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1 Bevezetés

1.1 A kézirat rövid, áttekintő bemutatása

A kései mogul kori, vagyis a XVII–XIX. századi, Indiában készült török nyelvtanok között

különös figyelmet érdemel ‘Āšūr begnek, Niyāz beg fiának A török nyelv alapja című

keleti török nyelvkönyve.1 Noha a szerző neve csupán e műve révén maradt fönn, amely

észrevétlenül bújik meg a korabeli Hindusztánban írott török grammatikák között, mégis

kitüntetett érdeklődésre tarthat számot ez a munka. Tanítványának, Mīr Muḥsin ḫānnak a

kérésére fogott bele egy olyan „rövid és alapos áttekintés” megírásába, amely „tartalmaz

mindent, ami hasznos és alapvető”, s amelynek segítségével „jártasságra tehetett szert a

[török] nyelvben” (f. 2v, 21r.).

A másolatban ránk maradt, összesen 110 fólióból álló, nasta‘līq betűtípussal írott mű öt

részre tagolódik. Az első részben ‘Āšūr beg dióhéjban összefoglalja a török nyelv

grammatikáját (f. 2v–20v.), a másodikban a nyelvtan használatának bemutatása céljából

rövid történeteket és párbeszédeket jegyez le (f. 21r–61r.), a harmadik egy Ġarībī nevű

költő mas̱navījának részlete (f. 62r–73v.), a negyedik egy török–perzsa szótár (f. 74v–

86v.),2 az ötödik rész pedig egy verses szótár,3 amely Kalimat Ullāh tollából származik

Mirzā Qutb ud-Dīn herceg megrendelésére (f. 87r–104r.).4 A másolat kéziratát a nyelvtan
1 ‘Āšūr, Kitāb-i niṣāb ba zabān-i turkī. London, British Library, Or. 404, é. n. Ez a cím a kézirat legelején

található egy számozatlan fólión. Az íráskép alapján a másoló lehetett az, aki bejegyezte a következő
szöveget: Kitāb-i niṣāb ba zabān-i turkī. Muḥarrara sana 1253 Hicrī. Taṣnīf-i ‘Āšūr beg, valad-i Niyāz
beg ’ibn Dūst beg. Koronīl Cārc Vilyam Hamilton ṣāḥib-i bahādur. ’A török nyelv alapjának könyve.
Íratott a hidzsra szerinti 1253-as évben. Összeállította ‘Āšūr beg, Dūst beg fiának, Niyāz begnek a fia. A
becses tulajdonos Cārc Vilyam Hamilton ezredes.’ Ha hihetünk ennek a bejegyzésnek, akkor – noha a
nyelvkönyv egyes részeinek nem ő a szerzője – megállapíthatjuk, hogy ‘Āšūr beg részben szerzője,
részben pedig szerkesztője e kéziratos műnek. Kompiláció lévén, az egyes fejezeteknek is külön címük
van, a nyelvtannak például Favā’id-i turkī (A török nyelv hasznai), a társalgási résznek Kitāb-i
muḥāvarat ul-’atrāk (A törökök társalgásának könyve).

2 A szótár kilenc tematikus csoportra bontva, betűrendben közli a szavakat: 1) menny és föld, 2) állam, 3)
művészet és kereskedelem, 4) rokonság, 5) testrészek, 6) háború és fegyverek, 7) állatnevek, 8) egyéb
szavak, 9) számok.

3 Kalimat Ullāh verses formájú szótára 274 párversből áll, s a szerző állítása szerint igyekezett megverselni
mindazokat a szavakat, amelyeket törökül beszélő emberektől hallott, illetve könyvekben olvasott. A
verses szótár műfajának gyökerei régre, a Gupta-korba (Kr. u. IV–VI. század) nyúlnak vissza. Perzsa
nyelven az első ilyen alkotás 1220/1221 körül született meg Dél-Afganisztánban, és nem sokkal később
az indiai perzsa verselés nagy költőegyénisége, ’Amīr Ḫusrav Dihlavī is letette a névjegyét a műfajban
Ḫāliq Bārī című perzsa–arab–hindi szótárával. A műfaj egészen a legújabb időkig megőrizte
népszerűségét, hiszen a verses forma segítette a tanulást, a szöveg megjegyzését, valamint szavalását, így
nem csoda, hogy még a gyarmati korszakban is készültek például angol–hindi verses szótárak. Ebbe a
hagyományba tehát jól illeszkedik Kalimat Ullāh török–perzsa munkája is. Ld. Walter Nils Hakala, On
Equal Terms: The Equivocal Origins of an Early Mughal Indo–Persian Vocabulary. Journal of the Royal
Asiatic Society 25/2 (April 2015) 209–227.

4 Charles Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. II. London, 1881, 512–513;
Uő, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum. London, 1888, 268–269.
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utáni kolofon tanúsága szerint h. sz. 1253. muharram hó 17-én, azaz 1837. április 23-án a

lakhelyétől nem messze, egy Pút nevű városban, Észak-Indiában vetette papírra Sayyid

Vaḥyat ud-Dīn, egy Mirát melletti kisvárosból származó írnok.5 Arra vonatkozóan nem áll

rendelkezésünkre adat, hogy a mű eredetileg mikor íródott.

Formáját, szerkezetét és tartalmát tekintve tehát egy klasszikus értelemben vett

nyelvkönyvről van szó. Az elején nyelvtani magyarázat található, utána párbeszédek és a

nyelvtant szemléltető szövegek, majd a nyelv irodalmilag kimunkált szövegmutatványai

következnek, végül a tematikus, valamint a szavak tanulását, megjegyzését segítő verses

szótár zárja a tankönyvet.

A kézirat történetére vonatkozóan érdekességképpen érdemes egy pillantást vetnünk

Vámbéry Ármin 1873-ban megjelent Bokhara története című munkájának egyik apró

részletére. A szerző állítása szerint a közép-ázsiai kánságok történetírójának egyre

nehezebb számot adnia a legutóbbi időszak – vagyis az 1873-as évet megelőző évszázad –

pontos történelmi eseményeiről, mert a legújabb idők felé haladva a várakozással

ellentétben megritkulnak a támpontot nyújtó történeti források. Hozzáfűzi: „Rawlinson

Henry Maj. Gen. egy barátságos közleményéből arról értesülök, hogy az East-India-Office

s a British-Museum londoni könyvtáraiban több, Bokhara újabb történetére vonatkozó

kézirat van. Fájdalom! egyszersmind azt is megtudtam, hogy ezeket csak ott helyben lehet

használni, és miután ez rám nézve jelenlegi viszonyaim közt lehetetlen, az űrt, ha a

kéziratok csakugyan tartalmaznak újat, később reménylem betölthetni.”6

A magyar turkológus tehát első kézből értesülhetett arról, hogy az 1868-as év folyamán

nagy mennyiségű, szám szerint 757 darab kézirat került a British Museum birtokába,

amelyek között etióp, perzsa, arab, kopt, hindi, telugu, afgán, turki, héber, örmény,

szanszkrit, burmai, szingaléz és tamil nyelvű iratok is voltak.7 Ebből 352 kézirat egyetlen

angol tisztnek, George William Hamilton ezredesnek a személyes gyűjteményéből

származott, aki 1823 és 1867 között szolgált Indiában. Angliába való hazatérte után egy

esztendővel, 1868-ban elhunyt, és a kézirat hátuljában (f. 106v.) található pecsét tanúsága

szerint a British Museum még ugyanezen év áprilisában megvásárolta az özvegyétől az

egész kéziratgyűjteményt. A múzeum perzsa nyelvű kézirataihoz később Charles Rieu

5 Ennek megfelelően tehát számolnunk kell a másolásból adódó hibák lehetőségével is. Sajnos nem
könnyíti meg a helyzetünket, hogy a műnek nem ismeretes több kópiája, így a kérdéses pontokon sem
támaszkodhatunk más forrásra – akarva-akaratlanul is erre az egyetlen példányra vagyunk utalva.

6 Vámbéry Ármin, Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig. II. Budapest, 1873, 148, 148/2.
jegyzet.

7 Oriental MSS. in the British Museum. Allen’s Indian Mail 27 (1869. szeptember 8.) 860.
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készített részletes katalógust 1881-ben, majd a török nyelvűekhez 1888-ban. Azóta ez a

tekintélyes anyag a British Library tulajdonába került.

E kéziratok közt található ‘Āšūr beg nyelvkönyve is, amely a Rieu-katalógusban az Or.

404-es azonosítóval szerepel.

1.2 Az átírási rendszer bemutatása

A dolgozatban az átírt idegen kifejezések, a nyelvi adatok, valamint a műcímek dőlt, az

átírt személynevek8 pedig álló szedéssel szerepelnek. A különféle nép- és törzsneveket, a

dinasztiákat, illetőleg a földrajzi helyek neveit az egyszerűség kedvéért magyarosan adtuk

meg.

Az arab betűs írás esetében – függetlenül attól, hogy arab, perzsa, oszmán- vagy keleti

török nyelvről van szó – egységesen Eckmann János kézikönyve, a Chagatay Manual

alapján történt a transzkripció,9 habár egyes morfémák (pl. -tur, -dek) egybe- vagy

különírása eltérő lehet attól. Az ’iżāfatos kapcsolat perzsa -i jelölője kötőjellel kapcsolódik

az első taghoz. Az arab határozott névelő a kifejezések elején al-, a belsejében ul-

formában szerepel, pl. al-ḥamd ul-Illāh ’hála Istennek’, a t, s̱, d, ẕ, r, z, s, š, ṣ, ż, ṭ, ẓ és n

mássalhangzóval kezdődő szavaknál a névelő l hangjának hasonulását az átírás is jelöli. A

hamza a szó elején csak arab eredetű szavaknál van föltüntetve. A magánhangzók

hosszúságát a betű fölötti egyenes vonal (ˉ) jelzi. Mivel az ’alif, a vāv és a yā, valamint

szóvégi helyzetben a hā magánhangzóként többféle hangot is jelölhet (szókezdő

helyzetben ilyenkor egy ’alif található a vāv és a yā előtt), a magánhangzó minősége a

palatális–veláris hangrend (pl. a vagy ä) és a nyíltság (pl. o vagy u) tekintetében értelmezés

szerinti, azaz inkább irányadó a kiejtést illetően.10 Ritka esetekben – ámbár az arab írástól

nem idegen módon – a magánhangzó teljesen jelöletlen maradhat a keleti törökben is (pl.

yïġač ’fa; mérföld’, yaman ’rossz’), a transzkripció ezt az ingadozást nem tükrözi. A

kézirat sajátossága, hogy a perzsa kāf megkülönböztető mellékjelét csak nagyon ritkán

tünteti föl, ezért az átírás értelmezés szerint k vagy g betűvel adja vissza az arab kāfot is. A

veláris nazális hangot másképpen jelöli az oszmánli és a keleti török helyesírás (előbbi a

8 A történeti áttekintésben akad néhány személynév, amelyet meghagytunk a magyarban megotthonosodott
átírásában.

9 János Eckmann, Chagatay Manual. (Uralic and Altaic Series, 60.) Bloomington–The Hague, 1966, 25–
27.

10 Amennyiben a Chagatay Manual nem nyújt eligazítást egy-egy szóban a vokálisok átírásában, úgy a mai
török nyelvekben található megfelelőkre támaszkodhatunk.
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kāf fölötti három ponttal, utóbbi a nūn és a kāf betűkapcsolatával),11 és ezt az átírás is

érzékelteti (oszmán-török ñ, keleti török n͡g). További jellegzetessége a kéziratnak, hogy a

perzsa írásmóddal ellentétben a szóvégi helyzetben található yā alatt is kiteszi a két pontot,

de ez a tényező nem befolyásolja a transzkripciót. A magánhangzó-harmónia a keleti török

ortográfiában hagyományosan a qāf és a kāf, illetve a ġayn és a perzsa kāf betűk eltérő

használatában mutatkozik meg – a q és a ġ a veláris, a k és a g a palatális hangrendű

környezetet jelzi.12 Jelen kéziratban azonban a toldalékok illeszkedésénél gyakorta

megfigyelhető, hogy palatális tő kaphat veláris szuffixumot, illetőleg fordítva is. Ilyenkor a

mássalhangzók átírását megőrizve a tő hangrendjét tekintjük érvényesnek a kapcsolódó

morfémákra vonatkozóan is, pl. kelmäġ ’jön’, bargïn ’menj’. Egy speciális urdu betű is

előfordul egyetlen egy szóban, amelyben a tā betűtest a két pont helyett egy kisméretű ṭā

betűt hordoz (ٹ). A retroflex, zöngétlen zárhangot jelölő betűt kivételesen t̤-vel írjuk át.13

Az alábbiakban látható az arab-perzsa írás összes betűje, annak neve és transzkripciója:

’alif (’, a, ä) – ا rā (r) – ر fā (f) – ف

bā (b) – ب zā (z) – ز qāf (q) – ق

perzsa bā (p) – پ perzsa zā (ž) – ژ kāf (k) – ک

tā (t) – ت sīn (s) – س perzsa kāf (g) – گ

s̱ā (s̱) – ث šīn (š) – ش „tompa” nūn (ñ) – ڭ�

cīm (c) – ج ṣād (ṣ) – ص lām (l) – ل

perzsa cīm (č) – چ żād (ż) – ض mīm (m) – م

ḥā (ḥ) – ح ṭā (ṭ) – ط nūn (n) – ن

ḫā (ḫ) – خ ẓā (ẓ) – ظ vāv (v, u, ū, ü, o, ō, ö) – و

dāl (d) – د ‘ayn (‘) – ع hā (h, a, ä) – ه

ẕāl (ẕ) – ذ ġayn (ġ) – غ yā (y, i, ī, ï, e, ē) – ی

hamza (’) – ء

A cirill betűs írás az özbeg és az azerbajdzsáni esetében az 1992-ben, illetőleg 1991-ben

bevezetett latin betűs helyesírás szerint szerepel.14 Az orosz nyelvre a magyaros átírást

11 A hárompontos kāf neve ṣaġïr nūn, azaz ’„tompa” nūn’ . Julius Theodor Zenker, Türkisch–Arabisch–
Persisches Handwörterbuch. Hildesheim, 1866, 561. A keleti törökben a nūn és a kāf együttesének –
egyszerű betűkapcsolat lévén – nincs külön neve.

12 Eckmann, Chagatay Manual, 29–30.
13 Kivételesen azért jelöljük így, mert az urdu átírásban általában az arab emfatikus, zöngétlen zárhangot

jelölik két ponttal (t̤), és a retroflex (más szóval kakuminális), zöngétlen zárhangot eggyel (ṭ), ld.
https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/urdu.pdf (2017. április 22.), az Eckmann-féle átírási
rendszerből kiindulva, illetve ahhoz igazodva azonban a retroflex hangot jelölő betűre kell jelen esetben
eltérő írásjegyet alkalmaznunk.

14 A modern özbeg nyelv latin betűkészletét ld. Angelika Landmann, Usbekisch. Kurzgrammatik.
Wiesbaden, 2010, 3. A kézikönyv szerzője nem különbözteti meg az o‘ és a g‘ mellékjelét, pl. o‘g‘il ’fiú’,
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alkalmazzuk.15

A modern törökországi török adatoknál a mai latin betűs helyesírást használjuk, az

oszmán-törökre értelemszerűen az arab betűk fönti transzkripciója vonatkozik.16

1.3 Történeti áttekintés

1.3.1 Rövid történeti áttekintés Nyugat-Turkesztánról

Vizsgálódásaink kezdetén és a kézirat különféle szempontok szerinti elemzése előtt

kívánatos lenne, hogy mindenekelőtt történeti áttekintést nyújtsunk arról a korról és

közegről, amelyben ‘Āšūr beg munkája megszületett. Amint azonban az a későbbi –

különösen is a társalgási részt boncolgató – fejezetekből ki fog tűnni, ez korántsem

egyszerű feladat. Hiába ismert ugyanis a kézirat másolásának a dátuma és a helyszíne,

semmilyen konkrét utalást nem találunk a lapokon arra vonatkozóan, hogy az eredeti mű

hol és mikor láthatott napvilágot. A nyelvtani és a társalgási rész szövegeinek közvetett

nyomai alapján – amelyekre a vizsgálódásaink során fogunk rámutatni – az a

legcélravezetőbb jelen kutatásunk szempontjából, ha e történeti áttekintésben a Buharai

Kánságra, illetve annak előzményeire és későbbi fejleményeire irányítjuk a figyelmünket,

és kiemeljük azokat a legfontosabb mozzanatokat, amelyek a kézirat tanulmányozásában,

valamint hátterének megértésében a leginkább segítségünkre lehetnek. Nem utolsósorban

azért is szorítkozhatunk csupán vázlatosabb összefoglalóra, mert a szakirodalom

részletesen és behatóan földolgozta már a kánság történetét. Az előzményekre és a

fejleményekre elsősorban a mostani áttekintésünket követő alfejezetben lesz szükségünk,

amelyben a keleti török irodalmi nyelv állomásait az itt megrajzolt történelmi

korszakokhoz fogjuk tudni kötni.

A török etnikum már jóval a Buharai Kánság korszaka előtt megjelent Nyugat-

Turkesztánban. A területet már a nyugati türkök is meghódították, az eredetileg iráni

népesség eltörökösödése azonban a karlukok VIII. századi betelepülésével indult meg

és a glottális zárhangot vagy hosszú magánhangzót jelölő ’ írásjelet, pl. san’at ’művészet’, she’r ’vers’. A
dolgozatban az egyértelműség kedvéért különbséget teszünk a kettő között.

15 Zoltán András, A cirillbetűs írású szláv nyelvek szavainak és neveinek magyar helyesírása. A Magyar
Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 32 (1981) 183–184.

16 A dolgozatban szükségképpen alkalmazzuk a keleti törökre és a mai özbegre, illetve az oszmán-törökre és
a mai törökországi törökre az eltérő átírási rendszereket, ugyanis az egyes nyelvek hivatalos és
hagyományos helyesírási szabályainak összeegyeztetése merőben új – sőt idegenszerű – szisztéma
kidolgozását tenné szükségessé, ezért maradtunk a meglévőknek az egymás melletti szerepeltetésénél.
Ennek előnye nem utolsósorban az, hogy megkönnyíti a különböző nyelvi adatok beazonosítását.
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igazán, s ez a folyamat a mai napig tart. A karlukokhoz köthető Karahanida-dinasztia a X.

század folyamán kezdte el kiépíteni birodalmát az iráni eredetű Számánidák rovására, majd

a következő évezred első évtizedeiben legyőzték a Gaznevida Birodalmat az Amu-Darjától

délre. Ezután azonban a belső harcok miatt megtorpant a Karahanida Kánság növekedése,

sőt a birodalom egy keleti és egy nyugati részre bomlott – amint az más nomád

államalakulatok történetében is megfigyelhető. A művelődés központjai elsősorban a kelet-

turkesztáni nagyvárosok voltak, úgymint Hotán, Kásgár és Balaszagun. Transzoxániát

javarészt a nyugati Karahanidák birtokolták, ám ezt követően a terület rövid idő alatt több

ízben gazdát cserélt. Először a XI. század derekán a szeldzsukok függésébe került, akik

1102-ben teljesen elfoglalták Nyugat-Turkesztánt. Hódításukat mégsem őrizhették sokáig,

1141-ben ugyanis a keletről terjeszkedő karakitajok szerezték meg tőlük az Amu-Darja és a

Szir-Darja közét.17

A szeldzsukok hanyatlásával párhuzamosan egy új hatalom jelent meg Hvárezmben, az

Aral-tótól délre eső területen, amelyet elsősorban ugyancsak török népesség lakott.

Hvárezm eleinte a szeldzsukok alattvalója volt, majd a karakitajoknak fizetett adót, ám a

XII. század végére a régóta önállóságért küzdő állam az u tolsó szeldzsuk uralkodó, III.

Ṭoġrïl legyőzésével egyre nagyobb mozgásteret nyert, és sikerült egy kézben egyesítenie

Hvárezm és Irán területeit. ‘Alā’ ud-Dīn Muḥammad hvárezmsáh (megh. 1220) 1200-ban

került a trónra, és az ő ideje alatt jelentősen megnövekedett a birodalom. Egyrészt a mai

Afganisztán vidékét ragadta el az iráni eredetű Gúrida-dinasztiától, amely ekkoriban a

Hindusztáni-félsziget északi része fölött gyakorolt hatalmat, másrészt az jelezte Hvárezm

növekvő befolyását, hogy Transzoxánia két jelentős városa, Szamarkand és Buhara a

karakitaj fönnhatóság alól kibújva a sáhhoz kívánt csatlakozni, és neki kezdtek adót fizetni.

1212-ben ‘Alā’ ud-Dīn Muḥammad leverte és véresen megtorolta a karakitajok

alattvalójaként még regnáló, utolsó karahanida kánnak, ‘Us̱mānnak a lázadását,

Transzoxániát pedig országához csatolta.18

De amilyen gyorsan jött létre a Hvárezmi Birodalom, olyan hamar tört derékba fölfelé

ívelő pályája, ugyanis mind a karakitajok országa, mind pedig Hvárezm a mongol hódítás

martalékává vált, ráadásul rendkívül rövid idő alatt. A najmanok által megszállt Karakitaj

17 Peter Benjamin Golden, The Karakhanids and Early Islam. In: The Cambridge History of Early Inner
Asia. Ed. by Denis Sinor. Cambridge, 1990, 343–370; Uő, An Introduction to the History of the Turkic
Peoples. Ethnogenesis and State-Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East.
Wiesbaden, 1992, 196–201, 211–219; Svat Soucek, A History of Inner Asia. Cambridge, 2000, 51–69,
83–92; Vásáry István, A régi Belső-Ázsia története. Budapest, 20032, 107–124.

18 Golden, Karakhanids, 368–370; Uő, Introduction, 225–228; Vásáry, A régi Belső-Ázsia, 124–126.
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Birodalom 1218-ban került a mongolok kezére. 1219-ben seregeik a Szir-Darját is átlépték,

és 1220-ban már egész Transzoxániát uralmuk alatt tudhatták. ‘Alā’ ud-Dīn Muḥammad

utódja, Calāl ud-Dīn (1220–1231) nem volt képes arra, hogy megmentse országát. A

meghódított területek – Transzoxánia (ma Özbegisztán), az Ili folyó völgye (Kazahsztán), a

Pamír hegység (Kelet-Afganisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán), Kelet-Turkesztán és

Dzsungária (Kína Hszincsiang tartományának déli, illetve északi része) – alkották ezek

után Dzsingisz második fiának, Csagatájnak az örökségét, azaz uluszát. Csagatáj 1242–

1244 körül halt meg, a neve azonban fönnmaradt a terület elnevezéseként, és így lett a

Mongol Birodalom szétesése után Csagatáj uluszából Csagatáj Kánság. Innentől kezdve az

utódállam történetének alakulását hosszú évtizedekre Csagatájnak és öccsének, Ögödejnek

(megh. 1241) a leszármazottjai között dúló hatalmi harcok határozták meg, s e

viszálykodásba nemegyszer szólt bele az Arany Horda, az Ilkánok által uralt Irán, valamint

a Jüan-dinasztia Kínája is – tehát a két másik testvér, Dzsocsi (megh. 1227) és Toluj

(megh. 1232) vérvonala. A helyzet csupán a század végére tudott konszolidálódni, ami

elsősorban a kánság sikeres külpolitikájában mutatkozott meg, idővel ugyanis jelentős

győzelmeket könyvelhetett el mindhárom (északi, délnyugati és keleti) fronton. Ezeknek a

diadalokban, bár nem kizárólagos, ám annál fontosabb szerepe volt annak, hogy a kánok

személyes testőrséggel és hadsereggel rendelkeztek, s ezek a csapatok gyakran uruk halála

után is együtt maradtak, és ezáltal közös identitásuk alakulhatott ki. A kánság az 1280–

1290-es években átmenetileg elfoglalta az egykori nagykáni székhelyet, Karakorumot,

továbbá megszerezte Horászánt, valamint Afganisztánt. Ez utóbbi a Delhi Szultánság

közvetlen szomszédságában az Indiába vezető út kapuját jelentette, sőt 1297 és 1300

között a kánság két hadjáratot is indított először Pandzsábba, majd másodjára sikerült

Delhi mellett a szultánt is legyőzni – igaz, ezek a győzelmek nem jártak területszerzéssel.

Az 1320–1330-as években Kebek (megh. 1326), majd Tarmasirin (megh. 1334) uralkodása

még gátat tudott szabni az egyre gyakrabban föllángoló trónviszályoknak. Az ő idejükben

szilárd volt a hatalom Transzoxánia fölött, újraindultak a hadjáratok Indiába, illetve – az

Arany Horda kánjával, Özbeggel (megh. 1341) karöltve – Horászánba is, sőt Kebek

uralkodása alatt a közigazgatás és a pénzrendszer is stabilizálódott. Tarmasirin idejében az

iszlám fölvétele és terjesztése kapott különös hangsúlyt a nomádok körében, akik közül

ugyan sokan már áttértek az új hitre, egy részük azonban még ellenállást mutatott. Az

iszlamizáció azért is volt lényeges lépés, mert ez ajtót nyitott arra, hogy a háborús
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viszonyon túl a diplomáciai és a kereskedelmi kapcsolatok is kiépülhessenek a Delhi

Szultánsággal vagy a Mamlúk Birodalommal. Erre a korszakra tehető, hogy e közép-ázsiai

területeknek a jelentősége rendkívül fölértékelődött a kelet és nyugat, valamint az észak és

dél közötti kereskedelem lebonyolításának csomópontjaként. Ezt követően azonban a

Csagatáj Kánság évtizedekre az anarchia állapotába süllyedt, és ebből az állapotból nem

volt visszaút. Ennek az volt az oka, hogy a kánok már nem voltak képesek megtartani és

gyakorolni a hatalmukat, az irányítás egyre inkább a helyi uraságoknak, az emíreknek a

kezébe helyeződött át. Utoljára az ország keleti feléről érkező Tuġluq Temür (megh. 1363)

tett erőfeszítést a birodalom egyesítésére – 1361-ben sikerült elfoglalnia Transzoxániát –,

1363-as halálával azonban a kánság sorsa megpecsételődött. A keleti birodalomrész

önállósult, és Mogulisztán néven egészen a XVII. század második feléig talpon tudott

maradni.19

A nyugati félen ugyanakkor az a Timur Lenk ragadta magához a hatalmat, aki még

Tuġluq Temür transzoxániai hódítása alkalmával szerezte meg az egyik jelentős

befolyással bíró alakulatnak, a barlasz törzsnek a vezetését. Timur eleinte fokozatosan

építette ki szövetségeseinek a hálózatát, majd 1370-ben sikerült kurultájt, azaz gyűlést

összehívnia, ahol az általa kijelölt és támogatott (báb)kánt választották meg uralkodónak.

Az irányítás azonban természetesen az ő kezében összpontosult, bár maga megmaradt az

emíri méltóságban, ehhez pedig fölvette a küregen címet – kürägän ’(királyi) vő’ –,

jelezvén, hogy bár vér szerint nem, de Saray Malik (megh. 1406) nevű felesége révén

mégis tagja Dzsingisz uralkodói családjának. Uralkodása során az egykori Csagatáj

Kánság határait messze túllépve terjesztette ki birodalmát. Nem csupán az Arany Hordával,

a Mamlúk, illetve a fiatal Oszmán Birodalommal vívott háborút, hanem még Indiába is

vezetett hadjáratot – 1398-ban elfoglalta, kifosztotta és fölégette Delhi városát. Országa

központjává Szamarkandot tette meg, ahol nagyarányú építkezéseket rendelt el. Timur

birodalma a Csagatáj Kánság örökségét több vonalon is továbbvitte. Megmaradt például a

Csagatáj Ulusz elnevezés, Timur pedig erősen támaszkodott hadseregében a gyalogsággal

kiegészített csagatáj lovasságra. A mongol birodalmi hagyományokat ugyancsak ápolta,

köztük azt az elvet is követve – és ez végső soron hasonlóan befolyásolta az ő

19 Golden, Introduction, 302–306; Jonathan Leonard Lee, The ‘Ancient Supremacy’. Bukhara, Afghanistan
and the Battle for Balkh, 1731–1901. Leiden, 1996, 14–18; Soucek, i. m., 103–122; Michal Biran, The
Mongols in Central Asia from Chinggis Khan’s Invasion to the Rise of Temür: The Ögödeid and
Chaghadaid Realms. In: The Cambridge History of Inner Asia. The Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di
Cosmo–Allen J. Frank–Peter Benjamin Golden. Cambridge, 2009, 46–66.
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birodalmának a sorsát is –, hogy még életében fölosztotta utódai között az országot

kormányzóságokra. 1404-ben úgy döntött, megvalósítja régi tervét, és Kína ellen vezeti

roppant hadait, ám az út során 1405 februárjában megbetegedett, és a táborban meghalt.20

Timur halála után több szinten bontakoztak ki a hatalmi harcok, egyrészt a birodalom

egyes részein belül az uluszok birtoklásáért, másrészt az uluszok között az egész birodalom

fölötti uralomért. A fiak közül végül Šāhruḫ szerezte meg a trónt 1409-ben, ám évekig

tartott ezután, mire konszolidálni tudta a hatalmát. Ez ugyanakkor azzal járt, hogy a

korábbi központi terület, Transzoxánia, veszített a súlyából, ugyanis Szamarkand élére fiát,

Uluġ beget (megh. 1449) nevezte ki, maga pedig áttette a székhelyét Herátba. Míg

nyugatról időről időre a karakojunlu türkmenek fenyegetésével kellett számolnia, 1429-től

északon is új ellenség jelent meg: az Arany Hordából kiváló özbegek, akiket Dzsocsi egyik

sarja, ’Abū ul-Ḫayr (megh. 1468) vezetett. E nomád törökök 1434–1436-ban megtámadták

és elfoglalták Hvárezm északi részét, majd pedig egyre gyakrabban törtek be

Transzoxániába. Fosztogató portyáik Šāhruḫ uralkodásának utolsó szakaszában már

rendszeressé váltak, sőt ’Abū ul-Ḫayr befolyása csak még jobban megnőtt azzal, hogy

1447-ben Šāhruḫ meghalt. A kései Timuridák már nem tudták egyben tartani a birodalmat,

amely így egészen szétesett és elaprózódott, Transzoxánia pedig kis hercegségekre

bomlott.21

Ezen az állapoton nem segített, hogy bár a hercegekben megvolt a Timurida restauráció

eszménye, mégis képtelenek voltak arra, hogy egységes politikával, összefogva lépjenek

föl a több irányból jövő veszedelem ellen: északról az özbegeket, nyugatról a karakojunlu

és az akkojunlu türkmeneket, keletről pedig a mogulokat kellett volna visszaverniük, ám

ehelyett az egymással való háborúskodásban merültek ki erőfeszítéseik. A több kisebb

hercegség mellett az egykori fővárosban, Herátban Ḥusayn Bāyqarā uralkodott,

Szamarkandban Sulṭān ’Aḥmad, Fergánában pedig az az ‘Umar Šayḫ (megh. 1494), aki

Ẓahīr ud-Dīn Muḥammad Bābur (megh. 1530) apja volt. 1494-ben meghalt Sulṭān

’Aḥmad, majd 1506-ban Ḥusayn Bāyqarā is, így végül Bāburra hárult a feladat, hogy

megfékezze az özbegeket, ám törekvése nem járt sikerrel. ’Abū ul-Ḫayr unokája,

Muḥammad Šaybānī 1501-ben elfoglalta Szamarkandot, 1507-ben pedig Herátot. A

Timurida hercegek a menekülés útját választották. Ki az Oszmán Birodalomban, ki

20 Golden, Introduction, 309–312; Lee, i. m., 18–20; Soucek, i. m., 123–126; Beatrice Forbes Manz, Temür
and the Early Timurids to c. 1450. In: History of Inner Asia, 182–188.

21 Golden, Introduction, 312–313; Lee, i. m., 20–21; Soucek, i. m., 126–143; Manz, i. m., 188–198.
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Iránban, ki pedig Kabulban talált menedéket. Kabul a Timuridák legkeletebbi nagyvárosa

volt ekkor, és miután Bābur Szamarkand visszavívására tett kísérlete kudarcot vallott, az

özbeg nyomás miatt kénytelen volt itt megtelepedni 1504-ben.22

Noha Bābur nem tett le arról, hogy visszaszerezze Szamarkandot és az egykori

Timurida Birodalmat, 1519-ben végleg amellett döntött, hogy Indiában veti meg a lábát,

amihez Timur 1398-as indiai hadjáratát tekintette legitimációnak. Észak-Indiát ekkoriban a

pastu eredetű Lódí-dinasztia által vezetett Delhi Szultánság uralta, 1526-ban azonban

Bābur győzelmet aratott Panipatnál ’Ibrāhīm szultán (uralkodott 1517–1526) fölött, s ezzel

megszületett a Mogul Birodalom. Bābur dinasztiája a XIX. század közepéig, az angol

gyarmatosításig megmaradt. Ezen a helyen nem vállalkozhatunk arra, hogy a Mogul

Birodalom történetét ismertessük, ám a kézirat indiai vonatkozásai kapcsán mindenképpen

vissza kell térnünk néhány lényeges aspektusra.23

Mielőtt visszatérnénk a transzoxániai területek sorsának alakulásához, szükséges, hogy

előbb röviden megemlékezzünk az ’Abū ul-Ḫayr által vezényelt nomád özbegek idáig

vezető útjáról. A XV. század folyamán az Arany Horda a lassú bomlás jeleit kezdte

mutatni, különösen azután, hogy Timur végzetes sebet ejtett a pusztai birodalmon. A

központi hatalommal szemben itt is a helyi uraságoknak sikerült teret nyerniük, közülük a

legnagyobb befolyásra a nogájok vagy mangitok élén álló Edigü tudott szert tenni a Volga

és az Urál közti vidéken. Ettől keletre laktak Sibánnak – vagy arabosan Šaybānnak –,

Dzsocsi ötödik fiának a nomádjai, akik az 1312–1341 között uralkodó kánról, Özbegről az

özbeg nevet kezdték viselni. A népnév személynévi eredete azzal magyarázható, hogy ezek

között a török törzsek között a kán terjesztette el az iszlámot, akiknek ez közös identitást

kölcsönzött, és ily módon uralkodójuk nevével azonosították ezután magukat.24 ’Abū ul-

Ḫayr 1429-ben lett az özbegek kánja, és az 1430–1431-es ürgencsi hadjáratával már

uralmának első éveiben jelezte terjeszkedési szándékának fő irányát. Noha a fokozatos

özbeg előrenyomulást rövid időre visszavetette a kalmükök (vagy más néven kalmakok)

keletről jövő támadása 1457-ben,25 ’Abū ul-Ḫayr újabb és újabb területeket csípett ki a

22 Lee, i. m., 21–25; Soucek, i. m., 144–148; Stephen Dale, The Later Timurids c. 1450–1526. In: History of
Inner Asia, 199–217.

23 A Mogul Birodalom történetének összefoglalását ld. The Mughal State 1526–1750. Ed. by Muzaffar
Alam–Sanjay Subrahmanyam. New Delhi, 1998; Michael Herbert Fisher, A Short History of the Mughal
Empire. London–New York, 2016.

24 Személynévi eredetű népnevek a törökségben egyebütt is gyakran előfordulnak, pl. szeldzsukok,
oszmánok, csagatájok, nogájok.

25 Tulajdonképpen ez a támadás vezetett az özbegeket is magába foglaló kipcsakok szétválásához. A
szakadár csapatok élére új vezetők álltak, akik szintén Dzsocsi leszármazottjai voltak, és északkeletre
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Timuridák országából, és egyre inkább megnyílt előtte az út, hogy beleszóljon a birodalom

belügyeibe – köszönhetően a hercegek föntebb már ecsetelt szervezetlenségének. Amikor

1468-ban elhunyt, akkor a Timuridák lélegzetvételnyi időhöz jutottak ugyan, a nomádok

offenzívája azonban csakhamar új erőre kapott ’Abū ul-Ḫayr unokájának, Muḥammad

Šaybānīnak a föllépésével.26

Miközben tehát Bābur Szamarkandból, majd Kabulból is kihátrálva India felé vette az

irányt, Muḥammad Šaybānīnak sikerült teljesen fölszámolnia a Timuridák hatalmát

egykori területeiken. Ezzel megkezdődött a Dzsingiszida hegemónia restaurációja Közép-

Ázsiában, Csagatáj hajdani uluszában, jóllehet ezt a helyreállítást már nem Csagatáj vagy

Ögödej, hanem Dzsocsi utódai hajtották végre. Olyan régi intézmények éledtek újjá, mint a

törzsi gyűlés, a kurultáj, vagy az öröklődésben a szeniorátus rendszere. A hatalmi

őrségváltás ugyanakkor bizonyos szempontból folytonosságot is hozott Nyugat-Turkesztán

életében. A nomád hódítók, akárcsak a meghódított népesség java része, török etnikumúak

voltak, habár a törökségnek másik ágához, a kipcsak-törökséghez tartoztak. Noha a helyi

lakosság ekkorra már kevésbé őrizte nomád arculatát, az özbegek törzsi szerveződése

számukra sem volt ismeretlen. Nem utolsósorban pedig vallási szempontból sem történt

változás, hiszen a Sejbánidák is a szunnita iszlámot képviselték. A különbséget a környező

világ politikai és gazdasági eseményei eredményezték, amelyek következtében a közép-

ázsiai területek elszigetelődtek, jelentőségük megcsappant, illetve átalakult. Miután

Iránban a Szafavidák kerültek hatalomra, Irán és az özbeg kánságok között több

évszázadra nyúló, háborúkkal tarkított szembenállás vette kezdetét, és ezáltal az Oszmán

Birodalommal – kereskedők, zarándokok, tudósok révén – való kapcsolattartás szintén

nehézkessé vált. A XV. század végétől kiépülő tengeri kereskedelmi összeköttetések

háttérbe szorították a korábbi szárazföldi, elsősorban a kelet-nyugati útvonalakat.

Válaszként az észak-déli irányú kapcsolatok erősödtek meg, amelyeket nem tudott

helyettesíteni a hajózás. Északon tehát Oroszország, délen pedig India vált a közép-ázsiai

területek legfőbb kereskedelmi partnerévé. Témánk szempontjából okvetlenül szükséges,

hogy a későbbiekben még szót ejtsünk ezeknek az útvonalaknak a fontosságáról.27

Muḥammad Šaybānī a Timuridákéhoz mérhető hatalmas birodalmat akart létrehozni,

húzódtak. Később ez a népesség lett a mai kazahok alapja.
26 Golden, Introduction, 330–332; Edward Alfred Allworth, The Modern Uzbeks. From the Fourteenth

Century to the Present. A Cultural History. Stanford, 1990, 5–12; Soucek, i. m., 144–145; Yuri Bregel,
Uzbeks, Qazaqs and Turkmens. In: History of Inner Asia, 221–229.

27 Soucek, i. m., 149–153; Robert Duncan McChesney, The Chinggisid Restoration in Central Asia: 1500–
1785. In: History of Inner Asia, 277–291.
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uralkodásának azonban hamar vége szakadt. 1510-ben Mervnél elesett az I. ’Ismā‘īl

(megh. 1524) ellen vívott csatában, és a Szafavida-dinasztia megalapítója drágakövekkel

díszített ivókupát készíttetett a koponyájából. Az özbeg hódítások egy része így elveszett, a

megmaradt területekből formálódó Buharai Kánság azonban a Sejbánidák (1500–1599)

évszázada alatt nem csupán Iránt ostromolta szüntelen támadásokkal, hanem az északi

steppén lakó kazahokat, a továbbra is Timurida fönnhatóság alatt álló Badahsánt, illetve

Kabult, valamint Hvárezmet is, ahol 1510-ben Sibán nemzetségének egy másik ága, az

Arabsáhidák (vagy Jádigárida Sejbánidák) dinasztiája vetette meg a lábát és hozott létre

egy másik özbeg kánságot, Híva központtal. A hadjáratokra azért is volt szükség, mert a

Sejbánidák idején is gyakorlattá vált a birodalom területének kormányzóságokra való

fölosztása, és az újabb birtokokhoz kellettek az újabb hódítások. A kánság eredetileg négy

fő részre oszlott az uralkodói ház négy ága között, ezeknek a centruma Buhara,

Szamarkand, Taskent, illetőleg Balh volt. A birodalom tehát nem állt erős központi

kormányzás alatt, ami azt jelentette egyúttal, hogy a káni cím valójában aligha volt több

névleges hatalomnál. A tényleges irányítás tudniillik általában a részek fejeinek a kezében

volt, és ez ugyan egybeeshetett a kán személyével, mégsem ez volt a jellemző. A kánok

mellett a hercegek és az emírek voltak az események legfőbb alakítói. A XVI. század

második felére polgárháború indult a hatalomért a birodalom részei között, sőt azokon

belül is. A több mint harminc évig tartó küzdelmek eredményeként az uralkodóház

családjai közül egyetlenegy maradt talpon, ami végső soron centralizációhoz vezetett. Ez

éreztette a hatását a katonai sikerekben is – a kánság Badahsánban, Horászánban és

Hvárezmben egyaránt terjeszkedni tudott. Mindennek ellenére a trón várományosainak

zsarnokságot szülő harca az emírek lázadásához, a kán meggyilkolásához, végül pedig a

Sejbánida-dinasztia bukásához vezetett 1599-ben.28

Az ország élére a Dzsingiszida özbegeknek egy újabb ága került, a szakirodalomban

többféle néven is szereplő Tokajtemüridák (máshol Dzsánidák vagy Asztarhánidák; 1599–

1785). Habár eredetüket illetően nincsenek biztos forrásaink, a Dzsocsitól való

származásukat nem kérdőjelezték meg a kortársak, sőt a XVI. század végétől már a

Sejbánida-dinasztiával is összefűzték őket a házassági kötelékek, ami mindenképpen a

nemzetség magas presztízsét bizonyítja. A század utolsó éveinek forrongásában a

Tokajtemüridák a szeniorátusra hivatkozva kiáltották ki magukat uralkodónak, így Dzsocsi

28 Golden, Introduction, 333–336; Lee, i. m., 25–37; Soucek, i. m., 153–161; McChesney, i. m., 291–299.
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legidősebb sarjaként a kán Cānī Muḥammad (megh. 1603) lett, aki elfoglalta

Szamarkandot, és 1599-re sikerült teljesen fölszámolnia az előző dinasztia trónra irányuló

követeléseit. Az új birodalom belső szerveződését is a családi viszonyok határozták meg.

Cānī Muḥammad két unokája, ’Imāmqulï (1611–1642) és Naẕr Muḥammad (1642–1645)

két részre, Transz- és Ciszoxániára osztotta az országot, és ez a berendezkedés a XVIII.

század elejéig meg is maradt. Az északi területek központja Szamarkand vagy Buhara volt,

a déliek Balhhoz tartoztak, amely város tehát a Timuridák korát idézve hercegi

székhelyként működött. Ez a fölosztás befolyással volt a kánság külpolitikájára is. Az

Amu-Darján túli rész elsősorban a kazahokkal viaskodott, az afganisztáni fél katonai erőit

pedig Perzsia, valamint a Mogul Birodalom kötötte le. Avrangzīb herceg, a mogul

uralkodónak, Šāh Cahānnak (uralkodott 1628–1657) a fia, 1646-ban megtámadta és

elfoglalta Balhot – ami jelzi, hogy Bābur leszármazottjaiban még mindig élt a Timurida

Birodalom revíziójának nosztalgikus szándéka –, de 1647-ben mégis vissza kellett

vonulnia anélkül, hogy eljutott volna végső céljáig, Szamarkandig.29

Ez az esemény vezette be a kánság életének következő szakaszát, amelyet Naẕr

Muḥammad két fiának, ‘Abd ul-‘Azīznak (1645–1681) és Subḥānqulïnak (1681–1702) a

szereplése határozott meg. Avrangzīb visszavonulása után Subḥānqulï vette birtokba a

balhi, hercegi területeket, ám trónigényének mind határozottabb eszközökkel adott

nyomatékot. ‘Abd ul-‘Azīz idejében a szomszédos Hívai Kánság három hadjáratot vezetett

Buhara ellen, Subḥānqulï azonban tétlenül szemlélte, ahogy testvére kimerül a

küzdelmekben, sőt még segédkezet is nyújtott az ellenségnek. Ennek ellenére Híva

offenzívája Subḥānqulï trónra lépése után sem maradt abba, és ez a negyedik támadás

(1684) rendkívül pusztítónak bizonyult. A kívülről jövő veszély és a belső trónviszály

mellett egy harmadik tényező is jelentősen meggyöngítette a Buharai Kánságot, ez pedig

egyes megerősödő özbeg csoportok függetlenedési törekvése volt. Mozgolódásuk részben

annak volt köszönhető, hogy elmaradtak az újabb hódítások. Noha a csoportok élén álló

emírek elismerték a kán fönnhatóságát, a hatalmuk megnövekedett a regionális

központokban, a kánságtól való függésük pedig egyre inkább névlegessé vált. Említésre

méltó a katagánok, a mingek – akik 1709-ben kiválva létrehozták Fergánában a Kokandi

Kánságot – vagy a kanikaszok törzse, miközben a legnagyobb befolyásra a mangitok tettek

szert; az ő szállásterületük éppen Buhara körül volt. A birodalom tehát darabokra hullott,

29 Soucek , i. m., 177–178; Harbans Mukhia, The Mughals of India. Malden–Oxford, 2004, 65–66;
McChesney, i. m., 299–300.
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1730-ra csupán a város közvetlen környezetére korlátozódott Buhara hatalma. Az irányítás

átkerült a kánok mangit nevelőinek, az atalikoknak a kezébe. A folyamat

visszafordíthatatlanságát az pecsételte meg, amikor az afsar származású perzsa

uralkodónak, Nādir šāhnak a fia, Riżāqulï herceg (megh. 1749) 1737-ben elfoglalta Balhot,

majd átkelt az Amu-Darján, és a kánt legyőzve Karsi városát is bevette. Buhara nagy

hadisarc megfizetésére kényszerült, Nādir šāh mégsem vonta közvetlen uralma alá

Buharát. Ehelyett a mangitokat bízta meg az igazgatással, tovább növelvén ezzel az

atalikok hatalmát. Pozíciójukat az sem rendítette meg, amikor 1747-ben Nādir šāh

gyilkosság áldozata lett. Dāniyāl beg ataliksága alatt (1758–1785) került trónra az utolsó

Tokajtemürida bábkán, ’Abū ul-Ġāzī (1758–1785). Dāniyāl beg hadműveleteiben a fia, Šāh

Murād lett a jobbkeze, és együttes erővel leverték a fölkeléseket, amelyek azért pattantak

ki, mert a többi özbeg törzs nem nézte jó szemmel a mangitok térnyerését, legyőzésükkel

pedig sikerült ellenőrzésük alá vonni Transzoxániát. Amikor Dāniyāl beg meghalt, Šāh

Murād (1785–1799) már emírként lépett föl, és nem nevezett ki új kánt a megüresedett

trónra, ’Abū ul-Ġāzī helyére.30

Ezzel kezdetét vette a Mangit-ház (1785–1920) uralkodása Buharában. A dinasztia Šāh

Murād házassága révén szintén csatlakozni tudott Dzsingisz vonalához, az új uralkodók így

egyszerre használhatták az emíri és a káni címet – Buhara tehát egyaránt nevezhető

emírségnek és kánságnak a Mangit-ház uralma alatt. Šāh Murād és utódai képesek voltak

belülről megerősíteni az országot, sőt a Nādir šāh idején elveszített afganisztáni területeket

is sikerült fokozatosan visszaszerezni. Ennélfogva Balh, Majmana, Kunduz és Badahsán

1817-re ismét Buhara fönnhatósága alá került, habár ezek a városok végül nem olvadtak

bele teljesen a birodalomba. A meghódított részeket az afgán Dūs t Muḥammad (megh.

1863) végül ugyan visszavette 1849–1850-ben, és a kívülről jövő támadások Híva és

Kokand felől is érték Buharát (1805-ben, illetve 1809-ben például Kokand Hudzsandot,

majd Taskentet is elragadta), a belső viszonyokat mégis sikeresen rendbe tudták hozni az

emírek – főként az özbeg törzsek megfékezésének köszönhetően.31

Az Orosz Cárság a Kazah Kánság meghódításával közvetlenül az özbeg kánságok

szomszédságába került a XIX. század közepére. 1852-ben először ütköztek meg az oroszok

Kokanddal, innentől kezdve mintegy három évtized alatt fokozatosan teljes ellenőrzésük

30 Golden, Introduction, 336; Lee, i. m., 37–91; Jos J. L. Gommans, The Rise of the Indo-Afghan Empire, c.
1710–1780. Delhi, 1999, 61–66; Soucek, i. m., 178–180; McChesney, i. m., 300–302.

31 Golden, Introduction, 336; Lee, i. m., 92–205; Soucek, i. m., 180; Yuri Bregel, The New Uzbek States:
Bukhara, Khiva and Khoqand: c. 1750–1886. In: History of Inner Asia, 392–405.
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alá vonták a három közép-ázsiai országot. A terjeszkedésnek egyaránt megvoltak a

politikai és a gazdasági indítékai. Oroszország egyrészt a nagyhatalmi erejét kívánta

demonstrálni a művelettel, másrészt a terület képes volt piacot biztosítani a gyors ütemben

fejlődő iparának. Miután az oroszok megszerezték Kokandtól Taskent városát, 1867-ben

megtették a Turkesztáni Kormányzóság központjává. Innen irányították az addig

megszerzett közép-ázsiai területeket, és ez lett a további hódítások kiindulópontja is. 1868

áprilisában Muẓaffar ud-Dīn (1860–1886) buharai emír háborút indított az oroszok ellen,

de alig pár hónap alatt teljes vereséget szenvedett, és júniusban békekötésre kényszerült.

Ennek értelmében Buhara vállalta, hogy jóvátételt fizet, elismeri a területveszteségeit

(köztük Szamarkandot), valamint megnyitja kapuit az orosz kereskedők előtt. Az emír ezt

követően az oroszok támogatását élvezte, segítségükkel elfojtotta a vereség nyomán

támadó lázadást, és még országa területét is gyarapítani tudta Kokand rovására. 1873-ban

megújították a békeszerződést, amely hivatalosan továbbra is garantálta Buhara – névleges

– függetlenségét, ugyanakkor mind szélesebb körű jogokat biztosított Oroszország számára

a kánságon belül. Híva hasonló módon történő térdre kényszerítésével, valamint Kokand

teljes bekebelezésével a század utolsó éveiben lezárult Közép-Ázsia orosz hódoltatása. A

cárság ekkorra már elérte India határát, és előbb Kínával (1894), majd Nagy-Britanniával

(1895) kötött szerződést a területi viszonyok rögzítéséről.32

Buhara a protektorátus alatt a gyarmati mintának megfelelően szolgálta ki az orosz

nyersanyagigényeket (különösen a gyapottermesztés vált fontossá) és lett az orosz ipar

termékeinek fölvásárlójává. Cserébe viszonylagos béke köszöntött a térségre, és sor került

annak modernizálására: vasútvonalak épültek, különféle intézmények (iskolák, múzeumok,

könyvtárak) létesültek. A változások egyik fő hozadéka az volt, hogy amíg az orosz

hódításig kétirányú volt Közép-Ázsia integráltsága, azaz egyaránt fontosak voltak az

északi és a déli kapcsolatok, addig az új hatalmi viszonyok egyoldalúvá tették Turkesztán

kötődését. Annál is inkább, mivel India egyértelműen a britek érdekszférájához tartozott,

az egykori kánságok területe pedig az oroszok befolyása alá került a Nagy Játszmának

(The Great Game) is nevezett hatalmi vetélkedésben, amely Ázsia középső részeinek a

fölosztására irányult. Nem véletlen tehát, hogy a britek e versengéstől sarkallva ugyancsak

32 Hélène Carrère d’Encausse, Systematic Conquest, 1865 to 1884. In: Central Asia. 120 Years of Russian
Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 131–150; Uő, Organizing and Colonizing the
Conquered Territories. In: Central Asia, 151–171; Uő, The Stirring of National Feeling. In: Central Asia,
172–188; Uő, Social and Political Reform. In: Central Asia, 189–206; Golden, Introduction, 336–337;
Lee, i. m., 206–358; Souce k , i. m., 195–208; Ira Marvin Lapidus, A History of Islamic Societies.
Cambridge, 2002, 684–693; Bregel, The New Uzbek States, 405–411.
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élénk érdeklődést mutattak a kánságok iránt – mind politikai, mind kulturális szempontból.

Ez állt a hátterében többek között Alexander Burnes (megh. 1841) skót utazó buharai

expedíciói mögött,33 és ugyancsak kötődik ehhez az érdeklődéshez az a buzgóság is,

amellyel a gyarmatokon szolgáló tisztek – egyebek mellett – rendkívüli mennyiségű

kéziratot halmoztak föl maguknak. Erre láthatunk kiváló példát George William Hamilton

ezredesben, akinek a gyűjteményéből ‘Āšūr beg műve, az Or. 404-es kézirat is származik.34

A békés időszaknak az első világháború sem tudott közvetlenül véget vetni, hiszen a

turkesztáni bennszülött lakosság nem volt hadköteles, jóllehet hátországként természetesen

oda is elért a háború szele. Ezzel szemben az 1917-es bolsevik hatalomátvétel annál inkább

érintette a hűbéres Buharai és Hívai Kánságot. Mindkét helyen elérkezettnek látták az időt

azok a reformpártiak, akik lazítani kívántak a kánok despotikus hatalmán, de törekvéseik

eleinte nem értek célt. Ehhez az orosz hadsereg beavatkozására volt szükség, amely 1920

februárjában Hívából, szeptemberben pedig Buharából is elűzte az uralkodót, és ezzel a

kánok és az emírek uralmának Közép-Ázsiában egyszer s mindenkorra vége szakadt.

Ehelyett létrejött a Horezmi és a Buharai Népi Szovjet Köztársaság, amelyek a korábbi

protektorátusokhoz hasonlóan még bírtak némi autonómiával, ám a hatalom megerősödése

Moszkvában nemsokára ezt a két államalakulatot is fölszámolta. 1920 júliusában a vezetés

utasítást adott arra, hogy a közép-ázsiai régió (Horezm, Buhara, illetve a Turkesztáni és a

Kirgiz Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság területe) közigazgatását újjászervezzék,

de csak négy évvel később, 1924 júniusában fogadták el az erre vonatkozó terveket, és még

ezen esztendő októberében létrehozták – eleinte az autonómia eltérő fokozataival – az öt,

szándék szerint etnikai alapú köztársaságot: Özbegisztánt, Türkmenisztánt, Tádzsikisztánt,

Kazahsztánt és Kirgizisztánt.35

33 Az utazásai során szerzett élményeit később könyv formájában tárta a nyilvánosság elé, és írásai mind a
mai napig méltán örvendenek nagy népszerűségnek: Alexander Burnes, Travels into Bokhara; Being the
Account of a Journey from India to Cabool, Tartary, and Persia; Also, Narrative of a Voyage on the
Indus, from the Sea to Lahore. I–III. London, 1834; Uő, Cabool: Being a Personal Narrative of a Journey
to, and Residence in That City, in the Years 1836, 7, 8.  London, 1842. A másik részről természetesen az
oroszok is indítottak expedíciókat Közép-Ázsia föltérképezésére. Közülük az egyik legismertebb utazó
Nyikolaj Vlagyimirovics Hanikov (megh. 1878), aki szintén jelent meg könyve a tapasztalatokról:
Nyikolaj Vlagyimirovics Hanikov, Opiszanyije Buharszkovo Hansztva. Szankt-Petyerburg, 1843. A XIX.
század orosz fölfedezőiről magyar nyelven ld. Zsigmond Ártemisz Éva, Orosz utazók a XIX. század első
felében Közép-Ázsiában. In: A becsvágy igézetében. V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia.  Szerk.
Dobrovits Mihály. Dunaszerdahely, 2008, 326–336.

34 ‘Āšūr beg kézirata ugyanakkor jól illusztrálja azt, hogy a britek elsősorban Indiából tudtak török
kéziratokhoz jutni, hiszen Nyugat-Turkesztán területéről jóval nehezebben lehetett anyagokat gyűjteni az
orosz befolyás miatt. Péri Benedek, Az indiai timuridák és a török nyelv: A török írás- és szóbeliség a
mogul-kori Indiában. Piliscsaba, 2005, 7. 

35 Hélène Carrère d’Encausse, The Fall of the Czarist Empire. In: Central Asia, 207–223; Uő, Civil War and
New Governments. In: Central Asia, 224–253; Soucek, i. m., 209–224; Lapidus, i. m., 693–699.
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Az Özbeg Szovjet Szocialista Köztársaság (röviden Özbeg SzSzK) tehát az

Oroszországi Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság (Oroszországi SzSzSzK)

szuverén tagköztársasága lett, és ennek értelmében minden had-, pénz-, kül- vagy

közlekedésüggyel, illetve kommunikációval kapcsolatos döntést Moszkvában hoztak meg.

A taskenti vezetés – a kommunista párt helyi, özbegisztáni szervezete – ennek teljesen

alárendelt szerepet játszott, és Sharof Rashidov, aki 1959-től 1983-as haláláig volt a

köztársaság pártfőtitkára, megbízhatóan, minden további nélkül szolgálta a szovjet

„nagybirodalmi” érdekeket. Miközben a gyapottermesztés továbbra is megőrizte kiemelt

fontosságát, a második világháború alatt az iparosítás kapott rendkívüli hangsúlyt a

hátország megerősítése jegyében. Az 1980-as évek közepére a termelés hajszolásának

visszásságai többféleképpen mutatkoztak meg. A gyapotültetvényekhez szükséges óriási

mennyiségű öntözővíz fölélése máig ható környezeti károkhoz vezetett, emellett az emberi

munkaerő kihasználása is szélsőséges méreteket öltött – például az iskolás korú gyerekek

dolgoztatásával vagy a munka rossz megfizetésével. A központi hatalomnak való

megfelelés érdekében ráadásul meghamisították a termelésről közölt adatokat

(„gyapotbotrány”), amiben számos szovjet és özbeg vezető politikusnak benne volt a keze.

Ám mindezek a dolgok csak külső, helyi tünetei voltak a rendszer belső bomlásának,

amely 1991-ben a Szovjetunió széteséséhez vezetett. Miután a tagköztársaságok egymás

után kiáltották ki a függetlenségüket, az augusztus 19-i puccskísérletet követően, 31-én ezt

Özbegisztán szintén megtette ezt, decemberben pedig népszavazással meg is erősítette.36

Az önálló Özbegisztán elnökévé azt az Islom Karimovot választották meg, aki még a

szovjet időkben, 1989-ben került az Özbeg Kommunista Párt főtitkári székébe. 2016

szeptemberében bekövetkezett haláláig ő maradt az államfő, ezután a 2003 óta

miniszterelnöki tisztséget betöltő Shavkat Mirziyoyev lépett a helyébe. Noha Özbegisztán

része lett a Szovjetunió egykori tagköztársaságait tömörítő Független Államok

Közösségének, és fontos (pl. gazdasági) szálak kötik össze továbbra is Oroszországgal, a

függetlenség mégis azt jelentette, hogy az ország már nem tartozik közvetlen megfeleléssel

Moszkvának, vagyis megnyílt az út arra, hogy önállóan cselekedjék. Az útkeresést jól jelzi

többek között, hogy bár a politikai vezetésben és a tekintélyelvű hatalomgyakorlásban

36 Hélène Carrère d’Encausse, The National Republics Lose Their Independence. In: Central Asia, 254–265;
Edward Allworth, The New Central Asians. In: Central Asia, 527–572; Soucek, i. m., 225–262; Lapidus,
i. m., 700–709; Wagner Péter, A demokratizálódás első kísérletei Üzbegisztánban a Szovjetunió
felbomlása idején. In: A küzdelemnek vége, s még sincs vége. IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia.  Szerk.
Dobrovits Mihály. Dunaszerdahely, 2007, 221–231.
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tulajdonképpen nem történt változás 1991-ben, a kommunista ideológia háttérbe szorult, és

helyette a nemzet érdekeinek hangoztatása került a középpontba. A korábbi vallásellenes

irányelv megszűnése után az állam szekuláris arculata ugyan megmaradt, viszont az addig

elfojtott iszlám vallási élet fölvirágzott, mecsetek, medreszék nyíltak és – sokszor szaúdi

befektetéseknek köszönhetően – épültek. Ily módon a szaúdi vahhábizmus befolyása

ugyancsak tetten érhető a mai özbegisztáni iszlám szigorúan ortodox irányvonalában.37

1.3.2 A keleti török nyelv történetének íve és az irodalmi nyelv alakulása

A történelmi áttekintés után az abban vázoltakból kiindulva a keleti török irodalmi nyelv,

illetve nyelvek történeti ívének a megrajzolására kell sort kerítenünk. Nem célunk

ismertetni az egyes korszakok nyelvi jellemzőit, az viszont annál inkább, hogy

megkeressük és megtaláljuk az ‘Āšūr beg kézirata által bemutatott nyelvváltozat helyét a

keleti török nyelvtörténetben. Ez nem pusztán a kronológia miatt fontos, hanem ily módon

a műnek mint nyelvemléknek a tényleges jelentőségére is fény derülhet.

Az első keleti török irodalmi nyelv, amely az iszlám kultúrkörbe ágyazva jelent meg

Közép-Ázsiában, a Karahanidákhoz köthető, minden bizonnyal udvari nyelv volt a XI–XII.

században. Ez a középtörök nyelvtörténeti korszakba (X–XV. század) sorolható karahanida

nyelv etnikailag a karluk, csigil, illetve jagma elnevezésű török törzsekkel hozható

összefüggésbe. Az is bizonyos, hogy sokat merített az ótörök ujgur irodalmi

hagyományból, ám az eltérő vallás miatt alapvetően különbözött a kulturális háttere. Két

igen tekintélyes és nagyszabású mű keletkezett ezen az irodalmi nyelven. Az egyik a

Balaszagunból származó Yūsuf Ḫāṣṣ Ḥācibnak (megh. 1085) a Qutadġu Bilig (A

boldogságra vezető tudás, 1069) című terjedelmes, uralkodóknak szóló didaktikus

költeménye, azaz királytükre, amely úttörő módon alkalmazza a török irodalmakban addig

ismeretlen időmértékes verselést. Fönnmaradt kéziratai között arab és ujgur betűvel írottak

egyaránt vannak.38 A karahanida nyelv másik rendkívül jelentős emléke Maḥmūd Kāšġarī

(megh. 1102) Dīvān Luġāt ut-Turk (A török nyelvek könyve, 1072–1077) című munkája.

Az arab nyelven és betűvel írott lexikográfiai alkotás bőkezű merítéssel mutatja be a török

37 Soucek, i. m., 275–295, 303–315; Lapidus, i. m., 709–714; Keller László, A Buharai Emirátus, avagy az
Üzbég Köztársaság. In: Az előkelő idegen. III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia.  Szerk. Dobrovits
Mihály. Dunaszerdahely, 2006, 80–85; Wagner, i. m., 232–248.

38 A mű modern kiadását ld. Yūsuf Khāṣṣ Ḥājib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig). A Turco-Islamic
Mirror of Princes. Transl., with an introduction and notes, by Robert Dankoff. Chicago–London, 1983.
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nyelvek szókincsét, és ennek kapcsán megismerteti az olvasót a török népi költészet

tárházával is.39 Egyik oldalról ezek a művek még nem tartalmaznak annyi arab és perzsa

eredetű szót, nyelvileg pedig közel állnak az ezt megelőző ujgur írásbeliséghez, másik

oldalról viszont a karahanida nyelv több szempontból is (pl. műfaj, forma, írásrendszer,

kulturális és vallási háttér) a közép-ázsiai török irodalmi nyelvek új irányát jelzi. 40

A Karahanida Birodalom hanyatlásával az irodalmi nyelv örökségét a hvárezmi (vagy

hvárezm-turki) vitte tovább a XIII–XIV. században. Hvárezm területének eredetileg iráni

lakossága a XI. századtól kezdett eltörökösödni, és bár ‘Alā’ ud-Dīn Muḥammad birodalma

a mongol hódítás áldozatául esett, Hvárezm képes volt megőrizni kulturális jelentőségét, és

így az Arany Hordában a művelődés központjává válhatott később. A kevert

tulajdonságokkal rendelkező hvárezmi irodalmi nyelv egyrészt megőrizte a karahanida

írásbeliség hagyományait, másrészt az idevándorló, eltérő változatokat beszélő – tehát

kipcsak és oguz hatást is kifejtő – török csoportok formálták a nyelvi arculatát. Ennek

eredményeképpen nem beszélhetünk egységes irodalmi normáról. Éppen ezért a hvárezmi

a közép-ázsiai török irodalmi nyelvek történetében mintegy átmenetet képez a karahanida

és az utána következő csagatáj között. XII. századi, tehát igen korai nyelvemlékének

számít Maḥmūd bin ‘Umar uz-Zamaḫšarī (megh. 1144) Muqaddimat ul-’Adab (Bevezetés

az illendőség tudományába, 1127–1144) című, arab nyelvról szóló tananyaga, amelyben az

arab szavak, illetve mondatok alatt a török fordítás is szerepel. Az arab grammatikát öt

részben tárgyalja: névszók, igék, partikulák, névszóragozás és igeragozás. A hvárezmi

virágkora a XIV. századra tehető, ekkor született meg például Nāṣir ud-Dīn Rabġūzīnak a

próféták életét elbeszélő Qiṣaṣ ul-’Anbiyā’ (A próféták történetei, 1310) című prózai műve,

amely évszázadokig nagy népszerűségnek örvendett.41 Szintén ebből az időből származik,

és a romantikus, szerelmi tárgyú költészethez sorolható Quṭb Ḫusrav u Šīrīn (Huszrev és

Sirin, 1341–1342) vagy Ḫvārazmī Muḥabbatnāma (A szerelem könyve, 1353) című

39 A mű modern kiadását ld. Maḥmūd al-Kāšγarī, Compendium of the Turkic Dialects (Dīwān Lugāt at-
Turk). I–III. Ed. and transl. with introduction and indices by Robert Dankoff–James Kelly. Duxbury,
1982–1985.

40 János Eckmann, Çağatay dili hakkında notlar. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten (1958) 119–120;
Kakuk Zsuzsa, Örök kőbe vésve. A régi török népek irodalmának kistükre a VII-től a XV. századig.
Budapest, 1985, 179–181, 184, 200; Soucek, i. m., 87–92; Ahmet Bican Ercilasun, İlk müslüman Türk
devletlerinde dil ve edebiyat. In: Türkler. V. Ed. Hasan Celâl Güzel–Kemal Çiçek–Salim Koca. Ankara,
2002, 759–783; Halil İbrahim Şener, Karahanlılarda dil ve edebiyat. In: Türkler, V. 784–792; Vásáry, A
régi Belső-Ázsia, 111.

41 A mű modern kiadása 1995-ben jelent meg, ennek második kiadását ld. Al-Rabghūzī, The Stories of the
Prophets. Qiṣaṣ al-Anbiyā’: An Eastern Turkish Version. I–II. Ed. by Hendrik Erik Boeschoten–John
O’Kane. Leiden–Boston, 2015.
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költeménye.42

A közép-ázsiai török irodalmi nyelvek következő állomása a nyugati turkológiai

szakirodalom által csagatájnak nevezett nyelv volt,43 amely több államalakulaton átívelően

is meghatározóvá tudott válni a XV. századtól a XX. század elejéig.44 A XV. század első

felének költői, mint például Sakkākī, Luṭfī (megh. 1465/1466), ‘Aṭā’ī vagy Gadā’i,

előfutárai voltak a csagatáj irodalmi mozgalomnak, amely a század végén Mīr ‘Alī Š ēr

Navā’ī (1441–1501) munkásságával csúcsosodott ki. Navā’ī elsősorban Herátban

tevékenykedett a herceg, Ḥusayn Bāyqarā pártfogását élvezve, vagyis egyike volt azoknak

az értelmiségieknek és művészeknek, akik a Timuridák udvarainak szellemi életét

pezsgésben tartották. A kultúra területén való aktivitása mellett állami tisztséget is

betöltött, és miután ezeknek köszönhetően már életében messze földön híressé vált, sok

költőt, művészt és tudóst vonzott Herátba. Tekintélyt parancsoló életművét több

versantológia, hosszabb és rövidebb elbeszélő költemény, illetve prózai mű gazdagítja. 45

Aligha lehet túlbecsülni ezeknek az alkotásoknak a későbbi hatását, hiszen évszázadokon

keresztül az irodalmi nyelv normájaként tekintettek nyelvezetére, és számtalan olyan szótár

és nyelvészeti munka íródott ez idő alatt, amelyek Navā’ī életművéhez szándékoztak kaput

nyitni. Programszerű célkitűzése miatt külön meg kell említenünk itt Muḥākamat ul-

Luġatayn (A két nyelv bírálata, 1499) című írását, amelyben azt hirdeti, hogy a török nyelv

a perzsához hasonlóan alkalmas – ha nem alkalmasabb – az irodalmi alkotómunkára. 46

42 Eckmann, Çağatay dili, 119–121; Kakuk, Örök kőbe vésve, 181–182, 236, 244, 250; Nuri Yüce, Hârizm
Türkçesi. In: Türkler, V. 793–803; Gülden Sağol, Harezm Türkçesi ve Harezm Türkçesi ile yazılan
eserler. In: Türkler, V. 804–813; Kincses-Nagy Éva, A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei. (Doktori
disszertáció) Szeged, 2009, 13–14.

43 Itt és a továbbiakban az egyszerűség kedvéért a „csagatáj”-nak hívjuk ennek a korszaknak az irodalmi
normáját. A Vámbéry Ármintól kiinduló elnevezés – Hermann Vámbéry, Ćagataische Sprachstudien.
Enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der Ćagataischen Sprache.
Leipzig, 1867, 1–6. – problémaköréről különben behatóan ld. Péri Benedek, Egy török nyelvtörténeti
terminus háttere: a „csagatáj” kifejezés és a „bennszülött” források adatai. In: Orientalista nap 2001.
Szerk. Birtalan Ágnes–Yamaji Masanori. Budapest, 2002, 72–80; Uő, Notes on the Literary-Linguistic
Term “Čaġatay”: Evaluating the Evidence Supplied by Native Sources. In: Altaica Budapestinensia
MMII. Proceedings of the 45th Permanent International Altaistic Conference Budapest, Hungary, June
23–28, 2002. Ed. by Alice Sárközi–Attila Rákos. Budapest, 2003, 248–255.

44 A szakirodalom véleménye megoszlik a kronológiát illetően. A kezdeti szakasz behatárolásának
ingadozása főként abból fakad, hogy egymáshoz képest eltérő módon értékelik a hvárezmi korszak
viszonyát a csagatájhoz. Erre utal pl. Kincses-Nagy, i. m., 14. Itt Eckmann János beosztását követjük, aki
a hvárezmi és a csagatáj korszakot megkülönböztette egymástól, ld. Eckmann, Çağatay dili, 120–121,
kronológiájának alapja: Alekszandr Nyikolajevics Szamojlovics, K isztorii lityeraturnovo
szrednyeaziatszkovo-tureckovo jazika. In: Mir Ali-Sir. Szbornyik pjatyiszotletyiju szo dnya rozsgyenyija.
Szerk. Vaszilij Vlagyimirovics Bartold. Leningrad, 1928, 23.

45 Navā’ī műveinek modern özbeg kiadását ld. Alisher Navoiy, Mukammal asarlar to‘plami. I–XX.
Toshkent, 1987–2003.

46 Egyik érve Navā’īnak a török nyelv mellett annak szókincsbeli fölénye. Itt kell megjegyeznünk, hogy a
csagatáj – és rajta keresztül egyébként a perzsa is – rendkívüli módon gazdagodott a mongolból származó

23



Ennek jegyében buzdítja író- és költőtársait, hogy használják bátran török anyanyelvüket.

Navā’ī népszerűségét és hatását jól mutatja, hogy munkássága Horászán határain túllépve

nem csupán a három özbeg kánságon belül, hanem a Mamlúk és az Oszmán

Birodalomban, Indiában, Kelet-Turkesztánban, a Krímben és a Volga vidékén is ismertté és

meghatározóvá vált. Ez végső soron széles körben növelte a csagatáj presztízsét, s az

oszmán-török értelemszerű nyugati dominanciája mellett általánosan használt irodalmi

nyelv lett a török világ keleti – valamint az Orosz Birodalomhoz tartozó – részén. A

csagatáj klasszikus korszakában Navā’ī kortársa volt többek között maga a támogató,

Ḥusayn Bāyqarā, a hódító Muḥammad Šaybānī, ‘Ubaydī, aki buharai kán volt 1533-tól

1539-ig, vagy Bābur, akinek a hódítása, illetve munkássága nyomán Indiában is gyökeret

vert a csagatáj irodalmi hagyomány. A fölsorolásból az is kiviláglik, hogy nem egy

uralkodó folytatott irodalmi tevékenységet ebben az időben. Erre szolgáltat példát a

klasszikus kort követő időszakból ’Abū ul-Ġāżī Bahādur is, aki 1643 és 1663 között

uralkodott hívai kánként, emellett pedig a csagatáj prózában alkotott maradandót. A XVIII.

századtól datálható a csagatáj utolsó korszaka, amelyben már megfigyelhető a helyi,

beszélt nyelvi sajátosságok fokozatos beszivárgása az irodalmi nyelvbe.47

Külön ki kell térnünk a csagatáj indiai vonalára, amely témánk szempontjából rendkívül

fontos. A XVI. század elején Bābur volt ennek a legfőbb zászlóvivője, noha a török nyelv

története ennél jóval régebbre, egészen a XIV. századig nyúlik vissza Indiában (sőt még ezt

megelőzően is voltak török eredetű dinasztiák a Hindusztáni-félszigeten), ugyanis már

akkoriban igen nagy számban alkalmaztak török származású rabszolgakatonákat a

hadseregekben, ami magával vonta azt is, hogy vezetői körökben előnyt szerezhetett az,

aki a török nyelvet bírta. Emellett nem csak a Mogul Birodalom előtti időben, hanem azzal

párhuzamosan is többféle török nyelvváltozat volt ismert a szubkontinensen (pl. az

oszmán-török). Tény azonban, hogy a török nyelv iránti érdeklődés élénkítő lendületet

kapott Bābur hódításával, nem utolsósorban azért, mert a Mogul-dinasztia bő három

évszázada alatt az uralkodóház tagjai számára mindvégig az alapműveltség része maradt a

átvételekkel. Ld. Kincses-Nagy, i. m., 7–11. Bár a török–mongol nyelvi kapcsolatok ennél sokkal
régebbre nyúlnak vissza, a csagatáj mongol rétege mindenképpen sajátos arculatot kölcsönzött ennek az
irodalmi nyelvnek. Mint azt látni fogjuk, még ‘Āšūr beg nyelvtanában is külön csoportot alkot néhány
mongolos toldalékkal képzett szó.

47 Mehmet Fuad Köprülü, Çağatay edebiyatı. In: İslâm Ansiklopedisi. III. İstanbul, 1945, 270–323;
Eckmann, Çağatay dili, 115–126; Uő, Chagatay Manual, 1–13; Kakuk, Örök kőbe vésve, 182–183, 259,
261, 265, 272, 275–276; Soucek, i. m., 133–135; András J. E. Bodrogligeti, A Grammar of Chagatay.
(Languages of the World/Materials, 155.) Muenchen, 2001, 1–5; Péri, Az indiai timuridák, 5, 36–50, 62–
74; Dale, i. m., 207–217; Kincses-Nagy, i. m., 7–15.
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török nyelvet elsajátítása, és ez ugyancsak elvárás volt az előkelő családok gyermekeivel

szemben. A török nyelv indiai létezését alapvetően meghatározta az, hogy anyanyelveként

csupán egy nagyon vékony réteg tudhatta magáénak. Éppen ezért, különösen Avrangzīb

(1658–1707) idejétől kezdve, a nem anyanyelvi – vagy az anyanyelvüktől elszakadó –

beszélők megsegítésére számos török nyelvészeti munkát, nyelvtant és szótárt írtak az

ahhoz értő szerzők. Ezeknek a célja igen sokféle lehetett. Gyakran a Navā’ī iránt érdeklődő

irodalomkedvelők voltak a címzettek, de ezenkívül még sok más indítéka is lehetett e

művek megírásának.48 Indiából való előkerülése alapján mindenesetre bizonyosnak tűnik,

hogy ‘Āšūr beg nyelvkönyve szintén ebbe a sorba illik. Erről a dolgozat későbbi részében

bővebben is fogunk szólni.

A hvárezmi esetében említettük, hogy az alapvetően turki vonásokat hordozó irodalmi

nyelvbe a különféle török etnikai elemek révén oguz és kipcsak tulajdonságok is

keveredtek. A XVIII. századtól a rendkívül nagy területen használt csagatájban szintén

elkezdtek megjelenni a helyi nyelvi sajátosságok, vagyis az írott norma egyre távolabb

került Navā’ī nyelvétől. Ez egyrészt abból származott, hogy a beszélt turki nyelv változott

meg az évszázadok folyamán, másrészt ezúttal is számolnunk kell Közép-Ázsia oguz- és

kipcsak-török népességével, és ez utóbbi szorosan összefügg azzal, hogy ’Abū ul-Ḫayr és

Muḥammad Šaybānī nomád özbegjei – a Kipcsak-pusztáról érkezve – eredetileg kipcsak-

török nyelvet beszéltek. A nomádok és a letelepült lakosság együttélése és keveredése a

XV. századtól kezdődően értelemszerűen nyomot hagyott a helyi török népesség

nyelvében, és ez a hangtantól a morfológián át a szókincsig több szinten is

megmutatkozhatott.49 Az irodalmi norma archaizáló volt a mellette élő kollokviális

48 Annemarie Schimmel, Türkisches in Indien. In: Scholia. Beiträge zur Turkologie und Zentralasienkunde.
Annemarie von Gabain zum 80. Geburtstag am 4. Juli 1981 dargebracht von Kollegen, Freunden und
Schülern. Wiesbaden, 1982, 156–162; Soucek, i. m., 151–153; Péri Benedek, Turkic in Babur Empire. In:
The Turks. II. Ed. by Hasan Celâl Güzel–C. Cem Oğuz–Osman Karatay. Ankara, 2002, 970–975; Uő, Egy
„amatőr turkológus” a XIX. századi Indiából: Mirzā cAlī-bakht Gurgānī “Azfarī” élete és munkássága.
Keletkutatás 2002–2006, 131–152; Uő, Notes, 249; Uő, Az indiai timuridák, 5–135; Dale, i. m., 212–217;
Fikret Turan, Turkic Grammar Books Written in Mughal India during the 18th and 19th Centuries. Turkic
Languages 13 (2009) 163–164; Benedek Péri, Turkish Language and Literature in Medieval and Early
Modern India. In: Turks in the Indian Subcontinent, Central and West Asia. The Turkish Presence in the
Islamic World. Ed. by Ismail Kurban Poonawala. New Delhi, 2017, 227–262; Fikret Turan, Hindistan’da
yazılmış Çağatayca sözlüklerde at ve atçılığa dair kelimeler. In: Prof. Dr. Nuri Yüce armağanı. Ed. Ali
Akar. Ankara, 2017, 288–289.

49 Apró példái ennek a folyamatnak az egyik leghíresebb, XVIII. századi Navā’ī-szótárban, Muḥammad
Mahdī ḫān Sanglaḫ néven ismert művében azok a szavak, amelyek nem az irodalmi forrásokból, hanem a
népnyelvből kerültek a szótár anyagába. Az egyiknél, a may címszónál például a szerző megjegyzi a
leírásban, hogy „a may az özbegek nyelvén olajat jelent (perzsa rūġan)”, ld. Muhammad Mahdī Xān,
Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language.  Ed. by Gerard Clauson. London, 1960, 319r. A may
szó kipcsak kötődéséről bővebben ld. Czentnár András, Egy finnugor etimológia török kapcsolatai.
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nyelvváltozathoz képest, amellyel voltaképpen Vámbéry Ármin is találkozott, és az őt

követő utazók is ezt jegyezték le – akár Nyugat-, akár Kelet-Turkesztánban, amint azt

Robert Barkley Shaw turki vázlata, illetve valamivel később Gunnar Jarring gyűjtései is

mutatják.50 ‘Āšūr beg kéziratáról föntebb megállapítottuk, hogy a török nyelv indiai

hagyományához tartozik., ugyanakkor kronológiailag a csagatájnak e kései szakaszában

helyezhetjük el, de nem csupán a megírás vélhető ideje miatt, hanem azért is, mert a

nyelvkönyv nem követi a csagatáj Navā’ī-féle irodalmi standardját, sőt éppen ellenkezőleg

– célkitűzésének tekinti a hétköznapi, beszélt nyelv megismertetését. Annak ellenére tehát,

hogy a mű Indiából származik, ‘Āšūr beg műve mutatós példája és ily módon kiváló

forrása lehet a kései csagatáj és az azt követő korszak, azaz a modern özbeg közötti

átmenetnek.

A keleti török nyelvtörténet legutóbbi szakasza tehát a csagatájt követően a nemzeti

nyelvek korszaka. Itt most csupán egyetlen nyelvre fókuszálunk – arra, amelyik az egykori

kánságok központi területein formálódott, ma is a legnagyobb lélekszámú mind közül, és

amely ‘Āšūr beg nyelvkönyve szempontjából is a leginkább érdeklődésre tarthat számot –,

az özbeg nyelvre.51 A XX. század politikai változásai maguk után vonták annak a

szükségét, hogy Közép-Ázsia népeinek az identitását – és ennek keretén belül az irodalmi

nyelvet is – új alapokra helyezzék.52 A Szovjetunión belüli új közigazgatási határok

kialakítása érdekében fölmérték az etnikai határokat. Mivel a korábbi, burzsoáként

címkézett csagatáj elutasítása egyértelmű volt, minden nemzeti nyelvnél szükségszerűen a

helyi nyelvjárások közül kellett kiválasztani a leendő standard alapját. A új özbeg norma

Keletkutatás 2015. tavasz, 9–19.
50 Vámbéry Ármin Ćagataische Sprachstudien című művén kívül ld. még Robert Barkley Shaw, A Sketch of

the Turki Language as Spoken in Eastern Turkistan (Káshghar and Yarkand). Calcutta, 1878; Gunnar
Jarring, The Uzbek Dialect of Qilich (Russian Turkestan). With Texts and Glossary. Lund–Leipzig, 1937;
Uő, Materials to the Knowledge of Eastern Turki. Tales, Poetry, Proverbs, Riddles, Ethnological, and
Historical Texts from the Southern Parts of Eastern Turkestan. I–IV. Lund, 1946–1951; Eckmann,
Çağatay dili, 121; Uő, Chagatay Manual, 10; Kincses-Nagy, i. m., 13.

51 Nyelvi szempontból az özbeg mellett a mai ujgur is a csagatáj utódjának tekinthető, de a csagatájt
irodalmi és diplomáciai standardként használó nem turki nyelvek is sokat merítettek Navā’ī örökségéből.

52 Általánosan megfigyelhető tendencia, hogy a beszélt nyelvi változatok idővel a korábbi irodalmi normák
helyébe lépnek, azonban nyelvi regiszterenként változhat, hogy a korábbi standard nyelv mennyire enged
teret az újnak. Egyes területeken a változás gyorsabb ütemben történhet, az irodalom például
előszeretettel merít a regionális variánsokból és teszi terítékre a hétköznapit, az aktuálisat. Más
regiszterek jobban ragaszkodnak a kanonikus, gyakran már nem élő formákhoz. A vallásos nyelvhasználat
például a szent iratok nyelvezetét tekinti mérvadónak, de a politikai és a praktikus megfontolás is
ösztönözheti a nyelv konzerválását vagy az ezzel szorosan összefüggő standardizálást, hogy az egymástól
távolabb eső nyelvváltozatokat összefogja és egységessé tegye. A nyelv tehát kézenfekvő eszköze lehet a
nemzeti identitás kialakításának. Ld. Ronald Wardhaugh, Szociolingvisztika. Ford. Pap Mária, szerk. Pléh
Csaba. Budapest, 1995, 34–35. A nyelvek standardizálásának hátterére még ‘Āšūr beg nyelvkönyve
kapcsán is vissza fogunk térni a dolgozat későbbi részében.
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esetében a környező török népektől a lehető legtávolabbi nyelvváltozatot jelölték ki, vagyis

az oguzos türkmennel, illetve a kipcsakos kazahhal (akkoriban kirgizzel) és kirgizzel

(akkoriban karakirgizzel) szemben főként a városokban beszélt, iranizált, turki típusú

dialektusokra esett a választás. Az új formáció elnevezése ennek ellenére az özbeg lett,

amely eredetileg a kipcsak-török ajkú nomádok megjelölése volt, tehát ’Ab ū ul-Ḫayr

népéé.53 A nyelvi sokszínűséget ma is őrzi dialektusaiban az özbeg nyelv, helyenként a

kipcsakos vonások, máshol az oguzos tulajdonságok dominálnak, az irodalmi nyelv pedig

ily módon közelebb került a szintén turki jellegű csagatájhoz, anélkül, hogy a megelőző

évszázadok írásbeliségének hagyományait elismerték volna. Ez többek között abban

mutatkozott meg, hogy a szovjet nyelvészeti munkák – meglehetősen anakronisztikusan –

a keleti török nyelvtörténet korábbi szakaszaira is özbegként kezdtek utalni, így lett Navā’ī

is „az özbeg nép nagy költője”.54 Az új mozgalom élére olyan írók és költők álltak, akik

egyúttal a politikában is aktív szerepet vállaltak, például Abdulrauf Fitrat (1886–1938),

Abdulhamid Sulaymon Cho‘lpon (1898–1938) vagy G‘ulom Zafariy (1889–1938). A

csagatáj elutasítása nem csupán a múlttal jelentett szakítást, hanem annak összefogó

szerepe is megszűnt ezzel, hiszen összekötötte az addig önálló nemzeti identitással nem

rendelkező török népeket. A váltás tehát programszerűen, célirányosan és a teljesség

igényével zajlott az irodalmi nyelvben, és része volt ennek az írásrendszer megváltoztatása

is. 1926-ban az arab betűs írás helyett bevezették a latin alapú alfabétumot, majd 1940-ben

a cirill ábécét, legújabban pedig 1992-ben – tehát már a Szovjetunió összeomlása után –

ismét a latin betűs írásra tértek vissza, jóllehet a két világháború közöttitől eltérő

helyesírási irányelvekkel.55 A fokozatos átállás jegyében a két írásrendszer egyelőre

párhuzamos használatban van. A keleti török irodalmi nyelvek történetében tehát az elmúlt

alig száz esztendő a mai özbeg új fejezete volt, és egyelőre az még a jövő kérdése, hogy

53 Az egyértelműség és a pontosság kedvéért tehát korszaktól függően használható a nomád özbeg, illetőleg
a mai vagy modern özbeg megnevezés.

54 A csagatájhoz való viszony interpretálása nem csupán a modern özbeg esetében problémás. Az újabb
szakirodalomban is lehet találkozni olyan törekvésekkel, amelyek a mai ujgur viszonyát igyekeznek
tisztázni a csagatájjal, ld. Mirsultan Osmanov–Hämit Tömür, Our Views on the Chaghatay Language.
Turkic Languages 17 (2013) 226–284. Ugyanakkor ma már az özbeg oldalon is megtalálható az a
józanabb álláspont, miszerint az özbeg nyelvnek a XI–XII. századra való visszavetítése nem helytálló, és
helytelen óözbegnek nevezni egyes régebbi állapotokat, hiszen egyes régi török nyelvek akár más mai
nyelveknek is az alapjai lehettek, nem csupán az özbegnek. Ld. G‘ani Abdurahmonov–Shamsiddin
Shukurov–Qozoqboy Mahmudov, O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. Fonetika, morfologiya va
sintaksis. Toshkent, 2008, 29–30.

55 Sőt hozzátehetjük, hogy a török nemzeti nyelvek körében tapasztalható sokféleség, amit a cirill ábécék
bevezetése hozott, a latin írásra való áttéréssel sem szűnt meg. Az azerbajdzsáni helyesírás ugyan kis
különbségekkel követi és mintának tekinti a törökországi törököt, ám a türkmen, az özbeg és legújabban a
kazah ortográfia sajátos elvek szerint jelöli egyes hangjait.
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vajon képes lesz-e a csagatájhoz mérhető, magas presztízsű tradíciót létrehozni.56

1.4 Az elemzés előkészítése, a kutatás célja

A török nyelv indiai emlékeinek kutatása viszonylag új terület a turkológiában, amint arra

Péri Benedek is fölhívta a figyelmet könyvében,57 amely részletekbe menően tárgyalja ezt a

témát, és többek között annak kutatástörténetéről is rövid összefoglalót nyújt.58 Jelen

dolgozatnak az a célja, hogy az Or. 404-es kézirat első kettő, vagyis a nyelvtani (f. 2v–

20v.), illetve a társalgási részének (f. 21r–61r.) a közlésével és föltérképező elemzésével

bekapcsolódjék a török nyelv indiai anyagának a föltárásába, és nem utolsósorban az, hogy

fényt derítsen ‘Āšūr beg nyelvkönyvének hátterére, a megírás okaira, körülményeire és

céljára.

A kéziratot mindeddig nem tanulmányozták behatóan.59 Thúry József, Henry F. Hofman

és Ayhan Tergip említést tett ugyan róla, de információik jól kivehetően a Rieu-

katalógusban olvasható ismertetésből származnak.60 Ezzel szemben már a kézirat

tartalmával, elsősorban a grammatikának a török nyelvek fajtáit taglaló részével (f. 3r.)

foglalkozik doktori értekezésében, illetve föntebb említett könyvében Péri Benedek. 61

Legújabban Fikret Turan ismertette röviden a nyelvtan tartalmát, valamint összefoglalót írt

a szótár (f. 74v–86v.) és a verses szótár (f. 87r–104r.) lóval, illetve lótartással kapcsolatos

szókincséről, és a kézirat e két részének a publikálását ígéri a közeljövőben.62

56 Kakuk Zsuzsa, Mai török nyelvek. I. Bevezetés. Budapest, 20024, 95–102; Ergash Fozilov, O‘zbek adabiy
tilining shakllanish tarixi xaqida. In: O‘zbek tili tarixi masalalari. Mas’ul muh. Alibek Rustamov.
Toshkent, 1977, 3–9; Karl Heinrich Menges, People, Languages, and Migrations. In: Central Asia, 69–73;
Allworth, Modern Uzbeks, 189–190, 219–242; Golden, Introduction, 406–408; Soucek, i. m., 222–224,
238–239, 284–285; Kincses-Nagy, i. m., 13–15.

57 Péri, Az indiai timuridák, 11–135.
58 Péri, Az indiai timuridák, 5–18.
59 A témában eddig megjelent saját cikkek: Czentnár András, Egy 19. század eleji keleti török nyelvkönyv

társadalomrajzi tanulságai. Keletkutatás 2016. tavasz, 77–104; Uő, Egy keleti török nyelvkönyv kézirata
Indiából. I n : Megcsalt reményünk. XII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Szerk. Keller László.
Dunaszerdahely, 2016, 123–137; Uő, A csagatájtól az özbegig. Pillanatképek a keleti török nyelv
történetéből. In: Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság. XIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia.  Szerk.
Keller László. Dunaszerdahely, 2017, 9–29.

60 Thúry József, A közép-ázsiai török nyelv ismertetései. (Előadások Körösi Csoma Sándor emlékezetére, 3.)
Budapest, 1906, 25–26; Henry Franciscus Hofman, Turkish Literature. A Bio-Bibliographical Survey. VI.
Utrecht, 1969, 186–187; Ayhan Tergip, British Library’deki Türkçe yazma sözlükler. (Turkish Manuscript
Dictionaries in the British Library.) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi 41 (2011) 177.

61 Péri Benedek, A török írás- és szóbeliség nyomai a mogul-kori Indiában: Mīrzā cAlī-baxt Gurgānī Aẓfarī
Mīzān at-Turkī című grammatikai értekezése és ami körülötte van.  (Doktori disszertáció) Budapest, 1999,
31, 195; Uő, Az indiai timuridák, 54.

62 Turan, Turkic Grammar, 163–171; Uő, Hindistan’da, 286–303. Megjegyzendő, hogy F. Turan a 2009-es
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A kézirat tehát eleddig még nem jelent meg kiadásban. A dolgozat ezért igyekszik

hozzájárulni az anyag földolgozásához, ennek megfelelően a függelék első ízben

tartalmazza a nyelvtannak és a társalgási rész perzsa szövegének angol fordítását, valamint

a társalgási rész török szövegének latin betűs átírását.

2 A nyelvtan elemzése

2.1 Bevezetés a nyelvtani részhez

‘Āšūr beg nyelvleírását alapvetően meghatározza, hogy grammatikája keretét az arab-

perzsa nyelvtanírói hagyomány adja. Ez a tradíció, bár többek között hatott rá a görög és a

szír nyelvtanírás is, egészen eltérő körülmények között alakult ki, és ezért eredendően más

alapokon nyugszik, mint például az európai vagy az indiai grammatikai rendszer.63

Az arab-perzsa hagyomány kiindulási pontja az arab nyelv, annak is a Koránban

megjelenő, klasszikusnak nevezett változata.64 Az arab nyelvtudomány első művelője ’Abū

ul-’Asvad ud-Du’alī (megh. 688/689) volt a VII. században, aki állítólag a Korán-versek

téves értelmezései miatt látta szükségesnek, hogy leírja és ezzel rögzítse az arab nyelvtant.

