
Karagöz. 

ni. 

Karagöz ün jaz é$ é-ojnu. 

Ha5. (eskisi gibi kaside okijarak ve kendi lakérdélaréné bitirdikten 1 
sóra Karagözün kapusu Önüne giderek) Karagöz a Karagöz (deje 
ba'rér). 

Kar, (évin icinden) ne o ? (deje ba'rér). 

Ha3. gel, ulan külhane gél! 

Kar. kel sen-sin. 
Ha3. ulan kel dejl, ne deje ca'rmalé seni, bari jaudifie cáWajém — 

venaki venaki! 

Kar. al parajé doklur rakiji. 

Ha3. haj köftehor haj, — ulan eladó eladó! 
Kar. ele-de kojajém sana-da. 

Ha3. jaketo, jaketo ! 

Kar. ja kutusu lazim dejl. 

Ha3. nasél ca'rmalé bunu bilmem ki — bijo bijo ! % 

Kar. (as a inerek) hané pilao ? 
Ha3. ulan nasél pilao f 

Kar. (Hagejvata vurup H. kacar) haj gidi sajgéséz herif, kapunun 
önüne gelmis pilao-félan dejüp durijor; — bir kerre düsünmek 
jok-mé ki Karagöz hazretleri argén-mé-dér dargén-mé-dér,jorgun-
mé-dér joksa malihulja ile-mi sajéklijor; — efendim bisej ka-
leme alijordum, geldi ziynime te.. .te .. .te... (derken Hajejvat 
gelir). 

NYBLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX. 21 
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Ha5. aman Karagöz nicün bukadar hiddet edijorsun ? — hendeniz 
ma%za konusmá geldim. 

Kar. mása tokusmá-mé geldin ? 
s Ha3. fíaném öjle dejl, efendimizle hiraz haspéhal etmeje geldim. 

Kar. beni sana bakkal deje kim anlatté? 
Ha5. ulan külhane, nasél bakkal ? 
Kar. ne bilejim ben, eski bal jemeje geldim dejorsun. 
Ha3. ganém eski bal-félan dejl, hiraz gorüéüp dertlesmeje geldim. 
Kar. döüsüp sertlesmeje-mi geldin ? 

Ha3- amma kaién kajáié imis-sin ha, — ganém seni özledim-de .. . 
Kar. jeni-mi hasiadén ? 
Ha3. neje í 
Kar. jan-kesegilije. 
Ha3. nasél jan-kesegi? 
Kar. bilmem beni cok gözlemissin. 

4 Ha3. Karagöz gözledim dejl, seni özledim-de ne var ne jok deje görme 

geldim. 
Kar. ulan öjle söjle sene, mása tokusma geldim, jok, eski bal jeme 

geldim dejüp durijorsun. 
Ha3. ej bilader, coktan berü görüsemedik, bakalém jerde-mi-sin, 

gökte-mi-sin, ne alemde-sin? 
Kar. dá serifede dolasijoruz, aleme cékmadék. 
Ha3. ganém ne japijorsun ? 
Kar. brak Hagejvat brak, ne sen sor ne ben söjlejejim; baséma gelen-

leri bilmezsin. 
Ha3. liajr ola bilader, ne oldu ? 
Kar. ne olajak ? — gazetegi oldum be. 

5 Ha3. ulan, eline aja'na jakésér ja, deveje kazzazlék. 
Kar. vaj bejenemedin-mi, ben kimden asa kalérém ? 

Ha3. jok á ganém ben sana cok demedim, lakin gazetefíiler okuma 

jazma bilir, sen-de okumak jazmak hakk getire. 
Kar. taf be, gazetegi olmak iciin okumak jazmak-mé lazim ? 
Ha3. evet, andati baska adabi umumijeje yizmet etmek iciin ulumi 

mütenevvia-da meharet lazim, mesela ulumi rijazijeden gebir. 
Kar. jö, bak ben gébre gelemem. 
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Ha3. hendese hesab. 
Kar. hesabda ólán bilgigimi gel-de bizim kasabla álés-veriste gör. 

Ha3- hejet. 
Kar. ané pek ala anlarém, mesela bir sik beji gördum gibi §ebinde 

mangéz var-mé joksa nanaj-mé bir bakésta bilirim. 
Ha3. hikmet. 

Kar. ondan sual olunmaz. « 

Ha3. garafija hukuk. 
Kar. guguk. 
Ha3« servet fenni. 
Kar. tanémam. 
Ha3. kimi ? 
Kar. Servet efendi. 
Ha3- haj külhane haj : — ilmi idare. 
Kar. bilirim, cok ja zijan olmasén deje gége jakarlar. 
Ha3# ulan o dejl, idare usuli. 
Kar. ben idaremi bilirim. 

Ha3. tariy. ^ 

Kar. onu bilmejegek ne var, bin üc jüz iki. 
Ha3. düstur. 

Kar. desturun vardalé sojunu bilirim. 
Ha3. ümuri sijasijje. 

Kar. dört cifte olursa sija-sijadan baska iskarmoz ojunu bile bilirim. 
Ha3# istatastik. 
Kar. ráhat edemem. 
Hasj. neden ? 
Kar. késa jastéktan. 
Ha3- haj külhane haj; — mantik. 

Kar. ha, onu hepsinden eji bilirim, hem-de pek cok severim. 
Ha?;, nasél bilirsin bakajém ? 

Kar. Ramazanda pisirirler, üstüne jourt dökerler, icine kéjma korlar. s 
Ha3- haj budala haj, mantiki manté anlajarak gazetegilik ettin ha, 

ask olsun sana. 
Kar. ask olsun ja, manté kim sevmez ? 
Ha3. gazetegilik éden adam mürekkeb jalamés ólmaié. 

21* 
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Kar. onu-da jaladém. 
Haj. nasél jaladén bakajém 1 
Kar. baja bizim arkadas icmis, ben-de cana'né jaladém. 
Ha^. ganém o deme dejl, sen okumak jazmak bilirmisin ? 
Kar. jazégé ojnunu her sene beraber ojnamazméjéz, baséma bir-de 

okujégé ojunu-mé cékardén ? 
Ha5. jazégé ojunu ojnarsén-da sanki bir bőjük is edersin dejl-mi ? 
Kar. ganém ben sana gazete okudum demedim, gazete jazdém dedim* 

9Ha5« nejse, nasél jazdén bakalém. 
Kar. sorma Hagejvat, tuttular beni bir küp icine soktular. 
Ha3- vaj, Jalua sefaséna-mi ? 
Kar. jok ganém, sej oldun dediler. 
Ha,5. ne oldun dediler ? 
Kar. formason-mé, felfoson-mé, ste öjle bisej. 
Ha,5. ha anladém, filosof. 
Kar. tamam tamam, ste öjle oldun dediler. 
Ha3- ej sora ? 
Kar. o dediniz adam ben dejl-im dedim, anlatamadém; en sora zor-

lan küp icine girdik, a Hagejvat okadar dar okadar rutubetli-ki 
az kaidé patlijagaktém, anamdan emdim süt burnumdan geldi. 

10 Ha3. öjle muzikadan nasél kurtuldun í 
Kar. ulan musika-jélan ne gezer, küp dibi küp. 
Ha3. nejse, küpten nasél céktén ? 
Kar. bana kalsa iytimali joktu; haj ér sabénén biri küpü kérdé-da 

öjle céktém. 
Ha3- peki. 
Kar. da táj... 
Ha3. nakl et bakalém. 
Kar. küp kérélénga biz ortada kaldék ja, baséma céngéraklé bir küld,. 

aja'ma céngéraklé bir cizme. 
Ha3. demek iki ajd'né bir pabuga soktular. 
Kar. elime-de bir düdüklü kamcé verdiler, tatár oldun dediler. 

n Ha3. agajb, gazetegill tatarié'a-mé ta%vil ettiniz ? 
Kar. ta%vil-ma%vil jok, ne sóz anlamaz herifsin be; ben jine ben, 

jalnéz kélek baska. 
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Ha5. öjlejse, hanja céngéraklarén? 

Kar. kéréld é. 

Ha3. ejva kérmamaléjdén. 

Kar. ben-de istemezdim amma bir kazaja uradé. 

Ha3. demek-ki gazetegeli begeremedin. 

Kar. ganém sanát dejlmis, bilmem baskalaré nasél begerijor. 

Hag. ej simdi ne japagán ? 
Kar. sindi bir zate aliniz bir-de zate alimiz ejlenir gideriz. 

Ha3. o kolaj, fákat nejle ejlenegez ? 

Kar. adam sen-de ejlenge kétléna kéran-mé girdi ? mesela önümüz 

kés arkasé jaz, késén camur jazén toz, destanlar da neler neler, 

bunlaré bes lisanda jazar jazar sataréz. 
Ha3. ulan seri bes lisan bilirmisin ? 12 

Kar. bilirim ja, gazetegilimde bes lisan kullanerdem, da dörusu alté 

bilirim amma birini söjlemem. 
Ha3. 0 hangéséf 

Kar. lisani letafet resani mader zadem ólán mingenge. 
Ha3. ej öbiirleri hangileri ? 
Kar. en evvel türkce. 
Ha3. sora ? 
Kar. fransizge. 

Ha3» sen fransizge bilirmisin ? 
Kar. bilirim já. 
Ha3. sbjle bakajém. 
Kar, didon goni manga bonor pardon. 
Ha3. peki, oldu iki. 
Kar. bir-de rumge. 
Ha3» ej rumge-de sbjle bakalém. 
Kar. tikamis kalos falán-félan. 
Ha3. oldu üc. 

Kar. bir-de ermenige. 13 

Ha3. sbjle bakalém. 
Kar. he kalp besli gésa arnauda jutturmus géllas. 
Haz;. dórt. 
Kar. bulgarge. 
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Hag. onu-da söjle bakalém. 

Kar. znasti dajna meni dobra bot. 
Hag. aferim benim aslan Karagózüm, mejer sen kapáié kutu imissin. 

Kar. ne sandénja, varlék olmasén. 

Hag. ben görmejeli büsbütün baskalasméssén. 
Kar. dá ne gördiin be, demek-ki sen beni bundán sora anlija^an. 

Hag. aman bilader, sahi sen ilerületmissin. 

Kar. ilerledim ja. 

14 Ha^. ej seninle bir kazang bulsak olmaz-mé? 
Kar. neje olmazmés? 

Hag. aman Karagöz, %atéréma bisej geldi. 

Kar. jine ne geldi ? 

Hag. pára kazanmak icün bir güzel jól. 
Kar. ulan ben her gün sokaklaré dolasijorum, hic öjle bir seje éat-

madém; nerde o güzel jol ? 
Hag. aman bilader, simdi senin elinde güzel jazé jazmak var bikac-de 

lissan bilijorsun. 
Kar. eh, sora. 
Hag. ne o agelen í 
Kar. jok sej, paralé jol anlasak. 

15 Ha^. sindi benim bir dükjaném var, sunu sana verejim, o güzel jazégé 

dükjané olur, hem dükjan-da epejge dir ; sen dükjanda otur, ben 
sana bicok müsteri bulurum, anlarén islerine bakarsén. — ora-
dan epej$e pára kazán elér, seninle ortak olup gecinir gideriz ; — 
nasél bu kazang ? 

Kar. aferim benim zémba sakallé Ha^i^au^aum, eksik ólma bajér 
turpé gibi. 

Hag. sora ben sana okumak üzere kiicük coguklar-da gönderirim, 
oradan-da biraz kazanéréz. 

Kar. olur, ulan Hagigaugau bir onlün joksulu-sun. 

Hag. Karagöz sindi ben gidüp dükjané hazérlajém. 

16 Kar. hajdé bakalém. 
Hag. ej sizlere jahu (dejüp gider). 

Kar. bizlere-de o o (der kendi kapusu taraféna gidüp kapujé ,tak 
take deje calar. — évin icindenj 
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Karé kim dir o ? 
Kar. (gerije dönüp Hagejvat deje barér. — Hagejvat geri gelir) sej 

bana kim derler ? 
Ha*;, nasél bana kim derler 1 
Kar. ganém eve gittim, kim dir o í dediler. 
Ha3. ganém ajalénéz geldi de sene (der gider. — Karagöz tekrar 

eve gidüp kapujé calar). 
Karé kim-ó í 
Kar. hajalgénéz geldi. 

Karé ajol, burada sünnet dünü-félan jok, baska jere bakénéz. 17 
Kar. (jine geri dönüp Hagejvaté ccCrér. — Hagejvat geri gelir) sej 

burda sünnet dünüjok dejorlar. 
Hasj. ne dedin bakajém ? 
Kar. hajalgénéz geldi dedim. 
Ha3. ganém hajalgédejl, ajal;—git-te kogan geldi de (der gider. — 

Karagöz gidüp kapujé calar). 
Karé kim dir o ? 
Kar. kocán geldi. 

Karé ajol biz kocané ne japalém, onu sen hajvané olanlara götür. 
Kar. (dönüp) Hagigaugau í 
Ha5> (gelüp) ganém ne oldu ? 
Kar. ulan, kocané hajvané olanlara götür dedi. 
Ha5. ganém ac ben geldim de, ejer sen kim-sin derse Karagöz-üm de is 

(der gider. — Karagöz gidüp kapujé calar). 
Karé (isitmejüp icerde cogün beslni sallijarak sujolda ,ninni( söjler): 

Ninni öluma ninni, 
ujusén ölum ninni, 
büjüsün ölum ninni. 

Kar. (jine kapujé calar) ac be. 

Karé (isitmejüp): Ninne derim öluma ninni, 
ujusén pezevengin ölu ninni, 
büjüsün keratanén ölu ninni. 

Kar. kapujé ac be, cisim var. 

f 
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Karé Ninni ninni ninnige, 
hol sovanlé börülge, 
ölumjesin dojunga. 

19 Kar. ulan donuma édesem, ac. 

Karé Dandini dan din dandisi bej, 

anasé kéklik bahasé toj, 
jandéni pistim ne delibe soj, 
teliige teliige tejzesi, 
sorgucléga halasé, 
jarém papuglu kádén ninesi. 

Kar. (kapunén tokmané iki elile kuvveti oldü kadar vurur). 

Karé kim o kapuda ninni, 
kim calijor kapujé ninni ? 

Karé (gelüp kapujé acar) ilahi kör olasén herif, cogü-da ujan-
dérdén. 

20 Kar. sindi keratanén öluna söjledirsin ha (der iceri girer. — sora 

Karagözün tarajéna bir iskemlejle bir mása korulup masanén 
üzerine bir-iki hokkajlan bikac kalem ve bikac tabaka-da jazé 
kjadé konur. — andan sora bir kasidejle Hagejvat cékar). 

Ha3- (kasideji bitirdikten sora) Karagöz, Karagöz, Karagöz! 
Kar. ulan soluk al hej. 

Ha3. Karagöz, Karagöz kos kos. 

Kar. me... me... me . . . (deje birden bire asá iner inmez masaja 
carpup düser sora kalkup) bu görültüleri burája kim ködu ? 

Ha3- ste o benim dedim dükjan. 
Kar. ulan bu nasél dükjan ? 

Ha5- hem sana-de pek münasib. 
21 Kar. bundán ejisi hic bir seje jaramaz. 

Ha3- eh, kac gurus kéra verebén ? 

Kar. ne kérasé, sen bana kac gurus veresen ? 
Ha5- ulan ben-mi sana verejim ? 

Kar. elbette, bunu burada kin beklijegek í bunu calarlar; hem sen 
burája bir kutu árpa getir. 

• 

í 
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Ha3. ne arpasé? 
Kar. ulan bu kaz-kiímesi dejl-mi ? 
Ha*;, ganém koga dükjané kaz-kümesi-mi japtén? 

Kar. öjle ja. 
Ha3. sen sindi burada otur-da bak ben sana nekadar müsteri gön-

deririm. 
Kar. peki, para-félan í 
Ha3. ajda bes megidije alérém. 

Kar. ulan sen bana günde bir üclük ver-de ben burda oturajém. 22 
Ha3- sindi kéra-méra lazim dejl, müsterilerden aldéméza ortak oluruz. 
Kar. hajdé bakalém. 
Ha3. aybablardan birinin bir ölu var, gecen gün böjle senin lakérdén 

oldu, ben gidejim-de sindi sana onun ölunu g'önderejim, sen-de 

onu güzelge okút (der gidtr). 
Kar. (kalemi eline alép) bes bes da dübes; bestén bes gitti, evden 

müsafir gitti séf ér ; dokuzdan bes cékmaz, dokuzdan dokuz cékté, 

evden kéraf,é cékté jine séf ér (derken bir türküjle kücük bir coguk 

gelir). 
O03. baba, veriniz destinizi pus idejim. 23 

K a r . testiji pust-mi edegén ? 
C03. elinizi öpejim. 

