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ORTAOJUNU. 
T ö r ö k n é p s z í n j á t é k . 

Előszó. 

Legelső és egyúttal legalsó foka a török színjátszásnak a 
Karagöz játék. Együgyű bohóskodások, tréfás szójátékok, művelt 
és műveletlen, úr és paraszt közt. Az úr, a világot látott ós iskolá
zott Hadsejvat efendi; a paraszt, az együgyüen ravasz Karagöz. 
Mindketten csak élettelen bábok, bőrből készített alakocskák, 
melyek a hajaldsi keze rántásának engedve, esetlen ugrálásaikkal, 
félszeg kézmozdulataikkal ugyancsak nevettetik a ramazáni meg 
lakodalmi közönségüket, a gyermek és asszony világot. Amolyan 
vásári bódé Jancsik, népnevettető komédiák. 

De nemcsak e karagözi fokon állapodott meg a török szín
játszás. Itt-ott, főleg Drinápoly vidékén, Sztambulban csak nagy 
ritkán, egy nagy köralakú bódét állít fel egy társaság, kibutorozza 
belülről deszkapadokkal, szintén köralakban, úgy, hogy csak a 
közepén marad meg egy nagy üres kör, és keskeny kijárat, mely 
belőle kivezet. Játék előtt és után a közönség használja, játék 
közben a színészek. Igen, mert e közepén üresen hagyott helyen, 
más szóval a színpadon, nem bábok esetlenkednek többé elénk, 
hanem színészek, valóságos élő személyek mozognak és nem is 
egyesével, hanem párosával hármasával, néha egy egész sereg. 
A fal elé akasztott karagözi színpad imé leszállott a porondra, orta 
vagyis középső helyre. Ezért nevezik orta ojunu-nak, középhelyi 
játéknak. Az asszonyt természetesen férfi helyettesíti benne, 
és a bő (feradse meg csarsaf) női köntös, az asszonyiassá véko
nyított hang, tökéletesen feledteti a közönséggel, hogy nem nő 
játszik előtte. Őt amúgy sem érdekli annyira a sok mellék alak, 
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mint az orta ojan két hőse: Pesekjár és Kavuklu. Amaz a játék 
mindenese, a társaság igazgatója, az összes darabok egyik hőse, 
a kinek ritkán szabad a nézőtérről hiányoznia, még ha nem is ját
szik. Ha nincs dolga, lekuporodik a földre vagy letíl a közönség 
közzé, és várja míg rá kerül a sor. A színjátékokban Toszun efendi 
ugyan az ő neve, de a közönség csak a Pesekjár nevét ismeri el. 
E szó «előlmenőt» jelent, mert ő jelenik meg legelőbb, és az 
összes szereplők sorsát ő határozza meg. Akár a Karagöz játékok 
Hadsejvat-ja,. Külömben is többnyire a Kavuklu-vnl, a «nagy 
süvegű»-vel van dolga, a ki az ő nyugodt ostobaságával és parasz
tos agyafúrtságával sokszor tör borsot az orra alá és sok alkalmat 
ad neki a színkörben való megjelenésre. Akár a hajaljítékok Kara-
gőze. Becsületes nevén őt meg Hamdi-n&k hívják; a név azomban 
változhatik, de fejéről az óriási nagy süveg, lábáról a sárga papucs, 
és kezéből a toldott-foldott esernyő sohasem maradhat el. Ál
landó az öltözete, beszéde módja és viselkedése. A közönség 
csakis Kavuklu néven ismeri, ópúgy mint bábbeli testvérét Kara-
göz-nék, a kinek igazi emberneve ki is veszett már a köztudatból. 
Lévén a Karagöz szó inkább beczézgető kifejezése «fekete szemű» 
embereknek vagy állatoknak. Nem is más az Orta-ojunu Kavuklu-yd, 
mind a hajaijátékoknak emberré elevenedett Karagöze, valamint 
hogy Hadsejvat sem tétet túl magán Pesekjár-ial, ha mindjárt bőr
ből is van kiformálva. A látványosságot, melyet a vászonra vetett 
árnyék és a bőrbábok mulattató esetlenkedése nyújt, az orta-ojun-
beli élő alakok tarka-barka ruházkodása, bohókás öltözködése 
pótolja. Csak a ramazános bódé színezete maradt el valameny-
nyire. 

Az orta-ojunu többi alakjai is majdnem ugyanolyanok, mint 
a karagözbeli báb személyzet. Az efendi (úri) nyelv meg az euró-
paizálás képviselőjéül megjelenik a nagy úr, a boszporuszparti 
nyaralójában hűselő bej efendi, továbbá a sokat tudó hodsa és 
részint ezeknek nem népies nyelvébe, részint pedig európaias szo
kásaikba van alkalma Kavukla-nak belekapaszkodni, és itt is 
rosszul járna szegény feje, ha a mindenütt megjelenő Pesekjár ki 
nem rántaná a hínárból. íme egy eset a mi színdarabunkból. Egy 
nap Kavuklu a dilendsi vapor-nak «koldus hajó»-nak nevezett 
boszporuszi gőzhajóra száll, azon hiszemben, hogy ott koldusok
nak ós így neki is, pénzt osztanak. Azt persze nem tudta, hogy 
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koldus hajóknak olyan boszporuszi gőzhajókat neveznek, melyek 
minden kikötőnél megállanak. Felszáll a hajóra, néz jobbra, néz 
balra, de bizony még csak öt párát (1 és lh krajczár) se tudott 
kinézni senkiből. Ez alatt jön a jegyáruló is, kínálja neki a jegyét 
és kéri érte a pénzt. Még Kavuldu-mik áll feljebb, hogy nem azért 
jött ő koldusok hajójára, hogy ő osztogasson pénzt, hanem, hogy 
neki adjanak. Elvégre is a hajóslegények kitették a szűrét és ez alka
lommal úgy helybe hagyták szegény Kavuklu-t, hogy a kikötő szom
szédságában nyaraló bej megszánakozott rajta, leküldte érte a hajó
pénzt és így kéken-zölden bár, szabadra juthatott. A kisázsiai parton 
volt a kikötő, a hova kijutott, pénz nélkül hogyan kerüljön vissza 
Sztambulba ? Épen ezen gondolkozott, a mint meglát egy szép 
palotát, tátva nyitva a kapuja, az udvarnak mind a két oldalán 
kert. Bemegy, a lépcsőfőn azt a márványkövet, a melyről lóra 
szoktak szállani, czukor készítő táblának nézi; leveti a papucsát, 
de nem hagyja lent a hogy illik, hanem egymáshoz csapja, 
a dsiippe (köpenyeg) alá dugja és indul a lépcsőn felfelé. Hogyan 
hagyhatta volna lent a papucsait, beszélte másnap Pesekjár-nok, 
még el is lophatták volna onnan. Felér az emeletre, erről is ajtó 
arról is ajtó; meglátja az ajtó nyitján a szép fehér porczellán 
gömböket, czukornak nézi, oda megy és sorra nyalogatja őket. 
Nem oltotta el vele az éhségét, benyit egy szobába, hát látja, hogy 
az ablakon át tengert meg hegyet látni, sőt a kikötőt is, a hol oly 
kegyetlenül elverték. De még egy szép prémes bunda is volt a szeg-
letbeli kereveten, fogja magára veszi és végig nyújtózkodik vele az 
erkélyben. A mikor jól kipihente magát, felkél, benyit egy másik 
szobába. Ott ült a ház efendije a szegletfőn, előtte egy szekrényke, 
a szekrénykén meg játékok; ha nyomta őket, csiling csiling csilin
gelni kezdtek. «Óh te oktondi — mondja neki másnap Pesekjár— 
az a szekrényke, az efendi iró eszköze volt; az a játék meg csen
gettyű, hogy az inasokat szólítsa elő vele.» Kavuklu mind ezt per
sze nem érte fel ésszel, még csak kezet se csókolt az efendinek, 
hanem egyenesen hozzá megy, «szelámin alejküm»-öt mond és 
melléje letelepszik. Egyet ütött az efendi a játékok egyikére, bejön 
erre egy csinosan öltözködött úr és az efendi egy intésére, szivar
kával kínálja meg Kavuklu-t Egy szép hamutartót is tettek oda 
elibe, de sajnálta a hamut belerázni, inkább a földre szórta és a 
mikor kiégett a szivarka, a földre dobta, rátaposott a tüzes végére ; 

6* 
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a szép hamutartót meg, észrevétlenül zsebébe csúsztatta. Jött 
aztán az a csinosan öitözött úr a kávéval. A mint szürcsöli a kávét 
és nyalogatja a findzsát, látja, hogy a findzsa alja tiszta ezüst, 
vagy huszonöt dramnyit nyomhatott, belé azt is a zsebbe. Az 
efendi ismét egyet ütött a játékra, két czifra szolga jelent meg erre 
a szobában; kérdi az efendi, hogy kész-e az étel; kész — feleli 
a két úr. Feláll erre az efendi, megy egy másik szobába, Kavuklu 
mindenütt nyomában; hát olyan egy asztal van előtte, hogy 
Mámud pasá-nél se külömb. Az efendi leül, szembe vele Kavuklu. 
Hozzák az ételt, látja, hogy az efendi egy kés meg villa formájú 
valamit vesz a kezébe, a villát a húsba döfi, a késsel megvágja, az 
előtte levő tányérba teszi és kezd az evéshez. Kavuklu éhes is volt, 
efendisen is akart volna enni, veszi a villát és döföli a húsba, 
veszi a kést, és a mint kezd vele kinlódni, kirepül a húsdarab 
a villáról és neki egyenesen az efendi arczának. Szája, szeme, 
arcza, feje csupa zsir az efendinek; felugrik nagy mérgesen, a szol
gák után kiált, azok ragadják a szegény Kavuklu-t és zsírosan 
mosdatlanul a hogy volt, leröpítik a lépcsőn, és ki az udvaron a 
kapu elibe. Hogy az ezüst findzsa alját eladta és azon ment vissza 
Sztambulba, mind elbeszélte másnap az ő hűséges czimborájának 
Pesekjár-nak, a ki neveletlenségéért korholta ugyan, de szánako
zott is rajta. 

Ép oly kellemetlenségekbe keveredik a mindenféle nemzeti
ségű emberrel, a perzsával, anatóliai türkkel, trapezunt vidéki láz
zal, arnauttal, arabbal, mindegyikkel hajba kap, mindegyik nyel
vén talál kinevetni, kigúnyolni valót. Épen olyan harczokat kell 
neki is végig küzdenie, mint Karagöz-nek; de Kavuklu küzdelme 
még erősebb, észszerűbb a bábénál, mert élő ember küzdi végig és 
a közönsége is emberebb, mely e küzdelmet végig nézni jött. 

És itt az ok, mely a Karagöz-t'ól fejlődést mutat az Orta-
ojun-ig. Ez utóbbinak élő alakjával együtt a tartalomba is több 
elevenség jött át, a bábocskáknál hamarabban mozoghattak az 
emberek, és ezáltal gyorsabbodott az előadott játékok cselekvése, 
egységesedett maga az előadás is. A bőrbábokat, néha egyszerre 
tizet tizenötöt is, csak egy ember beszéltette, egy volt az előadás 
rögtönzője, míg az Orta-ojimw-ban a hány játszó annyi rögtönző, 
külön egyéniség Pesekjár és külön ismét Kavuklu. 

De meg a közönsége sem egy e játékoknak. A Karagöz-rxek 
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képekkel kivilágított függöny színpadán és titokzatosan lebegő 
árnyékain csak a gyermek meg az asszony világ tudott igazán 
mulatni. Amaz ramazáni éjjeleken, ez pedig lakodalmi dáridókon. 
Az orta-ojunu ellenben érettebb észnek szól, érettebb a humor, 
mely nevettet, és érettebb a tárgy, mely az időből is többet köve
tel magának. Innen van, hogy ugyanazt a tárgyat máskép rög-
tönzi a hajaldsi, máskép az orta-ojun szintársasága. Amaz gyerek, 
ez érettebb észnek szól; amabban inkább a látványosság es trágár 
szójáték meg élczelés, emebben az összefüggőbb és egységesebb 
cselekvés az, a mi a nézőket le tudja kötni. 

Az alább közölt játék a Büjiljü ojunu «Varázsló játékai) ép 
azok közzűl való, melyeket alkalmam volt látni karagözi bódéban, 
orta-ojun-i színkörben, sőt egy egészen európaias örmény-török 
színházban, egy úgynevezett íiaíoro-ban is. Tán nem lesz érdekte
len áttekinteni e tárgy («Varázsló») külömböző feldolgozásain, 
illetőleg rögtönzésein, és ezzel a török színjátszás oly rövid életű 
történetét kissé megvilágítani. Kezdjük el Karagöz-nél. 

Egy elbűvölt hírében álló nagy fát mutat a hajaldsi vászon
képe a függöny-szinpadon és a fiával megjelenő apa el is énekli 
e fa történetét, hogy mint juthat a halandó nagy bajba, ha e fát 
érinteni merészli. Egy varázsló lakozik ugyanis rajta és egy bűvös 
mondással mind azokat magához ragadja, a kik fáját megérintik. 
Még jóformán ki sem énekelhette magát az apa, és kezdi már 
Karagöz szokott csufolkodásait, hol a dal, hol az apa meg fia és a 
varázsló ellen. De mialatt az apa onnan űzi, hogy ne lábatlan
kodjék előttük, a fiu hozzá talál érni a fához; leszáll erre nagy 
visongva a szörnyeteg varázsló, ragadja és viszi a fiút fel a fa vég
telenjébe. Siránkozik az apa egyetlen fia elvesztén, megy meg 
visszajön, és addig jár addig rimánkodik, míg ismét leszáll a bűvös 
a gyerekkel és átadja örvendező apjának. Inti a folyvást ott lábat
lankodó Karagöz-t, hogy ne közeledjék a fához, és sietve hagyja el 
e megátkozott helyet. Karagöz-nek se kell több, egyenesen neki 
megy a fának ós egy pillanat múlva már ott ordítoz a bűvös alatt; 
vele együtt még egy egész rakás ember kerül lépre, a kiket végül 
Hadsejvat bölcsesége old fel a varázs alól. 

Az orta-ojunu-heli varázsló nem szörnyeteg többé, hanem egy 
tudós hodsa. Tudományából merített hatalmával mozdulatlanná 
köthet Jakub mester mindenkit, a kit csak megérint a varázsbotjá-
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val. Ha elmondja mellette ezt a varázsmondást: «Esztáneke, mesz-
táneke, a kilenczedik fejezetből küllühüm püfa, legott mozdulni 
sem tud az elvarázsolt, mig fel nem oldja alóla. A mindenkivel 
kötekedő Kavuklu természetesen a hodsába is beleköt, a mire ez 
büntetésül elbűvöli; és úgy is maradna a nagysüvegű, ha Pesekjár, 
Kavuklu felesége meg a cselédje meg nem hajlítanák a szigorú 
hodsa szívét. Nem csak hogy feloldja a varázs alól, hanem 
addig könyörög addig rimánkodik hozzá Kavuklu, míg a varázs
botját is oda kölcsönözi neki. ígéri persze, hogy nem okoz vele 
bajt senki fiának. Nem is bántana ő senkit, ha az a sok hitelező nem 
jönne a nyakára. Legelébb is jön a perzsa Abbasz gazda, a sálkeres
kedő ; néhány véggel adott volt el Kavuklunak, most a pénzt köve
teli érte. Kavuklu nem akarja az adósságot elismerni, sált ő nem 
is vett soha; a perzsa fenyegetődzik, Kavuklu még jobban, és már-
már egyet sújtana rá a felbőszült kereskedő, de im: aesztáneke, 
mesztáneke», és úgy a hogy fenyegetödzött, égre emelt ököllel, félig 
kinyílt ajakkal, úgy válik Abbasz gazda mozdulatlanná. Még ki 
sem pihentette magát a nagy süvegü, és ott a nyakán Hasszán 
gazda, a kisázsiai (kajszeri) türk, neki is van követelni valója. 
Addig csúfolkodik Kavuklu a türk parasztos beszédével, és addig 
adóssága tagadásával, hogy Hasszán neki ugrik, de megint az esz-
táneke, ós a türk is ott ragad. Követi Ali gazda, a trapezunt vidéki 
láz, a kitől rezet vett; a láz után jön az arnaut Bajram gazda, 
a kitől kenyeret vásárolt; azután az arab Besir gazda, a kitől 
ruhának való szöveteket szedett össze. Valamennyit elvarázsolja 
a botjával, és a mint szép rendbe összeállította őket, jól eltarkózza 
valamennyit és mulatozni kezd velük. Veszi elsőnek a perzsát, 
utána a lázt meg a türköt, velük szembe az arnautot és arabot, és 
egy hajóslegény személyzetet alakít belőlük. 0 maga feláll egy 
székre és mintha hajót kormányozna, veszi a sípot a szájába és 
kezdi kiáltozni: «Fenerre megyünk, vigyázzo. Emberei mozogni 
kezdenek, ő utánuk. Kiáltja megint: «stoper» (megállj), a legény
ség megáll. Majd meg, mintha a hajó útjában csónakok állanának, 
lekiált: «hé csónakos, vigyázz» ; ismét az embereinek: «indulj», 
megint mozogni kezdenek. Képzelhető Pesekjár megbotránkozása, 
a mint e dolgot meglátja. Szalad a hodsáért, ez kikapja Kavuklu 
kezéből a varázsbotot és «esztáneke, mesztáneke», az elvarázsoltak 
egyet prüsszentenek és magukhoz térnek. A hodsa elmondja 
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nekik, liogy ki tette velük e dolgot, megfogják a szegény Kavuklu-
és viszik a rendőrséghez. 

