebendig', — ez talán csak alkalmi átvétel, 
vö. HEFFENING, 91, 96 — 97. 1.). Ezek Magyarországon kerültek bele az ő 
Törökországban szerzett nyelvtudásába és itt kerültek bele, a magyarországi 
bosnyák-török nyelvbó'l a bosnyák-török nyelvi sajátságok is. A k, g hangok
nál azonban megtartotta a törökországi kiejtést. 

Georgievits nyelve tehát egészen más alakulat, mint ahogyan HEFFENING 
gondolja (90—93. 1.), nem kisázsiai és az Isztambulban beszélt nyelvjárások 
jellemzők rá elsősorban, hanem a magyarországi bosnyák-török nyelv. 

Az stari-bári török nyelvjárás 

Mikor 1956 szeptemberében Albániában jártam, megismerkedtem Táhir 
Dizdárí tiranai könyvkereskedővel, aki az albán nyelv török elemeivel fog
lalkozik s ezekről egy 7000 szót tárgyaló munkát írt. Munkája nem szaktudós 
műve, de rengeteg adat van benne. A Studime Filologjike, a tiranai egyetem 
egyik folyóirata, Huazime orientalizmash ne shqipet (Emprunts d'orientalismes 
en albanais) címen most — úgy látom, rövidített — részleteket közöl belőle. 

Tőle hallottam, hogy Bar-ban, a régi Antivariban, a montenegrói kikötő
városban, beszélnek egy török nyelvjárást, mely erősen eltér az ismert bal
káni nyelvjárásoktól. Elképzelhető, mennyire érdekelt ez a nyelvjárás. Albániá
ban egyetlen török falut vagy települést nem találtam, nincs ilyen Hercegoviná
ban és Boszniában sem. Hogy Montenegróban van, arról sem beszélt nekem 
senki, csak Dizdárí. Érdeklődtem, de azt a választ kaptam, hogy Bárban 
törökök nincsenek. Az ősszel (1966) Szarajevóban beszéltem szaktársaimmal 
a kérdésről, s egyikük, Vanco Boskov, pár nap múlva arról értesített, hogy 
Bárban, illetőleg egy Bár melletti faluban valóban beszélnek törökül, — 
Szarajevóban él egy nyugdíjas tisztviselő, aki évtizedekig dolgozott Bárban 
s az közelebbi adatokkal fog szolgálni. Meglátogattuk az illetőt, s ő meg
erősítette a fenti értesüléseket. A falu neve Star i=Eski-Bar ('régi Bar') , 
négy és fél kilométerre van Bar-tól. Említett látogatásunk alkalmával 
a háziasszony megjegyezte, hogy az eszki-báriak sajátságos török nyelven 
beszélnek, a gyermek neve náluk bagana. Többet nemigen tudtak mondani 
a nyelvjárásról, s nem sikerült kapcsolatba kerülnünk azzal a pár bari ember
rel sem, akik Szarajevóban élnek. Csak hat napom volt már a munkára, 
ebből négy nap az utazás Bárba és vissza, de elhatároztam, hogy ha két napra is, 
lemegyek Bárba. Filipovic professzor és Svetozar Markovié bölcsészetkari 
dékán melegen támogatták az ügyet, kitűnő kísérőt is adtak mellém, Vasja 
Sterlé szlovén származású fiatal turkológus személyében, aki nemcsak min
dent megtett, hogy segítségemre legyen, hanem lelkesen vállalkozott arra is, 
hogy a nyelvjárás részletes ismertetését meg fogja csinálni. November 15-én 
megérkeztünk Bárba, másnap átmentünk Eszki-Bárba. 

Rendkívül nehéz helyzetben találtuk magunkat. Első utunk természete
sen a falu kávéházába vezetett, amelyet mozgósítottunk, de a 8 — 10 vendég 
között törökül tudót egyet sem találtunk. Kiderült, hogy egy három nyelvű 
(szerb, albán, törcjk) területen vagyunk, ahol a szerb nyelv van általános 
használatban, de emellett beszélnek albánul és törökül is. Elvezettek bennün
ket egy Karaduzovic (Karagöz-) nevű, sajnos igen öreg gyümölcskereskedő-
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hoz, egy közismert török család tagjához, aki szíves volt hozzánk, de kora 
és elfoglaltsága miatt nem foglalkozhatott velünk. Sikerült azonban kap
csolatba kerülni az ő testvérével, akinek forgalmas cukrászdája van. Próbál
tunk kapcsolatot keresni másokkal is, de ezektől használható anyagot fel
jegyezni nem tudtunk, s a cukrászdában sem fordult meg senki, aki munkánk
ban segíthetett volna. 