Kar. cokjasa (dijerek elini öptürür); — senin adén ne? 
C03. Memis. 
Kar. jemis-mi 1 
O03. Memis. 
Kar. jemis jememis nejse, sindi arnaud usulé-mé joksa franséz usulé-

mé okújában ? 
C03. nasél olursa. 
Kar. bak (deje eline kalemi alup elifba harflaréné jazar) sindiii 

arnaud usulé okijalém. 
C05. peki. 
Kar. elif éska, be alténda bir zébérnék, te üstünde iki zébérnék, 

se üstünde üc zébérnék, gim karnénda bir zébérnék, ha éska, 

1 é üstünde bir zébérék, dal éska, deje böjle dal-a kadar bunu 
böjlege belle, bir-de elif, be, sora...? 
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C05. elif, be, te, se. 

Kar. jim dalié köse 

kapté somunu, 
gitti kümese. — sora ? 

C05. $im, ha ... ti, zi. 

Kar. cingene kézé. 

C05. ajin, gajin. 

25 Kar. cingene dajén. — bir-de elif-ekmek, be-börek, te-tere, se-sevaq' 

gim-comak, dal-davul, zel-zurna, ben calajém sen ojna. 

C03. elif naséljazélér ? 

Kar. sindi frenk usulé jazalém. — bir yijar jap bakajém. 

C05. ste. 

Kar. ha, oldu elif. — sindi bunnar güc-tür, bunnaré-da z e l-e kadar 

bellejelim. —jarém simit jap bakajém, alténa-da bir féndék. 

C03. böjle-mi? 

Kar. jok, ver bana kalemi. — ste su jarém simit, alténa-da bir fén

dék oldu be; jine jarém simit, üstüne iki féndék oldu te ; jarém 

simit, üstüne üc féndék oldu se/ sindi bir bütiin simit, bir u$un-

dan-dá bir kas cevrilir, ortaséna-da bir féndék olur gim; féndé 

kaldérérsan h a olur; ejer féndé bütiin simidin üstüne korsan 

1 é olur; sora ortaséndan bir bükülmüs dejnek japarsan d a l 

olur; üstüne bir féndék korsan zel olur (derken cogu'a öjretirx 

26 sora co§uk gider. — anén üzerine bu türküjle : 

Kér ata urdum kénajé, 
atladém gectim Tunajé, 
alatma garib anajé. 

(Nakarat) Dimjano hajdé hajdé móri 
gómüs gerdano. 

Tunada cérpar bezini, 

kim sevmez bulgár kézéné? 

ópejdim ela gözünü. 

(N.) Dimjano hajdé etc. 
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Tunanén köprüsü tastan, 

seri cékardén beni bastan, 

ajérdén esten joldastan. 

(N.) Dimjano hajdé etc. 

A rn aut cékar ; — sora). 

Arn. (türkü bitirdikten sora) ha vore, gele gele geldik buragáza, 27 
daha gönlümüz neregéze. 

Kar. (baséné kaldérép) bu kim ? 
Arn. vore babalék. 
Kar. ne var kuru kalabalék f 
Arn. selamin alejkim tuzíle biberile. 
Kar. alejküm salam karanfil ile tarcin ile. 
Arn. sije mire sindosi]vore, jemeni ze .. ze .. zerde pi.. pi . 

pilafi. 
Kar. zi. .zi . . ziftin katéséné je. 
Arn. ha vore, sen arnautce bilirsin vore ? 
Kar. ben arnautcenin farisisini bilirim. 
Arn. söjle bakalém. 

Kar. jizzetini mizzetini je dibimi, anla lezzetini. 
Arn. sen jazégésén vore ? 
Kar. ha. 

Arn. vore vilajetini var-mé jazélméá bir mektub vore ? 2a 
Kar. idan nasél jazélmés mektub ? 
Arn. vore pamporini jetisegek hazér mektub f 
Kar. ulan hazér mektub olur-mé? 
Arn. vore,jazagaksén cabukéné? 
Kar. adén ne ? 
Arn. Bajram vore. 
Kar. ste bunda halt ettin, ben dá colu'a cogu'a esbab japmadan ne 

cabuk geldin (dejüp Hagejvaté ca'rér). 
Ha5« ne o külhane, jine ne oldun ? (der gelir). 
Kar. gel gél (deje bojnuna sarélér) bajramén mübarek olsun. 
Ha3. ejidiniz sajid olsun. 
Kar. (birden bire brakarak) sebeb? — ben adémdan yosnud-ém, her^ 
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kes Karagöz deje hellemis; sindi adém Sajid deje ilan-mi etti-

rejim ? 

Ha5. ganém. sana Sajid-Majid dijen jok, o bajramén mübarek olsun 

dérnek dir. 

Kar. ne bilejim ben, ojle söjle sene; — ben sana bin kerre söjledim 

bana öjle lastéklé lakérdé söjleme. 

Ha3. jazék sana jazék, jazégé olaján ; — beni neje ca'rdén ? 

Kar. hajrám geldi, bajramlasma cardém. 

só Ha3. ulan nasél hajrám í 

Kar. arnaut hajrámé? 

Ha5« nasél arnaut hajrámé? 

Kar. ste arkamda durijor. 

Ha3# ulan o milsteri, hajdégit-te bak mektub-mi jazdéragak, jaz-da 

bir kac gurus kérp (der gider). 

Kar. eh, hajrám celehi, ne japagáz ? 

Arn. vore selam jazagaksén. 

Kar. jazdék. 

Arn. vore hu kadar, jalnéz selam. 

Kar. (bir parce kalem gézéktérarak) bitti, dl bakalém. 

Arn. vore arkadan coguklar tas atijorlar. 

Kar. (arkaséna dönüp) atmajén be (derken arnaut kacar. — Kara

göz dönüp) aj Bajrama ha ? haj köpolu, ulan ben seni ramazana 

kaustururum (der kendi kendine jazé jazma baslar, sora bu tür-

küjle Laz cékar: 

xi Alaga corablarin 

ben verdim parasuni ; 

nisanlumi alanin 

satarum anasuni. 

Diu diu div div diu. 

Asada gürgen dali, 

jüklen-de gel jokari, 

nicün vermezler karuji ? 

Laz-da Allahin kuli. 

Diu diu div div diu. 
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Dada biter kestane 

tepeleri lule luh 

nisanlumi verene 

sarilurum güle güle. 

Diu diu div div dia. 

Türküden sora). 

Laz tayo, gele gele geldik buragáza, doha gönlümüz neregeze. 32 

Kar. aj, bi-dá geldi. 

Laz (gajet cabuk söjlijerek) tayo, sen jazugi-mi-sun, — selamin 

ale'kum, nasil sun, eju-mi-sun yos-mi-sun, dolu-mi-sun bos-mi-

sun, kuru-mi-sun jas mi-sun, tok-mi-sun ac-mi-sun ; — tayo ben 

Trapsondan geldum, aldum bir gemi payor, aldum bir gemi fun-

duy, jolda bizi aldu bifurtuna aldu bi furtuna, payor dedugun 

denizin dibine gittu, funduy dedugun denizin üstünde kaldu, mai 

dedugun funduy, mai dedugun funduy . . . 

Kar. stoper, — haj söz cekmegesi kerata haj, ingiliz makinesi gibi 

be ; — sej bana bak bisej-mi jazdéragán ? 

Laz tayo, koluma jel girdu, muska jazdirmaga geldum, tayo fena 3s 

agrijorbaba$ugum,sen bilirsun nasil idelum, halumuz fena dur... 

Kar. tornehet; — ulan nefesi-de bitmijor be, peki muska jazalem 

amma adén ne ? 

Laz tayo, Xajreddin dur. 

Kar. stop, hajdé dik dur-mi í 

Laz Xajreddin dur, Xajreddin. 

Kar. ha Hajrettin, annadém (dijerek bir iki kjad karalajép birini 

vérerek) bunu al sabalajn tüsü et, (öbürünü vérerek) bunu-de al 

egagije götür. 

Laz ejvalla babaluk, dur bakáiéin virejum (derken Karagözün arka-

séna döru ,ost ost' derken Laz kacar). 

Kar. (döner bakar-ki Laz gitmis) ulan bu-da gitti ha. 34 

Ha5- (gelüp) Karagöz f 

Kar. háí 

Ha3« cékar liralaré bakalém. 

Kar. ne Urasé? 

Ha^j. sanki ben bilmijorum dejl-mi í 
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Kar. neji bilijorsun ? 

Ha3. iki liri arnauttan, iki-de Hajrettinden etti dört Ura, ikisi 

senin ikisi benim. 

Kar. ulan biri arkadan coguklar tas atijor, öbürü-de ,ost ostf dejüp 

kactélar. 

Ha5. bana hepsi ne verdiklerini söjlediler. 

Kar. sakén inanma ha, hepsi jalan. 

85 Ha3. ste ben bihnem, ejer bir da edersen kábul etmem, gözünü ac 

kacérma (der gider; — bunun üzerine bir farisi kaside okijarak 

A%em cékma baslar). 

A^em (kaside arasénda) aman aman aman. 

Kar. (hemen ajá kalkup) aman aman aman (deje agemi zefklenir). 

A^em ele sen, nemene gurumsay sen ? 

Kar. kuru sarémsak sen-sin. 

A^em ele jé%él direm. 

Kar. jé%élmam direm. 

A^em (kaside arasénda) aman aman aman. 

Kar. aman aman aman. 

A^em. ele senin deden sümün sindi ha. 

36 Kar. amma-da nevazile düsman-mis ha. 

A^em jat kisi. 

Kar. jatmam kisi, ujkumjok kisi. 

A^em (kasideji bitirdikten sora Karagözün janéna gelüp) esselam. 

Kar. vesselam. 

A^em ele sen agem-sen ? 

Kar. ha, agemi-jim. 

A^em farisi midani? 

Kar. sevejim kajnanané. 

A^em ele sen meni bilüpsen? 

Kar. bilmem. 

A^em ele bana Ali Ekbera derler. 

Kar. bildim deli gebera. 

A^em men Irandan gelmisem. 

*7 Kar. haj köftehor haj, bu vakite kadar ajranda idin ha, ben seni ne 

kadar aradém; — nasél jourt bejin kejfi, eji-mi ? onlar gecen 
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sene jajékta ninnlle saléngak sallanijorlardé ; sindi jine sáílani-
jorlar-mé? 

A^em ele sen menimle eglenüpsen ? 
Kar. ele seninle eglenüpem. 
k^em ele men adamén gapusun depüpem. 
Kar. üc Ura geza alérlar,• — sej Agemi baba, neje lazim gouga, 

sindi bir isiniz-mi var ? 
A^em ele isim olmajuptu, burda ne gezüptüm ; —= ele ben tügar ólam 

Irandan min deve ingű getürmüsem. 
Kar. aferim Agemi baba, bin deve in$ir eji, bol bol jeriz. 
A^em ele min deve jakut getürmisem. 
Kar. onun iéün dün m'ale kavesinde bir merhaba görültüsü dir gidi-w 

jor, bakarém öteki merhaba Jakuba, beriki %os geldin Jakubd ; 
ulan Istambulun iéi Jakub dolmus be. — eh sora, da ne getirdin 
bakalém ? 

A^em min deve zümrüt getürmisem. 
Kar. ste bunda halt ettin, bin deve zűrt seni-de sojar beni-de, sinsi-

lemizi-de. — sora f 
A^em min deve esjaji girembaha getürmisem. 
Kar. vaj, bu hepsinden fena A$emi baba, sej bin deve gulampara 

sojumuza-sopumuza nalet okutturur. 
A^em ele bundán co% tügaret itmisem; ele sindi paraséné istipem 

virmiptü, mene Bektas iéün bir senet japupsen ? 
Kar. sej A$emi baba, ben jazégé-jém. 
A^em ele-de bilirem. 
Kar. bilirsin-de Besik-tas iéün sepet japar mesén dije ne sorijorsun ? 39 
A^em ele sepet dejldü, senet dü senet. 
Kar. eh japajém amma paralar pesin. 
A^em ele virüptüm. 
Kar. virüptün amma sora arkamézdan belki tas toprak atarlar-dá 

ne olur ne olmaz. 
A^em ele jaz direm. 
Kar. ele paralar pesin direm, ustam dójer direm. 
A^em ele-de virem-de kopek ogli. 
JKar. sej Agemi baba, akéllé sa'a kaustururum ha. 
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Aajem ele sen nemene jazmépsen? 

Kar. Ageme fitili verejim-mi ? — ele sen nemene parajé virmüpsen ? 

A^em ele senin ganén cékarem he. 

Kar. ele düddüh. 

A^em %ar oglé. 

40 Kar. Agemi baba eski-püski, sora ben adamé küskü. 

A^em ele jazupsen, ele jazupsen ? 

Kar. agem fena fitili aldé. — ele jazupem. 

A^em ele capuk tü. 

Kar. (kalemi bir parce gézéktérép) al (deje verir). 

A^em ele jayéi dü. 

Kar. ekéi dir ha, paralaré onutmajalém. 

A^em (Karagözün arkasénda birisi varmés-da lakérdé söjlijor gihi) 

ele jéyél direm, seni kim caguruptü (dedikte Karagöz hu seferde 

arkaséna döner Agem kacar). 

Kar. (jiizünü dönüp) Agemi baba ha, bu-de-mi térézé cekti í (derken 

Hagejvat gelir). 

Ha5. éindi ne dijegen bakajém, A jeni tamam üc Ura vermié. 

Kar. ben jazégéléktan vaz gectim. 

41 Haj . öjle sorolóba gelemem, bir buciik lirajé vermeli. 

Kar. ne bir bucuk Urasé, bir bucuk pára bile almadém. 

Ha3- ham-hum bilmem, paralaré. 

Kar. ne páráséi — ele jéyél direm, seni kim caguruptü dejüp sa-

vuétu gitti. 

Ha^. bu seferlikte böjle gelsin, hané g elegek sefer hék-mék dinieméin 

(der gider. — sora bir éarkíle R u m cékma baélar, éarki bittik-

ten sóra). 

Rum tikamis kala. 

Kar. papazén dibinijala. 

Rum vre, sen jazigi-sin 1 

Kar. ha jazégé-jém, paralar peéin. 

Rum jazi bilirsin vre ? 

Kar. jazé-da bilirim kééé-da. 

42 Rum jazagaksin bir mektuh vre ? 

Kar. ha amma paralar peéin. 
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Rum vre ti ne parádés ? 

Kar. ne söjlijorsun ? 

Rum vre ekseriz rumeka f 

Kar. eksersiz rum kaka bilmem. 

Rum parlafranse? 

Kar. ne bilejim franséz parladé-méparlamadé-mé. 

Rum vre mektiíbumu japagaksin ? 

Kar. vre paraji'mi veregeksin í 

Rum vre elbette pára veregejim. 

Kar. ha ver bakalém. 

Rum jaz vre veregejim. 

Kar. veresen amma pesin olsa dd tatlé olur. 
Rum jaz vre, mektub jazilmadan pára veregekler ? 43 

Kar . orasé-da var á, sora belki Agem gibi bir büdijiniz gelir-de.... 
R u m vre nasil bildik vre, sindi patlagajim. 

Kar. patlarsan kimin umuru? 

R u m vre jaz sindi ganimda s'ójdüregeksin. 
Kar. bana ne be, ganéna söversen. 

R u m vre sen ne genabetim adem-im ? 

Kar . ulan genabet adamsan ne japajém be í 

R u m okso vre. 
Kar . bok soju sen sin köpölu. 

R u m vre jazagaksin, sindi tabangaji patlajagajim. 

Kar. jok jok jok, öjle tabanga-félan patlama, — eh ne jazajém ? 
Rum vre pesin selam. 44 

Kar . selam jazdék. 

R u m Celebi Nikololakije jaz bir ev japtiragak. 
Kar . ha bir ev japtéragak. 

R u m vre icinde lazim bir... nasil derler turkce bilmem ... vre japa-

gak vau vau vau. 
Kar . ha, hau hau hau. 
R u m ost ost vre. 
K a r . celebi sora fena japarém. 
R u m vre jaz. 
Kar . jazdék. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX. 22 
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Eum vre ev icinde bir kac kenef. 

Kar. kenef. 

Eum vre jirmi bes oda. 

Kar. oda. 

Rum oku vre. 

45 Kar. vaj bu fena, ben sekiz okká prasa, dokuz okká lana jazdém, 

sindi ne dedidi, ha celebi Nikololaki. 

Eum vre Nikololaki. 

Kar. ha Nikololaki. 

Eum sora? 

Kar. bir ev japtéragak icinde kopek. 

Eum ha vre pardon. 

Kar. celebi bastona gelemem. 

JRum ha kópék vre kopek. 

Kar. celebi köpejin adené bellijorsun amma jüzüme karsé kÖpek-félan 

deme, sora külálaré dejisiriz. 

Eum sora vre ? 

Kar. on iki kenef. 

Eum vre, kac kenef? 

Kar. on iki. 

Eum vre kül etti vre kül etti, cabukjala alti tanesini. 

46 Kar. keneji sen jala köpölu (ileri döru gidiip Hajejvati carér). 

Ha5- ne dir o bakajém? 

Kar. gel benirn zémba sakallé Hagigaujaum. 