íme az Orta-ojunu kerekebb és összefüggőbb meséje. Akara-
gözbeli ördöngös varázsló csak torz alakjával, rejtélyes égbe szállá
sával és trágárságaival keresi és találja a hatást, mig az orta-ojun-
beli-előadásban az egyes részeknek egymással való összefüggése, 
és a mese tanúsága köti le a hallgatók figyelmét. A Karagöz össze
függéstelen párbeszédei színi jelenetekké kezdenek átalakulni. De 
még drámaibb volt az az előadás, melyet egy örmény-török tiatro-
ban, a galatai európaias török színházban láttam. Pesekjár-t egy 
kapzsi gazdag török helyettesíti, a ki szép leányát nem akarja egy 
csinos, de vagyontalan fiatal efendinek oda adni. Kavuklu helyét 
e kapzsi szolgája, a ravasz Memis pótolja, a ki szintén elcsalja a 
varázslótól a botot, és nem csak a kapzsi öreget, de magát a hod-
sát is elvarázsolja és addig el se ereszti őket hatalma alól, míg oda 
nem adják az efendinek a leányt. Hasszán efendi a tiatoro igaz
gatója, és a török szinészvilág egyik legderekabb komikusa, a ki 
minden színdarabban egy szolga szerepet rögtönöz, maga vallotta 
be, hogy a Karagöz és az orta-ojunbeli Varázsló-t alakította át 
európai szinpadképessé. Csak sajnálni lehet, hogy a török dráma 
ily fejlődését csak az egy példa mutatja és hogy a Karagöz és Orta-
ojun elfajulásával a modern dráma sem juthatott önálló kifejezésre. 

Szövegünket Mazhar efendi, az Oszmánije nevű népiskola 
nyelvtanítója segítségével jegyeztem össze. Egy nyári kirándulás 
alkalmával, a kisázsiai Boszporusz egyik falujában bukkantam 
véletlenül ily játszó társaságra, és saját jegyzeteimet Mazhar efendi 
•tudásával kipótolva, állítottuk össze e darabot. Első és egyetlen 
feljegyzése a már majdnem kihaltnak mondható Orta-ojun-nak. 
A szöveg szintén a sztambuli török nyelvjárást tükrözi vissza, és 
úgy átírásával, mint nyelvezetével a «Három Karagöz-játéko ez. 
közlésem mellé sorakozik. 

Konstantinápoly, 1888 augusztus havában. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 

> 



Orta-ojun. 

— Büjüğü ojunu. — 

I. 
(Calgé bir hava çalarak en evvel mejdani-temasaja Pesekjar cékar.) 

Pesekjar. Amma benim pehlivaném. 
içerden birisi: Bujur benim pehlivaném. 
Pes. O-da hessab dejil dir. 
Birisi. ÜVe dir hessaben ? 
Pes. Büjüğü ojununun taklidini aldém, cal gösterejim ahkja-

mene. 
(Bir hava calenUektan sora gajet tohaf bir kijafette basenda 

koğa bir kavuk, elinde dilimleri envai-rengli bir semsije ve arkasenda 
dahi elinde çanta ile gjuja hizmetkjare olan bir ğüğe oldu halda 
Kavuklu gelir, ve üc bes defa mejdane dolastektan sora.) 

Pes. Masalla efendim, böjle nereden gelüp nereje gidijorsunuz 
gözüm nuri ? 

Kavuklu. (Arkasenda-ki ğüğeje.) Su pis herif sakil-sakil ne 
bärijor, git bak suna dilenği-mi-dir ne dir, para-mé istijor t 

DsÜ5e. Galiba dilenği olmale. 
Pes. Efendim konustünuzu annadem, bendeniz dilenği félan 

dejl-im, unutmuşsunuz galiba, bendenize eski ahbabénézdan Tosun 
efendi derler. 

Kav. Eh peki annadém, ne demek istiyorsunuz f 
Pes. Efendim bir sej demek dejil, böjle dalgén-dalgén gelijor-

sunuz-da onu ve %atérénézé sorijorum. 
Kav. Ha aff edersiniz Tosun efendi, bu gün pek dalgénlem 

var-da birden bire tanijamadém. 
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Pes. Aman efendim, neden dolaj dalgénlénéz var? 

Kav. Aman Tosun^üm, baséma gélen ma^eraji nakl etsem-de 

dinlesen, o zeman anlarsén. 

Pes. Aman efendim gecmis olsun, bendenizin-de meraklé ol-

dümu bilirsiniz-a, nakl edin-de bendeniz-de anlajém. 

Kav. ganém, su bizim jokaré-ké semtte-ki mustárén evinin bir 

odasénda kira ile oturdümuz malumunuz-dur-a ! 

Pes. Evet efendim malum. 

Kav. Her naslsa, evvelsi sabá erkenge kalkméstém, désaré 

abdeste céktém, birde baktém-ki ev sabéméz olajak mustár efendi 

gejinmis kusanmés soká gidijor. 

Pes. Sora efendim ? 

Kav. Aman efendim, öjle erkenfe nereje tesrif edijorsunuz de

dim, mustár efendi aman beni lakérdéja tutma, dilenfii vaporuna 

gidijorum gec kalérém dedi. 

Pes. Evet. 

Kav. Tosun haléméz malum ja, biz-de az se/illik cekmejoruz. 

Pes. Evet efendim malum. 

Kav. Aman öjle ise dur, ben-de cabufiak gejinejim-de beraber 

gidelimv dedim, peki dedi, ben-de cabuk$ene gejindim, beraber bir 

kom, dilenji vaporuna jetistik, vapora girdik, ben etraféma bakénmá 

basladém, fákat öteje gittim süründum, bérije gittim süründum, 

kimse cékarup bes pára véren olmadé. Aman Tosun efendi, benim 

dilenfíi vaporuna gidisimin sebebini bilirmisin ? 

Pes. Hajr efendim, nicün gittiniz bakalém ? 

Kav. Fukaralémézé anlattékté ja, dilentfi vaporunda dilenfii-

lere pára verirler zann ettim-de bir kom onuncün gittimdi, baktém-ki 

kimse bes pára véren jok. 

Pes. Vah vah, siz janlés anlaméssénéz ; nejse sora i 

Kav. Derken Tosun^üm, elinde bir teneke ile tenekeji vurarak 

birisi geldi, nereje céka^aksénéz dedi, ben-de düsündüm düsündüm, 

davlum-baza céka$am dedim ; hajr öjle dejil, hangi iskeleje cékajak-

sénéz dedi. Biz onunla mohavere etmekte olalém, vapor Kanléja 

iskelesine janasmés, son iskele-de orasé imis, baktém müsterilerin 

jümlesi cékté, biz kaldék • bilat^é bilat al-da hajdé sen-de cék, bura-
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dan baska iskele jok-tur dedi, ben-de ver-de cékajém dedim, öjle ise 
pára ver-de verejim dedi, ne parasé istijorsun ajol, ben burája dilengi 
vaporu deje dilenme geldim, sen bana ver parajé dedim, sora bilatgé 
tajfalara yaber vérerek bizi patér-kütür dajakla tekmejle iskeleje 
attélar. 

Pes. Aman efendim sora ? bűjük kaza salméssénéz. 
Kav. Derken Tosungüm, iskeleje cékték, bilat toplajanlar bizi 

parmakléktan désaré cekarmadelar, benden bilat istediler; ben-de 
vapora ne iciin binmis oldümu anlattém,param-da olmadéndan bilat 
alamadém dedimse-de jakajé kurtaramadék. 

Pes. Aman Hamdigim cékmanén kolajé, sora nasl japtén ? 
Kav. Nasl japagáz 1 herijler bizi adeta dövme basladélar, bere

két versin iskelenin basénda bir bitjük jalé var, oradan jalénén sábé 
olan efendi bize ettikleri hakareti görmüs, bize agémés-ta hizmetkja-
rile vapor paraséné göndererek bizi oradan kurtardé. 

Pes. Oh gecmis olsun efendim, sora t 
Kav. Derken Tosun^üm, iskeleden cékup oralarda dolasérken 

baktém-ki iki kanadé acék bir bűjük kapu, icerisi iki tarajé baycelik 
uzun bir jol. 

Pes. Aman girmejejdin bari. 
Kav. Ne söjlijorsun Tosun, sát sekize gelmis, a'zéma bir cöp 

parcasé kojmadém, agléktan icim icime gecti; bu a§lea dajanama-
jarak belki hem karnémé dojururum, hem-de bes on pára vapor pa
rasé alérém dejerek biz o kapudan iceri girdik. 

Pes. Sora ? 
Kav. Sora efendim, uzun uzun gittim, birde baktém-ki jüksek 

bir jerde bir bűjük helvafié mermeri var, bu mermerin üzerinden 
merdüven ile jokaré cékélijor. 

Pes. A külhani, nasl helva$é mermeri o í 
Kav. Nasl olajak, kogaman bűjük bir helva^é mermeri ste. 
Pes. Külhani, ona binek tasé derler, ata binmek icün o her 

bűjük konaklarda var-dér. 
Kav. Ne olursa olsun, neme lazim ; derken Tosun ajaklarém-

da-ki jemenileri bir birine vurup güppemin alténa aldém, jokaré 
cékmá basladém. 
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Pes. Bak bikerre ettin ise, hic o merdüvenin basénda baska 
konduralar jok-mu idi? 

Kav. Cok. 
Pes. Gördiin-mü bikerre, ajéb ettin, öjle koltünda pabuglarla 

jokaré cékélér-mé? nej se sora ne japtén? 
Kav. Jokaré céktem, baktém-ki bir bűjük sofa, etrafénda on 

onbes tané kapu var. 
Pes. Aman Hamdi, kimseje rast gelmedin-mi ? 
Kav. Jook. 
Pes. Sora? 
Kav. Kapularén hangisini acajém deje biraz düsündüm, sora 

adam nasl olursa olsun dejerek kapunun birini acijordum. — Aman 
Tosun sana bisej söjlejegem amma sakén kim,seje acma. 

Pes. Aman ne dir o Hamdi ? korkarém bir hezejan ettin. 
Kav. Tosun, kapunun tokmá gajet bejaz bir sej-di, nane sekeri 

zann edüp jalamajém-mé? 
Pes. Ulan a-külhani, kapu üstünde 'nane sekeri ne arar ? 
Kav. Ne bilejim ben ? her nejse kapuju actém, iceri girdim bak-

tém kimseler jok, kö&6 pengeresine döru gittim, baktém-ki beni döj-
dükleri iskele oradan gözükijor, pengerenin önünde-de güzel bir kürk 
var; Tosunjüm dajanamadém, kürkü arkama gijüp köse pen^eresine 
bir dia kuruldum. 

Pes. Aman Hamdi kaik. 
Kav. Nije? 
Pes. Nije olagak, ulan koltünda pabuglarla efendinin kürkünü 

gijüp-te kösede otururken görmüs olsalar, sana bi temiz dajak atar 
désaré kovarlar. 

Kav. Sahi öjle Tosun, berekét versin gélen giden olmadé. 
Pes. Derken kuzum Hamdi, sora ne japtén ? 
Kav. Sora biraz oturdum, $aném sékéldé, kürkü gene jerine 

brakarak o odadan céktem, karsésénda-ki odajé actém, bide iceri 
bakajém-ki efendi kösede oturijor, galiba jenide sünnet olmus olma-
lé-ki önünde bir cekmege, üstünde bir takém ojungaklar var. 

Pes. Ulan nasl ojungak onlar ? ne vardé cekmegen in üstünde 
bakajém ? 
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Kav. Ne bilejim ben ? bir takém basté gibi cingir-cingir ötijor 
bir sejler vardé. 

Pes. A külhani, onlar efendinin jazé takémé, o öten sej-de hiz
metkjar carmak icün (céngérak) kampana ; nejse sora ne japtén ? 
bari efendinin etejini öptün-mü í 

Kav. Jok $aném, selamin alejküm dejüp ojunjaklarén ta janéna 
gittim, oturdum vesselam. 

Pes. Ulan ajéb ettin in asá, sora seni kovarlar Hamdi, hala 
pabujlarén koltünda-mé ? bari bir jere brakajdén. 

Kav. Aman Tosun, ne söjlijorsun, nereje brakajém, ja, orada 
bizim pabu^laré caldérérsak, zürtlümüzü-de anlattékté ja, sora ora-
dan jalén ajak gitmeli. 

Pes. Ulan kof}a jaléda senin pabu^laréné kim calagak ? nejse 
efendi seni görün^e ne dedi bakalém f 

Kav. Derken Tosun^üm, efendi o ojungaklarén birine vurdü 
gibi birde baktém-ki gajet süslü bir efendi geldi, efendi bir isaret etti, 
o gélen adam bize bir ceara jakté verdi, birde önümüze güzel bir 
tütün táblásé kojdu, cé'arajé ictim, külünü icine silkme agédém, ne 
dersin külleri biitün jere silktim Tosun. 

Pes. Ulan ajéb edijorsun( táblája silk tablója. 
Kav. Derken Tosun ce'ara bitti, usulgagék keceje bastém sbn-

dürdüm, tablajé efendi görmeden $ebime attém. 
Pes. Ulan cékar, dajak jemen jaklasté. 
Kav. Derken Tosun kave getirdiler, káveji ictim fingané jalar-

ken birde zarfa baktém-ki zarf gömüs, hem-de jirmi bes dirhem-de 
gelir, hajdé onu-da $ebe. 

Pes. Ali Hamdijtm, japtén isi gördün-mü ? her jerde Öjle 
kendi kendini kepaze eder cékarsén. 

Kav. Derken Tosungüm, efendi jine ojungá vurdu, iki süslü 
hizmetkjar daha geldiler, jemek hazér-mé deje sordu, onlar-da hazér 
dejinje efendi bujurun dejerek ajá kalkté gidijor, hajdé biz-de árka-
séndan, odadan cékték, o odanén janénda baska bir odaja girdik. 

Pes. Aman Hamdi, sora t 
Kav. Iceri girdik, baktém-ki bir bűjük masanén üstünde Ma-

mud pasanén mezad maié gibi olmadék canak cömlek jok, her nejse 
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efendi oturdu, biz-de karséséna oturduk. Corba geldi, güzel^e jedik o 

kalkté et geldi, baktém efendi pécak ile catal bir sej aldé, o catal 

seji ete batérup pécak ile kesti, önünde-ki taban icine kojup jeme 

hasiadé, biz-de efendije bakarak onun japtégibi japalém-da ajéb olma-

sén deje catal pécak aldék, catalé ete bat érdek. 

Pes. Aman Hamdif,im ettin isler cok oldu, sakén burada-da 

bir terbijesizlik japmajajdén. 

Kav. Sorma Tosun sorma, catalé ete batérdékté ja, pécakla 

keselim deje ürasérken naslsa et cataldan kurtuldü gibi karsémda 

oturan efendinin suraténa et kjamilen japésmaz-mé ? 

Pes. Gördün-mü Hamdi ettin terbijesizli ? 

Kav. Efendinin jüzü gözü, üstü basé ja icinde kaidé, ajlémézé 

anlattékté ja, galiba o hérs ile et kuvvetlige kurtulmus olmalé-ki 

efendinin $ani biraz zijade^e janmés. Derken efendi bire terbijesiz 

herif, sen nereden geldin, baséma milsallat-mé-sén dejerek su pis he-

rifi désaré atén deje bar ér ba'rmaz, arkamézda duran iki usak eli-

mizi félan jékamadan jalé jálé sille tokát bizi merdüvennen asa 

juvarlajarak kapudén désaré attélar. 

Pes. Gördün-mü Hamdi, su ettin isieri bejendin-mi ? karnéné 

dojurduktan sora efendiden bes on gurus-ta dés kérasé alarak cékaj-

dén eji olmaz-mé idi; sindi vapor paraséné ne japagán bakalém '!• 

Kav. A Tosun ben-de oraséné ewelgé düsündüm, ve mutlaka 

bir kábákat edüp-te désaré kovula^amé bildim-de kimseden vapor pá

rásé dilenmemek iciin o tábla ile zarfé asérdém ja ,• ne hal ise biz désaré 

céktéktan sora, oralarda dolasarak bir sarraf dükjanéna girdik, gö-

müs zarf ile tütün tablaséné cékardék, bu aksam jejejemiz olmadé 

iciin bunlaré satma mefibur oldum dejerek jirmi bes gurusa onlaré 

orada satték. Oradan döru iskeleje geldim, kacta vapor var deje sor-

dum, bi cejreje kadar gelir dediler, orada bir az dolastém, derken 

vapor geldi, binüp Istambula céktém, eve geldim baktém-ki ev sabé-

méz olan muytar efendi gelmis • bire herif madem-ki dilen$i vapo-

runda insana pára vermezlermis, beni nicün sürükledin-de basémé 

bu kadar derde ürattén dejerek bir temiz gouga ettim, onun icün he-

rif-te evinden bizi cékartijor, sözde ev bulup-ta bu gün céka^az. 