De a Karaduzovic családdal szerencsénk volt. A családfő maga nem 
volt használható, ő kilenc évig volt Törökországban, s beszédjén ez erősen 
meglátszott. Ellenben a leánya, Szemíha, aki a cukrászdában kiszolgált, az 
eszki-bári nyelvjárást beszélte és nagy örömmel foglalkozott velünk. Persze 
nem vált javára a munkának, hogy valami cukrozott almát árult, a gyerekek 
özönlöttek erre a csemegére, s ő sokszor a pult mellől vetett oda nekünk egy-
egy adatot, melyet én a rossz fülemmel néha egyáltalában nem hallottam. 
De egy ideig mellettem ült az asztalnál s ekkor jegyeztük le a példamondato
kat. Vasja Sterlé fáradhatatlan volt, igyekezett megfigyelni mindent, sőt 
sikerült neki kapcsolatba kerülni Szemíha testvérével, egy értelmes fiatal 
férfival, aki Bárban dolgozott s nagy segítségére volt kísérőmnek. (Vehbija 
Karaduzovic. Vehbi arab név, az -a szerb végzet.) Vasja Sterlé főleg a nyelv
tani paradigmákat írta össze s a többi anyagot ellenőrizte Vehbija segít
ségével. 

Ilyen módon sikerült valamelyes megbízható anyagot összehozni. Vasja 
Sterlé átadta nekem a saját feljegyzéseit s mindent részletesen megbeszéltünk. 

Ennek az alapján ismertetem a nyelvjárást a következőkben. 
Előre bocsátom, hogy — mint mindjárt látni fogjuk — a stari-bári 

nyelvjárás tipikus nyugat-ruméliai nyelvjárás, de sem a boszniai, sem a 
magyarországi bosnyák-török nyelvjárás kérdését nem oldja meg, bármily 
fontos egyébként ezeknek a nyelvjárásoknak a szempontjából is. Ügy látom, 
nagyon régi település, mely századokon keresztül elszigetelve fejlődött. 

A nyelvjárás lényegében a köznyelvi m a g á n h a n g z ó - r e n d s z e r t 
mutatja. 

Feltűnő az ö és ü hangok megőrzése; Boszniában az ö, ü hangokat o, u 
képviseli, az ö, ü megmaradása az albániai törökre jellemző. (L. Acta Or. 
Hung. X I I I , 16 —18.) Példák: yüs 'száz'; cöyli 'falusi'; yürtler 'mennek'; 
cüzel 'szép', cögler 'ég', cörmisik ' láttuk'; ülmis 'meghalt'; türci 'dal'; bükanam 
'nagyanyám'; cün 'nap'; cütür 'elvinni'; cörül- 'látszani'; bürüm = buyurun; 
dügünciler 'lakodalmas nép'. 

Az ö > ü változást látjuk a következő szókban: dün- 'visszatérni'; 
cüpri 'híd'; ül- 'meghalni'; cütür- 'elvinni'. Nem látjuk a következőkben: 
cöyli 'falusi'; cögler 'egek'; cör- 'látni'. 

Jelentkezik a magas nyelvállású szóvégi magánhangzók nyugat-ruméliai 
törvénye: cöyli 'falusi'; ovayçi 'mezőre'; skolayçi 'iskolába'; alti 'hat ' ; cüpri 
'híd'; akilli 'okos'; baganalari 'gyermekeket'; türci 'dal'; onunói 'tizedik'; 
çasi 'piac'; salli 'kedd'; buni 'ezt'. 

A -mis suffixumnak csak ez az egy alakja van: anglamamisim 'nem értet
tem'; citmisim 'mentem', beklemisim 'vártam', cörmisik ' láttuk', ülmis 'meg
halt ' ; dogmis 'született '; yasamis 'élt'. 