Hag. ne o külhane ? 

Kar. sindi biz ortak dejl-mi-jiz ? 

Ha5- evet. 

Kar. sindi ben on iki kenef jazdém, celebi zijade jazdén dedi alté 

tanesi jalanagak, ücünü sen jala ücúnü-de ben. 

Ha3- ulan külhane, keneji jalajagak dejl-sin a, mektubdan mürekkeh 

jalajagán (der gider). 

Eum vre jaz ev icinde iki bakce. 

Kar. jazdék. 

Eum vre üc sofa. 

Kar. onu-da jazdék. 
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Eum vre celebi Dimitraki Sakiz adalarindan . . . dan dan dana danán 
dan (dijerek ikisi-de kalgériar). 

Kar. (tekrar Hagejvati carup) otuz kérk tabaka kjad getir. 

Ha3- ne kjadé? 

Kar. bilmem Sakéz adalaréndan ... dan dan dana dana dan dedi, 

öjle bir iki tabaka kjada sémajajak-ki* 

Ha5. ganém öjle up-uzun nicün jazafian, Sakéz adalaréndan de geci 

ver (gider). 

Eum vre zarfla. 

Kar. zarfladék, — paralaré. 

Eum (mektubu alép) vre ben sindi seni kajb edegejim. 

Kar. nasél kajb édesen? : 

Eum vre bak (der gözünü jumar, sora acar) gördün-mü vre ? 48 
Kar. ulan o güc bisej-mi ? ben-de japarém (der gözünü kapajép Celebi 

kacar, sora Karagöz gözünü acép) hoppala . . . ujdurduk, bu eji 

tigaret, isimiz var, her gélen bir türlü savusup gidijor (dejüp bu 

kantojle bir kac genc kézlar cékma baslar: 

Havuzum dört köseli, 

ici mermer döseli ; 

jana jana kül oldum, 

ben bu aska düseli. 

Laj laj laj lam laj laj lam. 

Kadifeden jelejim, 
pempezardan gömlejim ; 
potinim eski deje, 
ben nicün evlenmejim. 
Laj laj laj lam laj laj lam. 

Deniz dibi midije, 

altun kusak hedije, 

sarélalém jatalém, 

sahat geldi jedije. 

Laj laj laj lam laj laj lam. 

Üstü ácék pajtonnar . 
gezeriz pijasada ; 

22* 
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harf ataréz kéziara, 

bérakéréz merakta. 

Laj la] laj lam laj lam. 

kanto bittikte) 

49 Kézlar: gele gele geldik buragaza, ageb gönlümüz neregeze, jazégé 

baba vakténéz hajr ola. 

Kar. ha t (dijerek birden bire ajá kalkar) sej, sej a geldiniz. 

Kézén biri: se/a bulduk jazégé baba. 

Kar. (kendi kendine) a ganém sej, öndeki-de parlak amma arkada-ki 

da güzelge ; — sej, bisej-mi jazdéragaksénéz ? 

Kéz. evet jazégé baba amma... abla, sej sen söjle. 

Öbür kéz : a vallahi söjlejemigem, kéz söjleji ver ste. 

Kar. ühm, adam ne utanijorsénéz, söjleji verin vesselam; (kendi 

kendine) ageba bana-mi alaka ettiler ? (kéziara) ganém söjleji 

versenize. 

Kéz. Vallahi... [jorsun? 

60 Ablasé: a ajol sen deli-mi oldun, okadargék seji niéün söjlejemi-
Kar. sej, annaséldé; — name-mi jazdéragaksénéz f 
Kéz. ha. 
Kar. sej jazarém amma pesin baslama kérasé birer seftali. 
Kézlar: ah ajol, hic öjle sej olur-mu ? 
Kar. oldünnan olu verir, mektub bittikten sora... 
Kéz. a vallahi bu herif utanmijor. 
Kar. ganém bunda utanagak ne var ? 
Abl. kéz ne utanmaz herif bu. 
Öbür kéz : ah abla, ne olu verir, dedini japé verelim. 
Kézlar: hic öjle sej olur-mu ? 
Öbür kéz: olur ja, nicün olmaz. 
Kar. sej aferim aferim, olur ja nicün olmaz. 

51 Kézlar: á vallahi... (derken ,aho' dije bir nara kopár, kopup Deli 
Bekir gelir). 

Bek. ulan anasséné avradéné, kézéné késra'né, ogak davlan-bazéné, 
kümeste-ki kazéné, rajta-ki asélé sazéné, sandé'né sepetini, asta-
réné bezini, a zené jüzünü, burnunu gözünü, düzünü düzgününü 
sallajép sértladéménén... 
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Kar. deh köpölu kopek, ko$a kenef kuburunu juttun-mé í 

Bek. ulan babalék? 

Kar. ne var, kuru kalabalék. 

Bek. ulan bunnar burda ne arijor bakajém ? 

Kéz. vallahi efendi baba, gezmeje cékmésték, burda bu deli herife 

rast geldik, bize takélijor. 

Bek. ulan hajdén eve, bekennem olun bakajém, bir da sizi buralarda 52 
görmejim (dedikte kézlar giderler). — (KaragÖze) ulan sindi 

elimden ne cekegen bakajém 1 

Kar. sej ben burda jazégéjdim . . . 
Bek. ulan kéziara nicün takéldén bakajém ? 

Kar. inán olsun onnar bana takéldélar. \olur. 
Bek. ulan sindi senin bejninden meze, kaburgandan pirzola güzel 

Kar. haj esölu, ulan beni Karaman kujunu-mé zann ettin 2 

Bek. ulan su belini ej bakajém. 

Kar. nicün? [gelir)t 
Bek. ulan iki parce edüp kus basé cékaragan (derken Hagejva. 

Ha3. vaj Bekira, vakté serifler hajr olsun efendim. 53 
Bek. Álla ömürler versin H. celebi. 

H a 3 . efendim böjle vakétlé-vakétséz buralarda ne dolasijorsénéz ? 

Bek. efendim bu herif bizim kerimeleri ajartép burája getirmis. 

Kar . Hagigaugau aré boku a'zéma dolsun-ki jalan söjlijor. 

BJ13. haj külhane haj; — aman efendim janlés ólmaié, bu zaté ben 

tanérém, bu, burada jazégé-dér, bir janléslék ólmaié. 

Bek. jok Hagejvat celebi, ben bu herifi kesmejinge ráhat edemem. 

Ha 3. aman efendim jazék-tér, bendenize ba'zlajénéz. 

Bek. olamaz efendim. 

Ha5- aman efendim merhamet ediniz, bu seferlik ba'Majénéz. 

Bek. hajdé Hagejvat celebi, bu seferlik senin páterén icün braktém 

lakin jarén aysam bir güzel ojnu ojnar-mé bakajém ? 

Ha3« bas üstüne efendim (dedikte Deli Bekir gider, sora Hagejvatla 

KaragÖz-de ,On kerre ben demedim-mi' türküsünü söjlijerek 

giderler). 



í r ódeák-j áték. 

i Hads. (Mint rendesen Kasidét énekel, mondókájának befejeztével 
pedig Karagöz ajtaja elé megy és hívja): Karagöz hé Karagöz. 

Kar. (A ház belsejéből.) Mi az? 
Hads. Jer ficzkó, hamuházi jer (gel). 
Kar. Kopasz (kel) te vagy. 
Hads. Ficzkó nem kopaszt mondtam; — hogyan szólítson már az 

ember, no hivlak hát zsidóul: venaki venakix) (jer). 
Kar. Vedd a pénzt, tölts rákit. 
Hads. Hej köfte (hús-gombócz) evő, hej; — ficzkó eladó eladó2) (jer). 
Kar. Másnak is (ele-de) megteszem, neked is. 
Hads. Jaketo jaketo3) (jer). 
Kar. Zsiredényre (ja-kutu.su) nincs szükség. 
Hads. Nem is tudom már hogyan kellene szólítani; bija bijá4) (jer). 

2 Kar. (Lejön.) Hol a pilao ? 
Hads. Ficzkó miféle pilao ? 
Kar. (Hadsejvatra egyet üt, a mire az elfut.) Ebatta arczátlan em

bere, ajtóm elé jön és egyre piláfot mit hajtogat; — még csak 
eszébe sem jut, hogy Karagöz ő nagysága haragos-e, bosszús-e, 
fáradt-e avagy mélabúsan el-el ábrándozik ? — uram, valamit 
akartam írni (valamit vettem tollamba), jön és agyamat te... 
te... te ... (ezzel Hadsejvat ismét jön). 

Hads. Ugyan Karagöz, miért bosszankodol annyira, hisz csak be
szélgetni (ma%za konusmá) jöttem. 

Kar. Asztal verekedni (mása tokusma) jöttél ? 
s Hads. Lelkem nem így, uraságoddal kissé tanácskozni (haspuhal 

etmeje) jöttem. 

1) Spanyol-zsidó nyelven. 2) görögül. 8) albán nyelven. 4) perzsául. 
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Kar. Ki mondta neked, hogy fűszeres vagyok. 
Hads. Ficzkó hamuházi, micsoda fűszeres ? 
Kar. Mit tudom én, azt mondod, hogy régi mézet enni (eski bal 

jemeje) jöttél. 
Hads. Lelkem dehogy régi méz; azért jöttem, hogy lássalak és 

el-elmondjuk egymás baját (görüsüp dertlesineje geldim). 
Kar. Azért jöttél, hogy verekedjünk és egymásnak neki kemény

kedjünk (döüsüp sertlesmeje-mi) 1 
Hads. Ejnye de vastag fejű vagy hé ! — lelkem látni óhajtottalak 

(seni özledim) és . . . 
Kar. Már megint elkezdted? 
Hads. Mit? 
Kar. A zsebtolvajlást. 
Hads. Miféle zsebtolvaj ? 
Kar. Mit tudom én, nagyon is vizsgáltál (béni gözlemis-sin). 
Hads. Karagöz dehogy vizsgáltalak, látni óhajtottalak és eljöttem- 4 

hogy lássam, mi újság. 
Kar. Ficzkó, így beszélj há t ; — egyre csak azt hajtod, hogy asz 

tal verekedni jöttem, nem, régi mézet enni jöttem. 
Hads. Ej testvér régóta nem találkozhattunk, lássuk csak, hogy 

vagy (földön vagy-e, égen vagy-e, milyen világban vagy ne 
alemde sin) ? 

Kar. Még csak a serifében kódorgók, az alerrúg nem jutottam. 
Hads. Lelkem mit csinálsz ? 
Kar. Hagyd Hadsejvat hagyd, te se kérdezd, én se mondom; nem 

tudod, hogy mi érte szegény fejemet. 
Hads. Mi az (üdv legyen) testvér, mi történt ? 
Kar. Mi történt volna, újságíró lettem hé. 
Hads. Ficzkó hiszen kezedhez lábadhoz illik is, akár a tevéhez a 5 

selyemkereskedés. 
Kar. Ugyan tán nincs Ínyedre; — kinél vagyok én alább való ? 
Hads. Nem lelkem, nem azt mondtam, hogy sok neked, hanem az 

újságírók olvasni meg írni is tudnak, neked pedig az írást meg 
az olvasást isten teremtse elé. 

Kar. Különös, az újságiráskodáshoz olvasás írás is szükséges? 
Hads. Igen és azonfelül, hogy az általános jó erkölcsöknek szol

gálatot tehessünk külomböző tudományokban való gyakorlott-
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ság is szükséges, például az elvont tudományok közül az algebra 
(gebir). 

Kar. Neeem,lásd az erőszaknak nem engedhetek (gébre gelemem). 
Hads. A mérés számtana. 
Kar. Hogy a számolásban való tudományom milyen, jöjj és láss 

a mészárossal való adás-vevéskor. 
Hads. Csillagászat. 
Kar. Ahhoz kitűnően értek, ha egy sik bej-t látok, egy pillantásra 

megtudom, hogy van-e apró a zsebében avagy nincs. 
Hads. Bölcsesség. 

6 Kar. Ahhoz gyanú se fér. 
Hads. Földrajz meg jog (hukuk). 
Kar. Kukuk. 
Hads. A gazdagság tudománya (servet fenni). 
Kar. Nem ismerem. 
Hads. Kit? 
Kar. Servet efendit. 
Hads. Hej hamuházi hej ; — a közigazgatás tudománya (ilmi 

idare). 
Kar. Tudom, hogy sok olaj ne menjen kárba, éjjel égetik. 
Hads. Ficzkó nem arról van szó, a gazdálkodás módja. 
Kar. Tudom én, hogyan gazdálkodjak. 

7 Hads. Történet (tari%). 
Kar. Mi van azon, ezer háromszáz kettő. 
Hads. Törvény-tár (düstur). 
Kar. A destur-n&k (helyet) ,vigyázz' nemzetségét is ismerem. 
Hads. Politikai tudomány (ümuri sijasije). 
Kar. Ha négy evezőjű, ón a sijasiján kivül még a dugócska játékot 

is ismerem. 
Hads. Statistika. 
Kar. Nyugtom nincs rajta. 
Hads. Min? 
Kar. A kurta párnán (késajastéktan). 
Hads. Hej hamuházi he j ; — a gondolkozás tudománya (mantik). 
Kar. Mindnyája közt még legjobban ezt ismerem, és azon felül 

nagyon is szeretem. 
Hads. Lássuk hogyan ismered. 
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Kar. Eamazánkor főzik, savanyú tejet öntenek rá, beléje meg vag-s 
dalt húst tesznek. 

Hads. Hej féleszű hej, a gondolkozás-tant (mantik) manti-n&k 
(tészta étel) gondolva megtetted az újságiráskodássaj, egész
ségedre váljék hé. 

Kar. Egészségemre hát, ki nem szereti a mantit í 
Hads. üjságiráskodó embernek még a tintát is kell hogy nyalta 

légyen. 
Kar. Azt is nyaltam. 
Hads. Lássuk hogyan nyaltad ? 
Kar. Mikor a pajtásom szokta volt inni, én is nyaltam az edényét. 
Hads. Lelkem nem erről van szó, tudsz-e olvasni írni ? 
Kar. Nem együtt játszszuk-e minden esztendőben az íródeák-játé

kot, még egy olvasó-játékot is rám akarnál sózni ? 
Hads. Mintha bizony nagy dolgot művelnél vele, hogy az íródeák

játékot eljátszod úgy-e ? 
Kar. Lelkem én nem azt mondtam neked, hogy újságot olvastam, 

hanem hogy újságot írtam, 
Hads. Legyen úgy, lássuk hát hogyan írtál ? 9 
Kar. Ne kérdezd Hadsejvat, megfogtak és bedugtak egy edénybe. 
Hads. Ugyan, a Jalovai útba-e ? 
Kar. Nem a lelkem, azt mondták izé lettél. 
Hads. Mit mondtak, mi lettél ? 
Kar. Formason-e (istentagadó), felfoson-e, ilyes valami. 
Hads. Ah tudom már, filozóf. 
Kar. Az az, azt mondták ime ilyen lettél. 
Hads. Hát aztán ? 
Kar. Váltig mondtam, hogy ez a mondtátok ember én nem vagyok, 

meg nem tudtam velük értetni; végre is erőszakkal bejutottam 
az edénybe; óh Hadsejvat olyan szűk, olyan nedves volt, hogy 
csepp híja, hogy szét nem pukkantam, az anyatej is az orro
mon jött ki. 

Hads. Hogyan szabadultál ki ebből a kínos helyzetből (muzi-10 
hadán) ? 

Kar. Ficzkó muzsikának- minek mi helye itt, edény feneke, 
edényé. 

Hads. Legyen úgy, hogyan kerültél ki az edényből ? 
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Kar. Ha én rajtam múlik, nem lett volna lehetséges; a jóltévök 
egyike az edényt összetörte és így jutottam ki. 

Hads. Nagyon jó. 
Kar. De még különösebb . . . 
Hads. Beszéld csak el. 
Kar. Az edény összetörtekor a szabadban maradtam ugyan, ekkor 

a fejemre egy csengős süveget, lábamra meg csengős csizmát. 
Hads. Szóval mindkét lábadat egy papucsba szorították. 
Kar. A kezembe is egy sípos ostort adtak és azt mondták: ime 

tatár lettél. 
Hads. Különös, az újságírást tatárkodással cserelted fel? 
Kar. Dehogy csere-bere, be szót nem értő ember vagy hé, mester

ségem megint az újságírás, csak a formája más. 
11 Hads. Ha úgy van, hol a csengő ? 