Több mint valószínű, hogy az arab élőbeszéd a IX. század végére már igencsak

eltávolodott a Korán nyelvétől, ezért megkerülhetetlenné vált, hogy annak szabályait

rögzítsék. A klasszikus arabra a mai napig normaként tekintenek, hiszen az iszlám szerint

az isteni kijelentés nyelve változhatatlan és megmásíthatatlan. Kezdetben voltak olyan

grammatikusok, akik nem tettek mást, mint hogy versről versre az egész Koránt ellátták

nyelvtani magyarázataikkal, később a nyelv leírásának a menete és fölosztása rendszerbe

rögzült.

A grammatikáknak nem csupán a hit- és értelemszerűen a nyelvtudomány vette hasznát,

cikkében „‘Āršūr”-ként utal ‘Āšūr begre – nyilvánvalóan a nyelvtani rész bevezetése alapján (f. 2v.), ám a
kézirat elején, egy számozatlan fólión található tulajdonosi bejegyzésből világosan látszik, hogy a szerző
neve valójában „‘Āšūr beg”, amint az Ch. Rieu katalógusában, illetve az összes többi helyen is szerepel.

63 A több forrásból táplálkozó európai nyelvtanírás történetét illetően ld. Robert Henry Robins, Ancient &
Mediaeval Grammatical Theory in Europe. With Particular Reference to Modern Linguistic Doctrine.
London, 1951; Balázs János, A nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelvtanirodalom kezdetei.
(Kandidátusi értekezés) Budapest, 1956; Vivien Law, The History of Linguistics in Europe. From Plato to
1600. Cambridge, 2003.

64 Az arab-perzsa nyelvtanírói hagyomány történetét illetően ld. Jonathan Owens, The Foundations of
Grammar. An Introduction to Medieval Arabic Grammatical Theory. (Studies in the History of the
Language Sciences, 45.) Amsterdam–Philadelphia, 1988, 1–30; Gernot Ludwig Windfuhr, Persian
Grammar. History and State of its Study. (Trends in Linguistics. State-of-the-Art Reports, 12.) The
Hague–Paris–New York, 1979, 9–23; Dévényi Kinga, A nyelvtudomány mint a jogtudomány
szolgálóleánya: egy nevezetes példa. Keletkutatás 2017. tavasz, 17–19.
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hanem a jog- és az orvostudomány is. A nyelvtanok mindig tanítói célzattal íródtak, ezért

nem volt hiábavaló nemzedékről nemzedékre elkészíteni az arab nyelv újabb leírásait a

legfiatalabbak vagy a nem anyanyelvi beszélők számára. A nyelvtanírói hagyomány ennek

köszönhetően a IX. századtól egészen mostanáig folyamatosan végigkövethető. Meg kell

jegyeznünk azt is, hogy nem tévedés egyúttal perzsának is tartani ezt a tradíciót, hiszen a

perzsa grammatikusok – elsősorban az arab nyelvről szóló – tevékenysége nagyban

hozzájárult annak kialakulásához. Az egyik első nyelvtaníró például, akinek grammatikai

műve, a Kitāb (Könyv), fönnmaradt, a perzsa anyanyelvű Sībavayh (megh. 796) volt a

VIII. században, de ’Ibn Sīnā (vagy Európában elterjedt nevén Avicenna, megh. 1037) is írt

rövid arab hangtant ’Asbābu Ḥudūs̱i Ḥurūf (A betűk előfordulásainak okai) címmel.

A grammatikai keretek értelemszerűen a klasszikus arabra voltak szabva, idővel

azonban más nyelvekre is készültek nyelvtanok ugyanezt a rendszert használva, így

például a perzsára vagy az oszmán-törökre is. Ennek természetesen megvoltak a hátrányai,

de az előnyei is. A leírás sémáját a nyelvek eltérő tipológiai sajátosságaiból adódóan

értelemszerűen sokszor csak erőltetve lehetett alkalmazni, amire számos példát fogunk

látni ‘Āšūr beg nyelvtanának elemzése során is. Szemléltetésnek itt most elegendő annyit

említeni, hogy a grammatikusok az arabban meglévő kettes számot olyan nyelvek esetében

is tárgyalták, amelyekből egyébként hiányzik ez a kategória. Azonban nem csupán az arab-

perzsa leírási módszer kényszeríti rá a rendszer kötöttségeit a tipológiailag különböző

nyelvekre, az európai hagyományban is megfigyelhető ugyanez a jelenség. Láthatjuk ezt a

magyar grammatikák történetében is,65 de a török nyelv európai ismertetéseiben is.

Jellemző példa Arthur Lumley Davids XIX. század eleji török nyelvtanából, amint a

főnévragozásban egyrészt helyesen megállapítja, hogy a törökben nincs határozott névelő,

sem nyelvtani nem, ezután azonban figyelmen kívül hagyja az esetrendszerben a főnevek a

lokatívuszát, viszont létező kategóriaként említi a megszólító esetet, azaz a vokatívuszt, pl.

yā at ’ó, ló’ vagy yā qalpaq ’ó, sapka’.66 Általános sajátossága tehát a nyelvtani

leírásoknak, hogy a vizsgált nyelv szempontjából redundáns elemeket vagy nem létező

alakokat tárgyal, emellett pedig az adott nyelvben lényeges jelenségeket nem vesz észre.

A nyelvtanírói hagyomány teremtette keretnek természetesen megvannak az előnyei is.

65 Például ld. Constantinovitsné Vladár Zsuzsa, A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai.
Budapest, 2005.

66 Arthur Lumley Davids, Grammar of the Turkish Language. With a Preliminary Discourse on the
Language and Literature of the Turkish Nations, a Copious Vocabulary, Dialogues, a Collection of
Extracts in Prose and Verse, and Lithographed Specimens of Various Ancient and Modern Manuscripts.
London, 1832, 9–15.
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Ez ugyanis rendszerbe szedi a vizsgált nyelvről szóló ismeretanyagot, csoportosítja és

leírja a nyelvi jelenségeket. Ennek a rendszernek köszönhető, hogy az azonos módon

lejegyzett nyelvek összehasonlíthatóvá válnak, ami gyakorlati haszonnal is bír, hiszen a

rendszerben járatos olvasó számára a könnyen beazonosítható nyelvi kategóriák jelentősen

leegyszerűsítik a nyelvtanulást.

A kora újkorban praktikus okokból számtalan oszmán-török grammatika született

Európában,67 ezzel egy időben pedig India is termékeny talajnak bizonyult a keleti török

nyelvtanok számára. Föntebb, az irodalmi nyelvek történetét bemutató részben már

utaltunk rá, hogy ezek a nyelvészeti munkák főként Avrangzīb mogul uralkodó (1658–

1707) idejétől kezdve sokasodtak meg, és sokféle indíttatásból íródhattak. Az okok

vizsgálatára a kézirat párbeszédes részének elemzése során még okvetlenül vissza fogunk

térni, mindenesetre az hangsúlyos itt számunkra kifejezetten, hogy Indiában rendkívül sok

(elsősorban keleti) török grammatika készült,68 s ezek között bújik meg ‘Āšūr beg műve is,

amely ennek megfelelően jól beleillik a Mogul Birodalom idejének török nyelvi

mozgalmába, amint pedig arra már föntebb is utaltunk, természetesen az arab-perzsa

hagyomány eszközeivel hajtja végre a török nyelv leírását.

Ebben a fejezetben tehát a kézirat nyelvtani részét vesszük szemügyre. Az elemzés

során jobbára megtartjuk a nyelvtan gondolatmenetének a sorrendjét, tehát annak témáin

végighaladva vizsgáljuk a következő kérdéseket: hogyan valósul meg ‘Āšūr beg

grammatikájában az arab-perzsa hagyományból jövő látásmód? Milyen jellegzetességei

vannak ezáltal a leírásnak? Mi az, ami hangsúlyossá válik benne, és mi az, ami fölött

elsiklik a szerző figyelme? Van-e olyan mozzanat a leírásban, amiben a szerző

elrugaszkodik a hagyománytól? Ha van ilyen, akkor miben hoz újat? És végül: vajon

mennyire lehetett alkalmas ‘Āšūr beg nyelvtana arra, hogy valaki megtanuljon belőle

törökül?

A vizsgálódásaink során több szinten is folyamodhatunk az összehasonlítás eszközéhez.

Egyrészt tehát az arab-perzsa hagyománnyal vetjük össze ‘Āšūr beg nyelvtanának elméleti

koncepcióját.69 Tanulsággal szolgálhat, ha egyúttal azt is megnézzük, hogy más nyelvtanok
67 Elég, ha csak a XVI–XVIII. században Itáliában készült műveket vesszük számításba. Erre vonatkozóan

ld. Mary Kenessey, A Turkish Grammar from the 17th Century. Acta Orientalia Academiae Scientiarum
Hungaricae 28 (1974) 119–125; Matthias Kappler, An Unedited Sketch of Turkish Grammar (1711) by
the Venetian Giovane di Lingua Pietr’Antonio Rizzi. Turkic Languages 18 (2014) 104–127, különösen is
a 110/9. jegyzetet.

68 Az indiai török nyelvtanok és lexikográfiai munkák bőséges fölsorolásáért ld. Péri, Az indiai timuridák,
51–58, 105–106, 118.

69 J. Owens föntebb idézett művén kívül ld. még Rob Ermers, Turkic Forms in Arabic Structures. The
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hogyan jártak el bizonyos kérdésekben.70 A szerző megállapításait emellett mindenképpen

mérlegre kell tennünk a csagatáj nyelv modern leírásaival is,71 és fontos részét képezi az

elemzésnek a mai özbeg nyelvvel való összehasonlítás, hiszen ezáltal domborodhat ki és

nyerhet alátámasztást az a föntebbi állításunk, amely szerint ‘Āšūr beg művének nyelve a

csagatáj és a modern özbeg nyelv közti átmeneti korszaknak az emléke és a forrása. 72

Ugyanezt a célt szolgálja az özbeg nyelvjárások vizsgálata, mert amint azt látni fogjuk, az

özbeg irodalmi nyelv megalkotása előtt készült nyelvkönyv némely nyelvtani formái ma is

továbbélnek, és meg lehet találni őket egyes dialektusokban.73 Nem utolsósorban pedig

utalnunk kell a kézirat társalgási részének szövegeire is, hogy megvizsgáljuk, miként ülteti

át a szerző a nyelvtanban foglaltakat a gyakorlatba.

2.2 A nyelvtan részletes elemzése

2.2.1 A nyelvtan bevezetése, alapfogalmak

Description of Turkic by Arabic Grammarians. Nijmegen, 1995; a klasszikus arab nyelvtant illetően ld.
William Wright, A Grammar of the Arabic Language. I. Cambridge, 1896.

70 Az Indiában készült török munkákhoz ld. Fażl Ullāh, Luġat-i Turkī. Kalkutta, 1825; Péri, A török írás- és
szóbeliség nyomai, 183–271, i–lxvi; Barġamavī Qadrī XVI. századi oszmán-török nyelvtanához ld.
Bergama’lı Kadri, Müyessiret-ül-Ulûm. Yay. Besim Atalay. İstanbul, 1946; a perzsa nyelvű
grammatikákhoz ld. Muḥammad Ḥussayn Tabrīzī, Burhān-i qāṭi‘. Ba ’iht. Muḥammad Mu‘īn. Tahrān,
1341/1962; Németh Ágnes, Egy perzsa fotográfus nyelvtana a Qâjâr korból. In: Orientalista Nap 2001,
57–63; Esra İpek Turan, Aşçı Dede Halil İbrahim Efendi’nin Fars dili ve gramerine dair çalışmaları.
(Yüksek lisans tezi) İstanbul, 2007.

71 Eckmann János és Bodrogligeti András csagatájról szóló leírásain kívül az orosz szakirodalomból ld.
Alekszandr Mihajlovics Scserbak, Grammatyika sztarouzbekszkovo jazika. Moszkva–Lenyingrad, 1962;
össztörök történeti vonatkozásban ld. még Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-
Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972; Borisz Alekszandrovics Szerebrennyikov–Nyinyel Zejnalovna
Gadzsijeva, Szravnyityelno-isztoricseszkaja grammatyika tyurkszkih jazikov. Baku, 1979; valamint ld.
még újabban az özbeg nyelvű szakirodalomból G‘. Abdurahmonov, Sh. Shukurov és Q. Mahmudov
föntebb már idézett 2008-as művét.

72 A. Landmann föntebb idézett özbeg nyelvtanán kívül ld. még G‘ani Abdurahmonov, Qo‘shma gap
sintaksisi asoslari. Toshkent, 1958; M. Yenileyeva–A. Alekseyev–M. Razzoqov–V. Gruza, O‘qish kitobi.
Rus maktablari uchun. Toshkent, 1959; Z. M. Magrufova (tahr.), O‘zbek tilining izohli lug‘ati. I–II.
Moskva, 1981; Hervé Guérin, The Uzbek Tense/Aspect/Modality System. H. n., é. n. Ld. http://uzbek-
glossary.com/TAM/The%20Uzbek%20tense%20aspect%20modality%20system.pdf (2016. augusztus
23.); az orosz nyelvű szakirodalomhoz ld. Andrej Nyikolajevics Kononov, Grammatyika uzbekszkovo
jazika. Toskent, 1948; Uő, Grammatyika szovremennovo uzbekszkovo lityeraturnovo jazika. Moszkva–
Lenyingrad, 1960; emellett a jelenkori török nyelvek közül a törökországi törökkel való egybevetéshez ld.
Geoffrey Lewis, Turkish Grammar. Oxford–New York, 20002.

73 G. Jarring föntebb idézett, az özbeg nyelv kilicsi dialektusáról szóló leírásán kívül ld. még Viktor
Vasilyevich Reshetov–Shonazar Shoabdurahmonov, O‘zbek dialektologiyasi. Toshkent, 1978; Qosim
Muhamadjonov, Janubiy Qozog‘istondagi o‘zbek shevalari morfologiyasi. Toshkent, 1983; Saidmuso
Rahimov, O‘zbek tili Surxondaryo shevalari. Fonetika, leksika.  Toshkent, 1985; To‘li Yo‘ldoshev,
Tojikistondagi o‘zbek shevalari morfologiyasi. Toshkent, 1986; Nazar Rajabov, O‘zbek xalq shevalarida
fe’lning morfologik tuzilishi. Toshkent, 1990; Hamidullah Tadash, Kunduz ili İmamsahip ilçesi ağzı.
(Yüksek lisans tezi) Ankara, 2012.
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Az arab nyelvű invokációt és a nyelvtan megírásának okait taglaló bevezetést követ ően

‘Āšūr beg fölvázolja a török nyelvnek az arab mintájára történő fölosztását (f. 2v–2r.). Itt

és a későbbiekben sem bocsátkozik a szerző hosszas magyarázatokba a fogalmakat

illetően, hanem magától értetődőnek tekinti azok ismeretét. Ez föltételezi az olvasó

jártasságát a grammatika tudományában, és ‘Āšūr beg erre az előismeretre alapozza egész

értekezését a török nyelvről.74

A „tudás birtokosai” számára jól ismert tény, hogy a nyelv három részre osztható:

névszókra (’ism), igékre (fi‘l) és partikulákra (ḥarf). Mindegyik kategóriát három-három

példával szemlélteti a szerző. Már a legelső arab grammatikusok munkáiban a nyelvtanírás

egyik legalapvetőbb elve volt ezeknek az osztályoknak az elkülönítése, és később a török

és perzsa nyelvre is alkalmazva a tradicionális leírási módszerek egyik legalapvetőbb és

legáltalánosabb mintaszerű eszközének bizonyult, így a hármas fölosztás központi szerepet

kapott a nyelvtanokban.75 A Muyassirat ul-‘Ulūm (A tudományok megkönnyítése) szerzője,

Barġamavī Qadrī a következőképpen határozza meg műve elején ezeket a fogalmakat: a

névszó az a szó (kalima), amely önálló jelentéssel bír, és nem toldalékolható a három

igeidő (zamān) szerint. Az igének egyrészt önálló jelentése is van, másrészt viszont az

igeidők szuffixumait is fölveszi. Végül a partikulának ugyan van jelentése, de nem

önmagában állva, csupán egy másik szó végéhez csatlakoztatva.76 Noha ‘Āšūr beg ilyen

módon nem definiálja az egyes kategóriákat, értelemszerűen ő is ezt a metódust applikálja

a török nyelv tárgyalására.

A nyelvtani alapfogalmak általános áttekintését folytatva a szerző két csoportra osztja

képzettségük szerint a névszókat (f. 2r.): lehetnek származtatottak (muštaqq) és nem

származtatottak (cāmid). Utóbbi azokra a tőszókra vonatkozik, amelyek nem deverbális

nomenek, azaz nem különíthető el belőlük igei tő. Ezzel szemben a származtatott névszók

74 A turkológus mogul hercegnek, Mirzā ‘Alī Baḫt Gūrgānīnak – költői nevén ’Aẓfarīnak – a nyelvtani
művében ‘Āšūr beghez hasonlóan az olvasónak a grammatikában való jártasságát föltételezi a szerző, és ő
sem tér ki a terminusok magyarázatára, ld. Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 209. Természetesen
akadnak olyan nyelvtanírók is, akik a nyelvtanulót a legalapvetőbb fogalmaktól kezdve végigkalauzolják
a nyelv megismertetésében. Barġamavī Qadrī az oszmán-törökről írott munkájában rögtön az elején
tisztázza például a szó (kalima) jelentését, ld. Kadri, i. m., 8 (Fakszimile 10.).

75 Owens, i. m., 28, 125; Éva M. Jeremiás, Grammar and Linguistic Consciousness in Persian. In:
Proceedings of the Third European Conference of Iranian Studies . Ed. by Charles Melville. (Mediaeval
and Modern Persian Studies, 2.) Wiesbaden, 1999, 21; Turan, Turkic Grammar, 166.

76 Kadri, i. m., 9–10 (Fakszimile 12–14.). A partikulákat illetően Qadrī itt nyilvánvalóan elnagyoltan
fogalmaz, és nem veszi figyelembe, hogy a későbbiekben maga is fölsorol több olyan kötőszót vagy
mondatszót is, amelyek szintén ebbe a kategóriába tartoznak, de a jelentésük nem egy szó végéhez
kapcsolva bontakozik ki, hanem példának okáért egy tagmondat elején vagy a kontextusban (valī ’de’, ha
’igen’). Kadri, i. m., 82 és kk. (Fakszimile 128 és kk.).
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igéből képzett alakok, s a nyelvtan a későbbiekben részletekbe menően külön ki is tér a

névszóképzőkre.

‘Āšūr beg az arab nyelv mintájára a török igéket is kettéválasztja, egyrészt a ragozható

(munṣarifa), másrészt a nem ragozható (ġayr munṣarifa) igékre (f. 2r.). E két fogalom

értelmezésének a kulcsát az arab nyelvben lelhetjük meg. Az arab terminológiában a

ragozhatóság, pontosabban az inflexió (’i‘rāb) azt jelenti, hogy a tőnek a három

magánhangzónak – żamma (u) , fatḥa (a) , kasra (i) – megfelelően három lehetséges

végződése lehetséges. Ez nem csupán az igéknek a sajátossága, hanem kiterjed a névszókra

is. A névszóknál ez a három esetet jelenti (nominatívusz – kitābun ’könyv’, akkuzatívusz –

kitāban ’könyvet’ és genitívusz – kitābin ’könyvnek’), az igéknél pedig az imperfektumból

képzett három igemódot (indikatívusz – yaktubu, szubjunktívusz – yaktuba és jusszívusz –

yaktub). A partikulák általánosan nem vesznek részt az inflexióban (mabnī), ahogyan az

igék perfektuma (pl. kataba ’írt’) és felszólító módja (pl. ’uktub ’írj’) sem, továbbá néhány

névszó is idetartozik (pl. man ’ki’, -tu ’én’). Ugyanakkor a névszók egyik csoportjánál csak

korlátozottan mutatkozik az inflexió (pl. ’akbaru ’legnagyobb’ és ’akbara ’legnagyobbat’

vagy ’legnagyobbnak’), és a ġayr munṣarifa kifejezés valójában erre az esetre

vonatkozik.77 Ezek alapján nem kis nehézséget okoz a török igerendszerre alkalmazni a

ragozhatóság, illetve nem ragozhatóság terminusát – nyelvtanunk írója sem szemlélteti

példákkal ezeket a kategóriákat, és a továbbiakban sem kerül elő sehol a kifejezés. Sőt úgy

tűnik, maga a terminus is inkább a névszókra vonatkozó jellemző, mintsem az igékre.78 J.

Owens megjegyzi, hogy az ige imperfektumánál valószínűleg azért mutatkozik inflexió,

mert alakilag hasonlóságot mutat az aktív participiummal, amely természetét tekintve

valójában névszó.79

Mielőtt azonban rátérnénk arra, hogyan mutatja be ‘Āšūr beg a szavak fönt említett

három nyelvtani osztályát, azaz a névszókat, az igéket és a partikulákat, szükséges röviden

tisztáznunk az arab nyelvtanírás néhány alapvető fogalmát. A soron következő terminusok

általános jellegűek, és csak azokat vesszük most sorra, amelyek nem kötődnek közvetlenül

az imént említett három kategória valamelyikéhez.

Az arab grammatika szerint a mondat (kalām) alapegysége a szó (kalima), amely egy

jelentéssel (ma’nā) fölruházott egyedülálló alak (lafẓ). A szó lehet névszó, ige vagy

77 Owens, i. m., 316.
78 Owens, i. m., 209.
79 Owens, i. m., 67.
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partikula. Két szó már mondatot képez, tehát alannyá és állítmánnyá válik. 80 Magának a

lafẓ szónak ennél szélesebb a jelentésköre, ugyanis nem csupán szavaknak a hangalakját

jelöli, hanem az olyan, jelentéssel nem bíró hangokét is, mint például az ébredező ember

által kiadott ’aḫ sóhaj hangalakját,81 azaz egy olyan hangszekvencia, amely nem

rendelkezik okvetlenül jelentéssel. Nyelvtanunk szövegfordításában mindenütt

„morpheme”-ként szerepel a lafẓ, ‘Āšūr beg nem is használja más értelemben, s ez a török

nyelvre alkalmazva megfelelőnek tűnik tipológiai szempontból, hiszen így az esetek

többségében a lafẓ a szuffixumokat jelöli.

A korai arab grammatikusok körében ugyanakkor kevésbé volt elterjedt a lafẓ

használata a hangalakra, helyette a ḥarf ’betű’ többes számát, a ḥurūf szót alkalmazták,

vagyis egy adott (jelentéses vagy jelentés nélküli) hangsorra nem annyira

hangszekvenciaként, mint inkább betűszekvenciaként tekintettek.82 Az arab írásban a betűk

mássalhangzókat jelölnek. Ezek rendszerét egyes arab grammatikusok részletesen leírták

munkájukban, meghatározva a hangok képzési helyét. Erre rendszerint művük legvégén

kerítettek sort, tehát ahhoz a részhez kapcsolódóan, amelyben a partikulákat is tárgyalják –

érthető módon, hiszen a ḥarf jelentése egyszerre ’partikula’ és ’betű’.83

‘Āšūr beg nyelvtana nem tartalmaz ilyen jellegű hangtani leírást, előfordul viszont

benne néhány olyan fogalom, amely a betűket jellemzi, illetve az azokat kiegészítő

mellékjelekkel kapcsolatos. Ilyen tulajdonság a pontozottság (mu‘cama) és a pont

nélküliség (muhmala), ami arra vonatkozik, hogy az arab írásban az adott betű ponttal

írandó-e, vagy pont nélkül. Ily módon szembeállítható például egymással a és a (zā) ز ر

(rā). Az arab írás perzsára alkalmazott változatában szerepel még négy kiegészítő betű a

perzsa hang- és az arab betűkészlet közötti különbség pótlásaképpen. Három betű esetében

az eredeti arab betűhöz képest egy helyett három pontot találunk: perzsa) پ bā), perzsa) چ

cīm) és perzsa) ژ zā); egy esetben pedig egy kiegészítővonal jelzi az eltérést: perzsa) گ

kāf).84 A török irodalmi nyelvek, tehát az oszmán- és a keleti török is ezt a módosított

perzsa rendszert vette át, az ‘Āšūr beg nyelvtanát lejegyző írnok, Sayyid Vaḥya ud-Dīn,

azonban a perzsa jelöléseket nem vagy nem mindenütt használja.

Az írásnak egy másik kiegészítő eleme a mellékjelek rendszere. Ehhez kapcsolódóan a

80 Owens, i. m., 90–91.
81 Owens, i. m., 91.
82 Owens, i. m., 91.
83 Ermers, i. m., 48–49.
84 Ennél a betűnél a szóvégi alakokban is megmutatkozik a különbség.
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nyelvtan utal a betű ejtésének megkettőzésére (tašdīd). A megkettőzés jelének (šadda) a

jelenléte alapján a betű lehet megkettőzött (mus̱aqqal) vagy kettőzés nélküli (muḫaffaf).85

A mássalhangzóknak ezt a rendszerét egészítik ki a magánhangzók mellékjelei

(ḥarakāt), a fatḥa (a), a kasra (i) és a żamma (u). Attól függően, hogy a betű milyen

magánhangzójelet hordoz, lehet maftūḥ, maksūr vagy mażmūm, ha pedig nem tartozik

hozzá ḥaraka ’mozgás’,86 akkor a betű sākin, azaz ’csöndes’.87 Ahogy arról már korábban

is szó esett, az arab nyelvben az inflexió során az eseteket a három magánhangzó

segítségével fejezik ki: az alanyesetet a żammával, a tárgyesetet a fatḥával, a birtokos

esetet pedig a kasrával. Az arab szó utolsó betűje által hordozott magánhangzó

változásának eme rendszere az ’i‘rāb.88 Mivel a török nyelv az esetek kifejezésére más

módszert használ, volt olyan arab nyelvtaníró, aki megállapította, hogy a törökben nincs

’i‘rāb.89 ‘Āšūr beg érdekes módon mégis alkalmazza a fogalmat – mégpedig igen sajátos

módon. Amíg az ’i‘rāb az arabban nyelvtani funkciók kifejezésére szolgál, addig ‘Āšūr beg

a töröknél bizonyos toldalékok esetében a megelőző kötőhang minőségének a

megállapítására használja a három lehetséges magánhangzó koncepcióját. Ezt a szabályt

több ízben is megfogalmazza, például a passzív ige képzésekor (f. 11r–12v.): a toldalékot,

azaz a „magánhangzó nélküli lāmot” attól függően előzi meg żamma, fatḥa vagy kasra,

hogy a tő vāvot, ’alifot vagy yāt tartalmaz. Látható tehát, hogy ‘Āšūr beg elgondolása

szerint az ’i‘rāb nem a morfológiai kontextus függvénye a törökben, hanem hangtani

szabály, amely az illeszkedéssel függ össze.

Mivel az arab grammatikusok nem vonatkoztatják az ’i‘rābot a török nyelv

esetrendszerére, ezért annak leírásakor inkább az ‘alāmat ’jelölő’ terminusát használják.90

A jelet vagy toldalékot a szótőhöz (mādda) illesztik hozzá (mulḥaq),91 az arab nyelv

fogalmai szerint azonban a szótő egészen mást jelent, mint egy agglutináló nyelv, jelen

esetben a török vonatkozásában. Az arab szótő ugyanis már eleve a

gyökmássalhangzóknak egy képzett alakját jelenti, ami alapvetően az arab flektáló

tipológiai karakteréből adódik. Ennek megfelelően a szavak tanulmányozásának is két

85 Ez utóbbi fogalom nem csupán a šadda hiányát jelöli, egyszerűen rövidítést is jelent. Ld. Zenker, i. m.,
828.

86 Az elnevezés abból ered, hogy a magánhangzó minősége a képzésétől, azaz a száj mozgásától függ: a
fatḥa a vokális nyílt ejtését jelzi, a kasra a zártságát, a żamma pedig a kerekítettségét.

87 Ermers, i. m., 49–50.
88 Ermers, i. m., 111–116; Owens, i. m., 40.
89 Ermers, i. m., 109.
90 Ermers, i. m., 109.
91 Owens, i. m., 112.
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oldala van az arab grammatikában. Egyfelől a vizsgálat a szó belsejében végbemenő

változásokra irányul, másfelől a szó végződéseit érintő inflexióra, illetve a tőhöz járuló

egyéb jelölőkre.92 Az agglutináló típusú török nyelvben ezzel szemben a tő, a jelek és a

ragok általában világosan szegmentálhatóak, és a nyelvtani funkciókat – így az eseteket is

– affixumok fejezik ki, ami az arab grammatikában az ‘alāmat kategórájának feleltethető

meg.

Egy szóhoz nem csak toldalék kapcsolható, hanem egy másik szó is. Ezek a

szóösszetételek (tarkīb). Ilyenkor a két szó egységet képez, új jelentést kap, és úgy

viselkedik, mintha egyetlen szó volna, az alkotóelemek pedig veszítenek önállóságukból.93

2.2.2 Az ige (fi‘l)

Rátérve az igék tárgyalására ‘Āšūr beg rövid áttekintést nyújt az arab igeragozási rendszer

paradigmájáról (f. 2r.). Szám, személy és nem szerint összesen tizennégy alakja (ṣīġa) lehet

a maṣdarból képzett igének. A kataba ’ír’ igének például a következőképpen néz ki a

konjugációja perfektumban:94

Egyes szám Kettes szám Többes szám

Hímnem Nőnem Hímnem Nőnem Hímnem Nőnem

Harmadik

személy

kataba katabat katabā katabatā katabū katabna

Második személy katabta katabti katabtumā katabtumā katabtum katabtunna

Első személy katabtu katabnā

A szerző megjegyzi, hogy egyesek véleménye szerint az igének csak tizenhárom alakja

van. A kettősség minden bizonnyal abból adódik, hogy egyes grammatikusok nem tekintik

különálló alakoknak a kettes szám második személy hím- és nőnemének homonímiáját.

‘Āšūr beg ugyanígy fontosnak tartja megjegyezni, hogy összesen csak két első személyű

alak létezik, ezen belül ugyanis az arab nyelv nem tesz különbséget hím- és nőnem, illetve

kettes és többes szám között. Az egyes szám oppozíciója ily módon az első személyben

nem annyira a plurális vagy a duális, mint inkább a „nem-egyes szám”, aminek a

koncepcióját a nyelvtani terminus is megerősíti – kizárólag csak ebben a személyben a

megjelölés arra vonatkozik, hogy a beszélő „másokkal” van (ma‘ ul-ġayr), a grammatikai

92 Owens, i. m., 99.
93 Owens, i. m., 123.
94 Wright, i. m., 298.
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nem és szám közelebbi meghatározása nélkül. Ezt szemléltetendő, a táblázat is az első

személy „nem-egyes számának” ezt az univerzalitását mutatja.

Az arab nyelv mintáját követve ‘Āšūr beg a török nyelv igei paradigmájára is

érvényesnek tekinti a tizennégy alakot, habár megjegyzi, hogy a kettes és a többes szám

egybeesik, jelezvén, hogy ezáltal ez a szám csökkenni fog. E gondolkodásmód itt és a

későbbiekben is alapvető hozzáállása a szerzőnek: ahelyett, hogy megállapítaná valamely

kategória irrelevanciáját az egyik nyelvre vonatkozóan, inkább az abban meglévő elemeket

ruházza föl a hiányzó fogalom szerinti értelmezéssel – jelen esetben a kettes szám híján a

többes számot értelmezi egyidejűleg kettes és többes számként.95 Az igeragozás

paradigmájában megfigyelhető, hogy az ige alakjai a nem, szám és személy hármas

dimenziója szerint változnak. Matematikailag ez összesen tizennyolc variációt

eredményezne,96 ami az első személy egybeesései révén csökken tizennégyre az arabban.

Ehhez képest a török igeragozás rendszerében a kettes szám, valamint a nyelvtani nem

fogalma nem játszik szerepet, így tehát a három személy és a két szám összesen hat

lehetséges igealakot eredményez. Az indiai perzsa nyelvtanirodalom egyik legismertebb

példá j a Muḥammad Ḥussayn Tabrīzī alkotása, a Burhān-i qāṭi‘, amelynek a legelején

szintén találunk egy ehhez hasonló összefoglaló arab alaktant, ám ott a szerző, miután a

tizennégy alakból elhagyja a hat nőnemű és a két kettes számú személyt, megállapítja,

hogy a perzsa nyelvben összesen csak hat alak van.97 ‘Āšūr beg azonban Tabrīzīval

ellentétben nem végzi el ezt a számítást a törökben, és megmarad az arab igeragozási

paradigma keretei között.

Az igealakok képzésének a paraméterei tehát a szám, a nem és a személy. Az egyes

szám megjelölésére nyelvtanunk több kifejezést is használ – vuḥdān, vāḥid és mufrad –

összességében azonban megállapítható, hogy a szerző nem tesz különbséget közöttük

használatuk tekintetében, láthatólag egymással fölcserélhető terminusok. Ahogy arra

föntebb is utaltunk, ‘Āšūr beg műve elején jelzi, hogy a török nyelvben a kettes (tas̱nīya)

95 Amint arra már föntebb is utaltunk, ez a fajta megközelítés természetesen nem csak ‘Āšūr begre, hanem
az arab-perzsa rendszerben gondolkodó összes nyelvtaníróra is jellemző.

96 Ezt a kombinatorikai számítás szerint kapott tizennyolcas számot érhetjük tetten Barġamavī Qadrī
művében, a Muyassirat ul-‘Ulūmban, ld. Kadri, i. m., 37–39 (Fakszimile 53–57.). Megállapítása szerint a
tizennyolc lehetséges alakból a törökben csak hat van meg. Qadrī tehát itt az összes lehetséges
kombináció számából indul ki, nem pedig az arab nyelvre érvényes tizennégyből (vagy tizenháromból),
vagyis ő itt nem az arabot tekinti a viszonyítás alapjának, hanem a mögötte álló rendszert, elméleti
hátteret.

97 Tabrīzī, i. m., 22. A számításból kiviláglik, hogy ‘Āšūr beghez hasonlóan Tabrīzī is különválasztotta a
kettes szám második személyben a hímnemet és a nőnemet.
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és a többes szám (cam‘) közös (muštarak), tehát homonim, egybeesik. Ennek ellenére az

esetek többségében mégis együtt emlegeti a kettőt, és szinte mindig egyszerre hivatkozik

rájuk az egyes szám oppozíciójaként, jóllehet a török nyelvvel kapcsolatban nem

beszélhetünk kettes számról. Ez a szemlélet természetesen korántsem szokatlan, sőt jól

belesimul a nyelvtanírás arabos hagyományaiba, hiszen más szerzőknél is megfigyelhető

ugyanez.98

Ugyancsak jelentős különbség az arab és a török nyelv között, hogy utóbbi nem ismeri a

nyelvtani nem jelenségét, az igeidők konjugációinak fölvázolásánál mégis rendszerint

előkerül a hímnem (muẕakkar) és a nőnem (mu’annas̱) fogalma. Ennek nyomán a török

alakok perzsa fordításaiban is megjelenik az „egy férfi vagy nő” illetve „két vagy több férfi

vagy nő” megjelölés.99

A kettes szám és a nemek szem előtt tartása nyilvánvalóan az arab nyelv leírásának

nyomvonalához igazodik, de így válik érthetővé az is, hogy a fölsorolt példák a török

igékre miért az egyes szám harmadik személy múlt idejű alakját (keldi, bardï, olturdï)

adják meg szemléltetésképpen, és nem az infinitívuszt – ami jelen esetben a kelmäġ,

barmaġ, olturmaġ lenne –, mint ahogyan azt a nyugati grammatika hagyományainak

megfelelően várnánk. Az arab igék szótári alakja ugyanis éppen a paradigma legelső

helyén álló egyes szám harmadik személyű ige hímnemben, hiszen a konjugációban ez az

egyetlen olyan forma, amelyben csak a gyökmássalhangzók jelennek meg.100 A sémi

nyelvek leírásaiban minden további alakot a gyököknek e legalapvetőbb formájából, a

primitívumból vezetnek le.101

Ez megmagyarázza a paradigma fölsorolásának a sorrendjét is. Az első mindig a

harmadik személy (ġā’ib). Az arab terminus szó szerint azt jelenti, hogy ’aki hiányzik,

nincs jelen’. Szintén ezen a logikán alapul a második személy megjelölése is: ḥāżir ’aki

jelen van’. Ugyancsak a második személyre utal a muḫāṭab ’akit megszólítanak’, illetve a

ḫiṭāb ’megszólítás’ – ez utóbbi általában a felszólító mód kapcsán használatos. Az első

személyt a ’beszélő’ jelenti (mutakallim), többes számban pedig a beszélő ’másokkal’ van

(ma‘ ul-ġayr). A sorrend tehát pontosan a fordítottja a nyugati nyelvtanban megszokottnak,

98 Vö. pl. Kadri, i. m., 13 (Fakszimile 16.).
99 Szinte szó szerint ezt a megfogalmazást találjuk ’Aẓfarīnál is, vö. Péri, A török írás- és szóbeliség

nyomai, 231.
100 Ermers, i. m., 129. R. Ermers hivatkozása más török nyelvtanokra az t mutatja, hogy ‘Āšūr beg eljárása

ebben az esetben sem elszigetelt jelenség, hanem bevett gyakorlat a grammatikai hagyományban.
101 Éva M. Jeremiás, Tradition and Innovation in the Native Grammatical Literature of Persian. Histoire

Épistémologie Langage 15/2 (1993) 53–54.
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amelyben a szokásos rendet a személyek sorszámozása is tükrözi.

Előkerül a nyelvtanban a tiszteletadás (ta‘ẓīm) fogalma is, amely második személyben a

magázást, első személyben inkább a fejedelmi többest jelenti, tehát mindkettő a hivatalos

helyzetre utal, illetve a többes alakú személyes névmással illetett egyén magas méltóságát

fejezi ki. Eckmann János nem tesz árnyalati különbséget a biz ’mi’ és a többes számba tett

bizlär ’ua.’ között, ezzel szemben a siz ’ön’ vagy ’ti’ és a sizlär ’önök’ vagy ’ti’ esetében a

többes szám jele láthatólag a magázás számbeli különbségére utalhat.102

A mai irodalmi özbeg nyelvben, valamint a nyelvjárásokban is fölveheti a többes szám

(özbegül ko‘plik) első és második személyű névmás a többesjelet, amely a biz névmáshoz

járulva a többességet hangsúlyozza. Mivel a siz önmagában is a tisztelet kifejezésének az

eszköze, ezért a többesjel ilyenkor is a több személyre történő utalást nyomatékosítja.103

A kézirat második, társalgási részében is találkozhatunk a többes szám tiszteleti

használatával, pl. Sizin͡g atïn͡gïz nemädür? – Atïmïz Bay Muḥammad begdür. ’Mi az ön

neve? – Bay Muḥammad beg a nevünk.’ (f. 21r.). Ebből a példából az is kitűnik, hogy a

többes szám nem csupán második személyben jelenik meg, hanem a megszólított is többes

számban, „királyi többesben” nyilatkozik önmagáról.

2.2.2.1 Az ige képzése és a maṣdar

Az arab igei paradigma vázlatának áttekintése után ‘Āšūr beg a denominális verbum

képzési módját adja meg (f. 2r.). Állítása szerint az összes nem származtatott névszó

alkalmas arra, hogy egy fatḥás lāmnak – azaz gyakorlatilag a -la/-lä igeképzőnek –,

valamint a maṣdar toldalékának a segítségével igét lehessen belőle képezni, s mi sem

példázza jobban a módszer egyetemességét, mint hogy hozzá hasonlóan más arab

grammatikusok is az igeképzésnek általában ezt a módját szokták megadni a török

nyelvben.104 Bár a Chagatay Manual jóval több igeképzőt fölsorol (pl. -da/-dä, -r/-ra/-rä,

-sa/-sä), egyúttal megerősíti a -la/-lä toldalék széles körű alkalmazhatóságát. Funkcióját

tekintve olyan cselekvést fejez ki, amely az alapszóval kapcsolatos. 105 A nyelvtan a

102 Eckmann, Chagatay Manual, 112.
103 Landmann, i. m., 20; Tadash, i. m., 166–167; Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 149. A többesjel

elsődlegesen számra utaló funkcióját az is megerősíti, hogy a taskenti nyelvjárásban a sen ’te’ névmáshoz
is kapcsolódhat a -lar: senlar. Ezt a formát az egyenlő, illetőleg az alacsonyabb rangbéli, kisebb személy
megszólítására használják.

104 Ermers, i. m., 170.
105 Eckmann, Chagatay Manual, 67–70, Bodrogligeti, i. m., 291.
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következő példákkal szemlélteti az igeképzést:

Névszó Ige

söz ’szó’ sözlämäġ ’mond’

köz ’szem’ közlämäġ ’néz’

qulaġ ’fül’ qulaġlamaġ ’hallgat’

Az ige képzéséhez hozzátartozik a maṣdar toldalékának az igetőhöz történő hozzáillesztése

is. Az arab nyelvben a maṣdar fogalmának a nyugati grammatika szerint egyrészt az

infinitívusz, vagyis a főnévi igenév, másrészt a cselekvésnév felel meg. Ennek a

kategóriának a törökben klasszikusan a -maq/-mäk képzőt szokás megfeleltetni, és ez a

toldalék a turki és az oguz nyelvekben egyaránt föllelhető ilyen funkcióban. 106 Ehhez

igazodik ‘Āšūr beg is, és a maṣdar szuffixumaként négyféle változatát adja meg ennek a

végződésnek (-maġ, -maq, -maḫ és -mäk), és sajátos módon ezekhez a variánsokhoz

kapcsolja a török nyelv különböző ágait (f. 3r.).107 A turánit a -maġ, az özbeget és az iránit a

-maq, a kásgárit a -maḫ, a kizilbast, a rúmit és a nogájt pedig a -mäk alakkal köti össze.108

Aligha valószínű, hogy a besorolás mögött valódi hangtani megfigyelés húzódna, hiszen

egyetlen török nyelven belül is változatos lehet ennek a szuffixumnak a megjelenése. 109 Ez

a fölosztás tehát nyilvánvalóan névleges csupán, és az írásképhez ragaszkodó elemzési

technika a nyelvek közti különbséget az ortográfia körébe utalja. Rögtön ezután ‘Āšūr beg

megjegyzi, hogy az összes nyelvváltozat közül a turáni és az özbeg a legékesebb. A

későbbiekben az egész nyelvtan ehhez igazodik, és mindenütt egyféleképpen, -maġ/-mäġ

formában jelenik meg a maṣdar.110

Bá r a t ö rök maṣdar jellemző tulajdonsága a toldalékolhatóság (pl. birtokos

személyjelek, esetragok), ennek ellenére ‘Āšūr beg nem ír erről a lehetőségről. Ennek

föltehetően abban rejlik az oka, hogy az arab nyelvben a maṣdar eltérő szerkezetű és

természetű: az ige elvont fogalmának névszói megjelenése. Ennek képzésekor a szótő nem

marad meg, hanem egy ilyen körülhatárolható morféma helyett a gyökmássalhangzókra

épül a képzett szó. Éppen ezért nem beszélhetünk az arabban a maṣdarnak olyanfajta

derivációjáról, mint az agglutináló török nyelvekben. A nyelvtan végén a szerző a

106 Eckmann, Chagatay Manual, 137–138; Lewis, i. m., 168 kk; Bodrogligeti, i. m., 250–253.
107 Turan, Turkic Grammar, 165–166.
108 A kézirat társalgási részének társadalomrajzi elemzésében részletesebben kitérünk majd erre a

fölsorolásra, valamint ezeknek a nyelvváltozatoknak az azonosítására is ott kerítünk sort.
109 Az oszmánliban például a toldalék -maq és -mäk formája az eltérő hangrendre utal, és nyilvánvalóan nem

arra, hogy egyik-másik szó másik nyelvváltozatból lenne átemelve.
110 A nyelvtant végigkísérik az ehhez hasonló értékítéletek, amelyeket a szerző a nyelvi alakokhoz fűz. Erre

utal szintén Turan, Turkic Grammar, 165.
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deverbális névszóképzések egész sorát adja meg, amelyek a cselekvés megnevezésére

szolgálnak (f. 18v–19v.).

Természetesen mind a -la igeképző, mind a maṣdar (özbegül harakat nomi

’cselekvésnév’) -maġ végződése él a mai özbeg nyelvben is, ez utóbbi megfelelője az

egyalakú -moq.111

A társalgási részben található szövegekre már kevésbé alkalmazható ‘Āšūr beg

nyelvváltozatokra vonatkozó szabálya, ugyanis a maṣdar végződését kétféle helyesírással

találhatjuk meg, pl. oqumaq ’olvasni, tanulni’ (f. 24r.), bermäk (f. 30r.), az azonban

homályban marad, hogy az éppen megszólaltatott egyén melyik török nemzetiséghez

tartozik. Érdekes módon az ékesebbnek tartott és a turáni török nyelvhez rendelt -maġ

változat egyszer sem bukkan föl a párbeszédekben, ez persze nem jelenti azt, hogy a

dialógusokban nem szerepelnek turániak, hiszen – amint azt a társalgási rész

társadalomrajzi elemzéséből látni fogjuk – éppen ők játsszák a történetekben a főszerepet

az özbegek mellett. Tehát inkább arról van szó, hogy ‘Āšūr beg módszere a török nyelvek

osztályozására mondvacsinált, és a szövegek alapján nem állja meg a helyét.

2.2.2.2 A tranzitivitás

Az arab nyelvtan szerint egyes igék tárgyesetet vonzanak, tehát a nyugati grammatika

tranzitív kategóriájának felelnek meg (fi‘l-i muta‘addī), másoknak pedig nem lehet tárgyi

vonzatuk, azaz intranzitív igéknek nevezzük őket (fi‘l-i lāzim).

Az intranzitív igéből képezhető tranzitív, s példák nélkül bár, de ‘Āšūr beg is fölsorolja

az arab nyelv három lehetséges eszközét erre (f. 2r–3v.): az első az igék hamzás

szókezdete, a második a prepozíció, végül a harmadik az ‘ayn megkettőzése. Mindhárom

módszer egy ḥarf-i ta‘dīya hozzáadását jelenti az igéhez, ennek a fordítása azonban az első

és a harmadik metódus esetében ’tranzitív betű’, a másodiknál ’tranzitív partikula’.

Az ige hamzás szókezdete valójában a negyedik igetörzsre vonatkozik, tehát a fa‘ala

(első igetörzs) igéből ’af‘ala (negyedik igetörzs) lesz. Ilyenkor a hozzáadott betű az ’alif,

amely a hamza hordozója. Ehhez hasonlóan az ‘ayn megkettőzése, vagyis hozzáadása a

második igetörzset jelenti (fa‘‘ala).112 Mindkét igetörzs alapvetően magában hordja a

111 Landmann, i. m., 43, 105.
112 Ermers, i. m., 160–163; Owens, i. m., 175–176.
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kauzatív, azaz műveltető jelentéstartalmat, s ily módon a tranzitivitást. 113 A tranzitív

partikula valamilyen prepozíciót jelent (ḥarf-i carr). Egyes intranzitív igékhez szintén

tartozhat tárgy, mellyel a viszonyt mégsem a tárgyeset fejezi ki, hanem valamilyen

prepozíció, ami végső soron birtokos esetet vonz (pl. marartu bi Zaydin ’elhaladtam Zayd

mellett’), de mégis a tranzitivitás körébe tartozik.114

A törököt illetően nyelvtanírónk tíz partikulát tart számon (f. 3v.), 115 amelyek az

intranzitív igéből tranzitívot tudnak képezni, s mindegyikre hoz példát is:

Ige Partikula Tranzitív ige

yügürmäġ ’fut’ -dur yügürdürmäġ ’futtat’

saḫlamaġ ’őriz’ -tur saḫlaturmaġ ’őriztet’

olturmaġ ’ül’ -ġuz olturġuzmaġ ’ültet’

ötmäġ ’átkel’ -güz116 ötküzmäġ ’átmeneszt’

yatmaġ ’lefekszik’ -qur yatqurmaġ ’lefektet’

yetmäġ ’érkezik’ -kür yetkürmäġ ’érkeztet’

oqumaġ ’olvas’ tā oqutmaġ ’olvastat’

ičmäġ ’iszik’ rā ičürmäġ ’itat’

emmäġ ’szopik’ zā emizmäġ ’szoptat’

körmäġ ’lát’ -sät117 körsätmäġ ’mutat’

A példasorból látható, hogy valójában csak az esetek felében volt a képzés előtt álló ige

valóban intranzitív (yügürmäġ, olturmaġ, ötmäġ, yatmaġ, yetmäġ), a többinél már az

eredeti ige is tárgyas volt (saḫlamaġ, oqumaġ, ičmäġ, emmäġ, körmäġ). Ez nyilván abból

adódik, hogy a szerző a végeredmény felől közelíti meg a tranzitivitást – a műveltető ige

tranzitív, s hogy a műveltetést kifejező képző nélkül ténylegesen intranzitív igét kapunk-e,

az a képző funkciójának illusztrálása szempontjából másodlagos. Így válik érthetővé a

körmäġ ’lát’ igéhez képest a -sät képző elvonása a körsätmäġ ’mutat’ ~ ’láttat’ jelentése

alapján. Valójában ugyanis a -sät nem egy műveltető képző, s a szerző maga is

megállapítja, hogy a -sät a körsätmäġ ige speciális tranzitív képzője.

‘Āšūr beg a fölsorolt képzőket egymáshoz való viszonyuk szerint is tárgyalja.

113 Wright, i. m., 31–32, 34–36.
114 Ermers, i. m., 161–162; Owens, i. m., 176–177.
115 Ehhez képest a Kalkuttai szótár a nyelvtani részben a tranzitív igeképzők közt mindössze hármat, a -dur,

-tur és -ġuz toldalékot tartja számon, ld. Fażl Ullāh, i. m., 60.
116 A másoló a fölsorolásban ennél a képzőnél kivételesen jelölte a perzsa kāfot, az átírás azonban a

toldalékolt alakokban az odaillő allomorfot adja vissza – hasonlóan ahhoz, ahogyan a magánhangzó-
harmónia is az értelmezett transzkripció folyománya.

117 F. Turan a nyelvtantól eltérően nem -sät, hanem -s képzőt ad meg a fölsorolásban, ugyanakkor a körsät-
példát maga is idézi. Turan, Turkic Grammar, 166. 
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Gyakoriság és produktivitás szerint a -dur és a -tur áll az első helyen, néha pedig föl is

cserélhetőek egymással:118

Ige -dur -tur

yügürmäġ ’fut’ yügürdürmäġ ’futtat’ yügürtürmäġ ’futtat’

saḫlamaġ ’őriz’ saḫladurmaġ ’őriztet’ saḫlaturmaġ ’őriztet’

Ugyancsak helyettesítheti egymást a -güz és a -kür toldalék:119

Ige Ponttal (mu‘cama) Pont nélkül (muhmala)

ötmäġ ’átkel’ ötküzmäġ ’átmeneszt’ ötkürmäġ ’átmeneszt’

yetmäġ ’érkezik’ yetküzmäġ ’érkeztet’ yetkürmäġ ’érkeztet’

Jól látható ebből, hogy a nyugati grammatika elképzeléseivel ellentétben az egyes

partikulák nem ugyanannak a szuffixumnak az alakváltozatai, hanem különálló toldalékok,

amelyeket az azonos funkció köt össze. Ez a megközelítés az egész nyelvtanra jellemző,

nem csak a tranzitív szuffixumoknál, hanem általánosan mindegyik toldalék esetében.120

Ahogy a föntebb említett módon ‘Āšūr beget a tranzitív igeképzés során elsősorban a

végeredmény műveltető természete vezette, úgy a török grammatikával foglalkozó arab

nyelvtanírókat is inkább a képzők által módosított igék mondatban betöltött szerepe

foglalkoztatta. Amellett, hogy szintén többféle kauzatív képzőt számba vettek, egyesek

fontosnak tartották megjegyezni azt is, hogy ha a török nyelvben a tranzitív igéhez további

tranzitív partikulát toldanak, akkor a mondatban két tárgy lesz, jóllehet az egyik részes

esetben jelenik meg.121

Eckmann János hat műveltető igeképzőt sorol föl kézikönyvében a deverbális verbumok

között: -ar/-är/-ur/-ür, -dur/-dür/-tur/-tür, -ġar/-gär/-qar/-kär/-ġur/-gür/-qur/-kür, -ġuz/-

güz, -t és -z/-ïz/-iz/-uz/-üz.122 A -sät képzőt ugyanakkor nem egyedülálló partikulaként tartja

számon, mint ‘Āšūr beg, hanem mint a -sa/-sä dezideratívum műveltető származékát.123

118 A törökben a tranzitív képzők fölcserélhetősége megjelenik az arab nyelvtaníróknál is, a -dur például
helyettesítheti a -ġuz, -güz és -zur toldalékot is, pl. emzür- ~ emdür- ’szoptat’, körgüz- ~ kördür- ’mutat’,
ld. Ermers, i. m., 182.

119 A ritkán jelölt perzsa kāf érdekes módon itt megjelenik a -güz esetében, a vele párba állított -kür azonban
arab kāffal szerepel. A perzsa és az arab kāf közötti zöngekülönbség tehát a -tur és a -dur esetével
ellentétben láthatólag nem játszik számottevő szerepet az egyes partikulák elkülönítésében. A hangtani
szempontok figyelmen kívül hagyása, s ehelyett az írásban megjelenő különbségek vizsgálata az egész
nyelvtanon ily módon végigvonul, ahogyan itt is a -güz és a -kür szembeállításában a disztinkció alapja a
zā pontozottsága a rā betűhöz viszonyítva.

120 Ezt a megállapítást erősíti meg többek között ’Aẓfarī munkája is, amelyben ugyancsak az tapasztalható,
hogy az eltérő íráskép miatt különálló toldalékokként jelennek meg ugyanannak a szuffixumnak az
allomorfjai. Ld. Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 218.

121 Ermers, i. m., 170–171.
122 Eckmann, Chagatay Manual, 70–75. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 165–169.
123 Eckmann, Chagatay Manual, 73; Bodrogligeti, i. m., 165.
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Nyelvtanírónk mintegy mellékesen megemlíti még a fölsorolásból kimaradt, ám egyesek

által tranzitív képzőként használt -l partikulát is, amely csupán egyetlen szó esetében

jelenik meg „infixumként”, habár hagyományosan, a -tur kauzatívummal is képezhető

abból tranzitív alak:

Ige Képző Tranzitív ige

ketürmäġ ’hoz’ -l keltürmäġ ’hozat’

ketürmäġ ’hoz’ -tur ketürtürmäġ ’hozat’

A ketürmäġ valójában a keltürmäġ ige másodlagos alakja, amelynek jelentése szintén

’hoz’, és nem ’hozat’, végső soron pedig a kelmäġ ’jön’ műveltető alakja.124 A „tranzitív -l

partikula” tehát világosan népetimológiás elvonás, hiszen a török nyelvekben nem

ismeretes efféle kauzatív képző, és semmiképpen sem infixumként. A két ige ilyenfajta

összekapcsolása minden bizonnyal abból ered, hogy mindkettőnek elhomályosult a valódi

eredete,125 a sejthető összefüggés azonban mégis magyarázatra ösztönözte a szerzőt.

Emellett azt is megjegyzi, hogy a -tur partikula segítségével is tranzitívvá tehető a

ketürmäġ,126 mintegy jelezvén ezzel, hogy az -l „partikulát” mindenesetre ő is a tranzitív

igeképzés mellékes eszközének tekinti.

‘Āšūr beg végső soron a -dur, valamint -tur toldalékot tartja a legegyetemesebb tranzitív

képzőnek, mind esztétikai szempontból, mind produktivitás tekintetében. Ez abban is

megmutatkozik, hogy az általa fölsorolt példák közül több is analogikusan gyártott

igealaknak, illetőleg valójában nem vagy csak alig használt képzésnek tűnik. A saḫlamaġ

esetében például aligha lenne lehetséges a -tur (vagy -dur) toldalék, a -la/-lä igeképző után

ugyanis a lehetséges kauzatív szuffixumok közül rendszerint a -t következnék a török

nyelvekben.

A tranzitív igének (özbegül o‘timli fe’l) ma is igen sokféle lehet a képzője, és ezek

lényegében ugyanúgy a fönti elemekből épülnek föl. Azt azonban, hogy az egyes

szuffixumok mely tövekhez járulhatnak, csak hozzávetőlegesen lehet szabályokba foglalni.

A -giz/-kiz és -gaz/-kaz képző rendszerint egyszótagú, r, t vagy y hangra végződő igékhez

kapcsolódik, pl. bit- ’befejeződik’ > bitkiz- ’befejez’, o‘t- ’átkel’ > o‘tkaz- ’eltölt’. A g és q

124 Clauson, i. m., 716–717.
125 Ez abból is látszik, hog y ‘Āšūr beg ezt megelőzően megjegyzi, hogy egyes igékből (kelmäġ, barmaġ,

ketmäġ) nem képezhető tranzitív alak.
126 A török nyelvekben egyébként nem ritka jelenség a kauzatív képzők halmozása, így a mai törökországi

törökben is előfordulnak kétszeres, sőt három-, négyszeres műveltető alakok, pl. öl- ’meghal’ > öldür-
’megöl’ > öldürt- ’megölet’ > öldürttür- ’megölettet’, piş- ’fő’ > pişir- ’főz’ > pişirt- ’főzet’. Elvben
akármeddig növelhető a sor. Lewis, i. m., 148–149.
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hangok után fordul elő az -iz, pl. oq- ’folyik’ > oqiz- ’folyat’, a posztalveoláris, azaz az

affrikáta ch és a spiráns sh után pedig az -ir jelenik meg, pl. ich- ’iszik’ > ichir- ’itat’. A

-dir/-tir szuffixum az egyszótagú igetövek után áll, valamint többszótagúak után is, ha

azok nem l vagy r hangra végződnek, pl. bil- ’tud’ > bildir- ’tudat’, tushun- ’ért’ >

tushuntir- ’magyaráz’. Végezetül a -t képző követi a többszótagú magánhangzós, illetve az

l és r végű töveket, továbbá a -la igeképzős igéket, pl. o‘qi- ’olvas’ > o‘qit- ’tanít’, chaqir-

’hív’ > chaqirt- ’hívat’, baland ’magas’ > balandlat- ’magasít’.127

2.2.2.3 Az igenemek

A fi‘l-i ma‘lūm és a fi‘l-i machūl a két igenemet, az aktív és a passzív szemléletet jelöli (f.

3r–4v.).128 A nyelvtan szerint a passzív igének a törökben kétféle képzője lehet, amelyeknek

használatát az alábbi táblázat szemlélteti:

Ige Képző Passzív ige

barmaġ ’megy’ -l barïlmaġ ’menődik’

qïlmaġ ’tesz’ -n qïlïnmaġ ’tétetik’

‘Āšūr beg szabálya szerint az -l a passzív általános képzője, az -n pedig akkor használatos,

amikor az igető lāmra végződik. Míg a Kalkuttai szótár összehasonlításképpen nem

fogalmaz meg ilyen jellegű előírást a két képző használatát illetően (mindkettőt a kelmäġ

ige segítségével szemlélteti),129 addig G. Lewis szerint az -n alapvetően a visszaható ige

képzője, amely bizonyos fonotaktikai helyzetekben egyes igék passzívumaként is

megjelenhet. Erre vonatkozóan az első kritérium ugyanaz, mint az általunk vizsgált

nyelvtanban, azaz a lāmra, azaz l hangra végződő igető, a második azonban a

magánhangzós tővégző esetén áll fönn.130 Úgy tűnik, a mai törökországi törökben az -l

valóban csak bizonyos megkötésekkel használható a keleti törökhöz képest, ahol ugyanis

azt látjuk, hogy egyik kritérium sem teszi kötelezővé az -n használatát, amit olyan alakok

is mutatnak, mint a bilil- ’tudatik’, ahol a bil- ’tud’ tő l hangra végződik, vagy a bitil-

’íratik’, amelynek töve magánhangzóval zárul: biti- ’ír’.131 ‘Āšūr beg szabálya szerint tehát

az előbbi alak nem lenne helyes, az utóbbira azonban maga is hoz példát a következőkben.

127 Landmann, i. m., 106–108.
128 Turan, Turkic Grammar, 167.
129 Fażl Ullāh, i. m., 60.
130 Lewis, i. m., 151–152.
131 Eckmann, Chagatay Manual, 72; Bodrogligeti, i. m., 160–162.
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A szerző tájékoztatást ad a passzív képző előtti magánhangzók szabályszerűségeiről. A

szó tövében előforduló vāv vagy ’alif żammára vagy fatḥára módosíthatja az -l vagy -n

partikulát megelőző betű magánhangzóját, minden egyéb esetben kasra olvasandó. ‘Āšūr

beg a megfelelő magánhangzó kiválasztásának ezt a szabályát a nyelvtan egy későbbi

pontján (f. 11r–12v.) ’i‘rābnak nevezi, ezen a helyen csupán ennek a mechanizmusát írja

le, ami a következőképpen foglalható táblázatba:

Magánhangzó Ige Passzív ige

żamma oqumaġ ’olvas’ oqulmaġ ’olvastatik’

fatḥa aḫtarmaġ ’keres’ aḫtaralmaġ ’kerestetik’

kasra ačmaġ ’nyit’ ačïlmaġ ’nyittatik’

Az ačmaġ esetében fölmerülhet a kérdés, hogy miért nem fatḥával van jelölve az -l előtti

mássalhangzó, ennek magyarázatáról azonban nem olvashatunk. Az is megjegyzendő,

hogy ‘Āšūr beg passzív példáiról nem minden esetben mondható el, hogy ténylegesen

passzívok lennének, hanem inkább a mediális igenembe tartoznak, pl. barmaġ ’megy’ >

barïlmaġ, kelmäġ ’jön’ > kelinmäġ. Ezek ugyanis alakilag valóban a passzív képzőt viselik,

jelentésükben azonban nem azt mutatják, hogy alanyuk a cselekvés elszenvedője lenne,

hanem éppen a cselekvés végrehajtója.132 Az efféle szerkezeteket parapasszív

szerkezeteknek is nevezik.133 Ilyen helyzetekben a passzív szerkezet inkább a

személytelenség kifejezésének eszközévé válik.

A törökországi törökhöz képest ma az özbegben is tükröződik az -l és az -n

disztribúciójában az előbbinek a keleti török nyelvemlékekben is látott dominanciája a

passzív igenemben (özbegül majhul nisbat). A passzív igék általános képzője az -(i)l akkor

is, ha a tő magánhangzóra végződik, pl. top- ’talál’ > topil- ’találtatik’, tug‘- ’szül’ > tug‘il-

’születik’; o‘qi- ’olvas’ > o‘qil- ’olvastatik’, so‘ra- ’kérdez’ > so‘ral- ’kérdeztetik’. Kivételt

képeznek azok az igetövek, amelyek l hangra, illetve a -la igeképzőre végződnek – ezek az

-(i)n szuffixumot kapják, pl. bil- ’tud’ > bilin- ’tudatik’, qil- ’csinál’ > qilin- ’csináltatik’;

ishla- ’dolgozik’ > ishlan- ’dolgoztatik’. Az ágens a taraf ’irány, oldal’ vagy a tomon ’ua.’

névszók birtokos személyjellel és a -dan ablatívuszraggal ellátott alakjának a segítségével

helyezhető a passzív mondatba, pl. Bu xat Ahmad tomonidan yozildi. ’Ez a levél Ahmad

132 Eckmann János ennek megfelelően egyaránt utal az -l képző passzív és a mediális jelentéstartalmára.
Eckmann, Chagatay Manual, 72.

133 Havas Ferenc, Parapasszív szerkezetek. http://hu.utdb.nullpoint.info/content/parapassziv-szerkezetek
(2016. augusztus 15.)
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által íratott.’,134 ugyanakkor az ágens ilyen jellegű kiemelésének a hiánya sokszor az

általános alanyra utal, pl. tayyorla- ’készít’ > tayyorlan- ’készül’.

A nyelvtan utáni dialógusokban ‘Āšūr beg maga is lejegyez a fönti szabálynak

ellentmondó alakot, pl. qïlïl- ’tétetik’ (f. 52r.), de találunk annak megfelelőt is, pl. bilin-

’tudatik’ (f. 60v.).

2.2.2.4 A polaritás

Polaritás szerint az ige lehet állító (mus̱bit, illetve ’is̱bāt) vagy tagadó (manfī, illetve nafī).

A tagadást ‘Āšūr beg szerint kétféle partikulával képes kifejezni a török nyelv, egyrészt egy

fatḥás mīm révén (vagyis a -ma/-mä toldalékkal), másrészt a -mas szuffixummal, amelynek

-maz alakváltozata is létezik. A két partikula közötti különbségből adódóan a

tagadóalakokat a maṣdar után különböző igeidők segítségével szemlélteti (f. 4v.):135

Igealak Állító Tagadó

Maṣdar kelmäġ ’jön’ kelmämäġ ’nem jön’

Múlt idő keldi ’jött’ kelmädi ’nem jött’

Határozatlan jelen idő kelär ’jön’ kelmäs/kelmäz ’nem jön’

Jövő idő kelgäy ’jönni fog’ kelmägäy ’nem fog jönni’

Mivel a -mas tagadó partikula csak a határozatlan jelen időben (mużāri‘) jelenik meg, ezt

az igeidőt ezen a ponton (és a nyelvtanban csak itt) közeli jövő időnek ( mustaqbal-i qarīb)

nevezi, hogy szembeállíthassa a távoli jövő idővel (mustaqbal-i ba‘īd), amelynek

tagadásában a -ma toldalék szerepel.136

2.2.2.5 Az igeidők

A múlt idő (māżī) részletes taglalása előtt ‘Āšūr beg sorra veszi a nyelvtan kategóriáit (f.

4r.), és általánosan megállapítja, hogy ezek az arabhoz hasonlóan a törökben is

megtalálhatóak. A fölsorolt fogalmak közül az igenemről, az ige polaritásáról, személyéről,

számáról és neméről föntebb már ejtettünk szót. Ezeken kívül még említést tesz a szerző a

felszólító (’amr), illetve tiltó (nahī) módról, az ágenst (’ism-i fā‘il) és a pácienst jelölő

134 Landmann, i. m., 108–109.
135 Turan, Turkic Grammar, 167.
136 A mużāri‘ és a mustaqbal nem egymást kizáró fogalmak, sőt a kúfai iskola grammatikusai szerint

egymást helyettesítheti a kettő. Ld. Ermers, i. m., 201.
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névszóról (’ism-i maf‘ūl), a határozószóról (’ism-i ẓarf), az eszközhatározóról (’ism-i ’āla)

és a hasonlító névszóról (’ism-i tafżīl). Ezeknek részletezésére később tér rá a nyelvtan,

ezért jelen dolgozat is akkor tárgyalja majd őket.

Az arab nyelv nem igeidőkben gondolkodik, hanem aspektusokban, vagyis aszerint,

hogy a cselekvés befejezett (māżī) vagy befejezetlen-e (mużāri‘). Ezt a két szemléletet a

nyugati grammatika perfektumnak és imperfektumnak nevezi, mivel azonban a

befejezettség az igeidőt illetően múltbéli eseményre utal, a két aspektus közül az elsőt

gyakran múlt időnek, az utóbbit jelen- vagy jövő időnek hívják. 137 A grammatikusok ebből

a koncepcióból kiindulva kezelik az arabtól eltérő fölépítésű nyelveket, így a törököt is. Az

eredetileg aspektusokat jelölő fogalmakat tehát az igeidőkre vonatkoztatják. ‘Āšūr beg

közeli múlt időnek (māżī-i qarīb) nevezi a török nyelvek -di (nála kasrás dāl) jelű

igeidejét, amelyben a következőképpen történik az ige konjugációja (f. 4v–5r.):138

Szám/Személy Állító Tagadó

E/3 keldi ’jött’ kelmädi ’nem jött’

T/3 keldilär ’jöttek’ kelmädilär ’nem jöttek’

E/2 keldin͡g ’jöttél’ kelmädin͡g ’nem jöttél’

T/2 keldin͡giz ’jöttetek’ kelmädin͡giz ’nem jöttetek’

E/1 keldim ’jöttem’ kelmädim ’nem jöttem’

T/1 keldük ’jöttünk’ kelmädük ’nem jöttünk’

Az egyes igealakok variánsait illetően a szerző jelzi, hogy az egyes szám első személy

ragja előtti magánhangzó a kasrán kívül żamma is lehet (keldüm). Ezenkívül megemlíti,

hogy ugyanebben a személyben hiányozhat a dāl, s erre a kettüm ’mentem’ igét hozza

példának. A dāl „hiánya” azonban valójában inkább arra vonatkozik, hogy a -di

toldaléknak -ti alakváltozata is lehet az igető utolsó mássalhangzójának hatására, ha az

zöngétlen. A példában a tā nincs kiírva, s a šadda híján ketüm formában is olvasható lenne,

így valóban úgy tűnhet, hogy a ket- ’megy’ tő után hiányzik a dāl a partikula elejéről. A

múlt idő jelének zöngétlen variánsa egyébként a nyelvtan későbbi részében (f. 14v.) is

előfordul az egyes szám harmadik személyű (pl. taptï ’talált’), illetve a többes szám első

személyű alakoknál (pl. kettük ’mentünk’). Ezeknek az alakváltozatoknak a magyarázatát

‘Āšūr beg az ízléses beszédstílusban és az ejtés megkönnyítésében látja. Bár ilyen

137 Wright, i. m., 51.
138 Eckmann, Chagatay Manual, 156–158; Bodrogligeti, i. m., 186–190; Turan, Turkic Grammar, 166–167.

Táblázatunkban nem szerepelnek az „egy férfi vagy nő”, „két vagy több férfi vagy nő” stb. kiegészítések,
‘Āšūr beg azonban ezt minden esetben hozzáfűzi az igei paradigma tagjainak jelentéseihez –
nyilvánvalóan az arab igeragozás nem- és számkategóriáinak megfelelően.

49



formában nem fogalmazza meg, ezzel itt értelemszerűen a zöngés–zöngétlen ellentét

föloldására utal.

A nyelvtan a múlt idővel kapcsolatban tér ki először a tiszteletadás ( ta‘ẓīm)

kifejezésének módjára, amelyről föntebb már szóltunk, s emellett a személyes névmások és

a többes szám jelének hozzátoldásairól (’ilḥāq é s ’idḫāl) is itt történik először említés.

Ennek mintáiról a névmásokra vonatkozó részben lesz szó bővebben.

A múlt idő -di jelének ma az irodalmi özbegben nincsenek jelölt alakváltozatai – sem

zöngésség szerint, sem vokalizmusában nem hasonul az igetőhöz. Ez az igeidő (özbegül

aniq o‘tgan zamon fe’li) egyszerű múlt időként funkcionál, a beszélő gyakran egyben

szemtanúja is a szóban forgó eseménynek.139 Nyelvjárásokban természetesen fölbukkannak

azok a változatok is, amelyekre ‘Āšūr beg is utal. A buharai, szamarkandi, szurhandarjai

(Termez és Sírábád környékén), valamint fergánai dialektusokban, továbbá az

Afganisztánba és Tádzsikisztánba átnyúló özbeg nyelvterületeken a d hang

zöngétlenedésével párhuzamosan megfigyelhető az egyes szám első és harmadik

személyben a magánhangzó labialitása is.140

‘Āšūr beg a távoli múlt idő (māżī-i ba‘īd) képzéséről itt nem ad részletes leírást, csupán

az alakokat sorolja föl (f. 5r–6v.):141

Szám/Személy Állító Tagadó

E/3 kelib edi ’jött volt’ kelmäb edi ’nem jött volt’

T/3 kelib edilär ’jöttek volt’ kelmäb edilär ’nem jöttek volt’

E/2 kelib edin͡g ’jöttél volt’ kelmäb edin͡g ’nem jöttél volt’

T/2 kelib edin͡giz ’jöttetek volt’ kelmäb edin͡giz ’nem jöttetek volt’

E/1 kelib edim ’jöttem volt’ kelmäb edim ’nem jöttem volt’

T/1 kelib edük ’jöttünk volt’ kelmäb edük ’nem jöttünk volt’

Ezt a szerkezetet a Chagatay Manual régmúltnak nevezi, vagyis olyan történést jelöl,

amely megelőz egy már befejezett eseményt. Képzése a -p gerundiummal és a létige -di

múlt idős alakjával történik. Eckmann János szerint azonban ennek a tagadását a -maydur/-

139 Yenileyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 105; Landmann, i. m., 53–54. A modern özbeg
igeragozást igen részletesen mutatja be az igeidők, az aspektus és a modalitás szempontjai szerint Hervé
Guérin munkája. Az egyszerű vagy határozott múlt időre vonatkozóan ld. Guérin, i. m., 14–16.

140 Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 151–152; Yo‘ldoshev, i. m., 12–16; Rajabov, i. m., 21–22; Tadash, i.
m., 179–180. Ugyanakkor a két jellemző külön-külön is megjelenhet. Kelet-Özbegisztánban a Kilics-
környéki nyelvjárásban például a -di időjel alakjai illabiálisak, ám a d zöngétlen tő után maga is
zöngétlenné válik (pl. kettim ’mentem’, yetti ’elegendő volt’, urdi ’ütött’). Ld. Jarring, Uzbek Dialect, 27–
32.

141 Turan, Turkic Grammar, 167. A közeli és a távoli múlt idő ragozása a Kalkuttai szótárban is megtalálható,
ld. Fażl Ullāh, i. m., 56.
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mäydür toldalékkal és a -di múlt idős létigével képzik (pl. qïlïp edi ’csinált volt’ ~

qïlmaydur edi ’nem csinált volt’).142 Kézikönyve megemlíti ugyan ‘Āšūr beg -mab

toldalékát, de nagyon ritka és kései jelenségnek tartja azt, Navā’īnál, illetve őt megelőzően

ugyanis nem található meg ez az alak.143

Annál inkább figyelemre méltó ennek a tagadóformának a jelenléte nyelvtanunkban,

hiszen a mai özbegben ugyanúgy megtalálható a -mab végződés az -(i)b gerundiumból

képzett elbeszélő múlt idő (özbegül o‘tgan zamon hikoya fe’li) tagadásaként.144 Ennek

ellenére az özbeg nyelvtanok nem tesznek említést a múlt idejű létigével kiegészített

alakokról, noha azok megtalálhatóak a nyelvjárásokban.145

A befejezetlen aspektus (mużāri‘) nem jelöl egyértelmű igeidőt, egyaránt jelenthet jelen

(ḥāl) és jövő időt (mustaqbal vagy ’istiqbāl). Éppen ezért az arab nyelvtannal foglalkozó

nyugati szakirodalom sokszor aorisztoszként kezeli ezt a szemléletet. A kúfai arab

grammatikai hagyományban a mużāri‘ a jövő időt testesítette meg, kiteljesítvén az igeidők

hármas rendszerét. A múlt időt a māżī, a jelen időt az aktív participium, vagyis az ’ism-i

fā‘il képviselte: żaraba ’ütött’, żāribun ’üt’ és yażrubu ’ütni fog’.146 Sok esetben a ḥāl is a

cselekvő melléknévi igenevet jelölte.147 Leírásunkban a mużāri‘ kifejezés határozatlan jelen

időként szerepel egyrészt a jelen időtől (ḥāl) való megkülönböztetés, másrészt ezzel

egyidejűleg a perzsa fordítás jelen idejűségének érzékeltetése végett. Ezt az igeidőt a török

nyelv az -ar toldalékkal képzi (f. 6v–7v.):148

Szám/Személy Ige

E/3 kelär ’jön’

T/3 kelärlär ’jönnek’

E/2 kelärsän/kelärsin ’jössz’

T/2 kelärsiz ’jöttök’

E/1 kelärmin/kelärmän ’jövök’

T/1 kelärbiz ’jövünk’

Az egyes alakoknál ‘Āšūr beg külön kitér a személyragokra, amelyek különböznek a múlt

idő személyragjaitól. Az alakváltozatokat illetően a szerző beszélt nyelvi jelenségként

említi a rā elhagyását a második és az első személyben (keläsin ’jössz’, keläsiz ’jöttök’,
142 Eckmann, Chagatay Manual, 179. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 244–246.
143 Eckmann, Chagatay Manual, 148–149. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 242–243.
144 Yenileyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 112–113; Landmann, i. m., 53, 56.
145 Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 154.
146 Owens, i. m., 136–137. A żāribun jelentése tulajdonképpen ’ütő’.
147 Owens, i. m., 150.
148 Turan, Turkic Grammar, 167.
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kelämin ’jövök’, keläbiz ’jövünk’). A török nyelvekben – így a mai özbegben is – valóban

gyakran előfordul, hogy a szótagban a magánhangzót közvetlenül követő pozíciójú r

hangot nem ejtik a kollokviális nyelvhasználatban, s erre nyelvtanunk is több ízben

szolgáltat példát.149 Ugyanakkor a Chagatay Manual alapján ezek az r nélküli alakok az

-a/-ä gerundiumból képzett jelen idejű igéknek tűnnek, s ilyenformán nincs közük az -r/-

ar/-är aorisztoszi participiumból képzett igeidőhöz,150 s ezt támasztaná alá az is, hogy az

ezekkel összefüggő harmadik személyű kelädür és kelädürlär már a jelen idejű konjugáció

sorában szerepel alaki variánsként (f. 6r.). Mindenesetre amennyiben a keläsin, keläsiz stb.

alakok szemben állnak a továbbiakban tárgyalt jelen idő keläysän, keläysiz stb. alakjaival,

úgy az előbbiek ténylegesen igazi alternatívái lehetnek az -r/-ar/-är végződésű határozatlan

jelen időnek.

‘Āšūr beg az özbegek nyelvére jellemző sajátosságként tartja számon az -ar toldalék -ur

variációját:

Szám/Személy Ige

E/3 kelür ’jön’

T/3 kelürlär ’jönnek’

E/2 kelürsän ’jössz’

T/2 kelürsiz ’jöttök’

E/1 kelürmän ’jövök’

T/1 kelürbiz ’jövünk’

Úgy tűnik azonban, hogy az özbeg említése az -ar/-är ~ -ur/-ür váltakozás kapcsán sokkal

inkább arra vonatkozik ezen a helyen, hogy a nyelvtan által elsődlegesen bemutatott

(turáni) török nyelvhez képest más török nyelvekben – így a másodsorban etalonnak

tekintett özbegben is – előfordul ez a fajta variálódás. Ugyanis a szerző által rúminak

nevezett oszmán-török nyelvben például ugyanúgy találhatunk gelür alakot,151 sőt egyes

igetöveknél (pl. ayt- ’mond’ > aytur), valamint a több szótagból álló igéknél (pl. öltür-

’megöl’ > öltürür) a keleti törökben is általánosan elterjedt a zárt magánhangzóval történő

149 Ez gyakorta a megelőző magánhangzó megnyúlásával jár, pl. bar ’van’ > bā, tart- ’húz, mér’ > tāt-. Ld.
Jarring, Uzbek Dialect, 16. Ez a másodlagos hosszúság bizonyos alakok (pl. kelärdür > kelǟdür ~ kelädür)
disztinkciójában alapvető fontosságú lehet, s beszédben nyilvánvalóan jól hallható a különbség, írásban
azonban ez az apró eltérés elvész. Így tehát ‘Āšūr beg leírásából sem derül ki, hogy az elhagyott rā
helyében marad-e hosszú magánhangzó. A vokalizálódott r hang egyes esetekben normává vált a mai
özbegben (pl. kelädür > özbeg keladi, yazïbdur > özbeg yozibdi), de nyelvjárásokban még föllelhető, ld.
Jarring, Uzbek Dialect, 22.

150 Eckmann, Chagatay Manual, 174; Bodrogligeti, i. m., 237–240.
151 Zenker, i. m., 758.
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képzés, mint ahogyan azt a mai törökországi törökben is láthatjuk.152

‘Āšūr beg megjegyzése az özbegről és a toldalék -ur alakjáról rendkívül sokatmondó

számunkra, hiszen a mai özbeg irodalmi nyelvben éppen megfordítva találjuk az -r

aorisztoszi időjel (özbegül kelasi zamon gumon fe’li) előtti magánhangzó fajtáját, mint

ahogy azt a nyelvtan tudtul adja, vagyis nem a zárt -ur (vagy -ir) változat az általános

szuffixum, hanem több szótagú töveknél is az -ar, p l . gapirar ’beszélni fog’

(magánhangzós töveknél -r, pl. o‘ynar ’játszani fog’).153 Mindez azért fontos számunkra,

mert a nyelvtan kevésszámú hangtani utalásai közül ez az egyik, amely alapján

megállapíthatjuk, hogy a szerző által özbegnek nevezett nyelvváltozat és a mai értelemben

vett (standard) özbeg nyelv nem azonos típust mutat. Amint azt látni fogjuk, ‘Āšūr beg

ehhez hasonlóan időnként másutt is utal arra, hogy egy-egy nyelvi jelenség a különféle

török nyelvváltozatok közül melyikre jellemző.

Az özbegben az -(a)r jövőre utaló jelentésében megjelenik a valószínűség és a

feltételezés, pl. Bugun yomg‘ir yog‘ar. ’Ma (valószínűleg) esni fog.’ Ehtimol ertaga

Nodira kelar. ’Talán holnap eljön Nodira.’154

A jelen idő képzését a határozatlan jelen idő alakjából vezeti le ‘Āšūr beg, mégpedig

úgy, hogy az utóbbinak az -ar képzőjéből a rāt el kell hagyni, és azt yāval kell

helyettesíteni (f. 6r.):155

Szám/Személy Ige

E/3 keläydür ’most jön’

T/3 keläydülär ’most jönnek’

E/2 keläysän ’most jössz’

T/2 keläysiz ’most jöttök’

E/1 keläymin ’most jövök’

T/1 keläybiz/kelädük ’most jövünk’

A keleti törökben a jelen idejű alakok végső soron az -a/-ä/-y végű gerundium igei

személyragos származékai, amelynél harmadik személyben mindig, első és második

személyben nem kötelező érvénnyel megjelenik a -dur/-dür szuffixum is. A

152 Eckmann, Chagatay Manual, 138–139; Lewis, i. m., 116.
153 Yenileyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 111; Landmann, i. m., 48, 52.
154 Guérin, i. m., 38–39. Amennyiben jövőre utaló kontextusban fordul elő, úgy a széles jelen időnek (geniş

zaman) a törökországi törökben is több a személyes meggyőződésre vonatkozó jelentéstartalma, mint a
jelen időnek (şimdiki zaman) vagy a jövő időnek (gelecek zaman), pl. Yarın gelirim. ’Holnap eljövök (úgy
gondolom).’ Yarın geliyorum. ’Holnap jövök.’ Yarın geleceğim. ’Holnap el fogok jönni.’ Ld. Lewis, i. m.,
117.

155 Turan, Turkic Grammar, 167.

53



mássalhangzóra végződő tövekhez az -a/-ä, a magánhangzósokhoz a -y variáns járul. ‘Āšūr

beg paradigmájában e kétféle végződés látszik ötvöződni. Míg a Chagatay Manual az

igeidő hármas jelentéstartalmára utal (folyamatos jelen, szokásszerűen ismétlődő jelen,

jövő idő), addig a nyelvtan a jelen időre történő fókuszálást (talán a folyamatosságot?)

hangsúlyozza a perzsa fordításokkal (perzsa ḥālā ’most’).156

Ezen a helyen is megfigyelhető az r hang elhagyásának beszélt nyelvi jelensége,

ahogyan a harmadik személyben a -dur/-dür toldalék redukálódik, és -du/-dü formában

jelenik meg.157 Ugyancsak kiemelendő a paradigmasorból a többes szám első személy

alternatív -duk/-dük végződése, amelyet ‘Āšūr beg a múlt idejű toldalékból vezet le. Ez az

igealak egyes azeri nyelvjárásokban föllelhető a jelen idő többes szám első

személyeként.158 Eredetét tekintve azonban aligha származik ténylegesen a múlt idő

személyragos alakjából, sokkal inkább a -dur/-dür végződés rövidüléséről, illetve a -bïz/-

biz vagy -mïz/-miz személyragnak a -k személyraggal való helyettesítéséről – amely

egyébként valóban kötődik a múlt idejű paradigmához, de nem kizárólag csak ahhoz. 159 A

-dur/-dür (vagy -tur/-tür) toldalékot követő személyragos alakokról a későbbiekben tesz

említést a nyelvtan (f. 9r.).160

A határozatlan jelen idő és a jelen idő tagadását illetően csak az utóbbinak adja meg a

ragozási sorát (f. 6r–7v.). Az -r/-ar/-är időjelnek megfelelő tagadás a -mas/-mäs szuffixum,

a szerző azonban megjegyzi, hogy e toldalék sīnje yāval is helyettesíthető, tehát -may/-mäy

alakú is lehet. Ugyanakkor Eckmann János szerint ez inkább az imént említett -a/-ä/-y

jelen idő (ḥāl) tagadása. Ha tehát a két tagadó alakváltozatot rendre és külön-külön a

határozatlan jelen időhöz, illetve a jelen időhöz társítjuk, akkor a következő táblázatokat

kapjuk. A határozatlan jelen idő paradigmája:

Szám/Személy Állító Tagadó

E/3 kelär ’jön’ kelmäs ’nem jön’

156 Eckmann, Chagatay Manual, 174–176; Bodrogligeti, i. m., 237–240.
157 A -dur/-dür végződés rövidült formáját látjuk a mai özbeg jelen idejű alakokban, egyes szám harmadik

személyben, pl. kelädür > keladi ’jön, baradur > boradi ’megy’.
158 Pl. aladuğ ’veszünk’, ld. Məmmədağa Şirəliyev, Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1967,

225, 232; Szerebrennyikov–Gadzsijeva, i. m., 160.
159 Hanem például a feltételes módban is megtaláljuk. Az igei személyragok típusainak variálódását

ugyanazon paradigmán belül ennek mintájára megfigyelhetjük a törökországi törökben is, ahol például a
többes szám első személyű optatívuszban a köznyelvi gidelim ’menjünk’ mellett gyakran hallani a gidek
’ua.’ formát is. Az aorisztoszban úgyszintén megfigyelhető ez a jelenség egyes nyelvjárásokban, pl.
geliriz ~ gelirik ’jövünk’. Ld. Lewis, i. m., 118. Mindkét esetben a -k személyrag előnyben részesítésének
lehetünk szemtanúi.

160 Ahol valóban megtaláljuk az r nélküli, ám -bïz/-biz igei személyragot viselő alakokat is.
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T/3 kelärlär ’jönnek’ kelmäslär ’nem jönnek’

E/2 kelärsän/kelärsin ’jössz’ kelmässän ’nem jössz’

T/2 kelärsiz ’jöttök’ kelmässiz ’nem jöttök’

E/1 kelärmin/kelärmän ’jövök’ kelmäsmän ’nem jövök’

T/1 kelärbiz ’jövünk’ kelmäsbiz ’nem jövünk’

A jelen idő konjugációja a -may/-mäy tagadással kiegészítve:

Szám/Személy Állító Tagadó

E/3 keläydür ’most jön’ kelmäy ’nem jön’

T/3 keläydülär ’most jönnek’ kelmäylär ’nem jönnek’

E/2 keläysän ’most jössz’ kelmäysän ’nem jössz’

T/2 keläysiz ’most jöttök’ kelmäysiz ’nem jöttök’

E/1 keläymin ’most jövök’ kelmäymin ’nem jövök’

T/1 keläybiz/kelädük ’most jövünk’ kelmäydük/kelmäybiz ’nem jövünk’

A jelen idő (özbegül hozirgi-kelasi zamon fe’li) az irodalmi özbegben is a föntebb leírt

módon képződik. Attól függően, hogy a tő mással- vagy magánhangzóra végződik, a

toldalék -a vagy -y, amelyet azután a személyrag követ, pl. yozaman ’írok’, o‘qiyman

’olvasok’. A tagadás -ma toldaléka után értelemszerűen a -y variáns következik, így ebben

teljesen megegyeznek a modern özbeg alakok a nyelvtanéival, pl. kelmaysan ’nem jössz’.

Harmadik személyben a korábbi -dur/-dür morféma helyén a rövidült -di végződést

találjuk. Jelentését tekintve érdekes módon nem a folyamatosság és a jelenre fókuszálás

jellemzi – bár a kontextustól függően ez is előfordulhat –, hanem a szokás- vagy

rendszerszerűen, illetve a jövőben megtörténő események kifejezésére szolgál

elsősorban.161

A határozatlan jelen idő egyes szám első személyének speciális tagadását a nyelvtan

ugyan nem említi, a kézirat második, párbeszédeket közlő fejezete viszont bőségesen

szolgáltat rá példát, pl. bermän ’nem adom’ (f. 27v.), bilmän ’nem tudom’ (f. 33v.), bara

alman ’nem tudok menni’ (f. 41r.), sőt a nyelvtanban bemutatott kelmäsmän ’nem jövök’

forma egyáltalán nem fordul elő a társalgási részben.

A következő igeidő a határozatlan jelen időből származtatott folyamatos múlt időként

161 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 104–105; Landmann, i. m., 48–49; Guérin, i. m., 9–11. A
pillanatnyi folyamatosság érzékeltetésére, illetve a jelen hangsúlyozására az özbeg másik igeidőket
használ. A folyamatosságot a -yap időjellel fejezi ki (hozirgi zamon davom fe’li), pl. Nima qilyapsan?
’Mit csinálsz?’, harmadik személyben az igevégződés ismételten a -dur/-dür morfémából rövidült -ti, pl. U
xat yozyapti. ’Ő levelet ír’. A jelen szűk keresztmetszetét veszi figyelembe az -(a)yotir időjeles jelen
(aniq hozirgi zamon fe’li), pl. Qayerdan kelayotirsiz? ’Honnan jöttök éppen?’ Ld. Landmann, i. m., 44–
46; Guérin, i. m., 11–13.
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(māżī-i ’istimrārī) jelenik meg a -dï/-di toldalékos múlt idejű létigével képzett összetétel (f.

7v–7r.):

Szám/Személy Állító Tagadó

E/3 kelär edi ’jött’ kelmäs edi ’nem jött’

T/3 kelär edilär ’jöttek’ kelmäs edilär ’nem jöttek’

E/2 kelär edin͡g ’jöttél’ kelmäs edin͡g ’nem jöttél’

T/2 kelär edin͡giz ’jöttetek’ kelmäs edin͡giz ’nem jöttetek’

E/1 kelär edim ’jöttem’ kelmäs edim ’nem jöttem’

T/1 kelär edük ’jöttünk’ kelmäs edük ’nem jöttünk’

Ez egyike a nyelvtan által említett néhány összetett igeidőnek. A folyamatosság mellett

olyan eseményeket is jelölhet, amelyek a múltban rendszeresen megtörténtek, vagy a

szándék ellenére nem történtek meg, illetve megjelenhet a múlt idejű feltételes mondat

főmondatának állítmányaként is.162

Ezek a jelentések ugyanúgy a mai irodalmi özbegben is előfordulnak az -(a)r időjel és a

múlt idejű kopula összetételénél (özbegül o‘tgan zamon davom fe’li), pl. U biznikiga har

hafta kelar edi. ’Minden héten eljött hozzánk.’163

A távoli jövő idő (mustaqbal-i ba‘īd) kapcsán ‘Āšūr beg csupán az alakokat ismerteti (f.

7r.):164

Szám/Személy Állító Tagadó

E/3 kelgäy ’jönni fog’ kelmägäy ’nem fog jönni’

T/3 kelgäylär ’jönni fognak’ kelmägäylär ’nem fognak jönni’

E/2 kelgäysän ’jönni fogsz’ kelmägäysän ’nem fogsz jönni’

T/2 kelgäysiz ’jönni fogtok’ kelmägäysiz ’nem fogtok jönni’

E/1 kelgäymin ’jönni fogok’ kelmägäymin ’nem fogok jönni’

T/1 kelgäybiz ’jönni fogunk’ kelmägäybiz ’nem fogunk jönni’

A Kalkuttai szótár ezt az igealakot nem tartja jövő időnek, ehelyett a felszólító mód körébe

sorolja.165 A Chagatay Manual alapján mindkét megközelítés érthetővé válik, a leírás

szerint ugyanis jövő idejű optatívusszal állunk itt szemben, tehát a jövőre való utalás és a

162 Eckmann, Chagatay Manual, 165–166; Bodrogligeti, i. m., 208–209. A múltbéli folyamatosságot
leszámítva ugyanezeket a jelentéseket a törökországi törökben is megtaláljuk. Ld. Lewis, i. m., 118.