A szóbelseji i > i változás: bu bize begenili 'ezt mi kedveljük'; cendinm 
'az ő'; benim ehm 'az én kezem'; senin 'a te ' ; -misim: 1. az előző bekez
désben; celdim ' jöttem'; biz celmisik ' jöttünk'; siz celmisimz 'jöttetek';, cörül-
mesm 'nem szabad, hogy lássák'; yigirmi 'húsz'. 
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Fontos jelenség, hogy az u a suffixumokban Stari-Bárban alig szere
pel; ez megint erősen elválasztja a bosnyák-töröktől. 

i > ü változás: dülher 'bájos'. 
A m á s s a l h a n g z ó - r e n d s z e r legfeltűnőbb sajátsága a palatá

lis k-nák és <7-nek ç-re, illetve c-re való változása: cöyli 'falusi'; ici 'kettő' ; 
seçis 'nyolc'; türci 'dal'; celiçen 'gelirkerí — de: okller ' tanulnak', cüzel 'szép' 
cögler 'egek'; becir 'ló' (jegyeztünk heygir alakot is, de becir-t kétszer); cenç 
'fiatal'; cel- 'jönni'; cör- 'látni'. (A palatalizáció fonetikai jellegét az egyes 
esetekben nem tudtuk megállapítani.) 

A szóközépi és szóvégi g — mint minden nyugat-ruméliai nyelvjárás
ban — megmaradt (néha a g is): hagana 'gyermek'; yemegi 'ételt '; dogmis 
'született'; hegen- 'megkedvelni'; yigirmi 'húsz'. 

A szóközépi és szóvégi y és r hajlik az eltűnésre: — alisiyler 'foglalkoz
nak'; düneyler 'visszatérnek'; heciriyle 'lovával'; yürller 'mennek'; okller 
' tanulnak'; kaynatiri, kaynatiriy 'főz'; kaynatirmayler 'nem főznek'; hegeniylei" 
'kedvelik'; çasi 'piac'. 

A szókezdő h rendesen eltűnik: ava 'időjárás'; açm (< haçan) 'mikor, 
ha'; ásta 'beteg'; em de'. Másodlagos h-: hafetersm efendi 'bocsánat, uram'; 
az intervokalikus h gyengül: daha 'még'. 

A szóvégi m^n sajátságos jelenségével (1. 87.1.) i t t is találkozunk: evic'i 
hemm anamim yasay be§ adam (helyesebben: anamim eviçi . . .) 'anyám házá
ban öten élnek' (Szemíha adata — testvére megerősítette); hürüm < buyu-
run 1. lent. 

A szóvégi zöngétlenülés főleg a -z hangnál jelentkezik: yüs 'száz'; seçis 
'nyolc'; yildis 'csillag'; bis 'mi'; sis ' t i ' ; celdinis ' jöttetek'. Anderer Fall: 
cenç 'jung'. 

A szóvégi -n néha eltűnik: ici 'icün', 1. DTVidin, 74; az igeragozásban 
a köznyelvi gelmissin ('te jöttél')-féle alakoknak Eszki-Bárban celmisi-féle 
alakok felelnek meg. L. lentebb, az igeragozási példáknál. 

Az a l a k t a n fő vonásai a következők : 
Többesjel: haganalar 'gyermekek'; olar 'ők'; bular 'ezek'; cögler 'egek'; 

okller ' tanulnak'; düneyler 'visszatérnek'; celmisler 'jöttek';bular-dirler 'ezek . . .; 
kaynatirmayler 'nem főznek'; hegeniyler 'kedvelik'. Vö. DTVidin, 45. 

Birtokos személyragok: (henim) anam, (senin) ana[n\), (onun) anasi 
'az én anyám' stb.; babám 'apám'; efendim 'uram'; bizim anam, sizm anan, 
olarin anasi 'anyánk' stb.; hemm hasim 'fejem'; hemm elim 'kezem'; sizm 
hasin 'fejetek'; henim tëze 'nagynéném'. 

Nevragozás: Acc : yemegi 'ételt'; baganalari 'a gyerekeket'; buni 'ezt'; 
dnami 'anyámat ' . Gen.: aym 'a hónapnak a'; dügüncilerin 'a lakodalmasok
nak a'; henim- 'az én'; olarin 'az ő . . . -uk'; anamim 'anyámnak a'; ana-
sinm 'anyjának a'. Dat.: skolaya 'iskolának, iskolába'; cöyliye 'a falusinak'; 
bize 'nekünk'; size 'nektek'; olara 'nekik'; béna 'nekem' (HEFFENING, 92. 1.). 
L o c : evde 'otthon, házban'. Abl.: evden 'házból'. 