Kar. Széttörött. 
Hads. Ej ej, bár ne tört volna szét. 
Kar. Én sem akartam, hanem baleset történt vele. 
Hads. Szóval nem ujságíróskodhattál. 
Kar. Lelkem nem a mesterségen múlt; azt nem tudom, mások 

hogyan csinálják. 
Hads. Na most mi tévő leszel? 
Kar. Mostan először is magas személyed azután meg magas szemé

lyem egyet mulatunk. 
Hads. Ez könnyű, hanem mivel mulatunk? 
Kar. Te is megtetted, talán elapadt a múlatás forrása? például 

előttünk tél megettünk nyár, télen sár nyáron por és még mi 
mindenféle elbeszélések; ezeket öt nyelven megírjuk és eladjuk. 

i2 Hads. Ficzkó, tudsz-e öt nyelvet ? 
Kar. Persze hogy tudok, újságíróskodásomkor öt nyelvet használ

tam ; voltaképpen hatot tudok, hanem egyet nem beszélek. 
Hads. Melyiket? 
Kar. Szép anyanyelvemet a mingen nyelvet, mely a világra hozott-
Hads. Hát a többiek melyek ? 
Kar. Mindenek előtt törökül. 
Hads. Aztán ? 
Kar. Francziáúl? 
Hads. Tudsz francziáúl ? 
Kar. Persze hogy tudok. 
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Hads. Mondj valamit, lássuk. 
Kar. Didón goni man%a bonor pardon. 
Hads. Nagyon jó, ez a második. 
Kar. Aztán görögül. «•.**; 
Hads. Eh görögül is mondj csak valamit. 
Kar. Tikamis kalos falan-filan (hogy vagy, jól, ez és az). 
Hads. Ezzel három. 
Kar. Aztán örményül., . i» 
Hads. Beszélj csak. 
Kar. A hamis ötöst a kurta arnautnak adta gillasz. 
Hads. Négy. '.'• . 
Kar. Bulgárúl. . » 
Hads. Emígy is beszélj csak valamit. 
Kar. Znasti dajna meni dobra bot. 
Hads. Pompás, oroszlán Karagözöm, így hát voltaképpen te zárt 

szekrény voltál. 
Kar. Persze, hát mit gondolsz, — hogy jó módunk ne legyen. 
Hads. A mióta nem láttalak egészen megváltoztál. 
Kar. Pedig még mit láttál, te még csak ezután fogsz engem meg

érteni. 
Hads. Hanem testvér te valóban haladtál. 
Kar. Persze hogy haladtam. 
Hads. Eh, nem találhatnánk-e együtt valami jövedelmi forrást ? i* 
Kar. Miért ne? 
Hads. Ugyan Karagöz, valami jutott eszembe. 
Kar. Mi jutott megint? 
Hads. Egy szép útja a pénz-nyerésnek. 
Kar. Ficzkó, én minden nap bolyongok az utczákon, de ilyes do

logra még nem akadtam; hol az a szép út ? 
Hads. Ugyan testvér, te szépen írsz, néhány nyelvet is értesz. 
Kar. Osztán? 
Hads. Minek sietsz úgy ? 
Kar. Nem, izé azt a pénzes utat hadd látnám. 
Hads. Nekem egy boltom van, ezt neked adom, szép íróbolt lesz 15 

belőle, de meg elegendő nagy is; te ülj a boltban, én neked 
jócska klienseket szerzek, a kiknek ügyei után fogsz látni; — 
ebből jócska pénzt szerzünk és társnak állva hozzád majd csak 
elélünk; mit szólsz hozzá? 
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Kar. Derék, én kétágú szakállú Hadsidsaudsaum, híjával ne légy 
mint a domb retekje. 

Hads. Azután apró gyerekeket is küldök, hogy olvastasd őket; ebből 
is nyerünk valamicskét. 

Kar. Az is lehet ficzkó Hadsejvat, te tíz párásnak a szegénye. 
Hads. Karagöz én mostan megyek és rendbe hozom a boltot. 

16 Kar. Eajta csak. 
Hads. Addig is ,ja huc veled! (Ezzel elmegy). 
Kar. Velem is ,o o' (Ezzel a maga ajtaja felé megy és ,tak tak' zör

get az ajtón). 
Fel. (A házból): Ki az? 
Kar. (Visszatér és Hadsejvatot kiáltja elé. — Hadsejvat visszajön) 

Izé kinek hívnak engem ? 
Hads. Hogyhogy, kinek hívnak engem ? 
Kar. Lelkem haza mentem és azt kérdezték, ki az. 
Hads. Lelkem, mondd, hogy férjed (ajaliniz) jött (ezzel elmegy). 
Kar. (Ismét haza megy és zörgeti az ajtót). 
Fel. Ki az? 
Kar. A hajai (árnyék) játékos jött meg. 

17 Fel. Ugyan ficzkó, itten körülmetélés ünnepe most nincs, más 
felé nézz. 

Kar. (Ismét visszatér, előkiáltja Hadsejvatot és azt mondja neki) 
izé azt mondták, hogy nincs itten körülmetélés ünnepe. 

Hads. Te mit mondtál ? 
Kar. Azt mondtam, hogy a hajai-játékos jött meg. 
Hads. Lelkem dehogy hajai-játékos, menj és mondd, hogy az urad 

(ko$an) jött meg (ezzel elmegy). 
Kar. (Megy és zörgeti az ajtót.) 
Fel. Ki az ? 
Kar. Kocsán (kocán) jött. 
Fel. Ej ficzkó, mit csináljak a kocsánnal, vidd azoknak, a kik 

jószágot tartanak. 
Kar. (Visszatér) Hadsidsaudsau ? 
Hads. (Jön) Lelkem, mi baj ? 
Kar. Ficzkó azt mondták, hogy a kocsánt azoknak vidd, a kik 

jószágot tartanak. 
18 Hads. Lelkem mondd: nyisd ki, én jöttem; ha azt kérdi, ki vagy, 

mondd : Karagöz. (Ezzel elmegy). 
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Kar. (Megy és zörgeti az ajtót.) 
Fel. (Nem hallja, hanem bent a gyermek bölcsőjét rengetve a. 

következő ninnit [gyermekdalt] énekli: 

Ninni fiamnak ninni, 
aludjék fiam ninni, 
nőjjön magzatom ninni. —). 

Kar. (Ismét zörgeti az ajtót.) Nyisd ki hé. 

Fel. (Nem hallja): Ninnit mondok fiamnak ninnit, 
aludjék a gazember fia ninni, 
nőjjön a gézengúz fia ninni. 

Kar. Nyisd ki az ajtót hé, izé dolgom van. 

Fel. Ninni ninni nirmicske, 
bő hagymájú kis paszulj, 
fiam egyék jóllaktig. 

Kar. Ficzkó, a nadrágom piszkítom be, nyisd ki. i* 

Fel. Dandini dan din dandija bej, 
az anyja kő-tyúk; az apja túzok; 
égtem főztem 
de bolond egy faj: 
csikoskás, csikoskás nagynéne, 
bokrétás sógornéja, 
gyűrt nadrágu nénike, 
félpapucsú nagyanya. 

Kar. (A kapukilincset mindkét kezével veri, a hogy csak erejétől 
telik). 

Fel. Ki az a kapuban ninni 
ki veri a kaput ninni ? 

• . . " ' . . . . 

Kar. Nyisd ki mondom, én jöttem. 
Fel. (Jön, a kaput kinyitja.) Allahra, vakulj meg ember, a gyere

ket is felköltötted. 
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20 Kar. Most a gézengúz fiának szólaltatsz úgy-e ? 
(Azután Karagözék felé egy széket és asztalt állítanak fel, az 
asztalra egy-két tentás edényt, néhány tollat és néhány ív író-
papirt tesznek, — azután egy kaszidével Hadsejvat jön elé). 

Hads. (A Kaszide befejeztével.) Karagöz, Karagöz, Karagöz ! 
Kar. Ficzkó lélegzetet végy hé! 
Hads. Karagöz, Karagöz fuss fuss (ko§). 
Kar. me ... me... me ... (Ezzel egyszerre csak alighogy lejön, bele

ütődik az asztalba és elesik, aztán felkel): ki rakta ide ezt a 
zsibvásárt? . 

Hads. íme a mondottam bolt. 
Kar. Miféle bolt ez ? 
Hads. Rád nézve is nagyon alkalmas. 

21 Kar. Ennél jobb már mit sem ér. 
Hads. Ej, hány garas házbért adsz? 
Kar. Miféle házbér, te hány garast adsz nekem ? 
Hads. Ficzkó még én adjak neked ? 
Kar. Minden esetre, ellophatják; aztán egy edény árpát is hozz ide. 
Hads. Miféle árpát? 
Kar. Ficzkó, hát nem liba-ól-ó ez? 
Hads. Lelkem egy nagy boltot liba-ólnak tennél meg? 
Kar. Persze. 
Hads. Karagöz, te most ülj le ide, meglátod hogy mennyi klienst 

küldök én hozzád. 
Kar. Jól van, hát pénz ? 
Hads. Havonként öt medsidijét kapok. 

22 Kar. Ficzkó, de adj nekem naponként egy hármast (három gara
sost), hogy én itt üljek* 

Hads. Most lakbérre-mire nincs szükség ; a mit a kliensektől ka
punk, közös lesz. 

Kar. Nohát raj ta. 
Hads. Barátaim egyikének egy kis fia van, a minap éppen rólad 

volt szó, megyek és azonnal elküldöm fiát, te is szépecskén 
olvastasd (ezzel elmegy). 

Kar. (Kezébe veszi a tollat.) Öt meg öt kétszer öt, ötből öt elment, 
a házból a vendég elment nu l l a ; kilenczből öt nem mehet, 
kilenczből kilencz kiment, a házból a bérlő kiment, ismét 
nulla. 
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(Ezzel egy türkü kíséretében egy kis fiú jön.) 
Fiu Apó, add kezedet hadd csókoljam meg (destinizi pus idejim).-2s 
Kar. A korsóból latrot csinálsz (testiji pust-mi edejen) ? 
Fiu Kezedet hadd csókoljam. 
Kar. Nagyot nőjj (ezzel kezet csókoltat), hogy hívnak? 
Fiu: Memis-nek. 
Kar. Evett-e (jemis-mij? 
Fiu Memis-nek. 
Kar. Evett vagy nem evett legyen; — mostan arnaut avagy fran-

czia módszer szerint akarsz-e olvasói? 
Fiu A hogyan lehet. 
Kar. Ide nézz (ezzel kezébe veszi a tollat és az ábéczé-betűket 24 

írja); mostan arnaut módjára olvassunk. 
Fiu Nagyon jó. 
Kar. elif semmi, be alatta egy pont, te felette két pont, se felette 

három pont, §im a hasában egy pont, ha semmi, yi felette egy 
pont, dal semmi; — így ezeket egészen dal-ig jól tanuld be, 
azután meg elif, be ... nos? 

Fiu elif, be, te, se. 

Kar. $im, dal-o& ritka szakálú 
kapta kenyerét, 
ment a lúdólba. — aztán ? 

Fiu: sim, ha.. .ti, zi. 
Kar. Czigány leánya (cingene kézé). 
Fiu: ajin, gajin. 
Kar. Czigány nagybátya (cingene dajén). — továbbá elif kenyér 25 

(ekmek), be rétes (börek), te fű (tere), se felelet (serab), gim 
furkós (comak), dal dob (davul), zel klarinett (zurna) én hadd 
lopom te játszod (sen ojna). 

Fiu Az elif hogyan Íródik? 
Kar. Most frank módjára írunk; — csinálj csak egy ugorkát. 
Fiu íme. 
Kar. így, ez az elif (f) j — ezek már nehezek, zel-íg ezeket is tanul

juk be; — csinálj csak egy fél pereczet, alá meg egy mogyorót. 
Fiu Igy-e? 
Kar. Nem, add csak ide a tollat; — ime itt a félperecz alatta meg 

egy mogyoró, ez a be (y) • ismét egy fél perecz felette két mo-
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gyoró, ez a te ( j) ; fél perecz felibe három mogyoró, ez a se($\' 
most egy egész perecz, egyik végén egy ívet kell vonni, köze
pébe meg egy mogyorót, ez a $im (•-); ha a mogyorót elha
gyod, ha lesz (^-); ha a mogyorót egészen a perecz felibe 
teszed, yi lesz ( ^ ) ; aztán ha egy közepén meggörbedt botot 
csinálsz, dal (S) • ha mogyorót teszel felibe, zel lesz (S\ • (ezzel 
a gyermeket tanítja, később a gyermek elmegy. — Aztán a 

26 következő dallal az Arnaut lép elő : 

Fehér lovam befestettem, 
A Dunán által ugrattam, 
Ne sirasd a szegény anyát. 
Dimjano rajta rajta móri 
Ezüst állú. 

A Dunában mossa vásznát, 
Ki nem szeret bulgár leányt? 
Csókoltam vón sötét szemét. 
Dimjano stb. 

Duna hidja kőből való, 
Te juttattál engem bajba, 
Társ baráttól elválasztál. 
Dimjano stb.) 

27 Arn. (A dal bevégeztóvel): Hó vore (legény) jöttést jöttünk egész 
idáig, de a szivünk még meddig! 

Kar. (Fejét felemelve): Ki ez ? 
Arn. Vore apócska. 
Kar. Mi kell száraz csomóka. 
Arn. Üdvözöllek sóval borsóval. 
Kar. Isten hozott szegfűvel fahajjal. 
Arn. Hogy vagy, jól? (sije mire sindosi) vore, nem eszem ze . . . 

zer... zerdés (édes) p i . . . p i . . . piláfot. 
Kar. A k e . . . k e . . . kemény szurkot edd meg. 
Arn. Hé vore, arnautúl tudsz-e vore ? 
Kar. Én az arnautnak perzsáját tudom. 
Arn. Beszélj hát csak. 
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Kar. Jizzetini mizzetini, edd a fenekem, hogy tudd meg az izét. 
Arii. Te író vagy vore ? 
Kar. Az. 
Arn. Vore, országomba van-e egy írot t leveled, vore ? zs 
Kar. Ficzkó, lehet-e szó kész levélről ? 
Arn. Vore, írsz egyet gyorsan? 
Kar. Mi a neved ? 
Arn. Bajram. 
Kar. Na ezt rosszul tetted, mielőtt még a gyerek seregnek ruhá t 

csinálhat tam volna, gyorsan elő jöttél. (Ezzel Hadsejvatot kezdi 
előkiáltani). 

Hads. Mi az hamuházi , mi baj megint ? 
Kar. Jer jer (ezzel átöleli), ünneped áldott legyen. 
Hads. Ünneped szent legyen (ejidiniz sajid olsun). 
Kar. (Egyszerre csak elhagyja): Az oka? én a nevemmel meg 29 

vagyok elégedve, mindenki engemet Karagöznek tud, mos tan 
meg tudassam, hogy Sajid a nevem ? 

Hads. Lelkem ki mondot t neked Sajidot-mit; az azt jelenti , hogy 
bajramod áldott legyen. 

Kar. Mit tudjam én, így beszélj te i s ; már vagy ezerszer mond
tam, hogy nekem ilyen húzós szókkal ne állj elő. 

Hads. Kár érted kár, hisz íródeák volnál; mér t h ív tá l? 
Kar. A bajram jöt t meg, azért hívtalak, hogy ünnepet ta r t sunk. 
Hads. Ficzkó miféle bajram ? so 
Kar. Az a rnau t bajram. 
Hads. Miféle a rnaut bajram ? 
Kar. íme há t am megett áll. 
Hads. Ficzkó az kl iens; raj ta csak lódulj , nézd : levelet akar -e 

iratni ? írj és kaparj be néhány garast . 
Kar. E h (helyére megy, Hadsejvat is el) Bajram uram, mi lesz ? 
Arn. Vore, üdvözletet írsz. 
Kar. Megvan. 
Arn. Vore ennyit , csak is üdvözletet. 
Kar. (Egy kicsit perczegtetve a to l lá t ) : Kész. 
Arn. Zárd be. 
Kar. (Bezárva): í m e fogd. 
'Arn. Vore, hátad megett követ dobálnak a gyerekek. 
Kar. (Hátra fordul): Ne dobáljatok h é ! (Ezalatt az a rnau t elfut; 

NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX. n 
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— Karagöz ismét megfordul): hé Bajram uram, mit ? hej 
kutyaházi, ficzkó majd összekeríttetlek én a ramazánnal. — 
Ezzel hozzá kezd az íráshoz, azután meg a Láz vonul elé ezzel 
e türküvel: 

sí A tarka harisnyáit, 
A pénzt én adtam érte; 
A ki arám elveszi, 
Eladom az anyját is. 
Diu diu div div diu. 

Odalent a tölgy ága, 
Fogjad és jer ide fel; 
Mért nem adják az asszonyt? 
Laz is isten szolgája. 
Diu diu stb. 

Hegyen nő a gesztenye, 
A csúcsa pipa forma; 
A ki arám id' adja, 
Ölelkezem nevetve. 
Diu diu stb. 

A türkü után) 
32 Laz: Izé, jöttést jöttünk egész idáig, de a szívünk még meddig. 

Kar. Ej, megint jött egy. 
Laz: (Nagyon gyorsan beszélve.) Izé, te író vagy üdvözöllek, hogy 

vagy, jól vagy-e, boldog vagy-e; tele vagy-e, üres vagy-e 
száraz vagy-e, nedves vagy-e; jól laktál-e, éhes vagy-e; — izé 
Trapezuntból jöttem, vettem egy hajó rezet, vettem egy hajó 
mogyorót; az úton nagy vihar ért utói bennünket, nagy vihar 
ért utói, az említetted réz a tenger fenekére ment, az említet
ted mogyoró a tenger felett maradt, a portékául említetted 
mogyoró, a portékául említetted mogyoró . . . 