163 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 112; Landmann, i. m., 60, 67; Guérin, i. m., 18.
164 Turan, Turkic Grammar, 167–168.
165 Fażl Ullāh, i. m., 57. Érdekes módon az irodalmi özbeg nyelvben rendkívül korlátozott módon egyedül

ebben a funkcióban találjuk meg a -gay toldalékot, amely ilyen helyzetben a nagyfokú udvariasság és a
formalitás kifejezésének az eszköze, pl. ijozat bergaysiz ’engedje meg’. Ld. Guérin, i. m., 60. 
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szándék kifejeződése egyszerre van jelen a -ġay/-gäy/-qay/-käy végű igében.166

Az irodalmi özbeg nyelvben ma nem használatos ez a fajta jövő idő. 167 Ugyanakkor nem

meglepő, hogy a nyelvjárások igen színes képet mutatnak e tekintetben is. A jövő idő

kifejezésére használt különféle toldalékok (pl. -asi, -ajak, -moqchi, -gay, -gusi, -digan)

között egy sincs, amely az összes dialektusban egyaránt elterjedt lenne, így azon sem

csodálkozhatunk, hogy az irodalmi nyelvből éppen a -ġay/-gäy/-qay/-käy jövő idő jele

hiányzik, amely amúgy megtalálható Urgut város környékén (Szamarkandi Terület) beszélt

nyelvváltozatban, valamint a kipcsak és az oguz típusú nyelvjárásokban is.168

A nyelvtan egy későbbi helyen, az igemódok taglalása után mutatja be a gerundiális

eredetű jelen időt (f. 9v–10v.), amit most az igeidők kapcsán ezen a helyen tárgyalunk.

Elöljáróban ‘Āšūr beg a határozói igenév képzésének módjáról ad tájékoztatást. A

gerundium fogalmát körülírással adja meg („Ha azt szeretnék mondani, hogy »jőve« vagy

»menve«…”). Képzője a magánhangzó nélküli bā, azt viszont a szóban található betűk

határozzák meg, hogy előtte żamma, fatḥa vagy kasra áll-e – hasonlóan a passzív ige

toldalékolásának szabályához (f. 3r–4v.). Ezt a későbbiekben a szerző ’i‘rābnak nevezi (f.

11r–12v.).

Magánhangzó Ige Határozói igenév

żamma olturmaġ ’ül’ olturub ’ülve’

fatḥa aḫtarmaġ ’keres’ aḫtarab ’keresve’

kasra almaġ ’vesz’ alïb ’véve’

Érdekes módon pontosan ezen a módon – noha eltérő példákkal – adja meg a gerundium

bāja előtti magánhangzóra vonatkozó szabályt a mogul herceg, ’Aẓfarī is.169 A leírásaik

egybecsengése azért is különösen furcsa, mert ezek szerint mindketten egyetértenek abban,

hogy a -b toldalék előtti kötőhang akár nyílt magánhangzó is lehet – márpedig ilyenre

klasszikusan nincs példánk a keleti törökből.170 Gyanítható tehát, hogy a fatḥás megoldást

inkább a rendszer kikerekítése kedvéért szőtték bele a szabályukba.

Külön esetnek tekinti a szerző, ha az ige tā betűre végződik, mert ilyenkor ez kapja a

166 Eckmann, Chagatay Manual, 160–161; Bodrogligeti, i. m., 196–201.
167 Rajabov, i. m., 66. Helyette más-más szuffixumok fejezhetik ki a jövőre irányuló vélekedést: -(a)r, pl.

kelar ’jönni fog (úgy gondolom)’, szükségességet: -adigan/-ydigan, p l . keladigan ’jönni fog
(szükségképpen)’, valamint szándékot: pl. -moqchi, pl. kelmoqchi ’jönni fog (szeretne)’. Ld. Landmann,
i. m., 48–52.

168 Yo‘ldoshev, i. m., 66–67; Rajabov, i. m., 54, 57–59.
169 Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 239.
170 Vö. Eckmann, Chagatay Manual, 148–149. Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben a tő magánhangzóra

végződik, úgy a vagy ä hang is előfordulhat a -b (vagy -p) előtt, pl. asrap ’őrizve’, qalmap ’nem
maradva’.
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kasrát, azaz a bā előtt nem szükséges még a yāt kiírni, pl. a ketib ’menve’ esetében. Ezzel

együtt a kasra mindig helyes a bā előtt, még akár akkor is, ha vāv vagy ’alif található a

szótőben, bár a szerző ezt a megoldást nem mindig tartja előnyösnek esztétikai

szempontból. Érdekes módon ez a fajta jelen idő (ḥāl) nem az első olyan igeidő, amely a

-p gerundiumból származtatható, hiszen már a távoli múlt idő (māżī-i ba‘īd) kapcsán is

megjelent a gerundiumi tő (f. 5r–6v.), mégis itt (és majd a nyelvtan legvégén, f. 19r–20v.)

tárgyalja részletekbe menően a „magánhangzó nélküli bā”-ra vonatkozó szabályokat.

A gerundium (özbegül ravishdosh) -b képzőjét megelőző magánhangzó a nyelvtanban

leírt változatossághoz képest a mai irodalmi özbeg nyelvben sokkal egyszerűbb képet

mutat. Magánhangzós tövekhez közvetlenül, kötőhang nélkül járul a szuffixum, pl. so‘rab

’kérdezve’, qarab ’nézve’, miközben a mássalhangzós igék után mindig az i hang

segítségével kapcsolódik, pl. olib ’véve’, ko‘rib ’látva’. Kapcsolatos mellérendelő

mondatok összekötése mellett mód- és időhatározói funkciója is lehet, továbbá párosige-

szerkezetekben a főige alakja is lehet.171 Ez utóbbi konstrukciókat egyébként a nyelvtan

végén érinti a szerző (f. 20v.), ezért bővebben majd ott térünk ki rájuk.

Nyelvjárásokban a -b – illetve -p vagy -v variáns – előtt a vokalizmus igen változatos

lehet, és a skála az egyalakú, redukált magánhangzótól a palatális–veláris hangrend, illetve

a labialitás szerinti illeszkedésig is terjedhet.172 Mindenesetre ‘Āšūr beg iránymutatásában

– minthogy a kasra mindig helyes, de nem mindig a legékesebb – jól tükröződik ez a

sokszínűség, ám ezt sajátos, az írásképhez kötődő megközelítéssel ragadja meg.

A gerundium a -tur/-tür kopulatív végződés segítségével továbbképezhető jelen

idővé:173

Szám/Személy Ige

E/3 kelibtür ’jőve van’

T/3 kelibtürlär ’jőve vannak’

E/2 kelibsän/kelibsin ’jőve vagy’

T/2 kelibsiz ’jőve vagytok’

E/1 kelibtürmin/kelibmän ’jőve vagyok’

T/1 kelibtük/kelibbiz/kelibtübiz ’jőve vagyunk’

Második személyben ‘Āšūr beg egyáltalán nem teszi ki a -tur-t, egyes szám első

személyben opcionális a kitétele, többes számban viszont külön megjegyzi, hogy a -tur

171 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 110; Landmann, i. m., 85–86.
172 Jarring, Uzbek Dialect, 25; Rajabov, i. m., 110–113; Tadash, i. m., 200–201.
173 Turan, Turkic Grammar, 167.
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elhagyása az özbegek nyelvének jellegzetessége. A Chagatay Manual második és első

személyben szintén elhagyhatónak tartja a -tur végződést. Ugyancsak megadja a

gerundiális jelen idő -may(dur)/-mäy(dür) toldalékkal képzett tagadását is, pl.

körmäydürmän ~ körmäymän ’nem láttam’. ‘Āšūr beg a tagadást csak utalásszerűen említi,

és nem is szolgál arra vonatkozóan példával. Az igeidő használatát illetően Eckmann János

megjegyzi, hogy bár jelen állapotot tükröz, olyan múltban megtörtént eseményre

vonatkozik, amelynek hatása a beszéd pillanatában is érződik.174 A -tur a beszélt nyelvben

mindegyik személyben redukálódhat, amint azt a jelen idő -dur toldalékánál is láthattuk,

azaz az r hang elmaradhat. Ehhez hasonlóan a -lar többesjel is megrövidülhet, így többes

szám harmadik személyben a kelibtürlär ’megjöttek’ akár kelibtülä formára is

rövidülhet.175 Ugyanitt találkozhatunk többes szám első személyben a kelibtübiz ~ kelibtük

alakokkal is, amelyeket föntebb a jelen idő keläybiz és kelädük formái kapcsán már szóba

hoztunk, és amelyek megerősíthetik azt a feltételezésünket, hogy a -tu/-tü elem a -tur/-tür

kopulatív partikula rövidülése, illetve beszélt nyelvi megjelenése, a -k személyrag pedig a

-bïz/-biz helyettesítője ezen a helyen.

Az irodalmi özbegben hallomás szerinti múlt időként ismeretes ez az igeidő (özbegül

o‘tgan zamon eshitilganlik fe’li), és használata lényegében ma is megegyezik a Chagatay

Manual leírásával.176 Mint említettük, ‘Āšūr beg elhagyhatónak tartja a -tur elemet az igei

személyrag előtt, s ez állítása szerint az özbegek nyelvének jellemzője. Bár az aorisztosz

-ar végződéséről szintén megjegyezte, hogy azt az özbegek -ur formában használják, s

ebből a mai állapottal összevetve azt a tanulságot vontuk le, hogy a kézirat által özbegnek

nevezett nyelv nem esik azonos típusba a modern irodalmi özbeggel – ezt nem feledve

ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy az igeidő -tur/-tür szuffixumának elhagyása ugyanúgy

igaz a nyelvjárásokat beleértve a mai özbegre is, 177 s a jelenléte csupán egyes szám

harmadik személyben őrződött meg -di formában, pl. yozibdi ’megírta’. Történetileg a

hosszabb (pl. kelibtür) és a rövidebb (pl. kelibtü) alak közti ingadozást nem csupán ebben a

nyelvtanban ragadhatjuk meg, G. Jarringnak a kelet-özbegisztáni Kilics nyelvjárásáról

szóló leírásában is nyomára bukkanhatunk ugyanennek, hiszen egyazon szövegen belül

174 Megfelel tehát például az angol present perfect szemléletének. Eckmann, Chagatay Manual, 176–177;
Bodrogligeti, i. m., 241–244.

175 A katalógus leírásában Ch. Rieu is ezekre az alakokra hivatkozik, amikor arra utal, hogy ‘Āšūr beg
számos beszélt nyelvi alakot is leírt nyelvtanában. Ld. Rieu, Turkish Manuscripts, 269; Turan, Turkic
Grammar, 166.

176 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 112–113; Landmann, i. m., 53, 56; Guérin, i. m., 25–26.
177 Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 154.
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váltakozik a két verzió, pl. ketiptur ’elment’ ~ turupti ’volt’.178

A többes szám jelének -lar/-lär > -la/-lä rövidülése – különösen a fergánai, illetve

taskenti nyelvjárásban – a kollokviális nyelvhasználat jellemzője ma is.179

2.2.2.6 Az igemódok

A gerundiális eredetű jelen idő ismertetése előtt találjuk a különböző igemódok kevert

fölsorolását (f. 7r–9v.).

A felszólító (’amr) és tiltó mód (nahī) alakjainak összesítése a következőképpen néz ki:

Szám/Személy Felszólító Tiltó

E/3 kelsün ’jöjjön’ kelmäsün ’ne jöjjön’

T/3 kelsünlär ’jöjjenek’180 kelmäsünlär ’ne jöjjenek’

E/2 kelgin/kel/kelġil/kelgil ’gyere’ kelmägin ’ne gyere’

T/2 kelin͡giz/kelin͡g ’gyertek’ kelmän͡giz ’ne gyertek’

Ugyanezeket az alakokat a Kalkuttai szótár is számba veszi, bár a lehetséges

alakváltozatokról nem tesz említést.181 A -ġïn/-gin/-qïn/-kin, valamint -ġïl/-gil/-qïl/-kil

variánsok Eckmann János kézikönyvében is megtalálhatóak, mint ahogy a többes szám

második személy rövidebb és hosszabb formája, illetőleg a harmadik személyű toldalékok

is.182 A többes szám második személyű hosszabb és rövidebb forma a mai törökországi

törökben is megvan.183

A mai irodalmi özbegben a felszólító mód (buyruq mayli) harmadik személyű

szuffixumai egyalakú, illabiális formában vannak meg (-sin, -sinlar), pl. olsin ’írjon’,

178 Jarring, Uzbek Dialect, 25. Ugyanitt megfigyelhető ez a kettősséget a jelen idejű alakoknál is, pl.
yïġlaydur ~ yïġlaydi ’sír’. Kis kitekintéssel a mai azerbajdzsáni beszélt nyelvben is megtalálható a -dır/-
dir/-dur/-dür kopulának a rövidült -dı/-di/-du/-dü formája. Kurtuluş Öztopçu, Elementary Azerbaijani.
Santa Monica–İstanbul, 2003, 17.

179 Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 148–149. A jelenség a török nyelvek körében nem egyedi, sőt modern
irodalmi nyelvből is hozhatunk erre példát – a karacsáj-balkárban a többes szám jele -la/-le alakban
használatos. Ld. Kakuk, Mai török nyelvek, 63.

180 F. Turan kiemeli a többes szám harmadik személyben az „olar kelsünlär ušan” alakot, amelyben egyedi
jelenségnek tartja az ušan szócskát. Valójában az ūšān ’ők’ már a perzsa fordítás része, és a török olar
megfelelője. Turan, Turkic Grammar, 168.

181 Fażl Ullāh, i. m., 57. Egyes szám második személyben csak a rövid, kel ’gyere’ forma szerepel, többes
szám második személyben pedig a hosszabb, kelin͡giz ’gyertek’ változat, tagadva kelmä ’ne gyere’ és
kelmän͡giz ’ne gyertek’ (ez utóbbi hibásan kelmänigz).

182 Eckmann, Chagatay Manual, 153; Bodrogligeti, i. m., 175–186. A -ġïl/-gil/-qïl/-kil toldalék a qïl- ’tesz’
ige toldalék nélküli, felszólító módú alakjának szuffigálódásával jött létre.

183 Lewis, i. m., 138–141. A két forma között az udvariasság fokában van különbség. A rövidebb alak
közvetlenebb, a hosszabbik formálisabb, udvariasabb. G. Lewis az egyes szám második személy ma már
nem használatos ősi imperatívuszaként megemlíti a -gil végződést is, pl. bilgil ’tudj’.
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kelsinlar ’jöjjenek’, kutsin ’várjon’, kulsinlar ’nevessenek’. Második személyben a

standard nyelvváltozat a toldalék nélküli igetővel, illetve az -(i)ng, ritkábban az -(i)ngiz

szuffixummal fejezi ki az imperatívuszt, ez utóbbinál gyakrabban fordul elő az -(i)nglar

forma. A -gin/-qin/-kin is megtalálható az irodalmi nyelvben, funkciója a közvetlenebb

hangvételű, durvaságot mellőző felszólítás, pl. Chiqqin! ’Menj csak ki!’184 A dialektusok is

ismerik a -ġïn/-gin/-qïn/-kin és a -ġïl/-gil/-qïl/-kil végződéseket, noha ez utóbbi kevésbé

elterjedt.185

A felszólítás és a tiltás első személyben nem lehetséges, e funkció betöltésére az óhajtó

mód (’istifsār) szolgál:

Szám/Személy Optatívusz

E/1 keläy ’jöjjek’

T/1 keläynük/keläynü ’jöjjünk’

A keläynük ritka -aynuk/-äynük végződése a többes szám első személy sajátos szuffixuma,

s jól illusztrálja, hogy mennyire változatos formái lehetnek ebben a személyben az optatív

-ay/-äy toldalék utáni személyragoknak – erre a mai özbeg megfelelő kapcsán térünk ki

bővebben. A kāf nélküli -aynu/-äynü variáns esetében ismételten beszélt nyelvi alakkal

állunk szemben. Az egyes szám első személyű -ay/-äy mellett a nyelvtan későbbi részében

(f. 13r.) fölbukkan a hosszabb -yïn/-yin optatívuszi toldalék, valamint annak labiális

magánhangzós -yun/-yün allomorfja is. A rövid, illetve a hosszabb illabiális változat

szerepel a Chagatay Manualben is, nem ismeri azonban az említett többes alakokat,

helyettük az -(a)lï/-(ä)li, -(a)lïn͡g/-(ä)lin͡g, -(a)lïm/-(ä)lim formákat adja meg, pl. oqulï

’olvassunk’, qïlalïn͡g ’tegyünk’, ičälim ’igyunk’.186 ’Aẓfarī ugyanakkor az általa fölsorolt

alakokkal ‘Āšūr beg mellett tanúskodik. Többes számban a kelälüm és a kelälük mellett

kelänük ’jöjjünk’ változatot is említ, egyes számban pedig egyaránt szerepel nála a keläyin

’jövök, jöjjek’ és a keläyün ’jöjjek’.187

Egyes számban hasonló az óhajtó mód (özbegül istak mayli) toldaléka a mai özbegben

is, pl. yozay ’írjak’, o‘qiy ’olvassak’, sőt a hosszabb -(a)yin változat is előfordul, pl. olayin

’vegyek’. Többes számban azonban azt a változatosságot tapasztaljuk, amelyre föntebb

184 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 104, 109; Landmann, i. m., 57–58; Guérin, i. m., 59–60,
62–63.

185 Rajabov, i. m., 71–75. N. Rajabov ugyancsak jelzi a -ġïl/-gil/-qïl/-kil kapcsán, hogy archaikusnak számít,
de az urguti nyelvjárásból (Szamarkandi Terület) maga is hoz rá példát (olgil ’vegyél’), tehát ma is élő
forma.

186 Eckmann, Chagatay Manual, 155. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 172–175.
187 Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 232, 241.
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már utaltunk, ugyanis az irodalmi nyelvben az -(a)ylik végződést találjuk, pl. ketaylik

’menjünk’.188 Egyes számban a nyelvjárásokban is ugyanezeket az alakokat találjuk, a

többes szám megjelenési fajtái azonban tovább árnyalják a képet. Az irodalmi nyelvhez

hasonló -(a)ylik és -(a)yluv szuffixumokon túl széles körben elterjedt még az -(a)yik, illetve

főként – de nem kizárólag – az oguzos dialektusokban az -(a)lim toldalék is, s ezeken felül

a namangáni, dzsizzahi és taskenti nyelvjárásban, valamint a kazahsztáni és tádzsikisztáni

özbeg dialektusokban föllelhető a nyelvtan -aynuk/-äynük változatával rokonítható -

(a)ynuk, -nik, -(a)ynuv és -(a)ynuz forma is. A kazah területeken a rövidebb -aynu/-äynü

alak is előfordul, amelyben az u/ü magánhangzó pótlólag megnyúlik a mássalhangzó

hiányában.189 A nyelvtanból nem értesülünk erről a másodlagos hosszúságról, mert amint

arra az r hang kiesése kapcsán már utaltunk, a nyelvtan arab betűs írásából ez nem válik

nyilvánvalóvá.

Ezen a helyen ismét utalnunk kell a társalgásokat tartalmazó fejezetre, amelyben

egyrészt megerősítést találunk az egyes számú optatívuszra, pl. qïlay ’tegyek’ (f. 23r.),

ugyanakkor a nyelvtani résztől eltérő formát találunk a többes számot illetően, pl. qïlalï

’tegyünk’ (f. 27v.).

‘Āšūr beg állítása szerint felszólító módban az egyes szám harmadik személyű alak

(kelsün) nem csupán imperatívuszi, hanem feltételes (šarṭ) jelentéstartalmat is hordoz,

éppen ezért hozzátehető az ägär ’ha’ szócska is. A feltételes mód jele azonban alapvetően

nem a -sun/-sün, hanem a fatḥás sīn (-sa/-sä):190

Szám/Személy Állító Tagadó

E/3 kelsä ’jönne’ (kelmäsä ’nem jönne’)

T/3 kelsälär ’jönnének’ (kelmäsälär ’nem jönnének’)

E/2 kelsän͡g ’jönnél’ kelmäsän͡g ’nem jönnél’

T/2 kelsän͡giz ’jönnétek’ kelmäsän͡giz ’nem jönnétek’

E/1 kelsäm ’jönnék’ kelmäsäm ’nem jönnék’

T/1 kelsäk ’jönnénk’ kelmäsäk ’nem jönnénk’

Harmadik személyben a tagadást nem szemlélteti a szerző, ezért szerepelnek ezek az

alakok a táblázatban zárójelben. A feltételes mód használatával kapcsolatban a nyelvtan

nem ad eligazítást, ismételten mérlegeli viszont a személyes névmások kitételének

lehetőségeit, illetve véleményezi azok esztétikai stílusértékét.

188 Landmann, i. m., 59; Guérin, i. m., 61–62.
189 Muhamadjonov, i. m., 134–135; Yo‘ldoshev, i. m., 72; Rajabov, i. m., 78–88; Tadash, i. m., 185–186.
190 Eckmann, Chagatay Manual, 158–159; Bodrogligeti, i. m., 190–194.
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A feltételes mód (özbegül shart mayli) képzése az irodalmi özbegben sem különbözik,

és kevés kivételtől eltekintve a nyelvjárások is a föntieknek megfelelő formát tükrözik. 191

‘Āšūr beg megjegyzése az imperatívusz feltételes jelentéstartalmáról az özbegből – és más

török nyelvekből – alátámasztható példákkal: To‘g‘ri bo‘ling – bexavotir bo‘lasiz. ’Legyen

őszinte, és gondtalan lesz.’ ~ ’Ha őszinte, akkor gondtalan lesz.’ Dangasa bo‘lmang –

baxtsiz bo‘lmaysiz. ’Ne legyen lusta, és nem lesz boldogtalan.’ ~ ’Ha nem lusta, akkor nem

lesz boldogtalan.’192 Mivel azonban a nyelvtan adós marad a példamondattal, nem lehetünk

biztosak afelől, hogy a szerző pontosan mit érthetett ezalatt.

2.2.3 A névszó (’ism)

A nyelvtan az igeidők és -módok leírása után az igéből képzett participiumokat ismerteti (f.

10r–12r.). Ezek azonban már a névszó (’ism) kategóriájába tartoznak. Az arab grammatika

hagyományainak megvolt az a kötött sorrendje, ahogy a nyelvtanban az egyes témaköröket

elrendezték. Mindig előbb következett például a szavak osztályozása, és csak ezután a

hangtan ismertetése. Ugyanígy a három osztály tárgyalásában első volt a névszó (’ism),

második az ige (fi‘l) és harmadik a partikula (ḥarf).193 Az általunk vizsgált nyelvtan ehhez

képest megcseréli a sorrendet, és előbb következnek az igék, és csak azután a névszók.

‘Āšūr beg grammatikája ezzel tulajdonsággal korántsem egyedülálló, hiszen a perzsa

nyelvről szóló leírások hasonló rendszert követnek, így szerzőnk voltaképpen ezt a

hagyományt folytatja. A koncepció hátterében talán az a meggondolás húzódik, hogy az

arab grammatika fogalmai szerint a perzsa és a török nyelvben nincs ’i‘rāb, s ezáltal a

névszóknak sincs esetrendszere. Agglutináló nyelv lévén a török, a névszó mindenféle

képzése és ragozása már a partikulák hatókörébe tartozik.

A névszó és az ige tárgyalásának megcserélődése tehát gyakorta tetten érhető tendencia

az arabtól eltérő nyelvek leírásaiban, többek között Šīrāzī nyelvtana is, amely a perzsa

nyelvet vizsgálja, ezt a jellegzetességet mutatja. Először a diakritikus jelekről ír (mintha

csak az ’i‘rābról szóló leírás maradványa lenne), majd ezután következik rendre az ige, a

névszó és végül a partikula tárgyalása. Az ’ism fejezetében a névszók fajtáiról, a

191 Rajabov, i. m., 75–78; Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 113; Landmann, i. m., 64; Guérin,
i. m., 67–71.

192 Abdurahmonov, i. m., 283. A törökországi török kollokviális nyelvben is előfordulhat, hogy egy
mondatban a felszólító mód helyettesíti a feltételes módot, pl. Uzatma bırakır giderim. ’Ne nyújtsd
tovább (a beszélgetést, különben) itt hagylak és elmegyek.’ Ld. Lewis, i. m., 264.

193 Owens, i. m., 28–30.
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melléknévről, a fokozásról és a participiumokról értekezik.194 Ehhez hasonlóan először

’Aẓfarī is először a török helyesírásról szól, majd az igékre tér át, és csak ezután

foglalkozik a névszókkal.195 A Muyassirat ul-‘Ulūm szerzője, Barġamavī Qadrī is ezt a

sorrendet követi művében, jóllehet a bevezetésében még előbb említi a névszókat az

igéknél.196

Természetesen akad olyan munka is, amely őrzi a névszó–ige–partikula sorrendiséget. A

XIX. századi Aščï ’Ibrāhīm Dädä oszmán-törökül megírt perzsa grammatikája például az

első részben esetrendszerbe foglalva tárgyalja a névszókat.197

2.2.3.1 Az ágenst és a pácienst jelölő névszó

Az ágenst (’ism-i fā’il) és a pácienst jelölő névszó (’ism-i maf‘ūl) az igék után következik.

A nyugati nyelvtanírás terminológiájában ez sokszor megfeleltethető az aktív és a passzív

participium fogalmának, jelen használatban azonban ez pontatlan és helytelen kifejezés

volna. ‘Āšūr beg ugyanis ’ism-i fā‘ilnak nevez számos denominális noment, azaz

névszószármazékot is. Az arab grammatika logikája szerint az ’ism-i fā‘il a névszó

alanyesetével, az ’ism-i maf‘ūl a tárgyesettel, a vonatkoztatás (’iżāfat) pedig a birtokos

esettel függ össze szorosan.198 Mint azt látni fogjuk, ez a kötött sorrendű hármas rendszer

adja az alapját a névszók tárgyalásának.199

‘Āšūr beg szerint az ágens névszó egyaránt képezhető igékből és névszókból (f. 10r.).

Ennek toldaléka az igéknél -güči, -ġučï és -qučï lehet, de ezek között a különbség csupán

esztétikai érvényű, ettől eltekintve szabadon fölcserélhetőek. Az alakváltozatokat illetően a

partikula végén található yā, sőt az ezt megelőző cīm is elhagyható, továbbá a -či egyrészt

helyettesíthető a -si végződéssel, másrészt önállóan is csatlakozhat a szótőhöz vagy a

maṣdarhoz. Ezek a variánsok és származékok összesítve és a kel- ’jön’ igével szemléltetve

a következőképpen néznek ki:200

Partikula Ágens névszó

-güči kelgüči ’jövő’

194 Németh, i. m., 59–60.
195 Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 228, 229, 243.
196 Kadri, i. m., 9, 10, 66 (Fakszimile 12, 14, 100.).
197 Turan, i. m., 21–22, 33 és kk.
198 Ermers, i. m., 133.
199 Owens, i. m., 28–30.
200 Turan, Turkic Grammar, 168.
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-ġučï kelġüči ’jövő’

-qučï kelqüči ’jövő’

-ġusï kelġüsi ’jövő’

-güč kelgüč ’jövő’

-gü kelgü ’jövő’

-maġčï kelmäġči ’jövő’

-či kelči ’jövő’

G. Clauson szerint a -güči, -ġučï vagy -qučï cselekvő névszót jelöl, a -güč és a -gü

általában a cselekvés eszközére utal, a -či pedig igen gyakori toldalék, amely többnyire

denominális, ritkábban deverbális ágensképző.201 Eckmann János a -güč képzőt szintén a

cselekvés eszközének megnevezésére szolgáló szuffixumként veszi számításba, pl. süz-

’szűr’ > süzgüč ’szűrő’, yelpi- ’legyez’ > yelpigüč ’legyező’. Alakilag nagyon hasonlít

ehhez az illabiális magánhangzóval álló -ġïč/-gič is, amely azonban nem az eszközt, hanem

a cselekvőt jelöli meg, pl. tal- ’merül’ > talġïč ’búvár’. A -güči, -ġučï vagy -qučï képző a

-ġu/-gü/-qu/-kü végződésű igenévből származik, amely jövő időre utaló necesszív

alapjelentéssel bír, pl. yïġlaġu ’sírni akaró’, urušqu ’harcolni akaró’, de általános

névszóképzőként is előfordul, pl. ič- ’iszik’ > ičkü ’ital’, uyu- ’alszik’ > uyqu ’álom, alvás’.

Ebből a -čï/-či képzővel a cselekvés végrehajtóját lehet megjelölni, pl. degüči ’mesélő,

narrátor’, oquġučï ’felolvasó’. A -či tehát ebben az esetben a -gü végű igenevet képzi

tovább, mint ahogyan a -maġčï i s a maṣdarnak, vagyis szintén egy igenévnek a

származéka. Jelentésében ez utóbbi a cselekvőnek valamilyen jövőre irányuló szándékát,

eltökéltségét fejezi ki.202

A G. Clauson által ritkának nevezett esetet illusztrálja ‘Āšūr beg kelči példaszava, ahol

nem igenévhez, hanem igei tőhöz járul a -či, ilyen még a tilän- ’koldul’ igéből a tilänči

’koldus’ deriváció is.203

‘Āšūr beg emellett számos példát fölsorol a denominális -či képzőre is (pl. yayčï

’íjász’), amely javarészt foglalkozásnevekben szerepel.204 Az arab nyelvben ezt gyakran a

fa‘‘āl mintájára képzik (pl. ḫayyāṭ ’szabó’, ḫabbāz ’pék’, ṭabbāḫ ’szakács’, naccār ’ács’).205

A -ġusï szintén a -ġu/-gü származéka, mégpedig a birtokos személyjellel ellátott alakja.

A nyelvtanban ugyan nincsen utalás a -si elem mibenlétére, a Kalkuttai szótárban azonban

201 Clauson, i. m., xliii.
202 Eckmann, Chagatay Manual, 61–62, 135–136, 138. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 58–59, 259–261. 
203 Eckmann, Chagatay Manual, 60; Bodrogligeti, i. m., 59.
204 Eckmann, Chagatay Manual, 53–54; Bodrogligeti, i. m., 58–59.
205 Wright, i. m., 137.
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a mużāri‘ címszó alatt jövő idejű perzsa fordítással megtaláljuk a kelgüsi többi birtokos

személyjeles alakját is, rendszerint a -dur/-dür partikulával kiegészítve.206 Ezt az igealakot

határozott jövő időként a Chagatay Manual ugyancsak ismeri, s megjegyzi, hogy a -dur/-

dür a keleti török szövegekben néha el is marad.207

Úgy tűnik, hogy a mai özbeg nyelvben nem élő a -ġučï/-güči/-qučï/-küči jelen-jövő

idejű participium (hozirgi-kelasi zamon sifatdoshi), helyette az -adigan/-ydigan szuffixum

szerepel ugyanebben a funkcióban, pl. yozadigan ’írandó’, o‘qiydigan ’olvasandó’.208 Az

összetett toldalék -di eleme a tur- ’áll’ igéből agglutinálódott -dur/-dür/-tur/-tür végződés

rövidülése.

A mai irodalmi nyelv is ismeri viszont az ‘Āšūr beg -ġusï toldalékának megfelelő -gisi

birtokos személyjeles participiumot, amely a jövőre irányuló szándékot, vágyat fejezi ki,

pl. yozgisi keldi ’írni szeretne’; más személyben: yozgim keldi ’írni szeretnék’, yozging

keldi ’írni szeretnél’ stb.209 Ugyanakkor a -ġu/-gü/-qu/-kü személyjel nélküli alakja ma nem

használatos igenévként, szerepét az -adigan/-ydigan tölti be, bár a karnabi nyelvjárásban

(Szamarkandi Terület) ma is föllelhető az egykor produktív participiumképző.210 Általános

névszóképzőként továbbra is elterjedt, pl. yozgi ’írás’, kulgi ’nevetés’.211

A standard nyelvváltozatban a szuffixumok magánhangzóinak illabiális tendenciája (vö.

-dur/-dür/-tur/-tür > -dir, -ġu/-gü/-qu/-kü > -gi, -sun/-sün > -sin) folytán az eszközképző

-ġuč/-güč és az ágensképző -ġïč/-gič egyaránt -gich/-qich/-kich formában található meg, pl.

qis- ’csíp, szorít’ > qisqich ’csipesz, fogó’, och- ’nyit’ > ochqich ’kulcs, nyitó’. Emellett a

tádzsikisztáni dialektusokban – labiális allomorffal is – megjelenik jelen-jövő idejű

participiumként az -adigan/-ydigan helyett, pl. säyräg‘uch qush ’éneklő madár’. A képző

előfordulása ezekben a nyelvjárásokban valószínűleg a szomszédos kipcsak nyelvek

hatásával magyarázható.212

Ma is rendkívül produktív a -chi képző, pl. baliq ’hal’ > baliqchi ’halász’, gazeta ’újság’

> gazetachi ’újságíró’, ipak ’selyem’ > ipakchi ’selyemkészítő’, a’lo ’kiváló’ > a’lochi

206 Fażl Ullāh, i. m., 56–57. Személyenként: kelgüsidür ’jönni fog’, kelgüsidürlär ’jönni fognak’, kelgün͡gdür
(helytelenül kelgümgdür) ’jönni fogsz’, kelgün͡gizdür ’jönni fogtok’, kelgümdür ’jönni fogok’,
kelgümizdür ’jönni fogunk’.

207 Eckmann, Chagatay Manual, 172–173. Ld. Bodrogligeti, i. m., 229–232.
208 Rajabov, i. m., 98; Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 110; Landmann, i. m., 82; Guérin, i.

m., 89–90, 114–115.
209 Rajabov, i. m., 105, 108; Landmann, i. m., 101; Guérin, i. m., 128.
210 Rajabov, i. m., 97, 107.
211 Landmann, i. m., 100.
212 Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 58–59; Yo‘ldoshev, i. m., 90, 92–93;
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’kitűnő tanuló’. Igékhez azonban rendszerint a főnévi igenév -ov/-uv képzője után

csatlakozik, pl. sot- ’elad’ > sotuvchi ’eladó’, o‘qi- ’olvas, tanul’ > o‘quvchi ’tanuló’, o‘qit-

’tanít’ > o‘qituvchi ’tanár’, hayda- ’vezet’ > haydovchi ’sofőr’.213

A mai özbeg nyelvtan a szándék szerinti jövő időként (kelasi zamon maqsad fe’li) tartja

számon a maṣdar -moq toldalékának és a -chi képzőnek az összetételét, tehát

személyenként ragozható is a szerkezet, pl. Meni ko‘rmoqchi. ’Szeretne látni engem.’

Toshkentga bormoqchiman. ’Taskentbe fogok menni.’214

‘Āšūr beg ezután további tizenegy olyan toldalékot sorol föl, amelyekkel ágens névszót

lehet képezni (f. 10r–11v.). Deverbális képzők: -gän, -ġan, -qan; denominális képzők: -luq,

-luġ, -lük, -lu, -lïq, -lïġ, -lik, -li. Ezek közül az alábbiakra hoz példát:

Partikula Képzett szó

-gän kelgän ’jövő’

-ġan barġan ’menő’

-qan toqqan ’születő’

-luq yaruqluq ’fénnyel bíró’

-luġ qaranġuluġ ’sötétséggel bíró’

-lük sovuġluk ’hidegséggel bíró’

-lu atlu ’lóval bíró’ vagy ’névvel bíró’

-lïġ ’aqllïġ ’az ész birtokosa’ vagy ’ésszel’

-li yaralï ’sebbel bíró’

Ezek közül az első három az igéből képzett -ġan/-gän/-qan/-kän aktív participium, a többi

hét a -lï(ġ)/-li(g)/-lu(ġ)/-lü(g) és a -lïq/-lik/-luq/-lük denominális névszóképzőnek az alaki

variánsa. A -ġan/-gän/-qan/-kän egyrészt magát a cselekvést is kifejezheti, pl. turġan

’állás’, yürügän ’járás, sétálás’, másrészt az alanyra is vonatkozhat – ebben az esetben az

alany tranzitivitásától és a kontextustól függően több jelentés is lehetséges, pl. intranzitív:

kelgän ’jövő, aki jön’, illetve ’aki jött’, tranzitív: alġan ’vevő, aki vesz’, ’aki vett’, illetve

’amit vettek’.215 Ez utóbbi jelentés – mivel a páciensre vonatkozik – jelenleg nem tartozik

ide, a nyelvtan is a megfelelő helyen, a páciens névszónál tárgyalja (f. 11r–12v.).

Ugyanebben az alakban és funkcióban a modern özbegben is megvan a múlt idejű

participiumként (o‘tgan zamon sifatdoshi) ismeretes -gan/-qan/-kan képző, s lényegében a

nyelvjárások is ezt a formát őrzik. Igei személyraggal ellátva ebből az igenévi tőből

213 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 104; Landmann, i. m., 100.
214 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 113; Landmann, i. m., 48, 50; Guérin, i. m., 54–55.
215 Eckmann, Chagatay Manual, 134–135; Bodrogligeti, i. m., 278–280.
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képezhető a közeli múlt idő (yaqin o‘tgan zamon fe’li), amelynek határozatlan és perfektív

jelentése is van, pl. Ko‘p asrlardan beri o‘zbeklar va qozoqlar yonma-yon yashaganlar.

’Az özbegek és a kazahok több évszázada egymás mellett élnek.’, Bu kitobni o‘qiganman.

’Ezt a könyvet olvastam.’, illetve több más összetett igeidő is.216

A -gän, -ġan és -qan mellett fölsorolt partikulákat ‘Āšūr beg nem választja szét, így a

-lï(ġ)/-li(g)/-lu(ġ)/-lü(g) és a -lïq/-lik/-luq/-lük képzők alakjai keverednek egymással, noha

azok eltérő jelentéssel bírnak. Előbbi a valamivel való ellátottságot, illetve a valamihez

való tartozást jelöli. Bár az eredeti perzsa fordítás (és így a magyar is) sok esetben mást

sugall, idetartozik a yaruqluq ’fénnyel bíró’ ~ ’fényes’, az atlu ’lóval bíró’ ~ ’lovas’ vagy

’névvel bíró’ ~ ’neves’,217 az ’aqllïġ ’az ész birtokosa’ ~ ’eszes’ vagy ’ésszel’, és a yaralï

’sebbel bíró’ ~ ’sebes’. A qaranġuluġ ’sötétséggel bíró’ ~ ’sötét’ (valójában ’sötétség’) és a

sovuġluk ’hidegséggel bíró’ ~ ’hideg’ (valójában ’hidegség’) az utóbbi képző származéka,

amely sok más jelentése mellett elvont fogalmakat, melléknévből képzett főnévi

minőségeket jelöl.218

Mindkét képző produktív a mai özbegben, a -lï(ġ)/-li(g)/-lu(ġ)/-lü(g) képző alakja a

standard nyelvváltozatban -li, a -lïq/-lik/-luq/-lük szuffixumé -lik.219

A nyelvtan szerint cselekvő névszó egy névszó és egy határozatlan jelen idejű (-r/-ar/-

är) ige összetételével (tarkīb) is képezhető (f. 11v.):

Névszó Határozatlan jelen idejű ige Összetétel

buyruġ tuyar buyruġ tuyar ’parancsot bíró’

‘ālim tüzär ‘ālim tüzär ’világot ékesítő’

iš buzar iš buzar ’dologrontó’

yarlïġ berär yarlïġ berär ’parancsot adó’

A határozatlan jelen idő cselekvő melléknévi igenévként való használatára a Kalkuttai

szótár is szolgáltat példát ’ism-i fā’il címszó alatt: kelür kiši ’jövő ember’.220 Az -r/-ar/-är

igeidő participiumi eredetéről tanúskodik Eckmann Jánosnál az az igen nagyszámú példa,

amelyeknek jelentése a -ġan/-gän/-qan/-kän toldalékhoz hasonlóan kifejezheti a cselekvést

216 Rajabov, i. m., 91–95; Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 109, 111–112; Landmann, i. m., 53,
55, 74–77; Guérin, i. m., 16–17.

217 Ugyanezt a példát – igaz, atlïq formában – a Kalkuttai szótár is hozza ugyanezzel a két, ’a ló birtokosa’ és
’neves’ jelentéssel. Bár ez a leírás sem utal arra, hogy a  -lï(ġ)/-li(g)/-lu(ġ)/-lü(g) és a -lïq/-lik/-luq/-lük
képző jelentése között eltérés volna, a fordításokból jobban érzékelhető a különbség, pl. soqluq ’hidegség’
és nem ’hidegséggel bíró’, mint ‘Āšūr begnél. Ld. Fażl Ullāh, i. m., 62–63.

218 Eckmann, Chagatay Manual, 56–58; Bodrogligeti, i. m., 60–62, 102–104.
219 Landmann, i. m., 101–102.
220 Fażl Ullāh, i. m., 58.
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is, és annak végrehajtóját is, pl. aġrïr ’fájás’, tapar ’megtalálás’, olturur ’ülés, nyugvás’;

körär ’látó’, ötär dunyā ’múló világ’. Jóllehet ‘Āšūr beg nem tesz említést a tagadó -mas/-

mäs formákról, de funkciójukban ugyanazt a szerepet betölthetik, mint az állító alakok, pl.

ačmas ’nem nyitás’, ičmäs ’nem ivás’; turkī bilmäs ’törökül nem tudó’, čaġïr ičmäs ’bort

nem ivó’.221

Amint azt már föntebb az aorisztosznál láthattuk, az -(a)r szuffixum igeidőként

napjainkban is aktív az özbegben, s nincs ez másként igenévként sem (kelasi zamon

sifatdoshi). Amíg azonban az igeidő egykori és mai jelentése között bizonyos fokú

különbséget tapasztaltunk, addig ez az eltérés nem érhető tetten az igenevek szintjén, pl.

oqar daryo ’folyóvíz’ – tehát a valószínűség és a feltételezés nem jelenik meg benne,

hanem elsősorban a cselekvőt jelöli meg.222

Következőként ‘Āšūr beg a -vul toldalékot említi mint a cselekvő névszó képzőjét (f.

11v.). A fölsorolt példákat azonban három csoportra osztja. Az elsőbe azok a szavak

kerülnek, amelyek igéből képzett cselekvő névszók:

Alapszó -vul képzős cselekvő névszó

qaramaġ ’néz’ qaravul ’őrszem’

čapmaġ ’támad’ čapavul ’rohamozó’

yasamaġ ’megcsinál, előkészít’ yasavul ’elrendező, megcsináló’

A második csoportba olyan szavak tartoznak, amelyek szintén a -vul képzőt viselik, de

alapszavuk nem ige, hanem főnév. Az itt fölhozott példa (sazā ’büntetés’ > sazāvul

’büntetést adó’) töve perzsa eredetű szó. A harmadik csoportba olyan névszókat sorol,

amelyek -vul végződésük ellenére nem hordoznak cselekvő névszói jelentéstartalmat, és

önálló szótövet sem lehet bennük elkülöníteni (qïrġavul ’fácán’, hirävül ’előőrs’ és

čandavul ’utóvéd’). Érdekes megfigyelni e fölosztásban, hogy a szerző elsődleges

szempontja láthatólag nem az ágens névszók egy bizonyos fajtájának a körüljárása, hanem

inkább morfológiai oldalról közelíti meg a problémát. A csoportokra osztásnak is az

alaktan adja az alapját – igetövű, névszótövű és nem elkülöníthető tövű -vul végződésű

szavak. A harmadik csoportba tartozó szavak nyilvánvalóan a szerző számára ismeretlen

eredetű szóképzések, amelyeken viszont fölismerhető a szuffixum, s ezért ezekről is

megemlékezik. Mindez az -(a)vul/-(ä)vül képző idegen, mégpedig mongol eredetével

magyarázható, amely ugyanakkor nem csak mongol (pl. hirävül ’előőrs’), hanem török (pl.

221 Eckmann, Chagatay Manual, 138–141; Bodrogligeti, i. m., 253–257.
222 Landmann, i. m., 73.
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čap- ’portyázik’, yort- ’támad, fosztogat’ > yortavul ’támadó, fosztogató’), sőt perzsa

szótövekhez is járulhat.223

A z -(a)vul/-(ä)vül képző eredeti klasszikus mongol formája -ġul/-gül volt, és a keleti

törökbe átkerülve csatlakozott ehhez kötőhangként az -a/-ä elem (a legtöbb mongol ige

általában -a/-ä hangra végződött). Többnyire kollektív ágens jelölőjeként működik, de

időnként egyetlen személyre is vonatkozhat. A szuffixum jól illusztrálja azt, hogy egy

kötött morféma is kölcsönözhető két nyelv között, különösen akkor, ha azok tipológiailag

olyan hasonlóak egymáshoz, mint a török és a mongol nyelvek. A képzőre már a timurida

kor nagy költője, Mīr ‘Alī Šēr Navā’ī is utalt Muḥākamat ul-Luġatayn (A két nyelv

vetélkedése) című munkájában. Összesen tizenegy -(a)vul/-(ä)vül végű szót sorol föl, és

megállapítja, hogy a képző derivátumai jellemzően a harcászat és az államigazgatás

témaköréhez tartoznak. Úgy tűnik, hogy a képző produktivitási időszaka viszonylag rövid

ideig érvényesült.224 Navā’ī és ‘Āšūr beg szavai között van némi átfedés, mindenesetre

érdemes a nyelvtan által fölsorolt szavakat lexikológiai szempontból közelebbről is

megvizsgálnunk. Szerzőnk a következő példákat említi: qaravul, čapavul, yasavul,

sazāvul, qïrġavul, hirävül és čandavul.

A qaravul (< qara- ’néz’) jól mutatja, hogy az -(a)vul/-(ä)vül toldalékkal ellátva a

képzett szó egyaránt jelölhet csoportot (’őrség, őrjárat, felderítő csapat’), illetve személyt

(’őrszem’). A szó a perzsába is bekerült, ahol ’előőrs, vadőr, vadász, puska célzója’

értelemben is megjelenik, végső soron harcászati terminus. Ehhez némileg hasonlít a mai

özbeg is, ahol a qorovul jelentése ’őr, egészségügyi felügyelő, őrség, puska célzója’.225

A čapavul ( < čap- ’portyázik’) érdekes módon nem csak az ágensre utalhat

(’rohamozó’), hanem magára a cselekvésre is (’támadás, portyázás, roham’). A Tuzūkāt-i

Tīmūrī (’Timur intézményei’) című, timurida korból származó írás, amely Timur tetteit

beszéli el, valamint hadi és politikai intézményeiről ad számot, igen egyedi módon ’a

jobbszárny előőrse’ értelemben használja a čapavul szót, amelynek az ellentéte a šïqavul ’a

balszárny előőrse’ – e két terminusról azonban Csiky Gergely megjegyzi, hogy semmilyen

223 Eckmann, Chagatay Manual, 67; Bodrogligeti, i. m., 69.
224 Gerhard Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. I. Wiesbaden, 1963, 33–34;

Kincses-Nagy, i. m., 213–214; Alisher Navoiy, Mukammal asarlar to‘plami. XVI. Muhokamat ul-
Lug‘atayn. Toshkent, 2000, 19.

225 Francis Joseph Steingass, A Comprehensive Persian–English Dictionary, Including the Arabic Words and
Phrases to Be Met with in Persian Literature.  London, 1892, 962. Ld. http://dsalsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/contextualize.pl?p.3.steingass.1312128 (2016. június 15.); Doerfer, i. m., I . 399–403;
Gergely Csiky, The Tuzūkāt-i Tīmūrī as a Source for Military History. Acta Orientalia Academiae
Scientiarum Hungaricae 59/4 (2006) 449–450; Kincses-Nagy, i. m., 157–158; Magrufova, i. m., II. 603.
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más forrásban nem fordulnak elő ebben a jelentésben. Az mindenesetre egyértelmű, hogy

szintén a militáris szervezet terminusáról van szó. A chopovul ’futár, szolga’ ma az

özbegben nyelvjárásinak számít.226

‘Āšūr begnek az igéből generikusan gyártott ’elrendező, megcsináló’ jelentéséhez

képest a yasavul (< yasa- ’elrendez’) az írott forrásokban ’intéző’, sőt ’testőr, ajtónálló,

magas rangú ember lovas kísérete, állami hírnök, rendőrfőnök’ értelemben tűnik föl.

Részben az államigazgatás, részben a katonai berendezkedés terminusa. Ennek

megfelelően az özbegben ma történelmi műszónak számít a yasovul ’magas rangú

méltóságok fegyveres őrei, testőrei a kánságok idején’.227

A sazāvul (< sazā ’büntetés; érdemes, megfelelő, kijáró’) jelentését ‘Āšūr beg ’büntető,

büntetést adó’ formában adja meg, máshol ’adószedő, gondnok, jövedelem-behajtó’

jelentésben találhatjuk meg. Ezek alapján az állami hatalomgyakorlat szakszavának tűnik.

A mai özbegben nem sikerült a nyomára bukkanni.228

A qïrġavul ’fácán’ a perzsa nyelvbe is eljutott qarqāvul alakban. Bár a végződése miatt

bekerült a fölsorolásba, mind etimológiailag, mind szemantikailag megkérdőjelezhető a

szó idetartozása. Lehetséges, hogy valóban az -(a)vul/-(ä)vül képző származéka, töve pedig

a qïrq- ’levág, vág, nyír’ ige volna, ám ez a végső ’fácán’ jelentés miatt kétséges.

Valószínűbb a szó onomatopoetikus eredete, ami egyéb madárneveknél is megfigyelhető

( v ö . qïrġu ’karvaly’, qarġa ’varjú’). Szemantikai szempontból azért problémás az

idetartozása, mert – amint azt ‘Āšūr beg maga is megállapítja – a ’fácán’ önmagában aligha

ágens névszói jelentésű. A szerző -vul végű szavai között abból a szempontból is

kivételnek számít, hogy a többivel ellentétben nem tartozik se a harcászat, se az

államigazgatás szókincsébe, hanem inkább a vadászat-madarászat témaköréhez sorolható.

Ebből a kategóriából egyébként ugyancsak figyelemre méltó mennyiségű lexémát

találhatunk a nyelvtan szóanyagában (erre a társadalomrajzi elemzésben még kitérünk). A

qirg‘ovul ’fácán’ ma is megvan az özbegben.229

A hirävül (< mongol irä- ’jön’) ‘Āšūr beg szerint az elkülöníthetetlen tövű szavakhoz

226 Steingass, i. m., 388; Doerfer, i. m., III. 48–50; Csiky, i. m., 439–440, 450–451; Magrufova, i. m., II. 378.
227 Steingass, i. m., 782, 1531; Doerfer, i. m., IV. 166–172; Csiky, i. m., 454; Kincses-Nagy, i. m., 197–199;

Magrufova, i. m., II. 488. Részben az avultságát, részben pedig a történelmi múltra utaló hangulatfestő
jellegét mutatja a szónak, hogy népmesék bevezető formuláiban is föltűnik: Bor ekan, yo‘q ekan, bo‘ri
bakovul ekan, tulki yasovul ekan… ’Hol volt, hol nem volt, amikor a farkas szakács, a róka intéző volt…’,
ld. http://ertak.uz/tale/taleuz/658 (2017. április 24.) A yasovul mellett az ugyanazt a képzőt viselő és ily
módon rá rímelő bakovul ’szakács, pohárnok, kóstoló’ szó is fölbukkan, ld. Magrufova, i. m., I. 74.

228 Steingass, i. m., 681; Doerfer, i. m., III. 252.
229 Steingass, i. m., 965; Doerfer, i. m., III. 450–451; Kincses-Nagy, i. m., 246; Magrufova, i. m., II. 584.
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tartozik, jelentése pedig ’előőrs, elővéd’, noha az eredeti mongol kifejezésé ’élharcos,

párbajozó’ volt – tehát itt is megfigyelhetjük, hogy a képzett szó egyetlen emberre vagy

emberek csoportjára is vonatkozhat. Etimológiája vitatott, G. Doerfer a mongol irä- ’jön’

igéből történő származtatást a szókezdő h miatt nem tartja valószínűnek, ugyanezért G.

Clauson korábbi javaslatát a mongol äri- ’keres’ igéből szintén elveti, helyettük a hiričä-

igéből ’elválik’ vonja el a *hirä- vagy *hiri- ’elkülönül’ töveket (a -čä intenzív képző). A

szót harāvul formában a perzsa is ismeri, jelentései között szerepel az ’előőrs’ mellett a

’gyalogos’ is. Jól láthatóan harcászati terminus. Az özbegben a hirovul ’előőrs’ ma

történelmi műszó.230

A čandavul szó más forrásokban čan͡gdavul ~ čïndavul ~ čaġdavul formában is

fölbukkan, jelentése azonban a törökben egységesen ’utóvéd’. Az alaki sokféleség oka

valószínűleg a perzsában török eredetű – ám a törökből nem adatolható – yandavul

’oldalvéd’ szóval való interferencia, eredetileg a mongol čaġda- ’őriz’ ige származéka, de

már Navā’īnál is čan͡gdavul alakban jelenik meg. Azonos jelentésben a perzsában is

megtalálható. A katonai terminológiához tartozik. A mai özbegben nem lelhető föl. 231

A Muḥākamat ul-Luġataynban további példákat találhatunk az -(a)vul/-(ä)vül végű

szavakra, bár a jelentésüket nem adja meg Navā’ ī : ketpävül ’éjjeli őr, őrség’, bäkävül

’szakács, pohárnok’,232 šïqavul vagy šïġavul ’vendéglátó, intéző, a balszárny előőrse’,

daqavul ’szolga’, továbbá nehézségbe ütközik a következők azonosítása: yan͡gavul, sözävül

(talán ’szónok, hírvivő’?), tapavul ~ patāvul (talán ’felderítő’?).233

A -vul képzőt követően ‘Āšūr beg a -gäni, -ġanï és -qanï toldalékot mutatja be,

amelyben a -gän, -ġan és -qan az ágens névszó jelölője, a yā pedig a maṣdaré (f. 11v–11r.).

‘Āšūr beg leírása alapján a toldalékban a nūn fölcserélhető lāmmal, s ezáltal ugyanennek a

toldaléknak -gäli, -ġalï és -qalï változata is lehetséges, pl. yegäni baradur ’enni megy’,

saqqanï ketibtür ’fejni ment’ , kelgäli yaḫšïdur ’jó, hogy jön’, barġalï yamandur ’rossz,

hogy megy’. Eckmann János szerint a -ġalï/-gäli/-qalï/-käli az esemény kezdetét, illetve

230 Steingass, i. m., 1494; Doerfer, i. m., I. 532–535; Csiky, i. m., 450; Kincses-Nagy, i. m., 107–109;
Magrufova, i. m., II. 699.

231 Steingass, i. m., 386, 395, 400; Doerfer, i. m., I. 306–307; Kincses-Nagy, i. m., 77–79. Érdekes módon a
Tuzūkāt-i Tīmūrī nem említi az egyébként általánosan használt čandavul szót, helyette az arab ‘aqab
szerepel ’utóvéd’ értelemben. Ld. Csiky, i. m., 479.

232 A bäkävül ~ bökävül ’főszakács, konyhai felügyelő, kóstoló, pohárnok’ szó hátteréről bővebben ld. István
Vásáry, Mongol or Turkic? Notes on Bökevül, a Military and Court Official of the Turco-Mongolian
Polities. In: The Early Mongols. Language, Culture and History. Studies in Honor of Igor de Rachewiltz
on the Occasion of His 80th Birthday. Ed. by Volker Rybatzki–Alessandra Pozzi–Peter W. Geier–John
Richard Krueger. Bloomington, 2009, 195–207.

233 Kincses-Nagy, i. m., 213, 238, 240, 243, 248.
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célt, szándékot, hajlandóságot kifejező határozói igenév.234

Célhatározói szerepkörben ma is megvan a -gali/-gani gerundium, pl. Anvar kitobni

qaytarib bergali keldi. ’Anvar eljött, hogy visszaadja a könyvet.’ Qizimni meva sotib

olgani bozorga yubordim. ’Elküldtem a lányomat a piacra, hogy vegyen gyümölcsöt.’ A két

eltérő eredetű, ugyanakkor azonos funkciójú végződés közül a -gani a -gali variánssal

szemben inkább a beszélt nyelvre, illetve a turki és a kipcsak típusú nyelvjárásokra

jellemző.235

Ahogyan az ’ism-i fā‘il összefügg a névszó alanyesetével, az arab grammatikában a

páciens névszó (’ism-i maf‘ūl) a tárgyesettel fonódik össze szorosan. Tárgynak nevezzük

azt a mondatrészt, amelyre a cselekvés irányul, vagyis amelyen az alany (az ágens) a

cselekvést végzi. Ennek a szintaktikai helyzetnek a vonzata a tárgyeset.236 Tehát amíg az

’ism-i fā‘il a cselekvő és a cselekvés viszonyát mutatja be, addig az ’ism-i maf‘ūlban az

tükröződik, hogy a cselekvés milyen hatást gyakorolt a tárgyra. A nyugati nyelvtanírásban

ennek a kategóriának leginkább a passzív participium felel meg. A példák alapján ebben az

esetben jobban megfeleltethető egymásnak a két fogalom, mint az ágens névszónál, itt

ugyanis kivétel nélkül valóban igéből képzett névszókat találunk.

‘Āšūr beg a páciens névszó képzésének háromféle módját vázolja föl (f. 11r–12v.):

Maṣdar Passzív szerkezet

tapmaġ ’talál’ tapġandur ’találva lett, találva lenni’

almaġ ’vesz’ alïnmïš ’véve lett’

tapmaġ ’talál’ tapïlqan emiš ’találva van’

Az első két alak ugyanígy ’ism-i maf‘ūl címszó alatt, különösebb kommentár nélkül a

Kalkuttai szótárban is megtalálható.237 ‘Āšūr beg állításának megfelelően a -ġan/-gän/-qan/-

kän képzőnek valóban lehet passzív participiumi jelentése is – különösen a tranzitív igék

esetében –, ahogyan arra a szuffixum ágens névszói funkciója kapcsán föntebb már

utaltunk, pl. alġan ’amit vettek’, tapġan ’amit találtak’.238 A -mïš/-miš és a -ġan/-gän/-qan/-

kän participiumképzők eredeti funkciója olyannyira közel áll egymáshoz, hogy ez utóbbi

csaknem teljesen átvette az igenévi szerepet a keleti törökben, s a -mïš/-miš használata

234 Eckmann, Chagatay Manual, 145–147; Bodrogligeti, i. m., 277–278. Az esemény kezdetét kifejező
jelentéssel (’óta’) a törökországi törökben is megtalálható ez a gerundium -alı/-eli formában. Ld. Lewis, i.
m., 181.

235 Muhamadjonov, i. m., 144; Yo‘ldoshev, i. m., 93; Rajabov, i. m., 113–115; Landmann, i. m., 92.
236 Ermers, i. m., 159.
237 Fażl Ullāh, i. m., 58. Az itt található két igealak közül az első a -dur/-dür toldalék nélkül szerepel

(kelgän), a másodikban elírás fedezhető föl (kelitmiš).
238 Eckmann, Chagatay Manual, 134–135; Bodrogligeti, i. m., 280.
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jobbára a finit igealakokra korlátozódott.239 Ezen a helyen ‘Āšūr beg a -miš toldalékot a

passzív ige képzőjével együtt említi -ilmiš vagy -inmiš formában. A választás a

korábbiakhoz hasonlóan aszerint történik, hogy az igető lāmra végződik-e. Külön

figyelmet érdemel ez a rész abból a szempontból, hogy a szerző egyedül itt kapcsolja össze

a szuffixum előtti magánhangzó-váltakozás szabályszerűségét az ’i‘rāb fogalmával olyan

módon, ahogyan az föntebb a passzív igenemnél és a -b gerundium esetében is látható volt

(f. 3r–4v, 9v–10v.). Bár a szerző a -miš toldalékot a passzív igeképzővel együtt említi,

amint az a -ġan/-gän/-qan/-kän esetében is érvényes volt, a -miš is ugyanúgy képezhet

önmagában páciens névszót a passzív igeképző nélkül is, pl. qïlmamïš iš ’meg nem tett

dolog’.

A páciens névszó képzésének harmadik lehetőségeként leírt szerkezetben a két fönti

elem ötvöződik. Az igető viseli a -ġan/-gän/-qan/-kän végződést, az utána következő létige

pedig a -mïš/-miš szuffixumot, amely ebben a szerkezetben inkább tekinthető egy összetett

finit ige utótagjának, mint névszóképzőnek. A fölsorolt példákban általában a passzív

igeképző is megjelenik az igető és a -ġan/-gän/-qan/-kän toldalék között. Egyetlen kivétel

akad – qïlgan emiš ’csinálva van’ –, amely ha nem elírás, akkor jól mutatja, hogy a -ġan/-

gän/-qan/-kän valóban képes a passzív igeképző nélkül is passzív tartalmat érzékeltetni –

köszönhetően az ige tranzitív minőségének.

Napjainkban a -mish a -gan/-qan/-kan múlt idejű participium archaikus változatának

számít az irodalmi özbeg nyelvben. Bár egészen a XX. század első harmadáig nem szorult

teljesen háttérbe, a XIV–XVI. századtól kezdve a -gan/-qan/-kan szinonimájaként tűnik föl

a nyelvemlékekben. Egyes szavak megszilárdult végződéseként azonban ma is

megtalálható, pl. aniqlanmish ’jelzett (szó)’, qilmish ’tett’. Az irodalmi nyelven kívül

főként a Szamarkandi Terület nyelvjárásaiban, illetve az oguz dialektusokban ma is tovább

él a -mish, helyenként -mush formában.240 A -gan/-qan/-kan szuffixummal és a létige -mish

toldalékos formájával szerkesztett összetett igeidő (hozirgi zamon fe’lining eshitganlilik

formasi) azt fejezi ki, hogy a beszélő hallomásból értesült egy múltbéli esemény

megtörténtéről, pl. Bir ovchi ormonda qor odamni ko‘rgan emish. ’Egy vadász (állítólag)

látta a jetit az erdőben.’ Bir qiz aytdi, men uylangan emishman. ’Azt mondta egy lány, hogy

én (állítólag) házas vagyok.’241 Ebben a szerkezetben az emish a reportativitás jelölője, ami

239 Eckmann, Chagatay Manual, 141.
240 Rajabov, i. m., 92–102.
241 Muhamadjonov, i. m., 140; Landmann, i. m., 62; Guérin, i. m., 31–32.
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azt sugallja, hogy ‘Āšūr beg példáiban is alapvetően inkább a -ġan/-gän/-qan/-kän elem az,

amelyik a passzív jelentést hordozza.

2.2.3.2 A határozószók

A cselekvőnek és a cselekvés tárgyának ismertetése után nyelvtanunk rátér a cselekvés

körülményeire (f. 12v.). A határozószó (’ism-i ẓarf) szófaját tekintve névszó,

megkülönböztetése a mondatban betöltött szerepén alapul. Amennyiben nem ágensként

vagy tárgyként tűnik föl a névszó a mondatban, hanem a cselekvés valamilyen

körülményére utal, úgy abban az esetben ẓarfként tartjuk számon.242 Az általunk vizsgált

nyelvtan értelmezése szerint a határozószó a cselekvés helyét (’ism-i makān), idejét (’ism-i

zamān) és eszközét (’ism-i ’āla) jelöli. Az arabban ezek a kategóriák meghatározott minták

alapján képezhetőek a gyökmássalhangzókból. A helyet jelölő névszó képzése például

általában a maf‘al vagy maf‘il mintájára történik: maktab ’az olvasás helye, iskola’,

mašrab ’az ivás helye’, mascid ’a leborulás helye, mecset’, maclis ’a leülés helye, gyűlés’

stb.243 A török nyelv azonban nem képes arra, hogy az arabhoz hasonló flektáló

eszközökkel fejezze ki ezt a jelentéstartalmat, bár létezik ennek a funkciónak megfelelő

(vagy inkább hozzá hasonlító) szuffixum, pl. av ’vadászat’ > avlaq ’vadászmező’, quš

’madár’ > qušlaq ’madárvadászat helye’, qïš ’tél’ > qïšlaq ’téli szállás’.244 ‘Āšūr beg

megállapítja, hogy a törökben ez a kategória nem létezik, de ugyanez a jelentés kifejezhető

az orun, yer ’hely’, čaġ ’idő’ és nemärsä ’dolog’ szavak segítségével:

Szócska Összetétel Az összetétel többes száma

orun ’hely’ qïlmaġ ornï ’a tett helye’ qïlmaġ orunlarï ’a tett helyei’

yer ’hely’ urmaġ yeri ’az ütés helye’ urmaġ yerläri ’az ütés helyei’

čaġ ’idő’ yatmaġ čaġï ’az alvás ideje’ yatmaġ čaġlarï ’az alvás idői’

nemärsä ’dolog’ urmaġ nemärsäsi ’az ütés dolga’ (urmaġ nemärsäläri ’az ütés dolgai’)

‘Āšūr beg nem említi a fölsorolásban az eszközhatározó többes számát, ezért az zárójelben

szerepel a táblázatban. Mivel a szerző a cselekvés körülményét szeretné megadni, az

alapszó minden esetben egy maṣdar, s ehhez az ’iżāfatos szerkezettel, azaz a jelöletlen

birtokos esettel kapcsolja a ’hely’, ’idő’ és ’dolog’ jelentésű szavakat.

A föntiekhez hozzáfűzhetjük még, hogy természetesen nem ‘Āšūr beg nyelvtana az első

242 Owens, i. m., 131–134.
243 Wright, i. m., 124–126.
244 Eckmann, Chagatay Manual, 56; Bodrogligeti, i. m., 60.
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és az egyetlen, amely eleve kudarcra ítélt küzdelemre kényszerült abban, hogy a helyet, az

időt és az eszközt kifejező névszó kategóriáját az arab alapján a törökre alkalmazza.245

’Aẓfarī például hasonló megoldással kísérletezett, mint ‘Āšūr beg. Az ’ism-i zamān

szerinte a kelgän čaq ’a jövés ideje’, az ’ism-i makān a kelmäq yer ’a jövés helye’, az ’ism-

i ’āla pedig a nemärsä kelmäq ’a jövés dolga’.246 Ezeket a török nyelvtől és nyelvtantól

teljesen idegen alakokat szemlélve végső soron megállapíthatjuk, hogy ehhez képest ‘Āšūr

beg megoldása a saját rendszere szempontjából következetesebb és a jelöletlen birtokos

szerkezet használatának köszönhetően nyelvtanilag helytállóbb. Igaz, a török nyelvre

nézve az ő példái sem kevésbé erőltetettek. A két példasort összevetve mindenesetre

említésre méltó tény, hogy mindketten hasonló elemekből próbálnak építkezni (čaq ’idő’,

yer ’hely’, nemärsä ’dolog’).

A nyelvtanban első alkalommal kerül elő itt az ’iżāfat, részletesebb tárgyalásába

azonban csak a későbbiekben bocsátkozik. Ugyanakkor az ’iżāfatnak ezen a helyen

nagyobb a jelentősége a látszólagosnál, mert az arab nyelvben is ez a szerkezet kapcsolja

össze a határozószót a névszóval, s ily módon a két nyelv párhuzamos struktúrája villan

föl. Noha a török nyelvtan szempontjából ennek a képzésnek önmagában nincs sok

jelentősége, mivel az arab grammatika rendszere megkívánja, a szerzőnek szükséges erre is

kitérnie.

A mai özbeg szempontjából annyit érdemes megjegyezni, hogy az irodalmi nyelv nem a

-moq, hanem az -(i)sh cselekvésnevet használná egy ilyen szerkezetben, pl. qilish yeri ’a

tett helye’, qilish chog‘i ’a tett ideje’, qilish narsasi ’a tett eszköze’.

A nyelvtanban található összetett alakok természetesen nem jelennek meg a társalgási

szövegekben, a föntebb említett -laq/-läk képzővel ellátott szavak azonban előfordulnak,

pl. avlaq ’vadászmező’ (f. 29r.), otlaq ’legelő’ (f. 34r.).

2.2.3.3 A fokozás

Az arab nyelvben a fokozást (tafżīl) a z ’af‘al mintájára lehet képezni, pl. ’aḥsan

’legszebb’, ’akbar ’legnagyobb’. ‘Āšūr beg a török nyelvekben a melléknévfokozásra

általánosan elterjedt -raġ, -raq és -räk jelet adja meg erre (f. 12v–12r.):

245 Még az egyébként görög-latin grammatikai hagyományokra építő Pietr’Antonio Rizzi is foglalkozik a
helyet és az időt jelölő névszókkal, ld. Kappler, i. m., 116.

246 Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 219–227, 233.
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Névszó Hasonlító alak

yaḫšï ’jó’ yaḫšïraġ ’jobb’

uluġ ’nagy’ uluġraq ’nagyobb’

kičik ’kicsi’ kičikräk ’kisebb’

köp ’sok’ köpräk ’több’

A -rak toldalék ’alifjának kiesése kapcsán különös módon a költészetre hivatkozik a

szerző, nevezetesen a rímre (qāfiya) és a versmértékre (’avzan). A fokozás többes

számának szemléltetésénél (yaḫšïraġlarnï alïn͡g ’a szebbeket vegyétek’, yamanraqlarnï

qoyun͡g ’a rosszabbakat hagyjátok’) – amelyben a jelzett szó hiánya miatt valójában inkább

a melléknév főnévként való használatát láthatjuk, mint hiánytalan jelzős szerkezetet –

kitűnik, hogy ‘Āšūr beg az ’ism-i tafżīl fogalmát kifejezetten a főnevekre vonatkoztatja. A

tárgyeset ragját itt említi először a nyelvtanban, jóllehet különösebb megjegyzést nem fűz

hozzá. A keleti törökben a -raq/-raġ/-räk szuffixum az arab és a perzsa eredetű, fokozott

alakokhoz is csatlakozhat, pl. arab ṣaḥīḥ ’helyes, igaz’ > aṣaḥḥ ’helyesebb, igazabb’ ~

török aṣaḥraq ’ua.’, perzsa bad ’rossz’ > badtar ’rosszabb’ > battarraq ’ua.’.247

A mai özbegben ugyancsak az egyalakú -roq a középfok jele. Ha ugyanabban a

tagmondatban a hasonlítási etalon is megjelenik – ennek jelölője az ablatívusz -dan ragja,

illetőleg a qaraganda vagy ko‘ra ’képest, nézve’ névutó is lehet –, akkor a -roq

elmaradhat, illetve szerepe inkább a nyomatékosítás lesz, pl. Toshkent Samarqanddan

katta. ~ Toshkent Samarqanddan kattaroq. ’Taskent nagyobb, mint Szamarkand.’ Ha a

hasonlítási etalon hiányzik, akkor kötelező a -roq használata, pl. Samarqand katta, lekin

Toshkent kattaroq. ’Szamarkand nagy, de Taskent nagyobb.’248

2.2.3.4 Az ’iżāfat

Az arab nyelvben két névszó összekapcsolása az ’iżāfatos szerkezettel (’iżāfat) történik.

Korábban említettük, hogy az ’iżāfat az arab birtokos esettel mutat szoros összefonódást.

Amint azt ‘Āšūr beg is leírja, a struktúra két elemből, a vonatkoztatottból (mużāf vagy

247 Eckmann, Chagatay Manual, 103–104; Bodrogligeti, i. m., 66, 92, 95–96.
248 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 108, 115; Landmann, i. m., 16. A törökországi törökben a

középfok daha ’még’ prefixumának használatára ugyanezek a szabályok vonatkoznak. A hasonlítási
etalon mellett a középfokú melléknév jelöltségének opcionalitása vezetett a törökországi törökben a régi
-rak/-rek fokjel elavulásához, amely mára csak közmondásokban, illetve intenzív képzőként maradt meg,
pl. yeğ ’jó’ > yeğrek ’jobb’, küçük ’kicsi’ > küçürek ’egészen kicsi’. Ld. Lewis, i. m., 51, 54.
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mansūb) és a vonatkozóból (mużāf ’ilayhi vagy mansūb ’ilayhi) áll.249 Ez az arab

grammatika szerint a két névszó közötti négy lehetséges viszony egyike: specifikáló és

specifikált (pl. ‘išrūna dirhaman ’húsz dirhem’), birtokos és birtok (pl. ṣadīqu raculin ’egy

ember barátja’), módosító és módosított (pl. marartu bi raculin ẓarīfin ’elhaladtam egy

kedves ember mellett’), valamint vonatkozói alárendelés (pl. ’allaẕī ra’aytuhu Zaydun ’az,

akit láttam, az Zayd’).250 Az ’iżāfat tehát a birtokos esethez kötődik, tágabban értelmezve

azonban rokonítható vele minden olyan szintaktikai viszony is, amelyben az

összekapcsolás az ’i‘rāb kasrájával valósul meg.251

Ennek megfelelően ‘Āšūr beg az ’iżāfat fogalmainak segítségével írja le a törökben a

birtokos esetet (f. 12r–13v.). Toldalékai a -ni, a -nin͡g, illetve a -si, ahol a -ni és a -nin͡g a

vonatkoztatott elemnek, azaz a birtokosnak a toldaléka, a -si pedig a vonatkozóé, vagyis a

birtoké.

A török nyelvtant író arab grammatikusok számára ugyanakkor nem volt egyértelmű,

hogy az ’iżāfatnak csupán a birtokos eset felelne meg. Egyesek például többek között a

-da/-dä lokatívuszragot is ennek a szerkezetnek a partikulái közé sorolták.252 A késői

nyelvtanírók szerint az ’iżāfatos szerkezetben mindig van egy partikula, amely összeköti a

két összetevőt. Noha az arab birtokos szerkezetben az ’iżāfatot a vonatkoztatott ’i‘rābja

fejezi ki (vagyis a kasra), a grammatikusok ebben az esetben is föltételeztek egy olyan

partikulát, amely a felszínen nem jelenik meg. Ez rendszerint a latívuszi jelentésű li,

ritkábban az ablatívuszi min elöljárószó volt, s ezt a partikulát feleltették meg végső soron

a török -nin͡g ragnak. E szuffixumnak, valamint a li partikulának a párhuzamba állítása

több szempontból is indokolt volt. Egyrészt mindkettő tulajdonlást fejez ki, hiszen a li a

birtoklást kifejező predikatív mondatokban jelenik meg az arabban, másrészt a

grammatikusok számára úgy tűnt, hogy mindkettő szemantikailag redundáns elem a maga

nyelvtani szerkezetében, éppen ezért szabadon elhagyható a mondatból.253

249 Ermers, i. m., 134.
250 Owens, i. m., 152–153.
251 Ermers, i. m., 119.
252 Emögött minden bizonnyal az állhat, hogy a lokatívuszi jelentésű arab fī elöljárószó vonzata – sok más

partikulához hasonlóan – az ’i‘rābnak a kasrával jelzett névszói esete, s ezáltal az ’iżāfat partikulái közé
sorolandó. Ermers, i. m., 136–137. Mint azt a továbbiakban látni fogjuk, az értelmezés ingadozása
valószínűleg abból fakad, hogy a törökben a birtokos esetet testes morféma fejezi ki a -nin͡g
szuffixumban, míg az arabban a birtokos eset a prepozíciós szerkezetekhez képest jelöletlen, hiszen a
névszó ’i‘rābja ugyanaz.

253 Ermers, i. m., 143–145. A min és a li partikula összekapcsolását a genitívusszal nem utolsósorban az a
meggondolás is motiválta, hogy eszerint ezek a partikulák lennének felelősek a birtokosnak, vagyis a
vonatkoztatottnak az ’i‘rābjáért, pl. baytu Zaydin ’Zayd háza’ ~ al-baytu li Zaydin, s̱avbu ḫazzin
’selyemruha’ ~ s̱avbun min ḫazzin.
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‘Āšūr beg leírása is ezt az opcionalitást sugallja azzal, hogy az ’iżāfatos szerkezetnek

kétféle használatát adja meg aszerint, hogy a vonatkoztatott elem viseli-e a -ni vagy -nin͡g

ragját, vagy sem. Bár a szerző nem nyújt eligazítást az elhagyhatóság kritériumait illetően,

a törökben ennek mintájára lehet a birtokos szerkezet jelölt vagy jelöletlen. Ez utóbbi

esetben a jelöletlenség a birtokos esetrag hiányára utal. A jelölt a valódi birtokos szerkezet

(pl . Ḥāfiẓni dīvānï ’Ḥāfiẓ verseskötete’), ezzel szemben a jelöletlen struktúra főnévi

összetételeknél jelentkezik (pl. qarčġay tumaġï ’sólyomsapka’). Amennyiben az előtag

melléknév – és idetartozik az anyagnév is –, az utótag nem kapja meg az egyes szám

harmadik személyű birtokos személyjelet, hiszen ezek értelemszerűen jelzős szintagmák.254

A z iżāfatnak a nyelvtan által fölsorolt toldalékai között találjuk a birtokos eset -nin͡g

ragjának rövidebb -ni változatát is, ami a kollokviális nyelvváltozat tendenciáját mutatja a

keleti törökben, pl. bir qïrġavulnï iskänäsi ’egy fácán combja’, yïġlamaqïn͡gnï sababï ’a

sírásod oka’, amint azt korábban (f. 6r, 9r.) más toldalékoknál is láthattuk már ( -dur > -du,

-tur > -tu, -lar > -la).255

Az egyes szám harmadik személyű birtokos személyjel toldalékolását illetően ‘Āšūr beg

kitér arra az eshetőségre is, ha a névszó magánhangzóra végződik. Ezt annak a négy

betűnek a segítségével írja le, amelyek – bár alapvetően a betűkészlet többi eleméhez

hasonlóan mássalhangzót jelölnek, – bizonyos helyzetekben magánhangzót is

képviselhetnek (’alif – a vagy ä, vāv – o, ö, u vagy ü, hā – a vagy ä, illetve yā – i vagy ï). A

-si toldalékon kívül annak variánsa, a kasrás hamza (-’i) is kapcsolható ezekhez a

betűkhöz. Ennek szemléltetésére a következő példákat sorolja föl:

-’i toldalékos alak -si toldalékos alak Jelentés

onï tevä’i onï teväsi ’az ő tevéje’

bunï pïġu’ï bunï pïġusï ’ennek a solyma’

olnï qïrġu’ï olnï qïrġusï ’az ő karvalya’

Állítása szerint a két változat szabadon fölcserélhető, de esztétikai különbség van közöttük.

A török nyelvek fonotaktikájának ismeretében kijelenthetjük, hogy igen kicsi a

valószínűsége annak, hogy egy magánhangzóra végződő tőhöz konszonáns kötőhang

nélkül, azaz hiátussal kapcsolódjék egy magánhangzóval kezdődő szuffixum, s különösen

254 Az anyagnévi jelzős szerkezetekben a jelzett szó általában nem viseli a birtokos személyjelet a török
nyelvekben, pl. altun yïp ’aranyfonál’, temür cïda ’vaslándzsa’, temür kapïġ ’vaskapu’. Vö. pl. Clauson,
i. m., 131, 508. Épp ezért különös ‘Āšūr beg qurč qïlïčï ’acélkard’ példája, ahol az anyagnévi szemantika
ellenére a birtokos személyjel is megjelenik.

255 Eckmann, Chagatay Manual, 83–84; Bodrogligeti, i. m., 31–32.
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annak, hogy ezt a megoldást a szerző esztétikailag is előnyösebbnek tartsa. A kasrás hamza

éppen ezért itt nagy valószínűséggel arra enged következtetni, hogy a birtokos személyjelet

valamilyen hiátustöltő mássalhangzó előzi meg, amely morfológiailag a tőhöz tartozik.256

Maḥmūd Kāšġarīnál a tevä ’teve’ és a qïrġu ’karvaly’ szót is megtaláljuk y szóvéggel teväy

é s qïrġuy formában,257 s amennyiben ‘Āšūr begnek is tudomása volt ilyen jellegű

dialektális alakokról, a y hang hiátustöltőként oka lehetett az -’i birtokjelnek.258 A mai

özbeg qirg‘iy (illetőleg metatézissel qiyg‘ir) ’karvaly’ egyébként továbbra is őrzi a

mássalhangzós szóvéget.259 A nyelvtan szerzője a későbbiekben a névszók képzőinél (f.

18r.) újra említést tesz a qïrġu szóról a -ġu és -gü végződés kapcsán.

Az irodalmi özbeg nyelvben a birtokos eset (qaratqich kelishigi) ragja -ning. A birtokos

szerkezetben a birtok a harmadik személy -(s)i toldalékát kapja, pl. shaharning markazi ’a

város központja’, o‘quvchining kitobi ’a tanuló könyve’. A főnévi összetételekre ugyanúgy

a jelöletlen birtokos szerkezet jellemző, vagyis az előtag jelöletlen marad, miközben az

utótag a harmadik személy személyjelét viseli, pl. shahar markazi ’városközpont’, o‘quv

yili ’tanév’. Az irodalmi nyelvben is előfordul a -ning esetrag -ni formája a

birtoktulajdonító szerkezetben – ilyenkor a -gi/-ki szuffixum követi a rövidebb formát, pl.

Bu kitoblar kimniki? ’Kiéi ezek a könyvek?’ Ular bolalarimniki. ’Azok a fiaiméi.’260 A j-

ző261 dialektusok általában őrzik a hosszabb -ning alakot, ezzel szemben a y-ző

nyelvjárásokra alapvetően jellemző, hogy ennek a helyét szinte teljesen átveszi a rövidebb

-ni változat, s ily módon ezekben a dialektusokban a birtokos eset alakilag egybeesik a

tárgyesettel.262

256 Hiszen ha a birtokos személyjelhez tartoznék, akkor s hang lenne.
257 Clauson, i. m., 447–448, 654–655; Ervand Vlagyimirovics Szevortyan, Etyimologicseszkij szlovar

tyurkszkih jazikov. Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije osznovi na bukvi «V», «G» i «D». III. Moszkva,
1 9 8 0 , 313–315; Lija Szergejevna Levitszkaja–Anna Vlagyimirovna Dibo–Valentyin Ivanovics
Rasszagyin, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov. Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije osznovi na
bukvu «Q». VI. Moszkva, 2000, 234–236. A pïġu ’sólyom’ adatolhatósága ugyanakkor sokkal gyérebb a
nyelvemlékekben. G. Clauson először és egyedül a Sanglaḫban előforduló szóként jelöli meg a
Muḥammad Mahdī ḫān szótárához készített mutatójában (ld. Muhammad Mahdī Xān, i. m., 48.), így
annak korai, esetlegesen y hangra végződő alakjáról sincs tudomásunk. Talán a nyelvtan szerzője is
támaszkodott a qïrġu ~ qïrġuy analógiájára, s a hasonló szemantikai mező és végződés alapján említi a
példák között egymás mellett a két szót. Ami a pïġu szó ritka előfordulását illeti, azért is figyelmet
érdemel itt a fölbukkanása, mert a perzsa fordítás arról tanúskodik, hogy a Sanglaḫban és a nyelvtanban
található adat egymástól független, ugyanis az előbbiben a bāz, utóbbiban a šikara megfeleléseként
szerepel.

258 Sőt a y hiányában a qïrġu és a pïġu szavaknál akár egy bilabiális approximáns is betöltheti ezt a szerepet.
259 Magrufova, i. m., II. 576, 584.
260 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 103–104, 108; Landmann, i. m., 10, 13–14.
261 Az özbeg nyelvjárások fölosztásának alapvető fonetikai szempontja a szó eleji y ~ j hangmegfelelés

szerinti csoportosítás.
262 Jarring, Uzbek Dialect, 20–21; Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 134–135; Tadash, i. m., 151–152.
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A társalgási részben ugyancsak keveredik a birtokos eset toldalékának rövidebb és

hosszabb alakja, pl. Atan͡gnï atï nemädür? – Atamnïn͡g atï Niyāz Muḥammad begdür. ’Mi a

neve az apádnak? – Az apám neve Niyāz Muḥammad beg.’ (f. 23v.).

2.2.3.5 A névmások és más személyjelölők

Ezt követően ‘Āšūr beg rátér a mutató (’ism-i ’išārat) és a személyes névmások (żamīr-i

’išārat) bemutatására (f. 13v–14r.).263 A mutató névmások esetében megfigyelhető a

hármas osztatúság:

Mutató névmás Alakvariánsok Jelentés

ol o/vo/vol/ušal/ušol/uša/ušo ’az’

bu mu/bul/mul ’ez’

šu šul/ušu/ušul/ušbu/ušbul/šulbu/ušulbu ’ugyanez’, ’ugyanaz’

Az irodalmi özbeg mai megfelelői a mutató névmásoknak (ko‘rsatish olmoshi) ugyanebben

a sorrendben u, bu és shu. A shu jelentése azonban nem ’ugyanez’ vagy ’ugyanaz’, hanem

a bu névmáshoz képest – amely a közvetlen közelségre mutat – az elérhető közelségre

irányul.264 Ugyanez a helyzet a törökországi törökben is, a şu jelentése ’ez; az (a beszélőtől

kissé távolabb)’, ezzel együtt a şu az előre utaló mutató névmás is (’e következő’; pl. şu

teklif ’a következő javaslat’).265

Az egyes mutató névmások alakváltozatainak mindegyikére találhatunk példát a mai

özbeg nyelvjárásokból is. A kipcsak típusúakban igen gyakori a szóeleji o és ö hangok

nyíló diftongussá válása, és az így kialakuló v protézis a távolra mutató névmás esetében is

megjelenik. A névmások l eleme az oguz és a kipcsak dialektusokra jellemző elsősorban,

de akár egyazon nyelvváltozaton belül is ingadozhat a jelenléte. Ugyanez igaz a b ~ m

váltakozásra is, bár az m kezdetű variánsok sok esetben morfológiailag kötött alakok, és ily

módon az irodalmi nyelvben is föltűnnek, pl. muncha ’ennyi’, munday ’így’.266  Ugyanezek

a jelenségek számos más török nyelvben is általánosan megfigyelhető (pl. türkmen, kazah

stb. ol, kirgiz al stb. ~ törökországi török, azeri stb. o; törökországi török, azeri stb. bu ~

karaim, ujgur nyj. stb. mu ~ türkmen nyj., ujgur stb. bul).267

263 Turan, Turkic Grammar, 168.
264 Landmann, i. m., 19.
265 Lewis, i. m., 68.
266 Jarring, Uzbek Dialect, 13; Muhamadjonov, i. m., 82–86; Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 71; Tadash,

i. m., 93, 169–170.
267 Ervand Vlagyimirovics Szevortyan, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov. Obscsetyurkszkije i
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A z uš deiktikus partikula gyakran előfordul a mutató névmásokkal összetételben,

szerepe a rámutatás nyomatékosítása, pl. bu ’ez’ ~ ušbu ’éppen ez’.268 ‘Āšūr beg fölsorolása

jól mutatja, hogy az egyes mutató névmási elemek miként kombinálódnak egymással, és

képződnek ezáltal újabb és újabb alakok. A keveredés abban is tükröződik, hogy az ušol és

az ušul, illetve az ušo és az ušu egyaránt megjelenik az ol és a šu sorában, s mivel e két-két

hangsor arab betűvel azonos módon van írva, a köztük lévő különbséget csupán a

transzkripció értelmezése adja.

Bár az özbeg irodalmi nyelvben is létezik az ush- előtag, pl. ushbu ’éppen ez’, a

nyomatékosítás jobbára az ana és a mana partikulák segítségével történik, pl. mana bu ’ez

itt’, ana u ’az ott’,269 nyelvjárásokban ugyanakkor ma is használatos a nyomatékosítás

egyéb módjai mellett, vö. o‘sha ~ ana shu ~ shuyoq ’az ott’.270

A törökben a mutató névmás képviseli a harmadik személyű személyes névmást (żamīr-

i ’išārat), ezért arra a szerző sem tér ki újra a személyes névmások fölsorolásában.271

Szám/Személy Személyes névmás Alakvariánsok

E/3 ol ’ő’ o/vo/vol

T/3 olar ’ők’ volar/ollar/vollar

E/2 sen ’te’ sän/se

T/2 siz ’ti’ sizlär

E/1 men ’én’ män/me/bän

T/1 biz ’mi’ bizlär

A névmásokkal párhuzamosan ‘Āšūr beg az igei személyragokat is sorra veszi

személyenként. Ez hasonló ahhoz, ahogyan két perzsa nyelvtaníró, Iravānī és Tabrīzī is

egyszerre tárgyalja a személyragokat és a névszókhoz kapcsolódó, birtokos személyjelként

működő enklitikus névmásokat, s mindezeket együttesen a żamīr kategóriájába sorolja.272

Harmadik személyben a Chagatay Manual a következő személyjelölőket említi: önálló

névmás ol (ragozási töve an-: anïn͡g, an͡ga, anï, anda, andïn), birtokos személyjel -(s)ï/-

(s)i, felszólító módban -sun/-sün vagy -dek, múlt időben és feltételes módban nullmorféma,

egyéb finit igealakoknál nullmorféma vagy -dur(ur)/-dür(ür)/-tur(ur)/-tür(ür). Többes

mezstyurkszkije osznovi na glasznije. I. Moszkva, 1974, 444; Ervand Vlagyimirovics Szevortyan,
Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov. Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije osznovi na bukvu «B».
II. Moszkva, 1978, 225–226.

268 Eckmann, Chagatay Manual, 114–115; Bodrogligeti, i. m., 133–134, 327–328.
269 Landmann, i. m., 19.
270 Muhamadjonov, i. m., 82–85.
271 Turan, Turkic Grammar, 168.
272 Jeremiás, Tradition and Innovation, 61–62; Tabrīzī, i. m., 24–25.
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számban: önálló névmás alar (Navā’īt megelőzően olar), birtokos személyjel -larï/-läri,

felszólító módban -sunlar/-sünlär vagy -deklär, múlt időben és feltételes módban -lar/-lär,

határozott jövő időben (az igeidő jele -ġu/-gü; minden más személyben megegyezik a

birtokos személyjellel) -larï/-läri vagy -sïlar/-silär, egyéb finit igealakoknál -lar/-lär vagy

-durlar/-dürlär/-turlar/-türlär.273

Az egyes szám második személyt illetően csak a személyes névmásnak és annak alaki

variánsainak a fölsorolására szorítkozik a nyelvtan. Ugyanakkor a többi személynél

megadott elemek alapján ítélve – noha példák híján ezt megerősíteni nem tudjuk, – a

szerző figyelembe vehette a sen önálló névmási szerepén túl azt is, hogy a morféma

homonim az azonos személyű igei személyraggal. A nyelvtan folyamán csupán annyi

különbségtételt tapasztalunk az etimológiailag ugyan egy tőről fakadó, ám a nyugati

morfológia szerint eltérő kategóriába eső két elem között, hogy az az igető előtt vagy után

szerepel-e. Ugyanez elmondható a későbbiekben az egyes szám első személy men,

valamint a többes szám siz és biz névmásairól is. A sen alakváltozataként említett se talán a

többi apokópás morfémához (-tu, -du, -la stb.) hasonlóan szintén a kollokviális nyelvből

merített példa lehet. A Chagatay Manual a következő személyjelölőket tartja számon egyes

szám második személyben: önálló névmás sen (részes esetben san͡ga, birtokos esetben

sänin͡g vagy senin͡g), birtokos személyjel -n͡g/-ïn͡g/-in͡g/-un͡g/-ün͡g, felszólító módban

nullmorféma, -ġïl/-gil vagy -ġïn/-gin, múlt időben és feltételes módban -n͡g, a többi finit

igénél -sen.274

Amint azt az egyes szám második személyben láthattuk, a személyes névmás végén az

n hang ugyanúgy első személyben is elmaradhat. Ily módon a -ma igei személyrag a me

névmási alakhoz hasonlóan valószínűleg szintén a men rövidült, n nélküli formája, amely

itt a jelen idejű ige szuffixumaként szerepel (alama ’veszek’). Itt található az óhajtó

módnak az a két toldaléka is, amelyekre föntebb az óhajtó mód kapcsán már utaltunk ( -

yïn/-yin, -yun/-yün), jóllehet ezen a helyen a fölhozott példákhoz mellékelt jelentés nem

optatívuszi: keläyin ’jövök’, barayun ’megyek’. Ugyancsak előkerül a feltételes módú

-sam is, ami azért lényeges, mert reprezentatív példáját mutatja be annak, hogy a

nyelvtaníró a morfémák szegmentálásakor megelégszik az igető és az azután kapcsolódó

elem szétválasztásával, s vizsgálata általában nem terjed ki a toldalékok elkülönítésére. 275

273 Eckmann, Chagatay Manual, 79, 113, 152–153.
274 Eckmann, Chagatay Manual, 79, 112, 152–153.
275 Ez természetesen nincs mindig így, a többes szám jelét például mindig önálló morfémaként kezeli, ám a

morfémák szételemzésének hiányával magyarázható sok esetben, hogy a hasonló funkció okán az
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A bän névmásról ‘Āšūr beg megjegyzi, hogy ez az alak a rúmi törökök nyelvének

sajátossága. A mellékelt példamondat (bana ver ’add nekem’) azonban rendkívül fontos

dologra világít rá. Az oszmánliban a bana eredeti helyesírása baña lenne, vagyis nem

nūnnal, hanem „tompa” nūnnal lenne írva, amelynek betűteste a kāffal azonos, az oszmán-

török ortográfiában ugyanis ez jelöli a veláris nazálist.276 Ez tehát arra enged következtetni,

hogy ‘Āšūr beg valószínűleg csak hallomásból ismerhette az általa rúminak nevezett

oszmánlit, és írott formában talán nem is találkozott vele.