0 deminki düsündümün sebebi bu idi-ki aman Tosun efendije rast 
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gelsem-de bana güzel uguzga bir kér a evi bulsa deje düsünijordum 

aman Tosun efendi senin elinin alténda öjle bir ev mutlaka bidunur, 

bir odalé iki odalé bisej, maliim ja, bizim kör ölundan baska kimse-

miz jok, iki kiéi nereje olsa sé'a biliriz. 

Pes. Bas üstüne Hamdim, dün bosalmés surada iki odalé güzel 

bir evgez var, bejenirseniz onu size verejim efendim. 

Kav. Adam nasl olursa olsun, bir ev olsun-da Tosunjüm. 

Pes. Öjle ise bujurun gösterejim. 

(Dejerek mejdané bir kac defa dolastéktan sora bir kösede 

etraféna bez sarélmés dört dejnekten ibaret olarak ev sqjélan bir 

cergi gösterir.) 

Pes. (Kapuju göstererek.) Efendim iste size bir ev, bujurun 

icerisine bakén. 

Kav. (Cerginin bir taraféndan girüp öbür taraféndan cékarak.) 

Vaj efendim ev vaj, babám bu nasl ev 1 bunun ne alt káté var ne üst 

káté, adeta éingene cergisine benzer bir sej. 

Pes. Efendim, zannéma g'öre, siz merdüveni bulamajarak üst 

kata cékmaméssénéz, bendeniz üst kata cékajém-da bakén. (Dejiip eve 

girer ve cerginin üstünden bakarak.) Vaj Hamdim, sen üst káté bu-

lamaméssén, bak ben buradan Kjadhaneje gecen kajéklaré, Fener 

gazonusunda-ki kalabaléklaré hepsini orta kattan górijorum. (Deje

rek désaré cékar). 

Kav. (Eve bir dalia girerek ve Pesekjarén cékté jere cékup ba

karak.) A babám, buradan jalnéz évin kapusunun önü gözükijor, 

ondan baska bir jer gözüktü jok. Her nejse bunun kérasé kac pára ? 

(Dejerek désaré cékar.) 

Pes. Efendim mahije jüz elli gurus. 

Kav. Ben öjle mahije félau bilmem, günde birer paradau ajda 

otuz pára, o-da sen jabangé dejl-sin deje, nasl isine gelijor-mu ? 

Pes. Herne ise, sora ben seninle konusurum, sindilik otur, zefki-

•sefana bak. 

Kav. Kuzum Tosun, coktan béri terellek sebebile eve gideme-

dim, onuncün colü cojü félan gördüm jok, ejer onlar buraiara géle

tek olursa re$a ederim bana bir malumat ver, fákat bizimkilerden 

baska geliip beni soranlar olursa, sakén evimizi gösterme ha. 
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Pes. Aman o niciin Hamdim, insanén ahbabé olmaz-mé ? 

Kav. Tosungüm, halémez malum-dur ja, üc bei serieden berü 

•maiede her bir milletten her esnafa bir hajié borj ettik, borjlular bir 

kerre evi öjrenefek olurlarsa arték günde jüz elli kisije meram an-

natmalé. 

Pes. Peki Hamdim, sen otur kejfiue bak, ona-da Allah kerim 

dir. (Dejiip cekilir Kavuklu kalér.) 

II. 

(Bu aralék calgé bir hava calup arkasénda arab garijesile gajet 

süslü bir karé gelir. Karé iki üc defa mejdané dolastéktan sora arka-

sénda-ki garjeje bakarak.) 

Karé. A kéz, Allah hepsinin belaséné versin, erkek dejil-mi ? 

bak kogam olajak köpeji arajagam deje sabadan berü sokak sokak 

dolasijoruz, elán bir eser jok, sindi ne japalém f 

Dsarije. Vallahi bilmem efendim. 

(Bunlar konusmaktalar-ken Tosun efendi karsélaréna cékar.) 

Pes. Masalla hanem kézém, böjle takmés takéstérmés, japmés 

jakéstérmés nereden gelüp nereje gidijorsunuz, bu ne hal dir böjle ? 

Karé. Masalla Tosun efendi, ajol sorma bizim halémézé, ejer 

baséma gelenleri nakl édesek olsam, alimallah jarijenize agérsénéz. 

Pes. Aman efendim hajr ola, jine ne dir hanem kézém,, bana 

söjle bakajém. 

Karé. Efendim ne olajak, bizim deli herifin akié maliim ja, ev 

sabéméz mu/tar efendile pára kazanagám deje bir gün dilenji vapo-

runa gider, hic bir sej japamajarak, baséna türlü türlü felaketler 

getirir ,• bunun üzerine aksam eve gelir, muytar efendile bir gouga bir 

gürültü, bundán sora senin evinde oturmajagam deje cékar gider, ve 

hajié zemandan berü eve gelmedi icün garijemle beraber bu gün saba

dan berü onu árama cékték, isittimize göre bu taraflarda bir ev 

tutmus dediler, bununcün döruga size geldik, re$a ederim Tosun 

efendi sunun tuttü evi bize gösterin. 

(Bu aralék Kavuklu evden cékarak ,a bu ne güzel karé be, dur 

iuna biraz sulanajém' dejerek Pesekjarén janéna gider.) 
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Kav. Tosun bu kim dir, böjle her avanta senin eline-mi düser ? 

parmaVm icinde ha. 

Pes. Hajdé gehennem ol, suradan jékél evine git otur, öjle her 

seje karésma. 

(Derse-de Kavuklu dinnem ej erek, ,vaj sekerim sefa geldiniz, 

böjle nereden tesrif ettiniz' deje bu sefer-de karéja laf atar.) 

Karé. Hajdé surdan jékél pis herif, sen nerden geldin basé-

méza müsallat oldun, gehennem ol def ol surdan. (Pesekjara) : To

sun efendi, bu méndar herif kim dir, baksanéz-a, lakérdé atup 

durijor. 

Pes. Hajdé cekil ordan §aném, evine git. (Derse-de Hamdi 

kulák asmajarak ve janlaréndan dolasarak hanémén arkasénda-ki 

garijeje.) 

Kav. Vah abla^ém, sen-de güzel sin amma hanéménéz bütün-

hütün seker, kuzum hanem ahla^ém, bak-sana hanémén bana daréli-

jor, suna söjle-de darélmasén ne olur. (Demesi üzerine arab aja'n-

dan pabufjlaréné cekerek Hamdije bir kac tané vurur ve kovalajarak 

evine kadar kac ér ér.) 

Karé. Kuzum Tosun efendi bu müsallat herif kim dir ? 

Pes. Efendim masalla, bu zaté bilmedinize teesüf ettim. 

Karé. Ah Tosun efendi, ne bilejim ben elin herifini. 

Pes. Efendim bir insan ehlini tanijamaz-méA koganéz olan 

Hamdi efendi bu zat dejil-mi ? 

Karé. Ha evet, benim-de gözüm ésérdé, Hald Tosun efendi, 

halbu-ki dalgénlékla farkéna varamadém-da sindi yatéréina gelme 

hasiadé. 

Pes. Efendim isterseniz ccCrajém, jahod sizi evine götürejim. 

Karé. Peki hujurun eve gidelim. (Der eve giderler, kapuju vu-

rarak Hamdi asa caWér.) 

Pes. Hamdim nerede-sin, az$ék asa gel. 

Kav. (Cerginin üstünden bakarak.) Ne ó Tosun, ne istejorsun 

benden, senin elinden arték hic ráhat jok-mu ? 

Pes. Az$ék asa gel $aném, bisej söjlejegém. 

Kav. (Désaré cékarak.) Ne dir o bakalém, sen her vakít böjle 

gelüp beni rahatséz-mé edejeksin ? 
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Pes. Jok ganém, sana hanémlaré getirdim köftehor, sana-da 
hic ejilik jaranmaz-mé ? 

Kav. Aman Tosun, öjle ise azgék su tarafa gel, sana gizli bir 
sej söjleje^em. 

Pes. Ne söjlejetfeksin bakajém. (D ej erek aza§ék öte tarafa gi-
derler.) 

Kav. Kuzum Tosun, bu güzel hanémé bana niciin getirdin ? in-
sallá bana müsafir édesen; ejer öjle ise Tosutijűm, sevinjimdev 
céldérérém, bana bak Tosun, hajdé söjle-de eve girsinler, hazér evde 
kimse-de jok ; kuzum Tosungüm, suna sor-sana, ko§aséfélan jok-mu ? 
ejer joksa Tosun, nigjala-da alérdéin, hajdé uzatma isi, söjle-de 
cabu§ak eve girsinner. (Dejerek §iippenin eteklerini toplajup sécrama 
baslar.) 

Pes. Ulan céldérdén-mé Hamdi ? sakén isitmesinner, korkarém 
sen bunnaré bilemedin. 

Kav. Aman Tosun, kim bunnar í bilemedim válla. 
Pes. Ulan sizin coguklar dejl-mi f haj budala herif haj. 
Kav. Deme Tosun, döru söjle, bunnar bizimkiler-mi sindi ? 
Pes. Öjle ja, hala tanijamadén-mé ? 
Kav. Haj Allah miistahaklaréné versin, bunlar beni gene nere-

den buldular $ Tosun bu senin muziplin ólmaié. 
Pes. Gel ulan gel uzatma, bir sdt dir, kapunun önünde bekle-

tijorsun, ajéb oldu, liajdé git konusu?i-da al iceri, orada bir birinize 
derdinizi annatér haspuhal edersiniz. 

Kav. Hajdé hajdé münasibetsizlik edüp durma, benim iciin 
evde jokmus de-de savmanén kolajéna bak. 

Pes. Ulan hajdé jürü dejorum sana, budalalén lüzumu jok, on-
lar seni görijorlar-da hic evde jok olur-mu ? 

Kav. Ej sana kim dedi al-da burája getir deje ? elbette sindi-de 
sen savasán, tohaf sej be, ben onnardan kacijorum. 

Pes. Ulan Jena-mi ettik, hic bir adam ajaléné istemez-mi ? 
Kav. Tosun bilmez gibi lakérdé söjlersin, ulan su evi tutalé 

dalia bir aksam ben kendi karnémélajikile dujurmadém, sindi onnaré 
kim beslejejek, halémé bilmejormusun Tosun ? 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XXI. 7 
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Pes. Hajdé sen néne lazim, ben oraséné japarém, benimle gel 
bakajém. (Dejerek elinden tutup janiaréna götürür.) 

Pes. (Karéiara.) Efendim arték kusuruna bakmajén, sízi tani-
jamaméslar-da sizin kendi ajalé oldunuzu anlaténjaja kadar biraz 
beklettiler. 

Kav. Masallá karéjem, sefa geldiniz, yos geldiniz, aff edersi-
niz, kabát bende dejl, bu bizim kél-kujruk herifte-ki önjeden sizin 
oldunuzu bana annatmadé. 

Pes. Baséndan bűjük halt etmissin. (Dejerek janlaréndan gi-
dér, ba.ska bir tarafta dolasmd baslar.) 

Karé. Aferim koja aferim, ne kocán olasé kojalardan imis-
sin-ki hajié vakitten béri eve üramadén, hunlar aj-mé-dér tok-mu-
dur deje bir kerre arajup tarainak jok-mu ? adam hic olmazsa aksam-
dan aksama bir parca ekmek olsun gönderir, sen burada ev tut 
otur-da bizi el evlerinde aj brak bjle-mi ? ste bu saba bizi-de evden 
kovdular, sabddan béri sokak sokak her bir jeti aradék seni bulama-
dék, en sora Tosun efendi bilir dejerek geldik, senin burada ev tutup 
oturdünu ondan yaber aldék,sen ne kadar alcak-méssén, hic bizi öjle 
seril sefil brakup-ta buraiara, kacmaktan utanmadén-mé ? seni alcak 
kopek seni. (Deje cékésmd, hanem arkasénda-ki arab dahi, ,seni gidi 
kör olasé kopek seni, hic utanmijor-mu bizim hanoin efendiji brakup 
kacijor' deje ikisi birden Hamdi dövme baslarlar. — Bu aralék 
öteden Pesekjar kosarak gelir.) 

Pes. Bu ne dir janém, ajéb dejl-mi ? her nejse bir sej dir ol-
mus, arték ikiniz-de bir birinizin kusuruna bakmajarak, güzel güzel 
oturun. (Deje bunlaré baréstérér, evden iceri sokar; bir az sora 
Hamdi evden cékup Tosunun janéna gider.) 

Kav. Bravó Tosun sana, bu jenabet kaltaklaré benim baséma 
saldérdén-da eji halt ettin öjle-mi? az kaidé karédan dajak-ta jeje-
jektik. 

Pes. Illan iste geldik, aranézé bulduk ja, jine-mi jarana-
madék t 

Kav. Görejim seni, gélen borjlulara-da b'öjle evi göster-de bü-
tün bütün baséméza derdi satén alalém. 

Pes. Jok jok, sen kejfine bak, bu senin ajalén-da onuncün joksa 
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baska gélen olursa ben seni elimden geldí kadar gizierim Hamdi, sen 

mer ok etme. 

Kav. Ha ste kuzum Tosun efendi, sen bilirsin, halimiz maliim 
ja, ucan kusa borgumuz var, arték gelenleri burada öjle adam jok 
deje tatlélékla sálé vermeli. (Dejerek tekrar evine gider.) 

III. 
(Bir hava caléndéktan sora elinde bir dejnek oldü halda büjüfii hotfa 

gelüp mejdané bir kac kerre dolastéktan sora karséna Pesekjar 

cékar.) 

Pes. Masalld efendim, sefa geldiniz yoi geldiniz ho§a efendi 
hazretleri, böjle nereden gelüp nereje gidijorsunuz efendim. 

BÜJÜ5Ü. Vaj Tosun efendi masalld, siz-mi siniz ? söjle az$ék 
dolasma céktém. 

Pes. Pek dia efendim, fákat zati-alinizle coktan béri göriise-
medik, öjle-mi ólmaié efendim ja, biz sizi sevenlerden-iz, böjle kérk 
jélda bir görüsmek olur-mu $ 

Büj. Efendim mesgulijet mani olijor, joksa biz-de dajma zati-
nizle görüsme arzu edenlerden-iz. 

Pes. Allah afijet versin efendim, insalld mahdum, bej, kerime 
hanem falán ejiler dir. 

Büj. (Jok sükür efendim, eji dirler, ellerinizi öperler. 

Kar. (Cékarak Pesekjar én janéna sokulur.) Kuzum Tosun, bu 
kélékséz kijafetsiz herif kim f 

Pes. Ulanjékél mrdan. 

Kav. Kuzum Tosun, bu kim Alid seversen, pek merak ettim, 
hic böjle bicimsiz herif görmedimdi. 

Pes. Aman Hamdi, óna meshur hof,a Jakub efendi derler, o 
öjle alaj etme gelmez, hajdé jékél git surdan, joksa seni ters-mers 
eder ha. 

Kav. (Gülerek.) Amma japtén Jia, bu pise-de bu kadar ehem-
mijet verijorsun, bundán ne olur be, haj budala herif haj, baja böjle 
suratséz heriften korkijor. 

Büj. Tosun efendi, 0 janénda-ki coban köpeji kijaj'etli herif ne 
söjlijor sana, galiba ters-m,ers bisejler jumurtlijor. 

7* 
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Pes. Efendim siz onun söjledine bakmajénéz, o biraz buda
iaga dir. 

Kav. (Gülerek.) Estafrulla efendim, sizin gibi zatle olaj etme-
mek bendenizin haddém dejil dir onuncün. 

Büj. Be herif sen kim-sin, biz konusijorken baséméza müsal-
lat-mi geldin, a'zené topla joksa sana haddéné öjredirim ha. 

Pes. Aman Hamdim, sana onunla soka etme gelmez deme-
dim-mi ? hajdé suradan cekil bari. 

Kav. Sen kariima. (Dejerek hozója.) Be herif sen kim olijor-
swn-ki bana haddémé öjredefön, bisej bile japamazsén. (Dejerek ho-
ganén üstüne jürür.) 

Büj. Tosun efendi ben bu herifi fena japafiam, sindi suna had
déné bildiri verejim-mi ? 