A határozói esetek kifejezésére új alak is fejlődött a nyelvjárásban, 
mégpedig az iç 'belső' szóból. (Vö. a magyar -ha(n), -be(n) ragok eredetét.) 
A skolaya 'iskolába' alak skolayçi-val helyettesíthető. A skolayçi jelentése 
'iskolába, iskolában' (1. a példamondatokat); akçiyaneyçi (ahçi—häne—ici) 
'a konyhában'; ovayçi 'a mezőre'; eviçi 'házban'. — oniyle 'onun ile'. » 

S z á m n e v e k : bir, ici, iïç, dört, bes, alti, yedi, seçis, dokus, on, 
yigirmi, otus, kirk, elli, altmis, yetmis, seksen, doksan, yüs, bin, onunci. 
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Kérdőpartikulák: -li: 1. lent: szbh. elemek a nyelvtanban; -i: éelmisler-i 
olar 'eljöttek-e ők?' (ritka). 

Az i g e r a g o z á s is számos újítást mutat . 
Nagy meglepetésemre megtaláltuk a ?/-praesenst (DTVidin, 84), a 

-í/or-praesensre nincs példánk: çikay 'kimegy'; cidey 'megy'; cidey'm 'megyek'; 
anlamayim 'nem értem' ; yagmay 'nem esik' ; yürlle1 'mennek' ; olcíler ' tanulnak' ; 
yasay 'él'; düneyler 'visszajönnek'; pekleysik 'várjuk'; kaynatiriy 'f5z'; begenim 
'kedvelem'; kaynatirmayler 'nem főznek'; ugyanez az ige minden sze
mélyben : 

kaynatiriym kaynatiriysik 
kaynatiriysi kaynatirtfsinis 
kaynatiriy kaynatiriyler 

[VASJA STERLE jegyezte fel; a többes első személyhez megjegyzi: (y)iz + 
ik > is + ik > isik]; tagadó alakban: 

kaynatirmaylm kaynatirmaylsik 
kaynahrmaylsi kaynatirmaylsims 
kaynatirmay kaynatirmaylef 

begenim 'kedvelem' begenisik 
begenisi begenisinis 
begeni begeniyler 

Aoristos: benim babám cehr 'jön az apám'; hafetersm efendi 'bocsánat 
uram! ' ; olurdi 'ha volna'; evlenirdim (oniyle) 'elvenném'. 

Praeteritum definitum: çiktim 'kimentem'; 

celdim jöttem' celdik 
celdm celdmis 
celdi celdiler 

Tagadó alakban: 

celmedim celmedik 
celmedm celmedinis 
celmedi celmediler 

Praeteritum indefinitum: arjlamamisim 'nem értettem'; citmisim 'men
tem'; beklemisim 'vártam'; éelmemis 'nem jött ' ; sagilmis 'meggyógyult'. 

Egy paradigma: 

celmi§im celmisik 
celmisi celmisinis 
celdi . . celdiler 

A paradigma Vehbija Karaduzovic-tól származik; hangsúlyozta, hogy 
a -mis forma a 3. személyben nagyon ritka. Tagadó alakú paradigma: 

celmemisim celmemisik 
celmemisi celmemisinis 
celmedi celmediler 
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Imperativus: vera 'add'; bürüm 'parancsolj'; bura 'parancsolj' (büranis); 
éütürsün 'vigyen el'; cörülmesm ' ne lássák'. 

Gerundium: éeliçen 'jövetel(em)ben: amint jönnek' (gelirken). 

Szerb-horvát elemek a nyelvtanban: (R. MOLLOV et M. MOLLOVA: Lingu. 
Balk. XI , 124): 

A nyelvjárás nyelvtanában szerb-horvát elemek mutatkoznak. 
benga"én őt ' 6e?i= 'én' + szbh. ga, az on 'ó" névmás accusativusi 

alakjainak egyike, egyébként is szerepel a szbh. névmások ragozásában. 
L. a példamondatokat. 

mi 'nekem': a szbh. ja 'én' névmás egyik ativusi alakja. L. a 19. pél-
damondatot. 

te 'téged': a szbh. ti ' te ' névmás egyik daccusativusi alakja. L. a 31. 
példamondatot. 

ti 'neked' : szbh. ti ' te ' névmás egyik dativusi alakja, — 1. a 28. pél
damondatot. 

li kérdőpartikula: a szbh. M '-e?, vajon?' átvétele. L. a példamondatokat. 
Átkerült a nyelvjárásba a szerb-horvát a 'de' kötőszó. L. a 19. példa

mondatot. 
A mondattanban feltűnnek bizonyos szerkezetek és az idegenszerű 

szórend. 
A 'nekem van' kifejezés éppúgy fejeződik ki, mint a magyarban: cöyliye 

var ici beéir 'a parasztnak két lova van' ; açm mi var-imis alti yil 'mikor hat 
éves voltam' ; bu bize (size, olara) begenili 'ez nekünk (nektek, nekik) tetszik' 
(= buni bis begenisik, buni sis begenismis, buni olar begeniyler). 