Az egyes szám első személy jelölői Chagatay Manualben: önálló névmás men (részes

esetben man͡ga, birtokos esetben mänin͡g vagy menin͡g), birtokos személyjel -m/-ïm/-im/-

um/-üm, optatívuszban -(a)y(ïn)/-(ä)y(in), múlt időben és feltételes módban -m, a többi finit

igénél -men.277

Többes szám második személyben csak a siz és az -in͡giz igeragokat említi. Ezek közül

az utóbbi a felszólító mód jele, s a példák révén itt megfigyelhetjük, ahogy a siz nem is

önálló névmási formájában, hanem személyragként szerepel, pl. beräsiz ’adtok’. A

nyelvtan által megadott két alak jól lefedi a Chagatay Manualben találhatókat: önálló

névmás siz vagy sizlär, birtokos személyjel -n͡gïz/-n͡giz/-ïn͡gïz/-in͡giz/-un͡gïz/-ün͡giz (ritkán

-un͡guz/-ün͡güz), felszólító módban -(ï)n͡g(lar)/-(i)n͡g(lär) , -(ï)n͡gïz(lar)/-(i)n͡giz(lär), múlt

időben és feltételes módban -n͡gïz/-n͡giz, a többi finit igénél -siz, ritkán -sizlär.278

Többes szám első személyben annál hosszabban részletezi a toldalékolást. A számbavett

-dük, -tük, -nük, -nu, -äynük, -biz és -säk toldalékok közül az első kettő a jelen időben,

illetve a régmúltban használatos. Itt tehát ismét előkerül a két igeidő végződésének

összekapcsolása, holott a jelen idő toldaléka inkább a -dur simulószócska származéka

lehet, míg a múlt idő -dük vagy -tük nyilvánvalóan az igeidő -di jelének és a -k

személyragnak az összetétele. Ahogyan arra a múlt idő tárgyalásánál már kitértünk, ‘Āšūr

beg ezen a ponton beszél a múlt idő tā betűs írásmódjáról is, amit az ejtés

megkönnyítésével magyaráz (pl. tapduk > taptuk ’találtunk’, čekdük > čektük ’húztunk’).

Figyelemre méltó, hogy miután a jelen időben is szabályosnak tartja a -tük toldalékot,

megjegyzi, hogy beszédben elmaradhat a kāf, vagyis az ige alakja kelätü lesz (jelentésként

optatívuszt ad meg: ’jöjjünk’), amely szembetűnően hasonlít az egyes szám harmadik

alaktanilag eltérő fölépítésű toldalékcsoportokat is egymásból származtatja a betűk variálásával, mint
ahogy azt az ágens névszó képzésénél is láthattuk (kelgüči > kelgüsi > kelgüč > kelgü).

276 Zenker, i. m., 210. Az oszmán-török példára F. Turan is külön fölhívja a figyelmet, mindazonáltal a
helyesírási szabálytalanságra nem tér ki. Turan, Turkic Grammar, 168.

277 Eckmann, Chagatay Manual, 79, 111, 152–153.
278 Eckmann, Chagatay Manual, 79, 112, 152–153.
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személy jelen idejének beszélt nyelvi megjelenéséhez (kelädü ’jön’). ‘Āšūr beg nem

észrevételezi az egybeesést, de mivel mindkét forma a beszélt nyelvre jellemző, nem merül

föl az igény a magyarázatra. Megemlíti még a feltételes mód -säk jelét, amelyet ugyan

szintén szegmentálás nélkül hagy, az optatívusz -äynük toldalékát azonban úgy elemzi,

hogy az -ay elemet a határozatlan jelen idő jeleként azonosítja, amelyben a rā helyett yā

van,279 és ehhez járul a -nük szuffixum (keläynük ’jöjjünk’). Ebben az esetben is elmaradhat

a kollokviális használatban a kāf, s ez eredményezi a rövidebb -nu formát (keläynü

’jöjjünk’). A biz személyragként és önálló névmásként is említést nyer, pl. bargaybïz

’megyünk’ ~ barsak biz ’mennénk’. A Chagatay Manual alakjai többes szám első

személyben: önálló névmás biz vagy bizlär, birtokos személyjel -mïz/-miz/-ïmïz/-imiz/-

umïz/-ümiz (ritkán -umuz/-ümüz), optatívuszban -(a)lï(n͡g)/-(ä)li(n͡g), múlt időben és

feltételes módban -q/-k, a többi finit igénél -biz.280

Az irodalmi özbegben az önálló személyes névmások (kishilik olmoshi) men ’én’, sen

’te’, u ’ő’ (ragozási tő un-: uning, unga, uni, unda, undan) , biz ’mi’ (a többes számot

hangsúlyozva bizlar), siz ’ti’ (a többes számot hangsúlyozva sizlar), ular ’ők’. A birtokos

személyjelek (egalik affiksi) ugyanebben a sorrendben -(i)m, -(i)ng, -(s)i, -(i)miz, -(i)ngiz,

-lari.281 Az igei személyragok felszólító és óhajtó módban személyenként rendre -(a)y(in),

nullmorféma vagy -gin/-qin/-kin, -sin, -(a)ylik, -(i)ng(lar), -sinlar, múlt időben és feltételes

módban -m, -ng, nullmorféma, -k, -ngiz, -lar, a többi finit igénél -man, -san, nullmorféma

(a jelen-jövő és a hallomás szerinti múlt időben -di, a folyamatos jelen időben -ti) , -miz,

-siz, -lar (az egyes szám harmadik személyben említett igeidőkben -dilar, illetve -tilar).

Összességében tehát azt látjuk, hogy a nyelvtan által fölsorolt személyjelölők kevéssé

különböznek a jelenlegi irodalmi formáktól – egyes morfémákban az utolsó mássalhangzó

elmaradásának jelenségét mindkét oldalon megfigyelhetjük (me, -ma, se, illetve -di, -ti).

Ezenkívül nyelvjárási szinten ugyancsak megtaláljuk a harmadik személy v protézisét és az

l elemet (u ~ nyelvjárási ol ~ vo ~ vol), valamint többes szám első személyben az

optatívusz irodalmi -(a)ylik szuffixumának az -(a)ynuk megfelelőjét.

A személyes névmások nyelvjárási és irodalmi alakjainak eltérései egyébként – a

hangtani realizációtól eltekintve – többnyire egyes eseteknek a megformálásában

mutatkoznak meg, és ez gyakran a dialektus típusától függ, pl. turki manga ~ oguz maña ~

279 Nem kapcsolja tehát össze az egyes szám első személy óhajtó módjának -ay/-äy szuffixumával.
280 Eckmann, Chagatay Manual, 79, 111, 152–153.
281 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 105–106; Landmann, i. m., 13, 20.
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kipcsak mag‘an ’nekem’.282 A birtokos személyjelek tekintetében is csak kisebb hangtani

változásokat vehetünk észre, pl. a taskenti nyelvjárásban m > v hangváltozással a többes

szám első személyben -(i)miz > -(u)vuz (a magánhangzó tehát egyúttal labializálódik), és

ng > y hangváltozással a többes szám második személyben -(i)ngiz > -(i)yiz.283 A men és a

sen névmásnak a nyelvtan által említett n nélküli rövid alakja különböző turki nyelvekből

és nyelvjárásokból ismert, pl. szalar se, si, me, mi, ujgur nyj. me.284

A névmások és az igeragok fölsorolása után (f. 14r.) a szerző kétféleképpen

csoportosítja ezeknek a fajtáit. Ha az adott személynek nincs igeragja, akkor a személyt

rejtett (żamīr-i mustatir), azaz nullmorféma fejezi ki, ha viszont látható (żamīr-i bāriz),

akkor morfemikus jelölésről beszélhetünk. A fölosztás másik dimenzióját az adja, hogy a

személyt különálló névmás (żamīr-i munfaṣil), vagy kapcsolódó morféma (żamīr-i muttaṣil)

jelzi-e.

‘Āšūr beg az egész nyelvtan során nagy jelentőséget tulajdonít a személyes

névmásoknak az ige előtt (’idḫāl) vagy az ige után (’ilḥāq) való kitételének. Legelőször a

múlt idő tárgyalása során (f. 4v–5r.), a tiszteletadás (ta‘ẓīm) kapcsán tér ki arra, hogyan is

történik a személyes névmások és a többesjel hozzáadása az igéhez, s erre aztán minden

további igeidő tárgyalásakor visszautal a későbbiekben. Az önálló névmások kitételének

funkciója a szerző szerint a nyomatékosítás (ta’kīd).285

Többes szám második személyben ‘Āšūr beg a következőképpen adja meg az erre

vonatkozó lehetőségeket:

– – keldin͡giz – ’jöttetek’

– – keldin͡giz -lär ’jöttetek’, illetve ’jött(ek)’

siz – keldin͡giz – ’ti jöttetek’

siz – keldin͡giz -lär ’ti jöttetek’, illetve ’ön(ök) jött(ek)’

siz -lär keldin͡giz – ’ti jöttetek’, illetve ’ön(ök) jött(ek)’

siz -lär keldin͡giz -lär ’ti jöttetek’, illetve ’ön(ök) jött(ek)’

Ehhez hasonló a többes szám első személyre vonatkozó táblázat:

282 Muhamadjonov, i. m., 78–81.
283 Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 146.
284 Dmitrij Mihajlovics Naszilov–Lija Szergejevna Levitszkaja–Anna Vlagyimirovna Dibo–Galina

Fjodorovna Blagova–Jevgenyij Alekszandrovics Pocelujevszkij, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih
jazikov. Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije osznovi na bukvi «L», «M», «N», «P» i «Sz».  VII. Moszkva,
2003, 50–55, 247–250.

285 A ta’kīd az arabban is névmások (pl. nafs ’maga’, kull ’mind’) hozzáadásával, illetve a hangsúlyozni
kívánt elem ismétlésével történik, pl. cā’a Zaydun nafsuhu ~ cā’a Zaydun Zaydun ’maga Zayd jött’.
Owens, i. m., 155, 323.
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– – keldük – ’jöttünk’

– – keldük biz ’jöttünk mi’

biz – keldük – ’mi jöttünk’

biz – keldük biz ’mi jöttünk’

biz -lär keldük – ’mi jöttünk’

biz -lär keldük biz ’mi jöttünk’

A két táblázatot összevetve látható, hogy többes szám első személyben az ige után kitett

személyes névmás (biz) megfeleltethető a többes szám második személy végén található

többesjellel (-lar/-lär) . ‘Āšūr beg nemegyszer esztétikai értékítéletet is fűz a személyes

névmással álló szerkezetekhez. Ennek megfelelően ezek a minták az igealaktól és a

személytől függően ingadozhatnak. Amíg például a többes számban a bizlär keldük biz

szekvencia elfogadható, addig ugyanez nem mondható el az egyes számról, mert a men

csak az ige előtt vagy után tehető ki, pl. men keldim ~ keldim men, egyszerre azonban

helytelennek bizonyul a két névmás (f. 5v.). Feltételes módban ugyanakkor többes

számban sem ajánlott a biz kitétele az ige után, mert a bizlär kelsäk biz nem helytelen bár,

de nem is elegáns megoldás a szerző szerint (f. 8r.). Mivel ezek az értékítéletek a szerző

szerint sem mindig kötelező érvényűek, s inkább nyelvhasználati tanácsként szolgálnak,

ezért igen valószínűnek tűnik, hogy ezek az iránymutatások is jobbára a kollokviális nyelv

lehetőségeit körvonalazzák, semmint határozott grammatikai szabályszerűségeket.

2.2.4 A partikula (ḥarf)

A nyelv hármas tagolásában a harmadik osztályt alkotó partikulák közé azok a szavak

tartoznak, amelyek jelentésükkel a mondat egy másik elemére vonatkoznak, tágabban

fogalmazva azonban ebbe a kategóriába esik minden olyan elem, amely se nem névszó, se

nem ige.286 Ez a fajta csoportosítás a török nyelv esetében egyik oldalról igen kézenfekvő

módszernek bizonyulhat, hiszen a szótő (mādda) és a hozzá csatlakozó morfémák (lafẓ)

szegmentálása jól kirajzolja annak agglutináló természetét. Másik oldalról azonban ez az

metódus azzal a kevéssé kedvező hozadékkal járhat, hogy az eltérő funkciójú morfémák

egyetlen nagy zsákba kerülnek, és elenyészik a köztük lévő – esetenként alapvető –

különbség.287 Ennek folytán egy helyen találjuk többek között a kérdőpartikulát, a kopulát

286 Owens, i. m., 128.
287 Több példával is szemléltetve az arab-perzsa nyelvtanírói hagyomány „ḥarf-módszerének” gyengeségeire

mutat rá ’Aẓfarī művében: Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 214.
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és a helyhatározói névutókat is.

A nyelvtan a névmások után a török nyelv partikuláira összpontosít (f. 14r és kk.). Az

agglutináló jelleg miatt eddig is számos toldalék került elő, így a nyelvtanban is csak

indirekt módon különíthető el egy kifejezetten partikulákról szóló egység – ott, ahol már

nem az igékről és a névszókról van szó.288 A Burhān-i qāṭi‘ is ugyanígy a névmások után

tárgyalja a ḥarf fogalmát. Először azokat a betűket veszi sorra, amelyek módosíthatják a

szó jelentését, azután a stílusbeli módosító partikulákról ejt szót, végül a különféle

képzőket taglalja.289 Mint látni fogjuk, ez igen hasonlít ahhoz, ahogyan ‘Āšūr beg is kezeli

a partikulákat.

2.2.4.1 A tárgyeset és más esetragok

Mivel az arab gondolkodás szerint a szó szoros értelmében véve nincs meg a török

nyelvben az ’i‘rābnak megfelelő jelenség, a tárgyeset vizsgálata is egészen más

megvilágításba helyeződik. Bár egyes grammatikusok a tárgy toldalékaként (‘alāmat ul-

maf‘ūlīya) vagy a tárgyeset szuffixumaként (‘alāmat un-naṣb) utalnak a török -ni ragra,290

‘Āšūr beg meglehetősen szűkszavúan nyilatkozik róla (f. 14r–15v.). Az arab nyelvtanírók

iménti terminusait mellőzve a perzsa nyelv fogalmaiból indul ki, és a rā partikulával (ḥarf-

i rā) azonosítja a török tárgyeset ragját. A névmásokhoz kapcsolódóan még megadja a

második és az első személy tárgyesetét:

Szám/Személy Személyes névmás

E/3 (anï ’őt’)

T/3 (alarnï ’őket’)

E/2 seni ’téged’

T/2 sizni/sizlärni ’titeket’

E/1 meni ’engem’

T/1 bizni/bizlärni ’minket’

A harmadik személyek tárgyesetét a szerző itt nem közli, ezért ezek zárójelben szerepelnek

a Chagatay Manual, illetve ezzel összhangban a párbeszédes rész alapján.291

288 Ennek az elmosódó határnak a meghúzását jelen esetben az indokolja, hogy az imént a mutató
névmásokat még az ’ism-i ’išārat terminussal jelezte a nyelvtan, s a tárgyeset leí rásában már ḥarf-i rāként
mutatja be a rā partikulát.

289 Tabrīzī, i. m., 25 és kk.
290 Ermers, i. m., 172–173.
291 Eckmann, Chagatay Manual, 113. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 120–122.
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Amint az a terminológiából és a leírásból is sejthető, a nyelvtan nem von párhuzamot a

török -ni által képviselt határozott tárgy ragja, illetve az arab tárgyeset között, s ez indokolt

is az arab grammatika morfológiájának szempontjából. Az arabban ugyanis a tárgyesetnek

nincs látható jelölője a felszínen, az ’i‘rāb fatḥája az ige által vezérelt névszó szintaktikai

pozícióját mutatja, ez a koncepció azonban nem ad teret az olyan tárgyas jellegű

szerkezeteknek, amelyekben partikula is megjelenik.292

A rā azonban nem csupán a tárgy jelölője lehet a perzsában293 (pl. [īn] asp rā [ba čand

ḫarīda būdīd] ’[mennyiért vetted ezt a] lovat’, f. 22v.), hanem a részes esetnek is (pl. [ šukr

ast] Ḫudāy rā ’Istennek [hála]’, f. 21r.), s erre ‘Āšūr beg is fölhívja a figyelmet. A tárgyeset

-ni ragjának jellemzőiről és természetéről viszont már nem ad további tájékoztatást.

A modern özbeg nyelvben – akárcsak más török nyelvekben vagy a perzsában – a tárgy

lehet határozott, illetve határozatlan. Ennek megfelelően a névszó tárgyesete ( tushum

kelishigi) kétféle lehet. Határozatlan tárgyesetben a névszó jelöletlen, határozott

tárgyesetben a névszó a mai özbegben is az egyalakú -ni esetragot kapja.294

Nyelvjárásokban ennek a -ni toldaléknak különféle fonetikai variánsai jelennek meg.

Többnyire a szuffixum konszonáns eleme hasonul a tőhöz részlegesen vagy teljesen,

emellett azonban a magánhangzót is érintik az adott dialektus harmóniára vonatkozó

szabályai.295

A társalgási részben a tárgyeseti funkció mellett szintén fölfedezhetjük a -nï/-ni toldalék

részes eseti használatát, pl. Bu atnï nečägä satïb alïb edin͡giz? ’Mennyiért vetted ezt a

lovat?’ (f. 22v.); Atlïqnï yaḫšïraq budur, kim atnï su ičürüb yügüdürmäsün, nä üčün kim

yamandur. ’Jobb a lovasnak, ha a lóval vizet itat, és nem futtatja, mert az rossz.’ (f. 28r.).

Érdekes módon tehát egészen párhuzamosnak tűnik a -nï/-ni toldaléknak és a rā

partikulának a használata, sőt megemlíthetjük azt is, hogy a -nï/-ni végződés ráadásul

egybeesik a birtokos eset rövidebb formájával is, vagyis ez a szuffixum három eltérő

szerepkörben is föltűnik a szövegekben.

A rā partikula okán a nyelvtan áttér a részes eset toldalékainak vizsgálatára. Mivel  a

perzsában a hasonló funkciójú prepozíciók (dar ’be, bele, benne stb.’, ba ’hozzá, neki, bele

292 Tárgyas szerkezetnek számít például a naẓartu Zaydan ’Zaydra néztem’ mondat, viszont ennek az
alternatívája, a naẓartu ’ilā Zaydin ’Zaydra néztem’ az ’ilā ’rá’ partikula használata miatt már nem
tartható annak. Ermers, i. m., 172–173.

293 Bodrogligeti, i. m., 57.
294 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 102; Landmann, i. m., 11.
295 Jarring, Uzbek Dialect, 21; Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 135–136; Muhamadjonov, i. m., 29–32;

Tadash, i. m., 152–153.

89



stb.’) hatásköre egyúttal a lokatívuszra is kiterjed, a török nyelv különféle helyhatározói

esetragjai keverten jelennek meg a fölsorolásban. E szuffixumok közül a datívuszhoz

tartozik a -gä, -ġa, -qa, -qa296 és a betűnévvel kiírt hā,297 míg a -da és a -ta a lokatívusz

toldaléka. A szerző a ragokat rövid példamondatokkal is szemlélteti. Megjegyzendő, hogy

a példák a ragok széleskörű használatára világítanak rá: a -gä, -ġa stb. esetében egyaránt

utal a hagyományos datívuszra (ḫānġa tapšurdï ’átnyújtotta a kánnak’) és a latívuszra

(öygä bardï ’hazament’),298 a -da és -ta esetében pedig utal a helyhatározói (alïda olturdï

’előtte ült’) és az időhatározói funkcióra is (aḫšamda yedi ’este evett’).299 ‘Āšūr beg a

távolító eset -dan/-dän/-dïn/-din ragjáról nem tesz említést, ami abból fakadhat, hogy a

helyhatározói eseteket nem a török nyelvekre jellemző irányhármasság rendszerének

tagjaiként mutatja be, sokkal inkább tükröződik a leírásban az, hogy a perzsa nyelvben a

prepozíciók lokatívuszi és latívuszi jelentése nem válik szét. Éppen ezért a nyelvtan csak

azokat az elemeket veszi számításba, amelyek (perzsa) jelentésükben egymáshoz közel

állnak. Az ablatívusz perzsa az ’tőle, belőle’ prepozíciója ezektől elkülönül, így annak a

törökben megfelelő esetragjáról sem esik szó. Ehhez a gondolatmenethez mindenesetre azt

is hozzá kell tennünk, hogy ez elsősorban ‘Āšūr beg leírását magyarázza, és nem jelenti

azt, hogy más nyelvtanírók is szükségszerűen hallgatnak az ablatívuszról. ’Aẓfarī például

erről az esetragról sem feledkezik el megemlékezni. Más szempontból azért érdemes itt

megemlíteni az ő nyelvtanát is, mert ‘Āšūr beghez hasonlóan nála is keverednek

ugyanazon fölsoroláson belül a lokatívusz és a latívusz-datívusz ragjai.300

Az özbeg irodalmi nyelvben a hármas helyhatározói rendszer tagjai a következők:

latívusz-datívusz (jo‘nalish kelishigi) -ga/-qa/-ka, lokatívusz (o‘rin-payt kelishigi) -da,

ablatívusz (chiqish kelishigi) -dan.301 A recipiensi funkciót tehát továbbra is a közelítő eset

szuffixuma fejezi ki.

A toldalékok nyelvjárástól függően a mássalhangzó-, illetve a magánhangzó-harmónia

296 A két -qa toldalék közötti különbség a helyesírásuk, előbbi ’aliffal, utóbbi hāval van írva.
297 Könnyen meglehet, hogy ez az esetragnak az oszmánliból származó -a/-ä alakjára utal, habár költészetben

az irodalmi csagatájban is megtalálható birtokos személyjelek után ez a forma (harmadik személyben
ugyancsak az oszmánlihoz hasonlóan -na/-nä) – vélhetőleg elsősorban metrikai okokból, pl. bašïma
’fejemre’, ayaġïna ’lábára’, sözümizä ’szavunkra’. Ld. Eckmann, Chagatay Manual, 86; Bodrogligeti, i.
m., 33–34. Ugyanakkor ‘Āšūr beg čayïra oturdï ’a mezőre ült’ példamondatában az ’ül’ ige alakja (vö.
oszmán-török otur- ~ keleti török oltur-) tovább erősítheti a gyanút, hogy a szerző az oszmánlira kíván
utalni a szuffixumkezdő g/ġ nélküli ragvariánssal, habár az l nélküli változat is ismert például a mai
irodalmi özbegből (o‘tir- ’ül’).

298 Eckmann, Chagatay Manual, 86–87; Bodrogligeti, i. m., 33–34.
299 Eckmann, Chagatay Manual, 92–94; Bodrogligeti, i. m., 39–40.
300 Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 244, 246.
301 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 102–103, 107; Landmann, i. m., 10–12.
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szerint is illeszkedhetnek. Elsősorban a j-ző, de sporadikusan a y-ző nyelvjárásokban is

előfordul, hogy az első és a második személy birtokos személyjele után -a/-ä, harmadik

személyben pedig -na/-nä a latívusz végződése, ami azt jelzi, hogy ‘Āšūr beg nem

feltétlenül az oszmán-törökre utal a datívusz hā toldalékával.

Kiemelt figyelmet érdemel a szamarkandi-buharai, a kaskadarjai (Karsi és Sahriszabz

környékén), a kunduzi, illetve részben a dzsizzahi nyelvjárás, amelyekben a latívusz és a

lokatívusz névszói esete nem válik szét, és egyik esetrag helyettesítheti a másikat, pl. men

uyga edim ’én otthon voltam’ ~ uyda boraman ’hazamegyek’. Összességében a latívusz

ragja tűnik dominánsabbnak, ugyanis gyakrabban lép a lokatívusz szerepébe, mint fordítva,

mitöbb, Karsi nyelvjárásában ez a tendencia annál erősebben hat: a lokatívusz toldalékát

minden esetben fölváltotta a latívusz, pl. Samarqandga yashaydi ’Szamarkandban él’.

Dzsizzah környékén a latívusz szuffixuma akár a tárgyeset végződését is fölválthatja.

Az ablatívusz -dan esetragja főként az északi dialektusokban, Dél-Kazahsztánban,

Csimkent és Karabulak környékén -dïn/-din/-tïn/-tin formában is mutatkozik, de ugyanez a

jelenség Kelet-Özbegisztánban is megfigyelhető a kilicsi nyelvjárásban.302

Amellett, hogy a társalgási részben természetesen rendszeresen mutatkozik az

ablatívusz – -dan/-dän és -dïn/-din formában is, pl. öydän ~ öydin ’házból, otthonról’ (f.

59v.) –, a mai özbeg nyelvjárásokhoz hasonlóan ugyancsak tapasztaljuk a latívusz és a

lokatívusz keveredését, pl. Qanda barïb eding? ’Hová mentél?’ (f. 23v.); Öygä

tapïlmaydur. ’Nem található otthon.’ (f. 48v–48r.), tehát ‘Āšūr beg szövegeiben szintén

megfigyelhető mindkét irányban az esetragok szerepének a fölcserélődése.

2.2.4.2 Helyhatározói névutók (’előtt’)

A helyhatározók témakörénél maradva ezután hat ’elé’, illetve ’előtt’ jelentésű török

névutó bemutatása következik (f. 15v–15r.), az összes személyjellel végigragozva.

al ald yan qat qaš iläy Jelentés

alïda aldïda yanïda qatïda qašïda iläyidä ’előtte’

302 Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 136–139. A tárgyragnak a részes eset toldalékával való
fölcserélésével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a hivatkozott helyen szereplő példa nem
igazolja teljes bizonyossággal a helyettesíthetőség lehetőségét: päsäjirgä kutip turipsizmi? ’ön a
gyalogosra várakozik?’. E magában álló példa alapján az is lehetséges, hogy pusztán az ige vonzata
különbözik a dzsizzahi nyelvjárásban, ahogyan a magyar vár igének is egyaránt lehet -t akkuzatívuszi és
-ra/-re szublatívuszi vonzata. A nyelvjárásokra vonatkozóan ld. még Jarring, Uzbek Dialect, 21–22;
Muhamadjonov, i. m., 32–37; Tadash, i. m., 153–155.
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allarïda (aldlarïda) (yanlarïda) (qatlarïda) (qašlarïda) (iläyläridä) ’előttük’

alïn͡gda aldïn͡gda yanïn͡gda qatïn͡gda qašïn͡gda iläyin͡gdä ’előtted’

alïn͡ïzda aldïn͡gïzka yanïn͡gïzġa qatïn͡gïzda qašïn͡gïzda iläyin͡gizġä ’elétek’,

’előttetek’

alïmda aldïmda yanïmda qatïmda qašïmda iläyimdä ’előttem’

alïmïzda aldïmïzda yanïmïzġa qatïmïzġa qašïmïzga iläyimizġä ’elénk’,

’előttünk’

A zárójelbe tett többes szám harmadik személyű alakok a nyelvtan lajstromából

hiányoznak. Ez a fölsorolás azért is érdemel figyelmet, mert az egyes szám harmadik

személytől eltekintve, amely az ’iżāfat szerkezete miatt már említést nyert, itt jelennek meg

elsőként a nyelvtanban a birtokos személyjelek.

Szám/Személy Birtokos személyjel

E/3 -ï/-i/-sï/-si

T/3 -larï/-läri

E/2 -n͡g/-ïn͡g/-in͡g

T/2 -n͡gïz/-n͡giz/-ïn͡gïz/-in͡giz

E/1 -m/-ïm/-im

T/1 -mïz/-miz/-ïmïz/-imiz

Mind a hat posztpozíció jelentését a perzsa pīš ’előtt, elé’ elöljárószóval adja vissza a

szerző, az egyes névutók töve ugyanakkor önálló névszó is lehet: al ’elülső rész’, ald

’elülső rész’, yan ’oldal’, qat ’réteg, oldal, fok’, qaš ’oldal, elülső rész; szemöldök’, iläy

’elülső rész’.303 A török nyelvtan a személyenként toldalékolható névutókat ál- vagy

másodlagos névutóknak nevezi. Ezek mindig birtokos esettel állnak, és bármilyen

helyhatározói szuffixumot viselhetnek,304 ‘Āšūr beg fölsorolásából azonban – miután

föntebb a három esetragból csak kettőt, a latívuszt és a lokatívuszt mutatja be, kevéssé

meglepő módon – továbbra is hiányzik az ablatívusz.

A névutóknak ma is jelentős csoportját alkotják az özbegben a névszókból képzett

névutók (ot ko‘makchi). Ezek az alaptaggal jelölt vagy jelöletlen birtokos szerkezetet

alkotnak, pl. deraza oldida ’az ablak előtt’. A névutóknak ebbe a típusába tartozik többek

között az old ’elülső rész’, orqa ’hátulsó rész’, yon ’oldal’, qarshi ’ellenkező, szemközti’,

303 Zenker, i. m., 84, 88, 151, 675, 681, 955; Bodrogligeti, i. m., 84–85, 88–90.
304 A birtokos eset jelöltségi foka változhat, pl. özbeg maktab bilan uyimizning orasida ’az iskola és a házunk

között’ ~ Samarqand bilan Toshkent orasida ’Szamarkand és Taskent között’, törökországi török dağ ile
ırmağın arasında ’a hegy és a folyó között’ ~ Doğu ile Batı arasında ’Kelet és Nyugat között’. Eckmann,
Chagatay Manual, 127; Lewis, i. m., 87–91; Landmann, i. m., 33.
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o‘rta ’közép’, ora ’köz’, ust ’fölső rész’, ost ’alj, alsó rész’, ich ’belső rész’ stb.305 A

nyelvtanban említettek közül az old ’elülső rész’, yon ’oldal’, qosh ’elülső rész, szemöldök’

névszókból származó névutók ma is használatosak.306

A társalgási rész szövegeiben rendkívül sűrűn előforduló jelenség, hogy az egyszerű

helyhatározói esetrag helyett névutós kifejezést találunk, pl. yazï arasïda ’a pusztában’ (f.

23v.), ṭabīblar qašïda ’orvosoknál’ (f. 55v.). Érdemes összevetni ezt a megoldást a perzsa

fordítással, amely pontról pontra megfeleltethető a fönti török struktúrának: dar mīyān-i

ṣaḥrā, illetve dar pīš-i ṭabībān. Noha a perzsában a mīyān ’köz, közép’ és a pīš ’elülső

rész’ nem minősül valódi elöljárószónak, valószínűnek tűnik, hogy e török nyelvváltozat

névutós szerkezetei, valamint a perzsa prefixumos szerkezetek egyáltalán nem függetlenek

egymástól.

2.2.4.3 Az alapfokú hasonlítás

Korábban már számot adott a melléknév fokozásának módjáról ‘Āšūr beg (f. 12v–12r.),

ezúttal a hasonlítás (tašabbuh) alapfokának a képzését mutatja be (f. 15r.). Az

összehasonlító szerkezet két részből áll, a hasonlítottból (mušabbah), és a hasonlóból

(mušabbah bihi). A két elem összekapcsolására hat partikulát sorol föl, amelyekkel a

törökben kifejezhető a hasonlítás: -dek, -däg, -tek, -täg, yan͡glïġ és kibi. Ezek közül

mindegyik ’mint’ jelentéssel bír.307 A török nyelvtan valódi vagy elsődleges névutóknak

hívja azokat a morfémákat,308 amelyek nem kapnak személyjelet, vonzataik pedig

különféle névszói esetek lehetnek. Itt a yan͡glïġ és a kibi a példák alapján alanyesetet vonz

személyes névmásoknál is,309 a -dek/-däg/-tek/-täg pedig a birtokos esethez csatlakozik.

Más nyelvemlékek azonban arra utalnak, hogy egyik esetben sincs a vonzatra vonatkozóan

szigorú szabály, és mindegyik állhat az ellenkező kázussal is.310 A yan͡glïġ mellett a

305 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 106; Landmann, i. m., 33.
306 Magrufova, i. m., I. 530–531, 257–258, II. 607.
307 Eckmann, Chagatay Manual, 122–124; Bodrogligeti, i. m., 50–51, 73, 75–80.
308 Lewis, i. m., 83.
309 A törökországi törökben a gibi ’mint’ a névszóknál alany-, a névmásoknál – a -lar/-ler többes számot

kivéve – birtokos esetet vonz (pl. senin gibi ’mint te’, bizim gibi ’mint mi’, de onlar gibi ’mint ők’), habár
a kollokviális nyelvhasználatban ugyancsak elmaradhat a genitívusz (pl. kim gibi ’kihez hasonlóan’).
Lewis, i. m., 83–84.

310 Pl . men kibi ’mint én’ ~ senin͡g kibi ’mint te’, sizdek ’mint ti’ ~ menin͡gdek ’mint én’. A névszóknál
mindenütt egységesen alanyesetet találunk, pl. altun kibi ’mint az arany’, oqtäg ’mint a nyíl’. Ld.
Eckmann, Chagatay Manual, 122–124.
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névmási alaptag alanyesetben van.311 ‘Āšūr beg kizárólag névmások segítségével

szemlélteti a hat partikulát:

Névutó Névutós alak Jelentés

-dek menidekdür ’olyan, mint én’

-däg senidägdür ’olyan, mint te’

-tek onïtekdür ’olyan, mint ő’

-täg bunïtägdür ’olyan, mint ez’

yan͡glïġ biz yan͡glïġ ’mint mi’

kibi
siz kibi ’mint ti’

olar kibi ’mint ők’

A fönti végződéseken és névutókon kívül ‘Āšūr beg az előzőekkel megegyező -ča

toldalékról is ír.312 Az ekvatívuszként ismeretes ritka esetrag alapfokú összehasonlító

szerkezetekben használatos, két dolog valamilyen szempontú (mennyiség, minőség, mód,

idő stb.) egyenlőségét fejezi ki,313 pl. Ten͡griberdi Pīrqulïča yoqtur ’Ten͡griberdi nem olyan,

mint Pīrqulï’. A szerző a terminatívusz kapcsán még visszatér a -ča toldalékra (f. 17v–

17r.), bemutatván annak kettős funkcióját, pl. ekvatívusz: onïča bolġay ’olyan, mint ő’,

terminatívusz: qorġanča barïbtur ’a vár felé ment’.

Ezek az alapfokú hasonlítással kapcsolatos grammatikai morfémák a mai özbegben

egyrészt a valódi névutók (asl ko‘makchi) közé tartoznak, másrészt a fok-mérték határozó

(daraja-miqdor ravishi) szuffixumai közé. A valódi névutók a névszóknál alanyesetet

vonzanak, és a névutóként funkcionáló névszavakhoz képest jelentős eltérést mutatnak

abban, hogy nem kapcsolja őket birtokos személyjel az alaptagjukhoz. A hasonlóság

azonosságát fejezi ki a kabi ’(olyan) mint’ és ennek szinonimái, a yanglig‘ és a singari, pl.

muz kabi ’mint a jég’, lola yanglig‘ ’mint a tulipán’, sher singari ’mint az oroszlán’, és a

hasonlóság mértékét jelzi a qadar ’(annyira) mint’, pl. dunyo qadar ’amennyire a világ’.314

Ezeknek a névutóknak felelnek meg jelentésben a különféle ekvatívuszszuffixumok. Míg a

-dek és a -day végződés a kabi névutóval használható azonos értelemben, pl. otamizdek

’mint az apánk’, muzday ’mint a jég’, addig a -cha toldalék – egyéb funkciói mellett – a

311 Bodrogligeti, i. m., 80. Bodrogligeti András szerint a yan͡glïġ névutó a névmások közül csak a mutató
névmások után fordulhat elő, ám a nyelvtan itt a személyes névmási alaptagra is hoz példát.

312 A Kalkuttai szótár is összekapcsolja a -dek, a kibi, valamint a -ča morfémákat, és ugyanott tárgyalja őket,
pl. quyašdek ’mint a nap’, yuldur kibi ’mint a csillag’ (helyesen yulduz kibi), kön͡gli tašča qatïq emiš ’a
szíve olyan kemény volt, mint a kő’. Fażl Ullāh, i. m., 63.

313 Eckmann, Chagatay Manual, 100–101; Bodrogligeti, i. m., 48–50.
314 Magrufova, i. m., I. 356, II. 50, 484, 533; Landmann, i. m., 31–32.
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qadar névutónak felel meg, pl. do‘stlarcha ’ahogyan a barátok’, erkakcha ’férfiasan’.315

2.2.4.4 A mondatszók

A következő rész tárgyalása „mondatszók” címszó alatt igen változatos nyelvi elemek sorát

foglalja magában a kopula különböző fajtáitól egészen a ’szép’ és egyéb jelentésű szavakig,

de mint látni fogjuk, világosan követhető a gondolatmenet íve, amelyre a szerző fölfűzi

ezeket (f. 15r–16v.).

‘Āšūr beg először a létezést kifejező szavak és partikulák formáit tárja az olvasó elé,

szám szerint tizenkettőt. A fölsoroltak között találjuk a -dur simulószócskát és annak

változatait (durur, -tur, turur), amelyek névszói mondatokban fordulhatnak elő kopulaként.

Ez a partikula eredetét tekintve a tur- ’áll’ igének az aorisztoszi participiuma, s ebből

fakadóan a névszói állítmányú mondatokban is rendszerint ezt az igeidőt képviseli.

Hosszabb formája többnyire a költői nyelvezetben fordul elő.316

A korábbiakban az igék jelen-jövő (pl. yoz- ’ír’ > yozadi), hallomás szerinti múlt (pl.

yozibdi) és folyamatos jelen (pl. yozyapti) idejének harmadik személye, valamint a jelen-

jövő idejű participium (pl. yozadigan) kapcsán már láthattuk, hogy a -tur végződés (< tur-

’áll’) rövidült formában ma is megtalálható az özbeg nyelvben. A morféma teljes -dir

formája más finit igealakokban, más személyekben is föltűnik a vélekedés

nyomatékosításaként, pl. kelardirsiz ’talán jönni fogtok (úgy gondolom)’. Önállóan – ‘Āšūr

beg leírásához híven – a névszói állítmány végződéseként használatos a -dir az írott

nyelvben, pl. Ot uy hayvonidir. ’A ló háziállat.’, Men banddirman. ’Elfoglalt vagyok.’

Beszélt nyelvben rendszerint elmaradhat, akár harmadik személyben is, pl. Bu bola

o‘quvchidir. ~ Bu bola o‘quvchi. ’Ez a gyerek tanuló.’317

A többi létezést kifejező szó között vannak, amelyek  az e(r)- statikus létige valamilyen

időjeles alakjai (erür, esä, emiš, ermiš), mások a bar ’van, létezik’ egzisztenciális kopula

származékai (bar, bardur, barmïš), egy pedig a kettő kombinációja (bar emiš). Végső

soron nehéz e lista alapján megállapítani, hogy a szerző a kopuláknak miért éppen ezeket

az alakjait válogatta össze, s határozza meg a számukat éppen tizenkettőben, és miért nem

315 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 107; Landmann, i. m., 103–104. A -cha szuffixum,
ahogyan más török nyelvekben is, többek között megjelenhet ’szerint’ jelentésben is, pl. meningcha
’szerintem’, vagy népnevekhez kapcsolódva, o‘zbekcha ’özbegül’, turkcha ’törökül’.

316 Eckmann, Chagatay Manual, 181; Bodrogligeti, i. m., 249, 333.
317 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 114; Landmann, i. m., 36–37; Guérin, i. m., 121–123.
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tette közéjük például a múlt idejű létigét (edi), miközben ugyanaz a -miš végződésű létige

két variánssal is szerepel (emiš ~ ermiš).318

A z e(r)- létige ragozása hiányos, az itt említett alakokon kívül képezhető még belőle

participium (ekän/erkän), gerundium (egäč/ergäč), múlt idő (edi/erdi) és jövő idő

(egäy/ergäy), valamint a finit alakok ezek közül számban és személyben is ragozhatóak.

Funkcióját tekintve a -dur kopulához hasonló, a névszói mondatok állítmányaként jelenik

meg. Hiányos paradigmáját a dinamikus létige, a bol- ’lesz’ egészíti ki, pl. felszólító

módban. Az e(r)- összetett igeidőkben segédigeként módosítja a főige által viselt igeidő

jelentését, s ilyenkor a segédige viseli a szám és személy szerinti ragozást, pl. oqnï yaḫšï

atar edi ’jól nyilazott’ (múlt idejű aorisztosz).319

Az e- létigének (to‘liqsiz fe’l) a mai özbegben csupán rögzült alakjai vannak, amelyek

külön-külön sajátos grammatikai tartalommal járulhatnak hozzá a mondat jelentéséhez. A

defektív paradigmát továbbra is a bo‘l- ’lesz’ ige egészíti ki. A valószínűségi jövő idő

tagadásának a toldalékával ellátott létige (emas) a névszói állítmány tagadására szolgál, pl.

kasal emasmiz ’nem vagyunk betegek’. A beszélt nyelvben a két tag gyakran

összevonódik: kasalmasmiz. Ilyenformán az özbeg emas a törökországi török değil

megfelelője. Múlt időben a létige a -di időjelet kapja meg (edi), feladata pedig a névszói

állítmány múltbéli vonatkozásának a fölmutatása, pl. uyda eding ’otthon voltál’. A névszói

állítmány múlt idejű tagadásakor kitűnik, hogy a létige különféle származékai

függetlenedtek egymástól, és halmozottan jelennek meg, pl. kasal emas edilar ’nem voltak

betegek’. Az eredetileg a feltételes mód -sa jelét viselő létige (esa) ma ’pedig’ jelentéssel

bír, ahogyan ez megfigyelhető az ezzel megegyező törökországi török ise esetében is, pl.

O‘g‘limiz muhandis, qizimiz esa doktor. ’A fiunk mérnök, a lányunk pedig orvos.’ A múlt

idejű participium toldalékát hordozó létige (ekan), noha mesékben és elbeszélésekben még

a múlt idejűséget tükrözi, a beszélt nyelvben az időre vonatkozó jelentését elveszítette, és

inkább az állítmánynak a beszélő szempontjából bizonytalan vagy váratlan voltát

érzékelteti, pl. Anor juda shirin ekan! ’Milyen édes ez a gránátalma!’ Az ekan különféle

finit igeszerkezetekben is előfordul, amelyekhez ugyanúgy ezt a jelentéstöbbletet adja

hozzá. A törökországi török iken funkciója ettől eltérő, erre a célra a létige imiş formáját

használja helyette. Az özbegben a létige ennek megfelelő alakja (emish) azt fejezi ki, hogy

318 E kérdéseket illetően megalapozható nyelvtani kritériumok híján csak találgathatunk – talán a szerző
rendelkezésére álló anyag volt az, amely csak ezekre az alakokra szolgáltatott példát.

319 Eckmann, Chagatay Manual, 165, 179–181, 183; Bodrogligeti, i. m., 247–248.
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a beszélő hallomásból vagy egyéb forrásból jutott a közölt információhoz, ám a beszélő

maga kételkedik annak igazságában, pl. Men uning dushmani emishman. ’Állítólag én az ő

ellensége vagyok.’ Az emish ugyancsak megjelenhet finit igeszerkezetekben ezzel a

járulékos tartalommal.320

Összefoglalva az özbeg e- létige párhuzamait ‘Āšūr beg fölsorolásával azt tapasztaljuk,

hogy a nyelvtan erür kopulájának nincs megfelelője az irodalmi nyelvben. Később, a

tagadást kifejező mondatszók közt kerül elő az erür grammatikai tagadása, az emäs ~

ermäs. Az edi nem szerepel a szerző listájában, ahogyan az ekän ~ erkän sem, ez utóbbi

azonban később a kérdezés és a bizonytalanság témakörében még fölbukkan (f. 16v–16r.).

Egyaránt szerepelnek a fölsorolásban az esa és az emish megfelelői, az esä és az emiš ~

ermiš. Mivel ‘Āšūr beg nem ad útmutatást a létige egyes alakjainak használatát és

jelentésárnyalatait illetően, itt most csak az özbeggel való formai megfelelést tudjuk

fölmutatni.

A bar a létezést, valamint a habitív viszonyt kifejező kopula, amely klasszikusan olyan

mondatokban jelenik meg,321 mint a soron következő, a társalgási részből vett példákban:

qolumga sančuq bar edi ’lándzsa volt a kezemben’ (f. 37v.), munča yazuqum bar ’annyi

bűnöm van’ (f. 36r.). Ugyanakkor a keleti török egyes változataiban – így például ‘Āšūr

beg török nyelvében – a bar helyettesítheti a föntebbi -dur és e(r)- kopulát is a névszói

állítmányú mondatokban. Ugyancsak a társalgási fejezetből merített szemléltetésekkel: sän

meni qarïndašlarïmdan barsan ’te a testvéreim közül való vagy’ (f. 30r.). A nyelvtanban a

-ča/-čä ragra fölhozott példamondatában is ezt láthatjuk: bu oġlan ol oġlanča bardur ’ez a

fiúgyerek ugyanolyan termetű, mint az a fiúgyerek’ (f. 17v–17r.). 322 A bar ilyen jellegű,

testes kopulaként való használatát a névszói állítmányú mondatokban mindenképpen

érdemes összevetni más török nyelvekkel, ahol a harmadik személy nullmorfémáját

elsősorban a -dur klitikummal teszik testessé (például az azerbajdzsániban),323 de nem

kevésbé érdekes az összehasonlítás a perzsa nyelvvel sem, hiszen az indoeurópai

nyelvcsaládba tartozó perzsának alapvető mondattani követelménye az igei természetű

állítmány, tehát természetes módon mindig kiteszi az ast ’van’ kopulát névszói állítmány

esetén.324 ’Aẓfarī mindenesetre fontos észrevételt tesz a két kopula használatával

320 Landmann, i. m., 36–42; Guérin, i. m., 9, 23, 29–30, 93–94, 103–114, 126–127, 129–130.
321 Lewis, i. m., 144–146.
322 Eckmann, Chagatay Manual, 182. A törökországi török nyelvtan helyteleníti a var és a yok ilyen jellegű

használatát.
323 Öztopçu, i. m., 17–18.
324 Ugyanez a probléma a -ča/-čä toldalékra fölhozott másik példamondattal kapcsolatban is fölmerül:
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kapcsolatban: míg a névszók után megengedhető a két partikula fölcserélése, igéknél

azonban ez nem lehetséges. Olyat tehát lehet mondani, hogy kelibtür ’jött’, olyat viszont

nem, hogy kelib bar.325

Az irodalmi özbeg nyelvben a bor a létezést és a habitív viszonyt fejezi ki, névszói

állítmány mellett nem szerepelhet kopulaként, pl. Uyda choy bor. ’Otthon van tea.’, Ikki

o‘g‘lim va bir qizim bor. ’Két fiam és egy lányom van.’326

A tagadást kifejező mondatszók közül először a yoġ, yoq vagy yoḫ szót említi, és a

’nem’ jelentést adja meg, illetve az arab lā általános tagadást.327

Az egész nyelvtanban – a maṣdar toldalékáról szóló részt leszámítva (f. 3r.) – egyedül

itt szerepel utalás a korábban említett török nyelv valamelyikének megkülönböztető

hangtanára. ‘Āšūr beg ugyanis leírja, hogy az özbegek a yoq helyett coqot mondanak, a y ~

c hangmegfelelés pedig az özbeg név mögött valamiféle kipcsakos típusú nyelvváltozatot

sejtet.328 Ez az információ egyike azoknak a nyelvi kapaszkodóknak, amelyek segítenek

közelebbről is beazonosítani az ‘Āšūr beg korábban által fölsorolt török népcsoportokat (f.

3r.).

A yoġ, yoq és yoḫ -tur partikulával ellátott alakjairól szót ejtvén, nem véletlenül ad meg

a szerző ’nincs’ jelentést. Analitikus gondolkodása mutatkozik meg abban, hogy miután az

előtagra ’nem’ (perzsa na), az utótagra pedig ’van’ (perzsa ast) jelentést adott meg, a kettő

összetétele a perzsa na ast, azaz nīst ’nincs’ lesz. Ugyanezt a logikát követi akkor is,

amikor az emäs, illetve ermäs tagadó alakú létigének szintén ’nem’, az emästür és

ermästür alakoknak pedig ’nincs’ jelentést ad.

Az e- létige kapcsán föntebb már említettük, hogy a mai özbegben az emas a névszói

állítmány tagadása. A yo‘q egyik oldalról az egész állításra vonatkozó tagadó mondatszó,

p l . Siz Budapeshtdanmisiz? – Yo‘q, men Samarqanddanman. ’Ön budapesti? – Nem,

szamarkandi vagyok.’ Másik oldalról a yo‘q a bor létezést és habitív viszonyt kifejező

Ten͡griberdi Pīrqulïča yoqtur ’Ten͡griberdi nincs olyan, mint Pīrqulï’. A yoq tehát egyes török nyelvekben
olyan szerepkörrel is rendelkezhet, mint a mai törökországi török değil ’nem’, vagyis akár a névszói
állítmány tagadómorfémája is lehet. Ld. Eckmann, Chagatay Manual, 182.

325 Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 257.
326 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 115; Landmann, i. m., 9, 37; Guérin, i. m., 9. További

kutatómunkát igényel annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a mai özbeg nyelvjárásokban vajon
használatos-e a bor névszói állítmányként. Ez minden bizonnyal annak jobb megértéséhez is közelebb
vinne, hogy a kétségkívül erős perzsa – avagy tádzsik – hatás eredménye-e ez a jelenség, vagy a török
nyelvekben máshol is megfigyelhető testesítési tendencia erősödött meg a perzsa nyelvi kölcsönhatás
révén.

327 Wright, i. m., 287.
328 Reshetov–Shoabdurahmonov, i. m., 81, 97–98; Szerebrennyikov–Gadzsijeva, i. m., 53; Rahimov, i. m.,

13–16.
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mondatszónak a tagadása, pl. Uyda choy yo‘q. ’Nincs otthon tea.’, Mening bolam yo‘q.

’Nincs gyermekem.’329

Az özbeg y ~ c hangmegfelelés említéséhez hasonlóan lényeges, hogy ‘Āšūr beg szót ejt

a rúmi és a kizilbas nyelvben föllelhető dävül és dägül tagadószókról is, és megjegyzi,

hogy ezek ugyanolyan értelemben használatosak, mint az emäs és az ermäs. G. Clauson

szerint a tegül szó nem annyira az oguz nyelvek sajátja, mint inkább a török nyelvek

nyugati képviselőire jellemző tagadószó, ugyanis számos mai kipcsak nyelvben is

megjelenik,330 sőt Navā’īt megelőzően a keleti török szövegekben is előfordult.331 Ennek

ellenére a rúmi és a kizilbas utalás mégis azt jelzi, hogy itt inkább az oguz nyelvekről van

szó, amit a szókezdő d is megerősít.

A törökországi török değil és az azerbajdzsáni deyil ugyanazt a funkciót képviseli, mint

az özbeg emas, azaz az állítmányi névszók tagadását fejezi ki.332

‘Āšūr beg a kopulától (-dur, erür, bar stb.) elindulva körbejárja annak tagadását is

(dägül, emäs, yoq stb.), mivel azonban a yoq egyaránt lehet a bar egzisztenciális partikula

és a névszói állítmány tagadása (pl. meničä yoqtur ’nem olyan, mint én’, f. 17v.), valamint

az egész mondatra vonatkozó tagadás, természetes módon adódik, hogy a szerző ezek után

az egész mondatra vonatkozó helyeslést, beleegyezést és egyéb elutasítást kifejező

szavakat is fölsorolja.

Az általános igenlés tehát a következő szavakkal történik:333 hav, hava, hava,334 -dur,

ildür ’igen, bizony, szívesen’. A hav és változatain túl az ildür elszigetelt alaknak tűnik,

talán az il ’alávetett, beleegyező’ szónak lehet a -dur partikulával kiegészített alakja.335

Ugyancsak a megerősítést szolgálják az olyan melléknevek is, mint a čin, tüz ’jó’, tüzük

’helyes’, yaḫšï ’jó’, gözäl ’szép, vonzó’. Valaminek a helytelenítését a yalġan vagy yalan

’hazugság’ és a yaman ’rossz’ szavakkal fejezik ki. Ezek közül a yalan jellemzően oguz

alak lehet a ġ hiánya miatt, tehát a dägül és dävül szavakhoz hasonlóan vélhetőleg ez is a

rúmi, illetve a kizilbas változatot tükrözi a keleti török yalġan formával szemben.336

E lexikai elemek közül csaknem kivétel nélkül az összeset megtalálhatjuk a modern

329 Landmann, i. m., 9, 37.
330 Clauson, i. m., 480.
331 Eckmann, Çağatay dili, 124.
332 Lewis, i. m., 100–103; Öztopçu, i. m., 19–20.
333 Eckmann, Chagatay Manual, 185.
334 Írásmódja miatt szerepel itt kétszer is a hava, előbbiben nincs kiírva az ’alif, míg az utóbbiban igen.
335 Zenker, i. m., 151.
336 Lija Szergejevna Levitszkaja, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov. Obscsetyurkszkije i

mezstyurkszkije osznovi na bukvi «Dzs», «Zs», «J». IV. Moszkva, 1989, 91–92.
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irodalmi özbegben is: ha ’igen’,337 chin ’igaz’, tuz ’síkság’, tuzuk ’helyes, jó, helyénvaló’,

yaxshi ’jó’, go‘zal ’szép’, yolg‘on ’hamis; hazugság’, yomon ’rossz’. 338 A tuz főnévként,

’síkság’ jelentésben használatos.339

A nyelvtaníró tehát apránként fűzi föl a tárgyalandó elemeket gondolati ívére, s azt

látjuk, hogy az egyik elem résztulajdonsága apropója lehet a következő megemlítésének,

habár ennek eredményeképpen előfordulhat, hogy a kiindulópontnak látszólag semmi köze

sem lesz a végponthoz. A föntebb bemutatott gondolatláncolat kiváló szemléltetése ennek a

technikának, s ez az egész nyelvtanban több ízben is tetten érhető.340

2.2.4.5 A kérdezés és a bizonytalanság

‘Āšūr beg leírása alapján (f. 16v–16r.) a kérdezés (’istifhām) minősége polaritás szerint

lehet állítva (’is̱bātī) vagy tagadva kérdező (’inkārī). A nyugati nyelvtanírás fogalmaiból

kiindulva azonban aligha tartanánk a kérdezéssel kapcsolatosnak a fölsorolt mu, ekin, äkin,

äki és ekän partikulákat. Bár a mu valóban az eldöntendő kérdésre jellemző kérdőszócska,

a példákhoz mellékelt perzsa fordítás – ugyanazzal a šāyad ’talán’ szerkezettel fordítja,

mint a többit – azonban ismét bizonytalanná teszi, hogy az adott partikulák tényleg a

kérdezést fejezik-e ki, pl. keldi mü ’talán jött’, kelmäs ekän ’talán nem jön’. Ez azért is

tűnik furcsának, mert Iravānī nyelvtana például elvárásainknak megfelelően a perzsa āyā

’vajon’ szóval tükrözi az ’istifhām fogalmát,341 sőt a Kalkuttai szótár is ugyanezt a perzsa

fordítást adja meg a mu kérdőpartikulára.342 A muval egy sorba állított ekän és változatai a

keleti törökben vélekedést vagy föltevést fejeznek ki (ebből ered a perzsa šāyad ’talán’

fordítás),343 s így közvetetten mégis kapcsolódik a bizonytalanság, és ilyen formán a

kérdezés kifejezéséhez. A Chagatay Manual szemléltetéseiből az is kitűnik, hogy kérdő

337 Nyelvtörténeti szempontból az ’igen’ jelentésben lexikalizálódott ha szó minden bizonnyal közelebb áll
az olyan részben nyelvi, részben metakommunikációs elemekhez, mint a magyarban azonos funkciójú
aha, ühüm vagy mhm. Erről a török nyelvekben szokatlan h szókezdet is tanúskodik. A ha a törökországi
török beszélt nyelvben is előfordul a szabatos kifejezésű evet ’igen’ mellett. Ehhez hasonló érdekes
kettősség figyelhető meg a tagadásban is, ahol a „finom” nemleges válaszra utaló, fogmederben képzett
csettintőhang áll szemben a szinte kategorikus elutasítást sugalló hayır ’nem’ szóval.

338 Magrufova, i. m., I. 201, 256, 257, II. 220, 369–370, 489, 668–669.
339 Magrufova, i. m., II. 218. A modern jelentés érthetővé válik az ’igaz’ ~ ’őszinte’ ~ ’egyenes’ ~ ’síkság’

összefüggésen keresztül. Az eredeti ’egyenes’ jelentés a nyelvtan értelmezésében az egyik, a mai irodalmi
nyelv használatában a másik irányban mozdult el.

340 Így kanyarodik el például az ágenst képző -vul szuffixumtól a qïrġavul madárnévig, vagy a határozott
tárgyeset ragjától a részes eseten s így a helyhatározói eseteken át a névutókig.

341 Jeremiás, Tradition and Innovation, 59.
342 Fażl Ullāh, i. m., 60.
343 Eckmann, Chagatay Manual, 183–184.
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mondatokban az ekin, äkin, äki és ekän fordítása ’vajon’ is lehet, és a -dur végződésre is

találunk példát, pl. ‘ïšq otï ičrä Navāyī kim ekin ’vajon kicsoda Navā’ī ott a szerelem

tüzében’, sendin ekändür bu gunāh ’e bűnnek tőled valónak kell lennie’.

Mindemellett érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy a kérdezés – különösen az

eldöntendő kérdések – szintaktikájában jelentős szerepet játszhat az intonáció is, ami

írásban természetesen jelöletlen marad – különösen az olyan írásrendszerekben, ahol

hiányoznak a mondatok tagolását segítő írásjelek. A jelöletlenségből (vagy az intonációs

jelenség figyelmen kívül hagyásából) fakadóan a nyelvtaníró kénytelen a testes morfémák

közül kiválasztani a kérdezés funkcióját betöltő partikulát. Így az eldöntendő kérdésekben

gyakran előforduló elemek (ekän, ekin stb.) a kérdezés eszközeiként kerülnek

nyilvántartásba, jóllehet nem hordozzák magukban okvetlenül a kérdőminőséget, mint a

kérdőpartikulák (pl. mu).

A társalgási rész dialógusaiban éppen erre a kérdő intonációra találunk bizonyítékot:

Emdi munï satasïz? – Hav, satamïz. ’Ezt [a lovat] most eladja? – Igen, eladjuk.’ (f. 22v.).

Ebben az eldöntendő kérdésben itt nem találunk kérdőpartikulát, és önmagában – kérdőjel

híján – akár kijelentő mondatként is lehetne fordítani. A feleletben található igenlés

azonban egyértelművé teszi, hogy kérdésről van szó, amelyben nyilvánvalóan az

intonációnak kell hordoznia a kérdő minőséget.

Föntebb, az e- létigének a mai özbegben található rögzült alakjai között már szerepelt az

ekan, amely a múlt idejű participium toldalékát viseli, s a beszélt nyelvben a cselekvésnek,

történésnek a bizonytalan vagy váratlan jellegét fejezi ki a beszélő szempontjából.

Ugyanakkor a toldalékszerű partikulák (affiks-yuklama) között számon tartott -mi

kérdőpartikula egyértelműen a kérdezés eszköze, pl. Uyda edingizmi? ’Voltatok

otthon?’,344 noha másodlagosan összetett mondatok összekapcsolására is szolgál, pl. Ular

bir yerga yig‘ildilarmi, suhbat „bu yil – paxta yili“ deyishdan boshlanadi. ’Amikor csak

összegyűltek, az „ez az év a gyapot éve” mottóval kezdődött a beszélgetés.’ 345 További

vizsgálatot igényel, hogy megengedhető-e az eldöntendő kérdésben elhagyni a

kérdőpartikulát, s ha igen, akkor ez milyen hatással van a mondat intonációjára.

Csak ezt követően tárgyalja ‘Āšūr beg a mi és ma partikulát (f. 16r.), amelyek a nyugati

grammatikában is megfelelnek a kérdezésről alkotott fogalomnak. A leírás alapján ezek az

elemek a kétséget (šakk) és a bizonyosságot (yaqīn) jelzik, pl. kelär mi ’jön vagy nem’,

344 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 107; Landmann, i. m., 25.
345 Abdurahmonov, i. m., 96, 151.
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berär mä ’ad vagy nem’. Mint látjuk, a szerző keze az írás miatt meg van kötve a

szupraszegmentális elemek jelölhetőségét illetően, ezért ezúttal a ’vagy nem’ betoldással

érzékelteti a perzsa fordításban a bizonytalanságot, ami egyúttal a partikulák eredeti

szerepkörére is utal. Bár a nyelvtan elválasztja funkcionális szempontból a mi és ma,

illetve a mu partikulát, valójában ezek ugyanannak az eldöntendő kérdőszócskának az

allomorfjai.

Különösen is érdekes megfigyelni, hogy a mai özbegben a kérdezés és a bizonytalanság

kifejezésének eszközei éppen ellenkező módon jelennek meg a nyelvtan leírásához képest.

Az ekan nem annyira a kérdezés, mint inkább a bizonytalanság kifejezésére szolgál, a -mi

ezzel szemben az eldöntendő kérdések morfemikus jelölője, és csak járulékosan, a

kérdezés természetéből adódóan fejezi ki a kétséget.

Valaminek a lehetőségét a törökben az ige -gän vagy -ġan participiumi végződésével

együtt a bolġay (vagy más helyesírással bolgay) segédigével fejezik ki (f. 16r–17v.). A

valószínűség vagy a találgatás ilyenkor a múltban már megtörtént eseményekre

vonatkozik.346 ‘Āšūr beg bemutatja a szerkezet személyenkénti ragozását is:

Szám/Személy Állító Tagadó

E/3 qïlgan bolgay ’lehet, hogy tett’ qïlmagan bolgay ’lehet, hogy nem

tett’

T/3 (qïlgan bolgaylar ’lehet, hogy

tettek’)

(qïlmagan bolgaylar ’lehet, hogy

nem tettek’)

E/2 bargan bolgaysan ’lehet, hogy

mentél’

qïlmaġan bolgaysan ’lehet, hogy

nem tettél’

T/2 qïlġan bolgaysïz ’lehet, hogy

tettetek’

qïlmaġan bolgaysïz ’lehet, hogy

nem tettetek’

E/1 qïlgan bolgaymïn ’lehet, hogy

tettem’

qïlmagan bolgaymïn ’lehet, hogy

nem tettem’

T/1 qïlgan bolgaybïz ’lehet, hogy

tettünk’

qïlmagan bolgaybïz ’lehet, hogy

nem tettünk’

A többes szám harmadik személyű alak talán másolási hiba folytán hiányzik a szövegből.347

A személyragot a jövő idejű optatívusz -gäy vagy -ġay toldalékával ellátott bol- ’lesz’

dinamikus létigéből származó segédige kapja, miközben a tagadás -ma/-mä szuffixumát az

346 Eckmann, Chagatay Manual, 171; Bodrogligeti, i. m., 228–229.
347 Erre utalhat a befejezetlen, állítmány nélküli félmondat („A többes szám jele a -lar…”), amelyet rögtön

utána a második személy alakjai követnek.
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alapige viseli. A példák között ennek ellenére találunk egy olyat is, amelyben a segédige

hordozza a tagadást is: bargan bolmagay ’lehet, hogy nem megy’.

Amint az föntebb, az igeidők tárgyalásánál láthattuk, az irodalmi özbeg nyelv ma nem

használja a -ġay/-gäy/-qay/-käy toldalékos jövő időt, helyette más időjeleket használ a

futurum jelölésére. A bo‘l- ’lesz’ ezzel szemben gyakran szerepel többek között -(i)b,

-gan/-qan/-kan vagy -adigan/-ydigan végű igék után segédigeként. Ilyenkor a bo‘l-

többnyire a cselekvés, történés befejezettségét, elvégzettségét mutatja, pl. U kelganida,

men ovqatlangan bo‘laman. ’Mire ő megérkezik, addigra én már megebédeltem.’348

2.2.4.6 A terminatívusz

Korábban már előkerült az ekvatívusz -ča toldaléka (f. 15r.), s a kérdezés és a

bizonytalanság tárgyalása után a terminatívusz kapcsán a szerző ismét előhozakodik a

hasonlítással (f. 17v–17r.). A terminatívusz a cselekvés tér- vagy időbeli irányultságát,

célját vagy végpontját (’intihā) fejezi ki, toldalékai pedig a következők lehetnek: -gäčä,

-ġača, -ča, pl. öyġäčä kelib edük ’a házig jöttünk’, qorġanča barïbtur ’a vár felé ment’.

‘Āšūr beg a -ča/-čä szuffixum sokoldalú használatára irányítja a figyelmet, s a többi

toldalék mellett említve kimondatlanul is rávilágít arra, hogy a terminatívusz -ġača/-gäčä/-

qača/-käčä szuffixumai etimológiájuk szerint összetett ragok.349

Ehhez képest a modern özbegben a -cha önállóan nem használatos terminatívuszi

értelemben, csupán ekvatívuszi és kicsinyítő képzői jelentésben. A részes esettel

összekapcsolva azonban a -gacha/-qacha/-kacha ma is megtalálható, pl. Buxorogacha

necha kilometr? ’Hány kilométer van még Buharáig?’, Men soat sakkizdan o‘n ikkigacha

ishladim. ’Nyolctól tizenkét óráig dolgoztam.’ 350

2.2.4.7 Időhatározói gerundiumok

‘Āšūr beg a térbeli végpontként meghatározott terminatívusz bemutatása után az időbeli

viszonyok kifejezésének módjaira is kitér, és három időhatározói igeneves szerkezetet

ismertet (f. 17r–18v.). Az első a -gäč vagy -ġač képzővel ellátott gerundium, amely az

348 Landmann, i. m., 63; Guérin, i. m., 80–81.
349 Eckmann, Chagatay Manual, 101; Bodrogligeti, i. m., 51.
350 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 104, 107; Landmann, i. m., 100, 104.
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előidejűséget érzékelteti, vagyis az esemény közvetlenül a főige által jelzett cselekvés vagy

történés előtt következik be.351 A nyelvtan ezt valaminek a kezdeteként (’ibtidā) határozza

meg. Ahogyan azonban azt az ágens névszó képzőinek a fölsorolásánál is láthattuk (f.

10r.), ezúttal is gyanakodhatunk arra, hogy a terminatívusz -ġača és -gäčä toldalékai után

nem csupán az irányultság közös vonása miatt következik a -ġač és -gäč képzős igenév,

hanem az alaki hasonlóság is motiválta az asszociációt – dacára annak, hogy a két

szuffixum nem azonos szófajhoz csatlakozik: a terminatívusz névszói eset, az előidejű

gerundium pedig igéhez kapcsolt végződés.

‘Āšūr beg megemlíti még a sayï névutót is, mert annak a -gän vagy -ġan toldalék után

kitéve a -ġač/-gäč/-qač/-käč gerundiummal megegyező jelentése van. A sayïn és sayu alaki

variánsokkal rendelkező névutó jelentése az ótörökben ’minden, összes’ volt, 352 a keleti

törökben azonban a múlt idejű participium szuffixuma után kitéve ’amint’ vagy ’ahogy’

értelmet ölt magára.353 A nyelvtan szerint a két szerkezet megfelel egymásnak, pl. kelgäč

urdï ’amint megjött, ütött’, bargan354 sayï aldï ’amint elment, el is vette’.

A sayï névutóval képzett szerkezet folytatásának tekinthető a mai özbegben a -gan/-qan/-

kan sayin/sari, jelentése azonban némileg eltérő, a ’minél jobban – annál inkább’ (vagy

egyszerűbben ’ahogy’) értelemben használatos, pl. Yurganimiz sari charchadik. ’Minél

tovább sétáltunk, annál inkább elfáradtunk.’355 A -gach/-qach/-kach toldalékkal képzett

határozói igenév szintén élő szerkezet jelenleg is, és ugyanúgy a főige előtt közvetlenül

végbement esemény jelölésére szolgál, pl. Uyga qaytib kelgach choy ichdik. ’Amint

hazaértünk, teát ittunk.’356

A második időhatározói igenév, amelyről a szerző szót ejt, a -günčä, -ġunča vagy

-qunča képzőt viseli, tartalmát pedig az ’amíg’ jelentéssel adja vissza a szerző, vagyis a

gerundium terminatív igenévként a főige akciójának végpontját jelöli, pl. fulānï kelgünčä

olturgïn ’ülj le, amíg valaki jön’, onï barġunča qopmagïn ’ne állj föl, amíg ő el nem

megy’.357 ‘Āšūr beg a képző birtkos személyjeles toldalékolhatóságát is részletezi:

Szám/Személy Gerundium Jelentés

351 Eckmann, Chagatay Manual, 145; Bodrogligeti, i. m., 276–277.
352 Clauson, i. m., 858–859.
353 Eckmann, Chagatay Manual, 123–124.
354 Talán másolási hibából fakad, hogy a kézirat bargan helyett bargay alakot ír, a következő mondatból

azonban kiderül, hogy a sayï névutó a -ġan/-gän/-qan/-kän participium után áll.
355 Landmann, i. m., 76, 119.
356 Landmann, i. m., 92.
357 Eckmann, Chagatay Manual, 147–148; Bodrogligeti, i. m., 274–276.
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E/3 kelgünčä ’jöttéig’

T/3 – –

E/2 kelgün͡gčä ’jöttödig’

T/2 kelgün͡gizčä ’jöttötökig’

E/1 kelgümčä ’jöttömig’

T/1 kelgünmizčä ’jöttünkig’

Többes szám első személyben egy másik alakot is megad (qopġubïzča), ami nyilvánvalóan

a személyjelölők keveredését mutatja a nyelvtanban. Mivel a kiindulási pont, a kelgünčä

nem illik bele a sorba a toldalék n hangja és a -si személyjel hiánya miatt, gyanítható, hogy

maga a -günčä, -ġunča vagy -qunča gerundium nem kaphat birtokos jeleket. Erre utal a

Chagatay Manual is – ez a képző a XV. századtól kezdve a hasonló hangzás révén

fokozatosan összekeveredett az ’amekkora, amennyi’ jelentés ű -ġuča/-güčä toldalékkal,

amely eredetileg a -gü igenév ekvatívusza volt,358 s ily módon elképzelhető két morféma,

azaz a -ġu/-gü/-qu/-kü és a -ča/-čä közé a birtokos személyjel beékelődése. Korábban az

ágenst jelölő névszó kapcsán már volt szó a határozott jövő időről, amely éppen a -gü

képzőnek és a birtokos személyjelnek az összetétele, pl. kelgümdür ’jönni fogok’. Végső

soron az, hogy a két toldalék nyelvtanunkban is minden különbségtétel nélkül összeolvadt,

bizonyára abból ered, hogy a -günčä, -ġunča és -qunča toldalékból ‘Āšūr beg elvonja a -ča

ragot, és szabadon kezeli a képző megmaradt tövét.

A szerző a -günčä, -ġunča vagy -qunča igenévvel azonos jelentésűnek tartja a -gäni

v a g y -ġanï s z u f f i xum na k – a m e l y i t t vo l t a ké ppe n a -ġan/-gän/-qan/-kän

participiumképzőnek a birtokos személyjeles alakja – az ekvatívusz esetragjával ellátott

formáját. Ez személyenként a következőképpen toldalékolható:

Szám/Személy Gerundium Jelentés

E/3 onï kelgäničä ’az ő jöttéig’

T/3 olarnï kelgäničä ’az ő jöttükig’

E/2 seni kelgänin͡gčä ’a te jöttödig’

T/2 sizni kelgänin͡gizčä ’a ti jöttötökig’

E/1 meni kelgänimčä ’az én jöttömig’

T/1 bizni kelgänimizčä ’a mi jöttünkig’

Eckmann János birtokos személyjel nélkül, némiképpen eltérő, ’ahogy, amennyire’

jelentésben említi ezt a szerkezetet, pl. kön͡glüm tilägänčä ’ahogy a szívem óhajtja’,

358 Eckmann, Chagatay Manual, 148; Bodrogligeti, i. m., 274.
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eligimdin kelgänčä ’ahogy tőlem telik’.359 A nyelvtanban szereplő mintasor ugyanakkor

azért is bír jelentőséggel, mert a nyelvtan során itt látható teljes egészében a névmások

birtokos esete. A rag -ni formájáról a Chagatay Manual is szót ejt.360

A -guncha/-quncha/-kuncha végű határozói igenév a jelenlegi irodalmi nyelvben is

megtalálható ’amíg’ jelentésben, pl. Bolalar maktabdan qaytib kelguncha ovqatni

tayyorlayman. ’Amíg a gyerekek megjönnek az iskolából, addig elkészítem az ebédet.’

Emellett a szerkezet rendelkezik ’ahelyett’ jelentéssel is, pl. Televizor tomosha qilguncha

suhbatlashaylik! ’Tévénézés helyett beszélgessünk!’ Talán az önálló -cha toldalék

terminatívuszi jelentésének hiánya az oka annak, hogy a személyjelek kitétele esetén a

szerkezet részben módosul, és a -ga qadar végződés kerül a helyébe, pl. Men kech

kirguniga qadar ishladim. ’Addig dolgoztam, amíg beesteledett.’361 Ezzel összhangban

állnak a -gan/-qan/-kan szuffixummal képzett szerkezetek – időhatározói funkcióban a

-cha toldalékot ugyancsak a -ga qadar helyettesíti, pl. uyga kelganiga qadar ’amíg

hazajön’, a -cha szuffixum ugyanis – a Chagatay Manual példájához hasonlóan – fok-

mértékhatározóként tűnik föl, pl. qo‘limdan kelganicha ’ahogy tőlem telik’.

2.2.4.8 A névszó képzése

A nyelvtan a denominális szóképzéshez hasonlóan az igéből származtatott névszókról is

beszámol (f. 18v–19v.). ‘Āšūr beg már a munkája elején fölosztja a névszókat

képzettségük szerint (f. 2r.), ennek megfelelően lehet egyszerű (cāmid) vagy származtatott

(muštaqq) a névszó. Az arab morfológiának fontos része a származtatás (’ištiqāq). Ez az

általános értelmezés alapján a szavak minden osztályára vonatkozhat, és nem csupán az

igékből képzett névszókra, hanem akár az olyan esetekre is, amikor például egy partikulát

képeznek tovább igévé, pl. savvafa ’elhalaszt, hátráltat’ (a jövő időt jelző savfa

partikulából). Végső soron az ’ištiqāq fogalma bármely két szó közötti kapcsolatra ráillik,

ha azok ugyanabból a gyökből származnak.362

‘Āšūr beg szűk értelemben csak a névszóképzésre korlátozza a terminust. A török

nyelvben a következő deverbális nomen képzőket határozza meg, amelyek által

359 Eckmann, Chagatay Manual, 134. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 276. A hasonlóságot kifejező kötőszókat
(’ahogy’, ’amint’) számos nyelv – így a magyar is – gyakran használja időhatározói jelentésben,
jellemzően a gyors egymásutániságot érzékeltetve.

360 Eckmann, Chagatay Manual, 112. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 122, 128.
361 Landmann, i. m., 93.
362 Owens, i. m., 106–107.

106



derivatívumok a cselekvés megnevezésére szolgálnak (’ism bā musammā):

Maṣdar Képző Képzett alak

kelmäġ ’jön’ -iš keliš ’jövés’

an͡glamaġ ’ért’ -aġ an͡glaġ ’értés’

ačmaġ ’kinyit’ -uġ ačuġ ’nyitva’

qïlmaġ ’tesz’ -ïġ qïlïġ ’megtett’, ’tett’

kürüšmäġ ’birkózik’ – kürüš ’birkózás’

Az elsőként említett -iš magát az eseményt vagy az eredményt, illetve a cselekvés

végrehajtásának módját kifejező képző, amely általánosan elterjedt a török nyelvekben.363

A z -aġ, -uġ é s -ïġ toldalékok tulajdonképpen ugyanannak a -ġ/-g/-ïġ/-ig/-uġ/-üg

szuffixumnak a különböző megjelenési formái, amelyeket a szerző az allomorfizmus

korábbi eseteihez hasonlóan itt is különválaszt. G. Clauson a legáltalánosabb deverbális

képzőnek tartja,364 szerepét tekintve egyaránt képezhet melléknevet (pl. öl- ’meghal’ > ölüg

’holt’, quru- ’szárad’ > quruġ ’száraz’) vagy eseményt, folyamatot jelölő főnevet (pl. aġrï-

’fáj’ > aġrïġ ’fájdalom’, biti- ’ír’ > bitig ’írás, levél’).365 Jól példázza a kétféle árnyalatot a

qïlïġ, ami egyfelől jelzőként ’megtett’ jelentéssel bír, míg főnévi értelemben a ’tett’ a

cselekvés megnevezésére utal.

A kürüš ’birkózás’, a qïčïš ’viszketés’ és a qušar ’ártás’ ritka példái az igenévszóknak, a

törökben ugyanis nagyon kevés a nomenverbum, noha létező jelenség, pl. keč ’késő’ ~ keč-

’múlik’, köč ’vándorlás’ ~ köč- ’vándorol’, qarï ’öreg’ ~ qarï- ’öregszik’, qol ’kéz’ ~ qol-

’kér’, tüz ’egyenes’ ~ tüz- ’rendez’, unut ’feledés’ ~ unut- ’felejt’.366

Az -(i)sh cselekvésnév a mai özbegben is megvan, sőt a törökországi törökhöz képest

kiterjedtebb a használata. Ugyanis olyan nyelvtani szerkezetekben (igék, névutók vonzata,

necesszivitás), ahol a törökországi török a -ma/-me vagy -mak/-mek végződést használná,

az özbeg az -(i)sh toldalékot részesíti előnyben, pl. Non olishga boraman. ’Megyek

kenyeret venni.’ Bizga o‘z vaqtida xabar berishni unutmang! ’Ne felejts el idejében

jelentkezni!’ Kitobni qaytarib berish uchun keldim. ’Azért jöttem, hogy visszaadjam a

könyvet.’ Bir-biringizga yordam berishingiz kerak. ’Segítenetek kell egymásnak.’367

Hasonlóképpen az -(i)q/-(i)k képző is föllelhető a mai nyelvben, pl. ochiq ’nyitott,

nyílt’, o‘lik ’halott, holt’, tirik ’élő, eleven’, quruq ’száraz’, og‘riq ’fájdalom’, bitik ’írás’,

363 Clauson, i. m., xlv; Eckmann, Chagatay Manual, 66; Bodrogligeti, i. m., 67–68, 258–259.
364 Clauson, i. m., xliv.
365 Eckmann, Chagatay Manual, 60–61.
366 Eckmann, Chagatay Manual, 52; Bodrogligeti, i. m., 156.
367 Landmann, i. m., 68–72.
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qiliq ’tett’. A szuffixum kétalakúsága a szavak eredeti hangrendiségét tükrözi, ez azonban

arra enged következtetni, hogy a képző ma már nem produktív, és csak szótári alakokban

fordul elő.

A mai özbegben is csak kevés szó tartozik a nomenverbumok közé, pl. kurash

’birkózás’ ~ kurash- ’birkózik’, kech ’késő’ ~ kech- ’átkel, túljut’, ko‘ch ’vándorlás’ ~

ko‘ch- ’vándorlás’, urush ’csata’ ~ urush ’harcol’.368

A szerző a névszóképzés eddig fölsorolt szabályait (qavā‘id) az összes török nyelvre

nézve érvényesnek tekinti. Ugyanakkor azt állítja, hogy előfordulhatnak olyan képzések is,

amelyek nem általánosíthatóak mindegyikre, és ilyenkor az adott nyelvre jellemző

használatnak vagy előírásoknak megfelelően kell eljárni, illetve ahogyan az abban a

nyelvben hallható. ‘Āšūr beg a bigin ’hasonló’ szót hozza erre példának, amelyből nem

lehet olyan elemet elkülöníteni, amely annak névszói minőségét mutatná, s az ilyen

névszókat morfológiai ismertetőjegy híján kivételnek tekinti.369

A következőkben tehát azokat a végződéseket gyűjti össze, amelyeket jellemzően

névszók viselhetnek, és eltérnek a föntebb említett képzési módszerektől:

Alapszó Végződés (Képzett) névszó

–
-ġu

qïrġu ’karvaly’

almaġ ’vesz’ alġu ’vevő’

tïnmaġ ’nyugszik’ -č tïnč ’nyugalom’

–
-ma

alma ’alma’

(salmaġ ’dob, vet’) salma ’hurok’

(sačmaġ ’szór’) -qaq sačqaq ’pénzszórás’

–
-gü

üzän͡gü ’kengyel’

(külmäġ ’nevet’) külgü ’nevetés’

A képzett névszók alapszava zárójelben szerepel a táblázatban, ha azt a szerző egyébként

nem tünteti föl. Amint azt ‘Āšūr beg maga is megállapítja, a fölsorolt példák között

egyaránt találhatunk valódi képzéseket és ténylegesen nem származtatott álképzéseket,

amelyek csupán hangalakilag csengenek össze az előbbiekkel.

A -gü vagy -ġu végződés esetében az alġu (nem csak ’vevő’, ahogy a szerző megadja,

368 További példák a törökországi törökből: don ’fagy’ ~ don- ’megfagy’, güreş ’birkózás’ ~ güreş-
’birkózik’, tat ’íz’ ~ tat- ’ízlel’, göç ’vándorlás’ ~ göç- ’vándorol’, kuru ’száraz’ ~ kuru- ’szárad’, savaş
’háború’ ~ savaş- ’harcol’. A török nomenverbumokkal többek között Gombocz Zoltán, majd az ő
nyomán Ligeti Lajos is foglalkozott. Ld. Ligeti Lajos, Gombocz a török nomen-verbumokról. Magyar
Nyelv 58 (1962) 464–466.

369 A bigin vagy bigi a kibi ’hasonló’ névutó metatézises változata. Jellemzően a Navā’ī előtti keleti török
szerzőknél fordul elő. Clauson, i. m., 686; Eckmann, Chagatay Manual, 121; Bodrogligeti, i. m., 72–73.
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hanem ’vétel’ is) és a külgü valóban deverbális származékok, képzőjükről az aktív

participium kapcsán már volt szó (f. 10r.). G. Clauson szerint csak nagyon ritkán fordul elő

a török régiségben denominális névszóképzőként a -ġu/-gü, amely elvont fogalmakat és

konkrét tárgyakat jelölő főnevekben, illetve melléknevekben jelenik meg, pl. tuzġu

’ételajándék’, buġraġu ’harcias, tevemén jellemű’.370

A -č toldalékot funkciója szerint az elején fölsorolt szuffixumok közé (-iš, -aġ, -uġ, -ïġ)

számítja ‘Āšūr beg, tehát a cselekvést megnevező névszók képzői közé, és valószínűleg

azért szerepel később, mert nem tartja általánosan alkalmazhatónak. A -č többnyire elvont

fogalmakat jelöl, sok esetben a visszaható -n igeképző után szerepel, amit a nyelvtan által

megadott többi példa is alátámaszt, pl. sevün- örül > sävünč ’öröm’, továbbá qïl- ’tesz,

csinál’ > qïlïnč ’viselkedés’, qorq- ’fél’ > qorqunč ’ijesztő’, saġïn- ’gondolkodik, tűnődik’

> saġïnč ’gondolat’.371

‘Āšūr beg példái alapján a -ġu vagy -gü toldalékhoz hasonlóan a -ma végződés sem

minden esetben deverbális képző, hanem szételemezhetetlen lexémákban is megjelenhet

rímként, ahogyan ez az alma ’alma’ szóból is látszik. Ugyanakkor a salma valóban igei

származék, töve a sal- ’dob, vet’. A szuffixum igen elterjedt a török nyelvekben, bár G.

Clauson szerint -maq/-mäk > -ma/-mä nyílt szótagos formájában csak a középtörök

nyelvekben kezdett kialakulni.372 Többnyire az ige absztrakt jelentését adja meg, de

konkrét tárgyakat is jelölhet, pl. salma ’hurok’, továbbá as- ’akaszt’ > asma ’fölakasztás’

vagy ’fülbevaló’, ček- ’húz’ > čekmä ’húzás’ vagy ’lovaglócsizma’.373

A szokásszerű vagy ismétlődő cselekvést, a cselekvést végző eszközt, 374 illetve a

valamire való hajlamot vagy készséget jelzi a -ġaq/-gäk/-qaq/-käk toldalék, amely a

nyelvtan példáiban kivétel nélkül igei származékok képzője, pl. sač- ’szór’, továbbá ayt-

’mond’ > ayġaq ’beszédes’, bat- ’süllyed’ > batqaq ’mocsár, ingovány’.375

A mai özbeget illetően a fönti végződések közül már volt szó a -gi képzőről az ágens

névszók kapcsán, pl. yoz- ’ír’ > yozgi ’írás’, kul- ’nevet’ > kulgi ’nevetés’, yig‘la- ’sír’ >

370 Clauson, i. m., xl.
371 Eckmann, Chagatay Manual, 64; Bodrogligeti, i. m., 65.
372 Clauson, i. m., xliii.
373 Eckmann, Chagatay Manual, 63; Bodrogligeti, i. m., 63, 249–250.
374 Clauson, i. m., xliv.
375 Eckmann, Chagatay Manual, 61. Valójában ehhez a végződéshez is lehetne olyan névszókat sorolni,

amelyek egykor akár igei származékok is lehettek, mára azonban elhomályosult a tövük, pl. qulqaq ’fül’,
amely talán egy mára teljesen elavult *qul- ’hall’ ige derivátuma lehet. Németh Gyula, Az uráli és a török
nyelvek ősi kapcsolata. Nyelvtudományi Közlemények 27 (1928–1930) 72; Clauson, i. m., xli, 621.
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yig‘lagi ’sírás’.376 Egyes szavakban – többnyire visszaható igék képzőjeként – a -ch

szuffixum is előfordul, pl. ishon- ’hisz’ > ishonch ’hit, bizalom’, tayan- ’támaszkodik’ >

tayanch ’támasz’, o‘kin- ’sajnál’ > o‘kinch ’sajnálat, sajnálkozás’.377 A -ma képző szintén

megvan a modern irodalmi nyelvben, pl. topil- ’találtatik’ > topilma ’lelet’, tug‘- ’szül’ >

tug‘ma ’születési’, chiz- ’rajzol’ > chizma ’vázlat, rajz’, qo‘sh- ’hozzátesz, hozzáad’ >

qo‘shma ’összetett’.378 Ezek mellett a -qoq képző is előfordul, ám a szuffixumkezdő q

illeszkedésének hiánya arról tanúskodik, hogy ma jobbára rögzült formákban jelenik meg,

pl. botqoq ’mocsár, ingovány’, yopishqoq ’ragadós’, urishqoq ’harcias, erőszakos’.379

2.2.4.9 Két segédige

A nyelvtan végül két segédige használatát írja le (f. 19v–20v.), noha ezt ilyen formában

nem fogalmazza meg, s ehelyett egy másik ige hozzátoldásáról beszél. A két segédige

közül az első az almaġ ige, amelynek eredeti alapjelentése ’vesz’, egy másik ige után

kitéve azonban ’tud’ értelmet kap. ‘Āšūr beg a kelmäġ ’jön’ alapszó segítségével

részletesen ismerteti a segédigés szerkezet konjugációját, mintegy összefoglalva az egész

nyelvtant:380

Igealak Szám/Személy Állító Tagadó

Közeli múlt idő

E/3

kel aldï ’jöhetett’ kel almadï ’nem jöhetett’

Jelen idő kel alar ’jöhet’ kel almas ’nem jöhet’

Távoli múlt idő kel alïb edi ’jöhetett

volt’

kel almab edi ’nem jöhetett

volt’

Folyamatos múlt kel alar edi ’jöhetett’ (kel almas edi ’nem jöhetett’)

Jövő idő kel algay ’jöhet majd’ kel almagay ’nem jöhet majd’

Felszólító mód kel alsun ’jöhessen’ kel almasun ’ne jöhessen’

Gerundiális jelen kel alïbtur ’jöhet’ kel almabtur ’nem jöhet’

Feltételes mód
E/1

kel alsam ’jöhetnék’ kel almasam ’nem jöhetnék’

Óhajtó mód kel alay ’jöhessek’ kel almay ’ne jöhessek’

Közeli múlt idő E/2 kel aldïn͡g ’jöhettél’ kel almadïn͡g ’nem jöhettél’

376 Landmann, i. m., 100.
377 Magrufova, i. m., I. 344, II. 144, 501.
378 Magrufova, i. m., II. 203, 241, 366, 643.
379 Magrufova, i. m., I. 136, 260, II. 279.
380 Figyelmet érdemel, hogy ilyen jellegű igeragozási összefoglaló ’Aẓfarī grammatikájának a végén is

található, ld. Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 267–268.
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T/2 kel aldïn͡gïz

’jöhettetek’

kel almadïn͡gïz ’nem

jöhettetek’

E/1 kel aldïm ’jöhettem’ kel almadïm ’nem jöhettem’

T/1 kel alduk ’jöhettünk’ kel almaduk ’nem jöhettünk’

Participium
Aktív Passzív

kel algučï ’jönni tudó’ kel almïš ’jöhetett’

Megjegyzi még, hogy ezeket az alakokat csak a köznép használja, a szabatosan beszélők a

puszta igető helyett a kelä, esetleg a kelib határozói igenévi alak381 után teszik ki a

segédigét, bár úgy véli, ez utóbbi kevésbé választékos. Ahogyan azt a nyelvtan eddigi

példáiból is láthattuk, a beszélt nyelvre jellemző vonás egyes hangoknak a kiesése (pl.

kelibtürlär > kelibtülä), és bizonyosan ezt tükrözi a „közönségesek” és a „különbek”

nyelvhasználata közötti különbségtétel is, amennyiben a szabatos beszéd jobban követi az

irodalmi nyelvet, s a törökül ékesen beszélők alatt itt azokat kell értenünk, akik a szavakat

és hangokat akkurátusan kimondják. A kollokviális nyelvben – amit e jelenség leírása

révén ismét tetten érhetünk – a normától eltérően előfordulhat tehát, hogy a határozói

igenév képzője kiesik, és az almaġ közvetlenül az igetőhöz csatlakozik, s ennek

eredményeképpen a kelä aldï alakból kel aldï lesz.

A z al- segédige nem csupán a szerző által bemutatott török nyelvváltozatban, hanem

számos más török nyelvben is a lehetőség, a valószínűség és a képesség kifejezésének

eszköze, amikor az igető -a/-ä (magánhangzós tövek után -y) gerundiumos alakja után

áll.382 A -p vagy -b végű határozói igenévvel együtt azonban ettől eltérő jelentést

eredményez. Ilyenkor a segédigés szerkezetben az kap hangsúlyt, hogy az esemény

magának a cselekvőnek az irányában, illetve a saját érdekében történik, pl. satïp al-

’megvásárol’. Az eseménynek ezzel ellentétes iránya ennek megfelelően a ber- ’ad’

segédigével fejezhető ki, pl. satïp ber- ’elad’. G. Clauson utal arra, hogy az -a/-ä/-y

gerundiummal képzett al- segédigés szerkezet kialakulásának az ideje bizonytalan,

legkorábbi előfordulásai a csagatáj és a kun nyelvhez kötődnek.383

A z ol- ’vesz’ segédigével képzett összetett igei (qo‘shma fe‘l) szerkezeteket a mai

özbegben is meg lehet találni, és használatuk is az imént bemutatott rendszerhez igazodik.

Ha tehát a főige az -a/-y gerundiumos alakban áll, akkor a segédige képességet, lehetőséget
381 A határozói igenév képzőjének körülírásakor ‘Āšūr beg a szóvégi hā helyettesítőjéről beszél. Ez minden

bizonnyal a perzsa nyelv hā betűvel írott végződésére utal, amely az ige múlt idejű töve után áll, pl.
āmada ’jőve’, s valóban ugyanúgy határozói igenevet képez.

382 Eckmann, Chagatay Manual, 143; Bodrogligeti, i. m., 283–284.
383 Clauson, i. m., 124–125. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 287.
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és valószínűséget fejez ki, pl. Ertaga biznikiga kela olasanmi? ’Holnap el tudsz jönni

hozzánk?’. Érdekes módon a mai nyelv alapján két szempontból is reflektálhatunk ‘Āšūr

beg nyelvtanára. Egyrészt a beszélt özbeg nyelv tanúsága azt mutatja, hogy a határozói

igenév -a toldaléka mássalhangzóra végződő igetövek esetén elmaradhat, és a segédige ily

módon a puszta igetőhöz kapcsolódik, pl. Afsus, men kelolmayman. ’Sajnos nem tudok

jönni.’ Másrészt ‘Āšūr beg példái között az al- ’vesz’ főigeként is szerepel egy alkalommal

(ala alasan ’vehetsz’), ám a mai özbeg ilyen esetben a bil- ’tud’ segédigét – amely

egyébként a megszerzett tudást érzékelteti – részesíti előnyben, hogy elkerülje az azonos

tövek halmozását.384 Az ol- segédigének az -(i)b gerundiummal képzett szerkezete a

modern nyelvben is az eseménynek a cselekvő felé  való irányultságát mutatja, pl. Telefon

raqamimni yozib ol! ’Írd föl magadnak a telefonszámomat!’385

A segédigés szerkezet alapigéjének határozói igenévi alakja kapcsán ‘Āšūr beg rövid

áttekintést nyújt a különböző gerundiumokról. Elsőként a magánhangzó nélküli bāval

képzett alakok magánhangzóinak szabályait írja le, ahogyan azt már az ebből származtatott

igeidő ismertetésekor is megtette (f. 9v–9r.). A második képző az -ay vagy -ayïn, pl. alay

’véve’, keläyin ’jőve’. Ezek az -a/-ä/-y gerundium hosszabb változatainak tűnnek. A

hosszabb alakokat egyrészt párhuzamba lehet állítani a jelen időnek az ugyancsak

bővítettebb megjelenési formájával: kelädür ~ keläydür ’jön’ (f. 6r.), másrészt

összefüggésbe lehet hozni őket néhány föntebb említett egyes szám első személyű

igealakkal, amelyek esetében már több ízben is tapasztalhattunk ingadozást az eddigiek

során a jelentés megadásában, hiszen a keläy ’jöjjek’ optatívuszi, a keläyin ’jövök’ jelen

idei értelmezésben tűnik föl (f. 8r–9v, 13r.), miközben az itteni példák (alay ’véve’, keläyin

’jőve’) egyaránt határozói igenevet képviselnek. Mindezt alátámasztja, hogy ugyanitt, a

szemléltetésekkel egy sorban a tagadó formájukat is megtaláljuk, ami a nyelvtan szerint a

-may szuffixummal képezhető, pl. almay ’nem véve’. Ez szintén fölbukkant már a

határozatlan jelen idő -mas tagadásának alaki variánsaként (f. 7v.). Ugyanakkor a

Chagatay Manual a határozói igenév tagadásai közt említést tesz egy hosszabb -mayïn/-

mäyin toldalékról is, pl. tanïšmayïn ’nem megismerkedve’.386 Ily módon a gerundium -ay/-

384 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 114; Landmann, i. m., 84, Guérin, i. m., 42–44, 123–125.
Míg az özbegben az ol- ’vesz’ segédige általános használatával szemben a bil- ’tud’ specifikus
szerepkörrel bír, addig a törökországi törökben a bil- segédigét találjuk az általános jelentésben, pl.
gelebilirim ’jöhetek’, az al- ige ugyanakkor nem rendelkezik ilyen jellegű grammatikai funkcióval. Ld.
Lewis, i. m., 153–154.