Pes. Aman efendim ajaklarénézé öpejim, benim gajet sevdim 
refikim dir, yatérém icün bendenize baslajén, zira kendisi-de öjle 
pek akié erer bojdan dejil dir. (Ondan sora Hamdi tutarak.) Gel 
burája, sana ben ne söjlijoruui, ilisme su herife, sora seni fena ede-
gek, ben karésmam ha. 

Kav. Brak bent be, bakalém ne japagakmés bana, sen karésma. 
(Dejerek hoganén üstüne gitmekte iken.) 

Pes. Hajdé var, ne halén varsa gör, arték ben karésmam. 
(Deje brakup bir kenara savusur.) 

Kav. (Hogaja.) Be herif öjle kuru sékélék pára etmez, hajdé 
bakaléin elinden geleni arkana kojma, bakalém sen beni-mi döversin 
ben seni-mi ? (Dejerek üstüne döru gider.) 

Büj. (Hiddetlenerek.) Estaneke mestaneke dokuzungu babdan 
küllühüm püf. (Dejerek elinde-ki dejneji Kavuklunun üstüne tuttü 
gibi Kavuklu gajet tohaf bir vazijette kas-katé dona kalér, hoga-da 
brakup gider). 

Pes. (Hamdinin jauéna, gelérek.) Ej vah gördün-mü a-külhani 
haléné ? sindi ne japmalé, bari evine gidüp yaber verejim. (Dejerek 
eve gider kapuju calar, Hamdinin karéséna) : Efendim sizin efendi-
nin bos bdazlé jüzünden baséna gelenleri gelin-de görün. (Dejerek 
vukuaté yaber verir. Hamdinin karésé-da arkaséna arabé alarak 
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beraberje Hamdinin janéna giderler, Hamdi o halda görünje bir 
álasma bir barésma ile.) Ej vah. 

Karé. Bizim efendinin baséna gelenlere, sindi biz buna nejapa
lém, kuzum Tosun efendi, buna ne japarsan gene sen japarsén, bu, 
senin elinde dir, re ja ederiz, o adamé burája, carérmésén, ne japar
sén, artik gene siz bize merhamet edin-de bunu kurtarén. (Deje Pe-
sekjara jalvarma baslarlar.) 

Pes. Durunuz bakalém, belki yatéréma riajeten gelir-de bir sej 
japaréz. (Dejerek hojaja bir yaber gönderir; bir azjék sora büjüjii 
kosarak gelir, Tosun efendi karséséna cékarak.) Masalla efendim 
sefa geldiniz, eksik olmajénéz, yatéréma riajeten tesrif bujurdunuz. 

Büj. Evet bendenizi ca'rtmésénéz-da onunciin geldim, hajr ola 
ne dir o bakalém ? (Bu aralék Pesekjar Hamdinin cojuklaréna bir 
isaret eder, hepsi birden hója efendije.) 

Karé. Aman efendim bir kabát dir etmis, kusuruna bakmajén, 
ne olursa sizden olur, su zavalléjé kurtarén. (Dejerek jalvarérlar.) 

Büj. Cok kabát etti amma nejse hajdé bu sefer sizin yatérénéz 
icün ben onu kurtarérém. (Dejerek ,estaneke mestaneke dokuzunju 
babdan küllühüm püfi dejiip mezkur dejneji Hamdinin üzerine sürdü 
gibi Hamdi esnejerek acélmá baslar, ve jümlesi birden ,eksik olma-
jén, Allah őmürler versin' dejerek hója efendinin elini öperler, ka-
dénlar eve giderler.) 

Pes. (Ha'^dije.) Hajdé sen-de öp hotfanin elini, nejse güc halle 
gene seni kurtardék. 

Kav. Hajdé sen git ben japarém. (Pesekjar gider hofarién 
elini öper.) Aman efendim kusurumu aff edersiniz, bir kabát dir 
isledim, lakin sindi size bir rejam var, o rsjamé-da kábul bujuru-
nuz. (Deje jalvarma baslar). 

Büj. Ne dir o bakajém, cabuk söjle, kábul olajak bir sej-
mi-dir ? 

Kav. Efendim, bir sej dejil, ihsanénéz olarak su elinizde-ki 
dejneji bana vermenizi re ja ederim. 

Büj. Pekl janém amma, sen onu kullanamazsén, her rast ge-
lene bir takém hakaretler ederek basémé belaja uradérsén, olmaz sen 
nafile, japamazsén. 
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Kav. Hajr efendim, kimseje bir sej japmam, nasl tarif ederse-
niz öjlege kullanérém, bir kabát ettlmi dujarsanéz o zeman jine dej-
neji elimden alma mi'údedir-siniz, hem o vakit bana ne isterseniz 
apén. 

Büj. Peki al ver éjim, lakin bir kimseje lm dejnekle bir hakaret 
ettini dujarsam sora kendin pisman olursun. 

Kav. Hajr efendim,. (Dejerek elinden dejneji alér ho$a efendi 
dahi cékar gider ; Hamdi seving ile döru Pesekjarén janéna varup.) 

Kav. Tosun bak elimde-ki dejneje, hoganén elinden aldém, 
seni sindi benim oldüm gibi okvjup-ta carpajém-mé í 

Pes. Aman Hamdim, onunla saka etme gelmez, hajdé git evi-
ne-de ráhat ráhat otur ve kimseje sakén bu jolda bir saka etme. 

Kav. Gördiin ja Tosun, sana anlatmés oldüm bizim borjlularé 
sakén eve göndermejesin, sora hem seni berbad ederim hem onnaré. 

Pes. Hajr hajr ben kimseji göndermem, sen merak etme. 

Kav. Estaneke mestaneke . .. 

Pes. Aman Hamdi sakajé brak, onunla saka olmaz. 
Kav. Ulan amma-da korkijor, korkma be saka japtém. (Deje

rek evine gider.) 

IV. 

(Calgé bir hava caldéktan sora: 

Men severem bir puser 
firayi verir keder, 
ay o puserin gilvesi 
derunimin nes\si, 
ay puser vay puser 
$an sana. kurban puser, 

deje afiem sivesile türkce bejtler söjlejerek ve ojnajarak bir Agem 
gelüp iic bes defa mejdané dolasmakta iken Kavuklu evden cékup 
giippesini félan toplajarak agemin arkaséna düser, ve a$emi taklid 
ederek o-da ojnama baslar.) 

Agem. (Arkaséna bakarak.) Penki ne tolasirsen menim pe-
éimde í 

Kav. (Agemin jüziine bakwp gjuja korkmus gibi hemen árka-
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$éna d'ónü veriip, afiem jürüme baslajénga jine Afíemin pesinde taklid 

etme devam eder.) 

A^em. Peski jéyél git direm sena, hala ne köpey usayi dir bu ? 

Kav. Sana ne be, burásé sokak, benim sana hir zararém var-

-mé ? (Dejinge Af}em jürüme, Hamdi jine árka séra maskaráié*a 

baslar.) 

A^em. Hala köpey usayi, simdi deden körünü sikem ha. 

(Bu aralék Pesekjar geliip Kavukluja.) 

Pes. Ulan sen onu bihnezsin, o senin anladén adamlardan 

dejl-dir, hajdé jékél surdan, öjle her gördüne satasma. (Dejerek 

Hamdi savar, Ajeme.) Masalla haji Abbas-d, $aném siz onun kusu-

runa bakmajénéz biraz akié noksanfia dir, efendim böjle güzel güzel 

bejtler okujarak nereden gelüp nereje gidijorsunuz í 

A ĵem. Oh masalld Tosun efendi, bzüm seni görende hala coy 

zijade saz olmisam ha, men-de söjle biraz dolasam deje céytém amma 

hilirsen baska. hir is-de vardü basémézda-ki coy carpasoy is-to ha. 

Pes. Hajr ola efendim, ne gibi is dir o ? elimizden gelir bir 

sej-se biz-de jardém edelim. 

A^em. Bilirsen öziim mirisine hir yac top sal satmisam, hala 

parasunu almamisam, o $ebbar herif-te bir tolandirigi ademdü ha, 

eski yanelerinden céyop hu, taraja nayl etmisler, bari bulam sti köpey 

usayinin evini-de tümen istejem deje dolasiram, evini buralarda ya-

ber almisam, bála mana bir ejilik idersen sunun evini yaber verirsen. 

Pes. A$eb nasl adam-mésí söjle kijafetini falán biraz tarif 

etseniz. 

A^em. Peski yissa hojli, top sayalli hir adem-dü yd, masinda 

ko$a bir kavuyi-de var hilirsen, yiliysiz hir herif-du yá, ama bilmi-

rem ne isde-dü. 

Pes. Evet tarifinizi anladém, evini gösterejim amma fianém 

Abbas-d, o biraz bu günlerde düskünge dir, nafile jine sen bilirsin 

amma zann edersem sen ondan bu günlerde pára alamazsén. 

A^eni. janim Tosun efendi, sen mana yanesini göster-de men 

aninle hic olmasa hir danisam göriim. (Pesekjar Hamdinin evini 

gösterir.) A$eb evdemi-dü dirsen Tosun efendi ? 

Pes. Evde dir, giderseniz evde bulursunuz. 
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A^em. Peki Tosun efendi saz olmisam. (Dejerek gider Ham-

dinin kapusunu calar.) 

Kav. (Cerginin üstünden baséné cékararak.) Kim o, kim 

sin sen f 

A^em. Gel görüm azfiik asayi, özüne bir sej danisam. 

Kav. Ben gelemem, ne japa^aksén, hajdé git-te sora gel, sindi 

ben cogü besije jatérijorum. 

A^eni. Gel görüm direm de, men bir sej danisam, sora jine 

gidirsen. 

Kav. Dur bakalém su sivri küldlé herif ne söjlejegek. (Dejerek 

désaré cékup.) Eh söjie bakalém ballé baba ne istijorsun ? 

A^em. Peski menim özünde jüz tümen kadar sal parasi kal-

misdu, simdi gelmisem-ki özün mana ani viresen yd. 

Kav. Janlés ajol, benim seninle öjle alés verisim jok. (Dejerek 

evden iceri girerken a$em jakaséndan tutarak teker.) 

A^em. Peski yara kacirsen, ver menim ala^ayimi-de '/ara istir-

sen git köpey usayi, sindi inkar gelirsen ? 

Kav. (Kézarak.) Bu herifi baséméza Tosun müsallat etmis 

dir. (Dejerek Tosunun janéna gider, Tosuna.) Aferim Tosun, be

nim sana söjledinun akséné japtén dejl-mi ? evi gösterdin gibi gel su 

belajé basémdan def et, joksa dejneji bilirsin ja, sora evvela senin 

isini bitiririm. 

Pes. Aman Hantáim, ben göstermedim, kendi baskaséndan yaber 

almés-tér, ben karesmam, neme lazim benim öjle sejler, var kendin 

bir caresine bak-ta savé ver. 

A^em. (Hamdinin úzerine döru g elérek.) Peski hajdi beklirem, 

ver menim ala^ayimi-de men gidem, joysa jaman danisirim özüne. 

Kav. Peski baba, sen burdan güzellikle gidetfekmisin, joksa 

sindi belané bulursun ha. 

A^em. Peski ne poy jije bilirsen, gel görüm bakalim de. 

Kav. Dur öjle ise. (Dejerek dejneji cékarup.) Estaneke mesta-

neke dokuzunfiu babdan küllühüm püf. (Dejerek dejneji üzerine tutar 

tutmaz Agem oldü vazijette kas-katé kalér.) 

Kav. Ej peski baba, nasl alagané istermisin? hajdé sindi-de 

kabadajélék sat-sana bakajém, hanja beni dövme gelijordun, vur-
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sana bakajém. (Dejerek a$emin ensesine bir düzüje tokatlaré 

indirir.) 

Pes. (Janiaréna gelerek.) Aman Hamdim, ne japtén, güná 

dejl-mi, sindi o hoga efendi gelse-de bunu görse ne japarsén ? 

Kav. Tosun cok söjlenüp durma, sindi estaneke babéné sana-da 

okursam, o zeman beni terbije etmesini öjrenirsin. 

Pes. Aman aman kuzum Hamdim, bana dokunma-da ne japar-

san jap. (Dejerek janéndan cekilir gider, Hamdi-de sürüklejerek 

a$emi bir kenara götürüp diker, kendisi-de evine gider.) 

V. 

(Calgé bir hava calmakta iken 

,Fatum gamdan bayijor 
saulara usyur tayijor 
ej aman aman ej of. 
Bir tas attém aya%a 
bir kus vurdum ala$a 
ej aman aman ej of, 

deje kendi kendine bejt söjlejerek ve ojnajarak Kajserli Hasan-a 
gelüp mejdané iki üc defa dolasté sérada Hamdi gelüp arkasé séra 
dolasma baslar ; Kajserli arkaséna bakarak.) 

Kajserli. Ne isten hej a, aryamda dolasén durun. 

Kav. (Hic aldérmajarak jine árka séra ojnajarak gider.) 

Kaj. Sana dirim hej a, baséma müsallat-mé galdin, jehennem 
olup gidindik-de. 

Kav. Sana ne be, sen esek gibi zérlamana bak. 
Kaj. Ulan ba'a bay ba'a, sana söjlijon, hajin gopölu gopey, 

kimé zérladijon sen bayajén ? 

Kav. Ej hajdé sana söjlejorum, ne olmus, sanké beni-mi korku-
dagaksén, mese odunu ? 

Kaj. Ulan, doha baa-mé söjlenijon, sindüy seni settedifii ha. 

Pes. (Bu aralék gelerek.) Hamdim ne japijorsun, o bir hid-
detli adam dir, ona cok satasma gelmez, öjle sejler ajéb dir, hajdé 
evine git. (Dejerek Kavukluju savar, sora Hasana.) Vaj Hasan-a 
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evladéméz, partém siz onun kusuruna bakmajén, biraz budalaga dir, 

siz sindi böjle janék janék bejtler söjlejerek nerden gelüp nereje gidi-

jorsunuz? 

Kaj. Hej Tosun d, ne japay, iste böjle türyu-müryu söjlejerek 

hem göjnümüzü ejlendururuk, hem-de Tosun efendiji buluruy-ta ga-

famize gélen müsgülümüzü hal ettururuy dejerek jola céytoy, burafie-

vüze gadar geldoy. 

Pes. Hajr ola, ne gibi müsgülünüz var bakalém í 

Kaj. Hej a, ne gibi müsgulümüz olagay, hic sorma-ki, dolan-

dorujunun birine bes on gurui gaptuduy, ne japagdmé sasordum, o 

teresin-de bu tarafa taséndurunu yaber aldum-da artuy jenabéna 

gadar geldirn, artoy bunun bir golajéné jenabén bilin. 

Pes. Azjék söjle bir kijafetini falán tarif etseniz, bakalém nasl 

adam annasélérdé ? 

Kaj. Hej a, géléyé gijafeti-de bir adama benzer herif dejul 

emme kába sayallé, gojaman gavuylu, teresin biri. 

Pes. Evet annadém, fákat bilmem evde-mi dir, ste su karsé-ki 

evde oturur, isterseniz bir Ikerre bakén. 

Kaj. Ömrün coy ola Tosun a, bir kerre bayén. (Dejerek gider 

Hamdinin kapusunu calar.) 

Kav. Kim dir o ? 

Kaj. A izijiy asd gel. 

Kav. (Jokarédan bakarak.) Annádéin, kéz Selvinaz, fukar a 

gelmisj bir parca ekmek ver. 

Kaj. ha bay efendi, ben foyara-moyara dejul-im, asd gel-de 

izjiy goruselim. 

Kav. Al borjlunun birini daha, galiba bu-da alajaklé, bunu-da 

benim baséma Tosun saldérmés-tér. (Dejerek désaré cékar.) Hajr 

ola á, ne istersin bakalém? 

Kaj. Istejejuyumu bilirsin ja, bizim esküdén galan bes on gu

rusa temizlemeyucun geldim. 

Kav. Ben seni tanimajorum hemseri, neden sana borjúm oli-

jor, galiba janlés kapu caldén. 

Kaj. Baa baj ba'a, ben ojle gillugisliyi tanéman, gapunun 

onunde rezaleti tütüdürün, joysa paralaré artoy bugun vermeli. 
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Kav. Oy catték gene. (Dejerek Tosunun janéna gidüp.) Aferim 

Tosun, hu yaher annamaz Kajserll-de baséma saldéi'dén dejl-mi, 

Tosun valld seni berbad ederim joksa gel m herifi sen def et. 

Pes. Hamdim artik sen her geleni benden bilijorsun, ben sana 

kimseji göndermem demedim-mi, benim neme lazim. 

Kav. Tosun estaneke mestaneke .. . 
Pes. Aman Hamdi, kuzum etme Alid seversen, hié onunla 

saka olur-mu ? (Bu aralék.) 

Kaj. Agozunu sevduyum, dukkandan alduyum gajf eléri jaylaré 

jt)irinf)leri imuttun-mu, galan su paralaré ver-de ben gidin a, joysa 

seninlen gougaja baslaréz. (Dejerek üzerine döru giderken.) 

Kav. Annaséldé, bu-da belaséné istejor, olur verejim baba. 