Kar. Stoper (megállj), hej szófia gézengúzzá hej, akár egy angol 
gép; — izé ide nézz, Íratni akarsz valamit ? 

asLaz: Izé, szél ment karomba, azért jöttem, hogy muskát iratok 
veled; izé nagyon fáj apócskám; te tudod, hogy mit kell ten

nünk, állapotom rossz . . . 
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Kar. Tornehet, fiezkó, meg nem szűnik a lélegzete; — nagyon jó, 
írok egy niuskát, de mi a neved ? 

Laz: Izé Hajreddin. 
Kar. Stop (megállj); rajta mereven állj (hajdé dik dur) ! 
IMZ : Hajreddin, Hajreddin. 
Kar. Ha, Hajrettin, tudom már (ezzel egy-két darab papirost beír 

és az egyiket átadja): ime vedd, reggelenként füstöltesd; (a má
sikat adja) : ezt meg a gyógyszereshez vidd. 

Laz: Köszönöm apócska, várj hadd adjam a baksisodat. (Ezzel 
Karagöz háta iránya felé elkezdj ,czoki czoki', Karagöz is hátra 
fordul és mialatt czoki czokit mond, a Láz elfut). 

Kar. (Visszafordul és látja, hogy a Láz elment): Fiezkó, ez iss* 
elment, hej. 

Hads. (Jön): Karagöz ? 
Kar. He? 
Hads. Vedd csak elő azokat a lírákat. 
Kar. Miféle lírákat? 
Hads. Mintha én nem tudnám úgy-e? 
Kar. Mit tudsz? 
Hads. Két líra az arnauttől, kettő Hajrettintől, összesen négy 

líra ; ketteje a tied, ketteje az enyém. 
Kar. Fiezkó, az egyik elkezdi, hogy hátad megett követ dobálnak 

a gyerekeik, a másik: meg czoki czoki és ezzel elfutottak. 
Hads. Nekem mindent elmondtak, a mennyit adtak. 
Kar. Valahogy el ne hidd hé, hazugság az egész. 
Hads. íme nem tudom, ha még egyszer mondod, el nem fogadom; 35 

— nyisd ki a szemed, ne szalaszd el őket. (Ezzel elmegy; — 
utána meg egy perzsa kaszidét énekelve a Perzsa lép fel.) 

Per. (A kaszide éneklése közben): óh óh óh. 
Kar. (Azonnal talpra áll és óh óh-kat mondva a perzsát gunyol-

gatja.) 
Per. Fiezkó te, miféle gazember (guramsayj vagy ? ü 

Kar. Száraz hagyma (kúra saremsak) te vagy. 
Per. Fiezkó, pusztulj, mondom. 
Kar. Nem pusztulok, mondom. 
Per. (A kaszide éneklése közben): óh óh. 
Kar. óh óh. 
Per. Fiezkó, most mindjárt nagyapád taknyát.. 

23* 
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36 Kar. Ugyancsak ellensége a náthának ám. 
Per. Kotródj (jat) ember. 
Kar. Nem fekszem le ember (jatmam kiéi), nem alhatnám ember. 
Per. (Miután a kaszidét befejeztex Karagöz mellé jön) : Esselam 

(üdv veled). 
Kar. Vesselam (és azzal vége). 
Per. Ficzkó, te perzsa (a$em) vagy ? 
Kar. Az, tudatlan (a$emi). 
Per. Tudsz-e perzsául (farisi midani) ? 
Kar. Hogy szeressem az anyósodat (sevejim kajnanané}.. 
Per. Ficzkó, ismersz-e engem? 
Kar. Nem ismerlek. 
Per. Ficzkó, engem Ali Ekber gazdának hívnak. 
Kar. Tudom, bolond dögnek (deli geber). 
Per. En Iránból jöttem. 

87 Kar. Hej köfte-evö hej , mindeddig í róban (ajran) vo l tá l? m e n y 
nyire kerestelek én téged, mit csinál savanyú tej úrfi, jól érzil 
magát ? a múl t esztendőben anyám asszony a köpüben rázo
ga t t a őket, még most is rázódnak ? 

Per. Ficzkó, gunyolódol velem ? 
Kar. Ficzkó, gúnyolódom veled. 
Per. Ficzkó, én az ember fejét beverem. 
Kar. H á r o m lira kártérí tést vesznek ra j t ad ; — izé Adsemi apó,, 

minek veszekedjünk, valami ügyed-bajod van tán ? 
Per. Ficzkó, ha dolgom nem lett volna, miért jö t tem volna ide ?' 

;— ficzkó, én kereskedő vagyok, Iránból ezer teve gyöngyöt 
(in^i) hoztam. 

Kar. Derék Adsemi apó, ezer teve füge (ingir); ugyancsak 
eszünk ám. 

88 Per. Ficzkó ezer teve rubint (jakut) hoztam. 
Kar. Azért volt hát tegnap negyedünk kávéházában az a nagy 

üdvözlégy zaj; nézem: hát az egyik üdvözlégy Jakubgazda, a 
másik Isten hozott Jakubgazda; ficzkó hisz Sztambul egészen 
megtelt Jakubokkal; — hát még mit hoztál ? 

Per. Ezer teve smaragdot (zümrüt) holmit hoztam. 
Kar. No ezt ugyan rosszul tetted, ezer teve szegény (zűrt) téged 

is kifoszt, engem is, nemzetségünket i s ; — aztán ? 
Per. Ezer teve nagyértékű (girembaha) holmit hoztam. 
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Kar. Jaj, valamennyi közt még ez a legrosszabb adsemi apó, izé, 
ezer teve sodomita (gulampara) egész nemzetségünkre átkot hoz. 

Per. Ficzkó, ezzel én sokai kereskedtem, aztán Bektasnak tízezer 
garas árú portékát adtam; most én pénzemet akartam, nem 
adta. Csinálsz-.e nekem Bektas számára egy adós levelet 
(senet) ? 

Kar. Izé Adsem apó, én író vagyok. 
Per. Hiszen tudom. 
Kar. Ha tudod, miért kérded, hogy Besik-tas számára csinálsz-e 39 

kosarat (sejoet) ? 
Per. Ficzkó, nem kosár.; levél kell, levél. 
Kar. Eh csinálok, hanem elébb pénzt. 
Per. Ficzkó adok. 
Kar. Adsz ám, csakhogy aztán hátam megett talán követ földet 

dobálnak és mi minden megeshetik még. 
Per. Ficzkó írj mondom. 
Kar, Ficzkó, elébb a pénzt mondom:; mesterem megver, mondom. 
Per. Ficzkó megadom, kutya fia. 
Kar. Izé Adsem apó, most mindjárt az eszes elevennel hozlak 

össze. 
Per. Ficzkó, fogsz írni:? 
Kar. Tűzbe hozzam-e a :perzsát? — ficzkó fogsz-e nekem pénzt 

adni? 
Per. Most mindjárt kitaposom a lelked. 
Kar. Düddüh. 
Per. Szamárfia. 

40 

Kar. Adsemi apó ^ócska-mi (eski-püskü), de aztán majd bot lesz. 
Per. Ficzkó írsz-e, ficzkó írsz-e ? 
Kar. A perzsa ugyancsak neki gyuladt; — ficzkó nem írok. 
Per. írj hát mondom. 
Kar. írok no. 
Per. Ficzkó gyorsan. 
Kar. (Tollát egy kissé perczegtetve): Fogd (ezzel átadja). 
Per. Ficzkó gól van '(jayje)-. 
Kar. Hm savanyú (eksi)., a pénzt el ne felejtsük. 
Per. (Úgy beszél, mintha valaki volna Karagöz háta megett): Ficzkó 

pusztulj mondom, ki hívott téged? — (Ezzel Karagöz is hátra 
fordul, a perzsa -ezalatt elfut). 
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Kar. (Arcczal visszafordul): Adsemi apó* hé ? ez is elinalt ? (Ezzeí 
Hadsejvat jön). 

Hads. Lássuk vájjon most mit ino-ndasz? a perzsa kerekszám. 
három lirát adott. 

4i Kar. Én az íródeákoskodásról lemondtam. 
Hads. Ezzel nem fogsz ki rajtam, másfél lírát kell adnod. 
Kar. Micsoda másfél lírát'? még csak másfél párát se kaptam. 
Hads. Havi hum-oi nem ismerek, pénzt. 
Kar. Miféle pénz — .ficzkó pusztulj mondom,, ki hivott téged ? és-

ezzel elmenekült. 
Hads. Ezúttal legyen, de következő alkalommal semmire sem 

hallgatok; — (ezzel elmegy — azután egy sarkival egy görög 
jön elé). 

Gór. (A dal bevégezte vei): tikamis hala (hogy vagy, jól)? 
Kar. A pap fenekét nyald (jala). 
Oor. Vre, író vapy? 
Kar. Az, író vagyok, hanem elébb a pénzt. 
Gör. Tudsz-e írni (jazé) ? 
Kar. A nyarat (jaze) is tudom, a telet is-. 

42 Gör. írsz-e egy levelet, vre ? 
Kar. írok, hanem elébb a pénzt. 
G<">r. Vre miféle pénz (tine parádés)? 
Kar. Mit mondasz? 
Gör. Vre, tudsz-e (ekseriz) görögül? 
Kar. A szegnélküli (eksersiz) görög piszkot nem ismerem. 
Gör. Beszélsz (parla-vu) francziáúl ? 
Kar. Mit tudom én, fénylett-e (parlade)a franczia, nem fénylett-e?' 
Gör. Vre, megírod-e a levelem ? 
Kar. Vre, adod-e a pénzem? 
Gör. Vre, mindenesetre hogy adok pénzt.. 
Kar. Adj, hát lássuk. 
Gör. írj vre, adok. 
Kar. Adsz ám, csakhogy ha előre adod, annál jobb lesz. 

43 Gör. í r j vre, mielőtt a levél meg nem íródott,, ki ad pénzt ? 
Kar. Olyan is van h é ; -— aztán talán neked is egy ismerősöd j ö n 

mint a perzsának. 
Gör. Vre miféle ismerős vre ? azonnal megpukkadok.. 
Kar. H a megpukkansz, kinek hozzá mi köze? 
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Oör. Vre, írj, most mindjárt kiszidatod a lelkem. 
Kar. Mi közöm hozzá hé, ha szidod is a lelked. 
Gör. Vre, te miféle fertelmes ember vagyok? 
Kar. Ficzkó, mit csináljak, ha fertelmes ember vagy? 
Gör. Pusztulj (okso), vre. 
Kar. Piszok nemzetség (bok soju) te vagy, kutyaházi. 
Gör. Vre, fogsz-e írni, azonnal elpattantom fegyveremet. 
Kar. Nem nem nem, fegyvert-mit ne sütögess; — eh mit írjak? 
Gör. Nikololaki úrnak írd, hogy egy házat csináltasson. 44 
Kar. Házat csináltasson. 
Gör. Vre, legyen benne egy hogy is mondják törökül nem 

tudom . . . . vre, csináljon vau vau vau. 
Kar. Aha, hau hau. 
Gör. Czoki czoki, vre. 
Kar. Uram, majd rosszul találom aztán csinálni. 
Gór. Vre írj. 
Kar. Megírtam. 
Gör. Vre, a házban egy néhány árnyékszéket vre. 
Kar. Árnyékszék. 
Gör. Vre huszonöt szoba. 
Kar. Szoba. 
Gör. Olvasd vre. 
Kar. Jaj ez nem jó, én nyolcz okká spárgát, kilencz okká káposztát 45 

írtam; — mit is mondott az imént ? igaz Nikololaki úr. 
Gör. Vre, Nikololaki. 
Kar. Igaz, Nikololaki. 
Gör. Aztán ? 
Kar. Házat csináltat, beléje kutya. . . 
Gör. Azaz vre bocsánat (pardon). 
Kar. Uram, botot (bastona) nem akarok. 
Gör. Az kutya vre kutya. 
Kar. Uram, a kutya nevét tanulod be ugyan, hanem így szemembe 

kutyát-mit ne emlegess, mert majd kalapot cserélünk aztán. 
Gör. Hé, aztán, vre ? 
Kar. Tizenkét árnyékszék. 
Gör. Vre, hány árnyékszék ? 
Kar. Tizenkettő. 
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Gör. Vre tönkre teszel, vre tönkre teszel, hat darabját azonnal 
nyald fel. 

46 Kar. Az árnyékszéket te nyald kutyaház i ! (Egyenesen előre megy 
és Hadsejvatot kiáltja). 

Hads. Mi az, lássuk ? 
Kar. Jer, én hegyes szakállú Hadsejvatom jer . 
Hads. Mi az hamuházi ? 
Kar. Mi úgy-e társak vagyunk. 
Hads. Igen. 
Kar. E n most t izenkét árnyékszéket ír tam, az uraság azt mondja 

hogy sokat í r t am és hogy hat darabjának fel kell nyalódni, 
hármát te nyald, hármát meg én. 

Hads. Ficzkó hamuház i , hiszen nem az árnyékszéket kell nyalnod 
a levélről fogod a téntát felnyalni. (Ezzel megy). 

Kar. Nos ? 
Gör. Vre, írj a házba két kertet. 
Kar. írtam. 
Gör. Három előszobát. 
Kar. Azt is írtam. 
Gör. Vre, az eresz festett legyen. 
Kar. írtam. 

47 Gör. Vre Dimitraki urasága Sakiz szigetéről ről ről róla róla ról 
(ezzel mindkettő ugrál). 

Kar. (Ismét Hadsejvatot kiáltja elő): Vagy harmincz-negyven ív 
papirost hozz. 

Hads. Miféle papirost ? 
Kar. Nem tudom, azt mondta Sakiz szigetéről ről ről róla róla ról, 

egy-két ív papirosra ez ki nem fér. 
Hads. Lelkem ilyen nagyon hosszan miért irnád, mondd hogy 

Sakiz szigetéről és ez elég (elmegy). 
Kar. (Hátra fordul); Megírtam. 
Gór. Vre, tedd borítékba. 
Kar. (A levelet bezárja): beborítottam, a pénzt. 
Gór. (Veszi a levelet): Vre, én most téged elveszítelek. 
Kar. Hogy veszítesz el ? 

ésGör. Vre ide nézz (ezzel szemét behunyja, aztán kinyitja); lát
tad vre ? 

Kar. Ficzkó, a valami nehéz dolog ? én is megcsinálom. (Ezzel 
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szemét behunyja, az uraság meg elfut; — aztán Karagöz ismét 
felnyitja szemét): hoppala, jól csináltuk, ez jó üzlet, sok a 
dolgunk; minden jövő valami úton módon elmenekül. (Ezzel 
írni kezd, miközben néhány fiatal leány jön elő dalt énekelve). 

Medenczém négy szegletü, 
Márvánnyal van kirakva; 
Egvést hamuvá váltam, 
A mióta szeretek. 
Laj laj laj lam laj laj lam. 

Bársonyból a mellényem, 
Pamutból van az ingem; 
Ha a czipőm régi is, 
Miért ne házasodjam ? — Laj stb. 

Tenger alján a csiga, 
Arany öv az ajándék ; 
Ölelkezzünk feküdjünk, 
Hétre jár már az óra. — Laj stb. 

Felül nyitott fogatok, . 
Sétatéren sétálunk; 
Szót dobunk a lányoknak, 
Gondba hagyjuk ott őket. — Laj stb. 

Lányok (a dal befejeztével): Jöttést jöttünk egész idáig, de a szívünk 49 
vájjon még meddig; — író apó, jó napot. 

.Kar. Mit? (ezzel egyszerre csak feláll) izé, üdvözöllek. 
Lány Üdvözöllek író apó. 
,Kar. (Maga magához): óh lelkem, izé az elülső is ragyogó, de a túlsó 

még szebbecske; — izé valamit akartok tán iratni ? 
.Lány Igen író apó, hanem . . . néne, izé te szólj. 
Másik L 0 bizony isten én nem mondom, lány te mondd. 
.Kar. Ühm, izé ühm, ember mit szégyellitek, mondjátok meg 

és azzal vége; (maga magához): vájjon én belém szerettek-e 
ezek? 

Xány Allahra. . . . 
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50 Néne : Ugyan gyerek megbolondultál, olyan csekélyke dolgot miért 
ne mondhatnál el? 

Kar. Izé, megértettem, szerelmes levelet akartok-e íratni? 
Lány. he . . he . . 
Kar. Izé írok, hanem mindenek előtt a kezdés bérekép egy-egy 

csókot. 
Lányok. Ugyan ficzkó, lehetséges-e ilyen dolog ? 
Kar. Ha megtörténik, lehet; — a levél befejezte után meg . . . . 
Lány. Istenemre ez az ember nem is szégyelli. 
Kar. Lelkem, mi van ebben szégyelni való ? 
Néne. Lányom, be szemérmetlen ember ez. 
Másik l. Ugyan néne, mi történhetik, tegyük meg neki a mit 

mondott. 
Lányok, Lehetséges-e ilyen dolog ? 
Másik l. Persze hogy lehet, mért ne lehetne. 