385 Landmann, i. m., 87.
386 Eckmann, Chagatay Manual, 151–152. Ld. még Bodrogligeti, i. m., 273–274.
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äy, illetve -ayïn/-äyin képzőit a -may/-mäy, valamint a -mayïn/-mäyin képzők pozitív

polaritású tükörképeinek tekinthetnénk, ami elősegítené az -a/-ä/-y gerundium alaki

változatai között az eligazodást, és az egyes szám első személyű igealakokkal kapcsolatos

homofóniát is tisztázná – a példák szűkösségéből és hiányosságából adódóan azonban a

nyelvtan csak részlegesen és közvetetten erősíti meg ezt a rendszerszerűséget.

A gerundiális eredetű jelen idő kapcsán láthattuk (f. 9v–10v.), hogy a modern özbegben

is megtalálható az -(i)b határozói igenév (ravishdosh), pl. qarab ’nézve’, ko‘rib ’látva’. A

mai nyelvben szintén meglévő -a/-y gerundium ugyancsak előfordult már a jelen idő

jeleként (f. 6r.), emellett önálló formában – gyakran reduplikálva – módhatározóként

funkcionál, pl. so‘ray-so‘ray ’kérdezősködve’. Ahogyan azt az ol- ’vesz’ segédige példája

mutatja, mindkét határozói igenévi alak összetett igei szerkezeteknek lehet az alaptagja, s

ez a segédigétől függően különböző jelentést eredményezhet.387 A két gerundium tagadása

rendre -may, illetve -masdan. A két szuffixum közti, az események időszerkezetére

vonatkozó árnyalatnyi különbség a köznyelvi használatban többnyire elvész, pl. Qiz meni

ko‘rmay o‘tib ketdi. ’A lány elment mellettem anélkül, hogy engem látna.’ ~ Qiz meni

ko‘rmasdan o‘tib ketdi. ’A lány elment mellettem anélkül, hogy engem látott volna.’ Az

özbeg nyelvtan szerint a -may valójában az -a/-y, a -masdan pedig az -(i)b határozói igenév

tagadása.388

N. Rajabov szerint az özbeg nyelvjárások állító formában nem ismerik az -ayïn/-äyin

toldalékot határozói igenévként – jóllehet az összefoglaló táblázat szerint a régi török

nyelvekben megvolt ez a szuffixum –, tagadásban viszont helyenként megjelenik a

-mayïn/-mäyin változat is a -may/-mäy mellett. Mássalhangzós igetövek után az -a

végződéshez képest hosszabb -ay forma szintén megtalálható Szamarkand környékén.389

‘Āšūr beg ezzel szemben a -may turub „szócskát” tartja a magánhangzó nélküli bā

tagadásának, amelyből a -may az iméntieknek megfelelően az -a/-ä/-y gerundium tagadó

formája, a turub pedig a tur- ’áll’ ige rögzített, -b határozói igeneves alakja. A tur- segédige

387 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 110; Landmann, i. m., 83–89; Guérin, i. m., 72–87. Az ol-
segédigén kívül a főige igenévi alakjától függően eltérő jelentésű többek között a ber- ’ad’ segédige is. Az
-(i)b végződéssel a recipiens felé való irányultság kap hangsúlyt, az -a/-y toldalékkal pedig a cselekvés
folytatólagossága, pl. Eng yaqin dorixona qayerdaligini aytib bera olasizmi? ’Meg tudná mondani, hogy
hol van a legközelebbi gyógyszertár?’ ~ U menga qaramasdan keta berdi. ’Továbbment anélkül, hogy
rám nézett volna.’ Más segédigék jelentéstöbbletét lényegében nem befolyásolja a gerundium alakja, így a
bor- ’megy’ esetében az igenévtől függetlenül az esemény fokozatos kibontakozása áll a középpontban,
pl. Bemorning ahvoli yaxshilanib boryapti. ’A beteg állapota fokozatosan javul.’ ~ Yakinlasha boryapti.
’Egyre közeledik.’

388 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 110; Landmann, i. m., 91.
389 Rajabov, i. m., 108–113, 117–120.
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az alapige -a/-ä/-y, illetve -p vagy -b gerundiumos főigével egyaránt állhat, jelentésében

pedig a folyamatosságot, illetve az állandóságot illusztrálja.390 ‘Āšūr beg számára a turub a

toldalék része, és nem azonosítja az eredeti tur- ’áll’ igével, éppen ezért nem is közöl

igeragozási sorokat úgy, mint azt az al- ’vesz’ segédigével kapcsolatban tette. Ehelyett

néhány példamondat segítségével szemlélteti a -may turub használatát, pl. olturmay turub

qoptï ’le sem ülvén, fölkelt’, nemärsä yemäy turub su ičti ’semmit sem évén, vizet ivott’,

uruš körmäy turub qačtï ’harcot nem látván, elmenekült’, emgäk čekmäy turub yarmaq

taptï ’nehézséget nem szenvedvén, aranyat talált’, su körmäy turub ötük čïqarardï ’vizet

nem látván, levette a csizmát’. Minthogy a szerző a határozói igenév tagadásaként említi a

példákat, az összetett igés szerkezet mindig az alárendelt tagmondatban helyezkedik el. 391

Ugyanakkor a példamondatok – részben az alany hiánya miatt – azt a benyomást keltik,

mintha a hozzájuk tartozó szövegkörnyezet hiányoznék, és így abból kiragadott

szemléltetéseknek tűnnek.392 Noha a perzsa fordítás minden esetben a határozói igenév

egyszerű tagadását tartalmazza, a -may turub végződésű határozói igenévi tag az összes

mondatban valamiféle folyamatosan fennálló állapotot mutat, amelynek ellenére az

állítmányi esemény megvalósul – ily módon a segédige ténylegesen a folyamatosság

kifejezője lehet.

A tur- ’áll’ ige a modern özbeg nyelvben is rendelkezik segédigei szerepkörrel.

Történetileg a főige -a/-y gerundiumos alakjával alkotott szerkezetből jött létre az -adigan/-

ydigan jelen-jövő idejű melléknévi igenév. Ebben az összeforrott morfémabokorban a múlt

idejű participiumnak a -gan toldalékát viselő tur- segédige rövidebb, -di formát öltve,

szuffixumként található meg, pl. keladigan ’eljövendő’.393 Ezenkívül a tur- segédige az -

(i)b gerundiumos főige mellett is megjelenhet, és a folyamatosságot, illetve a szokásszerű

vagy ismétlődő cselekvést fejezi ki. Míg az egyszerű folyamatos jelentés esetében a tur-

konjugációja nem kötött, pl. Eshikni qarab turing! ’Nézd az ajtót!’, addig az esemény

folyamatszerűségét hangsúlyozza az, ha a tur- segédige ugyancsak -ib végződést kap, s

390 Eckmann, Chagatay Manual, 144, 151; Bodrogligeti, i. m., 286, 289.
391 Ezt a mai özbeg megfelelő miatt fontos kiemelnünk, hiszen amint látni fogjuk, a szerkezet állítmányi

pozícióban is állhat.
392 Ennek ellenére van olyan példamondat, amelynek akár közmondás is lehet az alapja, vagyis nem

szükséges okvetlenül hiányzó szövegkörnyezetet föltételeznünk. A su körmäy turub ötük čïqarardï
mondathoz hasonló közmondást találunk W. Radloff nyomán Vámbéry Ármin altaji mondatai között: Ha
még nem látod a vizet, ne vesd még le a csizmát! Vámbéry Ármin, Keleti életképek. Budapest, 1876, 413.

393 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 110; Landmann, i. m., 82, 85; Guérin, i. m., 89–90, 114–
115.
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ehhez az igei személyrag járul, pl. Xat yozib turibman. ’Levelet írok.’394 Ez azt jelenti,

hogy amiként ‘Āšūr beg egyetlen, osztatlan elemként kezeli a nyelvtanban a turub

segédigét, úgy ebben a speciális szerkezetben is változatlan marad a tur- segédige alakja,

és turib formában szerepel a főige után. A nyelvtörténet tehát ilyenformán igazolja ‘Āšūr

beget, aki a tur- segédige turub alakját rögzült elemként úgy kezeli, mint önálló partikulát.

Végezetül arra is ki kell még térnünk, hogy a turib segédigét a -may tagadó határozói

igenév mellett is megtaláljuk a mai özbegben. Ilyenkor a szerkezet a cselekvés folyamatos

hiányát fejezi ki, pl. Yozmay turibdi. ’Nem ír.’395

A társalgási rész szövegei bővelkednek a páros igés szerkezetekben. Az al- segédige

rendkívül gyakran fordul elő lehetőséget és képességet kifejező jelentésével, és egyaránt

megjelenik a teljes -a/-ä/-y gerundiumi formájában, valamint a toldalék nélküli, puszta

tővel is, pl. Bukün bašïm aġrïrur, otlaqča bara alman. ’Ma fáj a fejem, nem tudok menni a

legelőre.’ (f. 34r.), Yašïm seksän yïldan ötübtür. Yayaq bar alman. ’A korom már túl van a

nyolcvanon. Nem tudok gyalog menni.’ (f. 25r.). Ehhez képest a tur- sokkal ritkábban tűnik

föl segédigei funkcióban. Úgy tűnik, hogy ezekben az esetekben a szerkezet jelentése a

beálló esemény huzamosságát mutatja, pl. Yigirmä beš kündin atïm yem tutub turubtur. ’A

lovam huszonöt napja kificamította a lábát.’ (f. 26v.), Bu kečäšdä qarïndašlar vä yatlardan

köp ellär yïġïlïb turub edilär. ’A szóváltás alatt rokonokból és idegenekből nagy sokaság

verődött össze.’ (f. 38r.).

Ez utóbbinál sűrűbben jelentkezik a szövegekben a ber- ’ad’, a kel- ’jön’, a keltür- ’hoz’

és a bar- ’megy’ segédige. A ber- rendszerint a cselekvés kedvezményezettségét mutatja,

pl. Tonlarïn͡g kim tikib berür? ’Ki varrja neked a ruháidat?’ (f. 30r.), Ol išimni qïlïb ber!

’Intézd el nekem azt a dolgomat!’ (f. 57r.). A kel- többnyire a mozgás irányát, valamint az

esemény elvégzettségét, megtörténtét jelzi, pl. Bu atnï, kim minib kelibsiz, nečägä satqun

alïb edin͡giz? ’Mennyiért vásárolta ezt a lovat, amelyen idelovagolt?’ (f. 24r.), Köp ačïqïb

kelibsän, yegin! ’Nagyon megéheztél, egyél!’ (f. 31r.). Ehhez hasonló a keltür-, amely – bár

nem kizárólagos ez a különbségtétel – inkább tranzitív igék mellett mutatkozik, pl. Atïnï

öldürüb keltürdün͡g. ’Megölted a lovát.’ (f. 28r.). Ugyancsak a kel- segédigéhez hasonlít

használatában a bar-, a mozgás iránya azonban értelemszerűen ellentétes irányú, pl. Navāb

Bahramand ḫān rafāqatïnï nemä üčün qoyub barasïz? ’’ (f. 27v.), Ötmäk ḥāżir bar. Ülüš

394 Yeniliyeva–Alekseyev–Razzoqov–Gruza, i. m., 110–111; Landmann, i . m., 82, 85, 88–89; Guérin, i. m.,
74–76. A tur- ’áll’ ige az -(i)b turib szerkezetben jelentésváltozás nélkül behelyettesíthető az o‘tir- ’ül’,
yot- ’fekszik’ és yur- ’sétál, halad’ segédigékkel.

395 Guérin, i. m., 76.
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qïlïb barïn͡g! ’Kész a kenyér. Oszd el!’ (f. 31v.).

Ezenkívül van még néhány segédige, amelyek a szövegekben csak ritkán fordulnak elő,

úgymint a tüš- ’esik’, pl. Atnï egär baġlab nečük keltüräy? Nečä kündür kim egäri sïnïb

tüšübtür. ’Hogy nyergeljem föl a lovat? Több napja, hogy eltörött a nyerge.’ (f. 25v.), a

qal- ’marad’, pl. Ertädin tüškäčä öyün͡g ešiki üstigä olturub qaldïm. ’Reggeltől délig

ücsörögtem a házad ajtajában.’ (f. 26r.), a sal- ’vet, helyez’, pl. Munča ellärni yergä

öldürüb saldïn͡g. ’Ennyi embert legyilkoltál.’ (f. 36r.), a tašla- ’hajít’, pl. Yigirmä beš

yigitni öldürüb tašladïm. ’Huszonöt legényt megöltem.’ (f. 37v.) vagy a ket- ’megy,

elmegy’, pl. Özgä ellig atlïq qačïb kettilär. ’A többi ötven lovas elmenekült.’ (f. 38v.).

Ezzel zárja a szerző a török nyelv grammatikájáról szóló munkáját. Még ugyanezen az

oldalon (f. 20v.), a lap alján olvashatjuk a kézirat másolójának, Sayyid Vaḥya ud-Dīnnek a

bejegyzését h. sz. 1253. muharram 17-i dátummal.396

2.3 A nyelvtan elemzésének tanulságai

Mint láthattuk, ‘Āšūr beg nyelvtana az arab-perzsa grammatikai hagyomány előírásait és

fogalomrendszerét követi. A nyelvet a három osztály, a névszók (’ism), az igék (fi‘l) és a

partikulák (ḥarf) szerint tárgyalja. Noha a szerző maga nem tagolja leírását ilyen

egységekre, mégis jól kitapintható, hogy a török nyelv jelenségeit többé-kevésbé ezek

szerint a fogalomkörök szerint rendezi.

Nem független e hármas tagolástól a nyelvtan másik fenomenologikus nézőpontja,

amely szerint az elrendezés az arab esetrendszert követi. Ahogyan az aktív participium

összefonódik az alanyesettel, a passzív participium a tárgyesettel és az ’iżāfat a birtokos

esettel, ugyanúgy a nyelv három osztálya is összefügg az ’i‘rāb végződéseivel. Az

önmagában álló névszó ugyanis alanyesetben áll, de amint egy tranzitív ige kerül mellé,

azonnal megjelenik a tárgyeset, a partikula pedig a birtokos esetet vonja maga után. Nem

véletlen tehát, hogy ‘Āšūr beg nyelvtanának igéket taglaló részében olyan hamar

előbukkan a tranzitivitás kérdése.

Megfigyelhető, ahogy a szerző a tipológiailag alapvetően eltérő vonásokat mutató arab

nyelv grammatikai kategóriáit alkalmazni próbálja a török nyelvre. Ez egyrészt abban

mutatkozik meg, hogy a török nyelvre nézve irreleváns, illetve abból hiányzó fogalmakhoz

396 Ez hozzávetőlegesen 1837. április 23. vasárnap lehetett.
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igyekszik megfelelőt társítani. Ilyen például a kettes számmal kapcsolatos megoldása: a

kettes és a többes szám közösnek nyilvánításával nem kell mellőznie az előbbi fogalmát,

hanem lehetősége nyílik arra, hogy együtt kezelje a többes számmal. Szintén jól szemlélteti

ezt az igyekezetet az ’ism-i makān esete. A qïlmaġ ornï valóban a ’tett helye’, ami

párhuzamos a kataba ’ír’ igéből származtatott maktab ’az írás helye’, azaz az ’iskola’

jelentésű szóval, ez a képzés – bár grammatikailag természetesen lehetséges, – a török

nyelvtan szempontjából mégis irreleváns, hiszen ebben a formában nem alkot önálló,

különleges szerkezetet, érthető módon a szerző is csak az arab struktúra miatt tesz említést

róla.

A névszó–ige–partikula kategóriáinak alkalmazása másrészt abban nyilvánul meg, hogy

a török nyelv jelenségeit társítja az arab fogalmakhoz. Meghatározó példája ennek a török

esetragok besorolása a partikulák közé. Mivel nem megfelelői az arab eseteknek, viszont

megkerülhetetlen elemei a török nyelvnek, az arab morfológia alapján a harmadik

szóosztályban kapnak helyet, függetlenedve a névszóktól. Ez a tendencia értelemszerűen

kevésbé domináns – a szerző jobban ragaszkodik a nyelvtanírás arab-perzsa mintáihoz,

mint a török nyelvi sajátosságok maradéktalan föltárásához.397

Szembeszökő különbség van a nyugati és az arab-perzsa nyelvtanírás között a

megközelítés szempontjából. Az előbbi hagyományosan a nyelvi szintek szerint mutatja be

vizsgálata tárgyát, a mikroszinttől, vagyis a hangtantól kiindulva a makroszintig, azaz a

mondattanig. Az arab nyelv grammatikájából építkező tradíció azonban egészen másképp

kezeli a nyelvi szinteket, s az nem válik a leírás szervezőelvévé. Ily módon kevesebb

figyelmet fordít a fonológiára, ami inkább a betűk függvényében, közvetetten bontakozhat

ki, miközben a betűk a morfológiához is legalább annyira kötődnek, hiszen az arab ḥarf

nem csak betűt, hanem partikulát is jelent.

A nyugati hagyományhoz képest a szintaxis is máshogy jelenik meg. A mondat

elemeinek egymáshoz fűződő viszonyát, illetve annak minőségét az ’i‘rāb

szabályrendszere írja le. Ez elsősorban olyan relációkra vonatkozik, mint a predikatív

szerkezet, a birtokos szerkezet, névutós szerkezetek, és ‘Āšūr beg nyelvtana végén

különféle időhatározói alárendelő szerkezeteket is találhatunk. Nem tér ki azonban többek

397 Ez jól mérhető azáltal, hogy olyan alapvető fogalmak és szerkezetek maradnak említetlenül, mint az
ablatívusz -dan/-dän/-dïn/-din esetragja, s ugyanígy a számnevekkel vagy a kérdő névmásokkal
kapcsolatos tudnivalókat is teljesen érintetlenül hagyja a nyelvtan. Hangsúlyozandó, hogy ezek a
megállapítások itt elsősorban ‘Āšūr beg írására vonatkoznak, ’Aẓfarī munkájában például az ablatívusz,
valamint a számnevek és a kérdő névmások témaköre is terítékre kerül, ld. Péri, A török írás- és
szóbeliség nyomai, 246, 249, 250–251.
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között olyan kézenfekvő szintaktikai viszonyokra, mint például az igei vonzatokra, a

mondat szórendi szabályaira, tárgyi és egyéb igeneves szerkezetekre.

Mindez a következő kérdést veti föl: milyen mértékben fedi le a török nyelvet a

nyelvtan által nyújtott grammatikai ismeretanyag? Vagy azokkal a szavakkal, amelyekkel

‘Āšūr beg fogalmaz műve bevezetőjében: mennyire teljes, alapos és elegendő az a

tananyag, amelyet tanítványainak összeállított? A kérdést mérlegelve nyilvánvaló, hogy

számos terület kimaradt a leírásból, amint arra már föntebb is kitértünk. Ennek ellenére

meg kell állapítanunk, hogy ‘Āšūr beg műve kielégíti az arab-perzsa tradíció

nyelvtanírásának a követelményeit, sőt bizonyos szempontból túl is halad azokon.

A fejezet elején már utaltunk rá, hogy az arab grammatikusok számára az arab nyelv

kiindulási pontja a Korán nyelve volt, amelynek aprólékos földolgozása és elemzése révén

születtek az első nyelvtanok. Ez azt jelenti, hogy a leírási módszerük deskriptív volt,

ugyanis a meglévő anyag alapján vonták le következtetéseiket az arab nyelv szabályaira

vonatkozóan. Az idő múltával azonban a nyelv változása arra ösztönözte a

grammatikusokat, hogy visszanyúljanak a Korán nyelvéhez, amelyet etalonként helyeztek

a létrejövő nyelvi változatok elé, s ily módon szükségszerűen végbement a nyelv

standardizációja. Az arab nyelvtanírás tehát preskriptív szemléletet öltött.

A perzsa és a török esetében azonban nem volt ok szigorú szabályok előírására, hiszen

csak az arab volt a szent nyelv. Ezt láthatjuk ‘Āšūr beg munkájában is. Megközelítése

deskriptív, a gerundiumból képzett jelen időhöz fűződően például nem mulasztja el

megjegyezni, hogy a kelibtürlär ’megjöttek’ olyan igealak, amellyel a könyvekben lehet

találkozni, a hétköznapi nyelvben viszont ugyanez kelibtülä formában is hallható (f. 9r.).

Szintén az élőnyelvet tükrözi az almaġ segédige bemutatása. Ennek során az igealakok

hosszadalmas fölsorolását a köznyelvi alakban, vagyis a főigének a puszta igetövével adja

meg (f. 19r.): kel aldï, kel almadï, kel alar stb. a kelä aldï, kelä almadï, kelä alar alakok

helyett. Gyakran fűz megjegyzést egy-egy nyelvi megoldás esztétikai minőségéhez, de

csak ritkán fordul elő, hogy megtiltja valaminek a használatát, pl. a men kitételét a keldim

előtt és után is (f. 5v.).

A beszélt nyelvi elemek nagy száma arra enged következtetni, hogy ‘Āšūr beg a

nyelvtanát elsősorban nem a török irodalomban való tájékozódás megkönnyítése végett írta

meg tanítványainak, hanem azért, hogy akár a hétköznapi beszélgetésekben is el tudjanak

igazodni. Szintén ezt támasztják alá a szerző ékességre vonatkozó megjegyzései, ezeknek

118



ugyanis akkor van igazán hasznuk, ha valaki nem csak olvassa, hanem írja vagy beszéli,

azaz produktívan alkalmazza is a nyelvet. Annak érdekében, hogy a nyelvkönyv forgatója

ebben mélyebb ismereteket szerezhessen és a beszédben fejlődhessen, ‘Āšūr beg a

nyelvtan utáni fejezetben különféle hétköznapias párbeszédeket és történeteket jegyez le. A

továbbiakban tehát ennek a társalgási résznek a hátterét tesszük a vizsgálat tárgyává, és azt

kutatjuk, hogy milyen körülmények között, hol és kik számára vált lehetővé e

nyelvkönyvnek köszönhetően a török nyelv elsajátítása.

3 A társalgási rész elemzése

3.1 A társalgási rész elemzése társadalomrajzi szempontból

A nyelvtani összefoglaló után következő társalgási fejezet megírására az sarkallta ‘Āšūr

beget, hogy megmutassa tanítványának, miként kell az egyes szavakat összefüggő

mondatokká formázni, és a kiváló Mīr Muḥsin ḫān ezáltal elsajátíthassa a török nyelven

való beszédet. Ennek során a szerző hangsúlyozottan is a hétköznapias nyelv alapjait és

használatát kívánja bemutatni.

Érdemes ezen a ponton egy kis kitérőt tennünk, és számot vetnünk a nyelvi standard

kérdésével. A standard nyelv az a nyelvi etalon, amelyhez viszonyítjuk a különféle

nyelvváltozatokat. Ezek lehetnek területi variánsok (dialektusok), társadalmi réteg szerinti

változatok (szociolektusok) vagy akár az egyénre speciálisan jellemző nyelvi formák

(idiolektusok), de a nyelv sokrétűségéből fakadóan más szempontok alapján is

elkülöníthetünk nyelvváltozatokat (pl. nyelvi regiszterek, diakronikus változatok). A nyelvi

standardizálásnak több útja is lehetséges. Gyakran az irodalmi nyelv válik normává,

másszor eltérő nyelvjárásokból alkotják meg a standardot. A standardizálásban lényeges

szerepe van az oktatásnak, amely értelemszerűen egy kiemelt normát állít követendő

példaként a tanulók elé. A standard nyelv tehát rendszerint magasabb presztízzsel

rendelkezik, mint a többi nyelvváltozat.398

A kézirat grammatikai részében láthattuk, hogy ‘Āšūr beg nem egyetlen török

nyelvváltozat leírására összpontosít, sőt kifejezetten markáns jellemvonása a nyelvtaníró

nézőpontjának a tág megközelítés, amelynek eredményeképpen szüntelenül vizsgálja és

számításba veszi a terítéken lévő nyelvtani szerkezet alternatív alakjait, és gyakran tesz

398 Wardhaugh, i. m., 31–37.
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említést arról, hogy egy-egy török nyelvben (pl. az özbegben vagy a kizilbasban) az

aktuális struktúra hogyan jelenik meg. Ennek alapján a nyelvkönyv nem egy standard török

nyelvet tár az olvasó elé, hanem inkább sokszínűségében mutatja be azt. Másik oldalról

azonban ‘Āšūr beg tananyaga is akarva-akaratlanul tesz egy lépést a standardizálás felé.

Egyrészt egy nyelvkönyv elkészítése szükségszerűen ebben az irányban hat. Másrészt a

nyelvtani jelenségek bemutatásakor fölvonultatott alternatív alakok mellett a szerző

sokszor kiemel a többi közül egy-egy változatot a hozzáfűzött értékítéleteivel, ami

nyilvánvalóan a nyelvtanuló számára teszi könnyebbé az igényes nyelvi forma

kiválasztását. Harmadrészt a nyelvtanban szemügyre vett alternatívák palettájához képest a

társalgási rész nyelvi képe jelentősen leegyszerűsödik. Jó példa ez utóbbira, hogy míg a

tagadás partikuláinál még yoġ, yoq, yoḫ, sőt az özbegek nyelvére vonatkozóan coq is

szerepel a nyelvtan fölsorolásában (f. 15r.), addig a társalgási részben csak a yoq formát

találjuk meg, még akkor is, amikor egy-egy özbegként jellemzett karakter szólal meg: Men

oġrï yoqmïn! ’Nem vagyok tolvaj!’ (f. 38r.).

Ugyanakkor egy nyelvkönyv megszerkesztése csak egy lépcső a standardizálás

folyamatában. A második lépcső az írásba foglalt nyelvnek a használatba való átvitele. A

standardizált nyelv többek között kereskedelmi, oktatási, irodalmi és vallási célokat

szolgálhat.399 Adódik tehát a kérdés: ‘Āšūr beg nyelvkönyvének volt-e az egyéni oktatáson

túlmutató célja? A mű szerzője direkt formában nem ad választ a kérdésünkre, ám a

nyelvkönyvek – különösen a gyakorlatias tudás elsajátítását célzó nyelvkönyvek –

szükségszerűen tükrözik az adott nyelv beszélőinek mindennapjait, életkörülményeit, és a

nyelvi illusztrációként fölvonultatott dialógusok, illetve történetek vizsgálatán keresztül

betekintést nyerhetünk a beszélőközösség életébe, társadalmi viszonyaiba. A megírás

okairól és a szerzőt motiváló tényezőkről tehát többet is megtudhatunk, ha megkíséreljük

föltárni a nyelvkönyv társadalomrajzi tanulságait. Ehhez elsősorban a kézirat második,

társalgási részének szövegeire támaszkodhatunk, emellett helyenként utalnunk kell a

nyelvtani leírás bizonyos megállapításaira és aspektusaira is.

A szövegben ábrázolt társadalom kitapintható jellegzetességeit a következő kérdések

megválaszolásával próbáljuk meg körvonalazni a szöveg alapján:

399 Uo.

120



1. Földrajzi- és egyéb helyviszonyok: Mely városok, földrajzi egységek jelennek meg a

szövegben ábrázolt közösség lakóhelyeként? Milyen távolabbi területekre történik utalás?

Milyen színtereken zajlanak az események és a beszélgetések?

2. Nyelvek, népek, népcsoportok: Milyen nyelven beszélnek a közösség tagjai? Milyen

népek, népcsoportok tűnnek föl a szövegben?

3. Foglalkozások és anyagi helyzet: Milyen foglalkozásokat űznek az emberek? Milyen

anyagi-vagyoni viszonyok között élnek?

4. A társadalmi tagolódás kérdései, a vallás: Milyen a szereplők közt a férfiak és a nők

aránya? Milyen vallású a közösség? Milyen címeket és rangokat viselnek a közösség

tagjai?

Végül ezek alapján kísérletet teszünk annak megállapítására, hogy ‘Āšūr beg vajon

milyen társadalmi rétegbe tartozóknak szánhatta a művet, illetve mi lehetett a

nyelvkönyvnek a – Mīr Muḥsin ḫān nyelvtanulásán túlmutató – használati célja.

3.1.1 Földrajzi- és egyéb helyviszonyok

A szövegekben a következő városok és földrajzi helyek fordulnak elő: Kunduz (f. 22v, 23v,

26v, 50v.), Jarkend (f. 22v, 24r, 32r, 48v, 51v–51r, 54r.), Buhara (f. 22r, 24v, 26v, 55v.),

Taskurgan (f. 22r, 24v, 26v, 31r, 38v–38r, 40v.), Szamarkand (f. 27v, 28v, 31r, 35v, 36v,

47r, 55v–56v.), Karabag (f. 28r, 35v.), Taskent (f. 29v, 45v, 46r, 52v, 56r.), Kokand (f. 32r–

33v.), Hudzsand (f. 39r, 42r.), Pul-i Malan (f. 47v.), Balh (f. 53r, 55v.) és Sírábád (f. 61v.),

továbbá földrajzi tájegységként megjelenik még Horászán (f. 28v.), az Aláj-hegység (vagy

Alatag) (f. 52v.) és Badahsán (f. 53r–54v.).

Ezek a helynevek igen sokféle összefüggésben utalhatnak a társalgási részben

megrajzolt közösség életterére. Az egyik párbeszéd (f. 22r.) szereplője például Buharából

érkezett, ám a lakhelye Taskurgan. Más települések, mint például Kokand (f. 32r–33v.)

vagy Karabag (f. 35v–35r.), egyes szereplők úti céljának megnevezése végett jelennek meg

a történetekben.

A személynevek mellett gyakran tűnnek föl a szereplők származására utaló jelzők is: a

jarkendi Murād bay (f. 32r.) és Mavlānā Nūr ud-Dīn (f. 51v.), a szamarkandi Mavlānā

’Abū Manṣūr (f. 28v.) és Mavlānā ’Abū ’Ismā‘īl (f. 35v.), a taskenti Subḥānqulï beg (f.
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45v.), Sa‘d Ullāh beg (f. 46r.) és Davlat bay (f. 52v.), a hudzsandi Ḫudāyār beg (f. 39r.) és

Qarabaz ḫān (f. 42r.), valamint a kalmak származású, alatagi Yaltaš ḫān (f. 52v.).

A földrajzi helyek tehát utalhatnak származási helyre, lakóhelyre, az aktuális párbeszéd

vagy történet színterére vagy akár úti célra is. Mindez arra enged következtetni, hogy a

térség városai – mint később látni fogjuk, több szempontból is – élénk kapcsolatban álltak

egymással. Egyrészről jellemző volt a nagyfokú migráció a városok között, másrészről az

is kiderül, hogy a jövevények származási helyét pontosan számon tartották.

Érdemes tehát szemügyre venni, hogy melyik jelenlegi országok területén helyezkednek

el ezek a városok, illetve földrajzi egységek. A mai Kelet-Özbegisztánban található Buhara,

Szamarkand, Taskent, Kokand és Sírábád.400 Tádzsikisztánhoz tartozik Hudzsand és

részben Badahsán, illetőleg az Aláj-hegység területe is, ez utóbbi a Tien-san nyugati

nyúlványaként kelet felé, Kirgizisztánban folytatódik a Selyemút mentén. Észak-

Afganisztánban van Kunduz, Taskurgan,401 Karabag,402 Balh és Pul-i Malan,403 továbbá

Badahsán és Horászán területén is osztozik Afganisztán, utóbbin Iránnal.404 Végül Kína

Hszincsiang tartományának délnyugati határvidékén helyezkedik el Jarkend városa.

Összességében tehát ezek a városok és tájegységek rajzolják ki a nyelvkönyv társalgási

részében bemutatott közösség lakóhelyét. A települések, helységek száma összesen tizenöt.

Ezek láthatólag egy olyan többé-kevésbé összefüggő területet jelölnek ki a térségben,

amely egyrészt a XVI. és a XVIII. század közötti időszakban a Buharai Kánság

fennhatósága alatt állt, másrészt annak közvetlen határvidékét alkotta. 405 Ugyanakkor a

400 Észak-Afganisztánban és Dél-Özbegisztánban is található egy-egy Sírábád nevű település. A szöveg a
várost egy lovas üldözés kapcsán említi (f. 61v.). Bár ebből a részletből nem derül ki pontosan, melyik
Sírábádról van szó, talán mégis valószínűbb, hogy a sík vidéken fekvő özbegisztáni helységre utalhat a
szerző – ahol messziről könnyebben megpillanthatták a menekülő Ṣūfīt –, mint a hegyes környezetben
található afganisztáni településre.

401 Valószínűleg a Balh és Kunduz között félúton fekvő Taskurganról van szó (másik nevén Hulm), az sem
zárható ki azonban teljes bizonyossággal, hogy a délkelet-hszincsiangi Taskurganra utal a szöveg, de akár
az is lehetséges, hogy az egyik említési helyen az egyikre, másik helyen a másikra vonatkozik a helynév,
ezt azonban bajos volna kinyomozni.

402 Karabag nevű helység ma több is van Azerbajdzsánban, Iránban és Afganisztánban. A szövegben említett
város valószínűleg a mai Kabul Tartomány Karabag Körzetének a központja.

403 Pul-i Malan a Herátból Kandahárba menő úton az első állomás, a Heráttól délre található Harí folyón
átívelő híd. Ld. Lee, i. m., 386.

404 A Horászánt említő szövegrészlet (f. 28v.) alapján nem derül ki, vajon Horászánnak melyik vidékéről van
szó, a mai Észak-Iránról, illetve Dél-Türkmenisztánról vagy Horászán Észak-Afganisztánba átnyúló
keleti részéről.

405 Herát és környéke (így Pul-i Malan is) 1510-ben a Szafavidák kezébe került, Kabul vidéke Karabaggal
együtt a Mogul Birodalom része lett, Taskentet 1517-ben a Kazah Kánság hódította meg. Ld. Allen J.
Frank, The Qazaqs and Russia. In: History of Inner Asia, 363. Kokand és Hudzsand 1709-ben
függetlenedett Buharától, és az előbbi lett a központja a Kokandi Kánságnak. Ld. Golden, Introduction,
337; Bregel, The New Uzbek States, 400–401. Végül Jarkend a Mogul Kánsághoz (vagy más vélemény
szerint 1514-től a Jarkendi Kánsághoz) tartozott. Ld. James Millward, Eastern Central Asia (Xinjiang):
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szövegben Szamarkand, Buhara, Taskurgan és Kunduz a négy legsűrűbben előforduló

városnév, ami viszont a kánság magjában, vagyis a központi területén található

legfontosabb városokra mutat.406

A fönti tizenöt településen, illetőleg tájegységen kívül három olyan földrajzi helynevet

is találunk a szövegekben, amelyek az eddigiektől jóval távolabb esnek: Jazd városa (f.

33v.), valamint Kína (f. 47v.) és India országa (f. 55r.).407

Az első ezek közül a jazdi Mavlānā Šaraf ud-Dīn származási helyét mutatja, vagyis a

tanító Perzsiából érkezett. A második esetben az özbeg Babar ḫān kalandjáról olvashatunk,

aki négy évet töltött Kínában, de miután megölte az uralkodó ( faġfūr) egyik rokonát,

menekülnie kellett. Kína itt egy hosszas külföldi szerencsepróba célpontjaként jelenik meg,

arról azonban nem esik szó, hogy a hatalmas kiterjedésű országnak mely részére vándorolt

a kalandor Babar ḫān. A harmadik tájegység India, és a buharai Ṣūfī Ḫudāyār meséli el,

hogy Balhba érkezése előtt miként keresett gyógyulást füldugulásos betegségére

szülővárosában, valamint Szamarkandban, s ezúttal egy helybéli orvos segítségét kéri. Ha

ő sem tud segíteni, akkor kénytelen India távoli országát célba venni a gyógyulás

reményében.

Mindhárom esetben azt látjuk, hogy a távolabbi térségekkel való kapcsolat elsősorban

az egyének migrációjában mutatkozik meg – Ṣūfī Ḫudāyār például egymaga tette meg a

Buhara–Szamarkand–Balh útvonalat, és azután egészsége helyreállítása érdekében akár

még Indiába sem sajnálna elmenni: ez India határáig mérve összesen körülbelül 1000 km

–, ebből kiindulva viszont talán az is föltehető, hogy e tekintélyes távolságok megtétele

nem csupán egyedi esetekre korlátozódott, hanem arra is gyanakodhatunk, hogy sokak által

és rendszeresen igénybe vett útvonalak lehettek ezek. Ennek jelentősége mindenesetre a

későbbiekben fog kitűnni.

Bár messzemenő következtetéseket egyelőre aligha vonhatunk le, az mindenképpen

figyelemre méltó tény, hogy e három tájegység három iránya mind másfelé mutat: nyugat

(Perzsia), dél (India) és kelet (Kína) felé. Szintén lényeges kiemelnünk, hogy e távoli

helyek csupán említés szintjén jelennek meg a szövegben, azaz sosem az események

aktuális helyszíneként.

1300–1800. In: History of Inner Asia, 266/14. jegyzet.
406 Érdekes módon Balh, amely méreténél fogva ugyancsak ebbe a körbe tartoznék, sokkal ritkábban szerepel

a párbeszédekben és a történetekben, mint ahogyan azt várnánk.
407 Ha a bölcs horászáni fiatalemberek (f. 28v.) nem Észak-Afganisztánból érkeztek, hanem nyugatabbról,

akkor Horászán említése is külső helyszínre utal.
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Az eseményeknek ugyanis földrajzi szempontból egytől egyig a Buharai Kánságban

található vagy annak közvetlen vonzásköréhez tartozó települések adják a színtereit.

Érdemes azonban közelebbről is szemügyre venni, hogy a történések milyen helyszíneken

zajlanak, amelyeknek a sokszínűségéről nehéz átfogó képet adni, s ez azt bizonyítja, hogy

‘Āšūr beg a műve megszerkesztésekor ügyelt arra, hogy a nyelvkönyv szemléltető

szövegei az élet minél több területére kiterjedjenek.

Egyes párbeszédek, szentenciózus megállapítások vagy rövid eszmefuttatások

egyáltalán nem utalnak helyszínekre. Ilyen például az a helytől független szóváltás (f.

27r.), amelyben az egyik fél azért korholja a másikat, mert az olyat tesz, amit nem lenne

szabad, mire ő mentegetőzni kezd, hogy csak olyat tesz, amit parancsolnak neki.

Ugyancsak nem kötődik helyhez az a tapasztalatból szerzett megállapítás (f. 44r.), amely a

ló gyors fölhizlalására tett kísérlet kudarcáról szól. Végül a helyszín nélküli rövid

szentenciákra példaként említhetjük a szülők és a gyermekek viszonyának lehangoló

általánosítását (f. 39r.) vagy az elvetemült emberek javíthatatlanságáról szóló mondást:

Yaman künlär yaḫšï bolur, vä yaman kiši yaḫšï bolmas. ’A rossz napok jóra fordulnak, de a

rossz ember nem javul meg.’ (f. 41v.).

A szövegek túlnyomó részében ugyanakkor általában találunk valamiféle utalást az

események színterére. Azonban sokszor igencsak megnehezíti ezeknek a helyviszonyoknak

az azonosítását, tipologizálását az a tényező, hogy ezek az utalások nem mindig

egyértelműek, és természetesen sok átfedés is adódik közöttük. Jól szemlélteti ezt az a

párbeszéd (f. 23v–23r.), amelyben két ember találkozik, és mivel az egyikük vadászni volt

aznap a pusztában, a másik kérdőre vonja, hogy miért nem küldött neki az elejtett szarvas

húsából, hiszen megtehette volna, bármilyen messze is légyen az otthona. A találkozás

helyszíne talán az utca lehet, ám a szöveg közvetlenül csak a pusztára és a lakóhelyre utal.

Látható tehát ebből, hogy az események színtereinek olyan jellegű számszerűsítésére,

ahogyan azt a földrajzi egységek esetében tettük, ezúttal nem vállalkozhatunk, ezért a

következőkben inkább a szövegekben megjelenő változatosságot és sokszínűséget kívánjuk

fölmutatni.

Miközben többször is szemtanúi lehetünk olyan eseményeknek, amelyek a városon

kívül az úton (f. 24v, 26v–26r, 36r–37v.), a legelőn (f. 34r, 46r, 49v.), a pusztában, illetve a

vadászmezőn (f. 23v–23r, 24v, 29r, 38v, 46r, 49v, 58v, 60r–61r.),408 vagy éppen a csatatéren

408 A yazï ’puszta’ és az avlaq ’vadászmező’ érthető módon időnként egymás szinonimái is lehetnek, előbbi
azonban a vadászattól eltérő összefüggésben is megjelenhet.
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(f. 27v, 40v.) történnek, az elsődleges színtér mégis a város. Ezen belül nagy szerepet

kapnak az olyan közterek, mint a bazár (f. 38v–38r, 40r–41v, 44r, 49v–49r, 59r, 60v.), ahol

az üzleti élet zajlik, és a mindennapi élelmet is beszerzik, vagy a mecset (f. 44v, 55v, 58r.),

ahová nem csupán a napi ötszöri imára gyülekeznek össze az emberek, hanem

találkozhatnak a barátaikkal, ismerőseikkel, és egyéb ügyleteiket intézhetik. Ugyancsak a

mecsethez kapcsolódik az iskola, ahová a gyerekek a mollához járnak tanulni (f. 24r.), de

bizony annak is tanúi lehetünk, hogy vannak iskolakerülők is (f. 41v.). Az ifjúság mellett a

felnőtteknek is van lehetőségük az iszlám tanításaiban való egyéni elmélyülésre, Qarabaz

ḫān például azért tér be a mecsetbe, hogy a Vaẓīfa nevű könyvet olvasgassa, amely minden

bizonnyal a vallási előírások gyűjteménye lehet (f. 42r–43r.). A történéseknek és a

beszélgetéseknek nyilvánvalóan fontos tere az utca (f. 26r, 28r–29r, 50r–51v, 52v, 53v,

59v.), bár föntebb láthattuk, hogy erre sokszor csak következtethetünk, mert a szöveg nem

tartalmaz rá közvetlen utalást. Ugyancsak jelentős helyszín a kút (f. 25r, 44v, 50v.), amely

egyrészt az állatok itatására szolgál – így akár városon kívüli környezetben is megjelenhet

–, másrészt pedig az ima előtti mosakodást biztosítja a történetekben. Egy másik visszatérő

motívum, hogy valaki hiába várakozik az ismerősére, hogy találkozzék vele, mert annak

egy rokon temetésére kellett mennie, tehát – legalább utalás szintjén – a temető is fontos

színtere a közösség életének (f. 44r, 51r–52v, 53v, 58r.).

Már nem a közterekhez tartozik, viszont időről időre megfordulnak a lakosok a

ruhamosó házában (f. 40r, 41r–42v, 48v–48r.), vagy ha a szükség éppen úgy hozza, akkor a

nyeregtáskavarrónál (f. 37r.), illetve az orvosnál (f. 55v–55r.). A beszélgetések legfőbb

színtere azonban a magánszemélyek háza. Ez lehet valakinek az otthona (pl. f. 25v, 27r,

30r, 42r–43v, 44v, 45r, 45r– 46v, 46v, 47v, 49r, 50r–51v, 57v, 57r, 58v, 59v.), de lehet egy

ismerősnél, vendégségben is (pl. f. 25v, 26r, 31v, 32r–33v, 35v–35r, 44v, 45v, 50v–50r,

52v, 57v–57r, 58v, 58r.), illetve ezektől nem mindig különíthető el a szomszédok háza (f.

23r, 48v–48r.). Az emberek megfordulnak a környék tekintéllyel bíró méltóságánál is (f.

24v, 42v, 54r.) – az egyik nagy részletességgel lejegyzet, megható történetben például a

sérülést szenvedett, elszegényedett és magára hagyott Kättäbaš ḫānon segít étellel és

pénzzel egy jóindulatú katonatiszt, Hazāra bay (f. 31r–32v.). Egyes esetekben

egyértelműen kiderül, hogy a várban vagy a helyi erődítményben lakik az uraság, akihez

rendszerint valamilyen ügy miatt vagy hívásra járulnak az emberek (f. 25v, 26r–27v, 46v.).

A párbeszédek állandó témája a környék eseményeinek megtárgyalása – az emberek

125



elmondják egymásnak, mi történt velük, miket hallottak a messzire távozott ismerőseikről,

és hírt adnak a legkülönlegesebb pletykákról is, például a káni tábor legfrissebb

történéseiről (f. 60v.). Ez a hír az asszonyszöktetésről visszatérő beszédtéma a szöveg

utolsó lapjain – valójában egyetlen esemény párbeszédekben kibontakozó ívébe ékelődik

be néhány nem odatartozó rövidebb dialógus.

Összességében megállapíthatjuk, hogy valóban igen sokféle színtere tűnik föl az

eseményeknek, és nagyfokú dinamizmus jellemzi a történéseket, hiszen gyakran éppen

jártában-keltében figyelhetünk meg egy-egy szereplőt, és ily módon nyüzsgő, élettel teli

képek bontakoznak ki a szemünk előtt.

3.1.2 Nyelvek, népek, népcsoportok

A nyelvkönyv közvetítőnyelve a perzsa, azaz az első részben perzsául magyarázza el a

török nyelv grammatikáját, a másodikban pedig perzsául adja meg a szövegek, dialógusok

fordítását.

A nyelvtani részben az infinitívusz vagy cselekvésnév fajtái kapcsán ‘Āšūr beg kitér a

török nyelvek rendszerezésére is (f. 3r.), és a török nyelvnek hét fajtáját sorolja föl: a

turánit, az özbeget, az iránit, a kizilbast, a rúmit, a kásgárit és a nogájt. Ezek közül a

legszebbnek és a legékesebbnek a turáni és az özbeg törökök nyelvét tartja, a többi –

állítása szerint – „nehézkes és faragatlan”. Mivel a szerző a nyelvtan későbbi részeiben

külön utal az özbeg – ritkábban pedig a rúmi és a kizilbas – eltérő, jellegzetes vonásaira, a

szerző értékítélete alapján arra következtethetünk, hogy a nyelvkönyv célja elsősorban az

általa turáni töröknek nevezett nyelvváltozat bemutatása, és vélhetőleg a társalgási rész

történeteinek szereplői is ezen a turáni török nyelven szólalnak meg. Bár az elbeszélt

események során több más népcsoport is megjelenik – így az özbegek is –, az ő

megnyilvánulásaik mégsem mutatnak eltérő nyelvi sajátosságokat, ahogyan arra a yoq

tagadószó esetét említve a társadalomrajzi elemzés bevezetésében már utaltunk.

A nyelvtanban fölsorolt török nyelvek közül a turáni valószínűleg a belső-ázsiai, turki

típusú nyelvet beszélő törököket jelenti, akik elsősorban Nyugat-Turkesztánban,

Transzoxánia városaiban laktak. Az özbeg a nyelvtan adatai alapján ugyancsak belső-

ázsiai, ám inkább a kipcsak típust képviselő nyelvváltozat lehet. Az iráni megnevezés

sejthetően földrajzi terminus, és ily módon ugyanúgy illik az azerbajdzsánira, mint a
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horászáni törökre vagy a türkmenre.409 A kásgári szintén geográfiai megjelölés, amely

alapján a kelet-turkesztáni turki nyelvet beszélő törökségre következtethetünk, akiknek mai

leszármazottjaik a modern ujgurt beszélő törökök Nyugat-Kínában. A kizilbas szintén egy

oguz típusú iráni török nyelvet jelöl – valószínűleg az azerbajdzsánit vagy a türkment –,

ugyanis szinte mindig együtt emlegeti a rúmival, amely viszont egyértelműen az oszmán-

törökre vonatkozik. A nogájra ezen a megjegyzésen kívül nem találunk több utalást a

nyelvtan során, a név bizonyára a Káspi vidékének kipcsak-török népeit jelölhette a szerző

számára.410

A nyelvkönyv anyaga szempontjából egyértelműen a turáni és az özbeg érdemel kiemelt

figyelmet. A kéziratban fölhalmozott nyelvi adat elsősorban a turániról árul el a legtöbbet,

az utalásoknak köszönhetően pedig az özbeg nyelvváltozatnak is tudomást szerezhetünk

egy-egy sajátos tulajdonságáról.

A nyelvtanhoz képest a társalgási rész szövegében igen kevés utalás történik más

népcsoportokra, csupán négy különböző népnév fordul elő benne. Egyetlen helyen

szerepelnek az „irániak” (f. 37r–38v.), de csak egy említés erejéig. Egy özbeg vitéz

szájából hangzik el a történet, amely szerint a pusztában rajtaütöttek száz iráni lovason –

mindössze tízen. A tízszeres túlerő ellenére az irániak hatalmas ember- és anyagi

veszteségek árán megfutamodni kényszerültek.

Szintén egyetlen alkalommal szerepel a szövegekben a kalmak népnév. Két ember

beszélgetésének lehetünk a tanúi (f. 52v–53v.). Egyikük ezer ezüst és egy jó ló fejében

ígéretet tett ‘Azīz baynak, hogy bosszút áll az apjának, a taskenti Davlat baynak a haláláért

a kalmak származású, alatagi Yaltaš ḫānon. A párbeszéd másik szereplője, a közösség

tekintéllyel bíró tagja, teljes mértékben támogatja a vendettát, hiszen sokak vére szárad

már Yaltaš ḫān lelkén. A felek az ügy sikeres kimenetelének reményében válnak el

egymástól, a további történésekről azonban már nem szerzünk tudomást. A kalmak vagy

kalmük a mongol nyelvű ojrátok törökös elnevezése (egyéb mongolos nevük az ölöt vagy

dzsungár), akik a XVIII. századig három nagyobb vándorlási hullámot indítottak a mai

Mongólia területéről nyugatra és délnyugatra. Fontos szerepet játszottak Közép-Ázsiában a

Volga és a Kínai-tenger közötti kereskedelmi utak irányításában, sőt a Buharából kiinduló

409 ‘Āšūr beghez hasonlóan a Mīzān ut-Turkī szerzője, ’Aẓfarī sem határozza meg az iráni törököt
közelebbről, ld. Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 206/60. jegyzet. Végső soron úgy tűnik, az iráni
török elnevezés mindenképpen valamilyen oguz nyelvváltozatot takar.

410 Vö. Péri, Az indiai timuridák, 54.
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útvonalakat is ellenőrzésük alatt tartották mind az Urál felé, mind pedig Kína felé. 411 Talán

maga Yaltaš ḫān is ezek közé a kalmakok közé tartozott.

Ugyancsak egyszer jelenik meg a hazara népnév (f. 54v–54r.), ami ezen a helyen

Qurbān beg származását mutatja. A hazarák Afganisztán középső vidékén lakó, ma a

perzsával rokon iráni nyelvet beszélő népcsoport.412 Emellett a „hazara” többször is

előfordul személynévként (f. 21r–22v, 31r–32v.). Amíg azonban a hazara Qurbān beg

számára láthatólag a napi betevő beszerzése is gondot jelent, addig Hazāra bay tehetős

ember lévén, jószívűen megeteti az éhező elesettet. A hazarákról Alexander Burnes brit

utazó is beszámol, aki a XIX. század első felében járta be Afganisztán és a Buharai Kánság

vidékét, és híradásai egybevágnak ‘Āšūr beg által megrajzolt képpel: noha a hazarák egy

része szabad, sokan közülük a környező népek elnyomása miatt rabszolgaságban élnek a

Herát és Kabul közti vidéken, és ruháért vagy egyéb javakért cserébe nemritkán akár a

gyermeküket is eladják szolgának. A megélhetésért olyan munkákat vállalnak, mint a

vízhordás, a favágás vagy telente Kabulban a háztetőkről a hó lesöprése, pénz híján pedig

jobbára cserekereskedelemmel szerzik be azt, amire szükségük van.413 

Leggyakrabban azonban az özbegeket emlegeti a szöveg, akik több összefüggésben is

föltűnnek. Bizonyos esetekben a megnevezés egyszerűen csak a személy származására utal

(f. 23r, 31r, 32r–33v, 47v, 48r, 50v.), máshol ismeretlen nevű, lóval kereskedő özbegek

tűnnek föl (f. 22v–22r.), akik sokszor igen magas áron adják és veszik az állatokat.

Bár föntebb megállapítottuk, hogy a nyelvkönyv által bemutatott nyelvváltozat a turáni

török, és a szereplők is ezen a nyelven szólalnak meg, a történetekből az derül ki, hogy a

bennük megjelenített közösség nem mutat homogén képet, hanem „turániak” és

„özbegek”414 élnek egymás mellett, és velük még több kisebb etnikum is, mint a hazarák,

az irániak vagy a kalmakok. Noha a nyelvtan arról tanúskodik, hogy a két török nyelv, a

turáni és az özbeg bizonyos vonásokban különbözik, az eltérések bizonyára nem jelentettek

akadályt egymás kölcsönös megértésében. Mégis azt látjuk, hogy a szöveg fontosnak tartja

411 John Andrew Boyle, Kalmuk. In: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. IV. Leiden–Paris, 1978, 534;
Gommans, i. m., 30; Soucek, i. m., 145–146.

412 A hazara népnév minden bizonnyal a török min͡g vagy a mongol min͡ggan ’ezer’ szóból származó perzsa
fordítás, ami arra utalhat, hogy a hazarák egy, a mongol korban betelepült, eredetileg török vagy mongol
ajkú nép leszármazottjai. Vallásukat tekintve többségében síiták, de egy kisebb csoportjuk, a csahar
ajmakok szunniták. Clifford Edmund Bosworth, Hazāra. In: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition.
Supplément. Leiden–Paris, 1982, 366–367; Lee, i. m., xxxiii, 125/107. jegyzet, 466.

413 Burnes, Travels into Bokhara, I. 177–178; Uő, Cabool, 228–231.
414 Fontos szem előtt tartanunk, hogy a „turáni” és az „özbeg” terminusok használata itt elsősorban ‘Āšūr beg

szemléletét követi, és nem föltétlenül illeszkedik ahhoz, amit ma értünk ezek alatt a fogalmak alatt.
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az özbegek megkülönböztetését a közösség többi tagjától. Abban a párbeszédben, amelyre

az irániak kapcsán föntebb utaltunk (f. 37r–38v.), azt látjuk, hogy a dicsekvő özbeg vitéz is

különbnek tartja népét másoktól – a történetében tízen győznek le száz iráni lovast, és nagy

zsákmányra tesznek szert. A kiemelés tehát mindenképpen figyelemre méltó, különösen a

nyelvtani fejezetben közölt nyelvi adatok fényében.

A nyelvtan összesen öt helyen emeli ki az özbegek nyelvének eltérő és jellegzetes

vonásait (vagyis többször, mint az általa fölsorolt többi török nyelv bármelyike esetében).

Ez az öt disztinktív tulajdonság a következő: (1) a főnévi igenév toldaléka -maq, szemben

a többi török nyelvvel, amelyekben q helyett ġ, ḫ vagy k áll (e tekintetben az özbeg

megegyezik az iránival) (f. 3r.), (2) aorisztoszban az -r időjel előtt nem a/ä, hanem u/ü

kötőhang található, pl. kelär helyett kelür ’jön’ (f. 7v–7r.), (3) az egyes szám második

személyű személyes névmás sen helyett sän formában jelenik meg (f. 8v.), (4)

perfektumban a személyrag előtt elmaradhat a -tur/-tür toldalék, pl. kelibtürbiz helyett

kelibbiz ’eljött’ (f. 9r–10v.), (5) a szókezdő y helyén c hang áll, pl. yoq helyett coq ’nem’ (f.

15r.). Az öt közül különösen az utolsó tulajdonság az, amely fokozott figyelmet érdemel.

Ez ugyanis arról tanúskodik, hogy a szövegben sűrűn emlegetett özbegek nyelvileg a

kipcsakos típust képviselték, s ez az adat ily módon alátámasztja azt a történelmi tényt,

miszerint a XVI. század elején a térségbe érkező nomád kipcsakok – az özbeg etnonim

eredeti hordozói – a közép-ázsiai kánságok területén a turki típusú török nyelvet beszélő

lakossággal keveredtek.415 A kézirat történetei tehát alapvetően ezt a képet, „turániak” és

„özbegek” együttélését örökítik meg.

3.1.3 Foglalkozások és anyagi helyzet

A helyszínekhez hasonlóan a foglalkozások palettája is azt illusztrálja, hogy a nyelvkönyv

a hétköznapi életnek minél szélesebb metszetét igyekszik az olvasó elé tárni. A történetek

és a párbeszédek szereplői leggyakrabban valakinek az alkalmazottjai (török mulāzim,

perzsa navkar), ám ez a fogalom a szövegek alapján rendkívül sok szakterületet lefedhet,

amelyek közt a közös pont az, hogy az illető valakinek az alkalmazásában áll. Általában

nem esik szó arról, hogy az uraság vagy a gazda éppenséggel milyen feladatokkal bízza

meg a szolgálattevőt (f. 22r, 23v, 24v, 31r–32v, 36v, 45v, 45r, 47v–47r, 47r–48v, 48r–49v,

415 Golden, Introduction, 330, 332, 336, 406–408.
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50r–51r, 59r–60v.), néha viszont találunk erre vonatkozóan utalást. A munkavégző például

lehet egyszerű szolga (f. 21r–22v, 27r, 29r–30v, 30r, 31r–32v, 34r, 44r, 50v, 50v–50r, 52v–

53v, 53r–54v, 59v–59r.), aki a ház körüli teendőket látja el, vagy hírnökként üzeneteket

továbbít. Az alkalmazásban lévőknek tipikus csoportjai a lovászok (f. 25v–25r, 25r, 46v–

46r.) vagy a pásztorok (f. 34r, 46r, 49v.), akik a gazdájuk állatait gondozzák és

karbantartják. Az uraság emberei természetesen nemegyszer a kardforgatással és a harci

erejükkel tesznek szolgálatot (f. 24v, 27v, 31r–32v, 59r–60v, 60r–61r.). Ennek kapcsán

érdemes visszautalnunk a nyelvtanban föllelhető török szóanyagra, amelyben aránylag

magas a katonai és az állami közigazgatással kapcsolatos terminusok száma, nem

utolsósorban a -vul képzőnek köszönhetően: atlu ’lovas’ (f. 11v.), bašqaq ’felügyelő’ (f.

19v.), buyruġ tuyar ’parancsot bíró’ (f. 11v.), čandavul ’utóvéd’ (f. 11v.), čap- ’támad’ (f.

11v.), čapavul ’rohamozó’ (f. 11v.), elči ’küldött’ (f. 12r.), ertälik ’uralkodó’ (f. 12r.),

hirävül ’előőrs’ (f. 11v.), ḫān ’kán’ (f. 14r.), navāb ’naváb’ (f. 14r.), qaravul ’őrszem’ (f.

11v.), qïlïč ’kard’ (f. 12r.), qorġan ’vár’ (f. 17v.), sazāvul ’büntető, adószedő, gondnok’ (f.

11v.), ülkä ’ország’ (f. 12r.), oqčï ’nyílkészítő’ (f. 10r.), uruš ’csata’ (f. 20v.), urušqaq

’harcos (ember vagy állat)’ (f. 19v.), üzän͡gü ’kengyel’ (f. 19v.), yarlïġ berär ’parancsot

adó’ (f. 11v.), yasavul ’intéző’ (f. 11v.), yayčï ’íjász’ (f. 10r.). A társalgási rész szövegében

különféle katonai rangok és tisztségek is föltűnnek, ezekre a későbbiekben még ki fogunk

térni.

Az alkalmazásban állók ugyanakkor értelmiségi munkát is végezhetnek. Ilyenek például

a házitanítók (f. 22r, 23v, 50r–51r.), így az ő szerteágazó feladataikba is részletesebb

bepillantást nyerhetünk. Többnyire a gazdáik fiait tanítják: klasszikus műveket olvastatnak

velük, vagy éppen az íjászatra oktatják őket. Esetenként maga a munkaadó is órákat vesz a

tanítótól – ’Abū Sa‘īd mirzā például a hadíszok tudományában keres jártasságot. A

szövegekben emellett több ízben találkozhatunk egyúttal olyan tanítókkal és mollákkal is

(f. 24r, 32r–34v, 35v–35r, 49r, 50r–51r, 53r–54v, 56v–56r.), akikről nem tudjuk meg, hogy

valakinek az alkalmazásában állnak-e.

A tanítókhoz hasonlóan szintén az értelmiségi réteghez tartozik az imám (f. 55v.) és az

orvos (f. 55v–55r.), ám az ő munkájuk nem csupán a gazdájuk és annak háznépének,

hanem sokkal inkább a közösség egészének a javát szolgálja, mint ahogy a kisiparosok –

ruhamosó (f. 40r, 41r–42v, 48v–48r.), szabó (f. 30r, 40r–41v.), nyeregtáskavarró (f. 37r.) –

által nyújtott szolgáltatások is. A történetek különlegessége, hogy némelyik mesterséget
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egészen szokatlan oldaláról mutatja be ‘Āšūr beg. A ruhamosóról szóló hosszabb

történetben (f. 41r–42v.) a foglalkozás árnyoldalát ismerjük meg. Az eset elbeszélője

ellátogat a ruhamosóhoz, hogy elhozza a pár napja otthagyott ruháit, ám a ruhamosó közli

vele, hogy az éjjel betörő járt nála, és mindent elvitt. Bár az elbeszélő megértéssel fogadja

a hírt, a gyülekező megrendelők már azzal gyanúsítják a mesterembert, hogy túladott a

ruháikon, és ütlegelni kezdik az ártatlanságát esküdözve és zokogva bizonygató

szerencsétlent. A helyzetet végül az oldja meg, hogy a bősz sokaság a vádlottat Yolbars ḫān

elé hurcolja – aki vélhetőleg a környék tekintéllyel bíró hadura lehet –, 416 hogy tegyen

igazságot. A kán megismeri a ruhamosót, hiszen korábban hét évig szolgált a táborában, és

különösebb vizsgálat nélkül kinyilvánítja az ártatlanságát. Sőt kezeskedik is érte, és maga

kárpótolja pénzzel a ruhájukat vesztett lakosokat. A leírás elevenségén túl a probléma

kibontakozása, lefolyása és megoldódása is a valószerűség erejével hat ebben a

történetben, amelyben a ruhamosó munkájának nehézségeibe pillanthatunk bele.

Gyakran a megélhetés kiegészítéseként jelenik meg a vadászat (f. 23v–23r, 29r, 46r,

58v.), ami aztán az elejtett vad húsának szétosztása kapcsán heves vitákra és sértődésekre

ad okot az ismerősök, rokonok és szomszédok között. A katonai terminológiához

hasonlóan ezen a ponton újra vissza kell utalnunk a nyelvtan szóanyagára, ugyanis ‘Āšūr

beg grammatikája érdekes módon rendkívül sok kifejezést tartalmaz a vadászattal, azon

belül is a madarászattal kapcsolatos szókincsből: itälgü ’héja’ (f. 18r.), pïġu ’sólyom’ (f.

13v.), qarčġay tumaġï ’sólyomsapka’ (f. 12r.), qaratġu ’csengő, csörgő’ (f. 18r.), qïrġavul

’fácán’ (f. 11v.), qïrġu ’karvaly’ (f. 13v, 18r.), salma ’hurok’ (f. 19v.).417 A lista egyrészt

azért különleges, mert a nyelvtan szövegének rövidségéhez képest igen sok madárnevet

tartalmaz,418 másrészt a ragadozó madárral való vadászatnak néhány speciális eszközét is

fölvonultatja.419 A brit utazó, A. Burnes is beszámol arról, hogy Delhiből Kabul felé menet

416 Yolbars ḫ ā n neve még két történetben bukkan föl ezenkívül, de egyrészt bizonytalan, hogy vajon
ugyanarról a személyről van-e szó, másrészt az is kérdéses, hogy fiktív vagy valós szereplő-e a
történetekben. Az egyik alkalommal Taskurgan kormányzójaként tűnik föl (f. 24v.), és harminc
megkötözött banditát hurcolnak elé. A kormányzók a Buharai Kánság tartományainak az élén álltak, ld.
Bregel, The New Uzbek States, 403. A másik alkalommal egy Ṣūfī Allāhdād nevű ifjú szöktet meg egy
asszonyt az ő táborából (f. 59r–61r.), és az esetről szóló híradásokból nyomon követhetjük az üldözést és
a végső leszámolást. Az egyes előfordulási helyek mindenesetre nem mondanak ellent egymásnak, és az
sem zárható ki, hogy Yolbars ḫān figurájának valós, történeti alapja lehet.

417 A salma ’hurok’ szó abban az esetben tartozik ide, ha a madarak megfogására szolgáló csapdára, tőrre
vonatkozik.

418 Jóllehet a pïġu és a qarčġay magyar fordítása itt egyaránt ’sólyom’, a perzsa fordítás azonban mindkét
esetben eltérő szót használ: šikara és bāz. A ’héja’, a ’karvaly’ és a ’fácán’ jelentésű itälgü, qïrġu és
qïrġavul esetében a perzsa megfelelő čarḫ, bāša, illetve tadav.

419 A sólyomsapka vagy más néven sólyomkápa a sólyom fejére húzva elsősorban a szemét takarja, hogy
ezáltal nyugtassa és kímélje az állat figyelmét. A sapkát csak akkor veszik le, mielőtt a zsákmányra
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Pesávárban héjavadászatra invitálta őt a város feje. A leírásból kitűnik, hogy ebben az

esetben nem annyira a megélhetést szolgálta a madarászás, hanem inkább úri mulatságként

a társaság szórakoztatását. Végül egyetlen vízimadarat sem sikerült ugyan elejteni,

valószínűleg ez mégsem rontotta el a hangulatot, hiszen a lakoma így sem maradt el – a

város ura erre az alkalomra nyolc-tíz fiatal bárányt vágatott le, amelyeket aztán kis

nyársakra tűzdelve sütöttek meg és fogyasztottak el.420 Noha a társalgási szövegekben nem

jelenik meg a ragadozó madárral való vadászat, a nyelvtan szóanyaga alapján arra

következtethetünk, hogy a közösségnek bizonyos szegmensében a solymászat is jellemző

tevékenységnek számíthatott az adott területen, és ezt A. Burnes tapasztalatai is

alátámasztják.

A vadászaton kívül az alternatív bevételi források közé tartozik – bár semmiképpen sem

nevezhető tisztes foglalkozásnak – többek között az útonállók tevékenysége (f. 24v, 26v–

26r, 30v–30r, 36r, 36r–37v, 37r–38v, 51r–52v.). Noha rendszerint megvetik azt, aki erre

adja a fejét, a rablóportyák meglepő módon mégsem esnek mindig negatív megítélés alá.

Az özbeg vitéz például, aki az iráni lovasok túlereje fölött aratott győzelemmel henceg,

teljes természetességgel beszél az általuk végrehajtott rablótámadásról. Qurbān beg apja

szintén útonállóként próbált boldogulni egészen haláláig, de a beszélgetésben ezt csak

megemlítik, és nem szólnak róla elmarasztalóan. A banditák üzelmein kívül más,  a törvény

által tiltott vagy kevéssé tolerált gyarapodási módszereket is találunk, úgymint a csalást (f.

54v–54r.), a sikkasztást (f. 32r–34v.), a szerencsejátékot (f. 30v–30r.) vagy a lopást (31v,

38v–39v, 41r–42v, 45r–46v, 59v–59r.). A teljesen elszegényedett – vagy magukról azt

állító – emberek kénytelenek koldulni, és általában nem is csalatkoznak a társadalom

tehetősebb képviselőinek a jóindulatában, akik jószívűen kisegítik az ágrólszakadt

kéregetőket (f. 31r–32v, 54v–54r.).

Nem utolsósorban jelen vannak a közösségben az üzletemberek is (f. 24v, 54v–54r,

56v–56r.), különösen pedig a lókereskedők (f. 22v–22r, 38v–39v, 57v.). Amint azt a

folytatásban pénzügyi viszonylatban is látni fogjuk, a kereskedők messze a legtehetősebb

emberek a közösségben. Nem véletlen, hiszen a leggyakrabban előforduló városok, például

Szamarkand, Buhara vagy Taskent, Belső-Ázsia szívében elhelyezkedvén,421 igen jelentős

küldenék, így valószínűleg jobban a célpontra lehet összpontosítani a madár tekintetét. Ld. Schenk Jakab,
Magyar solymászmadárnevek. I. Turul–zongor–kerecsen. Aquila 42–46 (1935–1938) 274–275. A csörgő
szintén a solymászat témakörébe tartozik. Ezt az eszközt az állat lábára kötözik, hogy a vadászat után
szem elől tévesztett madarat a hang alapján könnyebben megtalálja a gazdája. Ld. Schenk, i. m., 305.

420 Burnes, Travels into Bokhara, I. 104–105.
421 Az Amu-Darja és a Szir-Darja közének geostratégiai központiságát illetően ld. Gommans, i. m., 10.
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átmenő forgalmat bonyolítottak le mind kelet-nyugati irányban (Selyemút), mind pedig

észak-déli összeköttetésben (ennek jelentőségéről később ejtünk szót). A ló az anyagi jólét

egyik legfontosabb fokmérőjének bizonyul. Az adásvételükkel kapcsolatos ügyletek

előfordulásának gyakorisága (f. 22v–22r, 27v, 41r–42v, 44r, 51r–52v.) mindenképpen azt

jelzi, hogy a társadalom ábrázolásának ebben a metszetében ez az egyik legfontosabb

foglalkozás, s ezáltal a lókereskedelem a közösség arculatának meghatározó jellemzője.

A foglalkozások és a megélhetés módjainak áttekintése után a közösség tagjainak

vagyoni helyzetét vizsgáljuk meg. Ezt a szövegben föllelhető, bőséggel rendelkezésünkre

álló számadatok és azok összehasonlítása alapján ítélhetjük meg. Amint azt föntebb

láthattuk, időnként találkozhatunk olyan szereplőkkel, akik a teljes nincstelenség miatt

mások jóindulatára és segítségére szorulnak, hiszen még a mindennapi élelem beszerzésére

sincs elég pénzük (f. 31r–32v, 54v–54r.). Ugyanakkor azt látjuk, hogy a másik véglet is

jelen van: a kereskedelemmel foglalkozó, gond nélküli életet élő gazdagok igen nagy

összegek fölött rendelkeznek. A Szamarkandban lakó Qutluq bay például alaptőke gyanánt

10000 ezüsttel ajándékozta meg a vejét a menyegzője után (f. 56v–56r.). A szöveg többi

számadata természetesen messze elmarad ettől, a  keresetek a havi 11 ezüsttől (f. 22r–23v.)

400-ig terjednek (f. 47v–47r.), az átlagos bér a kettő között, 100 és 200 ezüst közöt t van (f.

21r–22v, 36v, 36r, 47r–48v, 48r–49v, 50r–51r.). Ugyanakkor nem mindig válik világossá,

hogy a fizetség fejében ki milyen munkát végez, pedig ez a tényező esetenként más

megvilágításba helyezheti az alacsonyabb bérek megítélését. A párbeszédből, amelyben a

11 ezüstnyi fizetést találjuk, az derül ki, hogy az illető házitanítóként dolgozik uránál. A

következő dialógusban újfent egy házitanító nyilatkozik a keresetéről – ő 15 ezüstöt kap

havonta (f. 23v.). Megtudjuk továbbá, hogy a házitanítók mindkét esetben egy-egy

százados katonatisztnek a szolgálatában állnak. Az adatok alapján fölmerül a kérdés:

ezeknek az embereknek vajon a házitanítóság lehet az egyetlen bevételi forrásuk? Esetleg

egyéb természetű juttatásokat is kapnak uraiktól kiegészítésképpen? Lehetséges,

ugyanakkor nem zárhatjuk ki azt az eshetőséget sem, hogy akár egy ekkora kereset is

elegendő lehetett egy teljes hónapra. Mindenesetre a többi fizetéshez mérten ezek a

számok aránytalanul alacsonyak.

A nélkülözés sürgős orvoslására az emberek 11–60 ezüstnyi kölcsönnel igyekeznek

pótolni a hiányt (f. 26r–27v, 29r–30v, 32r–34v, 54v–54r, 57r.), aminek vissza nem fizetése

visszatérően feszültségek forrása. A letétbe helyezett összegeket (25–100 ezüst) azonban
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nagy becsben tartják, és ügyelnek annak érintetlenségére, hiszen mások nemegyszer éppen

a letétben hagyott pénzekből akarnak kölcsönhöz jutni (f. 42r–43r, 57r.). Ennek ellenére

előfordul néha, hogy valaki gondatlanul elveszíti a rábízott pénzt (f. 50v–50r.).

A megélhetés költségeit az emberek nem csupán a maguk számára próbálják meg

előteremteni, hanem a szülők, rokonok és hozzátartozók részére is igyekeznek folyósítani

valamennyit 25–100 ezüstnyi értékben (f. 29r–30v, 36r, 48r–49v.). Egy másik dialógus

azonban bizonytalanságban hagy minket afelől, hogy az idősebb nemzedék tagjai vajon

milyen mértékben képesek félretenni és meghagyni a vagyonukból a fiatalabb generáció

javára (f. 51r–52v.). A vita tárgya egy lóvásárlási ügylet, Qurbān beg ugyanis azt állítja,

hogy a lóért 1000-t fizetett abból a 3000 ezüstnyi örökségből, amelyet az apja hagyott rá. A

másik szereplő ezt nem hiszi el, hiszen Qurbān beg apja harminc évig volt útonálló,

halálakor pedig semmije sem maradt – a halotti leplet is a szomszédok szerezték be neki. A

szóváltásnak itt vége szakad, így nem kapunk választ a fölmerülő kérdésekre. Vajon

örökölt-e vagyont Qurbān beg? Ha igen, akkor mennyit? Miből vásárolhatta a lovát?

A viszonyítás szempontjából értékes adatokkal szolgálhat az egyik párbeszéd (f. 60v.),

amely voltaképpen egy rövid kis bevásárlólistát tartalmaz, és az árak is föl vannak tüntetve

benne. Valaki megállítja Qurbān beget,422 és megkéri, hogy menjen el a bazárba, és

vásároljon be neki: rizst két ezüstért, olajat egy ezüstért, illetve tűzifát ugyancsak egy

ezüstért. Habár a rövid beszélgetésből nem derül ki, melyik áruból mennyit kellene venni, a

mennyiséget minden bizonnyal az árucikkre szánt összeg határozta meg, és azzal

arányosan mérték ki az élelmiszert vagy a fát. Szintén nem tudjuk, mennyi időre lehetett

elegendő a vásárolt adag a derekát fájlaló úr számára, de ha volt olyan, akinek mindössze

tizenegy ezüstöt kellett beosztania egy hónapra, akkor arra gyanakodhatunk, hogy ez a

négy ezüstös bevásárlás jobbára néhány hét erejéig is kitarthatott.

Amint arra a lókereskedők kapcsán már utaltunk, a szövegben sűrűn előforduló

lóvásárlások számadatai is külön érdeklődésre tarthatnak számot. A lovak ára 200 ezüstnél

kezdődik (f. 22v–22r, 27v, 29r–30v, 38v–39v.), a drágábbak azonban ennek többszöröséért,

kereken 1000 ezüstért cserélnek gazdát (f. 51r–52v.), sőt akár 2000-re is taksálhatják a

legnagyszerűbb lovakat (f. 22v–22r.). A ló tehát sokak számára megfizethetetlen értéknek

számít, az alacsonyabb bérekhez mérve egyeseknek többhavi fizetésébe kerülne. Éppen

422 Nem tudjuk, hogy a föntebb említett történet 3000 ezüstöt öröklő Qurbān begjével vajon azonos-e ez a
szereplő, a társalgási rész szövegeiben mindenesetre meglehetősen gyakran, összesen öt alkalommal
bukkan föl ez a név (f. 22r–23v, 46r, 51r–52v, 54v–54r, 60v.).
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ezért pénztelenség esetén a ló eladása gyors bevételi forrást jelenthet (f. 29r–30v.). Mások

közös befektetésként többen vásárolnak egy lovat, ahogy azt Niyāz Muḥammad beg és ‘Alī

Muḥammad beg is tette (f. 38v–39v.). Az ő esetükből ráadásul az is kiderül, hogy mekkora

veszteséget jelent a tulajdonos számára, ha a lovat ellopják. Összességében tehát a ló nem

csupán a jó anyagi helyzet ismérve, hanem szorosan összefonódik a közösség tagjainak

egzisztenciájával. A ló vagyon, közlekedési-, hadászati- és munkaeszköz, üzlet,

státuszszimbólum.423

3.1.4 A társadalmi tagolódás kérdései, a vallás

Az eddigiekből azt tapasztalhattuk, hogy a kézirat lapjain ábrázolt társadalmat igen sok

oldaláról megismerhetjük a különféle történetekből és párbeszédekből. Más

szempontokból vizsgálva ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy ez a megjelenítés

meglehetősen egyoldalú is lehet.

Ezt láthatjuk, ha a társalgási rész szövegeiben összehasonlítjuk a férfiak és a nők

ábrázolását. Nők ugyanis egyetlen egy beszélgetésben sem szólalnak meg, minden esetben

csak szóban említik őket. Leggyakrabban a házasságkötés kapcsán kerülnek elő (f. 22r–

23v, 30v–30r, 47r–48v, 48r–49v, 49r, 53r–54v, 56v–56r.), az apák például kritikus szemmel

keresgélve kutatnak a megfelelő vő után, hogy minél előnyösebb házasságot sikerüljön

nyélbe ütniük a lányuk számára. Időnként sikerül olyan legényt találniuk, aki minden

szempontból ideálisnak bizonyul. Ilyen például az elhunyt ezredesnek a fia, aki havi

kétszázat keres, és ebből még özvegy édesanyjának is juttat huszonöt ezüstöt (f. 48r–49v.).

Néha azonban csal a látszat, és a szemrevaló legényről kiderül, hogy iszákos, rabja a

szerencsejátéknak, ráadásul időről időre felcsap banditának is (f. 30v–30r.).

Alkalmanként megemlítik a beszélgetésekben a család nőtagjait, egy helyen például egy

Babar beg nevű szereplőnek van lehetősége dicsekedni a nővére által ügyes kézzel varrott

köntösével (f. 35v.). Az eseményekben azonban rendkívül ritkán vállalnak tevékeny részt a

nők, és ezekről a történésekről is csak hírből értesülünk. Előfordul, hogy a káni táborból

megszöktetnek egy-egy asszonyt (f. 50v, 59r–60v, 60r–61r.), és az egyik ilyen esetben a

cselekmény apróbb részleteibe is betekintést nyerünk. Ebben a dialógusban ugyan nem

ismerjük meg, hogy kik is a beszélgető felek, a párbeszédükből azonban – ahogy az

423 A ló és a lókereskedelem jelentőségére a nyelvkönyv lehetséges használati céljairól szóló fejezetben még
visszatérünk.
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emberek megtárgyalják az aktuális híreket – lassan bontakozik ki a szemünk előtt a

nőrablás története. Egy fiatalember, Ṣūfī Allāhdād, megszöktet egy ismeretlen nevű

asszonyt Yolbars ḫān táborából. A kán emberei természetesen üldözőbe veszik őket, és

amikor utolérik a lóháton menekülőket, nagy vérveszteségek árán sikerül megölniük a

nőrabló gonosztevőt, az asszony pedig a szeretője elestét látva magával is végez. A

rendkívüli figyelemnek örvendő, drámai történet középpontjában ezúttal sem a nő, hanem

a hősiesen küzdő Ṣūfī Allāhdād a főszereplő, hiszen a végkifejletet megelőző

párbeszédekben is arról folyik a találgatás, hogy vajon sikerül-e Ṣūfīt élve elfogni, vagy

holtan hozzák-e haza.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a szöveg egyetlen nőt sem említ név szerint,

mindez pedig közvetetten a történetek által ábrázolt közösség férfias karakterét tükrözi.

A nők és a férfiak aránytalanul egyoldalú megjelenítéséhez képest differenciáltabb képet

kapunk, ha arra fordítjuk a figyelmünket, milyen a szereplők korosztályok szerinti

megoszlása. Több ízben történik ugyanis utalás az emberek életkorára. A párbeszédekben

szót ejtenek a legfiatalabb korosztályról, a legkisebb a két esztendős Ḫudāberdi beg,

Qaramandī beg fia (f. 47r–48v.), ám róla nem tudunk meg sokkal többet. Érdekes adatokat

találunk viszont egy másik párbeszédben, amelyből egy hálátlan, az urát folyton

megrövidítő rabszolgáról szerzünk tudomást, akit még hatéves korában vásárolt a gazdája

drága pénzért (f. 59v–59r.). A jobb módban élő fiataloknak ugyanakkor lehetőségük van

tanulni, mint a tizenöt éves Muḥammad begnek (f. 22r–23v.), hacsak nem kerülik az

iskolát, hogy inkább a többi gyerekkel játsszanak, mint az igen hasonló nevű Bay

Muḥammad beg (f. 41v.). Muḥammad begről egyébként azt is megtudjuk, hogy az apja

már egy évvel korábban eljegyezte számára egy kereskedő lányát. Ez tehát irányadó lehet

számunkra olyan esetekben is az életkor szempontjából, amikor pontosan nem tudjuk meg

a leányról, hány éves, csupán azt állapítják meg róla, hogy már eladósorba került, és ideje

vőlegény után nézni (f. 30v–30r.).

Ennél is több utalást találunk egyes szereplők idős korára. Vannak olyanok, akik a

hatvan, nyolcvan, sőt kilencven esztendőn is túlhaladtak már (f. 25v–25r, 25r–26v, 35v–

35r, 41r.). Máskor a pontos életkor nem derül ki, hanem olyan összefüggésben kerül elő az

idős kor, hogy a gyermekek miként gondoskodnak a szüleik vagy a nagyszüleik ellátásáról

(f. 29r–30v, 36r.). A fiatalok viszonyulása az öregebbekhez persze nem mindig a

megbecsülés és a tisztelet jegyében történik. Vannak, akik egyenesen gúnyt űznek az
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idősekből, és bántó módon a „sír szélén ülőnek” mondják őket (f. 32r–34v.). Mások a

humor forrásává teszik azt, amikor az ember fölött eljár az idő. Egy szemtelen valaki

például nősülésre bátorítja a nyolcvanéves Qutluq bayt, aki keserűséggel és haraggal teli

válaszában különösen érzékletes képet fest az emberi test elöregedéséről (f. 41r.). Egy

másik alkalommal egy fiú viccelődik az apja fehérré őszült szakállán pajzán humorral (f.

24r–25v.).424 Ennek ellenére az időseket többnyire tisztelet övezi, és gyakran úgy emlegetik

őket mint a közösség „nagyjai” (f. 30v–30r, 41v, 52v–53v.). Fölnéznek rájuk, megjegyzik

bölcs mondásaikat, a kényes ügyekben pedig kikérik a véleményüket és az engedélyüket a

döntésekhez. Ez tehát mindenképpen azt mutatja, hogy az idősek a közösségnek egyfajta

elöljárói, ám ez még nem jár együtt okvetlenül valamiféle méltóságnévvel vagy ranggal.

A párbeszédekben a legáltalánosabb és a leggyakrabban előforduló ilyen cím a

megszólításra a bég (f. 21r, 22r–23v, 23v, 23r, 25v, 26v–26r, 27v, 27r, 27r–28v, 28r–29r,

29r, 29r–30v, 30v–30r, 32r–34v, 35v, 35r–36v, 36v, 36r, 38v–39v, 39r–40r, 41v, 42r–43r,

44v, 44r, 45v, 46v, 46v–46r, 46r, 47r, 47r–48v, 49v, 51r, 53v, 54v–54r, 55v–56r, 57v, 57v–

57r, 57r, 58v–58r, 60v.), amelyet maga a szerző is visel.  A bég azonban mégsem jelöl valós

rangot, jelentése egyszerűen csak ’úr’, ami egyaránt alkalmazható olyan nagy befolyással

rendelkező személyekre, mint az apósa után igen tehetős, többezres vagyonnal rendelkező

Subḥānqulï beg (f. 55v–56v.), vagy ‘Azīzberdi beg, aki akár huszonöt ezüstért is képes

lenne sikkasztani (f. 57r.).

Kevesebbszer fordul elő a bég variációjaként az ’úr, uraság’ jelentésű baj, ami

úgyszintén inkább csak udvarias megszólításként használatos, és nem mint tényleges

méltóságnév (f. 21r–22v, 26v–26r, 31r–32v, 32r–34v, 36v, 36v–36r, 40v, 41v, 41r, 48v,

50v–50r, 52v–52r, 53r, 56v, 58r.). A béggel szemben ugyanakkor arra nem találunk példát a

baj esetében, hogy kifejezetten szegény emberre használnák; vagy nem derül ki az

illetőnek a társadalmi hierarchiában elfoglalt helye (f. 32r–34v.), vagy azt látjuk, hogy a baj

kiemelkedő tekintéllyel bír (f. 31r–32v, 56v.), sőt miután az egyik párbeszédben

megemlítik Hazārā bay mingbasit, a következő alkalommal már a káni méltóságnévvel

utalnak rá (f. 21r–22v.).

Ugyanakkor a kán rendkívüli gyakoriságát tekintve (f. 22v, 22v–22r, 24v, 24r, 27v, 31r–

32v, 32r–34v, 41r–42v, 42r–43r, 44v, 45v, 47v, 48r, 48r–49v, 50v, 52v–52r, 53v, 58v, 59r–

60v, 60r.) ismételten arra gyanakodhatunk, hogy ez a cím többnyire szintén a névhez

424 Részleteiben eltérő, ám ehhez nagyon hasonló humoros történetet találhatunk G. Jarring kásgári
szöveggyűjtésében. Vö. Jarring, Materials, II. 58.
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tartozó udvarias megszólítás, hiszen Kättäbaš ḫān éppen arról számol be, milyen

szegénység sújtotta őt, s hogyan könyörült meg rajta Hazāra bay (f. 31r–32v.). A példák

alapján azonban arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a káni cím teljes degradálódása

csak részben érvényesül, hiszen olyan nagy hatalommal rendelkező urak is viselik ezt a

rangot, mint Yalan͡gtüš ḫān beglerbég (f. 24r.), Yolbars ḫān, akinek a táborából Ṣūfī

Allāhdād az asszonyt megszöktette (f. 59r–60v, 60r–61r.), vagy a zsarnokoskodó és

igazságtalan uraság, Navāb Bahramand ḫān (f. 27v.). Arról azonban, hogy közülük

bármelyik is egyenesen a Buharai Kánság feje lenne, nincsen tudomásunk. Azért sem, mert

– ne feledjük – talán egytől egyig a történetek kedvéért kitalált fiktív személyek.

A mírza a mīrzāda < ’amīr-zāda perzsa szóösszetétel rövidülése, jelentése ’herceg’.425

Az előzőekhez képest a mírza megoszlása sokkal specifikusabb képet mutat (f. 31r–32v,

35v–35r, 45r, 47r, 49v, 51v–51r, 53r.). A mírzák csaknem kivétel nélkül olyan

összefüggésben tűnnek föl, akiknek alattvalóik vannak, s rendszerint a „kinek az

alattvalója vagy?” kérdésre adott válaszokban említik őket. Ebből következik, hogy csak

ritkán szereplői a történeteknek úgy, mint a részeges ’Abū Sa‘īd mirzā. Mindez azt jelzi,

hogy ez a cím nem csupán általános udvariassági fordulat, hanem valóban nemesi

származásra utal.

E fönti négy megszólításon kívül szórványosan találkozhatunk különféle katonai, illetve

adminisztratív rangfokozatot jelölő címekkel is. Ezek mindenütt megőrizték eredeti

funkciójukat, és sehol sem eszközei a formalitásnak. Idetartozik a ’bégek bégje’, a

beglerbég (f. 24r.), a ’százados’, a jüzbasi (f. 22r, 23v, 42r–43r, 45v, 48v, 53v, 58r.) és az

’ezredes’, a mingbasi (f. 22v, 31r–32v, 48r.). Többnyire a mírzákhoz hasonlóan jómódúak,

alattvalóik és nem utolsó sorban igen nagy befolyásuk van. Mindössze egyetlen

alkalommal a naváb cím is előfordul Navāb Bahramand ḫān nevében (f. 27v.).  Ennek a

’herceg’ jelentésű méltóságnévnek az a különlegessége, hogy elsősorban indiai muszlimok

viselték,426 s ily módon a kézirat indiai kötődésű szálait erősíti. 427 Több információt nem

tudunk meg Bahramand ḫānról – a neve alapján talán egy nemesember lehet, aki Indiából

költözött északra a Buharai Kánság környékére.

425 John Burton-Page, Mīrzā. In: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. VII. Leiden–Paris, 1991, 131.
426 Clifford Edmund Bosworth, Nawāb. In: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. VII. Leiden–Paris,

1993, 1050. A naváb vándorszóként elterjedt az angolon keresztül. Innen származik a nábob szavunk,
amely valószínűleg német közvetítéssel került a magyarba. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára.
II. H–Ó. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest, 1970, 990.

427 Korábban láthattuk, hogy a szövegekben előforduló földrajzi nevek között is fölbukkan India (f. 55r.).
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Hellyel-közzel előfordul még néhány, a személy nevével többnyire összeforrott, vallási

vonatkozású cím is. Ezek közé tartozik a molla ’mester’ (f. 24r, 49r.) és a mavláná, amely

az előzőnek az arab birtokos személyjeles alakja: ’mi mesterünk’ (f. 28v, 32r–34v, 35v–

35r, 49r, 51v–51r, 54v, 56r.). Ezek a megszólítások arra utalnak, hogy az illető az iszlám

tudományok tanítója, például a hagyományokra oktatja a tanítványait (f. 50r–51r.). Ahogy

arról már az előző pontban is szó esett, a mollák és a mavlánák a közösség köztiszteletben

álló, megbecsült és nagy tekintéllyel bíró egyénjei, akik személyiségükkel képesek jobb

belátásra bírni az eltévelyedett embereket (f. 32r–34v, 35v–35r.).

Egyetlen esetben a hadzsi előnévvel is találkozunk (f. 55v–55r.). Az orvos, Ḥācī Qivām

ud-Dīn, azzal érdemelhette ki ezt a megtisztelő megszólítást, hogy az iszlám előírásainak

megfelelően elvégezte a mekkai zarándoklatot.

A némelyek által viselt szúfí előnév az illető vallási kötődését jelzi, vagyis a példákban

szereplő személyek föltehetőleg a szúfizmus követői (f. 55v–55r, 59r, 60r–61r.), jóllehet a

nevükön kívül semmilyen más erre utaló jelet nem találunk.

A történetekben természetesen nem csupán ez utóbbi címek és megszólítások utalnak a

muszlim környezetre. Az iszlám a közösség életének minden területét érzékelhetően

áthatja. Ez megnyilvánul a személynevekben, az emberek beszédének szófordulataiban és

legfőképpen a szokásaikban, illetve gondolkodásukban. A helyszínek kapcsán már

említettük a mecsetet mint közösségi színteret, ahol az emberek elsősorban a vallásukat

gyakorolják (közös ima), de lehetőség nyílik az egyéni elmélyülésre is, mint ah ogy

Qarabaz ḫān is az ima utáni időt az iszlám előírásainak tanulmányozásának szenteli (f.

42r–43r.). Az iszlám tudományokban, így a hagyományok ismeretében vagy a logikában

való jártasság szintén a műveltség alapvető része (f. 50r–51r.). Föntebb azt is láthattuk,

hogy a mollák és a mavlánák nagy tekintéllyel bírnak az emberek szemében, ami

komolyan befolyásolhatja kényes vitákban az ügy végkimenetelét. Az egyik történet,

amelyik ezt illusztrálja (f. 32r–34v.), egyúttal arra is rámutat, hogy a tanítók mellett maga a

Korán is rendelkezik ezzel a döntő erejű tekintéllyel, és még a hazug ember is vallomást

tesz, amikor esküre kerül a sor. A vallásos meggyőződés nemegyszer eszköze annak, hogy

az emberek jobb belátásra bírják egymást, amint azt ‘Azīzberdi beg és a hudzsandi

Ḫudāyār beg dialógusában is megfigyelhetjük (f. 39r–40r.). ‘Azīzberdi beg fukarsággal

vádolja Ḫudāyār beget, amiért az szégyentelenül szűken mér javaiból a rokonoknak. A

szíve olyan kemény lett, mint a kő, és nincsen benne istenfélelem. Végül nekiszegezi a
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kérdést: talán megfeledkezett a halálról? A szóváltásnak itt vége szakad, így nem tudjuk

meg, hatásos volt-e a dorgálás.