(Dejerek estaneke okujup Hasanén üzerine tutar, Hasan-da donar 

kalér, Kavuklu bunu-da sürüklejerek Afiemin janéna götürür diker, 

kendisi-de evine gider.) 

VI. 

(Calgé bir laz havasé éaldéktan sora: 

Xamsü kojdum tavaja 

baslardu ojnamaja, 

seni kahpenün kizu-da 

girmesun hié kojnuma. 

Kéz nerde-sun nerede 

tavanda-jum tavanda, 

tavanda bidsam senu 

tamamlardum ben senu, 

Dav dav dav da dav dav dav, 

dejerek ve ojnajarak bir laz geliip mejdané üc bes defa dolasmakta 

iken Pesekjar karséséna cékar.) 

Pes. Vaj masalld Ali-d, böjle neseli neseli türküler söjlejerek 

nerden geliip nereje gidijorsunuz ? 

Ali. (Hepsini bir nefeste olarak.) Masalld Tosun efendü, pi-

lürsún bu gün Trabzondan geldüm, pir kemü pakor, pir kemü cakor, 

pir kemü finduk, jolda gelürken aldi pir pora, aldi pir fortuna, ke-
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mülerümüz pattu, piz nasilsa kurtulduk, amma pilürsün, atfudum 
find.uklara, mai mal-da Jinduk dur, paskasi pir pára dur. 

Kav. (Bu aralék gelüp Pesekjara.) Kuzum Tosun, bu cenesi 
kalabalék herif kim ? 

Pes. Hajdé sen cekil ordan, néne lazim senin, sen böjle her 
gelene müsallat-mé olursun $ 

Kav. Tosun, bu bir tohaf herif be, söjlerken hic nefes al
mijor. 

Ali. Kuzum Tosun efendü, dinlejesün benü, pilirsün sana 
nicün geldüm, pilürsün terdüm cok-tur amma hepsünü anlatamam, 
tur pir parcasunu söjlejüm-de tinle kuzum efendü amma pasin agru-
masun, ben hepsünü isteniem söjlejim, jaliniz pir parcasini söjlesem 
sen anlarsun kerusunu-de. 

Kav. Ej stoper idan, ne geveze herif sin, ejer lakérdéja gömrük 
alsalar hapé juttun gitti. (Dejerek elile Lázén a1 zené kopár.) 

Ali. (Geri cekilerek.) Aman Tosun efendü, pu adam kim dür, 
pu ne piciim adam dür, prakmaz pir parca terdumu söjlejim. 

Pes. Efendim siz ona bakmajénéz, o biraz abdaige dir. (Ham-
dije.) Ulan cekil surdan, ajéb edijorsun, hajdé jékéi evine git. (Deje
rek Hamdi savar.) 

Ali. Pilirsün Tosun efendi, sana keldüm-ki pirisine pes on 
kurus pakor parasu kapdurdum, pilmem o adam sindi nerede dur, 
isittum-ki puralarda dur, pilürsen evunu kösteresun bana-da istejum 
paralar. 

Pes. Efendim az^jék simaséné, kijafetini tarif ede bilirmisiniz, 
bakalém buralarda öjle adam var-mi? 

Laz. Ne sikturur anda kijafet, tandur kadar pir havuk var-dur 
basinda, söjle pir kirk kirk pes jasunda, jüzü memenetsüz, kendu-
su-da picümsüz ölu picümsüz, isittum-ki sizin ahpapiniz imis. 

Pes. Ha annadém efendim, ste su karsé-ki evde oturur, sindi 
giderseniz kendisi evde dir. (Der Laz gider kapuju calar.) 

Kav. (Cerginin üstünden bakarak.) Anladém bu-da alajaklé. 
(Désaré cékarak.) Ne istersin a, kimi arijorsun ? 

Ali. Kimi araja^ayum, seni ararum, pilürsün ja, ne icün ara
rum seni, su eskiden alduyun pakirlarun parasinu isterum senden, 
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aldun pakirlaru, tamam iki sene oldu, vermedun pes pára bile dalia, 
biz sana emnijet ettük ise pöjle-mi japajayidun bana ? 

Kav. Eh dur be anladim, anladém amina benim sana borjúm 
oldu yatéréma gelmijor, janiéi ólmaié. 

Ati. Hic-te janiié dejil dür, pakirlari sen aldun penden, tamam 
aldun-da simáidén münkir kelirsin í 

Kav. (Kendi kendine.) Bu-da Tosunun isgüzlarlé, estaneke-
den basht selamet jakasé jok ; (Laza) ajol var git isine, ben senden 
bakér-makér almadém, git ver din adamébul. 

Ali. Nasil sen almadum, ben öjle münkirlik isteniem, pe?i alu-
rum paralari senden, küzellik ile veregegin var isa ver-de pen ki-
dejim. 

Kav. Eh sus sus, cok kalabalén lüzumu jok, dur ver éjim. (De-
jerek dejneji cékarup estanekeji okar Laz dona kalér, ondan sora 
Lazé-da A jeni ile Kajserlinin janéna getirüp diker, Pesekjarén 
janéna gider.) Ejer Tosun, ben hu isieri senin janéna kórsam adam 
dejl-im. 

Pes. Nicün Hamdim, gene ne oldu ? 
Kav. Ne olajak, o cenesi düsük herifi-de eve gönderdin dejl-mi ? 

Pes. Hajr Hamdim ben göndermedim, kendisi gelmis-tir, savé 
ver Hamdim savé ver. 

Kav. Savé-ver Hamdim savé-ver, gelde-de gör haléné bak, esta-
neke ... onu nasl savdé, insalla darésé senin baséna. (Dejerek ere 
gider.) 

VII. 

(Calgé bir hava calup : 

Tunada éérpar bezini 
tunada éérpar bezini, 
kim sarmaz ya móri 
bulgár kézéné, 
ya móri ya ya ya móri 
sexerim vallaji 
bulgár kézéné móri, 
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dejerek bir Arnaud gelir, mejdané bir kac de/a dolastéktan sora kar-
séséna Pesekjar cékarak.) 

Pes. Masalla Bajram efendi, böjle nereden tesrif edijorsunuz ? 

Baj. Ha mori vallaji Tosun efendi, teteteübe olsun-ki vermejim 
bundán sonra bir pára veresi. 

Pes. Hajr ola, birisine veresije-mi kaptérdénéz í 

Baj. Xa mori sorma vallaji Tosun efendi, bir pis herijin 
birisine alté aj kadar more ekmek verdim bibibir pára almadém 
mori dalia. 

Pes. fianém Bajram, hep böjle sejler-de senin baséna-mé gelir ? 

Baj. Xa mori bilmem vallaji Tosun efendi, ne japajém sindi ? 
evden-de cécécékmésler bulamam mori keratajé, yaber aldém mori 
Tosun efendi, bu tarafa tasénméslar. 

Kav. (Bu aralék gelerek Tosun efendije.) Tosun, nerden bu-
lursun böjle tohaf herifleri be, ulan bu-da bir baska bicim adam, 
surata bak be, hic memenet var-mé? 

Pes. Ulan gine-mi geldin, sana her zaman böjle sejlere ka-
résma dejorum, hajdé jékél evine git. 

Baj. (Hamdinin kijafetiui bir silzüp gúlerek.) Xa mori kim 
dir bu tom-tom sakallé kerata ? 

Pes. Bajram a, siz ona bakmajénéz, o biraz divanege dir. 

Kav. Ulan Tosun, her vakit böjle vakitsiz isler japarsén. 

Pes. Ne japték bakalém vakitsiz ? 
Kav. Ne japagaksén Ramazan gelmeden Bajramé getirmissin, 

ulan bu herifte Bajrama benzer bir suret var-mé? 

Baj. (Kézarak Kavukluja.) Xa mori sen kim sin,Allaji sever-
sen mori, a bebela-mi geldin bababaséma, jékél git mori bubu-
buradan. 

Pes. (Hamdije.) Hamdim hajdé evine git, o senin bildin adatn
ia rdan dejil dir. (Dejerek Hamdi savar.) 

Baj. Xa mori Tosun efendi, nasl edelim vallaji mori, éu ada-
mén evini bana göster mori, bu bu bu gün olsun bes on gurus kopa-
réréz mori. 

Pes. Peki Bajram a, iste evi su karsé-ki ev dir, galiba kendi-
si-de evde dir. 
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Baj. Allah razi olsun móri senden. (Dejerek gider kapuju 

calar, Hamdi jokardan bakarak iceri girüp ,co_fuklar kaikén, gejinin 

kusanén-da soka céhén, Bajram geldi' der, cofiuklaré ,herif céldér -

dén-mé, hic Ramazan gelmeden Baj ram gelir-miP dejerek bir güriiltü 

bir patérdé Hamdi désaré kovarlar.) 

Kav. (Désaré cékén^a.) Hajr ola balalém ne istersin, birini-mi 

sorajaksén ? 

Baj. Xa móri kirnseji sormam móri, an$ak seni ararém-ki bu 

gün veresin bana bes on girus. 

Kav. (Kendi kendine.) Ulan Tosun, bu-da senin müzevirlin 

dir, nejse seninle-de sora görüsürüz elbet; (Bajrama) janiié ajol jan-

lés, bizim ekmekcimiz haskasé dir, ben seni hic tanimajorum, hajdé 

git-te verdin a dámé ara. 

Baj. Xa móri janlés-mé more, pipipi Allahtan kork móri, 

bo'azéna jedin móri ekmekleri-de sindi tanémazsén beni móri, güzel-

likle ver paralaré joksa alérém vallaji móri senden. 

Kav. Hajdé hajdé arnaud ásé, jékél surdan, benim sana bor-

gum-morgum jok, belané benden bulma, def ol hajdé. (Dejerek iceri 

girmekte iken Bajram jakaséndan japésarak désaré ceker.) 

Baj. Xa móri, demek-ki sen o paralaré vermejefieksin móri, 

ben-de seni vallaji geberirim móri. (Dejerek tabangaséna el atté 

sérada.) 

Kav. Anladém, sen-de güzellikle gider boj dejil-sin. (Dejerek 

estaneke ile onu-da halár, ve sürüklejerek ötekilerin janéna götürüp 

diker, ondan sora evvela Ageme.j Eh halié baba nasl-sén bakalém 

rahat-mé-sén, nasl beni dövermisin ? (Dejerek bir kac tokát ona vu-

rur.) Ej seddedi boklu, sen ne japijorsun '! (Dejerek Kajserlije-de bir 

kac tokát vurur.) Ej ta%o bakalém, sen nasl-sén, yamsu haluk, kur-

ban olur-mu t (Deje bir iki tokát dahi Laza, sora.) Bajram baba, 

Ramazan gelmeden gelüp-te taban^a cekermisin í (Dejerek onun-da 

ensesine bir kac tané inüp.) Hajdé sindi ráhat ráhat oturun. (Deje

rek brakup evine gider.) 
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. VIII. 

(Calgé bir hava éaldéktan sóra : 

,Ja lelli ja lelli ja lelli' 

deje arabge bir mával söjlejerek bir Arab gelüp dolasérken Pesekjar 

karséséna cékup.) 

Pes. Masalla ha$i Besir-a, böjle güzel giizel arab mavalleri 

söjlejerek nerden gelüp nereje gidijorsunuz ? 

Bes. Masalla Tosun afandi, bu giln hava guzel oldündan hem 

biraz gezmek isun, hem-de bir isimiz var onun isun azaZik söjle soka 

siktim. 

Pes. Evet pek güzel ejendim, gezmeli ja, fákat isiniz böjle bir 

ehemmijetli iá-mi ? 

Bes. Zaném, pek o kadar ehemmijetli dejil, birisine bir iki jüz 

gurusluk sam kumasé kaptérdek, farasini almák isun dun evine gitti 

ama o evden sikmisler, sindi isittim-ki bu tarafa tasénméslar, bunu 

siz büir dejerek size geldim. 

Pes. Ajjeb nasl adam imis o, biz bile bilirmijiz, söjle bir sekli-

ni-meklini tarif ede bilirmisiniz ? 

Bes. Ja zanim, nasl adam olazak, basénda ko£a bir kavuk, 

ajaymda sári fabuzlar, kérmé.zé iiijipe gejer, kara sakallé kissazik 

bir adam. 

Pes. Evet efendim annadém, jeni tasendélar, su karsé-ki ev, 

hem kendi-de evde dir, efendim siz oraja gidin, bendeniz-de bir jere 

gide^ektim, varajém oraja gidejirn. (Dejerek Besir-a Hamdinin 

evine, Pesekjar dahi mejdani-temasadan harig bir jere giderler; 

Besir-a Hamdinin kapusunu calarak.) 

Kav. (Jokardan bakar.) Kim o, ne istejorsun 1 

Bes. A zanim, azaZik asá gel. 

Kav. (Désaré cékarak.) Ne dir o ha£% baba ? 

Bes. Zanim afandim, evden sikmissiniz, arája arája güs hal 

ile buldum, nejse bize bugun bes on gurus ihsan bujururmusanuz ? 

Kav. Ne parasé haf,i baba, benim sizle bir alés verisim var-mé ? 

Bes. Ja zanim unuttunuz-mu aldénéz kumaslaré? 
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Kav. 0 janlés babám janlés, bizim evde kumas félan gij-

mezler. 

Bes. Zanim, ne isiin böjle japar, ben size emnijet etti,siz simdi 

inkar etmek-mi istijor ? 

Kav. Jok ganém jok, bir eji düsün, belki haskasé dir. 

Bes. Hajr a zanim, siz aldi, ben sizi arték tanimaz-mé ? iki jüz 

gurus luk kumas aldé benden, ne sabuk unuttu. 

Kav. Hajdé hajdé, ben o kadar zevzeklikten hazz etmem. 

Bes. Ej %anum, ben-de batakz'ilikten hazz etmem, ne isun inkar 

eder benim parami ? 

Kav. Ha§i baba, azén topla, hatokéi kim imis bakajém ? 

Bes. Kim olazak bataksi sen ki benim pára inkar edijor. 

Kav. Hajdé pis jellah, sindi seni ha. 

Bes. Voj voj, sen beni, seni utanmaz sapkin, sen farajé 

vérmez amma ben simdi burada sok kefazelik japar, sora sen Jis-

man olur. 

Kav. (Kendi kendine.) Ulan arab bela be, annaséldé, bunun-

la-da basa cékélmajagak, dur bari bunu-da öteküerin janéna árka-

das edejin. (Dejerek estanekeji okur arabé-da carpup sürüklejerek 

öteküerin janéna götürür. Ondan sora) Benim hesabémja arték 

borfjlu-mor$lu halmodé, dur sindi sunlar ile güzel^e bir ejlenejim. 

(Dejerek agemi öne, Laz ile Kajserli árka arkaja olarak Agemin 

karséséna, Arnaud ile Arabé dahi hunlar én arkaséna dikerek bir 

vapor hejetine kor ; kendisi-de hunlar én orta jerine bir iskemle kojup 

üstüne cékar.) Cimalaré álén (Dejerek bir düdiik calup ,Tornistan 

tornehet' (Deje kumandaja baslar, hunlar-da kumanda ile hepsi bir-

den ejilüp dörídma baslaHar. Bir iki dakike böjle gecer stoper ku-

mandasé verir, hunlar dururlar ; ,Jok-mu fenére cékan ?' deje ha'rér 

HÖra gene ,cémalaré álén' deje düdiik calup ,tornistan, tornehet' ko-

mandalaréné verir. Onlar jine ejilüp dörulmd baslarlar ,kajék ana-

dolu gel, varda sandái' deje ha'rér, bu aralék Tosun gelir.) 

Pes. Ulan ne dir bujaptén isler, ajéb dejl-mi günd dejil-mi, 

bikerre su zavallélarén haléna bak; (derse-de Hamdi kulák asmaja-

rak ,Balat Ejüpten sora' deje barér. Pesekjar kézarak ,sana o dej-

neji véren hogaja yaber verejim-de gör gönünü' dejüp gider. Onlar 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. 0 
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hala hareket etmekteler ve Hamdi ,varda sandái, sindi üzerine céka-

fjam' deje bá'rmakta iken ho$a efendi gelir. 

r Büj. Elán ben sana dejneji bunun icün-mi verdim, ptuh utan-

maz, in asa. (Dejerek Hamdi kolundan tutar asa indirir ve iterek 

kakarak Öte tarafa ceküp elinden dejneji alér, sora estaneke okujarak 

carpélanlarén üstiine tutar, hepsi eski hallerine gelirler, ho$a $üm-

lesine hitaben.) Sizi bu halé getiren ste su adam dir, gelin tutun-da 

su edebsiz herifi, karakola teslim edelim. (Deje Hamdi gösterir, 

onlar dohi Hamdi tutup sürüklejerek döverek tekmelejerek götii-

rürler, bu ojun-da yitam bulur.) 