!il Kar. Izé derék derék, persze hogy lehet, mért ne lehetne. (Ezzel 
,ahó' kiáltásokkal éktelen lárma támad, utána meg Bolond 
Bekirjön elé.) 

Bek. Ficzkó, a kinek én anyját, feleségét, lányát, kanczáját, tűz
helye dobczifráját, lúdólban levő libáját, polczon felakasztott 
hangszerét, ládáját kosarát, bélését vásznát, száját arczát, orrát 
szemét, sima voltát ringatván meggyűrtem. 

Kar. Hej, kutyaházi, hát az árnyékszék csövét elnyelted? 
Bek. Ficzkó, apó. 
Kar. Mi baj, száraz csomó ? 
Bek. Ficzkó, mit keresnek ezek itten ? 
Lány. Allahra mondom apó uram, sétálni jöttünk ki, itt evvel az 

őrült emberrel találkoztunk, belénk kapaszkodik. 
52 Bek. Ficzkó, rajta csak haza, a pokolba veletek; még egyszer itt 

ne lássalak benneteket. (Ezzel a lányok elmennek; — Kara-
gözhöz:) ficzkó, lássuk csak, most mindjárt mit kapsz tőlem. 

Kar Izé, én itt íróskodtam . . . 
Bek. Ficzkó, miért akaszkodtál a lányokba ? 
Kar. Hidd el hogy ők akaszkodtak én belém. 
Bek Ficzkó, mostan agyadból meze (kis harapni való), bordádból 

rostélyos, meglásd milyen szép lesz. 
Kar. Hej kutyaházi, ficzkó tán azt hiszed, hogy én karamáni juh 

vagyok ? 
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Bek. Ficzkó, hajtsd csak meg csípőd ? 
Kar. Miért ? 
Bek. Hogy ketté vágjalak és pecsenyét csináljak belőled. (Ezzel 53 

Hadsejvat jön). 
Hads. Óh Bekir gazda, jónapot. 
Bek. Jó egészséget Hadsejvat uram. 
Hads. Uram, ilyen idejében is nem is mit járkálsz erre? 
Bek. Uram, ez az ember itt leányaimat elcsábította és ide hozta. 
Kar. Hadsejvat, mézganajjal teljék meg a szám, ha nem hazudik.. 
Hads. Hej hamuházi hej ; — de uram tévedésnek kell lenni, ezt 

a személyt én ismerem, ez itten író; tévedésnek kell lenni a 
dologban. 

Bek. Nem Hadsejvat uram, nem nyugszom addig, míg ezt az em
bert le nem vágom. 

Hads. De uram kár volna, nt-kem tégy jót vele. 
Bek. Nem lehet uram. 
Hads. De uram szánakozz, ezúttal nekem tégy jót. 
Bek. Jól van hát Hadsejvat uram, ezúttal rád való tekintetből 

hagyom, hanem holnap játszol-e nekem valami szép játékot? 
Hads. Szívesen uram, holnap este ha Isten megsegít a nagy há

zasságot játsszuk. (Ezzel Bolond Bekir elmegy, azután Hadsej
vat és Karagöz is a «Nem megmondtam*)-féle éneket elénekelve-
elmennek.) 



TÁRGYI ÉS NYELVI MAGYARÁZATOK. 

Az oszmanli-török nyelvnek (a népnyelvet, s nem az arabos-
perzsás keverékü irodalmi nyelvet értve) két fő nyelvjárása van: 
az európai vagyis r u m é l i a i és az a n a d ó l i a i (kis-ázsiai), mind
egyik számos változatra elágazva. A ruméliai török a finom (inge), 
az anadóliai a durva (kába) beszédnek a képviselője; amazok osz-
manlik, emezek türkök vagyis parasztok. A ruméliai dialektusnak 
legtisztább és a köznyelvhez is legközelebb álló kifejezője a 
s z t a m b u 1-n e g y e d i népnyelv, mig Anadólia nyelvjárása v i 1 a-

J e t e n ként változik, hegyi és völgyi, városi és falusi lakók közt 
megoszlik. De megannyian élő, fejlődő dialektusok, az oszmanli-
török nyelvtörzsnek patois hajtásai. 

Megint más természetű az a nyelv-zürzavar, mely a török 
nyelvterületeken élő idegen faj és nemzetiség szájában megalakult. 
Külömbözö, egészen idegen osztálybeli nyelvek analógiái, altáji 
nyelvekkel össze nem férő hangrendszer tarkánál tarkább szójárá
sokat teremtettek a török nyelvterület nem törökjei közt. Ilyea 
elfajzott szójárásai vannak Ruméliának, vannak Anadóliának. 
Amott az arnautok és zsidók, emitt a perzsák, örmények és kur
dok, mindkét helyen a görögök és arabok megannyian más-más
kép hangoztatják amott a ruméliai, emitt az anadóliai dialektuso
kat. Ezek az oszmanli-török nyelvnek úgyszólván jargon hajtásai. 

Es mind ez apró hajtások és mind e ferde kinövések alkotják 
együttvéve a török főváros nyelvrajzát. A sztambul-negyedi nép
nyelv mellett ép annyira járatos az anadóliai türk, az iráni azer-
bajdsán, a fekete-tenger melléki láz és a kasztamúni paraszt szava, 
mint Galata féleurópaias zegezugaiban a törököt selypítő görög, 
a spanyolországi eredetű jahudi, az ermeni és még egy egész tarka 
serege három világrészből beözönlő népeknek. 
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Ennek a nyelv-egyvelegnek részbeli visszatükröződje a közöl
tük három Karagöz-játék. A sztambul-negyedi törökség legfőbb 
képviselői benne Hadsejvat meg Karagöz. Mellettük egyfelől az 
úribb nyelvnek Rezaki-zade a fürdő tulajdonos, Kénnap-zade a 
fürdővendég és a versenyt rendező költők a visszatükrözői, míg a 
valódi népnyelven a fürdőszemélyzetből a fürdőlány meg a fürdő
anya, a násznép és a kíséretében levő dallos, Karagöz családja, 
Alté-Kulac a fürdővendég, a szerelmes levelet irató lányok, végül 
Karagöz megugrasztói Tek-Bujék (Fél-Bajusz) és Bolond-Bekir 
osztozkodnak meg. — Az anadóliai türkök képviselői az agyagos 
Himmet apó a kasztamúni paraszt, a hadarva beszélő lázföldi 
Hajreddin és még az iráni azerbajdsán Ali Ekber gazda. Ezek 
megannyian igazhivők, más-más török nyelvjárás személyesítői-
A nem törökök táborában, a csak romlott nyelven beszélők: Ajvaz: 
Serkiz az örmény, Hadsi Kandil az arab, továbbá Bajram gazda 
az arnaut, Nikololaki a görög és Zakariás mester, a jahudi. 

íme játékaink alakjai és nyelve. Nem lehet ezúttal czélunk 
mind e nyelvbeli különösségeket apróra ismertetni és magának a 
sztambul-negyedi népnyelvnek részletesebb leírását is más alka
lomra hagyva, ezúttal csak ama főbb nyelvi és tárgyi sajátságokat 
említjük fel, melyek a Karagöz-játékok megértésére szükségesek.. 

Még csak Karagöz nyelvéről egy pár szót. A «Bevezetés*)-ben 
is említett ama nyelvi sajátságon kivül, hogy a Karagözi párbeszé
dek és tréfás szójátékok megannyian szó-megnemértésből, illető
leg szándékos félremagyarázásból keletkeztek, egyéb jellemző vo
násai is vannak a nyelvelő Karagöznek. Ilyen az, hogy a szereplő 
személynevek majdnem valamennyijét néha elferdítve, néha csak 
lefordítva megértelmesíti. Rezaki-zade-xa, például, mely név egy
úttal egy szőlőfajt (fehér szőlő) jelent, ráfogja, hogy ő az a madár
szőlő, melyet egy asura nevű ételre szoktak hinteni és idősebb test
vére a szmirnai fekető-szőlő után is tudakozódik tőle. Mikor e 
miatt kergetni akarják, folytatja, hogy még egy lány testvére is 
volt, a magvatlan szőlő és nem a szőlő családjából valók-e ezek, 
kérdezi végűi. — Satté Nátéri a fürdőszolgát Sallé Katér-ia, sálos 
öszvér-xe ferdíti és egyúttal kérdezősködik testvére után, a kit néha 
a menyasszonyos kocsiba szoktak befogni. — Majd meg az örmény 
szolgával Serkiz mesterrel hozza össze sorsa; Serkiz-i Sekiz-nék 
nyolcz-nok érti, legott értésére adja, hogy a minapába kilencz 
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kereste; később meg azzal fenyegeti, hogy öt testvérével (azaz öt 
ujjával) hozza mindjárt érintkezésbe. — Az arab hadsi-vi&k Kandil 
vagyis gyertyatartó a neve. Érdeklődik is azonnal kisöccse hadsi 
.hajólámpa és lánytestvére hadsi lámpabél után. — Apó, hogy hiv-
nak? kérdi más alkalommal Alté Kulac-től a fürdővendégtől. 
Hat-öl-nek (alté-kulac), feleli; istenemre hatodfele hazugság, pat
tantja vissza. — Kénnap-zade-n (fonal-fi), a ki nem akar neki pénzt 
kölcsönözni, úgy áll bosszút, hogy elősorolja egész rokonságát, 
egy idősebb testvérét, a ki kötéltánezos-kötél (jambaz-ipi), apját 
a ki hajó-istráng (vapor haladé.) ; izé a minap takaró-fonal (jorgan 
ipliji) keresett, folytatja tovább és mikor az megütközve kérdi, 
hogy miféle takaró-fonal? Karagöz még jobban elbámul, hogy 
hiszen a kötél nemzetségebelivel beszél. — Iródeákoskodása ide
jében az arnaut Bajram gazda keresi fel és azonnal rámordul, 
hogy minek jött meg olyan korán, még a gyerekeinek ruhát se 
csináltathatott a bajram ünnepekre. Később megbosszankodik rá 
valamiért és fenyegeti, hogy a ramazan-n&l fogja összekapatni. — 
Az arnaut után a perzsa Ali-Ekber gazda köszönt be hozzá, ezt 
bolond gebedt (deli geber) gazdának teszi meg és mikor hallja, hogy 
-Zraw-ból jött : hej húsgombócz-evő, hát ennyi ideig kellett iró-ban 
(ajran) maradnod ? pattan rá; tudakozódik tőle savanyú-tej (jourt) 
úrfi egészsége után, hogy vájjon még mindig a köpüben köpülik-e. 
Bolond gebedt-re is megharagszik végül és szintén fenyegeti, hogy 
mindjárt az okos-eleven-nel (akéllé sá) kerítteti össze. 

A ramazáni bohócznak közkedveltségü sajátsága ez a tréfás 
népetymologia-fajta, melyet egyetlenegy újonnan fellépő bábú tár
sának sem szokott elengedni. Hasonló nyelvi jelenségek azok a 
tőről metszett szójátékok és félremagyarázások, melyekre különö
sen az arab eredetű és általában csak irodalmi használatban levő 
szavak adnak alkalmat. Ficzkó, kérdi egyszer tőle Hadsejvat, te 
benned nincs már semmi emberi erkölcs (edeb erkjan) ? Láttam, 
felel rá Karagöz. Kit? Egy vemhes boltot (gebe dükjané). — Kara
göz, kérdi ismét más alkalommal tőle, tudod-e mi az a természet
tudomány (ilmi hikmei) ? Mit tudom én, hogy ki lopta el a szőnye
get az iskolából (kilimi kim éaldé mektebden), feleli vissza. — Egy 
ízben 'meg neve után tudakozódik és kérdi tőle: nem kaptál-e 
anyádtól nevet (isim tesmije kélmadé-mé) ? Nem, feleli, az anyám 
kocsisa nem törte el a korsót (ispir testiji hermádé), — Karagöz, 
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panaszkodik egyszer Hadsejvat, nincs most sorja a tréfának 
(latajf). Ha volna, ennők, mondja rá Karagöz. Mit ? Lapos rétest 
(kadajf). — Költői versenyre kelnek egyszer és kérdi tőle Hads., 
hogy tud-e hangszeren játszani (saz calmaséné) ? Libát is tudok 
lopni (kaz calmaséné), réczét is, vigasztalja. Hát gázéit énekelni 
(gazel okumaséné), kérdezi H. tovább? Falevelet szagolni (kazel 
kokmaséné) is tudok. — Látogatóba megy egyszer hozzá Hads. és 
mondja neki: ime kissé tanácskozni jöttem hozzád (haspéhal 
etmeje). Ki mondta neked, hogy én apró-szeres lettem ? kérdi K. 
megütközve. Ficzkó, miféle aprószeresről beszélsz ? förmed rá. 
Hads. Mit tudom én, felel K., azt mondod, hogy régi mézet enni 
(eski bal jemeje) jöttél. — Ujságirónak csapott fel egy izben K., 
kérdi tőle H., hogy ismeri-e legalább a gazdagság tudományát 
(servet fenni) ? Nincs szerencsém, feleli. Kihez? kérdi H. Hát ahhoz 
a Servet efendi-hez. Hát a történetet (tariy) ? kérdi tovább H. 
Hogy ne tudnám : ezer háromszáz három. (Tariy ugyanis az évszá
mot is jelenti). Hát a statisztikát í kérdi ismét Hads. Azon nem 
nyughatom, feleli. Min? A kurta párnán (késsa jastéktan). A logi
kával (mantik) hogy vagy? faggatja tovább. Azt még a legjobban 
ismerem, de meg nagyon is szeretem, dicsekedik K. No lássuk hát 
hogyan ismered ? kérdi Hads. A ramazánkor főzik, savanyú tejet 
öntenek rá és vagdalt húst tesznek belé, — adja meg K. a magya
rázatot, a ki a mantikoi egy manti nevű húseledellel tévesztette 
össze. 

Egy harmadik nem kevésbbé mulattató szokása az élczelő 
Karagöznek, hogy a hol csak teheti, rárímeléssel felel a kérdésre. 
Különösen olyan helyeken, a hol a felelet kissé bajos volna, vagy 
ha a kérdést egyáltalában meg nem érti. Az örmény Serkiz mester 
pl. köszönti a fürdőlányt örmóny-törökös kiejtésééi: ásamon hejr 
ola (jó estét). Karagöz hallja és rárímel: b'azéné sansar ba'a (a tor
kodat görény fojtsa). — Máskor meg őt köszöntik: selamin alejküm 
babalek (üdv veled apus). Kész nála a felelet: alejküm salam kuru 
kalabalék (veled is üdv száraz sokadalom). — Orvosságul ajánl 
egyszer a beteg Hadsejvadnak három kilo cremor tartari-t vagxis 
népetymologikus nevén kérem tartar (krimi tatár) és nyomban 
utána rímeli: cok barma Vázéné jértar (sokat ne kiabálj, mert a 
torkodat tépi szét). — Mint Íródeáknak (III. játék) az európai 
szokásokat is van módjában kigúnyolni. Tanítja a kis Memis-t hol 
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arnaut, hol meg frenk (európai) módszer szerint. Elmondatja az 
ábéczét vele: elif, be, te, se; egész verset rímel r á : 

$im dalié köse dsim dal-os ritkaszőrű 
kapté somunu fogta a czipót, 
gitti kiimese. ment a lúdólba. 

Tovább mondatja a fiúval: gim, ha, ti, zi; rárímel: cingene kézé 
(czigányleány); ismét tovább : ajin, gajin, megint a rím : cingene 
dajén. — Mikor a perzsa felkeresi, perzsául kérdi tőle: farisi 
midani (tudsz-e perzsául) ? A felelet rá : sevejim kajnanane (hogy 
szeressem meg az anyósodat). — A görög (rum) is ép úgy járja 
meg vele. Tikamis kala (hogy vagy, jól) ? kérdi udvariasan tőle. 
Papazén dibini jala (a pap fenekét nyald): fogadja. 

A Karagözbeli nyelvsajátságok jellemzésére hozzájárul még 
a nem sztambuliasan beszélő személyek nyelve. Ajvaz Serkiz a 
fürdő-fütő a paraszt örmény törökségének a képviselője. Egy-két 
örmény szóval, különösen a mondatkezdő fos geja, fuski és a 
mondatvégzö vlah, vah-YSil vegyíti a törököt, melyet ugyancsak 
össze-vissza alakít. A magashangú szókat mélyhangra ereszti, 
pl. ofondi (efendi), Karjagoz (Karagöz), gozmoni, gjozen (gözünü, 
gözün), banemle (benimle), esettam (isittim), etmoje (etmeje), gjol-
dem (geldim), pöki (pekí), san (sen), kjolhan (külhan), kjopek (ko
pek). — Az é, u és néha i helyett o-t használ, pl. hanom (hanem),. 
boldok (bulduk), totmozsoniz (tutméssénéz), bojoron (bujurun), co% 
(cék). — Az igealakokat anadóliasan rövidíti: barisen (bá'rijorsun), 
söjlisen (söjlijorsun), eglenisen (ejlenijorsun), jijisen (jejorsun),. 
direm (dejorum), gelisen (gelijorsun), blisan (bilirsin), gezisen (gezi-
jorsun). 