A tanítás ugyanakkor nem csupán a történetek szereplőinek életében kulcsfontosságú.

‘Āšūr beg lényegesnek tartja, hogy a nyelvkönyv olvasója számára is röviden összefoglalja

az iszlám vallás öt pillérét (f. 34r.). A szerző még hozzáfűzi, hogy az ember mondjon igazat

és ne hazudjon, s ha mindezt megcselekszi, akkor megmenekülvén a pokol tüzétől, a

Paradicsomba juthat. A tanításnak ilyen dióhéjban való ismertetése után – mintegy

szemléltetésképpen – szemtanúi lehetünk annak, ahogy a kilencvenéves ’Abū Sa‘īd mirzā a

szamarkandi Mavlānā ’Abū ’Ismā‘īl feddésének és intésének köszönhetően megtér az

iszákosságából (f. 35v–35r.).

3.2 A nyelvkönyv megírásának lehetséges szcenáriója, célja

3.2.1 Célközönség

A szerző szándéka szerint a nyelvkönyv a gyakorlati nyelvtudás megszerzéséhez kívánja

hozzásegíteni az olvasót. Értelemszerűen azonban azok számára lesz igazán hasznos a

prezentált nyelvi anyag, akik maguk is hasonló környezetben és körülmények között élnek,

és ismerős élethelyzetekkel találkoznak benne. Lényeges megállapítanunk, hogy a

nyelvkönyv történetei mögött nem szükséges okvetlenül valóban megtörtént eseményeket

sejtenünk. A nyelvkönyv használhatóságának szándékából kifolyólag mégis joggal

gyanakodhatunk arra, hogy ‘Āšūr beg a valóságból merítette példáit, amelyeket

természetesen a saját ízlése szerint alakíthatott, szerkeszthetett és bővíthetett.

Ezek alapján arra következtethetünk a célközönséget illetően, hogy a nyelvkönyv

elsősorban városlakó emberek számára készült, akik anyagilag többnyire aligha tehetősek,

viszont van némi rálátásuk a társadalom módosabb rétegeire. Foglalkozásukat tekintve

általában tehetősebb emberek szolgálatába szegődött munkavállalók. Erre utalnak az olyan

gyakorlatias sablonkérdések, mint pl. „kinek a szolgálatában állsz?”, „mennyit keresel

havonta?”, „milyen munkát végzel az urad szolgálatában?” stb. Életükhöz hozzátartozik az

utazás, a vándorlás, a városi központok közötti mobilitás és a nagy távolságok megtétele, s

ehhez közlekedési eszközként és vagyontárgyként is egyaránt szorosan kötődik a ló.

Fontos jellemzője a közösségnek a megélhetés szempontjából a családi és az anyagi szálak
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biztosította egymásrautaltság, ugyanakkor állandó mozgatórugója az információáramlás,

ami a közösség integritását és a tájékozódást segíti elő.

3.2.2 Használati cél

A szerző a nyelvtan és a társalgási rész bevezetőjében (f. 2v, 21r.) azt hangsúlyozza, hogy a

tanítványának kíván segítséget nyújtani a török szavak megtanulását követően azok

mondatokká való egybefűzéséhez – tehát állítása szerint a mű célja egyszerűen a

nyelvtanulás. Egyes nyelvkönyvek valóban az általános ismeret megszerzésének

lehetőségét kínálják a tanulóknak, mások azonban specifikus nyelvtudást kívánnak átadni.

Mivel a török nyelv iránti érdeklődés a térségben már igen régóta jelen volt, a kutatónak

lehetősége nyílhat arra, hogy figyelemmel kövesse, miként változott korszakról korszakra

ennek az érdeklődésnek a motivációja. ’Amīr Ḫusrav Dihlavī (1253–1325) indiai perzsa

költő szerint sokakat a harcászat sarkallt a nyelvtanulásra a török származású

rabszolgakatonák miatt. Bár a török eredetű dinasztiák rendszerint a perzsát tették meg

hivatalos nyelvnek, a török nyelv továbbra is népszerű maradt az udvartartásnak

köszönhetően (nemesek, udvaroncok, ágyasok).428 A tudásvágy a legújabb időkben is

megmaradt, a motiváció azonban annak függvényében változott, hogy ki, kinek és milyen

céllal írta a nyelvkönyvet. A keleti török nyomvonalon maradva elég megnézni a

sokféleség fölméréséhez, hogy a XX. század folyamán a szovjet429 vagy az amerikai

szerzők430 milyen anyagokat állítottak össze segédletként az özbeg nyelv tanulásához.

428 Péri, Az indiai timuridák, 75–76.
429 Jó példa erre M. Yenileyeva, A. Alekseyev, M. Razzoqov és V. Gruza orosz iskolák számára íródott

olvasókönyve, amely az özbeg nyelvet tanítja a 6–10. osztályosoknak. Ez a kiadvány rövid
olvasmányokat, gyakorló feladatokat, nyelvtani összefoglalót és szószedetet tartalmaz, ez utóbbi
részekben a közvetítőnyelv értelemszerűen az orosz. A célközönség egyértelműen a 12–16 év közötti
diákság, a tananyagra azonban erősen rányomta a korszak a bélyegét. Az olvasmányok láthatóan a szovjet
rendszer propagandaszövegei: leírások a selyemgyártó üzemről, a szövőgyárról, a gyapottermesztésről, a
munkások jogaiért harcoló Leninről, a XX. század nagy özbeg íróiról, költőiről, és még folytathatnánk a
sort. Világos tehát, hogy ebben az esetben a nyelvtanulás mindenekelőtt az ideológiai nevelés
szolgálatába volt állítva.

430 Irányzott nyelvtudást kíván nyújtani az az özbeg nyelvkönyv, amely az Özbegisztánban állomásozó
békefenntartók számára készült: Khayrulla Ismatulla–Larry Clark, Uzbek Language Competencies for
Peace Corps Volunteers in Uzbekistan. Washington D. C., 1992. Az angol nyelvű tananyag célja az
önkéntesek ideiglenes ott-tartózkodása alatt az alapvető tájékozódáshoz szükséges nyelvi ismeretek
átadása, s ennek érdekében rövid dialógusokból és nyelvtani magyarázatokból álló, egyszerű leckéket
tartalmaz különféle témákban (ismerkedés, család, étkezés, tájékozódás, vásárlás, egészség). A rövid,
kalauzszerű leírásokon keresztül nagy hangsúlyt kap a kulturális háttér (szokások, etikett, országismeret)
és az egyéb praktikus tudnivalók (közlekedés, intézmények, szolgáltatások) bemutatása.
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Fölmerül a kérdés, hogy ‘Āšūr beg vajon szintén valamilyen határozott alkalmazási célt

szem előtt tartva vetette-e papírra a maga nyelvkönyvét. A nyelvtani és a társalgási részek

bevezetőiből arra következtethetünk, hogy a tananyag olyan közönség számára készült,

amely a török nyelvi közegtől távol, de sejthetően mégsem elszigetelten létezett. Bár a

török nyelv ismerete bizonyos szinten jelen lehetett ebben a közösségben – hiszen tudjuk,

hogy Mīr Muḥsin ḫān például a török szavak tanulásában dicséretre méltó eredményeket

ért el –, használata mégsem volt annyira számottevő, hogy az a mindennapi kommunikáció

révén akadály nélkül elsajátítható legyen. Noha ‘Āšūr begről és a művéről, illetve annak

megalkotásának körülményeiről és céljáról a rendelkezésünkre álló adatok szűkössége

miatt nem alkothatunk olyan mértékben teljes képet, mint azt tehetjük egyes más

mogulkori nyelvtanírókkal és munkájukkal, akikről időnként tetemes mennyiségű forrás

nyújt segédkezet számunkra,431 a kézirat tartalmából mégis levonhatunk bizonyos

következtetéseket, és elszórtan akadnak benne olyan kapaszkodók, amelyek alapján

megengedhetünk magunknak néhány föltételezést.

A nyelvtani rész végén (f. 20v.) található dátumból ugyan megtudhatjuk a kézirat

másolásának az idejét (h. sz. 1253. muharram 17., átszámítva 1837. április 23.), az eredeti

mű megírásának időpontjára azonban sehol sem lelünk utalást. Az sem könnyíti meg a

datálást, hogy a társalgási rész szövegei oly mértékben hétköznapiak és adomaszerűek,

hogy egyetlen olyan esemény vagy személy sem bukkan föl bennük, amelyet történetileg

azonosítani lehetne. Két külön dialógusban is említenek egy bizonyos taskurgani csatát (f.

31r–32v, 39r–40r.), amely mindenképpen komoly, vérre menő konfliktus lehetett, hiszen az

özbeg Kättäbaš ḫānnak több rokona, valamint a hudzsandi Ḫudāyār beg fiának a lova is

meghalt az ütközetben, de egyelőre ezt az eseményt sem sikerült beazonosítani.

Abból, amit tudunk, egy lehetséges szcenárióként ‘Āšūr beg ugyanonnan származott,

mint ahonnan maga a kézirat is előbukkant, azaz Indiából. Több tény szól emellett. India

megfelelne annak a közegnek, amelyet az imént fölvázoltunk: a török nyelvi környezettől

431 Egy-két esetben igen szépen végigkövethető némelyik nyelvkönyv szerzőjének működése és teljes
munkássága. Ilyen például Mirzā ‘Alī Baḫt Gūrgānī, költői nevén ’Aẓfarī (1759–1818) életműve, aki
indiaiként az előkelőkhöz méltó műveltség megszerzése érdekében – hiszen ő maga is az uralkodóház
sarja volt – megtanult törökül, és ismeretes, hogy irodalmi tevékenysége mellett másokat is tanított
törökül. Ennek gyümölcseként több szótárat, verses szószedetet és nyelvtant állított össze. Ld. Péri, Egy
„amatőr turkológus”, 131–152, különösen is 146–148. ’Aẓfarī életműve jelentős részének a címét
ismerjük, és azért tudhatunk ezekről a munkákról, mert szerzőjük megemlíti őket önéletrajzi írásában. Ez
arra int minket, hogy vegyük számításba: talán ‘Āšūr begnek sem okvetlenül ez volt az egyetlen alkotása,
amellyel a török nyelvet kívánta népszerűsíteni. Mindezt azonban homály fedi, és kénytelenek vagyunk
egyetlen műve alapján következtetéseket levonni.
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messze, de nem elzárva. Ugyanakkor a történetek térbeli elhelyezése arra mutat, hogy

‘Āšūr beg egyáltalán nem volt járatlan a Buharai Kánság területén és annak szűk

vonzáskörében, vagyis egyrészt az is elképzelhető, hogy eredetileg onnan származott,

másrészt lehetséges – és talán ez a valószínűbb –, hogy indiaiként gyakran megfordult a

kánság török ajkú vidékén.

‘Āšūr beg etnikai hovatartozását illetően szintén nyitott a kérdés. Sem a Buharai

Kánságból, sem az Indiából való származása nem zárja ki azt, hogy a családja török volt –

akár „turáni”, akár „özbeg” –, de ez fordítva is igaz lehet, lehetett kánsági iráni vagy

bennszülött indiai is.

Ha szerzőnk valóban Indiába valósi volt, akkor utazásainak természetes és értelemszerű

kerete lehetett a szubkontinenst Közép-Ázsiával összekötő kereskedelmi útvonal, amely

évezredekre visszanyúló kapocs volt a letelepedett lakosság és a nomád állattenyésztő

népek között.432 Ebben a partnerségben az elsődleges és a legfontosabb árucikk a ló volt. A

turkesztáni steppevidéken nagy mennyiségben volt elérhető az erőteljes, szívós, jó

állóképességű ló, amely különösképpen alkalmas volt katonai célokra. 433 A kereskedelmi

útvonalon az első állomást a közép-ázsiai városi központok (Buhara, Szamarkand, Balh,

Herát) jelentették, ahol a jószág először került a bazárban a nomád állattartóktól a

lókereskedők kezébe. Az említett városok közül Herát egyúttal a nyugatra, Irán felé menő

kereskedelem elosztópontja is volt. Nyaranta az afgán kereskedők az indiai ár negyedéért

vásárolták föl a meglehetősen rossz állapotú lovakat, majd egy-két hónapig hizlalták őket

Kabul vagy Kandahár környékén.434

Ez a szokás a kézirat szempontjából külön érdeklődésre tarthat számot, és érdemes

közelebbről is megvizsgálnunk. A hizlalás és az állat ragyogó külsejének kimunkálása az

adásvételi láncolat több pontján is hozzátartozott a bevett gyakorlathoz, és nem volt ez

másként Indiában sem. Mindez természetesen a nagyobb profit reményében történt. Mivel

a megfigyelések alapján a lovak több táplálékot fogyasztanak sötétben, mint világosban, az

volt a szokás, hogy a sovány lovakat egy sötét istállóba zárták, ahol egy lámpás fénye

mellett búzával kevert ghīvel (vajból forralással készült zsiradékkal) etették negyven

napig. Eközben a jószág szőrét nem kefélték vagy fésülték, viszont naponta egyszer az

egész testét bekenték a saját vizeletével és trágyájával. Amikor a negyven nap elteltével

432 Gommans, i. m., 13–25.
433 Gommans, i. m., 77–78.
434 Gommans, i. m., 78–80.
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kiengedték, a lónak vékony, puha zsírréteg alakult ki a bőre alatt, a szőre pedig fényesen

csillogó lett, a tetszetős küllem pedig jó ajánlólevél volt a vásárban.435

Több olyan megszólalást is találunk a kézirat szövegeiben (f. 44r.), amelyek láthatólag a

hizlalás ilyen típusú gyakorlatához kapcsolódnak. Az egyikben például elszalasztanak

valakit, hogy vegyen a piacon egy ezüstért olajat – török yaġ, perzsa rūġan ’olaj, zsír,

(forralt) vaj’. A rögtön ezután következő megszólalásban panasz fogalmazódik meg: a

tulajdonos negyven napig etette olajjal a lovát, hátha meghízik, de mégsem hízott meg.

Harmadjára egy baráti tanácsot olvashatunk: valakinek megdicsérik a lovát, és javasolják

neki, hogy adjon neki olajat enni, mert ha meghízik, akkor akár 1000 ezüstért is el lehet

majd adni. ‘Āšūr beg szövegei tehát ily módon a lókereskedelem szakmai részleteibe is

bepillantást engednek a – nyelvtanuló – olvasó számára.

A kereskedelmi útvonalon Afganisztán területéről dél felé továbbhaladva az állatok több

városban is gazdát cserélhettek, s közben egyre nagyobb hasznot hajtottak, mire végül

elérték India óriási méretű fölvevőpiacát.436 A kardforgató rabszolgakatonák mellett tehát –

miután teherhordásra csak ritkán használták Indiában – javarészt a ló is a harcászati

érdekek kötelékei révén fűzte össze a Hindusztáni-félszigetet Turkesztánnal, hiszen a

Mogul Birodalom hadseregében szép számmal szolgáltak nomád török lovasok.437

Az indiai lókereskedelem jelentőségét csupán becsült adatok alapján tudjuk fölmérni. A

kapott eredmény azonban mindenképpen azt sejteti, hogy egészen a XVIII. század végéig

élénk és igen virágzó ágazatnak számított ez a tevékenység. J. J. L. Gommans a

lókereskedelem évenkénti pénzforgalmának becsléséhez három tényezőt vesz alapul az

1770-es évekre vonatkozóan.438 Egyrészt a korabeli indiai harci lovak állományát, amely

ebben az időben mindent összevetve 400000 és 800000 közé tehető. Másrészt a különféle

lófajták árkategóriáit – egy északról, a szárazföldi útvonalon érkezett ló India déli részén

500–700 rúpiába került, ugyanez a jószág 100–200 rúpiával ért kevesebbet az északi

vásárokban. Összességében a turkesztáni lovak ára 500 rúpia körül mozgott, de sosem

ment 400 alá.439 Az arab lovak akár háromszor-négyszer többe is kerülhettek, a helyi

435 Gommans, i. m., 73.
436 A lovak útját a szubkontinensen városról városra, vásárról vásárra részletesen ld. Gommans, i. m., 80–83.

A hatalmas keresletet a lovak iránt jól mutatja, hogy a szárazföldi útvonalakon beszerzett állatokat kiváló
minőségű paripákkal egészítették ki a tengeren túlról, Iránból és Arábiából (elsősorban Irakból), emellett
ráadásul Indiában is foglalkoztak tenyésztéssel – jóllehet ezek minőségben messze elmaradtak az
importált fajtáktól – a szükséglet kielégítésére. Ld. Gommans, i. m., 75, 83, 90–96.

437 Gommans, i. m., 74, 88; Péri, Az indiai timuridák, 129–130.
438 A számadatokra és a számítások részleteire vonatkozóan ld. Gommans, i. m., 84–90.
439 A foglalkozásokról és az anyagi helyzetről szóló fejezetben azt láthattuk, hogy a lovak ára 200 ezüstnél
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tenyésztésűek ára viszont ennek a töredéke volt csak. Harmadrészt az éves lóveszteséget

veszi még számításba, amit 10%-ra becsül. Az óhatatlanul elnagyolt adatok alapján 1770

körül India éves lóforgalma elérhette a 16,5 millió rúpiát, sőt nem kizárt, hogy akár a 20

milliót is.440 Ha a busás jövedelmezőség mellé hozzávesszük azt, hogy az államhatalomnak

mindig nehézkes volt irányításuk alatt tartani a lókereskedőket vándorló életmódjuk miatt,

akkor azon sem csodálkozhatunk, ha ez a tevékenység sokak számára lett ugródeszka arra,

hogy politikai befolyásra is szert tegyenek.441

Ezt szem előtt tartva, illetve a kézirat szövegeinek visszatérő témáit vizsgálva ‘Āšūr beg

indiaiként talán éppen ezeket a kereskedelmi útvonalakat kihasználva juthatott el a Buharai

Kánságba, ahol aztán tanítványai kérésének eleget téve az összeállítandó nyelvkönyvhöz

első kézből szerezhetett nyelvi anyagokat a helyi törököktől. A beszélgetésekben

előforduló, lóval kapcsolatos történetek és dialógusok mindenképpen azt sugallják, hogy a

nyelvkönyv megírásában a lókereskedelem egyaránt lehetett eszköz a szerző és cél a

tanítvány számára.442 Az adott infrastruktúra révén elsősorban eszköznek tűnik, de egyúttal

cél is lehetett, hiszen nem tudjuk pontosan, miért érzett vágyat Mīr Muḥsin ḫān a török

nyelv megtanulására, és vajon nem érdeklődött-e aziránt, hogy maga is bekapcsolódjék a ló

adásvételének nagy hasznot ígérő üzleti láncolatába. ‘Āšūr beg anyaggyűjtő körútjára

ugyan explicit módon nem történik utalás, ám a történetek és a párbeszédek bizonyos

narratív elemei és interjekciói, amelyeket a társalgási rész szövegeiben figyelhetünk meg,

valószínűvé teszik ezt az eljárást. A szerző, noha nem teljes következetességgel, megnevezi

forrásait (f. 31r–32v, 32r–34v, 42r–43r, 45v, 47v.): kitől, hol és mikor hallotta a

történeteket – ezzel is igazolva anyagainak hitelességét. A dialógusokban a „Kérdés” vagy

kezdődik a kézirat szövegeiben. A 200 és a 400 ezüstnyi minimális ár közötti különbség abból adódhat
(bár természetesen számos egyéb magyarázat is lehetséges), hogy ‘Āšūr beg lovai még a kánságbéli,
olcsóbb árkategóriát képviselik a 400 rúpiánál kezdődő indiaiakhoz képest.

440 Noha ezek a számadatok csupán jelzésértékűek, J. J. L. Gommans ugyanitt fölhívja a figyelmet az
arányokra, miszerint ugyanebben az időben a Bengáliából Európába jövő angol és holland export
összesen kevesebb mint a harmadára rúgott csak ennek a 20 millió rúpiának.

441 Gommans, i. m., 99. Irodalmi példaként említhetjük ebben a vonatkozásban Mahbub Alit, aki afgán
lókereskedőként lett a Brit Birodalom ügynöke Rudyard Kipling Kim című regényében. Végső soron
azonban éppen a britek terjeszkedése vetett véget a virágzó lókereskedelemnek a XVIII. század végétől
kezdődően. A ló iránti preferenciák megváltoztak, majd India pacifikálásával párhuzamosan a lóra való
igény lassan teljesen elapadt. A kereskedelem fokozatosan elhalt Közép-Ázsiával, amelynek háttérbe
szorulásához közvetetten ugyan, de igen jelentős mértékben járult hozzá ez a folyamat. Ld. Gommans, i.
m., 96–99.

442 Nem kis mértékben támasztja alá ezt a koncepciót a nyelvkönyv negyedik és ötödik részének, azaz a
szótárnak és a verse szótárnak az anyaga, amely bőséggel tartalmaz lóval vagy lótartással kapcsolatos
szavakat. Erre vonatkozóan az összefoglalást ld. Turan, Hindistan’da, 289–300. A cikk írója a ló
fontosságát hangsúlyozza a Mogul Birodalomban, amiből fakadóan a lovakra vonatkozó terminológia is
helyet kapott a különféle nyelvészeti munkákban.
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„Válasz” címszavak után szórványosan előforduló „Azt mondta:…” kiszólások (f. 35v,

46v–46r, 51r–52v, 52v–53v.) szintén az élőbeszéd lejegyzésének alkalomszerű velejárói

lehetnek.443

Ez alapján továbbra sem lehetünk biztosak ‘Āšūr beg anyanyelve felől. Török

nyelvtudásából mindössze arra következtethetünk, hogy a tanítványainál jobban ismerte a

nyelvet, de e helyzeti előnyét anyanyelvének vagy gyűjtőútjainak egyaránt köszönhette.

Mindenesetre úgy tűnik, hogy az összeállított nyelvkönyvi anyagban erősen támaszkodik a

gyűjtött szövegekre. Aligha tudjuk azonban megállapítani, hogy ezek a szövegek – mind

nyelvi, mind tartalmi szempontból – milyen mértékben estek át a szerző szerkesztői

munkáján. Egyik oldalról nyilván befolyásolta őt a saját nyelvérzéke, másik oldalról – és

ez ugyancsak megnehezíti a történeti azonosítást – teljesen szabadon, a saját ízlése szerint

átírhatta és kiszínezhette a történeteket, a helyszíneket vagy a személyneveket.

Ha kísérletet szeretnénk tenni az eredeti mű megírási idejének a meghatározására, akkor

több tényezőt is mérlegelhetünk. A másolat papírra vetése a terminus ante quem, vagyis

‘Āšūr begnek mindenképpen 1837 előtt kellett megírnia a művet. Amint arra föntebb

utaltunk, nagyban segítené a datálást, ha sikerülne a szövegekben történetileg azonosítható

eseményt vagy személyt találni. Erre egyelőre sajnos nem támaszkodhatunk, de újabb

történeti források előkerülésével és vizsgálatával ez változhat, sőt az sem zárható ki, hogy

a kézirat harmadik, negyedik vagy ötödik részében bukkan föl ilyen jellegű adat. Egy

másik megközelítés szerint föltehetjük, hogy ‘Āšūr beg a Buharai Kánság viszonylagos

egysége idején járt a gyűjtőútján, tehát azt az időszakot kellene keresnünk, amikor a

kéziratban említett városok viszonylag egységes régiót alkottak. Ez a koncepció nyilván

nem kényszerítő erejű, hiszen a nemzetközi kereskedelmi utakat igénybe vevő utazó

számára valószínűleg nem jelentettek különösebb akadályt az országhatárok, és még

inkább ront a datálhatóság esélyein, hogy miután Nādir šāh (1736–1747) fia, Riżāqulï

1737-ben elfoglalta Balhot több más ciszoxániai várossal együtt, onnantól kezdve az Amu-

Darjától délre eső terület meglehetősen sűrűn kezdett gazdát cserélni egészen a XIX.

század közepéig. Így a Buharai Kánság területi integritásának keresésére sem igen

443 Egy másik apró, ám annál beszédesebb bizonyítéka lehet annak, hogy ‘Āšūr beg elsősorban hallomás
alapján dolgozott, írott anyagokkal pedig annál kevesebbszer vagy korlátozottabban találkozott, hogy a
kézirat nyelvtani részében a személyes névmások taglalásánál megemlíti azt is, hogy a rúmi törökök
nyelvén a bän felel meg az egyes szám első személynek (f. 13r.). Ennek részes esetét azonban nem az
eredeti oszmánli helyesírással, kāffal – pontosabban ṣaġïr (’tompa’) nūnnal –, hanem egyszerűen nūnnal
adja meg: bana/bänä ver ’add nekem’ (oszmánli helyesírással baña ver lenne). Ebből is kitűnik, hogy
nyelvtanírónknak bizonyára csak hallomásból voltak értesülései a rúmi törökök nyelvéről.
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támaszkodhatunk a kronológiai meghatározásban. Végül ismét utalnunk kell a

lókereskedelemre, amelynek élénk periódusa egészen a XVIII. század végéig tartott, s

ezután indult apadásnak a forgalom. A másoláshoz viszonylag közel időpontot keresve ez

alapján a XVIII. század végére, esetleg a XIX. század legelejére helyezhetjük a mű

megírásának időpontját.

4 Összegzés

4.1 A kézirat jelentősége forrásként

Elemzéseinket összefoglalva egyik oldalról megállapíthatjuk, hogy a nyelvtan hűen követi

az arab-perzsa nyelvtanírói hagyományt, őrzi annak klasszikus formáit, megtartja bevett

szokásait – vagyis összességében sikerrel alkalmazza a rendszert a török nyelvre. A leírás

ennek köszönhetően könnyűszerrel összehasonlítható az olyan grammatikákkal, amelyek

szintén ebben a tradícióban születtek. Ezzel együtt megállapítottuk, hogy ‘Āšūr beg még

többet is nyújt a puszta leíró nyelvtannál, hiszen számba veszi egyrészt a párhuzamos török

nyelvváltozatok alakjait, másrészt a hétköznapi, beszélt nyelv megformálásait is.

Másik oldalról a társalgási rész tanulságait összegezve azt föltételezzük, hogy ‘Āšūr beg

tananyaga talán egy XVIII. század végi nyelvi gyűjtőmunka eredménye lehet, amely során

a valószínűleg Indiából származó szerző a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat

kihasználva járta be a Buharai Kánság nagyobb városait, és sikerrel valósította meg azt a

célját, hogy a lehető leghétköznapibb nyelvet mutassa be művében azon nyelvtanulók

számára, akik maguk is kivették vagy ki kívánták venni a részüket az akkoriban igen nagy

jövedelmet hajtó lókereskedelemből. Érdekes módon arra következtethetünk, hogy a

nyelvtan időben előbb készülhetett, mint a nyelvkönyv társalgási része, máskülönben a

nyelvi példák – legalább részben – a párbeszédek vagy a történetek szövegeiből lennének.

‘Āšūr beg nyelvkönyve a mogulok idején írott török nyelvi munkák közül elsősorban

ezzel az igen tekintélyes mennyiségű prózai, kifejezetten a hétköznapi nyelvet megörökítő

szöveganyagával tűnik ki, és így különösen is ritkaságszámba megy. A mű mindenképpen

kordokumentum. Noha jelentős történelmi eseményekhez nem köthetjük a társalgási

részben színre vitt történeteket, lehetőség nyílik arra, hogy azokat más összefüggésben

vizsgáljuk meg. A maga „időtlenségében” egy közösség mindennapi élete bontakozik ki

előttünk. Nyelvkönyv létére az ábrázolás egyáltalán nem mesterkélt, s nem kizárt, hogy
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egy-egy lejegyzés valóságos történéseket örökít meg. De még ha fiktív történetekkel állunk

is szemben, mégis a valós történelmi közeg lenyomata körvonalazódhat számunkra a

megjelenített közösségben, amit föntebb a szöveg társadalomrajzi vizsgálatával próbáltunk

meg kibontani.

Ennek eredményeként a Buharai Kánság és környéke városi lakosságának életképét

látjuk magunk előtt. Bepillantást nyerhetünk abba a folyamatba, amely során a jelenkori

Dél-Özbegisztán és Észak-Afganisztán vidékén lakó, ma özbegnek nevezett etnikum

létrejött. Erre a közösségre egyszerre volt jellemző a harcias, lovas nomád életmód,

valamint a városias, letelepült életforma. Nyelvi vonatkozásban ez a „turáni” turki és az

„özbeg” kipcsak keveredési folyamatát jelenti, amely végül a mai özbeg nyelv színre

lépéséhez vezetett. A kézirat éppen ezért fontos nyelvi forrása lehet a modern nemzeti

nyelvet megelőző beszélt nyelvváltozatnak, ugyanakkor nem csak az özbeg szempontjából

értékes ez az anyag, hanem a török nyelv indiai történetéhez is kapcsolódik egyúttal.

4.2 A kutatás további lehetséges irányai

Mind a nyelvtani, mind pedig a társalgási rész esetében kínálkozik még a lehetőség a

további elemzésre és vizsgálatra. A dolgozatban nem foglalkoztunk aprólékosan a

társalgási rész – nemegyszer igen különleges – nyelvtani jelenségeivel, és azzal sem, hogy

a török szövegek nyelvi megformálását tüzetesen egybevessük a párhuzamos perzsa

fordítással, holott érdekes eredményeket ígérne ez az összehasonlítás. A történeteket és a

párbeszédeket stilisztikailag is érdemes lenne vizsgálat alá venni, hiszen ennek föltárása a

szövegek hétköznapiságáról árulhatna el még többet. Ugyanígy a társadalomrajzi

elemzésben is föl lehet vetni újabb szempontokat. Nem tipologizáltuk például a

történetekben megjelenő társadalmi problémákat (pl. gyilkosság, rablás, részegeskedés), és

ehhez hasonlóan alaposabb kutatást érdemelnének a fölbukkanó személynevek vagy a

társadalmi, néprajzi szokások is.

A kutatás azonban leginkább a kézirat maradék három részének földolgozásával

folytatható,444 hiszen ezek egyrészt a kéziratra vonatkozó ismereteinket bővíthetik,

másrészt a török irodalom szempontjából értékes, ritka anyagokat tartalmazhatnak,

harmadrészt pedig a keleti török lexikográfiához járulhatnak hozzá jelentős mértékben. Ez

444 Erre, pontosabban a kézirat negyedik és ötödik részének a közeljövőben történő kiadására tett ígéretet F.
Turan. Turan, Hindistan’da, 289/6. jegyzet.

148



utóbbihoz kapcsolódhat egyébként a teljes kézirat szóanyagának a kivonatolása, vagyis a

nyelvtané és a társalgási részé is, amivel ezúttal adósok maradtunk.

Végül nem feledkezhetünk meg a nyelvkönyv kontextusának kutatásáról sem, azaz

szükséges különféle szempontok szerint összehasonlítani más művekkel is, példának

okáért egyéb Indiában készült grammatikákkal, török nyelvről szóló nyelvtanokkal,

társalgási szöveggyűjteményekkel vagy további Indiából származó török nyelvemlékekkel.

Hiszen mindent összevetve ‘Āšūr beg nyelvkönyve is csak egy apró, ám annál érdekesebb

darabka a török nyelv történetében, valódi helyét azonban csupán a többi hasonló forrással

együtt vizsgálva nyerheti el benne.445

5 Függelék

5.1 A nyelvtan angol fordítása

(2v) He, the Omnipotent

May the Lord make this work easy! In the name of Allāh, the beneficent 446 and merciful.

And may he give that it is finished well.

Glory to God447 who created human beings, gave them the gift of language, taught him

explanatory speech and gave him full freedom over every language and convincing manner

of speech. Let blessing and peace be on His prophet, Muḥammad, the lord of mankind, and

on his family, companions and great followers!

So speaks this inferior slave, who is hoping for the mercy of God, ‘Āšūr beg, son of

Niyāz beg, son of Dūst beg – may God forgive their sins and cover their trespasses. This

humble slave saw a lot of students who showed desire to learn the Turkī language and

wanted to acquire skills in this tongue. Because of this reason, they advised me to write

down the rules and basics of daily conversation that might be extensive and sufficient.

Therefore, this short description that might collect everything that is useful and gather all

the rules has been compiled concisely and competently for their sake.

For those who have wisdom and those who bear (2r) insight, it didn’t stay hidden and

concealed that the Turkī language consists of three parts, like Arabic: (1) nouns ( ’ism), (2)

verbs (fi‘l) and (3) particles (ḥarf). A noun is like at, as they say to ’name’ ay,448 as they say

445 Péri, A török írás- és szóbeliség nyomai, 270.
446 Al-raḥman: ḥman.
447 Al-ḥamd ul-Illāh: Al-ḥamd Allāh.
448 A’y: ay.

149



to ’moon’ or quyaš, as they say to ’sun’. A verb is like keldi, which means ’came’, bardï,

which means ’went’ or olturdï, which means ’sat’.449 A particle is like -dur, -tur or bar,

which mean ’is’. Like in Arabic, verbs can be conjugatable (munṣarifa) and unconjugatable

(ġayr munṣarifa) in Turkī, too. Likewise, nouns can be underived (’ism-i cāmid) and

derived (’ism-i muštaqq) in Turkī, too. Dual (tas̱nīya) and plural (cam‘) are homonyms

(muštarak) in Turkī.450 Every verb is derived from the noun of action (maṣdar). In this way,

fourteen forms (ṣīġa) stem from the nouns of action. However, it could be similarly

considered to be thirteen, but for the first person (mutakallim) singular (vuḥdān) masculine

(muẕakkar) and feminine (mu’annas̱), one form is established, and likewise, one form is

established for the first person dual and plural (mutakallim ma‘ ul-ġayr) masculine and

feminine, too. Its distribution is like this: three (3) for the third person (ġā’ib) masculine,

three (3) for the third person feminine, three (3) for the second person (ḥāżir) masculine,

three (3) for the second person feminine and two (2) for the first person, it is fourteen

forms altogether.

If they want to derive something from any underived noun existing in Turkī, they derive

it by putting a lām marked with a fatḥa (maftūḥ) between the stem (mādda) of the word

(kalima) and the affix (‘alāmat) of the noun of action, which is -maġ. From this, they form

fourteen forms. For example, they derive all three underived nouns of söz, köz and qulaġ,

which mean ’word’,451 ’eye’ and ’ear’, by putting a lām marked with a fatḥa to them,

resulting in sözlämäq ’to speak’, közlämäġ ’to look’ and qulaġlamaġ ’to listen’.

Other

As in Arabic, an intransitive verb (fi‘l-i lāzim) can be made transitive (muta‘addī) with

three particles: (1) firstly, with a hamza at the beginning of a verb (hamza-i bāb-i fi‘l), (2)

secondly, (3v) with a preposition (ḥarf-i carr), (3) thirdly, with the doubling of the ‘ayn, in

Turkī, they make a transitive verb with ten particles. Those ten particles are the following:

(1) -dur, (2) -tur, (3) -ġuz, (4) -güz, (5) -qur, (6) -kür, (7) tā, (8) rā, (9) zā, (10) -sät, for

example, yügürmäġ ’to run’, yügürdürmäġ ’to cause to run’, saḫlamaġ ’to preserve’,

saḫlaturmaġ ’to cause to preserve’, olturmaġ ’to sit’, olturġuzmaġ ’to cause to sit’, ötmäġ

’to pass’, ötküzmäġ ’to cause to pass’, yetmäġ ’to arrive’, yetkürmäġ ’to cause to arrive’,

449 Nišišt: nišist. A kéziratban rendszerint šīnnel szerepel ez a szó, a továbbiakban ezt a szerzőtől vagy az
írnoktól származó sajátosságnak tekintjük.

450 Dar turkī nīz mī-bāšad vä āmadan-i tas̱nīya vä cam‘ dar turkī muštarak mī-bāšad. Betoldás lapszéli
jegyzetként.

451 Suḥan: suḫan.
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yatmaġ ’to lie down’, yatqurmaġ ’to cause to lie down’, oqumaġ ’to read’, oqutmaġ ’to

cause to read’, ičmäġ ’to drink’, ičürmäġ ’to cause to drink’, emmäġ ’to suck’, emizmäġ ’to

cause to suck’, körmäġ ’to see’, körsätmäġ ’to show’. This is all that is useful among these:

if they want to make a transitive from any intransitive verb, -dur or -tur is put between the

stem of the word and the affix of the noun of action, and a transitive verb can be freely

made with these. However, the Turks use each transitive particle in specific circumstances.

The usage of -dur and -tur is the most frequent, and the usage of the rest is rare.

Sometimes, it occurs that -tur is used and pronounced instead of -dur, ignoring the

distinction. For example, they read yügürtürmäġ instead of yügürdürmäġ, and likewise,

they say saḫladurmaġ instead of saḫlaturmaġ.452 Conversely, -sät is specific to körmäġ and

so is the morpheme (lafẓ) -qur in yatqurmaġ. Sometimes, it occurs that they say -kür

instead of -küz with a dotless (muhmala) rā and read -küz instead of -kür with a dotted

(mu‘cama) zā. It is permitted, and the meaning remains unchanged. For example, it

becomes ötkürmäġ instead of ötküzmäġ with a dotless rā and yetküzmäġ instead of (3r)

yetkürmäġ with a dotted zā. Tā is used more often than rā and zā. Some nouns of action

doesn’t have a transitive, for example, kelmäġ, barmaġ and ketmäġ, (1) the first noun of

action means ’to come’, (2) the second and (3) the third mean ’to go’. Some people make a

transitive in the same way by putting a vowelless (sākin) lām in the middle of the word

stem, and they count the lām of all the letters (ḥarf) as the transitive particle, as it is applied

i n ketürmäġ, which means ’to bring’ and keltürmäġ, which means ’to cause to bring’.

However, it is also made transitive with the particle -tur, for example ketürmäġ ’to bring’

and ketürtürmäġ ’to cause to bring’. It is useful to know that the most elegant is to make a

transitive with the particle -tur from a noun of action that has a tā at the end. For example,

tartmaġ ’to pull’ and tartturmaġ ’to cause to pull’, satmaġ ’to sell’ and satturmaġ ’to cause

to sell’.

Another thing that should be known

The affix of the noun of action depends on the great variety of languages: -maġ, -maq,

-maḫ and -mäk. In fact, there are seven kinds of Turkī language: (1) Turanian, (2) Uzbek,

(3) Iranian, (4) Qizilbash, (5) Rūmī, (6) Kashgarian and (7) Nogai. The Turanians read

-maġ, the Uzbeks and the Iranians say -maq, the Kashgarians say -maḫ, and the Qizilbash,

Rūmī and Nogais say -mak. It is useful to know that the most eloquent and elegant ones are

452 Dar saḫlaturmaġ saḫladurmaġ yügürtürmäġ gūyand: dar saḫlaturmaġ saḫladurmaġ gūyand.
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Turanian and Uzbek Turkī, the others are ponderous and vulgar. As the proverb says

[…],453 the most elegant and authentic ones are the Persian of Iran and the Turkī of Turan.

Useful

If they want to make a passive (machūl) from an active verb (fi‘l-i ma‘lūm), a lām

marked with a kasra (maksūr) is put and pronounced between the stem of the word and the

affix of the noun of action at those nouns of action that do not have (4v) a lām at the end of

their stem. For example, it is applied as barmaġ, which means ’to go’ and barïlmaġ, which

means ’to be gone’, demäġ, which means ’to say’ and delmäġ, which means ’to be said’. In

the case of those nouns of action that do have a lām at the end of their stem, a passive is

made by putting a nūn there. For example, it is applied as kelmäġ, which means ’to come’

and kelinmäġ, which means ’to be come’, qïlmaġ, which means ’to do’ and qïlïnmaġ,

which means ’to be done’.

Another thing that should be known

At those nouns of action that have a vāv in their stem, the letter that precedes the lām,

which is the affix of the passive, is marked with a żamma (mażmūm). For example, it is

applied as oqumaġ and oqulmaġ, qopmaġ and qopulmaġ. Likewise, at those nouns of

action that have an ’alif in them, the letter that precedes the vowelless lām is read marked

with a fatḥa. For example, aḫtarmaġ, which means ’to search’ and aḫtaralmaġ ’to be

searched’, istämäġ ’to wish’ and istälmäġ ’to be wished’. At those nouns of action that

doesn’t have a vāv or ’alif in them, the letter that precedes the lām or nūn can be read

marked with a kasra. For example, bilmäġ ’to know’ and bilinmäġ ’to be known’, ačmaġ

’to open’ and ačïlmaġ ’to be opened’.

Another thing to know

If they want to make a negative (manfī) from an affirmative verb (fi‘l-i mus̱bit), a mīm

marked with a fatḥa is put between the word and the affix of the noun of action in the

verbs. For example, kelmäġ ’to come’ and kelmämäġ ’not to come’, keldi ’came’ and

kelmädi ’did not come’. Two particles can be the affix of the negative, (1) one of them is

the mīm marked with a fatḥa and (2) the second is -mas. They use -mas in the near future

tense (mustaqbal-i qarīb) and the mīm marked with a fatḥa in the distant future tense

(mustaqbal-i ba‘īd). For example, kelmäs ’is not coming’ and kelmägäy ’will not come’.

A thing to know

453 Az itt található két szót nem sikerült elolvasni.
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Instead of -mas, they can pronounce -maz and say kelmäz, meaning ’is not coming’.

The affix of the past tense (māżī) is a dāl marked with a kasra and a vowelless yā. As

(4r) in Arabic, in Turkī, too, there is affirmative and negative, active and passive, second

person and third person, singular (mufrad), dual and plural, masculine and feminine, first

person, imperative (’amr) and prohibitive (nahī), agent noun (’ism-i fā‘il) and patient noun

(’ism-i maf‘ūl), adverb (’ism-i ẓarf), instrument (’ism-i ’āla) and noun of comparison

(’ism-i tafżīl). The affirmative and active near past tense of the verb is keldi ’came (that one

man or woman)’454 in the third person singular masculine and feminine form. The

affirmative and active past tense of the verb is keldilär ’came (those two or multiple men

or women)’455 in the dual and plural masculine and feminine form. The affirmative and

active near past tense of the verb is keldin͡g ’came (you one man or woman)’ in the second

person (muḫāṭab) singular masculine and feminine form. It is keldin͡giz ’came (you two or

multiple men or women)’456 in the second person dual and plural masculine and feminine

form. It is keldim ’came (I one man or woman)’ in the first person singular masculine and

feminine form. It is keldük ’came (we two or multiple men or women)’ in the first person

dual and plural masculine and feminine form. Sometimes, it occurs that either there is a dāl

in the first person singular or there isn’t, and it is pronounced with a żamma before the

vowelless mīm and there isn’t any change in the meaning. For example, keldüm ’came (I)’

and kettüm ’went (I)’, and this is permitted. As in Arabic, in Turkī, too, pronouns ( żamīr)

can be hidden (mustatir) and apparent (bāriz), adjoining (muttaṣil) and separate (munfaṣil).

Apparent pronouns are like ol keldi ’he came’, olar keldilär ’they came’, sen keldin͡g ’you

(Sg) came’, siz keldin͡giz ’you (Pl) came’, men keldim ’I came’, biz keldük ’we came’.

Sometimes, it occurs that the morpheme -lar is added and pronounced, which is the affix of

the dual, the plural and honourification (ta‘ẓīm), at the end in keldin͡giz and say

keldin͡gizlär meaning ’came (you)’. Sometimes, it is used by putting the morpheme siz at

the beginning and the morpheme -lar at the end, and they read siz keldin͡gizlär, (5v)

meaning ’you came (you)’. In this way, the morpheme siz is for the emphasis (ta’kīd) of

the dual and the plural of the second person pronoun. Sometimes, the morpheme -lar is
454 Itt és a továbbiakban az angol fordítás szándékosan próbálja érzékeltetni a török kifejezések perzsa

fordításában mutatkozó rendhagyó ige–alany szórendet, ami kétségkívül az eredeti török morfémarendet
kívánja hűen visszaadni.

455 Ān du mard yā du zanān yā hama mardān yā hama zanān. Úgy tűnik, hogy a kézirat perzsa
nyelvezetében bizonyos nyelvtani szabályokingadoznak. A számnév után például néhol egyes- (du mard
’két férfi’), máshol többes szám jelentkezik (du zanān ’két nő’).

456 Šumā du mardān yā hama mardān yā hama zanān: šumā du mardān yā du zanān yā hama mardān yā
hama zanān.
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said between siz and keldin͡giz having the -lar at the end, resulting in sizlär keldin͡gizlär

’you came’. It is permitted, and there isn’t any change in the meaning. Sometimes, the -lar

at the end is omitted, and they settle for only the -lar in the middle and say sizlär keldin͡giz

’you came’. Similarly, the morpheme men in the first person singular is put at the end,

resulting in keldim men ’came, I’. It is not correct to put it at the end of keldim, if it has the

morpheme men at the beginning, too. Likewise, the morpheme biz in keldük is put at the

end, resulting in keldük biz ’came, we’. Sometimes, it occurs that the morpheme biz is put

at the beginning and the end, resulting in biz keldük biz ’we came (we)’, but it is not

elegant. However, the first biz might emphasise the second biz. Sometimes, the morpheme

-lar is put between the biz at the beginning and keldük, resulting in bizlär keldük ’we

came’. Sometimes, they pronounce and add biz at the end, while having the biz at the

beginning and the -lar inserted, too, and say bizlär keldük biz, meaning ’we came (we)’.

However, if there is a -lar in the middle and a biz at both the beginning and the end, a -lar

at the end is neither eloquent, nor elegant, although, the meaning still doesn’t get lost

among this many morphemes.457 The negative and active near past tense of the verb’s third

person are kelmädi ’did not come (that one man or woman)’ and kelmädilär ’did not come

(those two or (5r) multiple men or women)’. The negative and active past tense of the verb

are kelmädin͡g ’did not come (you one man or woman)’ and kelmädin͡giz ’did not come

(you two or multiple men or women)’. There are kelmädim ’did not come (I one man or

woman)’ and kelmädük ’did not come (we two or multiple men or women)’. There are ol

kelmädi ’he did not come’, olar kelmädilär ’they did not come’, sen kelmädin͡g ’you (Sg)

did not come’, siz kelmädin͡giz ’you (Pl) did not come’, men kelmädim ’I did not come’,

biz kelmädük ’we did not come’. The insertions and additions of -lar, siz, men and biz

happen the same way in the negative, too, as in the affirmative, in the past tense, as well as

in the aorist (mużāri‘), present (ḥāl) and other tenses.

The affirmative and active distant past tense of the verb is kelib edi ’had come (that one

man or woman)’ in the singular form. The other affirmative and active past tenses of the

verb are kelib edilär ’had come (those two or multiple men or women)’, kelib edin͡g ’had

come (you one man or woman)’, kelib edin͡giz ’had come (you two or multiple men or

women)’, kelib edim ’had come (I one man or woman)’, kelib edük ’had come (we two or

multiple men or women)’, ol kelib edi ’he had come’, olar kelib edilär ’they had come’,

457 ’Alfāṭ: ’alfāẓ.
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sen kelib edin͡g ’you (Sg) had come’, siz kelib edin͡giz ’you (Pl) had come’, men kelib edim

’I had come’, biz kelib edük ’we had come’.458 The situation with -lar and the others is

permittable in the same way as before. The negative and active distant past tenses of the

verb’s third person are kelmäb edi ’had not come (he/she)’ and kelmäb edilär ’had not

come (they)’. There are kelmäb edin͡g459 ’had not come (you Sg)’, kelmäb edin͡giz (6v) ’had

not come (you Pl)’, kelmäb edim ’had not come (I)’,460 kelmäb edük ’had not come (we)’,

ol kelmäb edi ’he had not come’, olar kelmäb edilär ’they had not come’, sen kelmäb

edin͡g ’you (Sg) had not come’, siz kelmäb edin͡giz ’you (Pl) had not come’, men kelmäb

edim ’I had not come’, biz kelmäb edük ’we had not come’.

Another thing to know

In Turkī, the affix of the future tense is the morpheme -ar. If they want to form future

tense, the affix of the noun of action is dropped, which is -maġ, and the morpheme -ar is

put there instead, which is the affix of the future tense. They make the last vowelless letter

of the stem vowelled (mutaḥarrik) with the short vowel (ḥarakat) fatḥa and say kelär,

which means ’comes (that one man or woman)’. It is the affirmative and active aorist tense

of the verb. Kelärlär ’come (those two or multiple men or women)’ is also the affirmative

and active aorist tense of the verb. When they want to express the second person singular,

-sän or -sin is put at the end, resulting in kelärsän or kelärsin, meaning ’come (you one

man or woman)’. It is the affirmative and active aorist tense of the verb’s second person

singular form. The morpheme of the dual and plural masculine and feminine of the second

person, -siz is put at the end, resulting in kelärsiz ’come (you two or multiple men or

women)’. It is the affirmative and active aorist tense of the verb. Sometimes, it occurs that

the rā is omitted461 in the second person singular and plural. It is freely permitted, and there

isn’t any distortion in the meaning. They say keläsin ’come (you Sg)’ and keläsiz ’come

(you Pl)’. In the first person singular, the morpheme -min or -man is added at the end,

resulting in kelärmin or kelärmän, and they mean ’come (I)’. (6r) For the first person

plural, the morpheme -biz is added, resulting in kelärbiz ’come (we)’.462 The omission of

the rā happens in the same way in the first person singular and plural as before, for

458 Mā āmada āmada būdīm mā: mā āmada būdīm mā.
459 Kelmädin͡g: kelmäb edin͡g.
460 Man nayāmada būdīm man: man nayāmada būdam man.
461 Ḥadf: ḥaẕf.
462 Mī-āyam mā: mī-āyīm mā.
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example, they say kelämin463 and keläbiz.464 The insertions and additions of the pronouns

happen the same way in the aorist tense as in the past tense. For example, ol kelär ’he

comes’, olar kelärlär ’they come’, sen kelärsän ’you (Sg) come’, siz kelärsiz ’you (Pl)

come’, men kelärmän ’I come’, biz kelärbiz ’we come’. If they want to make present tense

from the aorist tense, the rā is dropped in the third person of the aorist tense and the

morpheme -dur is added, resulting in kelädür ’is coming now’ and kelädürlär ’are coming

now (they)’. It is obligatory to drop465 the rā in the singular and the plural. Sometimes, it

occurs in some of the other languages that the dropped rā is replaced with a yā, resulting in

keläydür and keläydülär, and it means ’are coming now (they)’. The rā is also replaced

with a yā in the second person singular and plural. In the present tense, they say keläysän

and keläysiz, meaning ’are coming now (you Sg)’ and ’are coming now (you Pl)’. 466 The rā

is also replaced with a yā in the first person singular and plural, resulting in keläymin and

keläybiz, and they mean ’am coming now’ and ’are coming now (we)’. Sometimes, it

occurs that -biz is omitted, which is the pronoun of the first person plural, the rā is

dropped, and -duk is added, which is the first person plural in the past tense, resulting in

kelädük, and it means ’are coming now (we)’. Sometimes, the rā is omitted in kelädür,

resulting in kelädü, and similarly, the negative singular is kelmäydü. The negative and

active aorist tense of the verb is kelmäs ’does not come’, kelmäs ’do not come (they)’,

kelmässän ’do not come (you Sg)’, kelmässiz ’do not come (you Pl)’,467 ol kelmäs ’he does

not come’, olar kelmäslär ’they (7v) do not come’, sen kelmässän ’you (Sg) do not come’,

siz kelmässiz ’you (Pl) do not come’,468 men kelmäsmän ’I do not come’, biz kelmäsbiz ’we

do not come’. Sometimes, it occurs that the letter sīn is replaced with a yā in kelmäs in

every place, and instead of kelmäs, which is the third person singular, they say kelmäylär,

kelmäysän, kelmäysiz, kelmäymin, kelmäydük, ol kelmäy, olar kelmäylär, sen kelmäysän,

siz kelmäysiz, men kelmäymin and biz kelmäybiz.

The affirmative past aorist tense, which is also called continuous past tense (māżī-i

’istimrārī), is kelär edi, which means ’was coming (that one man or woman)’, kelär edilär

’were coming (those two or multiple men or women)’, kelär edin͡g ’were coming (you one

man or woman)’, kelär edin͡giz ’were coming (you two or multiple men or women)’, kelär

463 Kelärmin: kelämin.
464 Kelärbiz: keläbiz.
465 Ḥadf: ḥaẕf.
466 Ḥālā mī-āyand šumā: ḥālā mī-āyīd šumā.
467 Nimī-āyand šumā: nimī-āyīd šumā.
468 Šumā nimī-āyand šumā: šumā nimī-āyīd šumā.
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edim ’was coming (I one man or woman)’,469 kelär edük ’were coming (we two or multiple

men or women)’, ol kelär edi ’he was coming’, olar kelär edilär470 ’they were coming’, sen

kelär edin͡g ’you (Sg) were coming’, siz kelär edin͡giz471 ’you (Pl) were coming’, men kelär

edim ’I was coming’,472 biz kelär edük ’we were coming’. The succeedings and precedings

of siz, biz and -lar are allowed in the same way here as it happened in the past tense, too.

Sometimes, it occurs that the ’alif in -ar, which is the affix of the aorist tense, is replaced

and pronounced with a vāv in the third, second and first person singular, dual and plural,

too, as they say kelür ’comes’, kelürlär ’come (they)’ kelürsän ’come (you Sg)’, kelürsiz

’come (you Pl)’, kelürmän ’come (I)’ (7r) and kelürbiz ’come (we)’. It is specific to the

Uzbek language. The negative continuous past tense473 of the verb is kelmäs edi ’was not

coming (he)’, kelmäs edilär ’were not coming (they)’, kelmäs edin͡g ’were not coming (you

Sg)’, kelmäs edin͡giz ’were not coming (you Pl)’, kelmäs edim ’was not coming (I)’, kelmäs

edük ’were not coming (we)’.

The form of the affirmative distant future474 tense is kelgäy ’will come (that one man or

woman)’, kelgäylär ’will come (those two or multiple men or women)’, kelgäysän ’will

come (you one man or woman)’, kelgäysiz ’will come (you two or multiple men or

women)’, kelgäymin ’will come (I one man or woman)’, kelgäybiz ’will come (we two or

multiple men or women)’, o kelgäy ’he will come’, olar kelgäylär ’they will come’, sen

kelgäysän ’you (Sg) will come’, siz kelgäysiz ’you (Pl) will come’, men kelgäymän ’I will

come’, biz kelgäybiz ’we will come’. The preceding and succeeding insertions and

additions of -lar, siz and biz are allowed in the same way, as mentioned before. In the

negative, it is kelmägäy ’will not come (he)’, kelmägäylär ’will not come (they)’,

kelmägäysän ’will not come (you Sg)’, kelmägäysiz ’will not come (you Pl)’, kelmägäymin

’will not come (I)’, kelmägäybiz ’will not come (we)’, ol kelmägäy ’he will not come’,

olar kelmägäylär ’they will not come’, sen kelmägäysän ’you (Sg) will not come’, siz

kelmägäysiz ’you (Pl) will not come’, men kelmägäymän ’I will not come’, biz

469 Mī-āmadīm man yak mard yā yak zan: mī-āmadam man yak mard yā yak zan.
470 Olar kelär edlär: olar kelär edilär.
471 Siz kelär edin͡g: siz kelär edin͡giz.
472 Man mī-āmadīm: man mī-āmadam.
473 Māżī-i ba‘īd. A korábbiakból kitűnik, hogy itt nem a távoli múlt időre utal a szerző, hanem a folyamatos

múltra (māżī-i ’istimrārī).
474 Mużāri‘. A soron következő igeidőre a tagadás kapcsán (f. 4v.) távoli jövő időként (mustaqbal-i ba‘īd)

utal a szerző, míg ugyanazon a helyen közeli jövő időnek (mustaqbal-i qarīb) nevezi a később
aorisztoszként (mużāri‘) szereplő igeidőt.
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kelmägäybiz475 ’we will not come’.

The form of the imperative in the second person singular masculine and feminine is

kelgin ’come (you Sg)’. In this, the morpheme -gin is the affix of addressing (ḫiṭāb), which

means ’you (Sg)’, meaning ’come! (you Sg)’. Sometimes, it occurs (8v) that -gin is

omitted at the end, resulting in kel, and it means ’come! (you Sg)’. Sometimes, the affix of

addressing is inserted at the beginning, resulting in sen kelgin or sen kel ’you (Sg), come!’.

The Uzbeks say sen as sän and say sän kelgin, without any change in the meaning.

Sometimes, the nūn is dropped, resulting in se kelgin or se kel, and it is both allowed and

commonly used. Sometimes, it occurs that they omit -gin, pronounce the morpheme -ġïl or

-gil instead and add this affix of addressing. They say kelġil or kelgil ’come! (you Sg)’. The

affix of addressing of the imperative in the second person dual and plural476 masculine and

feminine is -in͡giz. It is added, resulting in kelin͡giz, and it means ’come! (you Pl)’ or

kelin͡gizlär. This is not elegant, siz kelin͡giz is elegant. Sometimes, it occurs that the zā is

removed in kelin͡giz, resulting so in kelin͡g, siz kelin͡g or sizlär kelin͡g, without any change477

in the meaning. Likewise, the second person prohibitive is kelmägin ’do not come! (you

Sg)’ and kelmän͡giz ’do not come! (you Pl)’, sen kelmägin ’you (Sg), do not come!’ and siz

kelmän͡giz ’you (Pl) do not come!’. The insertions of -lar and siz are allowed478 in the same

way here as in the second person imperative, too. In the third person singular of the

imperative, the morpheme -sun is added at the end, resulting in kelsün, and it means ’let

(him) come!’. They put -lar at the end, which is the affix of the plural, resulting in

kelsünlär, and it means ’let (them) come!’, ol kelsün ’let him come!’, olar kelsünlär ’let

them come!’.

Another thing to know

The morpheme ägär, which is the affix of the conditional (šarṭ), is present in this.

Sometimes, it occurs that they mark the morpheme ägär and pronounce ägär kelsün,

meaning ’if (he) came’.479 Sometimes, the Turks omit the morpheme -sun at the end, put a

sīn marked with a fatḥa at the end (8r) and say kelsä, meaning ’may come (he)’ and

kelsälär ’may come (they)’, ol kelsä ’may he come’ and olar kelsälär ’may they come’. If

they want to make second person from the third person imperative, -san͡g is added in the

475 Biz kelmäybiz: biz kelmägäybiz.
476 Barāy-i tas̱nīya vä cam‘ vä tas̱nīya: barāy-i tas̱nīya vä cam‘.
477 Taqāvut: tafāvut.
478 Ḥāyiz: cāyiz.
479 Ägär biy-āyand: ägär biy-āyad.

158



singular and -san͡giz in the plural, resulting in kelsän͡g, kelsän͡giz, sen kelsän͡g480 and siz

kelsän͡giz, and they mean ’may you (Sg) come’ and ’may you (Pl) come’. The insertions of

-lar and siz are allowed in the same way here as it was above, too. The prohibitive of the

third person is kelmäsün ’let (him) not come’, kelmäsünlär ’let (them) not come’, ol

kelmäsün ’let him not come’ and olar kelmäsünlär ’let them not come’. Kelmäsän͡g ’may

not come (you Sg)’, kelmäsän͡giz ’may not come (you Pl)’, sen kelmäsän͡g ’may you (Sg)

not come’ and siz kelmäsän͡g ’may you (Pl) not come’. The insertions of -lar and siz are

allowed in the same way here as it was before, too. In the first person singular of the

conditional, the morpheme -sam is added, resulting in kelsäm ’may come (I one man or

woman)’. In its first person plural, the morpheme -säk is added, resulting in kelsäk, and it

means ’may come (we two or multiple men and women)’. The preceding and succeeding

insertions of men and biz are allowed in the same way, as it was in past occasions.

Likewise, the preceding particle -lar together with biz is elegant and usual with -säk. With

-säk, -lar is prohibited at the end. The addition of biz and -lar with -säk and biz at the end

is allowed, but it is not too elegant. The negative conditional has the same rules and

regulations as the conditional: kelmäsäm, meaning ’may not come (I)’, kelmäsäk, meaning

’may not come (we)’, men kelmäsäm ’may I not come’, biz kelmäsäk ’may we not come’,

bizlär kelmäsäk ’may we not come’ and bizlär kelmäsäk biz481 ’may we not come, we’.

This is the optative (istifsār): for example, they say keläy ’let (me) come!’ in the first

person singular, (9v) and keläynük ’let (us) come!’ in the first person plural. The insertions

o f men and män in keläy and the insertions of biz and -lar and the addition of biz in

keläynük are also allowed. For example, they say men keläy or män keläy, meaning ’let me

come!’, and biz keläynük or bizlär keläynük biz ’let us come, we!’. It is allowed and

elegant. Sometimes, it occurs that the kāf is dropped at the end of keläynük, resulting in

keläynü, meaning ’let (us) come!’, and bizlär keläynü, meaning ’let us come!’, without any

change in the meaning. It is not allowed to add biz when dropping the kāf from -nük.

If they want to mean ’come’ or ’gone’, a vowelless bā482 is added to the stem of the

word instead of the affix of the noun of action. If there is a vāv in that noun of action, the

letter preceding the vowelless bā483 is marked with a żamma. If there is an ’alif in the end

480 Sen kelsän͡giz: sen kelsän͡g.
481 Bizlär kelmäsäk: bizlär kelmäsäk biz.
482 Yā-yi sākina: bā-yi sākina.
483 Yā’-i sākina: bā’-i sākina.
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of the stem, the letter preceding the vowelless bā484 is marked with a fatḥa. If there is a yā,

the previous letter is marked with a kasra. If there is a yā, the tā is read with a kasra, too.

For example, they say olturub ’sat’, sanab ’counted’, aḫtarab ’searched’, bitib485 ’written’,

ketib ’gone’, alïb ’taken’ and so forth. Marking and pronouncing the letter preceding the

bā486 with a kasra in all four cases, in spite of the rule mentioned, is allowed and used 487

without any change in the meaning, however, it is not elegant. If they want to express

present tense, the morpheme -tur is added after the vowelless bā,488 resulting in kelibtür

and ketibtür in the singular, and it means ’has come’ and ’has gone’, olturubtur ’has sat’,

oqubtur ’has read’, aḫtarabtur ’has searched’ and sanabtur ’has counted’. In the plural,

-lar is added, which is the affix of the plural, resulting in (9r) kelibtürlär ’have come

(they)’ and ketibtürlär ’have gone (they)’. In books, it is very common in this way. In the

pronounciation and speech of the Turks however, the rā is dropped from the morpheme

-tur in the singular and the plural, and it is allowed.489 They say kelibtü and kelibtülär,

meaning ’has come’ and ’have come (they)’. This is more common. Sometimes, it occurs

that the rā is dropped from -lar, too, in speech, resulting in kelibtülä, and it means ’have

come (they)’. In the second person singular, the morpheme -san is added and kelibsän is

pronounced, meaning ’have come (you Sg)’. In the plural, it is siz kelibsiz ’you (Pl) have

come’. In the first person singular, -turmïn or -man is added, resulting in kelibtürmin or

kelibmän, and it means ’have come (I)’. It is also allowed and usual to drop the rā, saying

kelibtümän ’have come (I)’. In the first person plural, the rā of -tur is dropped, the pronoun

of the first person plural is added, which is kāf, resulting in kelibtük ’have come (we)’ and

barïbtuk ’have gone (we)’. Sometimes, it occurs that the morpheme -biz is added and

pronounced instead of the kāf, resulting in kelibtübiz and barïbtubïz, but it is not elegant.

Sometimes, the morpheme -biz is added after dropping -tur, resulting in kelibbiz and

barïbbïz, which is the language of the Uzbeks. Sometimes, the morpheme sän, sen or se is

inserted, having also -sän at the end, resulting in sän kelibsin, sen kelibsän or se kelibsän.

Sometimes, the morpheme -sin is pronounced instead of -sän in all the cases: kelibsin, sän

kelibsin, sen kelibsin or se kelibsin. In the second person plural, the morpheme (10v) siz is

484 Yā-yi sākina: bā-yi sākina.
485 Bitit: bitib.
486 Yā: bā.
487 Rāyiḥ: rāyic.
488 Yā-yi sākina: bā-yi sākina.
489 Cavār: cavāz.
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inserted,490 resulting in siz kelibsiz ’you (Pl) have come’. Sometimes, the affix of the plural

is added, which is -lar, after siz, resulting in sizlär kelibsiz. Sometimes, even a second -lar

is added at the end, having also siz and the first -lar, resulting in sizlär kelibsizlär, and it

means ’you (Pl) have come’. This is not obligatory but allowed. However, the most elegant

way is to omit -lar at the end and to have the first -lar, saying sizlär kelibsiz ’you (Pl) have

come’. Likewise, the morpheme men, män or me is added at the beginning in the first

person singular, having also -man, -min or -tumïn at the end, resulting in kelibtümin, men

kelibtümän or me kelibtümän, and it is also allowed491 to omit -tu in every case. Likewise, it

is allowed to insert biz at the beginning in the first person plural: biz kelibtük, meaning ’we

have come’. Sometimes, it occurs that biz is put at the end, having also biz at the

beginning, resulting in biz kelibtük biz, but the most elegant and usual is to drop biz492 at

the end. Sometimes, the morpheme -lar is inserted, which is the affix of the plural, after the

first biz, resulting in bizlär kelibtük, and it means ’we have come’. In this case, biz at the

end is allowable, but it is not elegant. Sometimes, the morpheme -tük is omitted, biz is put

at the end, resulting in biz kelibbiz ’we have come’. The -lar after biz is the same: bizlär

kelibbiz, meaning ’we have come’. It is mentioned above that this is the language of the

Uzbeks, but it is a bit far from elegance. The insertions, additions, omissions and

interpolations are the same regarding the negative of the mentioned plural cases.

(10r) A thing to know

The agent noun occurs in Arabic, and it also occurs in Turkī, both in connection with

verbs and nouns. There are three affixes of the agent noun for verbs: -ġučï, -güči or -qučï is

put at the end of the stem of the word, resulting in kelgüči, kelġüči or kelqüči. All three

mean ’coming’. Although -güči and -ġučï are elegant, -qučï is far from elegance, but it is

acceptable. Sometimes, it occurs that -si is put at the end instead of the morpheme -güči,

resulting in kelġüsi. Sometimes, the yā is dropped from the morpheme -či, resulting in

kelgüč ’coming’. Sometimes, the Persian cīm, too, is dropped, resulting in kelgü ’coming’

and bargu ’going’, but it is not elegant. For nouns, it is allowed and elegant. Sometimes,

the morpheme -či, which is the affix of the agent, is added and pronounced at the end of

nouns of action, resulting in kelmäġči ’coming’. For nouns, the affix of the agent is -či.

Any noun, which it is simply attached to at the end, functions as an agent. For example,

490 Madḫal kardanīda: madḫal kardānīda.
491 Ḥāyiz: cāyiz.
492 Niz: biz.
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they say yayčï ’archer’, oqčï ’arrowmaker’, yaġčï ’butterseller’ and boyčï ’dyer’.

Sometimes, the morpheme -či, which is the affix of the agent for nouns, is used at the end

of verbs, without any change in the meaning. For example, they say kelči ’coming’, barčï

’going’, alčï ’taking’. This is allowable493 and optional.

Another useful thing

If they want to make an agent from any noun that has a Persian or Arabic cīm at its end

to use in that meaning, the known vowelless yā is added. For example, oyčï ’one having

wisdom’ and söyči ’one making laugh’.

Another thing

As the number of agent forms is numerous in Arabic, it also has great amounts in Turkī,

too, like (1) -gän, (2) -ġan, (3) -qan, (4) -luq, (5) -luġ, (6) -lük, (7) -lu, (8) -lïq, (9) -lïġ, (10)

-lik and (11) -li. (11v) For example, they say kelgän ’coming’, barġan ’going’ and toqqan

’being born’, -luq and the other forms are attached to nouns. For example, they say

yaruqluq ’one having light’, qaranġuluġ ’one having darkness’, sovuġluk ’one having

coldness’, öylük ’one having a house’, boyluk ’one having a stature’, atlu ’one having a

horse’ or ’one having a name’ and yaralï ’one having an injury’. Sometimes, it occurs that

this affix means ’people’ or ’with’. For example, ‘aqllïġ ’possessor of a mind’ or ’with a

mind’ and so forth, it is the same regarding the others. Sometimes, the meaning of an agent

is generated from a verb in the aorist tense. The verb in the aorist tense is added after

something as a compound word (tarkīb). For example, they say buyruġ tuyar ’one having

authority’, ‘ālim tüzär ’one arranging the world’, iš buzar ’one ruining a thing’ and yarlïġ

berär ’one giving a command’. Likewise, some nouns of action intend to have the essential

meaning of an agent by adding the morpheme -vul at the end of the stem. For example,

qaramaġ ’to see’ and qaravul ’watchman’, čapmaġ ’to rush’ and čapavul494 ’assaulting’,

yasamaġ ’to prepare, arrange’ and yasavul ’arranging, preparing’. The morpheme -vul is

rarely added at the end of an underived noun, although it yields the essential meaning of

agency. For example, sazāvul ’punishing’. There are some nouns that have the morpheme

-vul in them, but the meaning of agency cannot be extracted from them, because they are

underived nouns with an affix, like qïrġavul, which means ’pheasant ’ , hirävül, which

means ’advance-guard’ and čandavul is said for ’rearguard’.

Another thing to know

493 Cavār: cavāz.
494 Čapmavul: čapavul.
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They add yā, which creates a noun of action, to -ġan, -gän and -qan, which all three are

an affix of the agent noun, and they make a compound phrase. (11r) It has the common

meaning of an agent noun and a noun of action. For example, they say kelgänidür495

’(there) is coming’, meaning ’coming’, barġanïdur ’(there) is going’, meaning ’going’ and

tapqanïdur496 ’(there) is finding’, meaning ’finding’. Sometimes, it occurs that a compound

phrase with -gän, -ġan and -qan as a noun of action yields the meaning of motivation, so it

means ’for’. For example, they say yegäni baradur ’he is going for eating’ , saqqanï

ketibtür ’he has gone for milking’ an d čaqqanï kelädür ’he is coming for stinging’.

Sometimes, it occurs that they replace the nūn of -gäni, -ġanï and -qanï with a lām marked

with a kasra, with the intention of expressing a noun of action. For example, kelgäli497

yaḫšïdur, meaning ’it is good to come’, barġalï yamandur, meaning ’it is bad to go’ and

baqqalï artuġdur,498 meaning ’it is better to look’. The dual and the plural of the agent

noun is the morpheme -lar, as it was also mentioned with other plural forms.

Sometimes, it occurs that they rely on the meaning of a patient noun in the morpheme

-gän, -ġan and -qan, because it has the meaning of both patiency and that of a noun of

action. For example, they say toqïgandur ’has been woven; being woven’, tapġandur ’has

been found; being found’ and yaqqandur ’has been stuck; being stuck’.

Now, another thing that should be known

The affix of the patient noun is -inmiš and -ilmiš. In those nouns of action that have lām

at the end of their stem, it is -inmiš, otherwise -ilmiš.499 For example, they say kelinmiš ’has

been come’, barïlmïš ’has been gone’, olturulmïš ’has been sat’ and aḫtaralmïš ’has been

searched’, depending on the affixation (’i‘rāb) of the preceding letter which can be of three

types: if there is a vāv in the noun of action, the preceding letter gets marked with a

żamma, like olturulmïš. If there is an ’alif, (12v) they read the preceding letter marked with

a fatḥa, like aḫtaralmïš. If there is a yā, they read it marked with a kasra, for example,

kelinmiš. If there is no vāv or ’alif in the noun of action, there is either nothing or the

preceding letter also gets marked with a kasra. For example, alïnmïš ’has been taken’ and

so on.

Another thing to know

495 Kelgänirdr: kelgänidür.
496 Tapqalïdur: tapqanïdur. Láthatóan a soron következő alternatív alakokat vetíti előre ez a tévesztés.
497 Kelgäli. Betoldás lapszéli jegyzetként.
498 Baqqalï arluġdur: baqqalï artuġdur.
499 Ylmiš: -ilmiš.
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At times, when a compound is made with -gän, -ġan, -qan and the passive verb, it gives

the meaning of a patient noun. For example, they say qïlgan emiš ’has been done’,

barïlgan emiš ’has been gone’ and tapïlqan emiš ’has been found’. The dual and the plural

of the patient noun are formed by adding -lar. For example, they say kelinmišlär ’have

been come’ and barïlmïšlar ’have been gone’.

Another thing to know

In Turkī, an affix for the noun of time (’ism-i zamān) and noun of place (’ism-i makān)

is not present, but the morpheme orun or yer is added, both of which mean ’place’, at the

end of the nouns of action, together with the yā of relation (’iżāfat). For example, they say

urmaġ yeri ’place of beating’, qïlmaġ ornï ’place of doing’, barmaġ čaġï500 ’time of going’

and yatmaġ čaġï ’time of sleeping’. As for its dual and plural, it happens by adding the

morpheme -lar, together with the yā of relation at the end. For example, they say urmaġ

yerläri ’places of beating’,501 qïlmaġ orunlarï ’places of doing’, barmaġ čaġlarï ’times of

going’ and yatmaġ čaġlarï ’times of sleeping’. Likewise, there is no such a morpheme as

the affix of the noun of instrument, therefore they say for example urmaġ nemärsäsi,

meaning ’a thing of beating’ and qïlmaġ nemärsäsi, meaning ’a thing of doing’.

Now, a thing to know

In Turkī, the affixes of the noun of comparison are (1) -raġ, (2) -raq and (3) -räk. For

example, they say yaḫšïraġdur ’it is better’, uluġraqdur, meaning ’it is bigger’,

kičikräkdür ’it is smaller’ (12r) and so forth. The ’alif of -räk can be dropped, resulting in

köpräkdür, and it means ’it is more’, contrary to -raġ and -raq, although in poems, for the

sake of the metres’ rhyme and proportion, both of these two are read dropping the ’alif. As

for its dual and plural, it also happens by adding the morpheme -lar. For example,

yaḫšïraġlarnï alïn͡g ’take the better ones!’502 and yamanraqlarnï qoyun͡g ’leave the worse

ones!’.

Another thing to know

In Turkī, the affixes of relation are (1) -ni, (2) -nin͡g and (3) -si, because there is a

governing noun (mużāf) and a governed noun (mużāf ’ilayhi) in a relation that are also

called related (mansūb) and relating (mansūb ’ilayhi). Wherever there are two nouns to

form a compound,503 and there is a relation between them, the first noun is called the

500 Cāy-i kardan vä vä barmaġ čaġï: cāy-i kardan vä barmaġ čaġï.
501 Ḥāhā-yi zadan: cāhā-yi zadan.
502 Ḫūbtarhār: ḫūbtarhā rā.
503 Bā ya-dīgar murakkab šavand: bā yak-dīgar murakkab šavand.
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governing noun, and the second noun is called the governed noun. Then, in the language of

the Turks, the morpheme -ni or -nin͡g is put at the end of the governing noun and a

vowelless yā is put at the end of the governed noun. For example, they say Ḥāfiẓni dīvānï,

meaning ’Ḥāfiẓ’s collection of poems’, Gülistānnï kitābï, meaning ’the book of Gülistān’,

Ten͡grinin͡g qulï, meaning ’God’s slave’ and yolvačnïn͡g ’ummatï, meaning ’the Prophet’s

people’. Sometimes, it occurs that the morpheme -ni or -nin͡g is omitted at the end of the

governing noun,504 and the vowelless yā at the end has the meaning of relation. For

example, they say qarčġay tumaġï, meaning ’falcon cap’, ertälik ïnaġï, meaning ’a friend

of the emperor’ and qurč qïlïčï, meaning ’steel sword’.

Another thing to know

In a singular relational construction, the morpheme -si is put instead of the vowelless yā

at the end of all those nouns that have ’alif, vāv, hā or yā at the end. They say Türkistān

ülkäsi, meaning ’the land of Türkistān’, kün közgüsi, meaning ’the mirror of the Sun’, ešik

ïsarġasï, meaning ’door ring’ and Ten͡gri elčisi, meaning ’God’s prophet’. For the dual and

the plural, the morpheme -lar is added at the end of the noun, a yā is added to it, (13v)

resulting in Ḥāfiẓni dīvānlarï, which means ’Ḥāfiẓ’s collections of poems’ and ešik

ïsarġalarï, which means ’door rings’. Although the morpheme -si occurs frequently in the

nouns mentioned above as the pronoun of the third person singular, for example, they say

atasï, meaning ’his father’, anasï, meaning ’his mother’, aġasï ’his brother’, egäčisi ’his

sister’, however, it occurs sometimes that a compound is made with the -ni of the

governing noun and the vowelless yā at the end of the governed noun, but with a hamza

marked with a kasra preceding the vowelless yā of the governed noun. For example, they

say onï tevä’i, meaning ’his camel’, bunï pïġu’ï, meaning ’the falcon of this’ and olnï

qïrġu’ï, meaning ’his sparrow-hawk’.

Useful to know

It is allowed and accepted without any change in the meaning, if -’i is added instead of

-si or -si instead of -’i, however, it is not too elegant. For example, onï teväsi, bunï pïġusï,

olnï qïrġusï and so forth.

Another thing to know

As for the personal and demonstrative pronouns (’ism-i ’išārat), they say for example o,

vo, ol, vol, ušal and ušol, all of them meaning ’he’ or ’that’ which is the pronoun of the

504 Ār mużāf: az mużāf.
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third person singular. They use the morphemes ušal and ušol also in the meaning ’that

same’ or ’thus’. O and vo are abbreviattions of ol and vol. Sometimes, it occurs that the

lām of ušal and ušol is dropped, resulting in uša and ušo in the aforementioned meaning.

The dual and the plural of these are formed by adding the morpheme -lar: olar, volar,

ollar, vollar, ušallar, ušollar, ušalar and ušolar, meaning ’those’, ’they’, ’those same’ or

’thus (Pl)’. All the four morphemes of (1) bu, (2) mu, (3) bul and (4) mul mean ’this’. Their

dual and plural are formed by adding the morpheme -lar. For example, they say bular,

mular, (13r) bullar and mullar, meaning ’these’ or ’they’ and so forth without the doubling

of the consonant (muḫaffaf). If they read bul and mul together with the morpheme -lar

doubling the consonant (mus̱aqqal) lām with the doubling mark (tašdīd), it is also allowed.

For example, bull-lar and mull-lar.

Another thing

All the eight morphemes of (1) šu, (2) šul, (3) ušu, (4) ušul, (5) ušbu, (6) ušbul, (7)

šulbu and (8) ušulbu mean ’this same’. As for the dual and the plural of these, it is formed

by adding -lar at the end of them. It is obligatory and not optional. For example, they say

šular, šullar, ušular, ušullar, ušbular, ušbullar, šulbular and ušulbular, all of them

meaning ’all of them’.

Another thing to know

(1) Sen, (2) sän and (3) se mean ’you (Sg)’, (4) men, (5) män and (6) me mean ’I’, -ma,

-yin, -yun, -sam and bän also mean ’I’. For example, alama ’I take’, keläyin ’I come’,

barayun ’I go’, barsam ’may I come’. Bän is said by the people of Rūm, for example bana

ver ’give me!’.

Another thing to know

Siz and -in͡giz mean ’you (Pl)’. For example, alasïz ’you (Pl) take’, beräsiz ’you (Pl)

give’, kelin͡giz ’come! (you Pl)’ and barïn͡gïz ’go! (you Pl)’. However, unlike siz, -in͡giz

cannot stand without a compound element. The dual and the plural of these are also formed

by adding -lar. For example, sizlär ’you (Pl)’, kelin͡gizlär ’come! (you Pl)’.

Another thing

Every one of -dük, -tük, -nük, -nü, -äynük and biz mean ’we’ which is the first person

plural. In the special places of the past and aorist tense, -dük is used. For example, they say

keldük ’we came’, barduk ’we went’, kelädük ’we come’ and baraduk ’we go’, after

dropping the rā from the morphemes kelär and barar, in the aorist and the near past tense,

166



just like in the distant past tense and in the morpheme, which marks the meaning of the

distant past tense. For example, they say kelib edük ’we have come’, barïb edük (14v) ’we

have gone’, kelär edük ’we were coming’ and barar edük ’we were going’, in the first

person plural past tense. With nouns of action which have tā at the end of the stem, -tük is

used obligatorily. For example, they say yuttuk ’we swallowed’ and kettük ’we went’.

Sometimes, it occurs that if there is a lack of a tā between the stem of the word and the

affix of the noun of action which has a dāl in their past tense of the third person singular

and plural, then it is pronounced with a tā for the sake of elegance and to ease the hardness

in speech, and in the first person plural of these, -tük is used, and it is allowed. For

example, for čaqdï, which means ’he stung’, they say čaqtï, for yaqdï, which means ’he

stuck’, they say yaqtï, for tapdï, which means ’he found’, they say taptï, and for čekdi,

which means ’he pulled’, they say čekti. Likewise, in their first person plural: čaqtuk ’we

stung’, yaqtuk ’we stuck’, taptuk ’we found’ and čektük ’we pulled’. It is free to use -tük at

the end of the near aorist tense after dropping the rā. For example, they say kelätük ’let us

come!’ and baratuk ’let us go!’. Sometimes, it occurs that they drop the kāf from -tük and

settle for the morpheme -tu, without any change in the meaning. They say kelätü ’let us

come!’ and baratu ’let us go!’. In -äynük,505 the dropped rā is replaced with a vowelless yā,

and it is pronounced with -nük added to it. They say keläynük506 ’let us come!’, baraynuk507

’let us go!’. Sometimes, it occurs that the kāf is optionally dropped from keläynük,508 with

the meaning unchanged, resulting in keläynü ’let us come!’ and baraytu ’let us go!’. The

morpheme -biz is added and pronounced509 at the end of the near and the distant aorist with

either keeping or dropping the rā, resulting in kelärbiz and bararbïz ’we come’510 and ’we

go’, kelgäybiz511 ’we will come’ (14r) and bargaybïz ’we will go’. The morpheme biz can

also appear independently for the sake of honourification, unlike other particles that cannot

be used without a compound. As for the dual and the plural of the previous ones, it happens

by adding the morpheme -lar, as it was mentioned.

A thing to know

The morpheme -säk also denotes the first person plural and means ’we’ when it is added

505 Äytük: -äynük.
506 Keläytük: keläynük.
507 Baraytuk: baraynuk.
508 Kelänük: keläynük.
509 Malfūṭ: malfūẓ.
510 Mī-āyī mā: mī-āyīm mā.
511 Keläybiz: kelgäybiz.
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at the end of the word stem. For example, kelsäk ’may (we) come’ and barsak ’may (we)

go’. Sometimes, it occurs that the morpheme biz is optionally put at the end while -säk is

also added. For example, they say kelsäk biz ’may we come’ and barsak biz ’may we go’.

Useful

As the pronouns can be hidden and apparent, separate and adjoining in Arabic, so can

they in Turkī, too. As in Arabic, the hidden pronoun occurs in the third person forms. For

example, they say keldi ’came (that someone)’ for ol keldi and bardï ’went (that someone)’.

In Turkī, adjoining pronouns occur in the second and first person forms. For example,

keldin͡g ’came (you Sg)’, kelär edin͡g ’were coming (you Sg)’, keldim ’came (I)’ and kelär

edim ’was coming (I)’. Separate pronouns are for example se keldin͡g ’you (Sg) came’ and

me keldim ’I came’. Meni ’me’,512 seni ’you (Sg.Acc)’, bizni ’us’ and sizni ’you (Pl.Acc)’.

As for the dual and the plural of biz and siz, it happens with the morpheme -lar. For

example, they say bizlärni ’us’ and sizlärni ’you (Pl.Acc)’.

The morpheme -ni has the same meaning as the particle rā (ḥarf-i rā). Likewise, -gä

and -ġa, too, have the meaning of the particle rā, although -gä and -ġa in fact mean ’in’

and ’to’. For example, they say navābga berdi ’he gave it to the navāb’, ḫānġa tapšurdï ’he

handed to the ḫān’, öygä bardï ’he went home’ and bāzārġa ketti ’he went to the market’.

Likewise, (1) -da, (2) -ta, (3) -qa,513 (4) -qa514 and (5) hā also mean ’in’ and ’to’. For

example, they say alïda olturdï (15v) ’he sat in front of him’, aḫšamda yedi ’he ate in the

evening’, bu muddatta kelmädi ’he did not come at this time’, bu vaqtta barmadï ’he did

not go at this time’, Ḥaqq-qa šukr dedim ’I said thanks to God’, gülšänä girdi ’he entered

the rose garden’ and čayïra oturdï515 ’he sat on the meadow’. Likewise, there are six

particles that mean ’front’ together with a vowelless yā. If a vowelless yā is added together

with -da, -gä or -ġa, it results in the meaning ’in front of him’ or ’ahead of him’. For

example, they say (1) alïda, (2) aldïda, (3) yanïda, (4) qa- (5) -tïda,516 (6) qašïda and (7)

iläyidä, meaning ’in front of him’. If the second person pronoun, which is -in͡g, is added

together with -da, -gä or -ġa at the end, it results in the meaning ’in front of you (Sg)’ or

’ahead of you (Sg)’. For example, alïn͡gda, aldïn͡gda,517 yanïn͡gda, qatïn͡gda, qašïn͡gda and

iläyin͡gdä, meaning ’in front of you (Sg)’. Likewise, if a vowelless mīm, which is the affix

512 Meni vä ma-rā: meni ma-rā.
513 Qāf és ’alif.
514 Qāf és hā.
515 Čabra oturdï: čayïra oturdï.
516 A kéziratban a fölülhúzások elcsúszása miatt a számozás is elcsúszott, és így kettéválasztja a qatïda szót.
517 Ldïn͡gda: aldïn͡gda.
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of the first person singular, is added to them and -da, -gä or -ġa is pronounced, it results in

the meaning ’in front of me’ or ’ahead of me’. For example, they say alïmda, aldïmda,

yanïmda, qatïmda, qašïmda and iläyimdä, meaning ’in front of me’. Likewise, if the

second person pronoun, which is -in͡giz, is inserted between the mentioned particles and

-da, -gä or -ġa, it results in the meaning ’in front of you (Pl)’ or ’ahead of you (Pl)’. For

example, they say alïn͡gïzda,518 aldïn͡gïzga, yanïn͡gïzġa, qatïn͡gïzda, qašïn͡gïzda and

iläyin͡gizġä, meaning ’in front of you (Pl)’ and ’ahead of you (Pl)’. Likewise, if the

pronoun of the first person plural, which is -imiz, is put together with them, it results in the

meaning ’in front of us’ or ’ahead of us’. For example, they say alïmïzda, aldïmïzda,

yanïmïzġa, qatïmïzġa,519 qašïmïzga and iläyimizġä, meaning ’in front of us’ and ’ahead of

us’. As for the dual and the plural of these, it happens by adding ( 15r) the morpheme -lar.

For example, olarnï alïda, bularnï aldïda ’in front of them’, sizlärni qašïn͡gïzda ’in front of

you (Pl)’, bizlärni iläyimizgä ’ahead of us’ and so forth, allarïda ’in front of them’,

allarïn͡gïzda ’in front of you (Pl)’ and allarïmïzda ’in front of us’.

Another thing to know

For comparatives (tašabbuhāt), there are six particles of the one compared (mušabbah)

and the standard (mušabbah bihi): (1) -dek, (2) -däg, (3) -tek, (4) -täg, (5) yan͡glïġ and (6)

kibi. For example, they say menidekdür ’he is like me’, senidägdür ’he is like you (Sg)’,

onïtekdür ’it is like that’, bunïtägdür ’it is like this’, biz yan͡glïġ ’like us’, siz kibi ’like you

(Pl)’ and olar kibi ’like them’.

Another thing

The morpheme -ča marked with a fatḥa means ’equal’, and it is also used in the

meaning of ’like’: Ten͡griberdi Pīrqulïča yoqtur, meaning ’Ten͡griberdi is not equal with or

like Pīrqulï’.

Another useful thing to know

There are twelve particles that mean ’is’ or ’exists’: (1) -dur, (2) durur, (3) -tur, (4)

turur, (5) erür, (6) esä, (7) bar, (8) bardur, (9) emiš, (10) bar emiš, (11) barmïš and (12)

ermiš. Some are a compound of two particles, and some are single.

Another thing that should be known

The morphemes (1) yoġ, (2) yoq and (3) yoḫ, which are in fact one, but in the different

518 Alnn͡gïzda: alïn͡gïzda.
519 Qatïmïzġada: qatïmïzġa vagy qatïmïzda.
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languages, all three520 mean ’no’, the Arabic lā. The Uzbeks say the yā with an Arabic cīm:

coq, in the same521 meaning. Sometimes, it occurs that the morpheme -tur is added to the

morphemes yoġ, yoq and yoḫ, resulting in yoqtur, yoġtur, yoḫtur. In this form, all three (3)

get the meaning ’it is not’. Likewise, the morpheme emäs and ermäs mean ’no’, and

emästür and ermästür mean ’it is not’. Likewise, (16v) the Rūmī and Qizilbash use dävül

and dägül in the meaning of ’no’ and ’it is not’, as emäs and ermäs mean the same, too.

The morphemes hav, hava,522 hava,523 -dur and ildür mean ’indeed; yes; very well’. Čin

and tüz,524 which mean ’true’, and tüzük, which means ’well’, can take the place of these,

and they are pronounced in the meaning ’indeed; yes’. They are also used with -dur added.

For example, they say čindür, tüzdür and tüzükdür, meaning ’true’ and ’yes’. As the

morphemes čin and tüz are used in the place of the meaning ’true’, the morphemes yalġan

and yalan bear the meaning ’lie’. Yaḫšï means ’good’, yaman is ’bad’, and they say gözäl

in the meaning ’beautiful’ and ’desirable’.

Another thing to know

As for the interrogation (’istifhām), which has two kinds: positive (’istifhām) and

negative (’inkārī), there are a lot of morphemes525 and affixes for it in Turkī. For example,

mu, ekin, äkin, äki or ekän is added and they are used in the meaning of a positive or

negative interrogative, depending on the affirmative or negative verb. For example, they

say, keldi mü ’perhaps, he came’, kelmädi mü ’perhaps, he did not come’, kelgäy mü

’perhaps, he will come’, kelmägäy mü ’perhaps, he will not come’, kelär ekin526 ’perhaps,

he comes’, kelmäs ekin ’perhaps, he does not come’, kelär ekän ’perhaps, he comes’,

kelmäs ekän ’perhaps, he does not come’, aytar äkin ’perhaps, he says’ and aytmas äki

’perhaps, he does not say’. Sometimes, it occurs the morpheme -dur is added to the

morphemes ekin,527 ekän and äkin, pronounced with the same meaning intended. For

example, they say urar ekindür528 ’perhaps, he has beaten’, qoyar ekändür ’perhaps, he has

lost’ and tutar äkindür529 ’perhaps, he has taken’. Sometimes, -gän, -ġan or -qan is inserted

520 Sih: här sih.
521 Ba hamā: ba hamān.
522 Hā, vāv és ’alif.
523 Hā, ’alif, vāv és ’alif.
524 Tür: tüz.
525 ’Alfāṭ: ’alfāẓ.
526 Änkin: ekin.
527 Änkin: ekin.
528 Änkindür: ekindür.
529 Tar äkindür: tutar äkindür.
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at the beginning, -dur is added at the end to the morphemes ekin,530 ekän (16r) or äkin,

retaining the meaning of the positive or negative interrogative, depending on the

affirmative or negative verb it is compounded with. They pronounce and say kelgän

ekindür ’perhaps, he has come’, bargan ekändür ’perhaps, he has gone’ and olturgan

äkindür ’perhaps, he has sat’. Sometimes, it is uttered without adding -dur and inserting

-gän, -ġan or -qan at the beginning. They say ešitgän ekin531 ’perhaps, he has heard’,

bilgän ekän ’perhaps, he has known’, an͡glagan äkin ’perhaps, he has understood’ and

sorgan äki ’perhaps, he has asked’.

Another thing to know

Just as verbs can express doubt (šakk) and certainty (yaqīn) in Arabic, so can they in

Turkī, too. The morphemes of doubt and certainty can be a mīm marked with kasra and a

vowelless yā or a mīm marked with a fatḥa, like mi and ma. They pronounce532 it at the end

of any forms they want to put to, with the meaning intended to be doubt or certainty. For

example, they say kelär mi ’does he come or not?’, berär mä ’does he give or not?’, keldi

mä ’did he come or not?’, bardï ma ’did he go or not?’ and oqar mï ’does he read or not?’.

Another thing to know

Every time, they intend to mean ’might have done’, ’might have come’, ’might have

gone’ or something else, either in the third person or the second person or the first person

plural, no matter whether they are affirmative or negative forms, the morpheme -gän or

-ġan is added to the stem of any word or noun of action together with the morpheme

bolgay or bolġay, and through pronouncing this, they get the result of the same meaning.

For example, they say qïlgan bolgay ’might have done’,533 qïlmagan bolgay ’might not

have done’, bargan bolgay ’might have gone’ and bargan bolmagay ’might not have gone’.