Újabb adalékok a magyar nyelv török elemeihez.*) 

i i . 

b i r k a «ovis, schaf». — Szorosan egyező mását megtalálta 
Budenz az orosz duptKa, őtipKa (birka, birka) «lamm, junges 
schaf» meg: «schaffell, lammfell» szóban, melyet Dal szótára kö
zép Oroszország nyelvéből idéz. Hozzátehetjük e felfedezéshez, 
hogy mind a két nyelvbeli adat egy harmadik közös forrásból, a 
törökségből való, melyben szókezdő m-b haugmegfeleléssel (v. ö. 
magy. buga: csuv. muga, mong. moko stb. NyK. XX, 469. 1.) követ
kező változataira akadunk: kirg. marka már valamennyire meg
nőtt (HÍÍCKOJILKO iio^pocniii) kövér bárány; a belső hordában 
marka névvel jelezik a koraszülött barmokat (Hê OHOCKH JKHBOT-
Hbix'b): m. buzau koraszülött borjú, m. közi koraszülött bárány; 
sőt mondják a holdról is, hogy m. tugan, hogyha hamarabb jele
nik meg mintsem várták Budag. II, 196. | oszm. marja schaf 
(weiblich) Zenk. — V. ö. kar. maigak, kojb. muigak hirschkuh || 
mong. maral id. 

c s a t t (tsattocska Kisd. Szót. PárP.), csat «fibula, schnalle»; 
eredeti jelentése szerint: «kö tő e s z k ö z , k ö t é l é k», a mint ki
tűnik a következő származókokból: «tsatlás: öszvefoglalás, csatló-
(szíj, -fa): öszvefoglaló; régi barátság öszvecsatolt, - k ö t ö t t vele» 
(Kisd. Szót.) acsatlás 1. a felrakott tereh fának lánczczal történni 
szokott megszorítása; 2. felhércz-csatlás azon keresztbe tett fa, 
mely a kocsirúd ágasán fekszik s a tengely végéhez két felől vas
sal van kötve s a melyhez a hámfák is vágynak kapcsolva» (Tjsz.). 
— azerb. catu kötél, madzag (BepeBKa) Budag. I, 454. | oszm. cati 
eigentlich z u s a m m e n f ü g u n g ; der teil eines gewölbes od. 

*) Lásd: NyK. XX, 467. 
8* 
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bogens, wo die beiden hälften in einem winkel zusammenstossen; 
dachstuhl, sparrwerk. Származéka a tör. caU verbinden, einfügen, 
anfügen, Zusammentroddeln (Zenk.) igének. Helyes úton jár tehát 
Vámbéry, midőn a magy. csat szóval az oszm. cati «gerendát ösz-
szekötő deszka» szót hozza párhuzamba (NyK. VIII.). 

c s i n c s é r manica, bojae; handfessel (PárP.); «nyakkaloda, 
nyakvas» (Kisd. Szót.). — perzsa, oszm. zenğlr, zinğlr kette, zw-
girlä- in ketten legen, fesseln, anketten (Zenk.) | csuv. зёщёг, cser. 
sinzar id. (ц'Кшь). Nyilván újabb eredetű, esetleg szláv úton jött 
oszmanli kölcsönszó. 

d ió . — Már múlt közleményemben (NyK. XX, 472.1.) rámu
tattam e szó török eredetének egyes nyomaira, hivatkozván külö
nösen a csuv. silklií, tat. céklciwek, tobolszki tat. citläük «mogyoró, 
dió» alakokra, melyekből a dió-та, nézve egy mélhyhangú s egy
szerűbb vógzetű *tttkl{fe, *dekleg-íéle mintaképet következtettem. 
E következtetés helyességét igazolják a következő adatok: mong. 
to'i'ulmak «pfirsich» (a tat. céklawek pontosan megfelelő mély
hangú párja a természetrajzi neveknél általánosan tapasztalható 
kisfokú, más fajra való átvitel útján keletkezett jelentés-eltéréssel) || 
oszm. cagla mandola (миндаль) Budag. I, 443). ( = csuv. sükl'ii) \ 
oszm. csag. catlaguc, catlakuc (v. ö. alakjára nézve a tobolszki tat. 
eitláük szót), «pisztáczmogyoró, a terpentinfának mogyoró alakú 
gyümölcse» Budag. I, 453. frucht der terebinthe. Zenk. V. ö. oszm. 
cetlembek id. (a tobolszki tat. citläük mellett). 

g ó l y a ciconia, storch. — burj. galun, galü, mong. yalayun 
gans | tung. galaf gans || mord. gúla, gulu, kulci, gulci galamb | zürj. 
gulu id. Vámbéry egy török «^^Ls"gulan gólya» szóval egyezteti 
(1. a kulturszók lajstromában 664. 1.; benn a könyv szövegében 
293. 1. gulau áll, a német kiadásban azonban szintén gulan; de 
ezt a ^yS adatot sem Zenker, sem Budagov szótáraiban nem 
találom. Van azomban hozzá közel álló «IXÍlL^ kölenke egy khi-
nai tyúkfaj», Vámb. csagataj szótárában. — Megjegyzendő, hogy 
a gólyá-nok egy másik nevét a czakó-t szintén mongol eredetűnek 
bizonyította Budenz (NyK. XX, 152.). 

gő t e «gyek szabású állat» (Kisd. Szót.), «Salamander, Was
sermolch».—toX.kältä,k. ftlan gyík (Bál. ящерица.Budag. II, 134.) | 
csuv. kalda id. Egy másik synonym szó a görvély szintén török 
(ill. mongol) eredetű. 
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h a n g y a , hangyái formica, ameise. — E szónak török ere
detét tárgyaltam már a Nyr. XI. kötetében (193. 1.) egyeztetvén 
vele a csuv. /intla, tat. kandala «poloska» szókat. Még szorosabban 
egyező adatok: zürj. kogul: kot-k, «hangya», permi hötfil, votj. 
kugil'i, kuéiti id. Tudván azt, hogy a zürjén-votják szóközépi és 
szóvégi «f, 3, z eredetibb ns, ni mása szokott lenni (pl. votj. gatfág 
lúd = litv. zansis, diiö, képzéssel; kié húsz: mord. komé; zür. 
votfir, votj. vager hauerzahn : vog. anJer), a kugitii, ill. kof,ul (e h. 
*kongul) alak magy. hangyái leghűbb mintaképének vehető. Ere
deti ugor szóul mutatkoznak a «hangya» nevére: lapp kotka han
gya, cser. kutko, kutko, zürj. kot id. votj. kut légy, mord. kotkodov 
hangya; finn kusiaise id. Ezekhez képest a csuv. kotko nyilván cse
remisz kölcsönszó (1. erre nézve alább a körte czikket). 

h a r i s wachtelkönig, rallus crex. — csuv. kárén id. (,nepraiib 
Zol.). kares (Reg.), karé (Visn.) | cser. kar se (Reg.), karé, karié 
(Zol.). | votj. kwaZi crex pratensis (KopocTejiB) | mord. M. kérsi\ 
tat. karéa ölyv (ncTpeÓT.) Budag. II, 9.; csag. karéa, karcanem 
kleiner vogel (Vámb.), eine gattung kleiner schwarzer falken. 
Zenk. Budag. | tat. karaéaj bizonyos madár Bálint. | burját kar-
saga, %arsaga falke, habicht, csag. tat. karéiga, karéigaj, kirg. kar-
siga id. (acTpeói), COKOJTE.) Budag. — A csuv. kares szóval egybe
veti már Vámb. is a haris-t (NyK. VIII.,); de Budenznek akkori 
véleménye szerint «az egy csuvas után, ily szónak török volta nem 
biztos». 

h a r k á l y , horokály (székely: Tájsz.) specht, picus. — mongol 
Xoryoul fáczán | csag. tat. kirkaul, kirgaul id. (Budag. II, 102.), 
kirgaiuul fasan, perlhuhn (Zenk.) | tunguz horöki, oroki auerhahn, 
hiruki eine art haselhuhn (Castr.). Talán összefügg vele: csag. 
karkara «specht» (Vámb.), «ein dem kranich áhnlicher vogel, des-
sen federn zum kopfputz verwendet werdeno (Zenk) «egy nagy 
madár neve, strucz (gasBame őojitmon nTHii,bi, CTpoycrL» Budag. 
II, 50.) oly hangbeli viszonylással, mint magy. hangyái — tat. 
kandala poloska és magy. esztergár, esztergáig = szl. sztriigarj. 
Egyenesen «harkály» jelentésű kopottabb u g o r alakok: zürj. 
votj. kir fekete harkály, picus marttus, voz kir zöld harkály, picus 
viridis | cser. kérge fekete h. | vogB. kárr, kar id. (v. ö. még yop-en 
id. Reg.). 

h e r n y ó , hirnüó (Nyr. X, 21.), hiringő (u. o. 430.) leruca, 
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campe; raupe» (PárP.). — oszm. csag. kariuja hangya, karinğiga 
id. | azerb. %arinğa id. (Budag. II, 52.) j | kojb. kumerska, kumeska, 
kar. kamerska | tobolszki tat. komriska, kirg. komirska | jak. kimir-
dayas id., kimirit ein kleines insect. — A magy. hernyó a tör. ka-
rinğa-nafc pontos mása a szókezdő k-h változással s az első szótag 
a-jának г-vé való gyengítésével (v. ö. tinó, dió, csipa stb.); a 
hiringó e h. való: *hiringyó, melynek a mai hirnyó alakot meg kel
lett előznie. 

h i ú z . — Budenznek e szóra vonatkozó fejtegetéséből (NyK. 
XX, 148.) kimaradt a legfontosabb és legpontosabban egyező 
adat: csuv. éülawés hiúz (Zol. Visn.). Fölemlítendő még a török 
alakok közül: tat. selaüsen. 

h i l i n t a ; hirinta (Bihar m. Nyr. IV, 94.), hirintó (Nyr. I, 
279.) | hinta, hintu «kötélen való lobba» és «melynek mind a két 
végére ülnek s egy föl, a másik lehintáz» Tjsz. — csuv. Vir. jalánge 
hilinta (качель) | altáji tat. kalanda- hilintázni, himbálózni, ingani 
(качаться, какъ маятникъ) Budag. II, 20. || csuv. An. kimde, 
Mindek «hintabölcső» (колыбель, датское ложе, лукошко Zol. — 
voltaképen a következő alkotmány: egy erős, hajlékony rúdnak az 
egyik vége a mestergerendához van erősítve, míg a másik szaba
don inog; ez utóbbira egy hárshéjból font teknőalakú kosárka van 
kötéllel felfüggesztve, melybe midőn a gyermeket bele teszik, min
denféle irányban ringás támad, különös ringató személy hozzá
járulása nélkül). — A magy. hilinta pontos mása a csuv. jalánge 
szónak, mely eredetibb *kalanda (v. ö. csuv. jon vér: köztör. kan, 
csuv. jor hó: köztör. kar, sonat szárny: tör. kanat), *jalánde he
lyett való. Jegyezzük meg, hogy az első szótagnak i hangzója a 
hilinta szóban csuvasosság; v. ö. tinó: csuv. tina, tat. tana, oszm. 
dana; disznó: csuv. sisna, tat. dun ez; csikó: csuv. űya, mong. 
daya ; tiló : csuv. tili, tat. talke ,• csihol-, csipa, ír-, iró. 

k a n y a r ó «himlő, apró csecs» (Kisd. Szót.), kanyarú id. 
(Tjsz.). — kaz. tat. kızamık veres himlő, kanyaró | oszm. kizamuk, 
kızamık rötein, masern, flecken, Scharlach (Zenk.). A magy. kanyaró 
tehát e helyett való: *karamó; v. ö. kanyarodik és székely kara
in odik; terenyed (Nyr. VI, 135.) = tenyered. 

k a r v a l y , karuly, karvoly sperber, falco nisus, — tat. kirgi 
karvaly, falco nisus (Bál.) | csag. kirgi, kirgu falco apivorus, bie-
nenfalk (копчикъ, перепелятникъ. Budag. II, 50.), kirgai name 
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eines raubvogels (Vámb.). A magy. karvaly után elvárható l-es 
végű ősi alak emlékét megőrizték az ószl. or. kraguj accipiter, szl. 
kragulj, szerb kraguljac, lengy. krogulec, melyek szintén a magy. 
karvaly eredeti török másának átvételei. Miklosich azt véli, hogy a 
magyarba szláv úton került volna a tárgyalásba levő szó; de ezt 
egész határozottan megczáfolják az analóg hangtani viszonyokat 
feltüntető szláv szók magyar másai, mint: eszterga drehbank: 
oszl. strogü drechselmesser | kuruglya ofenkrücke: úszl. krukla 
grallae | saráglya: szerb saraglje \ taraglya: úszl. traglje | targoncza : 
tót tragac; — melyek azt mutatják, hogy a szláv kragul a magyar
ban karaguly-vá (s nem karvaly-\á) változott volna, a mint tény
leg meg is van a Karaguly mint tulajdonnév. Az alaki és jelentés-
beli szempontból szorosan egyező magy. karvaly és a mai török 
kirgi egybevetésével szemben áll a Yámbéry-féle magy. karvaly = 
tör. kirkaul «fáczán» egyeztetés is (Magy. Ered. 293. 1.); de itt a 
végzetben levő diphthongus, továbbá a szóközépi rk (nem rg) hang
csoport sokkal alkalmasabbá teszi a magy. harkály egyeztetését 
(1. fent e czikket). 

k í g y ó , kilgyó (Moln. A.), kégyó, kéjó, kényó anguis, serpens, 
schlange. — Szemben MUgSz. magyarázatával, mely a finn kal-
jania ((glatt, schlüpfrig», mord. kalis «meztelen, kopasz» szók 
alapján a magy. kilgyó-nak «animál lubrieum»-féle etymont és 
ugor eredetet tulajdonít, számba jövők a következő adatok: mong. 
%aliyw)i fischotter; biber | burj. katun, yatun, kalü otter | tung. 
kulin, s c h l a n g e , kal'un otter | mandsu kajlun otter || votj. kij, kej 
k í g y ó | mord. kuj id. A magy. kilgyó hangteste pontosan meg
felel a mong. yalirun (eredetibb: kaliguii), burj. kal'un alakokénak 
s a jelentésben eltérés is csekély s analógiákkal igazolható (v. ö. 
az idézett adatok ide vonatkozó tanulságain kivűl, hogy a német
ben otter v i d r á t és s i k l ó k i g y ó - t jelent). 

k o p o l t y ú , kopotyú, kopotó, kopéltyó, kopiltyó «branchiae 
piscis, kiefer, kiemen» (PárP.) «szarunemü lapocskák a hal fejé
nek két oldalában, melyek kinyiladoznak és becsukódnak (CzF.). 
— anatri csuv. kémér^ak (kimirfiak Visnev.), virjal kémér^dk, kaz. 
tat. kémercak porczogó (xpHui,f>), kolak kémerédge fülporczogó(BáL) | 
kandakovi tat. kerbircek id. (Budag. II, 137.) || oszm. kemürdek, 
gemürdek, gemertek, gümürdek knorpel, kulák kemertegi der knorpel 
des ohres (Zenk.). Az alapszó kiválik az oszm. kemirtlik knorpel 
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(Zenk.) | mong. kübügür o r r p o r c z o g ó (xpaniT. HOCOBOH) és tung. 
kamosa kiemen, k o p o l t y ú szavakból. A magy. kopoUyú tehát 
eredetibb fkoborcsú alakból keletkezett és alapjelentése szerint: a 
halnak fülporczogójaw. Miklosich egybevetése a cseh, tót klepeto 
«r a k o l ló , krebsscheere» szóval ezután elejtheti. 