Zakariás mester a fürdő-vendég, Levante spanyol-zsidóinak 
törökségét tükrözi vissza. Beszédjüket különösen az jellemzi, hogy 
a#-t kivétel nélkül J-nek hangoztatják pl. Karajuz (Karagöz), jelir-
sin (gelirsin), jotum (götüm), jiderim (giderim), jetirdi (getirdi). — 
Az e-t vagy i-nek vagy w-nak mondják, pl. arkalarim (arkalarém), 
kaldirimi (kaldérémé), nasi (nasél), calim (calém), hamamgu hanum 
(hamam^é hanem), jeldum (geldim), sakalimi (sakalémé). — Na
gyon sűrűn használják az efféle szóismétlést, mint: bicimsiz ölu 
bicimsiz (neveletlen fiú neveletlen), kakavan ölu kakavan (piszok 
ficzkó piszok), kademsiz ölu kademsiz (esetlen ficzkó esetlen), úrsuz: 
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ölu ürsuz (boldogtalan ficzkó boldogtalan). — A köz-török nyelv
ben csak e kettő használatos: köpölu kopek (kutyafia) és esölu esek 
(szamárfia). 

Hadsi Kandil a fürdővendég arabosan bánik el a törökkel. 
Szinten nem ismeri az é hangot, pl. adi (adé), sanem (^aném). — 
A 5 helyett hol i-t hol g-t ejt, pl. gideiek (gide^ek), házi (ha^i), 
ganem (fanéin). — A szemólyragokat elhagyogatja pl. san nerde 
gideéek e h. sen nerede gide^eksiw, ben gide&ek e h. ben gidegejim, 
benim adi e h. benim adém, ben bir kiéim geldi e h. geldim, sen 
nerde geldi e h. geldin. 

Himmet apó az agyagáruló (kil$i) anadóliai paraszt nyel
ven beszél. A hangrendszert kasztumúniasan összeforgatja pl. gozlü 
(gözlü), gozünün (gözünü), vagy pedig megcseréli pl. gok (gök), goz 
(göz). — Jürümijön-t mond jürümijorsun helyett, mely igealak 
egész Anadoliában járatos; használja a gutturalis orrhangot pl. 
donuz (disznó), mely a sztambuli dialektusban teljesen ismeretlen. 

Bajram gazda az arnaut törökségnek a szószólója. Minden 
második szava vore, mely a török ö/aw(ficzkó)-nak albán megfele
lője. Néha arnautos végzettel látja el a török szót, pl. pamporini 
(vaporu), cabukini (cabuk); az é iránt neki sincs érzéke és általá
ban hibásabban beszéli a törököt mint többi társai. 

Hajreddin a lázföldi hajós azt a sajátságos török dialektust 
beszéli, mely a fekete-tenger anadóliai partvidékén Szamszun-tól 
egész az orosz határig elterjed. Egyes sajátságos szavain kivűl, 
mint pl. tayo, még az is jellemzi, hogy az é hang szintén ismeret
len, és helyette vagy i-t vagy u-t használ, pl. jazugi-mi-sun (jazé^é-
mé-sén), aldum (aldém), kaldu (kaidé), halumuz (haléméz); de még 
maga az i helyett tt-val él olykor: eju-mi-sun (eji-mi-sin), geldum 
(geldim), dedugun (dedijin), gittu (gitti), girdu (girdi), bilirsun (bilir-
sin), idelum (idelim), virejum (virejim) stb. — A k-t mélyhangú 
szavakban anadoliasan ^-ra változtatja, pl. pa%or (bakér), funduy 
(féndék); a y-t pedig, mely a ruméliai dialektusban j-vé válik, g-re 
erősbíti, pl. jazdirmaga (jazdérma), agrijor (afrijor), babagugum 
(baba^Yem). 

Ali-Ekber az iráni kereskedő azerbajdsán-perzsás nyelven 
beszél, mely sok tekintetben közel áll a láz beszédjéhez és általá
ban az anadóliai nyelvjárásokhoz. A k szintén %-v& lesz, pl. 
jéyél (jékél), rumsay (kurumsak), coy (cok), jaysi (jó); a b-t néha 
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m-mel cseréli fel, pl. min (bin), menimle (benimle); a kemény 
explosivák lágyulnak, pl. gurum (kurum), baha (paha). — Legjel
lemzőbb az igealakok használata, mely az anadóliai nyelvhaszná
lattól is eltér. így pl. dü az idi összevonása, továbbá direm (dejo-
rum), bilüpsen (bilirsin}, ejlenüpsen (ejlenirein), depüpem (teperim), 
olmajuptu (olmajordu), gezüptüm (gezerdim), istipem (isterim), vir-
miptü (vermezdi), japupsen (japijorsun), virüptüm (verirdim), jaz-
mipsen (jazmajorsun), jazupsen (jazarsén) stb. 

Nikololaki a selypítő görög maradt még hátra. A rum azon
nal nyilvánvaló, ha ilyen alakokat hallani: jazigi (jazé^é), jaza-
gaksin (jaza^aksén), japagaksin, viregeksin, patlajagajim (patlaja-
5ám), sindi (simdi), ganim (jjaném), tabanga (tabanga) etc. — 
Továbbá a milyen szavajárása az örménynek &foski, a jahudinak 
ajde, az arnautnak vore, a láznak tayo, az adsemnek ele, olyan a 
rumnak a vre, bre. 

A nyelvi és tárgyi tekintetben magyarázatra szoruló szók és 
kifejezések maradtak még hátra. 

1. Görünme, összevonva ebből: görünmeje. így egyáltalában 
eltűnik a két egyazon vocalis közt álló y, j , a vocalisok összevoná
sával, mély- és magashangú szókban. Pl. asá (asaYa), cogü(co^u^u), 
topüm (topufurn), oldüm (olduvum), kapadénnan (kapadéfénnan), 
aja (aja^a), dedim (dedijim), cékma (cékmafa), emdlm (emdijim), 
kula (kula^a), ág (aTa3)> ictim (ictijim), analé (analéfé), buldüm 
(bulduYum) stb. | a'zéna, ebből ayézéna. Ha a k-nak y változata 
nem ugyanazon magánhangzók közt áll, egy hehezet-szerű hang
ban marad meg az elolvadt második vocalisnak a nyoma. E hehe
zet a ;--nek még egy kisebb fokú lágyulása. Példák: arlék (afér-), 
ba'rmak (baférmak), ctz (ayéz), aja'm (ajayém), kula'n (kula^én), 
caWér (caférér), duraga'na (dara^aféna). De ha az összeolvadandó 
hangzóbokor a szóvégre esik, a szóvégi vocalis megmarad, pl,. 
soka'é (sokadé), cogu'a (co3Ufa), kélé'sb (kélé^a), saca'e (saca^é), és 
ilyen esetekben a hehezet előtti magánhangzó sem nyúlik meg. 
E hehezet csak a mélyhangú szók sajátja, a magashangúak ;-je 
vagy megmarad, vagy hosszú vocalisba olvad. 

% olan (ficzkó), az ölan (oylan) elrövidülése; az anadóliai 
nyelvjárásokban, sőt a sztambuli parasztnál is ulan, Euméliában 
holan; v. ö. havrat (feleség) e h. avrat. Képzésére nézve érdekes 
analógia a ruméliai kézan (lány), mely úgy viszonylik a kéz szó-
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hoz, mint oylan az oyul, oyl (fiú)-hoz; v. ö. ölum (fiam). | külhane 
(hamuházi, aljas ember), voltaképpen külhan-i. A külhane (hamu-
ház) a török fürdőknek az a helye, hol a vizet forralják. A tűz
rakással foglalatoskodó szolga a külhangé (hamuházas) és mint
hogy e fárasztó mesterség többnyire jött-ment embereknek jut 
osztályrészül, minden sehonnainak külhani a neve | bi a bir (egy) 
helyett inkább csak bizonyos szólásokban járatos, a hol számnévi 
jelentése kevésbé eminens, pl. öjle bi terler (olyat, olyan egyet 
izzad), bisej (valami), hic bisej jok (semmi), bi-de (tovább, egyet 
még), bikac (néhány). Ilyen szóvégi és szóközépi hangelkopások 
nem ritkák, pl. paca (darab) e h. parca, nasé (milyen) e h. nasél 
(ne-asél), jö (nem) e h. jok, isallá (ha isten akarja) e h. insalla. — 
Szó kezdetén gyakoribb az s előtti vocalis elkopása, pl. sétma 
{hidegláz) e h. ésetma, séjak (meleg) e h. éségak, mindkét szó az 
esémak igéből való; továbbá smarlamak (ajánlani, megrendelni) 
e h. ésmarlamak, pl. Allaha-smarladék (istennek ajánlottuk, isten 
wele); ite (ime) e h. iste. 

3. taula, egy általánosan elterjedt koczkajáték neve, tavla-
nak is hangzik; az olasz távola (tabula)-ból | kastélar e h. kactelar 
(futottak); a c-t különösen í hang előtt gyakran hallottam s-nek, 
pl. istiler (ittak) e h. ictiler, asté e h. acté, ustu e h. uctu, gesti e h. 
gecti | kömürlükte e h. kömiirlükde ; az illeszkedésnek ama szabálya, 
hogy kemény és lágy mássalhangzók egymáshoz alkalmazkodnak, 
a sz"tambuli nyelvjárásra is ráillik pl. sarraftan e h. sarrafdan, 
bos-ta e h. loos-da, brak-ta e h. brak-áa (hagyd és); demistim e h. 
demis-idim, isitmistim e h. isitmis-idim. Továbbá: edep-siz e h. 
edeb-siz (erkölcstelen). 

4. sene megszólitó szócska, többnyire a mondat végén áll, 
pl. gel sene (jöjj csak), bak sana (nézd csak), öjle söjle sene (így be
szélj hát); a sene és megfelelő sana párja nem egyéb mint a sen (te) 
és a (aya t) összevonása. Ily hangrendi alkalmazkodások nagyon 
gyakoriak, pl. öbür (a másik) e h. obir, bir ez (egy kevés) e h. bir-az \ 
takérté-makérté (zaj); a szó-ikerítések egyik legáltalánosabb módja, 
hogy a szó, kezdőhangját m-mel cserélve fel, ismétlődik, pl. cii-
mis (vizeilés), gürültii-mürültü (zaj és efféle), para-mara stb. Egyál
talában minden szót lehet és szokásos így ikeríteni, és ezzel a szó 
jelentése némileg gyengül, pl. pasa-masa: olyan pasaféle, besik-
mesik: bölcsőféle. 

24* 
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5. harsak (bél), elrövidülése a bayr-sap-nok. Hosszú hangzók 
különösen akkor rövidülnek el, ha etymologiai jelentésök kiveszett 
a nyelvtudatból, a coluk pl. e kifejezésben coluk-coguk (sokaság
gyermek, apróság) a cok-luk összevonása; hasonlóan a bajér (rét)-
is a bay-jer (kerti hely) elrövidülése | bilader (testvér) e h. birader. 
Az l-r változás nagyon gyakori jelenség, különösen idegen eredetű 
szókban, pl. zelzele (földrengés) e h. zjerzele ar.; gejlan (gazella) e h.. 
gejran ar., selvi (cziprus) e h. servi, gülgen e h. gürgen ar., calpare 
e h. car-pare. 

7. tekme (lábrugás), a tekmek ige főnévi alakja. A k:p hang
csere szintén előfordul, pl. harsak e h. bayr-sap, a tékmak-iQ&k 
(dugni) egyik főnévi alakja téka (dugó), mely közönségesen í j á 
nak hangzik | ratélokum vagy rahatlokam czukor-féle édesség, az 
arab eredetű rahat-ül-halkum (torok nyugalma) népetymologikus 
elváltozása. A lokum ugyanis falat-ot jelent. | sinsile (nemzetség), 
az arab silsile dissimilált alakja. Az l: n változására v. ö. fin%an és 
filgan (findsa), iskemle és iskemne (szók), kumral ós kumran (gesz
tenyeszínű). 

8. tel a telgraf helyett népetymologikus forma, tel fonalat 
jelent; népies használatban levő szó | kerata (gézengúz) görög szó, 
a keras (szarv) görög többese | sip-sivri (nagyon hegyes); szintén 
egyik közönséges formája a melléknévi fokozásnak v. ö. kép-kérmézé 
(nagyon veres), kap-kara (nagyon fekete); a p mellett az m is elő
fordul, pl. jem-jesil (nagyon zöld), züm-zürt (nagyon szegény). To
vábbá az r pl. cér-céplak, cércépéldak (egész meztelen). 

13. kula'éna ezan okudular. Hads. úgy akarja K. nevét meg
tudni, hogy kérdi tőle: «gyermek-korodba nem imádkoztak-ó a. 
füledbe?» A névadás ugyanis úgy történik, hogy a gyereket szüle
tése utáni napján ölbe veszi az apa vagy nagyapa, rááll az imád
kozó szőnyegre (segade) és imádkozás után a gyermek fülébe bele
kiáltja leendő nevét. 

16. sindik (most) e h. simdi, v. ö. sinditfik. Ily anorganikus 
k hang követi néha az -énga, -inge végű gerundiális alakot, pl. e= 
népdalban: 

suja gider elinde dir bakér^ak 
ne olurmés ölan kéza bakéngak 
iki gönül bir olup-ta jatmja/c. 
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Szintilyen járulékhang az m a következő szókban: kaplumbaya 
{teknős béka) e h. kaplé baya, továbbá ebem-gümeg e h. ebe-gümeg 
{geránium); ejtéskönnyitő b, pl. imbrendim e h. imrendim, ömbrüm 
•e h. ömrüm (életem). 

17. ebzerlemek e h. ezberlemek. A metathesis, különösen az 
anadóliai dialektusban nagyon gyakori, pl. jarpak (levél) e h. 

japrak, devris e h. dervis, kevran e h. kervan, nalk etmek (elbe
szélni) e h. nakl e., kébrac (korbács) e h. kérbac, torpak (föld) e h. 
toprak, lanet e h. nalet okutmak, bulgur e h. burgul. 

19. soj-sop (nemzetség): maga a tőszó soj, mig a sop csak 
ikerített mása. 

21. kajmakléjassé kadajf (tejfeles lapos rétes). Kadajf, katajf 
-eredetileg bársonyt jelent, de átvitten egy kenyérhéjból készített 
édes tésztás ételt is annak neveznek; mert a czukros víz, a miben 
főzik, bársony puhára dagasztja. Egy másik fajtája az ekmek kadajf 
(kenyér-rétes), a mit csurgatott és olajos tésztából sütnek. 

23. hatténé-hutténé bilmez seni: határt-mit nem tudó te ; az 
arab haddini hududini megtörökösítése. Szintén egyik módja a 
szó-ikeritésnek. | direm, eredetileg kis pénz, most súlymérték, egy 
okkának (török font) 400-ad része. 

25. zarzavat (zöldség) eredetileg zebzevat ar. 
28. okijarak e h. okujarak. Nagyon közönséges jelenség, 

hogy a ; előtti magánhangzó i-nek hangzik, pl. beklijor e h. bekle-
jor, almijorsun e h. almajorsun, söjlijerek e h. sÖjlejerek, furlijagak 
e h. furlajagak. | efem, az efendim összevonása; de az se lehetetlen, 
hogy nyoma van benne az efe szónak, melyet a zejbekek «bátyja» 
értelemben mai nap is használnak. 

29. japagan e h. japagaksén ; a sztambuli nyelvjárás 
rendes alakja. Többi személy alakjai így hangzanak: japagam, 
japagán, japagak, japagaz stb., édesem, édesen, édesek, ede-
gez stb. 

30. malebegi (tejes-étel áruló), ebből: mohalebegi. Két egy
más mellé kerülő vocalis, akár ha h is van köztük, szintén hosszú 
vocalisba olvad, pl. matté (hely) e h. mahalle, tdf (csodálatos) e h. 
tohaf, da (is) e h. doha, sdb (tulajdonos) e h. sahib. Ha a vocalisok 
közt r hang van, hehezetté gyengül, ipl.p'aca (pogácsa) e h. poyaca, 
b'fás (torok) e h. boraz, sö'k (hideg) e h. soyuk \ asura (tizedik) ar. 
Moharrem hó tizedik napján a mohammedánok egy búzából készült 
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édes levest főznek, melybe mindenféle gyümölcsöt belehintenek.. 
E levest, részben Noé próféta, részben Ali próféta meggyilkolt fiai 
Haszan és Hüszejn emlékére készítve, asura-nak nevezik. 