A szórend — úgy látom — ez: alany, állítmány, tárgy, határozó. L. a 
példamondatokat; ezek a Szemíha mondatai, — bátyja szerint ezeknek a 
szórendje helytelen, neki i t t valami nyelvhelyességi szempontja volt, Szemíha 
azonban a kijelentő mondatokban rendesen ezt a szórendet használta. A kiemelt 
mondatrész előre kerülhet. A birtokos jelző szórendje lehet fordított, vö. DTVi-
din, 114). 

Példamondatok: 

1. cöyli çikay óendinm beéir eHe ovayçi. 2. ava-dir cüzel. 3. yagmay yagmur. 
4. cöyliye var ici becir. 5. baganalar yürlle skolayçi. 6. olar olcileX skolayçi. 
7. anam kaynatire1 yemegi baganalar ici akçiyaneyçi. 8. biz celmisik. 9. cögler-
dir mavi. 10. ben kaynatireTm. 11. sen kaynat%reTsi. 12. eviçi benim anamim 
yasay bes adam. 13. seninanan-dir cenç (?) .lá.benimanam-dír daha cenç yokse 
senm anan. 15. açm o olurdi dülber, ben evlenirdim onieHe. 16. açm mi var
imis altiyil, citmisimskolaya. 17. baganalar düneyler skoladan. 18. olar ahsieHe1 

skolaya okuma. 19. ben-ga beklemisim vafir, a o celmemis. 20. o imis vafir ásta, 
em sagilmis. 21. bular-dirler akilli. 22. ici alma vera mi. 23. yoldan celiçen 
cörmisik baganalari celiçen skoladan. 24. bir cöyli ülmi§. 25. birbagana dogmis. 26. 
bükanam yetmis yil yasamis. 27. cideyim uyuma. 28. vera mi öni, açm ti deyim. 
29. anglamamisim. 30. benim tëze onunci cünici aym celmis cörmane ('látoga
tóba5). 31. seytan te éütürsün. 32. éidey-li isl\p.)a? „geht es gut?". 33. ebet 
[elbet?] éörülmesm ('nem szabad, hogy lássák'). 34. evden çiktim. 35. buni 
begenim. 36. anamim eviçi yasay yigirmi-çisi (Vehbiya). 37. onun anasmm, 
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eviçi . . . (Vehbiya). 38. benim anamzm eviçi yasay bes adam (Vehbiya). 39. olar 
celmediler. 40. celmisim-li ben? 41. celmisi-li sen? 42. celdi-li o? 43. celmisik-li 
bis ? 44. celmisinis-li sis ? 45. celdiler-li olar ? 46. celmisler-i olar ? 47. sis kayna-
tirmayismis. 48. olar kaynatirmayle?'. 49. buni begenim. 50. buni sen begenisi. 

1. i w o begeni. 52. 6% 6Ï2e begenili. 53. pekleysik celmegi dügüncilenn. 54. Äa/e-
tersm efendi. 

SZÓJEGYZÉK 

a 'de' 
açm 'ha, mikor' 
adam 'ember' 
akçiyane 'konyha' 
akilli 'okos' 
alis- 'járni (iskolába)' 
alma 'alma' 
alti' hat ' 
altmis 'hatvan' 
ana' anya' 
angla- 'megérteni' 
ásta 'beteg' 
ava 'időjárás' 
ay 'hónap' 
bagana 'gyermek' 
bas 'fej' 
becir 'ló' 
beg 'úr' 
bégen- 'megkedvelni' 
bekle- 'várni' 
ben 'én' 
bes 'öt' 
beygir 'ló' 
bir 'egy' 
biz 'mi' 
bükana 'nagyanya' 
bür = buyur-
büük-baba 'nagyapa' 
cel- 'jönni' 
cenç 'fiatal' 
cendi '6, maga' 
óit- 'menni' 
cögler 'egek' 
cör- 'látni' 
cuma 'péntek' 
cumaretesi 'szombat' 
éün 'nap' 
cütür- 'elvinni' 
cüzel 'szép' 
çasamba 'szerda' 