The dual and the plural is -lar.534 There are bargan bolgaysan ’you (Sg) might have gone’,

(17v) qïlmaġan bolgaysan ’you (Sg) might not have done’, qïlġan bolgaysïz ’you (Pl)

might have done’ and535 qïlmaġan bolgaysïz ’you (Pl) might not have done’. In the first

person singular, there is qïlgan bolgaymïn536 ’I might have done’ and qïlmagan

530 Änkin: ekin.
531 Änkin: ekin.
532 Malfūṭ: malfūẓ.
533 Na-karda bāšad: karda bāšad.
534 Talán másolási hibából adódóan maradhatott ki itt néhány sor, és ezért hiányzik a többes szám harmadik

személy szemléltetése.
535 Vä vä: vä.
536 Bvalgaymïn: bolgaymïn.
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bolgaymïn537 ’I might not have done’. In the first person plural, there is qïlgan bolgaybïz538

’we might have done’ and qïlmagan bolgaybïz539 ’we might not have done’. The insertions

of the morphemes se, sän and sen in the second person singular, siz and sizlär at the

beginning and at the end in the second person dual and plural, men, män and me in the first

person singular, biz and -lar in the first person plural, ol in the third person singular and

olar in the third person plural are established according to the same rules and regulations

as before, obligatorily or allowably.

Another thing to know

As some morphemes540 and particles occur in Arabic, which are used to express

termination (’intihā)541 and destination of place or time, some are also used in Turkī. Those

morphemes are (1) -gäčä, (2) -ġača and (3) -ča. All three mean ’to’ and ’until’. It occurs

that the beginning (’ibtidā) of the destination is in the meaning. For example, they say

ačargača barïb edük ’we had gone to the market’ and öyġäčä kelib edük ’we had come to

the house’. Likewise in the case of -ča, for example, qorġanča barïbtur ’he has gone to the

castle’. Sometimes, it occurs that -ča means extent and ’equal’. For example, they say

seničä bardur ’he is equal to you’, meničä yoqtur ’he is not equal to me’542 and onïča

bolġay ’he will be equal to him’ in quantity, dignity, knowledge, skill, beauty, ugliness,

stature, shape or others. For example, they say bu oġlan ol oġlanča (17r) bardur, meaning

’this boy or child is equal to that boy or child in stature’.

Useful

The morphemes -gäč, -ġač and sayï equal the structure in Arabic that is in the meaning

of beginning. Attached to the stem of any noun of action or phrase they mean ’just’, and

the meaning of a beginning is inclusively implicated. For example, they say kelgäč urdï ’he

just came and hit’, olturġač sögti ’he just sat down and swore’ and bargan sayï aldï543 ’he

just went and took away’. When the morpheme sayï is added to or compounded with -gän

or -ġan, it can be used in the same meaning as -gäč and -ġač, but it cannot stand alone,

because it does not have a value on its own. When the meaning ’until’ is intended, the

morpheme -günčä, -ġunča or -qunča is pronounced, and it is added to the stem of any noun

537 Bvalgaymïn: bolgaymïn.
538 Bvalgaybïz: bolgaybïz.
539 Bvalgaybïz: bolgaybïz.
540 ’Alfāṭ: ’alfāẓ.
541 ’Itnihā: ’intihā.
542 Meničä yoqtur vä barābar-i man nīst: meničä yoqtur barābar-i man nīst.
543 Bargay sayï: bargan sayï aldï.
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of action. For example, they say fulānï kelgünčä olturgïn ’sit down until somebody comes’

and onï barġunča qopmagïn ’do not get up until he goes away’.

Another thing to know

The structure has this similar meaning in the second and the first person. For example,

they say kelgün͡gčä olturdïm ’I sat down until you (Sg) came’ and kelgümčä olturgïn ’sit

down until I come!’. It is the same in the dual and the plural. For example, they say

kelgün͡gizčä olturduk ’we sat down544 until you (Pl) came’ and qopġubïzča545 olturun͡g ’sit

down until we get up!’. The insertions of biz and siz together with -lar are allowed as

before. For example, they say siz kelgün͡gizčä ’until you (Pl) come’, sizlär kelgün͡gizčä

’until you (Pl) come’, biz kelgünmizčä ’until we come’ and bizlär kelgünmizčä ’until we

come’. Sometimes, it occurs that the morpheme -gäni or -ġanï is compounded with -ča,

resulting in onï kelgäničä, and it means ’until he comes’ in the third person, seni

kelgänin͡gčä ’until you (Sg) come’ in the second person, and meni kelgänimčä ’until I

come’ in the first person. In the plural, they also say olarnï (18v) kelgäničä ’until they

come’, sizni kelgänin͡gizčä ’until you (Pl) come’ and bizni kelgänimizčä ’until we come’.

The insertions of biz, siz and -lar have been discussed.

Another useful thing to know

Nouns have many kinds. Some are derived, and some are not derived (ġayr muštaqq).

They are also called not primitive (ġayr cāmid) and primitive, because derivative forms are

derived546 from nouns of action in the manner described above. There are also pronouns

and common nouns. 

A thing that should be known here

Every noun of action is a noun in itself that can also be substituted. From any noun of

action, a denominative can be understood as the corresponding substitute of the noun. For

instance, they say kelmäġ for ’to come’, and its denominative is keliš which they say for ’a

coming’, barmaġ, meaning ’to go’, and a denominative barïš, and from ketmäġ, ketiš

which is mentioned. However, there are many ways to generate such a noun. As it was

shown with the three nouns of action, some have a šīn and the preceding letter marked with

a kasra at the end. Some have an ’alif and a ġayn at the end with the preceding letter being

marked with a fatḥa. For example, they say eslämäġ, meaning ’to accept’. If they want to

544 Nišištam: nišištīm.
545 Qoyġubïzča: qopġubïzča.
546 ’Istiqāq: ’ištiqāq.
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generate a denominative from it, they say esläġ, meaning ’acceptance’, an͡glamaġ, which

means ’to understand’, and an͡glaġ, which itself means ’understanding’. Some have a vāv

and a ġayn547 at the end with the preceding letter being marked with a żamma. For

example, yïšmaġ, meaning ’to close’, and the noun generated is yïšuġ, meaning ’closed’,

ačmaġ, meaning ’to open’, and the noun generated548 is ačuġ, meaning ’open’. Some have

a yā549 and a ġayn at the end with the preceding letter being marked with a kasra. For

example, qïlmaġ, which means ’to do’, (18r) and qïlïġ, meaning ’done’ and ’deed’.

Another thing that should be known

The rule mentioned and explained above applies to those nouns of action that does not

have a stem that can be a noun in itself. There is no need to change those nouns of action

that has a stem suitable to be a noun, and their own stem is used as a noun. For example,

kürüšmäġ, which means ’to wrestle’, and if the affix of the noun of action, which is -maġ,

is omitted, its meaning in itself is ’wrestling’, and it does not need the adding of the

particles mentioned. Likewise, qïčïšmaġ, which means ’to itch’, and if -maġ is dropped

from it, qïčïš is left, then, qïčïš in itself means ’an itch’, qušarmaġ, which means ’to cause

harm’, and if -maġ is thrown out from it, qušar is left, and it literally means ’a harm’. Any

other noun that falls outside of the aforementioned regulations depends on morphemes550 of

the Turkī language where it can be heard. For example, in bigin, meaning ’equal’, there is

no productive affix described in the rules. It is an exception. The explanation for the

aforementioned things is that, opposing the examples above, there are some common

nouns that have the letter vāv added at the end, therefore no rule can be found and this is

also based on what can be heard. For example, there are yaġlaġu, which means ’balm’,

qaratġu, which means ’bell’ and ’rattle’, itälgü, which means ’hawk’ and qïrġu, which

means ’sparrow-hawk’. These are in contrast with some similar verbs that have the affix of

the agent noun when the morpheme -či551 is dropped, resulting, for example, in kelgü

’coming’, bargu ’going’ and alġu ’taking’, because the latter ones are according to the rule.

Another useful thing552

This is a rule about producing a noun and adding particles in the aforementioned

meaning, (19v) the stem of some nouns of action that is able to take šīn or ġayn is also

547 ‘Ayn: ġayn.
548 Mustaḫraḥ: mustaḫrac.
549 Hā: yā.
550 ’Alfāṭ: ’alfāẓ.
551 Ča: -či.
552 Dīgar az ar favāyid: dīgar az favāyid.
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allowed to take and to be pronounced with a Persian cīm instead. For example, for tïnmäġ,

which is ’to rest’, they say tïnč, which means ’a rest’, for ïnanmaġ, which means ’to

believe’, they say ïnanč, and for sevünmäġ, which means ’to be joyful’, they say sävünč,

which means ’joy’.

Another thing that should be known

The affix of some nouns is a morpheme consisting of a mīm and a hā. This can be

detected553 in a limited number of nouns specifically. For example, they say (1) salma for

’halter’, (2) qama or quma for ’gourd’, (3) alma for ’apple’, (4) turma for ’radish’, (5)

kämä for ’boat’, (6) sürmä for ’hermit’, (7) učma for ’sawdust’, (8) čalma for ’turban’ and

others, so forth. In this way, it shows that some of these are generated 554 from derivatives,

some of these are underived nouns, some have the value of a noun of action, and some

doesn’t.

Another thing

In contrast with the examples above, there is the nominal affix -qaq which can be

attached to the end of both derived and underived nouns. For example, bašqaq, meaning

’garrison’,555 urušqaq, meaning ’warrior (either a human or an animal)’, and sačqaq,

meaning ’money thrown amongst people’.556 Likewise, in contrast with the examples, the

morpheme -gü can also exceptionally be added at the end of derived and underived nouns.

For example, they say külgü for ’laughter’, közgü for ’mirror’ and üzän͡gü for ’stirrup’.

Another useful thing to know

The meaning ’to be able’ can be expressed by adding the forms of the noun of action

almaġ to the stem of any noun of action. These forms can be either intransitive or ( 19r)

transitive, active or passive, affirmative or negative, second, third or first person,

imperative or prohibitive, agent or patient noun, past, future or present tense, singular or

plural without an exception. For example, they say kel aldï ’he was able to come’, kel

almadï ’he was not able to come’, kel alar ’he is able to come’, kel almas ’he is not able to

come’, kel alïb edi ’he had been able to come’, kel almab edi ’he had not been able to

come’, kel alar edi ’he was being able to come’, kel algay ’he will be able to come’, kel

almagay ’he will not be able to come’, kel alsun ’let him be able to come!’, kel almasun

’let him not be able to come!’, kel alsam ’may I be able to come’, kel almasam ’may I not

553 Maḥsūš: maḥsūs.
554 Mustaḫraḥ: mustaḫrac.
555 Siḥna: šiḥna.
556 S̱inār: nis̱ār.

175



be able to come’, kel alay ’let me be able to come!’, kel almay ’let me not be able to

come!’,557 kel alïbtur ’he has been able to come’, kel almabtur ’he has not been able to

come’, kel algučï ’being able to come’, kel almïš ’been able to come’, kel aldïn͡g ’you (Sg)

were able to come’, kel almadïn͡g ’you (Sg) were not able to come’, kel aldïn͡gïz ’you (Pl)

were able to come’, kel almadïn͡gïz558 ’you (Pl) were not able to come’, kel aldïm ’I was

able to come’, kel almadïm ’I was not able to come’, kel alduk ’we were able to come’, kel

almaduk ’we were not able to come’ and so forth in the rest of the forms. This is the way it

is used in the language of common people, but not by others. It is kelä in the speech of

eloquent and well-spoken Turks,559 with a fatḥa marking the lām in every forms mentioned,

because it is the substitute for hā in the morpheme ’come’. For example, kelä aladur ’he is

able to come’, kelä alasan ’you (Sg) are able to come’, bara alasan560 ’you (Sg) are able to

go’ and ala alasan ’you (Sg) are able to take’. Sometimes, it occurs (20v) that kelib is

pronounced instead of kelä. It is allowed, but not elegant. For example, kelib alasan ’you

(Sg) are able to come’ and barïb alasan ’you (Sg) are able to come’. Likewise, if the

vowelless bā561 is added and pronounced at the end of the stem of any noun of action, it has

the same result. However, if there is a vāv in the noun of action, the letter preceding the

aforementioned bā will be marked with a żamma. If there is an ’alif, it will be marked with

a fatḥa. Or whether there is a yā or not, it will be marked with a kasra. For example, they

say oqub ’read’, olturub ’sat’, aḫtarab ’searched’, istäb ’wished’, kelib ’come’, barïb

’gone’, qašïb ’scratched’ and tanïb ’known’. Sometimes, it occurs that the aforementioned

single bā is substituted by -ayïn or -ay. For example, they say keläyin ’come’, barayïn

’gone’, alay ’taken’ and almay ’not taken’. Sometimes, for the negative of the

aformentioned bā, the morpheme -may turub562 is added and pronounced. For example,

they say olturmay turub qoptï ’not sitting, he got up’, nemärsä yemäy turub su ičti ’not

eating anything, he drank water’, uruš körmäy turub qačtï ’not seeing a fight, he ran away’,

su körmäy turub ötük čïqarardï ’not seeing water, he put off his boots’ and emgäk čekmäy

turub yarmaq taptï ’not suffering any trouble,563 he found gold’.

It is finished.

557 Āmada tavānam: āmada na-tavānam.
558 Kel alma aldïn͡gïz: kel almadïn͡gïz.
559 Bulaġā vä turkān: bulaġā-i turkān.
560 Bar alasan: bara alasan.
561 Yā-yi sākina: bā-yi sākina.
562 Bay turub: -may turub.
563 Raḥmat: zaḥmat.
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Completed.

The Book of The Benefits of the Turkī language. Written down by the hand of Sayyid

Vaḥya ud-Dīn, resident of the town564 Rayvārī on the seventeenth of the month Muḥarram

in the year 1253 since the emigration of the Prophet in the village of Pūt̤h. Completed.

5.2 A társalgási rész török szövegének latin betűs átírása

(21r) Su’āl

As-salām ‘alaykum! Saġ vä yesän barsïz?

Cavāb

Vä ‘alaykum us-salām! Al-ḥamd ul-Illāh, saġ vä yesän barïmïz.

Su’āl

Sizin͡g atïn͡gïz nemädür?

Cavāb

Atïmïz Bay Muḥammad begdür.

Su’āl

Qanda (22v) turasïz? Öyün͡giz qaydadur?

Cavāb

Hazārā bay min͡g bašïnïn͡g qašïda turamïz. Öyümiz565 Qunduzdadur.

Su’āl

Siz ḫān maẕkūr bolġannïn͡g mulāzimi barsïz? Qanča aylïġ sizgä berädür?

Cavāb

Hav, mulāzimi barmïz. Yüz aqča bizgä aylïġ berädür.

Su’āl

Bu atnï nečägä satïb alïb edin͡giz?

Cavāb

Munï Yārkand arasïda bir Özbäkdän iki yüz aqčaga satïb alïb edük.

Su’āl

Emdi munï satasïz?

Cavāb

Hav, satamïz. Kim aladur?

564 Qaṣa: qaṣaba.
565 Öyvimiz.
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Su’āl

Biz alurmïz. Nečägä satgaysïz?

Cavāb

Min͡g aqčaga sataymïz. Mundïn az satmagaymïz, negä kim bu atïmïz šundaq at bar, kim

bir kündä yüz yïġač yol baradur.

Su’āl

Min͡g aqča, kim aytursïz, artuqdur. Altï yüz aqča bizdin alïn͡g, atnï bizgä berin͡g!

Cavāb

Siz bu atnïn͡g qudrïnï bilmäy- (22r) siz. Ḫudāberdi ḫān Özbäk, kim Izi Ta‘ālā anï

yarlaqasun, ägär tirig bolsa edi, bu atnï bizdän iki min͡g aqčaga satïb algay edi.

Nav‘-i dīgar su’āl

Qaydan keldin͡g? Öyün͡g qaydadur? Kimnin͡g mulāzimi barsan? Senin͡g atïn͡g nemädür?

Cavāb

Buḫārādan keldim. Öyüm Tašqorġandadur. Qurbān beg yüz bašïnïn͡g mulāzimi barman.

Atïm Ḫōšnaẓar beg ayturlar.

Su’āl

Qurbān beg sen͡gä qanča aylïġ berädür?

Cavāb

On bir aqča, kim sen͡gä berädür, sändin nemä iš aladur?

Cavāb

Oġlïnï oquturbïn, kim atï Muḥammad begdür.

Su’āl

Muḥammad beg qaysï kitābnï oquydur?

Cavāb

Gülistānnï kitābï oquydur.566

Su’āl

Yašï nečä yïldur?

Cavāb

On beš yašar567 yigittür. Ten͡gri tirig saḫlasun yašïnï uzun qïlsun!

Su’āl

Muḥammad begni atasï öyläntürübtür?

566 Cavāb Gülistānnï kitābï oquydur. Betoldás lapszéli jegyzetként.
567 Yaršar.
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(23v) Cavāb

Öyläntürmäbtür, līkin bir yïldan Muḥammadyār beg savdāgarnïn͡g qïzï bilän qayïnlïq

qïlïbtur.

Su’āl-i nav‘-i dīgar

Senin͡g atïn͡g nemädür?

Cavāb

Atïm Ḫōšnaẓar beg ayturlar.

Su’āl

Atan͡gnï atï nemädür?

Cavāb

Atamnïn͡g atï Niyāz Muḥammad begdür.

Su’āl

Öyün͡g qayda bar?

Cavāb

Öyüm Qunduzdadur.

Su’āl

Kimni mulāzimi barsan?

Cavāb

Iziqulï beg yüz bašï mulāzimi barman.

Su’āl

Qanča aylïġ taparsan?

Cavāb

On peš aqča aylïġ taparmïn.

Su’āl

Iziqulï beg sändin nemä iš qïldurur?568

Cavāb

Iki oġlïnï oqurturmïn.

Su’āl

Nečä yïldan569 mulāzim bolubsïn?

Cavāb

Üč yïldan artuqdur, kim mulāzim bolubmïn.

568 Qïldudur.
569 Ayïldan.
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Su’āl-i nav‘-i dīgar

Bukün atlanïb qanda barïb edin͡g?

Cavāb

Yazï arasïda av qïlġanï barïb edim.

Su’āl

Yazïdïn nemä avlab keltürüb (23r) edin͡g?

Cavāb

Bir keyikni avlab keltürüb edim.

Su’āl

Ol keyiknin͡g etini nemä qïldïn͡g?

Cavāb

Yarïm etini evimgä pišürüb yedim, yarïmnï qarïndašlar vä qonšïlar öylärigä yibärdim.

Su’āl

Tofraq yüzün͡gä! Avnï yedin͡g, özgälärgä yedürdün͡g, öyümgä andïn biraz yibärmädin͡g.

Cavāb

Nemä qïlay? Öyün͡g köp uzaq bar edi. Bu üčün yibärä almadïm.

Su’āl

Tin͡gtür, yalġan aytmagïn! Sän bilmäysän, kim ‘Azīzberdi Ḫudāberdi beg Özbäknin͡g

oġlï bir kün peš keyikni av qïlïb keltürüb edi? Qarïndašlarï iki yüzdän artuqraq edilär. Bir

manzildän meni unutmadï. Bir keyik meni üčün yibärib edi. Sän öyümni uzaq bilib bir

batman et yibärä almadïn͡g.

(24v) Naql

Bir kün Yolbars ḫān Tašqorġan ḥākiminin͡g qašïda olturub edim, kim mulāzimlarï

qaraqčïlardan otuz kišini baġlab keltürdilär, vä ḫān maẕkūr bolġan qaršusïda turġuzub

dedilär: «Bu qaraqčïlarnï turub keltürübbiz, kim tünäkün bir arqïš, kim ol Buḫārādan570 bu

sarï kelär edi, urub yüz kišini öldürüblär. Toquz yigit571 bizlärdin daġï572 öldürüldilär.

Bulardan ellig kišini biz öldürdük. Bularnïn͡g atlarï vä yaraqlarïnï daġï ketürübmiz. Emdi

bu qara yüzlärnin͡g ḥaqqïda nemä buyurursïz?» Ḫān maẕkūr bolġan573 buyurdï: «Aytïn͡g,574

kim parčalarnï yazïda eltib boyun ursunlar! Atlar vä yaraqlarnï sizgä baġïšladuk.»

570 Buḫardan.
571 Tikib.
572 Daġčï.
573 Maẕkūr bolġan. Betoldás lapszéli jegyzetként.
574 Aytïn͡g. Betoldás lapszéli jegyzetként.
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(24r) Su’āl

Qanda barïb edin͡giz?

Cavāb

Mollā Ḥasan qašïda oqumaq üčün barïb edük.

Su’āl

Qasï kitābnï oquysïz?

Cavāb

Šarḥ Mollānïn͡g kitābï oquymïz.

Su’āl

Šarḥ Mollānï qanča oqubsïz?

Cavāb

Marfū‘ātnï oqubmïz, emdi Manṣūbātnï oquymïz.

Su’āl

Bu atnï, kim minib575 kelibsiz, nečägä satqun alïb edin͡giz?

Cavāb

Bu atnï biz satqun almaduk. Munï Yalan͡gtüš ḫān beglär begi atamïzga Yārkand arasïda

berib edi.

Su’āl

Nečä kündür, kim bir kiši man͡ga mundaq aytïbtur, kim bu atnï siz satasïz.

Cavāb

Ol kiši, kim sizgä bu söz aytïbtur, yalġan aytïbtur. Kimdän ešitibsiz?

Laṭīfa

Bir aq saqal piligliknin͡g siki köp qara bar edi. Bir kün oġlï dedi: «Ey atam, bu sikin͡g

nemä üčün qara bolubtur?» Dedi: «Ol kündin, kim (25v) sen͡g anan͡g amïda kirdürdüm,

qara bolubtur. Mundïn burun qara yoq edi.» Oġul dedi: «Atam, saqalïn͡gnï nemä üčün

anamnïn͡g amïga salmadïn͡g, kim qara bu bolġay edi?»

Su’āl

Öyün͡gä barïb edim – seni tapmadïm. Qaytïb keldim. Sän qanda barïb edin͡g?

Cavāb

Qaramandī beg meni bir iš üčün qorġanča yibärib edi. Ïldam qïlïb qaytïb keldin͡g. Meni

qaytïb kelgänimčä negä olturmadïn͡g?

575 Minit.
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Su’āl

Atnï egärläb keltür! Ziyārat üčün bargumdur.

Cavāb

Atnï egär baġlab nečük keltüräy? Nečä kündür kim egäri sïnïb tüšübtür. Yol yaqïnraq,

uzaq576 yoqtur. Yayaq barïb ziyārat qïlïb kelin͡g!

(25r) Su’āl

Yayaq nečük baray? Yašïm seksän yïldan ötübtür. Yayaq bar alman.

Su’āl

Egärni, kim sïndurub, törtünči kündür, kim minib barïb edim. Yaḫšï bar edi. Bukün

nečük sïndï?

Su’āl

At köp susabtur. Quduqdan su ičürüb keltür!

Cavāb

Quduq arasïnda su yoqtur bu üčün, kim nečä kündür, kim quduq suyï quruq bolubtur.

Aqvāl-i muḫtalifa

Qavl

Siznin͡g atlarïn͡gïz susuq turublar. Kišini aytïn͡g, kim su ičürüb keltürsün!

Qavl

Qavšavčïlarïmïznï aytïn͡g, kim barča atlarïmïznï egärläb keltürsünlär!

Qavl

Atlanïb bargïn, yayaq barmagïn! Yol köp ïraqdur. Yašïn͡g altmïš yïldan artuqdur, (26v)

yayaq bar almagaysan.

Qavl

Yigirmä beš kündin atïm yem tutub turubtur. Yayaq barmay, nemä qïlay?

Su’āl

Qaydan kelib edin͡g? Emdi qayaqa barasan?

Cavāb

Qunduzdan kelib edim. Endi Buḫārāgača baramïn.

Su’āl

Buḫārāda577 nemä üčün barasan? Savdāgarlïq üčün barasan, yā özgä iš üčün? Väyā

qarïndašlarïn͡gdïn onda kiši bar?

576 Uzaq. Betoldás lapszéli jegyzetként.
577 Buḫārda.
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Cavāb

Savdāgarlïq üčün yarmaq keräk. Qolumġa yarmaq yoq, kim savdāgarlïq qïlay. Atam

onda bar. Yazma yibärib meni čaqïrïbtur, bu üčün Buḫara baramïn.

Kalām-i dīgar gūna

Bay Muḥammad begni yeti kün boldï, kim Tašqorġangača barïb edi. Ol kündin

buküngäčä kelmäbtür. Mundaq ma‘lūm bolur, kim qaraqčïlardan kiši  (26r) anï öldürübtür.

Ägär tirig bolsa edi, ïldam kelgäy edi, munča keč qïlmagay edi. Subḥānqulï beg iki kišini

endäki üčün yibäribtür. Üčünči kündür, kim olarnïn͡g ḫabarï daġï yoqtur. Qanda bardïlar?

Nav‘-i dīgar

Ešikni berkitib kel!

Nav‘-i dīgar

Ertädin tüškäčä öyün͡g ešiki üstigä olturub qaldïm. Yolun͡gnï körüb közüb qopub keldim.

Sän kelmädin͡g. Ten͡gri Ta‘ālā yüzün͡gni qara qïlsun! Qanda barïb edin͡g? Čin aytgïn!

Su’āl

San͡ga on bir aqča berib edim. Nemä qïlïb keldin͡g?

Cavāb

Qorġanča barïb edim. Belbašïmdïn yolda ačïlïb tüštilär.

Su’āl

Sen͡g ḫatunun͡gnï sikmä, mundaq poqlarnï aldïmda yemägin! Čin degin! Ol aqčalarnï

nemä qïldïn͡g? Qorġanča nemä üčün (27v) barïb edin͡g? Aqčalarnï ïldam man͡ga keltürüb

bergin!578 Ägär bermägäysän, qol vä ayaqlarïn͡gnï bataqlar bilän sïndururmïn.

Dīgar su’āl

Bu atïn͡g köp yaḫšï attur. Kimdän satqun alïb edin͡g?

Cavāb

Bu atnï Samarqand arasïda bir Özbäkdin iki yüz aqčaga satqun alïb edim. Emdi Iziqulï

beg man͡ga tört yüz aqča berädür – an͡ga bermän.

Su’āl

Navāb Bahramand ḫān rafāqatïnï nemä üčün qoyub barasïz?

Cavāb

Bu qara yüzgü čïqïlġan navāb bilän urušlarda barduk. Köpräk yavlarïnï öldürdük.

578 Ïldam man͡ga keltürüb ber. Betoldás lapszéli jegyzetként. A másoló sort tévesztve az eggyel lejjebb lévő
sorban olvasható szöveget (bataqlar bilän sïndururmïn) kezdte el írni, majd ezt áthúzva jelet tett, és a lap
szélén pótolta a hiányzó szöveget. A két sor grafikai hasonlóságából ítélve Sayyid Vaḥyat ud-Dīn másoló
valószínűleg igyekezett pontosan követni a lemásolt eredeti szöveg beosztását.
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Özgälärgä yarmaq berdi – bizlärgä tofraq bermädi. Bašqalarga atlar berdi – bizlärgä bir

ešäk bermädi. Emdi bu inṣāfsïz navābnïn͡g rafāqatïnï qoyub barmay, nemä qïlalï?

(27r) Su’āl

Yüz qala san͡ga dedim, kim bu išni qïlmagïn. Qïlursan. Ne kim ayturmïn, ešitmäysin.

Qulaġïn͡g saġïr bolubtur?

Cavāb

Ol qasï išdür, kim qïlman? Vä qaysï sözdür, kim ešitmän? Ne kim buyurursïz, qïlarmïn.

Ne kim buyurmaysïz, qïlmaymïn.

Su’āl

Iziqulï beggä iki yüz aqča yol tükänäši üčün berämin. Ötämäydür. Ušmundaq aytur, kim

üč yüz aqčadan öksük almagumdur. Nemä buyurursïz?

Cavāb

Iki yüz aqča almaydur, poq yedür. Alsun almasun – ol bilsün. Bizin͡g aldïmïzga mundïn

artuq yoqtur. Qaydan keltürüb beräli? Qop, aqčalarnï öyümizgä tapšurub kelgin! Üc yüz

öz anasïdïn bersä, alïb barsun!

Su’āl

Allahyār beg, sendin bir söz sorarmïn. Ol söz budur, (28v) kim bu učurda Ḫurāsāndan

nečä yigit keliblär. Ellär ayturlar, kim barča piliglik barlar. Sän Ḫurāsān arasïda579 on iki

yïlča qalïbsan. Bularnï anda körübsän? Ellär bu sözni čin ayturlar?

Cavāb

Hana, ellär čin ayturlar. Yalġan yoqtur. Bularnïn͡g arasïda kiši piligsiz emästür. Barča

piliglik barlar. Ḫurāsānda yigirmä beš yïlgača pilig ündürüblär. Emdi bu učurda kiši

piliglärdä bularga yetä almas. Ḫurāsānda men bularnï min͡g qaladïn artuqraq körübmin.

Ušal kündin, kim munda keliblär, bulardan kiši kečäš qïla almaydur. Mavlānā ’Abū

Manṣūr Samarqandlïq, kim ol kibi qoramda biligliqräq580 yoq, bir kün kečäš üčün kelib

köp kečäšlädi. Iš son͡gï qā’il bolub bardï. Kečäš581 qïla almadï.

(28r) Dīgar

Atnï munča yügürdürgin, kim yolda harmasun!

Dīgar

Atnï yügürdürüb yügürdürüb haġuzmagïn!

579 Arastda.
580 Biliygliqräq: biligliqräq.
581 Knčäs.
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Dīgar

Atlïqnï yaḫšïraq budur, kim atnï su ičürüb yügüdürmäsün, nä üčün kim yamandur.

Dīgar

’Asad Ullāh beg ’Amān begnin͡g ögäsi bir kün toruq atïm üstigä Qarabaġča minib

barïb edi. Anda atnï yügürdürüb yügürdürüb šundaq harġurub keltürdi, kim ol at öz

yeridän qopa almas edi. Tanïšlarïm atnï bu ḥālda körüb qašïda bardïlar, vä malāmat

yüzidän dedilär kim: «Ten͡gri Ta‘ālā yüzün͡gni iki ‘ālamda qara qïlsun! Bu nemä uštulum

edi, kim ‘Abd Ullāh begnin͡g bašïġa eylädin͡g? Atïnï öldürüb keltürdün͡g. Emdi ol at tirig

qalmaġay, ölgäy. Qarïndašlar vä tanïšlarga nečük yüzün͡g körsätürsän?» ’Asad Ullāh beg

olarga dedi: «‘Abd Ullāh begnin͡g atï tirig qalmasa, qalmasun! Men an͡ga bir yaḫšïraq at

bergümdür.»

(29v) Ol barča kün bu sözlär ayturda ötti. Kečägä at öldi. Ertä qonaqlarïm kelib köp

ta’assuf qïldïlar, vä meni aldïmda olturub dedilär: «Afsūs, yüz afsūs! Mundaq at qoldïn

bardï.» Kim bir yolï ’Asad Ullāh beg ol carda at üstigä, kim atasï Taškanddin yibärib edi,

minib keldi. Meni uzaqdïn582 körüb at arqasïdïn tüšti, vä öz bašïnï ayaqïm üzrä qoyub dedi:

«Ögäm, Izi üčün bu atnï algïn, daġï meni yazuqumdïn kečgin!» Bašnï ayaqïmdïn kötärib

tüšümġä qoydum, vä dedim: «Bu ne sözdür, kim sän aytasan? Atïm öldi – öldi. Sän

qayġurmagïn! Ten͡gri Ta‘ālānïn͡g taqdīri bu edi, kim sen͡g atïn͡g san͡ga qutluq bolsun.» Här

nečä kim yalbarïb aytur edi: (29r) «Atï al!», almadïm. Köp övütüb özät qïldïm.

Su’āl

‘Azīzberdi beg, san͡ga bir söz ayturmïn. Bukün avlaqda barïb qasï keyik yā suġunnï

avlab keltür! Nemä išsiz olturubsan?

Cavāb

Avlaqča bar alman. Nečä kün boldï, kim ayaġïm aġrïrur […]583 sïnïb tüšübtür. Av nečük

qïlïb keltüräy?

Su’āl

Ata ananï qarïlïqda yalġuz584 (30v) kimgä tapšurub barasan? Bularnïn͡g ḫiẕmatï kim

qïlur?

Cavāb

Ata ananï Izi Ta‘ālāga tapšurub baraman. Bularnïn͡g ḫiẕmatï üčün ubam vä bir qul vä

582 Uraqdïn.
583 Az itt található szót nem sikerült elolvasni.
584 Yalġur.
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iki dāh bar.

Su’āl

Olarga ḫarc üčün nemä beribsän, kim seni barganïn͡gdïn keyin tükänäš qïlsunlar?

Cavāb

Iki yüz aqčaġa atïm satïlïb edi. Andïn yüz aqča ata anaga tükänäš üčün berdim. Yana

ellig aqča berib Niyāz Muḥammad beg öntüči ötädim, kim andïn öntüč alïb edim. Bašqa

ellig aqča özi pilän eltärmin.

Su’āl

Cabbārqulï beg, senin͡g qïzïn͡g yigit bolubtur. Negä kišigä toy qïlïb bermäysän? Öygä

nemä üčün olturġuzubsan?

Cavāb

Kimgä toy qïlïb beräy? Yaḫšï küyäv tabïlmaydur.

Su’āl

Šēr Muḥammad beg, Ḫudāyār begnin͡g oġlï čïray- (30r) lïk vä batur yigittür.585 An͡ga toy

qïlïb bermäk keräk, kim ol uluġlarïdan yaḫšï yaḫšï ellär ötüblär.

Cavāb

Ḫudāyār beg oġlïga nečük toyï qïlïb beräy? Ol čaġïr ičküčidür. Kečä kün 586 qimār

oynaydur, vä qaya qaya qaraqčï ellär bilän qaraqčïlïq üčün daġï baradur. Sän meni

qarïndašlarïmdan barsan, bu söz aytmagïn!

Su’āl

Ertädän ellär ac olturublar. Aš anuq bolsa, bularnï yegäni üčün keltürüb bergin, kim

yeb barsunlar!

Cavāb

Ellärgä aytïn͡g, oltursunlar! Aš ïldam anuq bolardur.

Su’āl

Iki čaq seni üčün aš kim pišürür? Tonlarïn͡g kim tikib berür?

Cavāb

Aš meni üčün quldašïm pišürür, tonlarïm tikici tikib berädür.

Su’āl

(31v) Üč kündin nemärsä yemäbmin. Öyün͡gä aš bolsa, tezräq keltürüb ber! Bolmasa,

aytuġ ber, negä kim cānïm ačlïqdïn čïqar.

585 Yigibtür.
586 Kün. Betoldás lapszéli jegyzetként.
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Cavāb

Ïldam kel, olturgïn! Izi Ta‘ālā fażlïdïn öyümgä aš anuq587 bardur. Yeyib bar, öyün͡ggä

kiši yegän bolmasa,588 anï üčün elitgin!

Su’āl

Ötmäk ḥāżir bar. Ülüš qïlïb barïn͡g!

Cavāb

Izi Ta‘ālā üzrän͡gizni üsdürsün! Biz öydä tüšib keldük.

Dīgar

Üzrä üčün mundaq aldïrma! Izi Ta‘ālā san͡ga yetkürür.

Dīgar

Ašab bar! Aš anuq bar. Ac barma!

Dīgar

Oltur, ašab bar! Uyatmagïn! Meni öyümni öyün͡g bilgin!

Dīgar

Öygä kišini olturġurub bar! Öyni ačuq qoyub barma! Elä bolmasun, kim qaysï oġrï

ičgäri kelib nemärsä oġurlab eltsün!

(31r) Naql

Onunčï kündür, kim Kättäbaš ḫān Özbäk mundaq naql qïlur edi kim: Bir yïlgača

Samarqand arasïda elä yaralï bolub edim, kim üč üč küngäčä aš yegäni tapmas edim.

Tonlarïm šundaq eskilib edilär, kim baš vä ayaq yalan͡g yürür edim. Kečägä savuqluqdïn

közlärimgä uyqu kelmäs edi. Bir kün bu ḥālda Hazāra bay min͡g bašïnïn͡g aldïda bardïm,

salām qïlïb olturdum. Meni yanïmga körüb dedi: «Ḥālïn͡g nedür? Yalan͡gġac nemä üčün

yürürsin? Tört at pilän ’Abū Sa‘īd mirzā mulāzimi bar edin͡g. Emdi ol atlarïn͡g qanda

bardïlar?» Dedim: «Ḥālïm sorman͡g, kim nečüktür! Ol atlarnï, kim siz körüb edin͡giz,

barča öldilär. Nečä yigit589 qarïndašlarïmdïn daġï Tašqorġan urušïda öldürüldilär. Men

yaralïq bolub evimgä altï ayča tüšüb edim. ’Abū Sa‘īd mirzā ḥālïmġa yüzlänmädi. Bu üčün

ḥālïm tilänčilärdän yamanraq bolubtur. Bukün köp ac bolub sizin͡g aldïn͡gïzga keldim.» Bu

sözlärni mendin ešitib yïġladï. Men daġï yïġlar edim. Yašïmnï közlärimdän öz yaġlaqï

pilän arïtïb dedi: «Qayġurma! Izi Ta‘ālā yaḫšï qïlur.» Yana öz quldašlarïga buyurdï, kim

aš ketürsünlär. Aš keltürüb qašïmda qoydïlar. Buyurdï: «Köp ačïqïb kelibsän, yegin!»

587 Atuq.
588 Bvalmasa.
589 Yigib.
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Barča ašnï ötrüsigä yedim. (32v) Buyurdï: «Toyïdïn͡g?» Dedim: «Ten͡gri Ta‘ālā sizni

salāmat saḫlasun, toydum.» Yana buyurdï: «Salġaqnï keltürsünlär!» Quldašlar salġaq

keltürdilär. Ol salġaq590 arasïda bir köčük bar edi. Buyurdï: «Ačqun qanda bar?» ‘Arż

qïldïlar: «Bu čaġda ačqun tabïlmaydur.» Bir köčükni taš bilä sïndurdï. Salġaqnï ačïb iki

yüz aqča andïn čïqarïb man͡ga berdi. Mundïn keyin bir yaḫšï at, kim qač kündin üč yüz

aqča satqun alïb edi, berdi. Mundïn son͡g buyurdï: «Bargïn, tegmä yer, kim kön͡glün͡ggä

yaqsun, mulāzimliq qïl!»

(32r) Naql-i dīgar

Bir kün Murād bay Yārkandlïq naql qïlur edi kim: Arslan ḫān Özbäknin͡g yüzini Izi

Ta‘ālā iki ‘ālamda qara qïlsun, vä qurtašïnï körsätmäsün! Negä kim mendin altmïš aqča

öntüč alïb Qoqanġa bardï. Barġan čaġïda aytïb591 barïb edi kim: «Bu öntüčni tört ayda

ötägümdür.» Qoqan arasïda iki yïlgača qaldï. Anda nečä kišini yarmaq üčün umanïb aġu

berib öldürdi. Yana öz evigä keldi. Onï kelgänidän man͡ga endä yoq  (33v) edi. Ellärdän

ešitib evigä barïb učradïm, yana qatïnda olturdum. Kečkäčä olturub qaldïm. Yanïmga

yüzlänmädi. Özgälärdän sözlär edi, mendin sözlämäs edi. Dedim: «Arslan ḫān! Iki yïl

son͡g Qoqandïn kelibsän – meni unutubsan, kim tanïmaysan?» Dedi: «Unutmadïm, sän

Murād bay barsan. Mundïn artuqraq bilmän, kim sän kimsän.» Dedim: «Ol kün qaysï kün

edi, kim tört ay va‘dasï bilän mendin altmïš aqča öntüč alïb Qoqanġa barïb edin͡g? Emdi

ol aqčalar üčün kelibmin – bergin, alïb baray!» Dedi: «Yalġan aytma, qarï bolubsan,

saqalïn͡g aq bolubtur! Gūr qïraġïġa olturubsan. Ellär üstigä munča ušluq qïlmagïn!

Sendin qarż kim alïbtur?» Dedim: «Tofraq bašïn͡gga, tükrük aġïzïn͡g! Sän öntüč alïbsan!»

Dedi: «Tanuq keltür! Tanuqun͡g kimdür?» Dedim: «Tanuqum Ten͡gri Ta‘ālādur.» Dedi:

«Tanuqun͡g Ten͡gri Ta‘ālādur – andïn algïn!» Ol qara yüznin͡g tanganïdïn ‘āciz boldum. Ol

kün yüzigä tofraq salïb öyümgä keldim. Nečä kün saqïnčlïq olturdum bu üčün, kim nemä

qïlay, kim andïn aqčalar alay. Bir kün ‘Azīzberdi beg kelib dedi: «Ne üčün saqïnčlïq

olturursïn? Arslan ḫān Mavlānā Šaraf ud-Dīn Yazdī murīdidur. Bir qala Mavlānānï (33r–

34v) aldïda barïb öz ḥālïnï degin!» Bir kün bardïm, ḥālïmnï Mavlānā ‘arżïġa yetkürdüm.

Mavlānā buyurdï: «Qayġurmagïn! Aqčalarïn͡g andïn berdürürmin.» Bu sözlärdä edük, kim

Arslan ḫān keldi. Yüzümni körüb yüzi sarġardï. Kön͡güldä dedim: «Qïzïn͡gnï sikäy! Endi

qayda qačïb bargaysan?» Mavlānā an͡ga buyurdï: «Qurān-i Macīdni kötärgin, kim sän

Murād baydan altmïš aqča öntüč almabsan!» Dedi: «Qurbān bolay! Alïbmïn.» Buyurdï:

590 Salġan.
591 Ytib.
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«Nemä üčün tanïb edin͡g?» Dedi: «Murād bay qatïq taqāżā qïlïb edi, bu üčün tandïm.»

Buyurdïlar: «Qop, aqčalarnï keltürüb mun͡ga ber! Ïldamraq qaytïb kelgin!» Bardï, aqčalar

keltürüb man͡ga berdi. Aldïm, öygä keldim. Mavlānā arada592 bolmasa593 edi, aqčalarïm

bermägäy edi.

(34r) Su’āl

Barca qoylar ac turublar. Otlaq arasïda eltib otarïb keltür!

Cavāb

Bukün bašïm aġrïrur, otlaqča bara alman. Dilāvar quldašnï aytïn͡g, kim otlatïb

keltürsün!

Pand

Izi Ta‘ālā ’ādam oġlanlarïnï öz qulluġï üčün yaratïbtur. Yalavačlarnï bular yol

körsätgäni yibäribtür. Emdi barča ’ādam oġlanlarïga yaḫšïraq vä egiräq budur, kim kečä

kün anïn͡g qulluġï qïlsunlar, qulluġïda kišini ortaq aytmasunlar, burqanlar qulluġïdïn vä

burqančïlar sevgisidin qaraq alsunlar, beš čaġ namāz oqusunlar, Ramażānnïn͡g rūzalarï

asrasunlar, niṣāb bolsa, zakāt bersünlär, istiṭā‘at594 bolsa, ḥacc eyläsünlär, čin aytsunlar,

yalġan aytmasunlar, kim maḥšar künidä tamuġ otïdan qutulsunlar, vä učmaġ arasïda

kirsünlär.

(35v) Su’āl

Babar beg! Bu qabānï, kim keyibsän, kim595 tikibtür? Ne üčün kim köp yaḫšï tikilibtür.

Cavāb

Bu qabānï, kim keyibmin, ubam tikibtür.

Su’āl

Dedi: Seni uban͡g meni ubam bar. Ten͡gri Ta‘ālā seni salāmat asrasun! Munïdek596 bir

qabā man͡ga andïn tiktürüb ber!

Pand

Bu yav uyqusïda ne yatïbsan? Uyġan, tiriglik künlärini savurma!

Pand

Bir kün Mavlānā ’Abū ’Ismā‘īl Samarqandlïq Qarabaġda bardï, vä anda ’Abū Sa‘īd

mirzānï čaġïr ičgändä taptï. Bu övütlär an͡ga qïldï kim: «Yašïn͡g toqsan yïldan ötübtür. Az

592 Arad.
593 Bvalmasa.
594 Istiṭā‘ath.
595 Kim. Betoldás lapszéli jegyzetként.
596 Munïdtk.
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qalïbtur, ölüm yaqïnčaqdur. Yigitlik597 künlärini bu yav uyqusïda ötkärdin͡g. Emdi qarïlïqda

daġï yaman bu išlärdän qolun͡gnï kötärmäysän. Qiyāmat künidä Izi Ta‘ālā- (35r) ga ne

aytuġ berürsin?» Mīrzā maẕkūr bolġan Mavlānānï körüb vä övütläri ešitib utlïq vä

munfa‘il boldï. Čaġïr idišlärini yergä urub sïndurdï, vä öz közlärini ögünč yašïdïn

toldurub yïġladï, vä bašïnï Mavlānā ayaġïġa qoyub tavba qïldï, vä murīdi boldï.

Su’āl

Qaramandī beg! Sendin bir gila qïlamïn. Bir sözüm ešitib bar! Oġlun͡gnï öyläntürdün͡g,

šibaġa meni üčün yibärmädin͡g. Tofraq yüzün͡ggä, tükrük kötin͡ggä!

Cavāb

Yüzün͡gni qara598 qïlay, bu tatsïz šakvalarïn͡gga siyäy! Sän munda yoq edin͡g. Öyün͡g

öyümdän iki künlük (36v) yol edi. Šibaġa kimgä bergäy edim? Yana mundaq tatsïz

šakvalar mendin qïlmagïn!

Su’āl599

Bir yïldïn köpräk ötübtür, kim Naẕr Muḥammad beg vä Niyāz Muḥammad begni

körmädim. Bilmän, qanda barïblar.

Cavāb

Naẕr Muḥammad beg vä Niyāz Muḥammad beg – ikäv yigit600 qošulub mulāzimliq üčün

Samarqandda barïb edilär. Emdi mundaq ešitilür, kim Qutluq bay qašïda mulāzim

bolublar. Ikäv yigit yüz yüz aqča aylïġ taparlar.

Özgäčä

Ašnï tatïb kör! Tuzluk bolsa, keltür! Čüčüg bolsa, keltürmä, bu üčün kim čüčüg aš

kön͡glümgä yaqmas.

Dīgar

Nečä kündin ḥālïm budur, ne kim ašdïn yermin, sin͡gmäydür. Yegän son͡g qusurmïn.

Nemä qïlay?

Dīgar

Qara baynïn͡g yašïġa Ten͡gri Ta‘ālā ölüm yibärsün, (36r) kim otuz601 aqča qāżīġa orunč

berib meni ellär arasïda yalġančï qïldurubtur!

Nav‘-i dīgar

597 Yigiblik.
598 Qar.
599 Tarcuma-i su’āl.
600 Yigib.
601 Oz. Az előző lap (f. 36v.) alján található őrszó helyesen szerepel: kim otuz.
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Iki yüz aqča aylïġ tapar edim. Emdi Uluġ beg andïn altmïš aqča öksüšüb uluġ atamga

berädür.

Dīgar

Otuz aqča aylïġïmdan öksütüb ‘Āšūr beg aylïġïda üsdürübtür.

Dīgar

Sözni köp uzatïb demägin! Tiktürgin!

Dīgar

Keyin qaytïb bar, ilgäri kelmägin! Bu atlïqlar, kim turublar, seni körüb tirig

qoymaġaylar. Mundaq bolmasun, kim kiši bulardan seni körüb bašïn͡g üzä balā602

keltürsün!

Su’āl

Munča ellärni yergä öldürüb saldïn͡g. Nemä yazuqun͡g qïlïb edilär?

Cavāb

Bularnïn͡g yašï ayaġï tašqïn bolub edi, bu üčün öldürüldilär. Bu išdä qïlča yazuqum yoq.

Munča yazuqum bar, kim bular barča yolda olturub edilär. Men atlanïb  (37v) barur edim.

Bulardan bir kiši meni sögüb dedi: «Ḫatunun͡gnï sikäy! Qanda barasan? Atnï bizgä berib

bar!» Bu sözni ešitib ačïġladïm, vä an͡ga dedim: «Ḫatunun͡gnï sikäy! Sän kimsän, kim

man͡ga sögünč berürsän, vä atïmnï alursan?» Bir yolï qïlïč tartïb qaršumga keldi. Ušal

čaġ qolumga sančuq bar edi. Bir sančuq urub ol qara yüzni öldürüb yergä saldïm. Ol čaġ

barčalar ačïġlab qïlïč tartïb keldilär. Atnï maydān arasïda aylanturub birär birärni sančuq

urar edim. Yigirmä beš yigitni öldürüb tašladïm, on toquz kišini yaralïq qïldïm. Bašqalar

qaršumdïn qačïb kettilär. Bularnïn͡g qanï šar‘-i šarīf ḥukmï yüzidän boynumġa yoq, negä

kim meni öldürgänim üčün qïlïč tartïb edilär.

(37r) Su’āl

Tuqum yïrtïlïb tüšübtür. Tuqumčïdïn tiktürüb keltür!

Cavāb

Tümäkün tuqumnï tuqumčï aldïda eltib edim. Sayru edi, tikib603 bermädi.

Dīgar

Özbäklärdän bir yigit604 erlik yüzidin on yigitčä bar.

Su’āl

602 Balār.
603 Tigtb.
604 Tigtb.
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Sän nečük bildin͡g, kim Özbäklärnin͡g605 bir yigiti on yigitčä bar? Munča yalġan nemä

üčün aytursan? Bir birdür, on ondur. Bir onča bola almaydur.

Cavāb

Yalġančïnïn͡g qïzïnï sikäy, vä ol kišinin͡g ḫatunïnï sikäy, kim ol bu sözni mendin ešitib

ïnanmasun, vä yalġan bilsün! Öz közläridän körüb ayturman. Bu mācarā bašïm üzä

ötübtür.

(38v) Su’āl

Čin degin, kim bu ištä qaysï mācarā seni üzä ötübtür, kim ellär bilä sögüb sözläsän!

Cavāb

Mācarā budur, kim bir kün biz on yigit606 qošulub qaraqčïlïq üčün atlanïb barduk, vä

anda yazï arasïda yüz atlïqnï Īrānlïqlardïn tapduk. Bizlärni uzaqdan körüb urušgalï

keldilär. Olardan otuz kišini öldürüb yergä salduk, yigirmä kišini tirig tutub baġladuk.

Özgä ellig atlïq qačïb kettilär. Yana barčanïn͡g yaraġï vä atlarï alïb keltürdük.

Naql

Bir kün Niyāz Muḥammad beg vä ‘Alī Muḥammad beg ortaq bolub Tašqorġandan bir

atnï iki yüz aqčaga satqun alïb keltürüb edilär. Kečägä ol atnï kiši oġurlab eltti. Bularga

endäk bolmadï, kim qaysï oġrï oġurlab eltibtür. Ṣabr qïldïlar. Üčünči kün Niyāz

Muḥammad beg učarda turub edi, kim bir kiši (38r) ol at üstigä minib keldi. Bu atlïq ol

kiši edi, kim andïn atnï satïb alïb edilär. Niyāz Muḥammad beg at čïlusï öz qolïga tutub ol

kišigä aytdï: «Tükrük yüzün͡ggä! Sendek607 baturraq oġrï ‘ālamda bolmaġay! Bešinci

kündür, kim sendin bu at satïb alïbbïz. Tün čaġïda oġurlab eltdin͡g. Bukün munï üstigä

minib keldin͡g.» Dedi: «Qatïq sözlär aytgandïn tilin͡g baġlagïn! Oġrï yoqmïn. Oġrï bolsa

edim, bu atnï sen͡g aldïn͡gda keltürmägäy edim. Oġrï öyümgä tutqun bar. Körüb kel!» Bu

kečäšdä qarïndašlar vä yatlardan köp ellär yïġïlïb turub edilär. Dedilär: «Ol oġrïnïn͡g

atïnï biläsän, kim nemädür?» Dedi: «Atïnï bilmän. Özni Özbäk aytadur.» Mundïn keyin

Niyāz Muḥammad beg vä ‘Alī Muḥammad beg ol kišidin atnï aldïlar, anïn͡g pilän

Tašqorġanča barïb ol oġrïnï körüb utanlïq boldïlar, bu üčün kim ol oġrï Subḥānberdi beg

‘Alī Muḥammad begnin͡g küyävüsi bar edi. Yana ‘Alī Muḥammad beg an͡ga malāmat

yüzidän dedi: «Ten͡gri Ta‘ālā bašïn͡gga ölüm yibärsün! Bu nemä iš edi, kim qïlïb keldin͡g?

Barča qarïndašlarïn͡g yüzi qara boldï.» Subḥānberdi dedi: «Oġrïnïn͡g qïzïnï sikäy! Men

605 Özbäkläznin͡g.
606 Tigib.
607 Sendnk.
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oġrï yoqmïn, qayïn atamnïn͡g atïnï özätsiz ketürüb edim.» Tašqorġan elläri bu sözni ešitib

külüb (39v) dedilär: «Biz bildük, kim bu yigit608 tilbädür. Öz tilbäliġidän mundaq išlär

qïladur. Emdi munï öygä eltin͡giz!»

(39r) Nav‘-i dīgar kalām

Ten͡gri Ta‘ālā qarïlïq künläridä kišini kišigä muḥtāc609 qïlmasun, kim bu učurda kiši

kišini soramas. Oġul öz atasïdïn vä ata öz oġlïdïn qïz anadïn ana qïzdïn qačadur.

Nav‘-i dīgar su’āl-i ‘Azīzberdi beg hamrāh-i Ḫudāyār beg Ḫucandī az rūy-i malāmat u

sazāyaš, ki bāvucūd-i istiṭā‘at vä qudrat, bā pidar u mādar vä dīgar ḫvīšān, ki muflis u

maflūk būdand, čizī sulūk nimī-gīrad, vä cavāb-i ū ba nām burda

Su’āl-i ‘Azīzberdi beg

Barča qarïndašlar öz qarïndašlarï pilän yaḫšïlïq qïlurlar. Senidek yat sevgä kiši yeti qat

yer vä yeti qat kökdä bolmaġay, bu üčün kim yatlarga yarmaq beräsän, yarlï vä  qïšaq

qardašlarga tofraq bermäysän. Izi Ta‘ālā yüzün͡gni körsätmäsün! Seničä uyatsïz bu učurda

kiši (40v) körülmäs.

Cavāb-i Ḫudāyār beg

Nečük bildin͡g, kimdin ešitib keldin͡g, kim men yatlarga yarmaq berämin qarïndašlarga

tofraq bermän? Čin degin! Yatlardïn kimgä yarmaq berdim, qarïndašlardïn kimgä

bermädim?

Radd-i cavāb

Kimdän ešitib keläy? Men seni otuz yïldan bilärmin. Öz közlärni pilän körärmin. Qaysï

qaysï qara yüzliġin͡gni aytay? Ušal künlärni unutun͡g? Cabbārqulï beg sen͡g atan͡g, kim

Ten͡gri Ta‘ālā anï yarlaqasun, vä rūḥïga äsirgäsün, köpünsiz bolub öldi. Qonšïlar köpün

berib kömdilär. Yüzün͡gni öz sidüki pilän yudïlar. Yana ’Aḥmadyār beg qayïn atan͡g

ačlïqdan fāqalar tartïb öldi, vä cān berdi. Sän an͡ga bir aqča bermädin͡g. Qurbān bay

oġlïnïn͡g toysïda, kim610 ol seni tanïšlarïn͡gdïn bar edi, iki yüz aqča berib keldin͡g.

Tašqorġan urušïda oġlun͡gnïn͡g atï öldi. Ol bēčāranï bašqa (40r) at alïb bermädin͡g. Murād

Ullāh beggä üč yüz aqča berib özät qïldïn͡g. Tükrük kötin͡ggä! Aytuġ ber! Bu sözlärdin

qaysï söz yalġan dedim? Sen͡g kön͡glün͡g tašča qatïq bolubtur. Ten͡gri Ta‘ālā qorqunčï

sen͡gä yoq. Ölümni unutubsïn?

Nav‘-i dīgar

608 Yigib.
609 Muḥtāḥ.
610 Bir aqča bermädin͡g. Qurbān bay oġlïnïn͡g toysïda kim. Betoldás lapszéli jegyzetként.
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Tonlarïmïz kirli bolublar. Ton yuġučïga yugalï bergin! Mundaq aytïb kel, kim ïldam

yuyub keltürsün, keč qïlmasun!

Nav‘-i dīgar

Tonlarïm barča (41v) eskiliblär. Bāzārda barïb baqqïn, qaysï tikiči bolsa, keltür, kim

yan͡gï tonlar andïn tiktüräy!

Dīgar

Bataqnï tezräq611 keltürüb man͡ga ber! Yïlan ïšqïradur. Bilmän, qanda bar.

Qaran͡gġuluq612 arasïda körülmäydür. Čirāġnï daġï yandurub keltür!

Dīgar

Törtünči kündür, kim Bay Muḥammad beg maktab arasïda barmabtur. Kečä kün yašlar

pilän oynaydur. Anï maktabda yetkürüb kel!

Dīgar

Tirig tirigtür, ölüg ölügdür. Ölüg tirigčä bolmas, šundaq, kim qaran͡gġuluq yaruġluqča

bola almas. Bu mas̱al keltürgändin ġaraż budur, kim yaman kišini esliklär tarbīyatï süč

asïġ bermäydür. Elä kim uluġlar čin mas̱al deblär: «Yaman künlär yaḫšï bolur, vä yaman

kiši yaḫšï bolmas.»

(41r) Dīgar

Ten͡gri Ta‘ālā ’avdām sizni saġlïq pilän asrasun!

Naql

Bir kün Qutluq baynï, kim yašï seksän yïldan ötüb edi, külgü yüzidän dedim: «Ḫatun

nemä üčün qïlmaysan?» Bu degänimdin ačïġladï, bu aytuq berdi: «Seni ‘aqlïn͡gnï sikäy,

közlärin͡ggä tofraq salay, tilin͡gni yada sözlär aytgandïn köydüräy! Munča bilmäysän, kim

qarï bolubmïn? Saqalïm aq bolubtur. Yerimdän qopa alman, sikim qopa almaydur.

Čïčlaqča bara alman. Ḫatun qïlïb nemä qïlay?»

Naql

Bir kün tonlarïm ton yuġučïga yugalï berib edim. Üčünči613 kün barïb tonlarnï andïn

tilädim. Dedi: «Tonlarïn͡g qaydan keltürüb beräy? Qašïmda yoq.» Dedim: «Nemä

boldïlar?» «Bu kečä öyümgä oġrï kelib barča kišilärnin͡g tonlarï, kim man͡ga yugalï berib

edilär, oġurlab eltti. Emdi ol (42v) oġrïnï qanda tapay, kim tonlarïn͡g614 andïn berdüräy?»

Bu sözni ešitib sansïz qayġurdum. Ton yuġučïga nemärsä aytmadïm, yana aldïda olturdum.

611 Terräq.
612 Qaraygġuluq.
613 Ünčüči.
614 Totlarïn͡g.
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Mundïn keyin nečä el, kim olarnïn͡g tonlar munï aldïda edilär, kelib dedilär: «Bizin͡g

tonlarïmïz bizgä ber! Nemä qïlïbsan?» Dedi: «Tonlarïn͡gïznï oġrï eltibtür.»615 Dedilär:

«Sen͡g ḫatunun͡gnï sikäy! Yalġan aytasan! Oġrï qaydan keldi? Sän satïb yeyibsän!» Dedi:

«Ten͡gri Ta‘ālā tanuqdur,616 satïb yemädim. Oġrï oġurlab eltibtür.» Här nečä, kim bu sözni

yalbarïb aytur edi, kiši ïnanmas edi. Kiši an͡ga sögär edi, kiši šapab urar edi, kiši tipük

urar edi. Ol bēčāra yïġlar edi. Yana ol ton yuġučïnï Yolbars ḫān qašïda eltib 617 dedilär:

«Oġrïnï baġlab keltürübmiz. Mundïn tonlarïmïznï berdürsünlär!» Ḫān maẕkūr bolġan ol

ton yuġučïnï körüb tanïdï, bu üčün, kim yeti yïlgača ordasïnïn͡g tonlarï yub edi. Buyurdï:

«Bu kišini yazuqsïz baġlab keltürübsiz. Oġrï yoqtur.» Mundïn keyin ol uštulumčïlarga nečä

aqča berib ol bēčāranï qutqardï.

(42r) Naql-i dīgar

Bir kün Qarabaz ḫān Ḫucandlïq mundaq naql qïlur edi kim: Bir kün mascid arasïda

öylä namāzï ötägäni son͡g olturub Vaẓīfa618 oqur edim. Valī beg Yalan͡gtüš ḫān yüz bašïnïn͡g

oġlï daġï anda olturub edi, kim ‘Azīzberdi beg tašqarïdïn keldi, vä yigirmä peš aqča

qašïmda ’amānat qoyub bardï. Ušal čaġ, kim Vaẓīfadan619 firāġ boldum, öygä kelib aqča-

(43v) larnï qoydum. Ikinči kün yana mascidga barïb olturdum. Ellär ṭahārat qïlur edilär.

Bir yolï Valī beg kelib man͡ga dedi: «Tünäkün ol yigirmä peš aqča, kim ‘Azīzberdi beg

senin͡g aldïn͡gga ’amānat tapšurub barïb edi, qanda bar?» Dedim: «Evimgä bar. Sän nemä

üčün sorasan?» Dedi: «Qop, ïldam keltürüb man͡ga bergin!» Bu sözidin tan͡g qïldïm.

Dedim: «Sän kimsän, kim ol aqčalarnï mendin tilärsän?» Dedi: «Meni bir iš üčün

keräkdür. Sändin öntüč620 alarman. Bu öntücni bir ayda ötägümdür.» Dedim: «Mālïm

bolsa edi, öntüč621 bergän bermägängä muḫtār bar edim. Emdi, kim bir kišinin͡g

’amānatïdur, andïn kišigä öntüc bermäk ravā yoq. Maḥż-i ḫiyānattur.» Dedi: «Mundaq

poqlarnï ötrümgä yemägin! Bu ḥuccatlar keltürmägin! Aqčalar keltürüb man͡ga ber!

Ḥuccatlar keltürgändin asïġ yoq! Qolumdan qutulmaġaysan!» Dedim: «Nemä qïlursan?»

Dedi: «Seni öldürgümdür.» Dedim: «Meni öldürüb qarïndašlarïmdan nečük qutulursan?»

Dedi: «Sen͡g qarïndašlarïn͡gnïn͡g qïzïnï sikäy!» Bu aytïb qïlïč622 tartïb bašïmga keldi. Ol

615 Elibtür.
616 Tatuqdur.
617 Elib.
618 Vaṭīfa.
619 Vaṭīfadan.
620 Öntüḥ.
621 Öntüḥ.
622 Qïlïḥ.
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čaġ qašïmda bir bataq bar edi. Qolï üzä urub qolïnï sïndurdum, elä, kim qïlïč623 qoldïn

ayrïlïb yergä tüšti. Yana qïlïčnï624 yerdin kötärib kön͡glümgä ötärdim, kim ol badragnï

öldüräy. (43r) Nečä ellär, kim köršäk üčün yïġïlïb edilär, minnatlar qïlïb qolumdïn

qutqarïb elttilär.

(44v) Nav‘-i dīgar

Altï kündin munča firṣat yoq, kim öyčä barïb keläy.

Dīgar

Peš kündin firṣat bolmas, kim mascidda namāz oqub keläy.

Dīgar

Seni munda olturġurub quduqča su ičgäli barïb edim. San͡ga ne balā urub edi, kim

olturmadïn͡g? Qopub bardïn͡g. Tükrük yüzün͡ggä!

Su’āl

Niyāzqulï beg mulāqātï üčün uzaqdïn kelibbiz. Ol qanda barïbtur?

Cavāb

Niyāzqulï beg Qarabaš ḫān aldïda bir iš üčün barïbtur. Onï kelgäničä olturun͡g, učrab

barïn͡g!

Dīgar

Sizni kelgänin͡gizčä biz munda olturubbïz. Siz ïldam qaytïb kelin͡g, kečlämän͡g!

(44r) Dīgar

Sän ïldam barïb učrudan bir aqčanïn͡g yaġï keltürgin! Seni kelgün͡ggäčä Murād beg

munda olturubtur.

Dīgar

Atnï qïrq küngäčä yaġ yedürdüm, kim semiz bolsun. Semiz bolmadï.

Dīgar

Bu at yaḫšï attur. Munï yaġ bergin – ’inšā’ Allāh Ta‘ālā, semiz bolub min͡g aqča satïlur.

Su’āl

Üzäkün Muḥammadyār quldašnï aldïn͡gïzga yibärib sizni čaqïrïb edük. Ol kün nemä

üčün kelmädin͡giz? Bukün keldin͡giz.

Cavāb

Üzäkün barča kün tüngäčä yamġur yaġar edi. Ol kün bu sababdïn kelä almaduk.

623 Qïlïḥ.
624 Qïlïḥnï.
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Tünäkün ’Aḥmadyār beg Sa‘ādatyār begnin͡g atasï ölüb edi, canāzasï625 bilän barïb edük,

kim anï sādāt gūristānïda kömdürüb aḫšam čaġïda keldük. Bukün firṣat tapduk, keldük.

(45v) Naql

Subḥānqulï beg Taškandlïq mundaq naql qïlur edi kim: Bir kün Kättäbaš ḫān yüz

bašïnïn͡g evigä bardïm. Ol qara yüz ušal čaġ čaġïr ičib ösrük olturub edi. Aldïda yetib

salām qïldïm. Čaġïr ösrüklükidin qurtašïm tanïmadï. Dedi: «Sän kimsän? Öyümdän

tašqarï bar! Meni öldürmägim nemä üčün keldin͡g? Yazuqum nedür kim meni öldürürsin?»

Bu yada sözlärni andïn ešitib külüb turdum. Nemärsä demädim. Nečä kiši mulāzimlarïdan,

kim o čaġ turġak bar edilär, man͡ga dedilär: «Bu čaġ učramak čaġï yoq. Bu čaġ qaytïb

barmak keräk, kim bu kiši özidä yoq.»

Su’āl

Bir söz sizin͡g qašïn͡gïzga (45r) ayta alman. ’Icāzat bolsa, ‘arż qïlay!

Cavāb

Ol qaysï sözdür, kim bizin͡g qašïmïzga ayta almaysan? Biz san͡ga ’icāzat berdük. Aytgïn!

Ne aytursïn?

Su’āl

Seni öyün͡g bu yerdin nečä künlük yol bar?

Cavāb

Meni öyüm bu yerdän yeti künlük yoldur.

Su’āl

Nečä yïldïn munda kelibsän? Kimnin͡g mulāzimi barsan? Nemä aylïġ taparsan?

Cavāb

Üč yïldur, kim munda kelibmin. Ḥasan mirzānïn͡g mulāzimi barmïn. On beš aqča aylïġ

taparman. Emdi nečä kündin ruḫṣat alïbmïn, bu üčün kim öyümgä barïb keläy. Bu učurda

qāfila ol sarï barmaydur. Qaraqčïlar qorqunčïdan yalġuz626 bara alman. Ḥayrān bolub627

olturubman, kim nä qïlay.

Dīgar

Barča tün kiši oġrïlar qorqunčïdan öz evigä yata almaydur, aḫšamdan ertäčä uyġaq

qalur. Bāvucūd munča pēdārlïq, (46v) tegmä tün köpräk öylärdä oġurluq boladur. Siz

bukün bu yurt arasïda kiribsiz. Yasaqčï barsïz, bu yurt ḥālïnï bilmäysiz. Övüt yüzidän sizgä

625 Canārasï.
626 Yalġur.
627 Bolut.
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bu söz aytïldï. Zinhār! Yüz zinhār! Kečägä osal bolub yatman͡gïz! On yigit628 barsïz. Peš

yigit629 andïn yatsunlar, peš uyġaq tursunlar! Ägär mundaq qïlmaġaysïz, ögünčlär

tartgaysïz.

Dīgar

Nečä kündin ayaġïm aġïrïrur. Öydin tašqarï čïqa almaymïn.

Dīgar

Niyāz begni kelgünčä barmagïn!

Dīgar

Nūr Ullāh beg bir iš üčün qorġanča barïbtur. Onï kelgünčä olturgïn!

Su’āl

Sayf Ullāh beg, seni munda kim olturġuzub barïbtur? ‘Iṣmat Ullāh beg seni bir iš üčün

čaqïrïbtur.

(46r) Cavāb

Meni Sa‘d Ullāh beg Taškandlïq bu yerdä olturġuzub ketibtür. Onï kelgänčä

barmagumdur, olturubmïn. Sän biläsän, kim ‘Iṣmat Ullāh beg meni qaysï iš üčün

čaqïrïbtur?

Cavāb

Dedi: ‘Iṣmat Ullāh begnin͡g atlarïda bir at köp tišläk bardur, anï aḫta qïldurur. Qop, ol

atnï ïldamraq aḫta qïlïb kel! Munda özgä kišini olturġur!

Dīgar

Qurbān beg vä Ḫudāyār beg yazïda av üčün keliblär. Olarnï kelgäničä olturgïn!

Dīgar

Safar beg av qïlġanda seničä bar, sändin artuq yoq, öksük daġï yoq.

Dīgar

Otlaqda qončïlarïmïzga mundaq aytïb yibärgin, kim otuz semiz qoylarïmïzdïn berib

qurbānlïq üčün tezräq yibärsünlär!

(47v) Su’āl

Ertädin630 tüškäčä öyümgä olturub yolun͡g körär edim. Sen͡gä ne balā urub edi, kim

kelmädin͡g?

Cavāb

628 Yigib.
629 Yigib.
630 Ätryädin.
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Meni bu balā urub edi, kim ol kün yarïm kečädän atamnï hayża bolub631 edi. Ol barča

kün darmānï üčün yügürüb yürür edim. Bu üčün ol kün sizin͡g aldïn͡gïzga kelä almadïm.

Nemä qïlay?

Dīgar

Bukün el Pul-i Mālān üzä mundaq naql qïlur edilär: Babar ḫān Özbäk, kim ol Čīndä

barïb edi, tört yïlgača anda qaldï. Emdi bir kišini faġfūr qarïndašlarïdïn öldürüb qačïb

kelibtür. Ellär andïn sordïlar: «Nemä üčün ol kišini öldürdün͡g?» Dedi: «Man͡ga sögüb

edi.»

Su’āl

Bu atnï san͡ga kim beribtür? Qaydan satïb aldïn͡g?

(47r) Cavāb

Bu atnï man͡ga qayïn atam Cabbārqulï beg beribtür. Kišidin satqun almabmïn.

Su’āl

Biz bilmäs edük, kim Cabbārqulï beg sen͡g qayïn atan͡g bar, vä sän küyävsi barsan. Otuz

yïldan ol tanïšïmïzdur. Köb yaḫšï boldï, kim seni pilän učraduk! Emdi degin, kim ol saġ vä

yesän bilä bar? Bu učurda qanda turadur? Kimnin͡g mulāzimi bar? Ḥālï nečüktür?

Cavāb

Ten͡gri Ta‘ālānïn͡g fażlïdan saġ vä yesän pilän bardur. Bu učurda Samarqand arasïda

bar. Yüz atlïq632 bilä ’Abū Sa‘īd mirzānïn͡g mulāzimidür. Tört yüz aqča aylïġ tapar. Ruḫṣat

alïb kelib edi. Bir ayča munda qalïb yana Samarqandda633 bardï. Meni özi bilän eltür edi,

sayru edim, barmadïm.

Su’āl

Törtünči yïl ötüb baradur, kim Qaramandī beg öz oġlï  (48v) pilän Yārkand arasïnda

barïbtur. Ušal kündin endäki yoq, kim nečükdür. Tirigtür yā ölübtür? Ne kimdän endäki

soruldï, süč aytmadï.

Cavāb

Izi Ta‘ālānïn͡g ‘ināyatïdan Qaramandī begnin͡g ḥālï köp yaḫšïdur. Emdi tiriglik

künlärini yaḫšïlïq pilä ötkärür. Tursum baynïn͡g aldïda mulāzim bar. Yüz aqča aylïġ tapar.

Öz oġlïnï Dūlān bay yüz bašïnïn͡g qïzï pilän öyläntürübtür, ammā Qaramandī begni

burun͡gġï ḫatunï ölübtür. Yan͡gï ḫatun qïlïbtur. Bu ḫatundan iki yašar bir oġlïdur, kim atï

631 Bolut.
632 Aylïq.
633 Samarqanda.
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Ḫudāberdi beg qoyubtur. Yanïdan qayġurmagïn! Törtünči ayïdur, kim andïn učrab

kelärmin.

Özgäčä

Nečä qala ton yuġučï evigä barïb qaytïb keldim. Öygä (48r) tapïlmaydur. Qonšïlarïdan

sordïm, dedilär: «Biz bilmäybiz, kim ol qanda bar.» Olardan bir kiši mundaq aytur edi

kim: «Ol ellärnin͡g tonlarï eltib634 qačïbtur.» Bilmän, kim čin aytur edi, kim yatalġan aytur

edi.

Özgäčä

Yalan͡gtüš ḫān Özbäk üčünči kündür, kim čaġïr ičib edi. Ol kündin bu küngäčä elä ösrük

tüšübtür, kim bir dam ösrüklükdin ayïlmaydur. Bilmän, ol čaġïrda ne balā edi. Barča

qarïndašlarï ḥālïga yïġlarlar. Ten͡gri Ta‘ālā bilsün, tirig qalur, yā ölür.

Su’āl

Sayf Ullāh ḫān, Qamar Sulṭān min͡g bašï marḥūmnïn͡g oġlï köp yaḫšï yigit körünür.

Köpräk čaġ kön͡glümgä ötär, kim öz qïzïmnï bu yigitgä öyläntürüb beräy. Bilmän, qanda

mulāzimdur, qanča aylïġ tapar.

(49v) Cavāb

Seni kön͡glün͡ggä köp yaḫšï ötär. Ïldamraq qïzïn͡gnï an͡ga öyläntürüb ber, negä kim andïn

yaḫšïraq kürägän tapmagaysan! Uluġ beg mirzānïn͡g mulāzimidür, iki yüz aqča aylïġ

tapar. Yigirmä peš aqča andïn öz anasïga berädür. Keč qïlmagïn, qïznï toyï qïlïb635 bergin!

Ägär sän toy qïlïb bermägäysän, nečä kiši an͡ga qïz bergän üčün yüz armanlar pilän anuq

olturublar.

Özgäčä

Bukün yazïda bir iš üčün ketib edük. Bir qončïnï kördük, kim qoylarnï otlatur edi.

Yazïnïn͡g bir sarïdïn böri keldi. Iki qoynï yïrtïb bardï.

Özgäčä

Tan͡gla qurbānlïq künidür. Bukün učarga barïb toquz (49r) semiz qoy satqun alïb keltür!

Qurbānlïq636 qïlurmïn.

Özgäčä

Qoylardïn semiz terib keltür! Arïġlarnï qoyub kel!

Dīgar

634 Elib.
635 Qïlïnt.
636 Quryānlïq.
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Kün qančadur?

Dīgar

Kün qanča čïqïbtur?637

Özgäčä

Kečä qanča ötübtür? Qančaq qalïbtur?

Dīgar

Kečä yarïdïn artuqraq ötübtür. Mavlānā ‘Abd ul-Ġafūrnï uyqudan tahaccud namāzï

üčün uyġatatïb kel! Mundaq bolmasun, kim ertä bolsun, tahaccud namāzï favt bolsun, ertä

bizlär üzä ġuṣṣa qïlsun!

Su’āl

Ötgän kečädä Mollā Ḥasan qïzïnïn͡g nikāḥï bar edi. Öylä čaġïda san͡ga aytïb yibärib

edük. Ol kečä nemä üčün kelib turġaq bolmadïn͡g?

Cavāb

Kečädä elä bašïm aġrïrur edi, kim yoġurlaġan qušdek tapïnur edim. Barča tün aġrïq

qatïqlïġïdïn közlärimdä uyqu kelmädi, uyġaq olturub qaldïm.

(50v) Dīgar

Quduqdïn su toldurub keltür! Ṭahārat qïlurmïn.

Dīgar

Quduqdïn mašknï toldurub keltür! Čomulurmïz.

Dīgar

Quduqdïn su tartïb keltürmä! Bu quduqnïn͡g suyï arïġsïz bolubtur. Bu quduqda pišäk

tüšib ölübtür.

Dīgar

Quduq arïġsïz bolubtur. Quldašlarïmïzga aytsunlar, kim üč yüz vä altmïš qadġa čïqarïb

quduqnï arïtsunlar! Keč qïlmasunlar!

Dīgar

Nečä kündür, kim Qara ḫān Özbäk Qunduzdïn bir ḫatunnï qačurub keltürübtür. Ma‘lūm

yoq, kim ol ḫatun kimnin͡g ḫatunï bar.

Naql

Bir kün Qara baynïn͡g mulāqātï üčün bardïm. Evigä kördim, kim öz qulïnï baġlab

qamčïdan urar edi, šundaq, kim cismidin qan tamar edi. Dedim: «Ḫayr bolsun! Nemä

637 Ḥïqïbtur.
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yazuq qïlïbtur, (50r) kim munča qatïq urarsïn? Mundaq bolmasun, kim bu urmakdïn

ölsün!» Dedi: «Ölgän ber! Bu qara yüz qolïdïn kön͡glüm köyübtür! Baġïrïm qan bolubtur!

Üčünči kündür, yigirmä beš aqča bu qara yüzgä tapšurub edim. Bukün tilädim, aytur:

“Qolumdïn ittilär.” Sän ’inṣāf yüzidän aytuġ ber! Emdi bu alan tuznï urmay, nemä qïlay?»

Dedim: «‘Azīzim,638 baġïrsaqïm, sän yaḫšï biläsän, kim bu ‘ālamda yarmaq tapïlur, ’ādam

tapïlmaydur. Bu qul qulun͡g bar. Munï öldürgänidin nemä algaysïn? Yaḫšïraq budur, kim

emdi munï yazuqïdïn kečgin.»

Su’āl

Tašqarï yalġuz olturub nemä qïlasïz? Ičgäri kelib olturun͡g!

(51v) Cavāb

Kitāb yazamïz. Ičgäri qaran͡gġuluq bar. Qaran͡gġuluqda bizdän yazïlmaydur.

Su’āl

Bu kitābnï, kim yazasïz, qaysï ‘ilmdädür? Munïn͡g atï nemädür? Munï kim oquydur?

Kimni üčün yazasïz?

Cavāb

Bu kitāb manṭïq ‘ilmidädür. Munï atï Badī‘ ul-Mīzāndur. Bu kitābnï biz oquymïz, özi

üčün yazamïz.

Su’āl

Manṭïq ‘ilmni kimdän oquysïz? Bu üčün, kim bu šaharda az kišidür, kim ol manṭïq

‘ilmini bilädür.

Cavāb

Mavlānā639 Nūr ud-Dīn Yārkandlïq qašïda oquymïz.

Su’āl

Biz andïn vāqif yoqmïz. Mavlānā Nūr ud-Dīn kimni mulāzimi bar? Qanča aylïġ tapar?

Nečä yïldïn munda kelibtür?

Cavāb

’Abū Sa‘īd mirzānïn͡g mulāzimi bar. Yüz aqča aylïġ tapar. Mirzā maẕkūr bolġan anïn͡g

aldïda ḥadīs̱ ‘ilmin oquydur. (51r) Mirzānïn͡g oġlanlarï andïn oq atmaqlïq örgänürlär. Iki

yïldur, kim Yārkanddïn kelibtür.

Su’āl

638 ‘Azīrim.
639 Mavlānāy.
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Qurbān beg, san͡ga ayturmïn, sendin bir söz soramïn.640 Aytuġï čin bergin! Yalġan

demägin! Bu atnï nečägä satqun alïbsïn? Bu at qolun͡gga nečük tüšti?

Cavāb

Dedi: Men bu atnï min͡g aqča satïb alïbmïn.

Su’āl

Sen͡g atan͡g, uluġ atan͡g, uluġ atan͡gnïn͡g atasï öz tiriglikidä min͡g aqčanïn͡g atï satïb ala

almadïlar! Sän min͡g aqča qaydan taptïn͡g, kim bu atnï satïb aldïn͡g?

Cavāb

Atam üč min͡g aqča mīrās̱ qoyub ölüb edi. Andïn bu atnï satïb aldïm.

Su’āl

Senin͡g atan͡g otuz yïlgača qaraqčïlïq qïlïb qïlïb öldi. Ušal kün,  (52v) kim ölüb edi, bir

aqča köpün üčün čïqmadï. Qonšïlar köpün berdilär. Sän canāzasï üzrä turġak bar edin͡g.

Üč min͡g aqča san͡ga tüš arasïda mīrās̱ berib ketgän bolġay!

Özgäčä641 soruġ vä aytuġ642

Tünäkün quldašnï sizin͡g qašïn͡gïzga yibärib sizni čaqïrïb edük. Qaysï iš ilgäri keldi, kim

siz kelmädin͡giz?

Cavāb

Tünäkün ertädin tüškäčä yamġur yaġar edi. Yolda ayaqdan belgäčä yamġur suyï turub

edi. Bu üčün kelä almaduk. Bukün keldük. Aytïn͡gïz, nemä aytasïz! Bizni qaysï iš üčün

čaqïrïb edin͡giz?

Su’āl

Sizni bu üčün čaqïrïb edük, kim siz bir uluġlarïmïzdïn barsïz. Sizdän bir soruġ

qïlarmïz.643 Ol soruġ budur, kim bir yïldïn artuqraq ötädür, kim Yaltaš ḫān Qalmaq

Alataġlïq Davlat bay Taškandlïq, ‘Azīz baynïn͡g atasïnï (52r) öldürübtür. Emdi ‘Azīz bay

mundaq istäydür, kim kiši ol yüzi qara qan tökčini öldürüb kelsün. Bu iš üčün bizgä bir

min͡g aqča, bir yaḫšï at pilän berädür. Siz uluġïmïz barsïz. Ḥaqqïmïzga nemä buyurursïz?

Biz andïn bu ištä ’iqrār qïlïb kelibmiz.

Cavāb

Dedi: ‘Azīzimiz! Mundaq išlärdä bizdän nemä soruġ644 qïlasïz? Biz qarï bolubmïz. Ägär

640 Svaramïn.
641 Örgäčä: özgäčä.
642 Aytu‘: aytuġ.
643 Qïlarmïr.
644 Sozuġ.
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yigit645 bolsa edük, sizin͡g bilä qošulub bargay edük. Siz bilin͡g,646 išin͡giz bilsün! Biz kečä

kün Ten͡gri Ta‘ālādïn istärmiz, kim ol šūmšavqnï kiši öldürsün, bu üčün kim ol uštulumčï

yüzlär el qanï tökübtür. Bu iš özgä išlärdin qatïqraq ištür. Sizdin qïlïlsa, qïlïn͡g! Qïlïlmasa,

qïlman͡g! ‘Azīz bayga aytuq berib kelin͡g!

(53v) Cavāb

Biz ’iqrār qïlïb kelibtürmiz. Ol ’iqrārdan qayta almaymïz. Ne kim bolsun, bolsun,

bašïmïzga ötsün, ötsün! Ertä atlanïb bargumïzdur. Sizni Ten͡gri Ta‘ālāga tapšurduk, bizgä

alqïš qïlïn͡g!

Su’āl

Ol iš üčün, kim Muḥammadyār beg aldïda barïb edin͡g, ol išni qïlïb keldin͡g?

Cavāb

Muḥammadyār begnin͡g evigä bardïm. Ol mendin burunraq öz evidän čïqïb barïb edi.

Oġlïdïn sordum kim: «Sen͡g atan͡g qanda bar?» Dedi: «Bu kečä Qara ḫān yüz bašïnïn͡g

atasï ölübtür. Canāza647 namāzï oqumaq üčün barïbtur.» Dedim: «Köp yaḫšï boldï, kim bu

ḫabar sendin ma‘lūm boldï. Emdi bu yerdin qaytïb onda bargumdur.» Bardïm, tüškäčä

anda qaldïm. Emdi ol maġfūrnï kömdürüb kelärmin. Bu üčün ol išni bukün qïla almadïm.

(53r) Su’āl

As-salām ‘alaykum! Qaydan keldin͡giz? Sizin͡g atïn͡gïz nemädür?648 Öyün͡giz649 qayda

bar? Bu yerdä sizin͡g kelgänin͡giz ’ittifāqï nečük boldï?

Cavāb

Vä ‘alaykum us-salām! Biz Badaḫšāndïn keldük. Atïmïz650 Sayyid mirzādur. Öyümiz

Balḫdadur. Bu yerdä ṭālib-i ‘ilmliq üčün kelibmiz.

Su’āl

Sizin͡g atan͡gïznï651 atï nemädür? Atan͡gïz sizni öyläntürübtür?

Cavāb

Bizin͡g ataymïznïn͡g atï Ḥasan mirzādur. On yïldan652 bizni öyläntürübtür. Izi Ta‘ālā

’in‘āmïdïn iki oġlum bar.

Su’āl
645 Yigib.
646 Bilitg.
647 Canāra.
648 Nemädüz.
649 Öyvin͡giz.
650 Atatmïz.
651 -nï. Betoldás lapszéli jegyzetként.
652 Ayïldan.
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Kimni qïzï pilän öylänibsiz?

Cavāb

Qurbān baynïn͡g qïzï pilän öylänibmiz.

Su’āl

Qaysï at miniš üčün sizin͡g (54v) aldïn͡gïzga bar yā yoq? Badaḫšāndïn mundaġača

yayaq keldin͡giz, yā atlanïb keldin͡giz?

Cavāb

Ten͡gri Ta‘ālānïn͡g fażlïdïn atlanïb keldük. Bizin͡g aldïmïzga miniš üčün iki attur. Bir qul,

iki quldaš yumuš üčün bar.

Su’āl

Emdi qaysï kitābnï oquysïz? Kimdin sabaq alasïz?

Cavāb

Mavlānā Ṣadr ud-Dīn qašïda Šarḥ-i Muṭāli‘ oquymïz.

Özgäčä su’āl

Ten͡gri Ta‘ālā yüzün͡gni iki ‘ālamda qara qïlsun! Qurbān beg Hazārāga653 sändin yüz

aqča berdürüb edük. Nemä üčün bermädin͡g? Ol bēčāra kečä kün fāqalar tartïb tartïb

ölädür. Negä an͡ga bermäysän? Seni bermägänin͡g sababï nemädür? Čin degin, yalġan

aytmagïn!

Cavāb

Bu azraq qulnï munča qudratï yoq, kim Ḥażrat kišigä yüz aqča berdürsünlär. Men an͡ga

bermäsäm. Ḥaqīqat budur, kim Qurbān beg Hazārā bu quldïn (54r) ellig aqča öntüc alïb

edi. Peš yïl ‘urżasï654 ötti, kim bir ḫabar andïn ötämäbtür. Taqāżālar655 qïlïb qïlïb ‘āciz

boldum. Nemärsä andïn tapmadïm. Bu učurda, kim Ḥażrat an͡ga yüz aqča berdürüblär,

emdi qabu tapïb andïn öz öntüčini tilärmin. Ol bermäydür, men an͡ga yüz aqča bermän. Bu

sözni, kim Ḥażrat buyururlar, kim ol fāqalar tartar, bu sözni kiši yalġan ‘arż qïlïbtur, negä

kim ol qïšaq yoqtur. ’Avdām ol uyatsïz yalġančïnïn͡g iši ušbudur, kim beglär vä baylar

aldïda barïb öz muflisliġini yalġan yalġan pilgülük qïladur. Bu bahāna bilä olardïn köp

yarmaqlar öndürüp keltürür. Nečä kün boldï, kim öz küyävsigä üč min͡g aqča berib

Yārkand arasïda savdāgarlïq üčün yibäribtür.

(55v) Su’āl

653 Hazārga.
654 ‘Urṣasï.
655 Tafāżālar.
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Namāznï qanda656 oqub keldin͡g? Camā‘at pilän kim camā‘atsïz oqudun͡g?

Cavāb

Mascidda oqudum. Anda ’imāmatlïq üčün kiši yoq edi. Yalġuz657 oqub keldim, özgä

ellär mendin burunraq oqub barïb edilär.

Su’āl

Kelin͡g, olturun͡g, ḫōš keldin͡giz! Qayda keläsiz? Bu yerdä qaysï iš üčün kelibsiz? Qutluq

atïn͡gïz nemädür?

Cavāb

Samarqanddïn kelämiz, evimiz Buḫārādadur. Atïmïz Ṣūfī Ḫudāyār ayturlar. Munda bir

iš üčün kelibmiz. Ol iš budur, kim toquz ay muddatïdan qaysï mādda on͡g qulaġïmïzga inib

saġïr qïlïbtur, kim andïn nemärsä ešitilmäydür. Här nečä kim Buḫārā vä Samarqandda

ṭabīblar qašïda barïb ‘ilāclar qïlduk, asïġ bolmadï. Anda mu‘tabar elilär tilidän ešitib

edük, kim Balḫda Ḥācī Qivām ud-Dīn ṭabībdur. Bu üčün munda özni yetkürdük. Ägär Izi

Ta‘ālā fażl qïldï, vä Ḥācī (55r) maẕkūr bolġan ‘ilācïdan saġlïq boldï fahv ul-murād, vä

yoqsa Hindūstānġa bargaymïz.

Su’āl

Ne kim ḥālïn͡gïzdïn buyurdïn͡gïz, barča ẓāhir boldï. Ten͡gri Ta‘ālā sizgä saġlïq tuta

bersün! Ḥācī Qivām ud-Dīn ṭabīb munda bar. Sizni biz anïn͡g qašïda ‘ilāc üčün eltürmiz.

Emdi sizdän bir söz sorulur, kim Subḥānqulï beg, Cabbārqulï begnin͡g oġlï, kim ol

körüklük, yaḫšï boyluk, til čüčüg yigit658 bar edi, šundaq, kim bu učurda šul čïlay

körünmäs, toquz yïldur, kim ṭālib-i ‘ilmliq üčün Samarqand arasïda barïbtur. Ol kündin

endäki kelmäbtür. Siz andïn učrab yā qaysï yerdä anï körübsiz?

(56v) Cavāb

Piz Subḥānqulï begdin učrab kelibmiz. Ol pizin͡g tanïšïmïz bar. Kečä kün anïn͡g olturuš

qopušï659 bizin͡g bilä bar edi. Köpräk čaġlar anïn͡g bilä aš yer edük. Izi Ta‘ālānïn͡g fażlïdïn

emdi ol tiriglik künlärini köp farāġat bilän ötkärür, bu üčün kim Qutluq bay satïqčï, kim

Samarqand arasïda andïn kiši uluġraq satïqčï yoq, öz qïzïnï an͡ga öyläntürüb beribtür.

Öyläntürgän son͡g on min͡g aqča savdāgarlïq üčün berdi. Emdi ol savdāgarlïq qïladur.

(56r) Su’āl

Subḥānqulï begnin͡g ḥālï ma‘lūm boldï. Ata anasï Taškand arasïda edilär. Olarnïn͡g ḥālï

656 Qand.
657 Yalġur.
658 Yigib.
659 Qopusï.
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nečükdür?

Cavāb

Anasï üčünči yïldur, kim ölübtür. Cabbārqulï beg atasï bir yïl Taškanddïn kelib edi. Altï

aygača öz oġlïnïn͡g aldïda qaldï. Bir kün mundaq dedi: «Balam! Bu yurtnïn͡g qalġanï

kön͡glümgä yaqmas. Yüräkim munda yapušmas.660 Emdi man͡ga ruḫṣat ber, kim Taškandga

baray!» Ol dedi: «Atam! Qalġan qalmaġanda sän muḫtārsan.» Dedi: «Bargumdur.

Qalmagumdur, negä kim Mavlānā Sa‘īd ud-Dīn muršidim anda bar.» Mundïn keyin iki

min͡g aqča bir yaḫšï at pilän an͡ga berdi, vä ruḫṣat qïldï. Emdi Taškandda bar. Ḫatun

qïlïbtur. Öz saqalïnï ḫiżāb qïlur. Yašïnï ḫōšluq bilä ötkärür.

(57v) Su’āl

Üzäkün Ḥaqqnaẓar beg sizin͡g aldïn͡gïzga bir at keltürüb edi. Siz ol atnï nemä üčün

satqun almadïn͡gïz? Negä kim ellär mundaq ayturlar, kim ol at köp yaḫšï at bar edi.

Cavāb

Ol at arïġ edi. Bu üčün almaduk. Ägär semiz bolsa edi, satïb algay edük.

Su’āl

Ertä namāzïnïn͡g čaġï čïqïb baradur. Ṭahārat üčün su ïldam ïsïtïb keltür! Šundaq

bolmasun, kim namāzïm favt bolsun!

Cavāb

Bukün savuq sudïn vużū qïlmak keräk. Otun öydä yoq. Qaydan su ïsïtïb keltüräy?

Su’āl

Nečä kündür, kim Qaramandī beg bizin͡g qašïmïzda kelmäydür. Ma‘lūm yoq, ḥālï

nečüktür. Bukün evigä barïb endäsi keltür!

Cavāb

Qaramandī begni (57r) yanbašï üstigä čïpqan čïqïbtur. Kečä kün aġrïqdïn yatmas.

Tünäkün men anïn͡g evigä barïb körüb kelibmin.

Su’āl

‘Azīzberdi661 beg sändin negä incib barïbtur? An͡ga nemä aytïb edin͡g?

Cavāb

Ten͡gri Ta‘ālā bilädür, men an͡ga süč aytmadïm. Munča yazuqum bar, kim tünäkün

qašïmga kelib olturdï. Olturgandïn son͡g mundaq dedi kim: «Bir iš üčün senin͡g aldïn͡gda

kelibmin. Ol išimni qïlïb ber!» Dedim: «Degin! Ol qaysï išdür, kim qïlïb beräy?» Dedi:

660 Yapusmas.
661 ‘Azīrberdi.
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«Yigirmä beš aqča man͡ga öntüč662 bergin! Meni bir iš üčün keräkdür.» Dedim:

«Bukünlärdä köp qïšaq barman. Qolumga süč emäs. Özgä tanïšlardïn barïb öntüč algïn!»