31. jediji helvaja bak (az ette édességet nézd); eredetileg 
jediji halta és jediji boka bak-ot mondanak, a mikor valaki 
hivatlanúl beavatkozik valamibe, vagy ha valami illetlenséget kö
vet el. 

32. hamamgé hanem (fürdőasszony). A nő-fürdőkben ez a 
fürdő vezetője, ő szedi be az ajtónál a pénzt és osztogatja a cse
lédségnek a parancsokat. A szolgaszemélyzet áll a hamam-anasé 
(fürdő-anya)-ból, ez a mindenes szolga, a kit erre arra küldözget
nek ; a sallenatér-hól (sálos szolga), a ki a fürdőszobákból kijövőkre 
ráadja a lepedőket sálokat; továbbá a hamam ustasé (férfi-fürdők
ben : tellak), a ki a dörzsölést és szappanozást végzi. | halvet (külön 
szoba) : így nevezik a török fürdőkbeli kisebb helyiségeket; ezek
ben van a kurna (medencze), kisebb víztartó edény, melyből a 
dörzsölésre és szappanozásra szükséges vizet meríti a szolga. f 
göbek-tas (köldök-kő): így nevezik azt a négyszegletű nagy követ, 
mely a fürdő legközépső nagy helyiségben van és arra való, hogy 
a ráheveredőt jól megizzassza. Köldök-kőnek azért nevezik, mert 
a fürdőhelyiség legközepén, a köldök helyén van elhelyezve. 

35. ajol, jelentése egy az oZawóval (ficzkó), csakhogy vala
mennyire sértőbb, szemrehányóbb. Eredetére nézve nem más mint 
az ej oyul, ej öl (ugyan ficzkó) összevonása. V. ö. büjün (ma) e h. 
bu-gün. \ sen kendini pabu^u büjüje okút (egy nagy papucsúval 
olvastass magadra): ezt ajánlja H. a bolondokat össze-vissza 
beszélő Karagöznek. A «nagy papucsún» a hojá-t (pap) kell érteni, 
a ki ráolvasásokkal gyógyít még mainap is mindenféfe betegséget. 
A nagy papucsú «nagy eszűt» akar jelenteni. 

38. téramvaj, tramway. A consonans-torlódáson a török is 
úgy segít, hogy vocalist iktat a consonansok közé, pl. téras (be-
retválkozás) e h. tras, firenk (európai) e h. frenk, direm e h. 
drarn, pirin$ bej-nék nevezi a német prinz-et; sőt a török brakmak 
(hagyni) ige is bérakmak-n&k hangzik a nép szájában. Tarabolis-
nak hangzik Tripolis, Tarabuzen-nek Trapezunt városa. 

39. mezargi Mámud (a temetős Mámud), a halál képletes 
kifejezője. 

41. ha o, mondat végén álló nyomatékos szócska, pl. sindi 
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seni zaptijeje vererim ha: most mindjárt a rendőrnek adlak át; 
amma kézdé ha: ugyancsak bosszankodik ám. 

48. he, szintén mondat végi nyomatékositó szó hé jelentéssel 
pl. feerarsén he: eltöröd hé, jokmu-&e; nincs hé, taf-öe: csodálatos, 
ne olur he: mi lesz hé. A ruméliai dialektusban mondat elején is 
használatos, pl. he kizan: hó lány, he holan: hé fiu; a bulgáriai 
törökök közt bre-nek hallottam, pl. ates hre : tüzet hé. 

56. kalahalék (sokaság) az arab galehelig illeszkedett alakja. 
A sztambuli, de meg egyáltalában az oszmán-török népnyelvben 
még a kevésbé járatos perzsa és arab szók hangzói is alkalmaz
kodnak a hangzóilleszkedés törvényéhez. Pl. ajna (tükör) e h. 
ajine, armud (körte) e h. emrud, salvar (bugyogó) e h. selvar, 
zaman (idö) e h. zeman, ferege (női köpeny) e h.ferage, abu hajat 
e h. abe héjat, zere (mert) e h. zira, pezevenk (gazember, szósze-
r int : kurvakerítö) ebből: puzavenk. 

58. tornehet, hajós műszó, az angol turn head ; ilyenek még 
a később előforduló stop és stoper (megállj). 

61. mefíidije, húsz piaszteres (gurus) nagy ezüst pénz; nevét 
első veretőjétől Abdul Me$id szultántól nyerte. A gurus (v. ö. gro-
schen, garas), negyvened része a pára, mely eredetileg darabot 
jelent, v. ö. par-ca darabka. 

65. ot (fű) és kirec (mész) adja azt a keveréket, melyet a 
keleti nők szőr eltávolítására használnak többnyire a fürdőkben. 
Erre vonatkoznak K. felesége szavai: karélarén usturasé kirec-dir. 

70. zil apró kis pár csengők, melyeket a köcek (énekes fiú) 
jobb és bal mutató és hüvelyk ujjára illeszt és kiséri vele az éne
ket. Köcek-nek nevezik még azokat a mulató helyeket is, a hol 
czigánylányok zenekisérettel lejtenek. 

72. merdümen (lépcső); nevezik még merdüven, nerdüven-nek 
is. Eredeti alakja nerduban. A b; v hangcserére v. ö. esbab és esvab 
(ruha), pazban és pazvan, illetőleg pazvand. 

Karagöz, I I . 

2. celik-comak (vaspálcza, furkós). A népnyelvben gyakran 
képeznek alakilag egymáshoz közelálló szavak iker-kifejezéseket, 
pl. hatt-hutt az arab hadd ós hudud-höl; sin-sinsile a sinn (kor) és 
silsile (nemzetség) szókból, delik-disik (lyukas) a delmek és desmek 
(lyukaszt) igékből, coluk-co.juk (gyerek-sereg) stb. 
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3. güle güle (nevetve nevetve, jó kedvvel), közönséges szólás
mód és akkor használatos, ha valakinek valami, különösen öltö
zetféle viselésére jó kivánatainkat akarjuk kifejezni. A kereskedő 
rendesen ezzel búcsúzik vevőitől. 

7. mutfak (konyha) az arab matba% elváltozott alakja | terbije 
(nevelés), egyike azon számos kétértelműségre kínálkozó szóknak, 
melyek e játékokban különösen össze vannak halmozva. A tojás
nak és zöldségnek, melyet a megfőtt ételre szoktak ráönteni, szin
tén terbije a neve. E szó alapjelentése ugyanis: nevelés, előkészí
tés, felszerelés | Véli efendi cajéré (Véli efendi rétje), egy nagy 
sétáló és kiránduló helynek a neve a Márvány-tenger közelében, 
Jedi-Kule környékén. 

8. kérém-tartar népetymologikus elváltozása a cremor tartari-
nak J pusulajé-mé sapéttén (a czedulát vesztetted-é el); a czédulát 
elveszteni a. m. megbolondulni, eszét veszteni. 

11. saz egy híres hangszer neve, tambura-féle. 
12. kes-kerata, a «kerata« (gézengúz) jelentését erősítő kei 

szócska ostobát jelent v. ö. fentebb celik-comak. 
13. aské (akasztó) az asmak (akasztani) igétől. Az aské tulaj

donképpen a török menyasszonynak falra akasztott hozományát 
jelenti, melylyel esküvője napjáig szobáját díszíti. Mai napság 
csak Anadóliában maradt meg e szokás, a sztambuliak virágokból 
csinálják az askét. J fal-tas (szerencse-mondó kő); nagy fényes 
alakja miatt jegyzi meg Hads. Karagözre, hogy ily szerencse-kő 
képpen nyitotta fel szemeit. | oski, a törökök utczai betyár nyelvén 
aranyat jelent, itt a Ura (török arany) helyett használja K. 

15. mangiz szintén utczai nyelven kelendő; mondják mangir-
nak is és mint ilyen a bakir (réz) szónak változata. A szóközépi 
explosiva melletti nre v. ö. tiifek és tüfenk (pisztoly). A mi a szó
kezdő m: b hangcserét illeti v. ö. benefse és menekse, bumbar és 
mumbar, behane és mahana, éblék és emlék; egy boti marché nevű 
boltot a sztambuli nép bumbarsa-nak nevez; továbbá Anadóliában 
belli és melli (bizonyos). A mi végűi a szóvégi r: z hangcserét 
illeti, az élő nyelvben nem találtam rá analógiát, de felemlítendők 
a göz (szem) és görmeb (látni); gözetmek, gösteimek és ^försetmek 
alakok. Az is valószínűnek látszik, hogy az olma-z, verme-z stb. 
tagadó alakok z-je az olu-r, ver-ir stb. alakok r-jével szemben, 
szintén olma-r, verme-r alakok r-jéből változtak át. 



MAGYARÁZATOK. 377 

19. sekerli (ezukros kávé) és kesme (szelet, azaz rahat-lokum 
szelet), a mit a török kavedsi-nél kapni lehet. Sekerli bir asma alté 
és kesme bir kapu dibi kiáltja a kávés, vagyis egy ezukros kávét a 
lúgos alá, egy szeletet (édességet) a kapu mögé. A kávéház köze
lében rendesen ott az asma (lúgos), futókákból rögtönzött ker
tecske a vendégek számára; némelyek, ha kiszorultak az asma 
alól, a kapu mögé húzódnak. 

29. hék-mék azt a hangot akarja kifejezni, melyet valaki 
ijedtében vagy akkor mond, ha nem talál kellő szókra. Ilyen 
utánzók még zémberé-zémbéré a zene utánzására és cat-pat az 
ütésre. 

30. kanlé-kavak szószerint «véres nyárfa», egy nagy térség 
neve a Bosporus közelében, hol régebben az akasztásokat végez
ték, innen «peres nyárfa» neve. 

Karagöz, I I I . 

4. Serifé, így nevezik a minaréken levő erkélyt, a honnan a 
müezzin ötször napjában imára szólítja az igaz hívőket; alem 
pedig a minare csúcsán levő félhold. Ez utóbbi szót kétértelmű
ségét felhasználva feleli Karagöz Hads.-nak ama kérdésére: ne 
ulemde sin (milyen világban vagy, hogy vagy) «daha serifede dola-
sijoruz, aleme cékmadék» (mégcsak a serifeben kódorgók, az alemig 
nem jutottam fel). 

5. sik bej (gavallér bej, gavallér úrfi); a ük szó európai jöve
vény, a moderneskedő törökök felkapott szava | nanaj, olyanféle 
utczai szó a «nincs» kifejezésére, mint az oski a lírára és a mangiz 
általában a pénzre. 

7. destur, düstur ,• e szójáték megértésére tudni kell, hogy a 
destur eredeti jelentése «engedelem», mint jogi műszó törvény
gyűjteményt jelent és egyúttal figyelmető szó az utczán járó-kelők 
részére «vigyázz» jelentéssel. Ugyanilyen értelemmel használatos 
a varda (vigyázz), varda ha (vigyázz hé) olasz eredetű szó is. Ezért 
feleli Karagöz, a mikor a törvények (düstur) ismeretét feszegetik 
nála, hogy a destumak vardás nemzetségét is ismerem (desturwa 
vardale sojunu bilirim) | sijasijje; a politikai tudományokat jelentő 
sijasijjét Karagöz azzal a sija-sijaval zavarja össze, mellyel az 
evezősök lapátolás alkalmával taktust olvasnak. A görög eredetű 
iskarmoz pedig azt a kis fapálezácskát jelenti, mely az evező lapá
tot egy kis bőrdarab segítségével a csónak széléhez erősíti. Az 
iskarmoz ojunu Karagözi viccz | istatastik, a mit K. késsa jastéknak 
(kurta párna) ért, a francziából átvett statistikból alakúit át. A köz-
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török nyelv nagyszámú idegen szavai közt, különösen gyakoriak 
az sí-vel kezdődő görög szók. E szókezdő hangtorlódást a török 
egy i elibe függesztésével oszlatja el, pl. iskumru e h. skumri (hal
faj), istavros e h. stavroz (kereszt), istridja e h . stridja (osztriga), 
iskorbut e h. skorbut, iskele e h. skála (kikötő), ispirto e h. spirito. 
E két utóbbi olasz eredetű. 

8. manté; e szó, melyet Karagöz a gondolkozás tudományát 
jelentő mantik-kal téveszt össze, egy vagdalt hússal töltött és sava
nyú tejjel (jourt) leöntött tésztaételt jelent, tatár bőr éknek, (tatár 
rétes) is nevezik. 

9. formáson (istentagadó), a franczia franc-magon elváltozott 
alakja; a, formasonnal és a teljesen értelmetlen felfosonnal a,filozóf 
szót akarta volna mondani. 

11. destan, hosszabb verses elbeszélések a nép számára, 
lehetőleg változatos és tarka tartalommal. Régebben hősi tettekről 
zengett, ma már ponyva históriává sülyedt. 

15. eksik ólma bajér turpé gibi (ne hiányozzál mint a domb 
retekje) tréfás szólásmód az egyszerű eksik ólma helyett. A domb 
retekje tudvalevőleg mindig található. 

16. jahü, indulat- és megszólító szócska /lejelentéssel, néha 
köszöntésnek is használják; Karagöz zevzejlikből (ostobaságból) 
o o-val felel vissza. 

17. sünnet dühünü (körülmetélés ünnepe); va,n mekteb dühünü 
(iskola ünnepe), mely a gyerek iskolába menése napját ünnepeli 
és gelin güvej dühünü (menyasszony-vőlegény ünnepe vagyis lako
dalom). Mind e mulatságoknál elmaradhatatlan a hajaige (hajai-
játékos), a ki karagözi élczeivel ugyancsak mulattatja a vigadozó 
közönséget. Erre vonatkozik, hogy Karagöznek, a ki az ajal-t 
(férj) hajainak (árny- v. Karagöz-játék) értette, azt feleli felesége : 
«burada sünnet dühünüfélanjok» (itten körülmetélési ünnep-féle 
nincs). 

18. ninni bölcső- vagy altatódal. íme a legszokottabb: Ninni 
derim jaramaza ninni, dur otur annamaza ninni, ninni derim uju-
sun ninni, ujusun-da büjüsün ninni, gül janéné bürüsün ninni. 

33. muska, eredetileg nusya (amulette). így nevezik azt a 
koráni mondásokkal beírt és három szegletűre göngyölt papirt, 
melynek gyógyító erőt tulajdonítanak. Rendesen a hoga írja és 
adja. Egy czérnaszálra függesztve a nyakban viselik, de néha pár
ját is adnak a betegnek, hogy égesse meg és füstjével füstölgesse 
magát. Ezt a műtétet tüsü-nek (füstölés) nevezik, tüsü etmek (füs
tölni). A tüsü valószínűleg tütsü-böl (tütmek) rövidült el | stop és 
stoper (megállj), hajós-műszó; tréfásan a dur (megállj) helyett is 
használják. 

40. eski-püskü ikerszó; eski régit jelent. Az egész szólás 
különben: eski püskü, sora ben adamé küskü, tréfás rárímelés. 
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51. davlambaz, voltaképen davlumbaz, a gőzhajókon levő 
nagy ívet jelenti, mely alatt a kerék van; o§ak davlambazi meg 
ezintén azt az íves bolthajtást jelenti, mely a tűzhely (o$ak) pár
kányát képezi. 

52. meze (imbiss), különösen a szeszes italok (mastika, ráki) 
mellé egy-egy harapni való. Dr. KUNOS IGNÁCZ. 

SAJTÓHIBÁK AZ I—III. SZ. «KABAGÖZ»-BEN. 

Lap 10, sor 1 föl. 
» 11 » 12 i 
» 13 » 5 al. 
» 13 9 3 » 
i) 14 » 16 föl. 
» 14 »> 12 al. 
» 16 »> 4 föl. 
» 18 » 17 ») 
» 19 » 15 » 
» 20 » 7 aL 
» 20 » 4 » 
» 24 » 11 i 
» 27 » 12 » 
» 27 » 12 )> 
» 31 » 14 » 
» 37 » 17 » 
i) 38 » 18 föl. 
» 38 »> 12 al. 
)) 39 ») 1 föl. 
» 164 »> 2 al. 
» 167 » 10 » 
» 172 » 3 » 
» 325 » 10 » 
» 338 » 7 föl. 
w 340 » 18 » 

ana^a'zéné \ helyett olvasd | anatfa'zéna 
izim || izin 
tezen |] tejzen 
cakmajejdém || cakmajajdém 
mejdede || midede 
sular || sularé 
sac mangal || sa^-mangal 
bitirerim || bitiririm 
emrinizi || emriniz-mi 
düsenir || dösenir 
cillelmis || cillenmis 
geldije || gel deje 
Kasida || Kaside 
Arabi || J.raö 
baktém \\ baktém 
disarda || désarda 
kelliji || kelleji 
bá'zlajén || baslajén 
herre || fcerre 
Jane || já'we 
sojlenmesina \\ söjlenmesine 
hafdé || /wyYíe 
görültü || gürültii 
Nikololaki || Nikokolaki 
annaséldé || annaséldé 