k ö k é n y schlehe, schwarzdorn, prunus spinosa. — Hunfalvy 
Pál vette tudtommal először észre török eredetét, rámutatván a 
Petrarka-codex 135. lapján, előforduló kukel «spina, tövis» (a kovra 
és tigenek synonymja) szóra (1. «A Kun v. Petrarka-codex» érteke
zésének 44. lapját). Ide tartozó egyéb s szorosabban megfelelő 
adatok: mong. kügül schleedorn (TepHT>) || kirg. kügen meggy 
(BMIIIHÍÍ), oszm. gogem eine art wilde pflaume, schlehe, güwem id. 
Zenk., güem, gügem ^Hitaa diHBa (Budag. II, 159.); oszm. kökén 
erdbeerstaude (Zenk.), küwen bocksdorn, tragantstaude | csuv. kigel 
angelica, engelwurz; kigen helleborus, nieswurz (^eMepnija) || 
pprmi kokan nieswurz (qeMepuu,a). — Az itt idézett török (ill. 
mongol ós tunguz) alakokban mutatkozó szóvégi l-n-m és szó-
középi g-w hangváltozások megmutatják a magy. g é m «reiher, 
ardean szó származásának is az útját. Nézetem szerint ennek 
másai: votj. ken: ken-dukt'a fajdtyúk (tetrao urogallus; dukía 
id.), kivenám gólya (ancrb. Potanin. — V. ö. végzetére nézve: votj. 
kendm kendermag és zürj. kön-tus id. v. permi éuröm kofent, 
saueres dünnbier, zürj. votj. sur bier) | zürj. kön: kön-tar auer-
hahn (tar birkhuhn, tetrao tetrix) | permi kenzak szarka, háher, 
garrulus (diminutiv képzés; v. ö. alább cser. kuvoljo) || kojb. kar. 
kogön enterich | jak köyön id. | csuv. kéwagal kacsa (yTKa; v. ö. a 
hangbeli megfélésre nézve : csuv. kewak kék : tör. kök, csuv. kava-
gar$in galamb: tat. kügarcén), melynek átvételei: mord. kaival 
kánya, cser. kuvidf,o nyírfajd, votj. koco szarka | altáji tat. kunké
nak túzok CupaxBa, otis tarda) | csag. kükén bagoly (cosa, OHJIHHT.) 
Budag. II, 158. A tör. kögön «kacsa» alkalmasan válhatott egy 
másik vízi madárnak a gó m-nek nevévé, mely szónak hangtani 
alakulásához megjegyzendők a következők: 1. szókezdő török 
fc-nak, bár rendesen szintén k a megfelelője (pl. kalpag, kan, kan
csó, kantár, kapu, karó, kóró, kecske, kép, kék, kicsi, kín, kobak, 
koboz, korom, köpíl, kupak, kút, káka, kéve, kelengye, kökény, 
karvaly, kocsány, kökörcsin, kölcsön), némely esetben g is állhat 
szemben a magyar alakban, mint: görény, güzü, gödény, gügyíh 
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gólya ; 2. szóközépi g-nek w-vé (ill. y'-vó) változása és ily módon 
való teljes elenyészése közönséges tünemény a törökség egyes 
részeiben (pl. az oszmanliban és különösen a csuvasban) s mutat
kozik török-magyar szókon is, mint: magy. szór- (gabonát): csuv. 
sur-, séwér-, oszm. saivnr- \ gyúr-: csuv. sur-, oszm. jour-, jogur- \ 
tyúk: csuv. cé%, oszm. csag. tauk, tawuk, tagúk || bű- báj (bűvös, 
bűvöl): tör. bogii, böjü \ tör «háló, hurok» : jak. doyur «vogel-
schlinge». Hogy ugyanez megtörtónt a kögön «kacsa» szón is, 
bizonyságai a zürj. votj. ken, kön s a magy. gém hosszú hangzója; 
3. a szóvégi u-m váltakozás megtörténhetett a magyar nyelv terü
letén is, de lehetséges, hogy már ilyen m-es véggel volt az illető 
török szó is, mely a magy. gém-iaek mintaképéül szolgált (v. ö. 
oszm. giivem kökény, kirg. kügen | csuv. sgm, úgn gyapjú: tör. jon 
(jön ; jon) ; csuv. tgn, tgm agyag; csuv. sgmgl könnyű : tat. ienil; 
stb.); hiszen van is néhány török-magyar analógia ehhez : hagyma 
= mong. songina; gyom = csuv. som, sdt.jon | darv- (e h. *darm-: 
daru): köztör. torna, túrna (burj. tokorun, mong. toyoriyun). 

k ö r t e , körtvély (Kurthuelys = Körtvélyes 1093. évbeli ok
levélben). — Tudtommal Kuun Géza gr. figyelmeztet először e 
szónak török eredetére, ki a Petrarka-codex 125. lapján az «armud 
ul chertmen adathoz hozzáveti a magy. körtve szót. Egy más ide
vágó adatot szolgáltat Budagov szótárának következő közlése: 
«&*?)•£, KypTMa ^HKaa rpyma» (II, 148.), azaz: kurtma (melyet, 
mint írásából következtethetjük, így is ejtenek: kiirtma) «vad 
körte». V. ö. még ezekhez: csag. kemirte unreife píirsiche, Vámb. 
szót. Az alaki és jelentésbeli egyezés oly szoros az idézett szavak 
közt, hogy kétség sem férhet egybevetésük helyességéhez; csupán 
az a feltűnő, hogy a szóvégző ly-nek (ebben: körtvély) semmi 
Dyoma nem akad a török alakokon. Budenz tanár úr e pontban 
szíves volt figyelmeztetni a csuvas kiltmel!«vörös á f o n y a , preisel-
beere, vaccinium vitis Idsea (öpycHHKa)» szóra, mely csakugyan 
igen alkalmas volna a magy. körtvély végzetének megmagyarázá
sára, ha török eredetét nem tenné kétségessé a votják kudi-mulí 
«fekete á f o n y a , schwarzbeere, vaccinium myrtillus (iepHHKa)». 
Megjegyzendő t. i. itt, hogy az a nagy hatás, melyet a csuvas a 
szomszédos ugor nyelvekre gyakorolt, korántsem maradt minden 
visszahatás nélkül, vagyis hogy vannak a csuvasban is ugor ele
mek, mint pl. csuv. cm! n e ! : zürj. votj. an! id. | csuv. áwér tiefe 
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stelle in einem flusse (омутъ): cser. agur, zürj. ur, votj. er folyó
meder I csuv. vúdés vízi isten: cser. vadís, vodis id. (Zol.); v. ö. 
cser. vüt,- votj. vu, vü, zürj. va «víz» | vij erő: mord. vij, vi, cser. vi, 
votj. vi: kai-vi, zürj. vij, finn vaké id. | csuv. lébe, l'ubü pillangó : 
cser. lep fi, lőve id. (1. MUgSz. 696. 1.) | csuv. lap niedriege fläche 
(низменная равнина, лощнна), laba niedrig (низменный): votj. 
lap, cser. lap, lap (Zol.), magy. lap, lapos (1. MUgSz. 682.1.) | csuv. 
panda ángyélika (дягиль): cser. panda, vondo «szál, bot», mord. 
manda stock, magy. nád (1. MUgSz. 388. 1.). — A magy. körtvély, 
körte szóval azonos hangalaki fejlődést mutat a g ö r v é l y , görvény 
szó, melynek jelentése: «összvegyűlt keménység a bőr alatt, több
nyire a nyak körül» (Kisd. Szót.), skrofula; de eredetileg min t a 
szatmárvidóki göre szó bizonyítja «vízi borjú» (Tjsz.), azaz: vízi 
g y í k , wassersalamander, lacerta aquatica (v. ö. a gyík ós rák 
szók hasonló átviteleit). Ennek megfelel a keleti altáji nyelvek
ben : mong. gürbel eidechse, burját gulmer, gurbil, gulber id. || kirg. 
külbreü t y ú k s z e m (мозоль) Budag. II, 160 | kaz. göbörle baka 
teknős béka |j v. ö. votj. kwamil! (Wied.), kwaHim kagylócsiga. 

magya l - fa , malogya «egy tölgyfának a neme» (Kisd. Szót.), 
«stecheiche» (Fog.)- — tobolszki tat. mujil barkócza-galagonya, 
elsebeerbaum, prunus padus (черемуха) Badag. II, 269. j | mong. 
mojíl wilde kirsche, traubelkirsche, ahlkirsche. A szóközépi j-gy 
változásra analógia: mogyoró — csuv. mejer, mire mogyoró. 

m o g y o r ó avellana, damaszkusi m. cordia myxa, schwarze 
brustbeere, varju-m. spiraea filipendula, roter Steinbrech, földi т. 
lathyrus tuberosus, erdnüsse, knollige glattebse, mogyoró-hagyma 
allium ascalonicum, Schalotten, eschlauch (PárizP.). — E szónak 
török eredetét jeleztem már a Nyr. XIII. kötetének 262. lapján, 
utalván a csuv. mißr «mogyoró» szóra, melyhez képest «a magyar 
alak török *mijírik, *mujuruk-íé]e származékot feltételez». E föl
tett alaknak tényleg meg van nyoma a jadrinszki csuvas mire (eh. 
mijére) «mogyoró» változatban, mely a déli mejer ellenében a 
mogyoró-пак végső magánhangzóját is tükrözteti. Tekintve a m o-
gyoró-nak a magyarban is mutatkozó külömböző használatait 
azt hiszem egyeztethetők a csuv. mire, mejer szóval: burját monoso, 
moihon, moiíian barkócza-galagonya, prunus padus, elsebeerbaum, 
traubelkirsche; manir, maner steppenlauch | kojb. kar. mumurt, 
numurt id. | tung. manehun steppenlauch (v. ö. magy. f ö l d i m о-
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g y o r ó , m o g y o r ó-h a g у m a), melyeknek közös eredeti alakja : 
*manBsBn (= tung. manehun s szóközépi n, ül. ;'. változással burj. 
monoso, moihon); a törökségben a szokott z-r változással *mansrak 
(kqjb. mumurt, numurt e h. *mimurk ; v. ö. tör. mijik és murt), ill. 
*msjBrek ( = magy. mogyoró, csuv. mire) hangzásúvá alakúit. 

ocsú , ocsó, ucsú excretum, acus, «gabona alja a mit a major
ságnak enni vetnek» (MA.) «gabonatörek» (Kisd. 8z.) «a gaboná
nak lazája, léhája, hitványa, toklászos hulladéka (Tjsz«,). — kaz. 
tat. icalcek morzsa, törmelék, pecän-w. szénamurva (Bálint); отло-
мокъ, обломок; кроха, крупица (Budag. II, 106.) | tobolszki tat. 
walcak apró, hitvány (мелкш) Budag. II, 302. | csuv. víde id. Szár
mazékai a török uival- «szétdarabolódni, darabokra törni» igének. 

o r v , orr «fur, furax, dieb» (PP.), orr-gazda «receptator fu-
rum», or-marha «lopott jószág» (RMKT. I, 479.), or hideg «tolvaj-
hideg» (Tjsz.), or-gyülos meuchelmörder, orság «lopás», oroz «lop» 
(Kisd. Szót.). — csuv. vo'ro tolvaj, rabló | oszm. csag. ogri, ogru 
dieb, räuber (Zenk.), воръ, хищникъ (Budag. I, 140) | altáji tat. 
wr id. | kojb. ógor, kar. öro dieb | jakut uor- stehlen, uorvjay dieb. 
Nyilván az orv szó lappang a magy. ü r ü g y (e h. orv-ügy, ö r v-
ü g y — titkos ügy) «praetextus, vorwand» (PP.) szónak előrészé-
ben is, melyből a jelzett szó kihagyásával önálló ö r v «szín, 
ürügy, praetextus» («valaminek örvével, azaz: valami szín alatt» 
Tjsz.) szó is alakult. 

ö lyü , ölyv habicht, accipiter. — mong. elije, burj. eleci, ile, 
il'e kánya (weihe, falco milvus) || jak. äliä id. 

p a c s i r t a , pacsérta lerche, alauda. — altáji tat. pos-torkoj, 
kirg. boz-torgaj pacsirta (жаворонокъ) Budag. I, 279. V. ö. köztör. 
hoz «szürke» és torgaj «pacsirta» (oszm. dorgaj, tat. turyaj, kojb. 
torgajay, csuv. tori). A mai pacsirta alakot tehát köz vetetlenül 
*gocsirka előzhette meg (v. ö. előte, eselöte e h. előke, cselőke 
NyrKalauz 63.), mely ismét *])osztyirka, *yostyirka alakok válto
zatának tekinthető (v. ö. kesztyű, kescsü, kecscsű). 

sa j t käse. — Már Vámbéry ismeri török eredetét (NyK. VIII.); 
de feltűnő a tőle idézett csuv. cégit (чыгыт Zolot.) «sajt» és magy. 
sajt hangbeli megfelelésében, hogy egy mélyhangú török szónak 
közepén magánhangzók kőzött álló </-vel j áll szemben a magyar
ban. Ez ugyan magában véve igen érthető és könnyen föltehető 
hangváltozás; de a török-magyar kölcsönszók közül vett analógia-
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val nem támogatható; v. ö. bika: tör. buga, buka \ káka: kirg. 
koga, alt. kogo \\ iker: tör. ikiz, csuv. jiger \ ökör: tör. ögüz, öküz, 
csuv. vaggr | kökörcsin: tat. kiigárcén \ gyökönke baldrian: tat. 
Ugariak kiette | tükör: csuv. t'ügür | buga: kir. mug, muk, csuv. 
mgga. Megszűnik a magyarázat nehézsége, ha számba vesszük, 
hogy a szóban forgó csuvas szó correct helyesírással voltaképeu 
nem cigit, hanem: céyét (1. fönt «Csuvas nyelvészeti jegyzetek» 
10.1. ; c=t'-\-s), melyet a magyar nyelvvel érintkezett ócsuvasra 
nézve így kell recontruálnunk: *cáyét, cóyét (v. ö. mai csuvas véyét 
idő : tör. ar. vakét, pegér réz : tat. bakér, továbbá hogy a magyar
ban a szóközépi mássalhangzók kiválóan kemények, pl. bika, Laka, 
gyékény, béka, ökör stb. | csipa, csepií, kupak), vagy *cáyét, cóyét. 
Az ebből keletkezett régi magyar *sayf, *soyt alak az újabb nyelv
történetben igen alkalmasan válhatott sajt-tá, a mint az -oyt ige
képző is (szabadoht) -oyí-vá változott (szabadojt). — A magy. sajt 
egy újabh fontos adat ama régi tétel megerősítésére, hogy a ma
gyar nyelv török elemei első sorban abból a nyelvből származtak, 
mely a mai csuvasnak elődje, illetőleg ennek társdialektusa volt. 
A csuv. céyét-nak t. i. egyéb megfelelői a törökségben : oszm. azerb. 
jogurt, joyurt auf besondere weise gesáuerte milch (Zenk.), KBame-

Hoe KHCJioe MOJIOKO (Budag. II, 877.) | csag. .jugrat aludt tej (uuLia* 
KHCJioe MOJIOKO. u. o. I, 437.) | kojb. tort k a s e | jak. suorat sauere 
milch (v. ö. a csuv. céyét szókezdő mássalhangzójára nézve: csuv. 
cérli szív: tör. jürak, csuv. cómor gömbölyű: tör. tör. jumur, 
jumruj ; •— mely adatok kétségtelenné teszik, hogy a magy, sajt 
szó kezdete és vége csakis a csuvas alak átvételéből keletkezhetett. 
A csuvas nyelv történetére nézve is fontos tanulságokat foglal 
magában a magy. sajt szó, melyek közül itt csak azt emelem ki, 
hogy a h a n g s ú l y a céyét szónak másfélezer év előtti alakjában 
is (a midőn t. i. az első török-magyar nyelvérintkezés történt) az 
e l s ő szótagon volt s nem az utolsón, mint a többi törökségben ; 
mert külömben (azaz egy ócsuvas *coyűt) coyöt szóvégen hangsú
lyozott alak után a mai magyar hangzás sahot volna (v. ö. csihol-: 
tör. cak-; továbbá árok, hurok, sereg, tör. arik, kuruk, cerig), nem 
pedig sajt, mely ellenben jól érthető egy ócsuvas * cóyet, *coyt alak
ból. Kitetszik a csuvas hangsúlynak ilynemű természete a magy. 
szűcs, szatócs, gyöngy, kút s más hasonló szavakból is, melyekben 
a szóvégző magánhangzó (v. ö. tör. -ci képző, továbbá: jin^ü 
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gyöngy, oszm. kuju kút) aligha kopott volna le, ha az illető szók 
átvételének idején hangsúlyos. 

s e r e g é l y , serege, sereglye sturnus, staar. — Miklosich, ille
tőleg már Gyarmathy óta szláv eredetűnek tekintik e szót (1. Nyr. 
IV, 434.), noha az egyetlen adat: úszl. or. skvorec, ékvorec «sere
gély», melyet e nézet támogatására felhoznak, szemmel láthatólag 
egyeztethetlen a magyar alakkal. Alkalmasabbnak tartom erre a 
tör. sigircik «seregély» (tat. seyércék, kirg. sirsik) szónak család
jába tartozó következő alakokat: kojb. kar. sirgei, sirhei knákente 
(anas querquedula) || mong. cörögü id. | burj. sirkc, sarkai, surkui, 
curyui id. (v. ö. ez alakok s a magy. seregély végzeteinek viszo
nyára nézve: magy. karvaly és tör. kirgi). Hivebben megőriz
ték a magy. seregély végső mássalhangzóját a következő mély
hangú változatok: kojb. sorklö haselhuhn || tung. corkelü | burj. 
coryeru id. V. ö. még votj. sala, zürj. íöla id. (tetrao bonasia). Ez 
utóbbiaknak a magashangú seregély olyan mása, mint a szintén 
magashangú hölgy vagy a köztörök tülkü «róka» a tung. sülaki 
«fuchs» , mong. solongo iltis stb. alakoknak (1. NyK. XX, 149.). 

s ő r e g sterlet, schörgel, accipenser stellatus, sőröge accipen-
ser serratus (Gyarm.). — Kaz. tat. süjrük sterlet (cTepjiffflB. Budag. 
I, 651.) | kojb. sciray, sarey, sárig sterlet, hausen || mong. caruyaj 
hecht j burj. suryai, surkai, curyai | tung. curukai, cerukai id. || votj. 
éorig, sor ég hal, zürj. éeri id. Miklosich tekintettel az or. sevrjuga 
accipenser stellatus szóra a magy. soreg-et a szláv eredetű elemek 
közé sorozza, de figyelmeztet e mellett a tör. süjrük-xe is. 