çasi 'vásár' 
ciíc- 'kimenni' 
çisi 'személy' 
cöyli 'paraszt, falusi' 
cüpri 'híd' 
daha 'is, még' 
de- 'mondani' 
dir 'van' 
dog- 'születni' 
doksan 'kilencven' 
dokus 'kilenc' 
dört 'négy' 
dügünciler 'lakodalmi nép' 
dülber 'szép, bájos' 
dün- 'visszatérni' 
efendi 'úr' 
el 'kéz' 
elli 'ötven' 
em 'de' ( < hem) 
ev 'ház' 
evlen- 'elvenni, megházasodni' 
ga 1. 107. 1. 
hafetersm 'bocsánat !' 
ici 1. '-ért, -nak' 
ici 2. 'kettő' 
ilan 'kígyó' 
imis 'volt' 
isla 'jól' 
kirk 'negyven' 
mi 'nekem' 
li kérdőpartikula 
o o' 
oki-, oku- 'olvasni, tanulni' 
ol- 'lenni' 
on 'tíz' 
oros 'kakas' 
otus 'harminc' 
ova 'mező' 
pazaretesi, pazar-ertesi (ètesi) 'hétfő' 
pekle- 'várni' 
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pesembe 'csütörtök' 
sagil- 'meggyógyulni' 
salli 'kedd' 
seçis 'nyolc' 
seksen 'nyolcvan' 
sen ' te ' 
seboy 'viola' 
seytan 'ördög' 
skola 'iskola' 
te 'téged' 
téze 'nagynéni' 
ti 'neked' 
türci 'dal' 
uyu- 'aludni' 
üc 'három' 
ül- 'meghalni' 

RÖVIDÍTÉSEK 

L. a DTVidin rövidítéseit is. 

ALH = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 
AOH *= Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 
CHLOROS = I. CHLOROS, Lexikon turko-hellenikon. Istambul 1899. 
DTVidin = J. NÉMETH. Die Türken von Vidin. Spaehe, Folklore, Religion. Budapest 

1965. (Bibliotheca Orientalis Hungarica. X.) 
EintTMB = j . NÉMETH. Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia 

(Bulg. Akad. d. w.). 1956. 
Gr = az Illésházy-kézirat Grammatika része 
HEFFENING = W. HEFFENING, Die türkischen Transkriptionstexte des Bartholomaeus 

Georgievits aus den Jahren 1544—1548. Leipzig 1942. (DMG. Abh. für die Kunde 
des Morgenl. XXVII, 2.) 

Ulk = Illésházy-kézirat 
Ist. = Isztambuli alak 
KNIEZSA, MHT = KNIEZSA L, A magyar helyesírás története. Budapest 1952. 
MENGES, Gloss. Ost-Türk. I I . = K. H. MENGES, Glossar zu den volkskundlichen Texten 

aus Ost-Türkistan I I . Mainz 1955. (Akad. der Wiss. Abh. der Geistes- und 
Sozialwiss. Klasse, Jahrg. 1954, Nr. 14). 

óoszm = óoszmánli 
RADL. , Wb. =a W. RADLOFF, Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte I—IV. 

Spb. 1893 — 1911. 
RÄSÄNEN, Lautg. == M. RÄSÄNEN, Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Spra

chen. Helsinki 1949. (Studia Or. XV.) 
R E D H . == JAMES W. REDHOUSE, A Turkish and English Lexicon. New Impression. 

Constantinople 1921. 
SAMY B E Y , DictTF = Ch. Samy-Bey Fraschery, Dictionnaire Turc-Francais. Constan

tinople 1885. 
TS = Mehmet Ali Agakay, Türkce Sözlük.3 Ankara 1959. 
TTS = XIII.Yüzyildan Günümüze Kadar Kitaplardan Toplanmis Taniklariyle Tarama 

Sözlügü. Istanbul—Ankara 1943 — . 

r. = recte, [ ] = a kéziratban javítandó, magyarázandó; ( ) = a kéziratban törlendő. 

vafir 'nagyon, sokáig' 
var 'van' 
ver- 'adni' 
yag- 'esni (eső, hó)' 
yagmur 'eső' 
yasa- 'élni' 
yedi 'hét' 
yemek 'étel' 
yetmis 'hetven' 
yil 'év' 
yildis 'csillag' 
yigirmi 'húsz' 
yokse 'vagy, pedig' 
yol 'út ' 
yüri- 'menni' 
yüs 'száz' 
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