Dedi: «Ol yüz aqčadan, kim Yūsuf beg ’amānat qoyub663 barïbtur, bergin!» Dedim: «Ellär

’amānatïdïn ber alman.» Bu sözni tilimdin ešitib664 ačïġladï. Yana nečä sögünč man͡ga

berdi, vä bardï. An͡ga süč demädim, ṣabr qïlïb olturdum.

(58v) Su’āl

Qaydan keläsän? Qolun͡gga ne nemädür?

Cavāb

Babar ḫān evidän kelärmin. Qolumga keyiknin͡g eti bar.

Su’āl

Keyik eti qandan taptïn͡g, kim keltürdin͡g?

Cavāb

Bukün Babar ḫān iki keyik avlab keltürüb edi. Etni ellärgä üläšib berär edi. Menmä

onda yettim. Munča, kim sän köräysän, man͡ga berdi. Emdi munï öygä eltärmin.

Su’āl

Bukün qanda barïb edin͡g? Yār Muḥammad beg mulāqātïn͡g üčün kelib edi. Kečkäčä

ešikin͡g üstigä olturub qaldï. Sän kelmädin͡g. Yolun͡g körüb körüb ol qaytïb bardï. San͡ga

köp köp salām aytïb barïbtur.

(58r) Cavāb

Ertä namāzï üčün mascid arasïda barïb edim. Namāznï camā‘at pilän oqudum. Namāz

ötägändin keyin Ḫudāberdi begnin͡g evigä bardïm. Ol bēčāra öz evigä sayru tüšüb edi.

Salām qïlïb aldïda olturdum. Yana ḥālïnï sordum kim: «Nečük barsan?» Dedi: «Bukün

onunčï kündür, kim man͡ga ïsïmta kelädür. Bašïm aġïrïrur. Nemärsä yenilmäydür.» Dedim:

«Ten͡gri Ta‘ālā san͡ga saġlïq tuta bersün!» Yana biraz anda olturub özät bolub tašqarï

čïqtïm. Yolda Naẓar Muḥammad begni taptïm, kim tezräq barur edi. Dedim: «Ḫayr bolsun!

Munča tezräq qanda barasan?» Dedi: «Bu kečä Davlat bay yüz bašïnïn͡g qayïn atasï

ölübtür. Evigä baraman.» Menmä an͡ga qošulub bardïm. Emdi canāzasï oqub kelärmin.

’Inšā’ Allāh Ta‘ālā, tan͡gla Yār Muḥammad begnin͡g evigä barïb andïn učragumdur.

(59v) Su’āl

Vafādār! Öz qulïnï öydän nemä üčün čïqardïn͡g? Tünäkün kördüm, kim učarda baš vä

662 Öntüḥ.
663 Qoyuyb.
664 Eštitb.
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ayaq yalan͡g yürür edi. Nemä yazuq qïlïb edi, kim čïqardïn͡g?

Cavāb

Ol alan tuz qulnï öydän čïqarmay, nemä qïlay? Ol qara yüzni altï yašar bar edi, kim

yarmaq berib satïb aldïm. Yana öygä keltürüb oġul čïlay asrardïm. Yaḫšï yaḫšï ašlar

yedürdüm, yaḫšï yaḫšï tonlar keydürdüm. Emdi ulalïb šundaq oġrï čïqïbtur, kim öydä ne,

kim tapar, oġurlab eltär. Bu sababdïn öydin čïqardïm.

Radd-i cavāb

‘Azīzim! Köp yaḫšï qïldïn͡g, kim ol qara yüz bolumsïznï öydin tašqarï qïldïn͡g. Anasïnï

ešäk (59r) siksün! Bašï üstigä tezräq ölüm kelsün! Tegmä yer, kim barsun, üzrä tapmasun!

Su’āl

Bukün učarda körüb keldim, kim Ṣūfī Murādnï Yolbars ḫānnïn͡g mulāzimlarï baġlab

eltür edilär. Här nečä, kim ellärdin sordum, munï nemä üčün baġlab eltürlär, kiši aytuġ

bermädi. Bilmän, ol bēčāranï bu ḫarāblïq pilän nemä üčün eltiblär.

Cavāb

Šundaq bar, kim sän aytasan. Ṣūfī Murād mundaq kiši yoq edi, kim anï bu rusvālïq pilän

baġlab eltsünlär. Līkin öz oġlï yaman qïlïqlïġï sababïdïn665 tutqun bolubtur. Oġlï šundaq

yaman iš qïlïb qačïbtur, kim ‘ālamda kiši qïlmaġay.

Su’āl

Ne yaman qïlïb barïbtur, kim atasïnï tutub elttilär?

(60v) Cavāb

Bu kečä Yolbars666 ḫānnïn͡g ordasïdïn bir ḫatunnï qačurub eltibtür. Bir qapučïnï öldürüb

yana nečä kišini, kim ešik üstigä edilär, yaralïq qïlïb kiši ḫān maẕkūr bolġan yüz atlïqnï

qayrusïda yibäribtür, kim ol qara yüzni tirig tutub keltürsünlär. Tirig tutulmasa, bašï qïrïb

keltürsünlär. Emdi körmäk keräk, kim özi tutulub kelädür, yā bašï kelär.

Su’āl

Qurbān beg, sän qanda barasan? Barma! Ol bir išim qïlïb bar! Men bāzārča bara

alman, negä kim nečä kündin belim aġrïrur.

Cavāb

Ol qaysï išdür? Aytgïn, avval ol išni qïlïb baray!

Cavāb

San͡ga tört aqča berämin. Andïn iki aqčanïn͡g gürünči, bir aqčanïn͡g yaġï yana bir

665 Sabïdïn.
666 Yolbarš.
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aqčanïn͡g otunï man͡ga berib bargïn! Ten͡gri Ta‘ālā seni saġlïq pilän saqlasun!

(60r) Su’āl

Bukün on üčünči kündür, kim Yolbars ḫān yüz atlïqnï Ṣūfī Murādnïn͡g oġlï tutganï üčün

yibärib edi. Ma‘lūm yoq, kim atlïqlar ol qara yüz yaman667 qïlïqnï668 taptïlar, yā

tapmadïlar. Ol kündin atlïqlarnïn͡g ḫabarï ma‘lūm yoq, kim qayaqqa bardïlar.

Cavāb

Sizgä ma‘lūm yoq, kim atlïqlarnïn͡g ḫabarï ellärdin sorasïz? Bilmäysiz, kim Ṣūfī

Allāhdād, Ṣūfī Murādnïn͡g oġlï öldürüldi? Tirig tutulmadï. Köp baturlïq pilän cān berdi.

Nečä yigitni669 öldürüb vä yaralïq qïlïb öldi. Ol ḫatunnï, kim özi pilän qačurub eltib edi, ol

ḫatun anï ölgänidin son͡g özni bir bïčaq urub halāk qïldï. Emdi bašïnï qïrïb keltürürlär.

(61v–61r) Su’āl

Ṣūfī Allāhdādnï qaysï yerdä tapïb öldürdilär? Ol qaysï qaysïnï öldürdi? Vä özi nečük

öldürüldi? Mihrbānlïq yüzidän bayān qïlmak keräk, kim yaḫšï bilinsün!

Cavāb

Ṣūfīnin͡g mufaṣṣal-i ḥaqīqatï budur, kim atlïqlar Ṣūfīni Šērābād navāḥīsidä uzaqdïn

kördilär, kim atlanïb barur edi, vä ḫatun daġï bir at üstigä qayrusïda ketär edi. Atlïqlar

artïda at saldïlar, vä an͡ga yavuqraq boldïlar. Quzġalan čïqardïlar kim: «Oġrï qačïb

baradur! Tutun͡g! Baġlan͡g! Öldürün͡g!» Ṣūfīnin͡g atï bir yolï sürünüb yergä tüšti. Ol

ïldamraq at arqasïdan ayru boldï, vä qïlïč tartïb bularga qaršu boldï. On yigitni 670 öldürüb

yergä saldï. Otuz kišini yaralïq qïldï. Iš son͡gï özi öldürüldi. O ḫatun bu ḥālnï kördi, özin

bïčaqdïn halāk qïldï.

5.3 A társalgási rész angol fordítása

(21r)671 May the Lord make it easy! In the name of Allāh, the beneficent and merciful.

And may he give that it is finished in a good manner.

This chapter explains the sentence forming from words in Turkī to commemorate the

prosperous, fortunate and famous student, Prince Mīr Muḥsin ḫān – may his dignity

increase – by the means of questions and answers, because, despite the prosperous and

667 Yama.
668 Qïlïyqnï.
669 Yigibni.
670 Yigibni.
671 A dolgozat függelékében található transzkripcióval való összevethetőség kedvéért a fóliószámok nem a

fordított perzsa szöveget, hanem a török szöveg beosztását követik.
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laudable one could remember single words, he was not able to speak in Turkī, and his

magnificent father was pleased to insist about it, for this reason, it was agreed to write

these few pages. And may Allāh make it successful and perfect!

Question

Peace be with you! Are you safe and672 healthy?

Answer

Peace be with you! Thanks God, we are safe and healthy.

Question

What is your name?

Answer

Our name is Bay Muḥammad beg.

Question

Where (22v) do you stay? Where is your home?

Answer

We673 stay at674 Min͡gbašï Hazārā bay. Our home is in Qunduz.

Question

Are you the servant of the ḫān mentioned? How much does he give you a month?

Answer

Yes, we675 are his servant. He gives us a hundred rupees a month.

Question

How much have you bought this horse for?

Answer

I have bought this for two hundred rupees in Yārkand from an Uzbek.

Question

Do sell it now?

Answer

Yes, we sell it. Who buys it?

Question

672 Vä vä: vä.
673 A perzsa mondat egyes számban van.
674 A török szövegben rendszeresen előfordul, hogy egy egyszerű helyhatározói esetrag helyett valamilyen

’előtt’ vagy ’között’ jelentésű névutó szerepel, pl. qašïda ’előtt’, arasïda ’között’. Ezt az angol fordítás itt
és a későbbiekben ’in front of’ vagy ’between’ helyett rendszerint valamilyen egyszerűbb prepozícióval
adja vissza, pl. ’at’, ’in’.

675 A perzsa mondat egyes számban van.
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I will buy it. How much do you sell it for?

Answer

We will sell it for a thousand rupees. We won’t sell it for less than this, because our

horse is that kind of horse that it goes a hundred miles676 a day.

Question

The thousand rupees you say is too much. Take six hundred rupees from us, and give us

the horse!

Answer

You don't know the value of this horse. (22r) Ḫudāberdi ḫān the Uzbek – may the Most

High God forgive him –, if he were alive, he would have bought this horse for two

thousand rupees from us.

Another kind of question

Where did you come from? Where is your home? Whose servant are you? What is your

name?

Answer

I came from Buḫārā. My home is in Tašqorġan. I am the servant of Yüzbašï Qurbān beg.

My name is Ḫōšnaẓar beg.677

Question

How much does Qurbān beg give you a month?

Answer678

What kind of work does he take from you for this eleven rupees he gives to you?

Answer

I teach his son, whose name is Muḥammad beg.

Question

Which book does Muḥammad beg read?

Answer

He reads the book of Gülistān.679680

676 Az itt található mértékegység török neve yïġač (perzsa gurūh). A két ember közötti hallótávolság
hatszorosa, kb. 6–7 km. Zenker, i. m., 979.

677 Lit. ’My name is called Ḫōšnaẓar beg.’
678 A dialógusból láthatóan kimaradt Ḫōšnaẓar beg válasza (török és perzsa nyelven is). Ez abból is kitűnik,

hogy a következő kérdést megelőzően is helytelenül cavāb ’válasz’ áll, ahogyan utána – immár helyesen –
a soron következő válasz előtt is. A mondat tehát valószínűleg másolási hibából fakadóan hiányzik a
kéziratból, az újabb kérdésből azonban kiderül, mennyi is a havi fizetése Ḫōšnaẓar begnek.

679 Rose Garden.
680 Kitāb-i Gülistān mī-ḫvānad. Betoldás lapszéli jegyzetként.
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Question

How old is he?

Answer

He is fifteen years old. May God keep him alive and make his life long.

Question

Has the father of Muḥammad beg let him marry?

(23v) Answer

He hasn’t let him marry, but he has made an engagement with the daughter of merchant

Yār Muḥammad beg a year ago.

Another kind of question

What is your name?

Answer

My name is Ḫōšnaẓar beg.681

Question

What is your father’s name?

Answer

My father’s name is Niyāz Muḥammad beg.

Question

Where is your home?

Answer

My home is in Qunduz.

Question

Whose courtier are you?

Answer

I am the courtier of Yüzbašï Iziqulï beg.

Question

How much do you earn a month?

Answer

I earn fifteen rupees a month.

Question

What kind of work does Iziqulï beg let you do?

681 Lit. ’My name is called Ḫōšnaẓar beg.’
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Answer

I teach his two sons.

Question

For how many years have you been a courtier?

Answer

It is more than three years that I have been a courtier.

Another kind of question

Where did you go today mounting a horse?

Answer

I went to the steppe to hunt.

Question

What did you quarry from the steppe?

(23r) Answer

I quarried a deer.

Question

What did you do to the meat of that deer?

Answer

I cooked and ate half of its meat at home, and I sent the other half to houses of relatives

and neighbours.

Question

Dust on your face! You ate and let others eat, but you didn't send a little to my house.

Answer

What should I do? Your house was very far. That is why I couldn’t send.

Question

Hush, don’t tell lies! Don’t you know that one day, ‘Azīzberdi beg, son of Ḫudāyār 682

beg the Uzbek, quarried five deers? His relatives were more than two hundred. He didn’t

forget me from one day’s journey. He sent one deer for me. You thought my house to be

far, and you couldn’t send me a sīr683 of meat.

(24v) Story

One day, I was sitting at Yolbars ḫān, governor of Tašqorġan, when his courtiers brought

682 A török szöveg szerint: Ḫudāberdi.
683 Súlymérték, kb. 0,93 kg (India), 7,07 kg (Afganisztán), 0,074 vagy 0,16 kg (Irán). Ezen a helyen

szimbolikus, a nagyon kicsi mennyiségre utal.
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thirty (30) people from the bandits tied up and they were made to stand in front of the ḫān

mentioned, and they said: ‘We caught these bandits and brought them, because yesterday,

they raided a caravan that was coming here from Buḫārā,684 and they killed a hundred

people. Nine young men were also killed from us. We killed fifty people from them. We

also brought their horses and weapons. Now, what do you command about these black-

faces?’ The aforementioned ḫān commanded: ‘Pronounce to bring all of them to t he steppe

and decapitate them! I granted you the horses and the weapons.’

(24r) Question

Where did you go?

Answer

We went to Molla Ḥasan to study.

Question

Which book do you read?

Answer

We read the book of Šarḥ Molla.

Question

How much have you read Šarḥ Molla?

Answer

We have read Marfū‘āt,685 now we read Manṣūbāt.686

Question

For how much have you bought this horse you are riding?

Answer

We didn’t buy this horse. The Beglärbegi Yalan͡gtüš ḫān gave this to our father in

Yārkand.

Question

Some days ago, a person told me that you were selling this horse.

Answer

That person who told you this, told you a lie. Who did you hear this from?

Joke

The penis of a wise grey-beard was very black. One day, his son said: ‘O my father,

684 A perzsa szöveg szerint: ’from here’.
685 Exaltednesses.
686 Dignities.
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how has you penis become this black?’ He said: ‘Since that day, when (25v) I put it in the

vulva of your mother, it has become black. It wasn’t black before that.’ The son said:

‘Father, why didn’t you put your beard into the vulva of my mother, so that it become

black?’

Question

I went to your house, but I didn’t find you, so I returned. Where had you gone?

Answer

Qaramandī beg sent me to the castle for something. You went away quickly. Why didn’t

you sit until I returned?

Question

Saddle the horse for me! I am going for a visit.

Answer

How should I saddle the horse for you? For many days, its saddle broke down. The way

is short, not long. Go on foot for the visit!

(25r) Question

How should I go on foot? My age is more than eighty. I can’t go on foot.

Question

Four days ago, I rode on that saddle that broke. It was good. How did it break today?

Question

The horse became very thirsty. Let it drink water from the well!

Answer

There is no water in the well, because the water of the well dried out some days ago.

Various sayings

Saying

Your horse is thirsty. Tell someone to let it drink water!

Saying

Tell our horse-keeper to saddle and bring all our horses!

Saying

Go by riding a horse, don’t go on foot! The way is very long. Your age is more than

sixty, (26v) you won’t be able to go on foot.

Saying
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My horse has become ecstatic687 for twenty five days. If I don’t go on foot, what should

I do?

Question

Where did you come from? Where are you going now?

Answer

I came from Qunduz. I am going to Buḫārā now.

Question

Why are you going to Buḫārā? Are you going for trade or for something else? Or are

there some of your relatives?

Answer

One needs gold for trade. I don’t have any688 to trade. My father is there. He sent a letter

and summoned me. I am going to Buḫārā because of this.

Other kind of speech

It has been seven days since Bay Muḥammad beg went to Tašqorġan. Since that day

until today, he hasn’t come. Thus, it is certain that one of the bandits ( 26r) killed him. If he

were alive, he would come quickly and he wouldn’t be late so much. Subḥānqulï beg has

sent two people for a report on him. It is the third day that there is no word about them,

either. Where did they go?

Another kind

Shut the door and come.

Another kind

From morning till noon, I was sitting at the door of your house. I kept looking at your

way – I got up and came away. You didn’t come. May the Most High God make your face

black! Where had you gone? Tell me the truth!

Question

I gave you eleven rupees. What have you done?

Answer

I went to the castle. My belt opened and it fell out from it.

Question

687 A perzsa cavgīr šudan ’önkívületi állapotba kerül’ a török yem tutmaq ’(ló) kificamít’ kifejezés szó
szerinti fordítása. A yem két jelentése ’ficam (a ló lábában)’, illetve ’abrak’, s a szerző ez utóbbit ültette át
perzsára (cav ’árpa’), az igei tagot megőrizve azonban egy létező, ám eltérő jelentésű perzsa kifejezéshez
jutott. A török szöveg szerint tehát a ló huszonöt napja kificamította a lábát.

688 Lit. ’There isn’t any in my hand.’
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Don’t fuck your wife, don’t eat these kinds of shit before me! Tell me the truth! What

did you do with those rupees? Why did you go (27v) to the castle? Bring me those rupees

quickly! If you don’t give them to me, I will break your hands and legs with sticks.

Another question

Your horse is a very good horse. Who did you buy it from?

Answer

I bought this horse in Samarqand from an Uzbek689 for two hundred rupees. Iziqulï beg

would give me four hundred rupees – I won’t give it to him.

Question

Why do you leave Navāb Bahramand ḫān’s company?

Answer

We went to battles with this criminal, tyrant navāb. We killed lots of his enemies. He

gave others gold – he didn’t give us dust. He gave others horses – he didn’t give us one

donkey. If we don’t leave the company of this unjust navāb, what should we do?

(27r) Question

I told you a hundred times not to do this thing. You do it. Anything I say, you don’t hear.

Have your ears become deaf?

Answer

What is the thing I don’t do? And what is the word I don’t hear? All you command, I do.

All you don’t command, I don’t do.

Question

I would give two hundred rupees to Iziqulï beg for the fare. He is not satisfied. He says

this: ‘I won’t take less than three hundred rupees.’ What do you recommend?

Answer

If he doesn’t take the two hundred rupees, he eats shit. Should he take or not take – he

should know. We don’t have more with us. Where should we give him from? Get up, give

us those rupees and come to our home! If his own mother gives him three hundred rupees,

then let him take that!

Question

Allahyār beg, I would ask you about a thing. That thing is this: (28v) many young men

have come from Ḫurāsān lately. People say that they were all wise. You stayed for twelve

689 Az yak: Özbäk.
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years in Ḫurāsān. Did you see them there? Do people say the truth about this talk?

Answer

Yes, people say the truth. It is not a lie. There isn’t anyone without knowledge among

them. All of them are wise. They studied science in Ḫurāsān for twenty-five years.

Currently, no-one can compete them in sciences. I saw them in Ḫurāsān more than a

thousand times. Since the day they came here, no-one can deba te with them. One day,

Mavlānā ’Abū Manṣūr of Samarqand – there isn’t anybody wiser than him presently –

came to debate, and he debated a lot. In the end, he left impressed. He could not debate.

(28r) Other

Only let the horse run, so that it doesn’t get tired in the steppe!690

Other

Don’t wear out the horse as you let it run!

Other

It is better for a horseman to let the horse drink and not to let it run, because that is bad.

Other

One day, ’Asad Ullāh beg, the younger brother of ’Amān beg, went to Qarabaġ riding

my bay horse. He made the horse run and wore it out, so that the horse couldn’t get up

from its place. My acquaintances saw the horse in this state, they went to him, and for

reproach, they said: ‘May the Most High God make your face black in the two worlds!

What is this violence you have done to the head of ‘Abd Ullāh beg? You have killed his

horse. That horse won’t stay alive, it will die. How will you show your face to the relatives

and the acquaintances?’ ’Asad Ullāh beg said to them: ‘If ‘Abd Ullāh beg’s horse doesn’t

stay alive, then let it do so!691 I will give him a better horse.’

(29v) He spent the whole day saying these words. The horse died in the evening. In the

morning, my acquaintances came and they bemoaned it a lot, and as they were sitting near

me, they said: ‘Woe, a hundred woes! A horse like this is lost.’692 At once, ’Asad Ullāh beg

came riding a half-breed horse that his father had sent him from Taškand. As he saw me

from afar,693 he got off the back of the horse, put his head on my feet and said: ‘My brother,

for God, take this horse and forgive my sin, too!’ I lifted his head from my feet, put it on

my chest and said: ‘What is this word that you say? My horse died – it died. Don’t worry!

690 A török szöveg szerint: ’on the road’.
691 Qalmasun. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
692 Lit. ’went from hand’.
693 Dūz: dūr.
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This was the ordain of the Most High God. May your horse be a blessing for you! However

much he begged: (29r) ‘Take the horse!’, I didn’t take it. I soothed him greatly and let him

go.

Question

‘Azīzberdi beg, I say you something. Go to the hunting ground today, quarry694 a deer or

a stag! Why do you sit vacuously?

Answer

I can’t go to to the hunting ground. My foot hurts for some days. My musket broke

down. How should I go hunting?

Question

To whom do you entrust your father and mother in their old age (30v) when you go

away and they are alone? Who will do their service?

Answer

I entrust my father and mother to the Most High God after I go away. There are my

sister, one slave and two maids for their service.

Question

How much did you give them as a cost of living that they can spend after you have left?

Answer

My horse was sold for two hundred rupees. I gave a hundred rupees from it to my father

and mother as a cost of living. I paid another fifty rupees as Niyāz Muḥammad beg’s loan

that I had borrowed from him. I bring the other fifty rupees with me.

Question

Cabbārqulï beg, your daughter has become a young woman. Why don’t you marry her

to someone? Why do you let her sit at home?

Answer

To whom should I marry her? One cannot695 find a good696 fiancé.

Question

Šēr Muḥammad beg, son of Ḫudāyār beg is a handsome (30r) and brave young man.

You should marry her to him, because there were very good people among his ancestors.

Answer

694 Sikār: šikār.
695 Mī-šavad: nimī-šavad.
696 Ḫūb. Betoldás lapszéli jegyzetként. A szó eredeti helyén sérült a papír.
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How should I marry her to the son of Ḫudāyār beg? He is a wino. He is gambling day

and night, and from time to time, he even goes out raiding with bandits. You are from my

relatives, don’t say this thing!

Question

People are sitting697 hungry since morning. If the meal is ready, bring them some, so that

they can eat at last!

Answer

Tell the people to sit! The meal will be ready soon.

Question

Who cooks the meal twice for you?698 Who sews the clothes for you?

Answer

My slave cooks the meal for me and the tailor sews the clothes for me.

Question

(31v) I haven’t eaten anything for three days. If there is some food in your house, bring

it to me quickly! If there isn’t, answer me, for my soul passes out because of hunger.

Answer

Come and sit down quickly! By the grace of the Most High God, the meal is ready at

home. Eat and go, if somebody hasn’t eaten in your house, bring some for him as well!

Question

The bread is ready. Go, divide it!

Answer

May the Most High God make your daily food plentiful! We came home gorged.

Other

Don’t get powerless because of the daily food! The Most High God will bestow it on

you.

Other

Eat and go! The meal is ready. Don’t go away hungry!

Other

Sit down, eat and go! Don’t be ashamed of it! Know my house as your house!

Other

Leave by letting someone stay at home! Don’t go away leaving the house empty, so that

697 Ništa: nišišta. Betoldás lapszéli jegyzetként.
698 Du: tu.
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it may not happen that some thief gets in, steals and takes away something!

(31r) Story

It has been three699 days since Kättäbaš ḥān the Uzbek told me this story: I became so

insolvent for a year in Samarqand that I couldn’t find any food to eat for three (3) days. My

clothes became so old and torn700 that I walked with bare head and feet. At night, dream

didn’t came to my eyes because of the cold. One day, I went to Hazāra bay min͡g bašï in

this situation, I greeted him and sat down. He looked at me and said: ‘What is your

situation? Why do you walk naked? You were a courtier of ’Abū Sa‘īd mirzā with four

horses. Now, where have those horses of yours gone?’ I said: ‘Don’t ask about my

situation! All those horses you had seen died. Also, several brothers of mine were killed in

the battle of Tašqorġan. I got wounded and fell to bed at home for six months. ’Abū Sa‘īd

mirzā didn’t turn his face to my situation. Then, because of this, my situation has become

worse than the beggars’. I became very hungry today, so I came to you.’ As he heard these

words from me, he cried. I cried, too. He cleaned the tears from my eyes with his kerchief

and said: ‘Don’t worry! The Most High God will make it good.’ Also, he ordered his slaves

to bring some food. They brought some food and put it in front of me. He was pleased to

say: ‘You became very hungry, eat!’ I ate all of the food in front of him. ( 32v) He was

pleased to say: ‘Are you full?’ I said: ‘May the Most High God keep you healthy, I am

full.’ Also, he ordered: ‘Bring the chest!’ The slaves brought the chest. There was a lock on

the chest. He was pleased to say: ‘Where is the key?’ They replied: ‘The key cannot be

found currently.’ He cracked the lock with a stone. He opened the chest, took out two

hundred rupees and gave it to me. After this, he gave me a horse he bought some days ago

for three hundred rupees. Then, he ordered: ‘Go, serve wherever your heart likes!’

(32r) Another story

One day, Murād bay of Yārkand told this story: May the Most High God make Arslan

ḫān the Uzbek’s face black in the worlds and not turn his face towards him! Because he

took a loan of sixty rupees from me, and he went to Qoqan. At the time, he left, he said: ‘I

will pay this loan in four months.’ He stayed in Qoqan for two years. There, he gave poison

and killed many people hoping for gold. Now, he came home. I didn’t have a sound about

his coming. (33v) As I heard it from the people, I went to his house, met him, then I sat in

front of him. I stayed sitting for a long time. He didn’t turn towards me. He spoke about

699 A török szöveg szerint: ’ten’.
700 Pāra šuda. A török szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
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others, he didn’t speak about me. I said: ‘Arslan ḫān! You returned from Qoqan after two

years – have you forgotten me that you don’t recognize me?’ He said: ‘I didn’t forget, you

are Murād bay. I don’t know any more about who you are.’ I said: ‘Which day was that day

when you took a loan of sixty rupees from me for a term of four months and went to

Qoqan? I have come for those rupees – give it to me, let me take it and leave!’ He said:

‘Don’t lie, you got old, your beard has become white! You have sat on the edge of the

grave. Don’t make such a false accusation on people! Who took a loan from you?’ I said:

‘Dust on your head, spit in your mouth! You took that loan!’ He said: ‘Bring a witness!

Who is your witness?’ I said: ‘My witness is the Most High God.’ He said: ‘Your witness is

the Most High God – get it from him!’ I became powerless because of the denial of that

black-face. That day I returned home throwing dust in his face. I was sitting pensively for

several days for what I should do to get the rupees from him. One day, ‘Azīzberdi beg

came and said: ‘Why are you sitting pensively? Arslan ḫān is a disciple of Mavlānā Šaraf

ud-Dīn of Yazd. Go to Mavlānā (33r–34v) one day and tell him your situation!’ One day, I

went to him, and I reported my situation to Mavlānā. Mavlānā was pleased to say: ‘Don’t

worry! I will let him give you your rupees.’ We were in these words when Arslan ḫān

came. As he saw my face, his face turned pale. I said in my heart: ‘I shall fuck your

daughter! Where are you going to escape now?’ Mavlānā ordered him: ‘Bring the Noble

Qurān that you did not take a loan of sixty rupees from Murād bay!’ He said: ‘I am a

finished! I took it.’ He was pleased to say: ‘Why had you denied it?’ He said: ‘Murād

demanded701 it firmly, that is why I denied it.’ They ordered: ‘Get up, bring the rupees and

give them to him! Come back quickly!’ He left, and he brought the rupees and gave them

to me. I took them and came home.702703 If Mavlānā had not been in between, he wouldn’t

have given me the rupees.

(34r) Question

All the sheep are being hungry. Bring them to the pasture and let them graze!

Answer

I have a headache today, I can’t go to the pasture. Tell fellow slave Dilāvar to take them

to graze!

Advice

701 Qïlïb edi. A perzsa szövegen belül ez a rész törökül van.
702 Öygä. Betoldás lapszéli jegyzetként.
703 Aldïm, öygä keldim. A perzsa szövegen belül ez a rész törökül van.
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The Most High God created the children of mankind for his own service. He sent the

prophets as their guides. Now, it is better and preferable for all the children of mankind to

do his service day and night, not to associate any person under his service with him, to  lay

aside the service of idols and the friendship of idolaters, to pray five times, to keep the

days of the month of Ramażān, – if one has property – to give zakāt, – if one has ability –

to do the ḥacc, to tell the truth, not to tell a lie, in order to find deliverance from the fire of

hell and to enter heaven.

(35v) Question

Babar beg! Who sewed this gown that you put on? Because it is very well sewn.

Answer

My younger sister sewed this gown that I put on.

Question

He said: Your sister is my sister. May the Most High God keep you healthy! Let her sew

a gown for me like this one!

Advice

Why are you sleeping in the dream of carelessness? Wake up, don’t give the days of life

to the wind!

Advice

One day, Mavlānā ’Abū ’Ismā‘īl of Samarqand went to Qarabaġ, and he found there

’Abū Sa‘īd mirzā while drinking wine. He gave him these reprimands: ‘Your age has

passed ninety years. Few is left, death is near. You have spent the days of youth in careless

dream. Now, you don’t withdraw your hand from these bad things either in you old age.

What kind of answer will you give to the Most High God (35r) on the day of resurrection?’

The aforementioned mīrzā saw Mavlānā, and as he heard his advices, he became ashamed

and subdued. He knocked down the wine jars to the ground and broke them, his eyes were

full of the tears of repentance and he cried, and he put his head on Mavlānā’s feet,

repented, and he became a disciple of his.

Question

Qaramandī beg! I have a complaint about you. Hear my word! You let your son marry –

you didn’t send me a portion. Dust in your face, spit in your ass!

Answer

I shall make your face black and piss in these tasteless complaints of yours! You were
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not here. Your house was two days’ (36v) journey away from my home. To whom could I

have given the portion? So don’t make such tasteless complaints about me!

Question

More than one year has passed that I haven’t seen Naẕr Muḥammad beg and Niyāz

Muḥammad beg. I don’t know where they went.704

Answer

Naẕr Muḥammad beg and Niyāz Muḥammad beg – both young men teamed up 705 and

had gone to Samarqand for serving. Now, it is being heard that became slaves at Qutluq

bay. Both young men earn hundred rupees a month.

Other

Taste the meal! If it is salty, bring it! If it is sweet, don’t bring it, because sweet food is

not pleasant to my heart.

Other

For several days, my situation is such that anything I eat from the meal will not corrode.

After eating it, I vomit. What should I do?

Other

May the Most High God send death to Qara bay’s life, (36r) because he let the judge

make me a liar in front of the people by giving him thirty rupees!

Another kind

I earned two hundred rupees a month. Now, Uluġ beg makes sixty rupees less from it

and gives it to my grandfather.

Other

He has made thirty rupees less from my monthly wage and increased ‘Āšūr beg’s

monthly wage.

Other

Don’t make your speech long! Be quiet!

Other

Turn back, do not come further! These horsemen that are standing won’t leave you alive

if they see you. May it not occur that one of them sees you and brings trouble unto your

head!

Question

704 Bilmän, qanda barïblar. A perzsa szövegből az ennek megfelelő mondat hiányzik.
705 Munfiq šuda: muttafiq šuda.
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You killed this many people to the ground. What kind of sin did they commit against

you?

Answer

The goblet of their life became full, so that they were killed. I don’t have as much fault

in this thing as a hair. I have such a fault that they all were sitting on the road. I was riding

(37v) a horse. One of them abused me and said: ‘I shall fuck your wife! Where are you

going? Give us your horse and leave!’ As I heard this speech, I got angry and I said to him:

‘I shall fuck your wife! Who are you so that you abuse me and take my horse? At once, he

drew a sword and came against me. At that time, there was a spear in my hand. I hit once

with the spear and I killed that black-face to the ground. Then, all of them became angry,

drew a sword and came. I wheeled round the horse on the field and hit them with the spear

one by one. I killed twenty-five young men and injured nineteen people. The others

escaped from me. Because of the sacred law, their blood is not on my neck, for they drew a

sword to kill me.

(37r) Question

The pack-saddle split and fell off. Let the pack-saddle maker sew it for me!

Answer

Yesterday, I had brought the pack-saddle to the pack-saddle maker. He was ill, he didn’t

sew it.

Other

One young man from the Uzbeks is like ten men in respect of manliness.

Question

How did you think that one young man of the Uzbeks is like ten young men? Why do

you tell such a lie? One is one, ten are ten. One cannot be like ten.

Answer

I shall fuck the liar’s daughter and fuck the wife of that person who doesn’t believe this

word he heard from me and consider it a lie! I say it by seeing it with my own eyes. This

adventure happened to me.706

(38v) Question

Tell me the truth, what kind of adventure happened to you in this affair that you speak

abusing people?

706 Lit. ’to my head’.
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Answer

The adventure is that one day we, ten young men, teamed up and went on horse for

raiding, and we found there in the steppe a hundred horsemen from the Iranians. As they

saw us from afar, they came to battle. We killed thirty of them to the ground and caught

twenty alive and tied them. The other fifty escaped from the field. Also, we took away the

weapons and horses of all of them.

Story

One day, Niyāz Muḥammad beg and ‘Alī Muḥammad beg got together and the y bought

a horse for themselves from Tašqorġan for two hundred rupees. At night, someone stole

that horse. There was no information on who stole it.707 They kept being patient. On the

third day, Niyāz Muḥammad beg was standing in the market when someone (38r) came on

the back of that horse. It was the person from whom he had bought the horse. Niyāz

Muḥammad beg grabbed the rein of the horse in his hand and said to that person: ‘Spit in

your face! There won’t be such a courageous thief in the world like you! It is the fifth day

that we bought this horse from you. You stole it at night. Today, you came riding on it.’ He

said: ‘Tie your tongue from saying such hard words! I’m not a thief. If I were a thief, I

wouldn’t have brought this horse to you. The thief is captive in my house. Come and see!’

During the conversation, a lot of people from relatives and strangers came together there.

They said: ‘Do you know what the name of that thief is?’ He said: ‘I don’t know his name.

He says himself to be an Uzbek.’ After that, Niyāz Muḥammad beg and ‘Alī Muḥammad

beg took the horse from that person, and they went to Tašqorġan with him, they saw the

thief and became ashamed, because the thief was Subḥānberdi beg, the son-in-law of ‘Alī

Muḥammad beg. Also, ‘Alī Muḥammad beg said to him with reproach: ‘May the Most

High God send death on your head! What was this thing you had come to do? Every

relative’s face turned black.’ Subḥānberdi beg said: ‘I shall fuck the thief’s daughter! I’m

not a thief, I brought the horse of my father-in-law without permission.’ As the people of

Tašqorġan heard this, they said to each other laughing: (39v) ‘We knew that this young

man is insane. He does these kinds of things because of his insanity. Now, take him home!’

(39r) Other kind of speech

May the Most High God not bring a person into the need of another person in the days

of the old age, because in this time, nobody asks anybody. A son runs from his father, a

707 Lit. ’which thief stole it’.
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father from his son, a daughter from her mother and a mother from her daughter.

Another kind of question of ‘Azīzberdi beg to Ḫudāyār beg of Ḫucand because of

reproach and punishment that in spite of being able and well-off, he does not care for his

father and mother and relatives who were poor and indigent, and the answer of the one

aforementioned

Question of ‘Azīzberdi beg

All relatives do good to his own relatives. There won’t be such a strange friend in the

seven spheres of the earth and in the seven spheres of heaven, because you give gold to

strangers but you don’t give dust to the poor and empty-handed relatives. May the Most

High God not show your face! Nobody as shameless as you (40v) can be seen in the world.

Answer of Ḫudāyār beg

How did you know, whom have you heard from that I give gold to strangers and I don’t

give dust to relatives? Tell me the truth! To whom did I give gold from the strangers and to

whom did I not give from the relatives?

Reply

Whom should I hear it from? I know you for thirty years. I see it with my own eyes.

Which shamelessness of yours should I say? Have you forgotten those days? Cabbārqulï

beg, your father, whom the Most High God may forgive and have pity on his soul, died

without a winding-sheet. The neighbours gave him the winding-sheet and buried him. They

washed your face with your urine. Also, ’Aḥmadyār beg, your father-in-law, died suffering

from hunger and gave up the ghost. You didn’t give him a rupee. At the wedding of Qurbān

bay’s son, who was from your acquaintances, you gave him two hundred rupees. The horse

of your son died in the battle of Tašqorġan. You didn’t buy another (40r) horse for that

miserable one. You gave three hundred rupees to Murād Ullāh beg and let him go. Spit in

your ass! Answer me! Which word was a lie from the words I said? Your heart became as

hard as stone. There is no fear of the Most High God in you. Have you forgotten about

death?

Another kind

Our clothes became dirty. Give them to the washerman to wash the m! Tell him that he

may wash it quickly for me and not be late!

Another kind

All my clothes (41v) have become old. Go to the market and see if there were any
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tailors, bring him, so that I may let him sew new708 clothes!

Other

Quickly bring me the stick! A snake is hissing. I don’t know where it is. It cannot be

seen in the darkness. Light a torch as well for me!

Other

It has been four days that Bay Muḥammad beg hasn’t gone to school. He plays with the

children day and night. Bring him to the school!

Other

A living one is a living one, a dead one is a dead one. A dead one is not like a living one,

as darkness cannot be like light. Bringing this example, the point is that wise people’s

education has no use to a bad person. As the elders said the proverb right: ‘Bad days

become good, but a bad person does not become good.’

(41r) Other

May the Most High God always keep you healthy!

Story

One day, I said funnily to Qutluq bay, whose age had passed eighty years: ‘Why don’t

you marry a woman?’ He got angry because of what I said, and he gave me this answer: ‘I

shall fuck your mind, throw dust in your eyes and burn your tongue for saying such foolish

words! Don’t you know that I have grown old? My beard has become white. I can’t stand

up from my place and my penis can’t stand up. I can’t go to the toilet. What could I do, if I

married a woman?’

Story

One day, I gave my clothes to the washerman to wash them. On the third day, I went

and asked him for the clothes. He said: ‘Where should I bring you your clothes from? I

don’t have them.’ I said: ‘What happened to them?’709710 ‘A thief came to my house last

night and he stole everybody’s clothes that were given to me to wash. Now, where should I

find that (42v) thief to make him give you your clothes?’ As I heard this word, I became

very worried. I didn’t say anything to the washerman and I sat in front of him. After that, a

lot of people, whose clothes were at him, came and said: ‘Give us our clothes! What have

you done?’ He said: ‘A thief has taken away your clothes.’ They said: ‘I shall fuck your

708 Tu: nav.
709 Lit. ’What did they turned to?’
710 «Tonlarïn͡g qaydan keltürüb beräy? Qašïmda yoq.» Dedim: «Nemä boldïlar?»  A perzsa szövegből az

ezeknek megfelelő mondatok hiányoznak.
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wife! You are telling lies! Where did that thief come from? You sold them and ate it!’ He

said: ‘The Most High God is the witness that I didn’t sell them and eat it. A thief has stolen

them.’ As much as he kept saying this word lamenting, nobody believed it. Some were

cursing him, some were slapping him, some were kicking him. That miserable was crying.

Then, carrying the washerman to Yolbars ḫān, they said: ‘We brought this thief to you tied

up. Make him give us our clothes!’ As the ḫān mentioned saw that washerman, he

recognized him, because he had washed the clothes of the palace for seven years. He was

pleased to say: ‘You brought here this person tied up guiltlessly. He is not a thief.’ After

this, he gave some rupees to those oppressors, and he set that miserable free.

(42r) Another story

One day, Qarabaz ḫān of Ḫucand told me this story: One day, after saying the noon

prayer, I was sitting in the mosque reading the Vaẓīfa.711712 Valī beg, son of Yüzbašï

Yalan͡gtüš ḫān was also sitting there when ‘Azīzberdi beg came in, left a deposit of twenty-

five rupees at me, and went away. When I finished reading the Vaẓīfa, I went home, and put

away (43v) the rupees. On the second day, I went to sit in the mosque again. People were

washing themselves.713 All at once, Valī beg came and said to me: ‘Where are those twenty-

five rupees that ‘Azīzberdi beg handed to you as a deposit yesterday when he left?’ I said:

‘It is at home. Why are you asking?’ He said: ‘Get up, bring it quickly and give it to me!’ I

was surprised at his words. I said: ‘Who are you that you want those rupees from me?’ He

said: ‘I need it for something. I take it as a loan from you. I will pay this loan back in a

month.’ I said: ‘If it were my property, I could decide whether giving or not. Now, that it is

a deposit of a person,714 it is not right to give somebody a loan from it. That is simply

treachery.’ He said: ‘Don’t eat shit like these715 in front of me! Don’t bring these excuses!

Bring the rupees and give them to me! There is no use of bringing excuses! You won’t

escape form my hands!’ I said: ‘What will you do?’ He said: ‘I will kill you.’ I said: ‘How

will you escape from my brothers, if you kill me?’ He said: ‘I shall fuck the daughter of

your brothers!’ As he said this, he drew a sword and attacked me. At that time, I had a stick

with me. I struck him on the arm and broke it so that the sword fell to the ground from his

hand. Then, I picked up the sword from the ground and I thought in my heart that I would

711 Vaṭīfa: Vaẓīfa.
712 Duty.
713 Ti. az imára készülve.
714 Saḫṣ: šaḫṣ.
715 Guft čunīn. Betoldás lapszéli jegyzetként.
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kill that malevolent.716 (43r) Some people who had gathered to watch717 us, took pity on

him, rescued him from my hands and took him away.

(44v) Another kind

For six days, there is no chance for me to get home.

Other

For five days,718 there isn’t any chance for me to come to the mosque to pray.

Other

I let you sit here until I went to the well for some water to drink. What trouble hit you

that you could not sit? You got away. Spit in your face!

Question

We have come from far away719 to meet Niyāzqulï beg. Where has he gone?

Answer

Niyāzqulï beg has gone to Qarabaš ḫān because of something. Do sit down until he

comes back to meet him!

Other

Until you come, we are sitting here. Return quickly, don’t be late!

(44r) Other

Quickly, go, bring some oil from the market for one rupee! Murād beg is sitting here

until you come.

Other

I fed oil to the horse for forty days so that it may get fat. It didn’t get fat.

Other

This horse is a good horse. Give it some oil – God willing, it will be sold for a thousand

rupees.

Question

We sent our slave Muḥammadyār to you the day before yesterday and called you. Why

didn’t you come that day? You came today.

Answer

The day before yesterday, it was raining the whole day till the evening. For this reason,

we could not come that day. Yesterday, ’Aḥmadyār beg, father of Sa‘ādatyār beg died, we

716 Yadrag: badrag.
717 Tamāšā. Betoldás lapszéli jegyzetként.
718 Panḥ rūz: panc rūz.
719 Dūz: dūr.
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went to his funeral, for we let him be buried in the cemetery of the lords, and returned in

the evening. We took an opportunity today and came.

(45v) Story

Subḥānqulï beg of Taškand told me this story: One day, I went to the house of Yüzbašï

Kättäbaš ḫān. That black-face was drinking wine at that time and was sitting there drunken.

As I arrived to him, I greeted him. Because of the drunkenness of the wine, he didn’t

recognize my face. He said: ‘Who are you? Get out of my house! Why did you come to kill

me? What is my sin that you will kill me?’ I was laughing, as I heard these foolish words

from him. I didn’t say a thing. Some people from his courtiers, who were present at the

time, said to me: ‘This time is not suitable for a meeting. Now, you have to return, because

this person is not sober.’

Question

There is something I (45r) cannot say720 to you. I may tell you, if it’s possible!

Answer

What kind of thing is that you cannot say to us? The permission is given to you. Say it!

What will you say?

Question

How many days of travel is your home from this place?

Answer

My home is seven days of travel from this place.

Question

How many years ago have you come here? Whose courtier are you? How much do you

earn a month?

Answer

It has been three (3) years since I came here. I am the courtier of Ḥasan mirzā. I earn

fifteen rupees in a month. Now, I have gotten permission for some days so that I may go

home. During this time, no caravan goes there. Because of the fear of bandits, I can’t go

alone. I am sitting confused, what I should do?

Other

One cannot go to bed at home the whole night because of the fear of robbers and stays

awake from evening to morning. In spite of that much wakefulness, (46v) there is a

720 Ayta. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
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robbery in a lot of houses every night. You came to this city today. You are a guest, you

don’t know the situation of this city. This thing is said to you as an advice. Beware!

Beware a hundred times! Don’t sleep carelessly at night! You are ten young men. Five

young men of you should sleep and five should be awake! If you don’t do it this way, you

will regret it.

Other

My leg hurts for some days. I can’t go out from the house.

Other

Don’t go until Niyāz beg comes!

Other

Nūr Ullāh beg has gone to the castle because of something. Sit down until he comes!

Question

Sayf Ullāh beg, who721 left you sitting here? ‘Iṣmat Ullāh beg has called you because of

something.

(46r) Answer

Sa‘d Ullāh beg of Taškand left me sitting here. I won’t go away until he comes, I am

sitting here. Do you know what kind of thing is that ‘Iṣmat Ullāh beg has called me for?

Answer

He said: ‘One horse among ‘Iṣmat Ullāh beg’s horses is very much in heat, he wants it

to be castrated. Get up, come and castrate that horse quickly! Let someone else sit here!

Other

Qurbān beg and Ḫudāyār beg has gone722 to the steppe to hunt. Sit down until they

come!

Other

Safar beg is equal to you in hunting, nothing more, also, nothing less.

Other

Send a word to our shepherds in the pasture to pick thirty fat sheep from our sheep and

send them quickly for sacrifice!

(47v) Question

I was sitting at home from morning to noon watching your coming. What kind of

trouble hit you that you didn’t come?

721 Kim. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
722 A török szöveg szerint: ’has come’.
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Answer

I was hit by the trouble that my father got cholera from midnight that day. I was running

after his medicine the whole day. This is why I couldn’t come to you. What should I do?

Other

Today, the people at Pul-i Mālān told me this story: Babar ḫān the Uzbek, who had gone

to China, stayed there for four years. Now, after he killed one of the emperor’s relatives, he

escaped and came home. People asked him: ‘Why did you kill that person?’ He said: ‘He

swore at me.’

Question

Who gave you this horse? Where did you buy it from?

(47r) Answer

My father-in-law, Cabbārqulï beg gave me this horse. I didn’t buy it from anyone.

Question

We didn’t know that Cabbārqulï beg is your father-in-law and you are the son-in-law of

his. He has been our friend for thirty years. It is very nice that we met you! Tell me now, is

he safe and healthy? Where is he nowadays? Whose courtier is he? How is he?

Answer

By the grace of the Most High God, he is safe and healthy. Nowadays, he is in

Samarqand. He is a courtier of ’Abū Sa‘īd mirzā together with a hundred horsemen. He

earns four hundred rupees in a month. He got a permission and came here. He stayed here

for a month, then he returned to Samarqand. He was about to take me with him, but I was

sick, I didn’t go.

Question

The fourth year is passing that Qaramandī beg has gone to Yārkand with (48v) his son.

There is no news about him how he is since that day. Is he alive or is he dead? Whoever is

asked for news about him says nothing.

Answer

By the favour of the Most High God, Qaramandī beg is very well. Now, he is spending

the days of life in well-being. He is a courtier at Tursum bay. He earns a hundred rupees a

month. He married his son with the daughter of Yüzbašï Dūlān bay, but Qaramandī beg’s

previous wife died. He married again. By that woman, he has a two-year-old son whom he
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gave the name Ḫudāberdi beg.723 Don’t worry about him! It has been four months that I

met him.

Other

I have gone to the house of the washerman several times and returned. He cannot be

found (48r) at home. I asked his neighbours, they said: ‘We don’t know where he is.’ One

of them724 said: ‘He took people’s clothes and escaped.’ I don’t know who725 was telling the

truth and who was telling a lie.

Other

It is the third day that Yalan͡gtüš ḫān the Uzbek has been drinking wine. 726 From that day

until this day, he got so drunken that he doesn’t become conscious for a moment because of

the drunkenness. I don’t know, what kind of evil was in the water of that wine.727 All his

relatives are crying about his condition. The Most High God knows, if he stays alive or

dies.

Question

Sayf Ullāh ḫān, son of the deceased Min͡gbašï Qamar Sulṭān seems to be a very728 nice

young man. I am thinking it a lot in my heart that I will marry my daughter to this young

man. I don’t know where he is a courtier, how much he earns a month.

(49v) Answer

You think it very well in your heart. Marry your daughter quickly to him, because you

won’t find a better son-in-law than him! He is a courtier of Uluġ beg mirzā, he earns two

hundred rupees a month. He gives twenty-five rupees from it to his mother. Don’t hesitate,

marry your daughter to him! If you don’t marry her to him, then a lot of people are sitting

ready with a hundred times the desire of giving a daughter to him.

Other

We went to the steppe today for something. We saw a shepherd who was grazing sheep.

A wolf came from one side of the steppe. It tore apart two sheep.

Other

Tomorrow is the day of Sacrifice. Go to the market today, and buy nine (49r) fat sheep

for me! I will make an offering.

723 Nām-i ū Ḥudāberdi beg nihāda ast: nām-i ū Ḫudāberdi beg nihāda ast. Betoldás lapszéli jegyzetként.
724 Az ūšān. Betoldás lapszéli jegyzetként.
725 Kim. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
726 Čaġïr. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
727 A török szöveg szerint: ’in that wine’.
728 Köp. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
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Other

Pick some fat ones from the sheep for me! Just leave the lean ones!

Other

What day is it?

Other

What date does the day fall on?

Other

How much has passed on the night? How much is left?729

Other

It has long passed midnight. Wake up Mavlānā ‘Abd ul-Ġafūr for the night prayer! May

it not happen that it become morning, the night prayer fall off and the morning makes us

sad!

Question

It was the engagement of Molla Ḥasan’s daughter last night. We sent a word to you at

noon. Why didn’t you come and were not present that night?

Answer

My head hurt so much that night that I was tossing about like a tortured bird. Dream

was not coming to my eyes all night because of the intensity of the pain, I was sitting

awake.

(50v) Other

Fill me some water from the well! I will wash myself.730

Other

Fill me the waterskin from the well! I will have a bath.

Other

Don’t pull me water from the well! The water of this well has become unclean. A cat

fell into this well and died.

Other

The well became unclean. Let them tell the slaves to clean the well pulling three

hundred and sixty buckets! They should not hesitate!

Other

It has been for days since Qara ḫān the Uzbek ran away with a woman from Qunduz. It

729 Mānda st: mānda ast.
730 Ti. az imára készülve.
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is not known whose wife that woman was.

Story

One day, I went to visit Qara bay. As I arrived731 to his house, I saw that he tied up his

slave and was beating him with a scourge so hard that blood was dropping from his body. I

said: ‘Greetings! What crime has he committed (50r) that you are beating him that hard?

May it not happen that he dies because of the beating!’ He said: ‘May he die! Because of

the hands of this black-face, my soul got burnt, my heart turned to blood! It is the third day

that I handed twenty-five rupees to this black-face. I asked for it today, he says: “It was lost

from my hands.” Answer me justly! Now, should I not beat this ungrateful, what should I

do?’ I said: ‘My dear, my friend, you know it well that gold can be found in this world, but

a man cannot be found. This slave is a slave of yours. What will you gain by killing him? It

is better for you to forgive his sin now.’

Question

What are you doing sitting there outside alone? Come in and sit here!

(51v) Answer

We are writing a book. It’s dark inside. We can’t write in darkness.

Question

In what science is that book you are writing? What is its name? Who reads it? Whom do

you write it for?

Answer

This book is in the science of logic. Its name is Badī‘ ul-Mīzān.732 We read this book, we

write it for ourselves.

Question

Whom do you learn the science of logic from? Because there are only a few people in

this city who know the science of logic.

Answer

We study at Mavlānā Nūr ud-Dīn of Yārkand.

Question

We don’t have knowledge about him. Whose courtier is Mavlānā Nūr ud-Dīn? How

much does he earn a month? For how many years has he been733 here?

731 Rasīda. A török szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
732 The Wonder of Balance.
733 A török szöveg szerint: ’has he come’.
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Answer

He is a courtier of ’Abū Sa‘īd mirzā. He earns a hundred rupees in a month. The

aforementioned mirzā studies the science of tradition at him. (51r) The mirzā’s sons learn

arrow shooting from him. It has been two years that he came from Yārkand.

Question

Qurbān beg, I say to you, I ask you a question. Give me the true answer! Don’t tell me a

lie! How much did you buy this horse for? How did this horse fall into your hands?

Answer

He said: I bought this horse for a thousand rupees.

Question

Even your father, your grandfather and the father of your grandfather could not buy a

horse for a thousand rupees in their lives! From where did you earn a thousand rupees that

you bought this horse?

Answer

My father died leaving me an inheritance of three thousand rupees. I bought this horse

from that.

Question

Your father died doing banditry for thirty years. That day, (52v) when he died, not even

a rupee was left behind for a winding-sheet. His neighbours gave him a winding-sheet. You

were present at his funeral. He would have given you an inheritance of three thousand

rupees only in your dream!

Another kind of question and answer

We sent a slave to you yesterday and called you. What kind of thing occured that you

didn’t come?

Answer

Yesterday, it was raining from morning to noon. Rainwater was standing foot to waist

on the road. Because of this, I could not come. I came today. Tell me, what you are saying!

What kind of thing did you call me for?

Question

We called you because of that you are one of our elders. We ask you a question. That

question is this: more than a year has passed since the Qalmaq Yaltaš ḫān of Alataġ killed

Davlat bay of Taškand, father of ‘Azīz bay. (52r) ‘Azīz bay wishes now that someone may
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kill that black-faced bloodshedder. For this affair, he gives us a thousand rupees with a

good horse. You are an elder of ours. What do you order in our case? We have already

made a promise to him in this affair.

Answer

He said: Our dear! Why do you ask us about these kinds of things? We have grown old.

If we were young, we would join you to go together with you. You should know it, your

affair should know it! We ask the Most High God day and night that someone may kill that

reprobate, because that brute has shed the blood of hundreds of people. This affair is a

more serious thing than other things. If it is done by you, do it! If it is not done by you,

don’t do it! Just give an answer to ‘Azīz bay!

(53v) Answer

We have already made a promise for him. We can’t infringe the promise now.734

Whatever happens, may it happen, whatever comes to us, may it come! I will go by horse

in the morning. We handed you to the Most High God, wish us good luck!

Question

Did you do that thing for which you had gone to Muḥammadyār beg?

Answer

I went to Muḥammadyār beg’s house. He had gone away from home before me. I asked

his son: ‘Where is your father?’ He said: ‘Qara ḫān’s father died this night. He went to pray

the funeral prayer.’ I said: ‘It is very good that you told me this news. I will return from

here now and go there.’ I went there and stayed there until noon. Now, I’m going to bury

the deceased. That’s why I could not do that thing today.

(53r) Question

Peace be with you! Where did you come from? What is your name? Where is your

home? How did it happen that you came here?

Answer

Peace be with you! We came from Badaḫšān. Our name is Sayyid mirzā. Our home is in

Balḫ. I came here to study science.

Question

What is your father’s name? Has your father made you marry?

Answer

734 Ḥālā. A török szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
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Our father’s name is Ḥasan mirzā. He made me marry ten years ago. By the gift of the

Most High God, I have two sons.

Question

Whose daughter did you marry with?

Answer

We married Qurbān bay’s daughter.

Question

Do you have a horse (54v) or not?735 Did you come here from Badaḫšān on foot, or did

you come by riding a horse?

Answer

By the grace of the Most High God, we came by riding a horse. We have two horses to

ride.736 We have one slave and two servants for service.

Question

Which book are you reading now? Whom do you get a lecture from?

Answer

We are reading Šarḥ-i Muṭāli‘737 at Mavlānā Ṣadr ud-Dīn.

Another question

May the Most High God make your face black in the two worlds! We let you give

Qurbān beg the Hazārā a hundred rupees. Why didn’t you give it to him? That miserable is

dying from starvation day and night. Why don’t you give it to him? What is the reason you

not giving it to him? Tell me the truth, don’t tell me a lie!

Answer

This smallest slave doesn’t have that much potency that Your Majesty could let me give

someone a hundred rupees. I wouldn’t give. The truth is, Qurbān beg the Hazārā738 had

taken (54r) a loan of fifty rupees from this slave. The credit 739 of five years has passed that

he hasn’t given740 a report about it. I became exhausted demanding 741 it. I didn’t get

anything.742 This time that Your Majesty let me give him a hundred rupees, I found an

735 Lit. ’Is there some kind of horse in front of you or is there not?’
736 Lit. ’There are two horses in front of us to ride.’
737 The Explanation of Reading.
738 Hazārā. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
739 ‘Urṣa: ‘urża.
740 Az itt található ige a törökben és a perzsában is szójáték lehet, vö. öt- ’mond, énekel’ (Zenker, i. m., 112.)

~ ödä- ’fizet’ (Zenker, i. m., 115.); adā kardan ’énekel, kiejt’ ~ ’adā’ kardan ’fizet’ (Steingass, i. m., 27.).
741 Tafāżāhā: taqāżāhā.
742 Andïn. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
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opportunity now that I would ask for my loan from him. He is not giving it to me, I’m not

giving a hundred rupees to him. As for this word that Your Majesty was pleased to say that

he was starving, this word is a lie told by someone, because he is not poor. The things of

this shameless liar are always like this, he goes to lords and riches and reveals his poverty

as a lie. With this pretence, he collects a lot of gold from them743 for himself. It has been

some days since he gave his son-in-law three thousand rupees and sent him to Yārkand for

trading.

(55v) Question

Where did you say the prayer? With the congregation or without the congregation?

Answer

I prayed in the mosque. There wasn’t anybody in the office of the ’imām. I prayed

alone, other people had prayed before me.

Question

Come, sit down! Welcome! Where are you coming from? What kind of thing have you

come for? What is your honourable name?

Answer

We are coming from Samarqand, our home is in Buḫārā. Our name is Ṣūfī Ḫudāyār.744

We have come for a thing. That thing is that some kind of matter has got into our right ear

for nine months and has made it deaf, so nothing can be heard because of it. As many times

as we went to doctors in Buḫārā and Samarqand and took medicines, it had no effect.

There, we heard from trustworthy people’s tongue that Ḥācī Qivām ud-Dīn is a doctor in

Balḫ. This is why we came745 here. If only the Most High God favoured us, and health

came thanks to the aforementioned (55r) Ḥācī’s medicine, achieving the goal! If not, we

will go to India.

Question

Everything showed up that you wished about your situation. May the Most High God

keep you healthy! Doctor Ḥācī Qivām ud-Dīn is here. We will take you to him for

medicine. Now, we ask you something. It has been nine years that Subḥānqulï beg, son of

Cabbārqulï beg, who was such a very handsome young man with a beautiful figure and

gentle speech that no-one can be seen at the present time like him, has gone to Samarqand

743 Ān nān: ānān.
744 Lit. ’Our name is called Ṣūfī Ḫudāyār.’
745 Lit. ’made ourselves arrive’.
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to learn science. Since that day, no information has come about him. Have you met him?

Or have you seen him somewhere?

(56v) Answer

We have met Subḥānqulï beg. He is a friend of ours. His sitting and getting up was

together with us day and night. We had meal together with him a lot of times. By the grace

of the Most High God, he is spending the days of life in happiness now, because the

merchant Qutluq bay – there is no greater merchant in Samarqand than him – marri ed his

daughter to him. After the wedding, he gave him ten thousand rupees for trading. Now, he

is trading.

(56r) Question

Subḥānqulï beg’s situation became known. His father and mother were in Taškand. How

are they?

Answer

It is the third year that his mother died. Cabbārqulï beg, his father, came from Taškand

one year ago. He stayed for six months with his son. One day, he said: ‘My son! It is not

pleasant for my soul to stay in this city. My heart doesn’t stick here. Now, excuse me to go

to Taškand!’ He said: ‘My father! You are the one who decides whether to stay or not to

stay.’ He said: ‘I will go. I won’t stay, because my teacher, Mavlānā Sa‘īd ud-Dīn is there.’

After this, he gave him two thousand rupees with a good horse and let him go. Now, he is

in Taškand. He got married. He paints his beard. He is spending his life in well-being.

(57v) Question

Ḥaqqnaẓar beg brought you a horse the day before yesterday. Why didn’t you buy the

horse? Because people say that it was a very good horse.

Answer

The horse was lean. That’s why I didn’t buy it. If it were fat, I would have bought it.

Question

The time of the morning prayer is passing. Quickly warm me some water for the

ablution! May it not happen that my prayer fall off!

Answer

The ablution has to be done with cold water today. There is no firewood at home. Where

should I warm you water from?

Question
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It has been for some days that Qaramandī beg hasn’t come to us. It is not known, how

he is. Go to his house today and bring some news on him!

Answer

A boil has come out on Qaramandī beg’s (57r) buttocks. He cannot sleep day and night

because of the pain. I went to his house yesterday to visit him.

Question

Why was ‘Azīzberdi746 beg so aggrieved against you? What did you say to him?

Answer

The Most High747 God knows, I didn’t say anything to him. My only sin is that he came

to me yesterday and sat down. After he sat down, he said: ‘I have come to you because of

something. Do that thing for me!’ I said: ‘Tell me! What kind of thing is that I should do

for you?’ He said: ‘Lend me twenty-five rupees! I need it for something.’ I said: ‘I am very

poor nowadays. I don’t have anything.748 Go and get a loan from other acquaintances!’ He

said: ‘Give me from that hundred rupees that Yūsuf beg has left at you as a deposit!’ I said:

‘I cannot give from people’s deposits.’ As he heard this word from my tongue, he got

angry. Then, he swore at me a lot and left. I didn’t say anything to him, I was sitting

patiently.

(58v) Question

Where are you coming from? What is that thing in your hands?

Answer

I am coming from Babar ḫān’s house. It is deer meat in my hands.

Question

From where did you find that deer meat you brought?

Answer

Babar ḫān quarried two deers today. He divided the meat and gave it to the people. I

also got there. He gave me such a portion that you see. I am carrying it home now.

Question

Where had you gone today? Yār Muḥammad beg had come to visit you. He was sitting

in your door for a long time. You didn’t come. He was watching your coming, then he left.

He greeted you a lot.

746 ‘Azīrberdi: ‘Azīzberdi.
747 Ta‘ālā. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
748 Lit. ’There isn’t anything in my hands.’
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(58r) Answer

I had gone to the mosque for the morning prayer. I said the prayer with the

congregation. After saying the prayer, I went to Ḫudāberdi beg’s house. That miserable fell

to his bed at home. I greeted him and sat beside him. Then, I asked how he was: ‘How are

you?’ He said: ‘Today is the tenth day that I have a fever. My head hurts, I can’t eat

anything.’749 I said: ‘May the Most High God get you healthy!’ Then, I was sitting there a

little, excused and came away. On the road, I met Naẓar Muḥammad beg who was moving

on quickly. I said: ‘Greetings! Where are you going so quickly?’ He said: ‘Yüzbašï Davlat

bay’s father-in-law died this night. I’m going to his house.’ I, too, joined him to go there.

Now, I will pray the funeral750 prayer. God willing, I will go to Yār Muḥammad beg’s

house tomorrow and meet him.

(59v) Question

My friend! Why did you send away your slave from home? I saw him yesterday

walking in the market bareheaded and barefooted. What sin had he committed that you sent

him away?

Answer

Should I not send away from home that ungrateful slave, what should I do? It has been

six months that I bought that black-face for gold. Then, I brought him home. I nourished

him like a son. I fed him very good meals, I dressed him in very good clothes. Now, as he

grew up, he became such a thief that he steals everything he finds at home. I sent him away

from home because of this reason.

Reply

My dear! You did it very well that you expelled that ill-fated black-face from home.

May a donkey (59r) fuck his mother! May death come quickly to his head! May he not

find his daily food, wherever he goes!

Question

I saw in the market today that Yolbars ḫān’s courtiers carried away Ṣūfī Murād tied up.

As many people as I asked why he was carried away tied up, nobody751 gave an answer. I

don’t know,752 why did they bring away that miserable one with that violence.

Answer

749 Lit. ’Nothing can be eaten.’
750 Ḫanāza: canāza.
751 Kiši. A perzsa szövegen belül ez a szó törökül van.
752 Bilmän. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.

244



It is just as you say. Ṣūfī Murād was not a person that he should be carried away tied up

with this dishonour. However, he was arrested because of the evil deed of his own son. His

son committed such an evil deed and escaped that nobody will ever do a thing like that in

this world.

Question

What evil has he done that they arrested his father?

(60v) Answer

He ran away with a woman from Yolbars ḫān’s camp. He got away killing a porter and

injuring some other people who were at the gate, and the aforementioned ḫān has sent a

hundred riders after him to bring that black-face back to him alive. If he can’t be caught

alive, they should bring his head cut off. Now, it has to be seen, if he himself is coming

arrested, or his head is coming.

Question

Qurbān beg, where are you going? Don’t go! Do something for me! I can’t go to the

market, because my waist has been hurting for days.

Answer

What is that thing? Tell me, I shall do that thing!

Answer

I give you four rupees. From that, bring me rice for two rupees, oil for one rupee and

firewood for another rupee! May the Most High God keep you healthy!

(60r) Question

Today is the thirteenth day that Yolbars ḫān has sent a hundred riders to arrest the son of

Ṣūfī Murād. It is not known, if the riders had found or not found that black-faced evildoer.

No information is known about the riders since that day where they went.

Answer

Is it not known to you that you ask people about information on the riders? Don’t you

know that Ṣūfī Allāhdād, son of Ṣūfī Murād was killed? He was not caught alive. He gave

his soul with great bravery and courage.753 He died killing and injuring many young men.

That woman, whom he had run away with, that woman committed suicide by stabbing

herself with a knife after he died. Now, they are bringing his head cut off.

(61v–61r) Question

753 Dil-āvarī vä šacā‘at. A török szövegből az ezeknek megfelelő két szó egyike hiányzik.
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Where did they find and kill Ṣūfī Allāhdād? And who killed whom? And how did he kill

himself? This has to be explained, please, so that it may be known correctly!

Answer

The details of Ṣūfī Allāhdād’s754 story is this: The riders saw Ṣūfī from far away in the

district of Šērābād that he was riding a horse and the woman, too, was going after him on a

horse. The riders started to chase him and got nearer to him. They caused an uproar: ‘A

thief is escaping! Catch him! Tie him! Kill him!’ At once, Ṣūfī’s horse stumbled 755 and fell

on the ground. He quickly got off the back of the horse, drew a sword and turned against

them. He killed ten young men to the ground. He injured thirty people. In the end, he killed

himself. The woman saw this situation and she killed herself with a knife.

And it is finished. The Book of The Conversations of the Turks. Completed.

It is finished.

754 Allāhdād. A perzsa szövegből az ennek megfelelő szó hiányzik.
755 Lit. ’hit a foot’.
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5.4 Fakszimilék
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A nyelvtan első oldala (f. 2v.)
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A nyelvtan egy részlete (f. 3r.)
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A társalgási rész első oldala (f. 21r.)
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A társalgási rész egy részlete (f. 55v.)
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A társalgási rész egy részlete (f. 55r.)

252



5.5 Térkép

253



6 Bibliográfia

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. II. H–Ó. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest,

1970.

Abdurahmonov, G‘ani, Qo‘shma gap sintaksisi asoslari. Toshkent, 1958.

Abdurahmonov, G‘ani–Shukurov, Shamsiddin–Mahmudov, Qozoqboy, O‘zbek tilining

tarixiy grammatikasi. Fonetika, morfologiya va sintaksis. Toshkent, 2008.

Al-Kāšγarī, Maḥmūd, Compendium of the Turkic Dialects (Dīwān Lugāt at-Turk). I–III.

Ed. and transl. with introduction and indices by Robert Dankoff–James Kelly. Duxbury,

1982–1985.

Al-Rabghūzī, The Stories of the Prophets. Qiṣaṣ al-Anbiyā’: An Eastern Turkish Version.

I–II. Ed. by Hendrik Erik Boeschoten–John O’Kane. Leiden–Boston, 2015.

Allworth, Edward, The New Central Asians. In: Central Asia. 120 Years of Russian Rule.

Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 527–572.

Allworth, Edward Alfred, The Modern Uzbeks. From the Fourteenth Century to the

Present. A Cultural History. Stanford, 1990.

‘Āšūr, Kitāb-i niṣāb ba zabān-i turkī. London, British Library, Or. 404, é. n.

Balázs János, A nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelvtanirodalom kezdetei.

(Kandidátusi értekezés) Budapest, 1956.

Biran, Michal, The Mongols in Central Asia from Chinggis Khan’s Invasion to the Rise of

Temür: The Ögödeid and Chaghadaid Realms. In: The Cambridge History of Inner

Asia. The Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di Cosmo–Allen J. Frank–Peter Benjamin

Golden. Cambridge, 2009, 46–66.

Bodrogligeti, András J. E., A Grammar of Chagatay. (Languages of the World/Materials,

155.) Muenchen, 2001.

Bosworth, Clifford Edmund, Hazāra. In: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition.

Supplément. Leiden–Paris, 1982, 366–367.

Bosworth, Clifford Edmund, Nawāb. In: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition.  VII.

Leiden–Paris, 1993, 1050.

Boyle, John Andrew, Kalmuk. In: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. IV. Leiden–

Paris, 1978, 534.

Bregel, Yuri, Uzbeks, Qazaqs and Turkmens. In: The Cambridge History of Inner Asia.

254



The Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di Cosmo–Allen J. Frank–Peter Benjamin Golden.

Cambridge, 2009, 221–236.

Bregel, Yuri, The New Uzbek States: Bukhara, Khiva and Khoqand: c. 1750–1886. In: The

Cambridge History of Inner Asia. The Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di Cosmo–Allen

J. Frank–Peter Benjamin Golden. Cambridge, 2009, 392–411.

Burnes, Alexander, Travels into Bokhara; Being the Account of a Journey from India to

Cabool, Tartary, and Persia; Also, Narrative of a Voyage on the Indus, from the Sea to

Lahore. I–III. London, 1834.

Burnes, Alexander, Cabool: Being a Personal Narrative of a Journey to, and Residence in

That City, in the Years 1836, 7, 8. London, 1842.

Burton-Page, John, Mīrzā. In: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. VII. Leiden–

Paris, 1991, 131.

Carrère d’Encausse, Hélène, Systematic Conquest, 1865 to 1884. In: Central Asia. 120

Years of Russian Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 131–150.

Carrère d’Encausse, Hélène, Organizing and Colonizing the Conquered Territories. In:

Central Asia. 120 Years of Russian Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London,

1989, 151–171.

Carrère d’Encausse, Hélène, The Stirring of National Feeling. In: Central Asia. 120 Years

of Russian Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 172–188.

Carrère d’Encausse, Hélène, Social and Political Reform. In: Central Asia. 120 Years of

Russian Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 189–206.

Carrère d’Encausse, Hélène, The Fall of the Czarist Empire. In: Central Asia. 120 Years of

Russian Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 207–223.

Carrère d’Encausse, Hélène, Civil War and New Governments. In: Central Asia. 120 Years

of Russian Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 224–253.

Carrère d’Encausse, Hélène, The National Republics Lose Their Independence. In: Central

Asia. 120 Years of Russian Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 254–

265.

Clauson, Gerard, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish.  Oxford,

1972.

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa, A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai.

Budapest, 2005.

255



Czentnár András, Egy finnugor etimológia török kapcsolatai. Keletkutatás 2015. tavasz, 9–

19.

Czentnár András, Egy 19. század eleji keleti török nyelvkönyv társadalomrajzi tanulságai.

Keletkutatás 2016. tavasz, 77–104.

Czentnár András, Egy keleti török nyelvkönyv kézirata Indiából. In: Megcsalt reményünk.

XII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Szerk. Keller László. Dunaszerdahely, 2016,

123–137.

Czentnár András, A csagatájtól az özbegig. Pillanatképek a keleti török nyelv történetéből.

In: Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság. XIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia.

Szerk. Keller László. Dunaszerdahely, 2017, 9–29.

Csiky, Gergely, The Tuzūkāt-i Tīmūrī as a Source for Military History. Acta Orientalia

Academiae Scientiarum Hungaricae 59/4 (2006) 439–491.

Dale, Stephen, The Later Timurids c. 1450–1526. In: The Cambridge History of Inner

Asia. The Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di Cosmo–Allen J. Frank–Peter Benjamin

Golden. Cambridge, 2009, 199–217.

Davids, Arthur Lumley, Grammar of the Turkish Language. With a Preliminary Discourse

on the Language and Literature of the Turkish Nations, a Copious Vocabulary,

Dialogues, a Collection of Extracts in Prose and Verse, and Lithographed Specimens of

Various Ancient and Modern Manuscripts. London, 1832.

Dévényi Kinga, A nyelvtudomány mint a jogtudomány szolgálóleánya: egy nevezetes

példa. Keletkutatás 2017. tavasz, 17–30.

Doerfer, Gerhard, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. I–IV.

Wiesbaden, 1963–1975.

Eckmann, János, Çağatay dili hakkında notlar. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten

(1958) 115–126.

Eckmann, János, Chagatay Manual. (Uralic and Altaic Series, 60.) Bloomington–The

Hague, 1966.

Ercilasun, Ahmet Bican, İlk müslüman Türk devletlerinde dil ve edebiyat. In: Türkler. V.

Ed. Hasan Celâl Güzel–Kemal Çiçek–Salim Koca. Ankara, 2002, 759–783.

Ermers, Rob, Turkic Forms in Arabic Structures. The Description of Turkic by Arabic

Grammarians. Nijmegen, 1995.

Fażl Ullāh, Luġat-i Turkī. Kalkutta, 1825.

256



Fisher, Michael Herbert, A Short History of the Mughal Empire. London–New York, 2016.

Fozilov, Ergash, O‘zbek adabiy tilining shakllanish tarixi xaqida. In: O‘zbek tili tarixi

masalalari. Mas’ul muh. Alibek Rustamov. Toshkent, 1977, 3–9.

Frank, Allen J., The Qazaqs and Russia. In: The Cambridge History of Inner Asia. The

Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di Cosmo–Allen J. Frank–Peter Benjamin Golden.

Cambridge, 2009, 363–379.

Golden, Peter Benjamin, The Karakhanids and Early Islam. In: The Cambridge History of

Early Inner Asia. Ed. by Denis Sinor. Cambridge, 1990, 343–370.

Golden, Peter Benjamin, An Introduction to the History of the Turkic Peoples.

Ethnogenesis and State-Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the

Middle East. Wiesbaden, 1992.

Gommans, Jos J. L., The Rise of the Indo-Afghan Empire, c. 1710–1780. Delhi, 1999.

Guérin, Hervé, The Uzbek Tense/Aspect/Modality System. H. n., é. n. http://uzbek-

glossary.com/TAM/The%20Uzbek%20tense%20aspect%20modality%20system.pdf

(2016. augusztus 23.)

Hakala, Walter Nils, On Equal Terms: The Equivocal Origins of an Early Mughal Indo–

Persian Vocabulary. Journal of the Royal Asiatic Society 25/2 (April 2015) 209–227.

Hanikov, Nyikolaj Vlagyimirovics, Opiszanyije Buharszkovo Hansztva. Szankt-Petyerburg,

1843.

Havas Ferenc, Parapasszív szerkezetek. http://hu.utdb.nullpoint.info/content/parapassziv-

szerkezetek (2016. augusztus 15.)

Hofman, Henry Franciscus, Turkish Literature. A Bio-Bibliographical Survey. VI. Utrecht,

1969.

Ismatulla, Khayrulla–Clark, Larry, Uzbek Language Competencies for Peace Corps

Volunteers in Uzbekistan. Washington D. C., 1992.

Jarring, Gunnar, The Uzbek Dialect of Qilich (Russian Turkestan). With Texts and

Glossary. Lund–Leipzig, 1937.

Jarring, Gunnar, Materials to the Knowledge of Eastern Turki. Tales, Poetry, Proverbs,

Riddles, Ethnological, and Historical Texts from the Southern Parts of Eastern

Turkestan. I–IV. Lund, 1946–1951.

Jeremiás, Éva M., Tradition and Innovation in the Native Grammatical Literature of

Persian. Histoire Épistémologie Langage 15/2 (1993) 51–68.

257

http://hu.utdb.nullpoint.info/content/parapassziv-szerkezetek
http://hu.utdb.nullpoint.info/content/parapassziv-szerkezetek
http://uzbek-glossary.com/TAM/The%20Uzbek%20tense%20aspect%20modality%20system.pdf
http://uzbek-glossary.com/TAM/The%20Uzbek%20tense%20aspect%20modality%20system.pdf


Jeremiás, Éva M., Grammar and Linguistic Consciousness in Persian. In: Proceedings of

the Third European Conference of Iranian Studies. Ed. by Charles Melville. (Mediaeval

and Modern Persian Studies, 2.) Wiesbaden, 1999, 19–31.

Kadri, Bergama’lı, Müyessiret-ül-Ulûm. Yay. Besim Atalay. İstanbul, 1946.

Kakuk Zsuzsa, Mai török nyelvek. I. Bevezetés. Budapest, 20024.

Kakuk Zsuzsa, Örök kőbe vésve. A régi török népek irodalmának kistükre a VII-től a XV.

századig. Budapest, 1985.

Kappler, Matthias, An Unedited Sketch of Turkish Grammar (1711) by the Venetian

Giovane di Lingua Pietr’Antonio Rizzi. Turkic Languages 18 (2014) 104–127.

Keller László, A Buharai Emirátus, avagy az Üzbég Köztársaság. In: Az előkelő idegen. III.

Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Szerk. Dobrovits Mihály. Dunaszerdahely, 2006, 80–

85.

Kenessey, Mary, A Turkish Grammar from the 17th Century. Acta Orientalia Academiae

Scientiarum Hungaricae 28 (1974) 119–125.

Khāṣṣ Ḥājib, Yūsuf, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig). A Turco-Islamic Mirror of

Princes. Transl., with an introduction and notes, by Robert Dankoff. Chicago–London,

1983.

Kincses-Nagy Éva, A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei. (Doktori disszertáció)

Szeged, 2009.

Kononov, Andrej Nyikolajevics, Grammatyika uzbekszkovo jazika. Toskent, 1948.

Kononov, Andrej Nyikolajevics, Grammatyika szovremennovo uzbekszkovo lityeraturnovo

jazika. Moszkva–Lenyingrad, 1960.

Köprülü, Mehmet Fuad, Çağatay edebiyatı. In: İslâm Ansiklopedisi. III. İstanbul, 1945,

270–323.

Landmann, Angelika, Usbekisch. Kurzgrammatik. Wiesbaden, 2010.

Lapidus, Ira Marvin, A History of Islamic Societies. Cambridge, 2002.

Law, Vivien, The History of Linguistics in Europe. From Plato to 1600. Cambridge, 2003.

Lee, Jonathan Leonard, The ‘Ancient Supremacy’. Bukhara, Afghanistan and the Battle for

Balkh, 1731–1901. Leiden, 1996.

Levitszkaja, Lija Szergejevna, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov.

Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije osznovi na bukvi «Dzs», «Zs», «J». IV. Moszkva,

1989.

258



Levitszkaja, Lija Szergejevna–Dibo, Anna Vlagyimirovna–Rasszagyin, Valentyin

Ivanovics, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov. Obscsetyurkszkije i

mezstyurkszkije osznovi na bukvu «Q». VI. Moszkva, 2000.

Lewis, Geoffrey, Turkish Grammar. Oxford–New York, 20002.

Ligeti Lajos, Gombocz a török nomen-verbumokról. Magyar Nyelv 58 (1962) 464–466.

Magrufova, Z. M. (tahr.), O‘zbek tilining izohli lug‘ati. I–II. Moskva, 1981.

Manz, Beatrice Forbes, Temür and the Early Timurids to c. 1450. In: The Cambridge

History of Inner Asia. The Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di Cosmo–Allen J. Frank–

Peter Benjamin Golden. Cambridge, 2009, 182–198.

McChesney, Robert Duncan, The Chinggisid Restoration in Central Asia: 1500–1785. In:

The Cambridge History of Inner Asia. The Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di Cosmo–

Allen J. Frank–Peter Benjamin Golden. Cambridge, 2009, 277–302.

Menges, Karl Heinrich, People, Languages, and Migrations. In: Central Asia. 120 Years of

Russian Rule. Ed. by Edward Allworth. Durham–London, 1989, 60–91.

Millward, James, Eastern Central Asia (Xinjiang): 1300–1800. In: The Cambridge History

of Inner Asia. The Chinggisid Age. Ed. by Nicola Di Cosmo–Allen J. Frank–Peter

Benjamin Golden. Cambridge, 2009, 260–276.

Muhamadjonov, Qosim, Janubiy Qozog‘istondagi o‘zbek shevalari morfologiyasi.

Toshkent, 1983.

Muhammad Mahdī Xān, Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language. Ed. by Gerard

Clauson. London, 1960.

Mukhia, Harbans, The Mughals of India. Malden–Oxford, 2004.

Naszilov, Dmitrij Mihajlovics–Levitszkaja, Lija Szergejevna–Dibo, Anna Vlagyimirovna–

Blagova, Galina Fjodorovna–Pocelujevszkij, Jevgenyij Alekszandrovics,

Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov. Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije

osznovi na bukvi «L», «M», «N», «P» i «Sz». VII. Moszkva, 2003.

Navoiy, Alisher, Mukammal asarlar to‘plami. I–XX. Toshkent, 1987–2003.

Navoiy, Alisher, Mukammal asarlar to‘plami. XVI. Muhokamat ul-Lug‘atayn. Toshkent,

2000.

Németh Ágnes, Egy perzsa fotográfus nyelvtana a Qâjâr korból. In: Orientalista nap 2001.

Szerk. Birtalan Ágnes–Yamaji Masanori. Budapest, 2002, 57–63.

Németh Gyula, Az uráli és a török nyelvek ősi kapcsolata. Nyelvtudományi Közlemények

259



27 (1928–1930) 62–84.

Oriental MSS. in the British Museum. Allen’s Indian Mail 27 (1869. szeptember 8.) 860.

Osmanov, Mirsultan–Tömür, Hämit, Our Views on the Chaghatay Language. Turkic

Languages 17 (2013) 226–284.

Owens, Jonathan, The Foundations of Grammar. An Introduction to Medieval Arabic

Grammatical Theory. (Studies in the History of the Language Sciences, 45.)

Amsterdam–Philadelphia, 1988.

Öztopçu, Kurtuluş, Elementary Azerbaijani. Santa Monica–İstanbul, 2003.

Péri Benedek, A török írás- és szóbeliség nyomai a mogul-kori Indiában: Mīrzā cAlī-baxt

Gurgānī Aẓfarī Mīzān at-Turkī című grammatikai értekezése és ami körülötte van.

(Doktori disszertáció) Budapest, 1999.

Péri Benedek, Egy „amatőr turkológus” a XIX. századi Indiából: Mirzā cAlī-bakht Gurgānī

“Azfarī” élete és munkássága. Keletkutatás 2002–2006, 131–152.

Péri Benedek, Egy török nyelvtörténeti terminus háttere: a „csagatáj” kifejezés és a

„bennszülött” források adatai. In: Orientalista nap 2001. Szerk. Birtalan Ágnes–Yamaji

Masanori. Budapest, 2002, 72–80.

Péri Benedek, Turkic in Babur Empire. In: The Turks. II. Ed. by Hasan Celâl Güzel–C.

Cem Oğuz–Osman Karatay. Ankara, 2002, 970–975.

Péri, Benedek, Notes on the Literary-Linguistic Term “Čaġatay”: Evaluating the Evidence

Supplied by Native Sources. In: Altaica Budapestinensia MMII. Proceedings of the 45th

Permanent International Altaistic Conference Budapest, Hungary, June 23–28, 2002.

Ed. by Alice Sárközi–Attila Rákos. Budapest, 2003, 248–255.

Péri Benedek, Az indiai timuridák és a török nyelv: A török írás- és szóbeliség a mogul-

kori Indiában. Piliscsaba, 2005.

Péri, Benedek, Turkish Language and Literature in Medieval and Early Modern India. In:

Turks in the Indian Subcontinent, Central and West Asia. The Turkish Presence in the

Islamic World. Ed. by Ismail Kurban Poonawala. New Delhi, 2017, 227–262.

Qarg‘a bilan qo‘zi. http://ertak.uz/tale/taleuz/658 (2017. április 24.)

Rahimov, Saidmuso, O‘zbek tili Surxondaryo shevalari. Fonetika, leksika. Toshkent, 1985.

Rajabov, Nazar, O‘zbek xalq shevalarida fe’lning morfologik tuzilishi. Toshkent, 1990.

Reshetov, Viktor Vasilyevich–Shoabdurahmonov, Shonazar, O‘zbek dialektologiyasi.

Toshkent, 1978.

260

http://ertak.uz/tale/taleuz/658


Rieu, Charles, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum.  II. London,

1881.

Rieu, Charles, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum. London, 1888.

Robins, Robert Henry, Ancient & Mediaeval Grammatical Theory in Europe. With

Particular Reference to Modern Linguistic Doctrine. London, 1951.

Sağol, Gülden, Harezm Türkçesi ve Harezm Türkçesi ile yazılan eserler. In: Türkler. V. Ed.

Hasan Celâl Güzel–Kemal Çiçek–Salim Koca. Ankara, 2002, 804–813.

Schenk Jakab, Magyar solymászmadárnevek. I. Turul–zongor–kerecsen. Aquila 42–46

(1935–1938) 267–348.

Schimmel, Annemarie, Türkisches in Indien. In: Scholia. Beiträge zur Turkologie und

Zentralasienkunde. Annemarie von Gabain zum 80. Geburtstag am 4. Juli 1981

dargebracht von Kollegen, Freunden und Schülern. Wiesbaden, 1982, 156–162.

Scserbak, Alekszandr Mihajlovics, Grammatyika sztarouzbekszkovo jazika. Moszkva–

Lenyingrad, 1962.

Şener, Halil İbrahim, Karahanlılarda dil ve edebiyat. In: Türkler. V. Ed. Hasan Celâl

Güzel–Kemal Çiçek–Salim Koca. Ankara, 2002, 784–792.

Shaw, Robert Barkley, A Sketch of the Turki Language as Spoken in Eastern Turkistan

(Káshghar and Yarkand). Calcutta, 1878.

Şirəliyev, Məmmədağa, Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1967.

Soucek, Svat, A History of Inner Asia. Cambridge, 2000.

Steingass, Francis Joseph, A Comprehensive Persian–English Dictionary, Including the

Arabic Words and Phrases to Be Met with in Persian Literature. London, 1892.

http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/steingass/ (2018. május 1.)

Szamojlovics, Alekszandr Nyikolajevics, K isztorii lityeraturnovo szrednyeaziatszkovo-

tureckovo jazika. In: Mir Ali-Sir. Szbornyik pjatyiszotletyiju szo dnya rozsgyenyija.

Szerk. Vaszilij Vlagyimirovics Bartold. Lenyingrad, 1928.

Szerebrennyikov, Borisz Alekszandrovics–Gadzsijeva, Nyinyel Zejnalovna,

Szravnyityelno-isztoricseszkaja grammatyika tyurkszkih jazikov. Baku, 1979.

Szevortyan, Ervand Vlagyimirovics, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov.

Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije osznovi na glasznije. I. Moszkva, 1974.

Szevortyan, Ervand Vlagyimirovics, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov.

Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije osznovi na bukvu «B». II. Moszkva, 1978.

261

http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/steingass/


Szevortyan, Ervand Vlagyimirovics, Etyimologicseszkij szlovar tyurkszkih jazikov.

Obscsetyurkszkije i mezstyurkszkije osznovi na bukvi «V», «G» i «D». III. Moszkva,

1980.

Tabrīzī, Muḥammad Ḥussayn, Burhān-i qāṭi‘. Ba ’iht. Muḥammad Mu‘īn. Tahrān,

1341/1962.

Tadash, Hamidullah, Kunduz ili İmamsahip ilçesi ağzı. (Yüksek lisans tezi) Ankara, 2012.

Tergip, Ayhan, British Library’deki Türkçe yazma sözlükler. (Turkish Manuscript

Dictionaries in the British Library.) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili

ve Edebiyatı Dergisi 41 (2011) 161–179.

The Mughal State 1526–1750. Ed. by Muzaffar Alam–Sanjay Subrahmanyam. New Delhi,

1998.

Thúry József, A közép-ázsiai török nyelv ismertetései. (Előadások Körösi Csoma Sándor

emlékezetére, 3.) Budapest, 1906.

Turan, Esra İpek, Aşçı Dede Halil İbrahim Efendi’nin Fars dili ve gramerine dair

çalışmaları. (Yüksek lisans tezi) İstanbul, 2007.

Turan, Fikret, Turkic Grammar Books Written in Mughal India during the 18th and 19th

Centuries. Turkic Languages 13 (2009) 163–171.

Turan, Fikret, Hindistan’da yazılmış Çağatayca sözlüklerde at ve atçılığa dair kelimeler. In:

Prof. Dr. Nuri Yüce armağanı. Ed. Ali Akar. Ankara, 2017, 286–303.

Urdu in Arabic Script. https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/urdu.pdf (2017.

április 22.)

Vámbéry, Hermann, Ćagataische Sprachstudien. Enthaltend grammatikalischen Umriss,

Chrestomathie und Wörterbuch der Ćagataischen Sprache. Leipzig, 1867.

Vámbéry Ármin, Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig. II. Budapest, 1873.

Vámbéry Ármin, Keleti életképek. Budapest, 1876.

Vásáry István, A régi Belső-Ázsia története. Budapest, 20032.

Vásáry, István, Mongol or Turkic? Notes on Bökevül, a Military and Court Official of the

Turco-Mongolian Polities. In: The Early Mongols. Language, Culture and History.

Studies in Honor of Igor de Rachewiltz on the Occasion of His 80th Birthday.  Ed. by

Volker Rybatzki–Alessandra Pozzi–Peter W. Geier–John Richard Krueger.

Bloomington, 2009, 195–207.

Wagner Péter, A demokratizálódás első kísérletei Üzbegisztánban a Szovjetunió felbomlása

262

https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/urdu.pdf


idején. In: A küzdelemnek vége, s még sincs vége. IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia.

Szerk. Dobrovits Mihály. Dunaszerdahely, 2007, 221–248.

Wardhaugh, Ronald, Szociolingvisztika. Ford. Pap Mária, szerk. Pléh Csaba. Budapest,

1995.

Windfuhr, Gernot Ludwig, Persian Grammar. History and State of its Study. (Trends in

Linguistics. State-of-the-Art Reports, 12.) The Hague–Paris–New York, 1979.

Wright, William, A Grammar of the Arabic Language. I. Cambridge, 1896.

Yenileyeva, M.–Alekseyev, A.–Razzoqov, M.–Gruza, V., O‘qish kitobi. Rus maktablari

uchun. Toshkent, 1959.

Yo‘ldoshev, To‘li, Tojikistondagi o‘zbek shevalari morfologiyasi. Toshkent, 1986.

Yüce, Nuri, Hârizm Türkçesi. In: Türkler. V. Ed. Hasan Celâl Güzel–Kemal Çiçek–Salim

Koca. Ankara, 2002, 793–803.

Zenker, Julius Theodor, Türkisch–Arabisch–Persisches Handwörterbuch. Hildesheim,

1866.

Zoltán András, A cirillbetűs írású szláv nyelvek szavainak és neveinek magyar helyesírása.

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának

Közleményei 32 (1981) 171–195.

Zsigmond Ártemisz Éva, Orosz utazók a XIX. század első felében Közép-Ázsiában. In: A

becsvágy igézetében. V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Szerk. Dobrovits Mihály.

Dunaszerdahely, 2008, 326–336.

263