s ü v e g , söveg (MA.), sijeg, süjeg (Felső Somogy.) Nyr. X, 190. 
477, süőg (Horpács) u. o. IV, 181. — anatri csuv. sél'ék, (sitik Reg. 
sillek Első gramm. 36.), virj. éslék sapka, süveg (maima MVJKCKaa) | 
cser. eslek, eslok id. | votj. izi id. V. ö. csag. per. jelek egy sapka
faj, melyet fejedelmek szoktak viselni (po&B niaiiKH, Ha^BaeMtífi 
uápsiMH). Budag. II, 364. A hangtani fejlődés a magyar alakban 
analóg a hijúz, dijó, csóján szavakéval, melyekben a j (ill. a vele 
váltakozó v ; divó, csóvány) eredetibb l, l helyett való. Megjegyez
hetjük, hogy a süjeg ós süveg társalakok oly régiek lehetnek, mint 
maga a szó; mert a szóközépi l-v váltakozás tapasztalható a csu-
vasban is, pl. kivéen kölcsön: mong. külüsün, magy kölcsön; csuv. 
sülié és stivéú, magy. szűcs; csuv. aívdan- és aldan- kukoré
kolni stb. 
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s á r k á n y . — Vámbéry szerint: «a sárkány a perzsa carkan 
( j ^ W alakból, cark ^fz- sárkány többesszámából lett és a keleti 
törökben csak sar, sar sárkány (papírsárkány) szóban maradt meg» 
(Magy. Ered. 389. 1.). Vámb. téved, mert van a keleti törökségben 
egy a magy. sárkány szóval pontosan egyező alak is, melyet 
Budag. (I, 686.) így közöl: «Typ. Kp. ^jlékLo 6yMaaíH.3MM,HHaqe : 
&xs^J'} ^J-xjj^.f (jLcK Lo, nycKaTfc- 3 M M » , azaz: sazagan papír
sárkány, sazagan ucurmak sárkányt ereszteni. Külömben már Vám
béry idézett munkájának megjelenése előtt utalt Kuun Géza gr. a 
Petrarka-codex kiadásának 128, és 129. lapján 3-szor előforduló 
kún sazagan (saxagan) «dracon» és «serpens» szónak a magy. 
sárkány-nyal való egyezésére s kiemelte e tényt Hunfalvy P. is az 
utóbb említett műnek ismertetésében (41. 1.). 

s z a r k a elster, pica. — A cseh, tót straka, szerb svraka, uszl. 
sraka «elster» alakok mellett a szarka régi, azaz keletről hozott 
birtoka is lehet a magyar nyelvnek. Erre a véleményre jogosítanak 
fel a következő adatok: bnrj. sázagai, sásagai, ságiga elster, mong. 
siyazayai id. | tung. ságiga, sád'iga id. | kojb. sáskan, sáskén id. 
A magy. szarka egy kopott végű *sazaga-íéle alakhoz úgy viszony
lik mint magy. sárkány a sazagan-hoz. — Miklosich a szerb sarka 
«eine art wildente» és rum. sarcé id. és «das schwarze blasshuhn» 
szók alapján szláv elemnek itéli a magy. s z á r c s a ofulica atra, 
das schwarze blasshuhn, smilax sarsaparilla» szót is; de a szb. 
sarka nyilván a magyarból ment által, míg a szárcsa (és rum. sarcé) 
török kölcsönszó. Megfelelői: csag. sarice ein kleiner raubvogel, 
mit gelblichen rücken u. aschgrauem bauche (Vámb.) | azerb. 
sered, oszm. serce sperling (Budag. I, 625.) | csuv. serzi id. || cser. 
sarsi id. | votj. síz specht, buntspecht, corig-siz möve (larus), zürj. 
sis' (1. Votják nyelvt. 420. czikk: NyK. XVIII, 122.). 

szaru-fa sublaquearia, tegmen (MA.) dachstütze, balken 
(PP.). — csag. soruk a sátornak rúdja v. oszlopa (mecTb, CTOJIŐK y 
uiaTpa) Budag. I, 645., suruk stock, stange, zeltstange, pfeiler 
(Zenk.) | kirg. sirik vastag rúd, mellyel a kunyhó tetejét meg
támasztják, hogy a szél el ne vigye Budag. I, 699. | oszm. sirik 
stange, spiess, wurfspiess, tragestange, lasttráger, ruderstange 
(Zenk.) | kaz. tat. sirgi rúd || mong. Uruk id. || votj. suri, suro rúd, 
pózna, suri-kor mestergerenda. Igen érthető, hogy a sátor és csárda 
szavakkai átjött a törökségből a sátor, vagy akár a nomád érte-
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lemben vett votj. kiuala-, vog. kvol-iéle «h á z» ( = sátor v. kunyhó) 
építéséhez oly szükséges soruk is s hogy ennek nevét később, mi
dőn a «ház» czivilizáltabb alakot öltött, átvitték egy hozzá közel
álló fogalomra. Az, hogy mai napság a szarufát itt-ott«szarv-fának» 
appercipiálják (v. ö. «ház szarvazat a zsindelyezetlen szarufák fel
állítva az épület tetejére» Tjszó.) igen érthető működése a nép-
etymologiának. 

s z i r o n y «festett, hosszú keskeny bőr; a csücsök ezzel czi-
frázzák a bundátw (Tjsz.), szirom membrana colorata, pellis laevi-
gata et colore tincta (MA.), festett sima hártya v. bőr (Kisd. Szót.) 
pergament (CzF.) — csuv. séran ungegárbte haut, feli (cMpoMaTHasi 
Koaca) j tat. során csávába való bőr (Bál.), kojb. kar. sázen, sasén 
papier (nyilván előbb: p e r g a m e n t ) || mong. eayasun papier, 
burj. cáraso, sarahan, sarahon || tung. cársun papier jj votj. suron 
csávába való bőr, kesztyűbőr (suron-pöz bőrkesztyű). A magy. szi
rony első szótagjának i hangzója csuvas eredetre vall (v. ő. csuv. 
séran). 

szisz-fa, SZÍÍSZ-ÍSL «fűzfa» (Baranya megyei tájszó) Tjsz. 
«vitex, Ábrahám fája» (Pár. P.), weide, weidenbaum (Fog.).— csuv. 
süéá fűzfa (HBa) | kojb. sőt weidé, erle | oszm. siigüt weide (Zenk.), 
söüd HBa, Bepőa (Budag. II, 648.) | jak. ii'ót eine art weide. íme egy 
újabb szoros találkozás a magy. és csuvas alakok között, melyek a 
köztörök szóvégi d, t ellenében z, s változást tüntetnek fel (v. ö. a 
csuvas alakhoz analogiaképen: kar. bedek, kojb. bozük, köztör. 
bőjük magas: csuv. pizék). A csuvas alaknak szóvógző magán
hangzója újabb továbbképzés, olyforma mint a csuv. sola szál, 
tutaj szóé a magy. szál, török sal mellett. 

s zösz «a kendergerebenelésiből kihúzott szálasabb csepű) 
(Tjsz.); szosz-csepü (Pár. P.). — csuv. étté hajszál (BOJIOCL), siié-
cüpká szösz-csepű, kender az orsón (iiy^ejih) | kaz. tat. siis szösz 
(Bál.), Zéten sasi lenszösz (jibHímaH Ky^eJit Zol.), Ky^éjia, KOHOIIJIH 
Budag. I, 646. || zürj. P. sö$ faser (BOJIOKHO) : pis-s. hanffaser 
(KOHonjiaHHO'e B.). E szerint a MUgSz. 317. czikke (szösz = észt 
saske verwühltes stroh) elejthető; annál is inkább minthogy a 
szösz fogalmi körébe tartozó csepű, kender, tiló, orsó szintén török 
eredetűek. 

s zűcs , szőcs «pellio, pellifex, kürschner». — Vámbéry sze
rint a régiek «a mindennapi ruházaton kivül valami pánczélféle 
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készítésére is használták a bőrt; e p á n c z é l a törökben saut, 
ságit, seüt; a kézműves neve pedig, ki e bőrpáoczélokat készítette 
sautci, seütci volt, a mi a magy. s z ű c s szóban még felismerhető)) 
(Magy. Ered. 304. 1.). Ez egyeztetéssel szemben (melyben épen a 
legfontosabb seüt és seütci adatok igazolhatatlanok) azt hiszem 
nem szorul különös védelemre a következő: magy. szűcs = anatri 
csuv. s/wés szabó, ruhaszabó (nopTHOíí), virjal csuv. mié, kulié 
(Zol.), mely szó a csuv. sélá-, süld- «varrni» ( = tat. z"ú,jlá-, ill. 
jüjlá- «varrni», altáji tat. j'ólö- hozzáilleszteni, npHCJiOHiiTt, nocTa-
BHTB Kb xieMy) igének szabályos nom. agentise. Természetes, hogy 
a «kaczagányos és kalpagos» ősöknek a szabói nem posztóból, 
hanem állati bőrökből varrtak ruhákat s hogy épen ezen minő
ségben maradt meg a szűcs-jiek is a jelentése. — Jegyezzük meg, 
hogy az eddig ismeretes szél, szérű, szőlő, sajt, süveg (?) adatok 
mellett a magy. szűcs is egy eredeti török j-ből fejlődött csuv. s 
szókezdőt tartott fenn s ennélfogva a magyar-török elemek speciá
lis csuvüsosságának egy újabb bizonyítéka. 

t o k l y ó , toklő «esztendős bárány, tavali birka» (Tjsz.). — 
Török eredetének eddigelé egyetlen felmutatott bizonyítéka a 
Bianchitól idézett utokli hat hónapos bárány» (NyK. VIII.). Ide 
tartoznak még: azerb. toglu juh (oBij,a) | csag. togli, tokié három 
hónapos bárány (OBCJKR Tpex'LM'hcamma) | tobolszki tat. tokli 
juh (mely még nem ellett: 0BU,a KOTopaa eme He HTHHJiacb) | kirg. 
tokta, tokta esztendős juh (oBua BT» KOHITB nepBaro jiBTa) Budag. I, 
399. | oszm. tuklu lamm, zicklein bis zu einem jahre (Zenk.). 

t ö n k ő , tönk stipes (Pár. P.) «tőke, czölönk» (Kisd. Szót.). — 
kaz. tat. tümgak «fatuskó, holzklotz» (Bál.). Tőrokonságban álla
nak ezzel a következő más képzésű alakok: alt. tat. (neHt ,a,epeBa) | 
jak. töfiiirgás baumstumpf | kojb. tokpak klotz tökpás (e h. *töpkas, 
tömkcis; v. ö. tat. tümgak), tökpás, tokpes, kar. tóié baumstamm || 
mong. tögöcek, burj. tögösök, tugesek, tugucul baumstumpf | tung. 
tugucák. Máskép magyarázza e szót a MUgSz. 241. czikke, mely 
szerint az a íó'-nek «kettős -n-k diminutiv képzései) (v. ö. nyúlánk, 
félén];). • V 

t ú r ó (megí%rózott a tej = összement. Kisd. Szót.). — Már 
Vámbéry egyezteti egy csag. turak (NyK. VIII.), illetőleg torak 
(Stud.), turag (Magy. Ered. 286.) «sajt» (u. o. és 681. 1.), «túró» 
(NyK. VIII.) szóval, melyet Budagov szótárában nem találok. 
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Egyéb megfelelői: csuv. tóréj, túré% savanyú tej (Kiioioe MOJIOKO) || 
mong. tarai zsendicze (gesáuerte milch nach abkochuung dersel-
ben) | mong. tosun, burj. ioso, tokon butter | tung. tosun, tohun \\ 
jakut tar gesáuerte, gekochte milch || cseh, tót tvaroh, or. TBapor'B, 
TBopon., ném. quarg. A magy. tarh, tarka, tarok, tarkó ugyané 
török szónak szláv úton közvetített másai. 

ü r ö m , fejér ü. artemieia absinthium, wermut. — tat. iirem 
üröm (IIOJIMHL) Budag. I, 32. | csuv. árém id., inr*arém fehér üröm. 
Vámbóry egy török irün (a Magy. Ered. német kiadásában ürven) 
«üröm» szóval egyezteti (296. 1.); de igazolható adat csak: oszm. 

ören giili ( . Jo 105J) bryonia, vitis álba, uepecTyiieHb» (zaunrübe, 
stinkrübe) Budag. I, 127, Zenk. 

Pótlék. — A c s ó t á n szó adataihoz (NyK. XX, 471.) hozzáve-
tendők még: oszm. sogulgan giliszta (FJIHCTX) Budag. 1,708. |j burj. 
mrgolden, sorgolgcn ameise | mong. siryolf/m id. || tung. fcrgöldí id. —• 
A boszorkány szó alatt felhozott Albasti ( = álnyomás) képzésére 
nézve v. ö. még: kaz. tat. zakté fény: iah- gyújtani; íarté fél: zar-
h ásítani; karalti látomás, visio (npHBH^ÍHÍe, npH3paKT>): kara-
nézni | oszm. cisinti gelinder regen, staubregen: vis- gelinde regnen, 
nieseln (Zenk.); ufanti stückchen, brocken, krümchen: njan- sich 
zerbröckeln; öfürinti was man wegblasen kann : öfiir- blasen stb. 

Dr. MUNKÁCSI BERNÁT. 

ISi'KLVTUJ). K. ' ÍZIJIOMKNYIÍK. XXI. 



A magyar hangok képzése. 
Stomatoskopikus vizsgálódások alapján. 

I. 

Az élő emberi szervezet vizsgálata alkalmával nagy nehéz
ségekbe ütközünk, melyeket gyakran alig tudunk legyőzni. A holt
testen is vizsgálhatjuk ugyan az ember szervezetét, csakhogy az 
ilyen vizsgálódás csupán az egyes szervek elhelyezéséről, nagysá
gáról és alakjáról tájékoztat, de a mi még fontosabb, működésük
ről semmi felvilágosítást sem nyújt. Pedig ma már a nyelvtudo
mány is annyira haladt, hogy nem elégszünk meg az irott nyelv 
tanulmányozásával, hanem mindig az élő, beszélt nyelvet kell 
vizsgálódásaink alapjává tenni. S ebből a czélból ismernünk kell 
az emberi szervezet mindazon részét, mely a hangok létrehozására 
szolgál. Tehát ismernünk kell az ember beszélő szervezetének 
anatómiáját és physiologiáját. 

Ha mi az ember beszélő szervezetét a holt testből kivágott 
gégén kezdjük tanulmányozni, megismerjük alakját, egyes részei
nek egymáshoz való viszonyát, láthatjuk az utat, a melyet a lehel
let megtesz, a míg a tüdőből kiindulva, mint kész hang a szabad 
levegőre jut. A feladat nehezebb része azomban még ekkor nincs 
megoldva. Ismerjük ugyan a hangot létrehozó hangszalagokat, 
tudjuk milyen a lágy és a kemény íny, látjuk a nyelvet s bonczo-
lás által megismerhetjük az őt mozgató egyes izmokat is; de arról 
még mitsem tudunk, hogy hogyan működnek ezek az egyes részek 
egyik vagy másik hang képzése alkalmával. E nélkül pedig tudá
sunk nagyon is hiányos. Az emberi ész gondoskodott végre olyan 
eszközökről, melyeknek segítségével megfigyelhetjük az élő ember 
beszélő szervezetének működését is. Ezek az eszközök nagyban 
elősegítették a phonetikai vizsgálódást és segítségükkel ma már 
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minden egyes hangról pontosan megállapíthatjuk képzésének he
lyét és módját. 

Az első ilyen eszköz a gégetükör (laryngoskop) volt, mely
nek segítségével egész pontosan megfigyelhetjük a hangszalagok 
működését beszéd közben, s láthatjuk helyzetüket a zöngekópzés 
alkalmával, susogó beszédnél vagy lélekzet vételekor.1) 

A gégetükör segítségével tett megfigyelések alapján osztjuk 
a hangokat zöngehangok, zöngések és zöngenélküliek csoportjára. 
Hanem a gége még csak az első műhely, ő csak zöngévé változ
tatja a puszta lehelletet s ez a zönge csak ezután jut az igazi 
átalakító műhelyekbe. A száj és az orrüreg külömböző alakja és 
működése folytán lesz belőle egy bizonyos hang. melyet minden 
másiktól világosan megkülömböztethetünk. Az orrüreg vizsgála
tára ugyancsak a gégetükör szolgál; ezt, más hajlást adva a tükör
nek csak felfelé kell fordítanunk s megfigyelhetjük vele az orrüre
get (rhinoskopia). A lágy íny működésének megfigyelésére Czer-

• mak tett külömböző kísérleteket, melyeket a bécsi tud. akadémia 
értekezéseiben irt le.2) 

Ezek után az ember beszélő szervezetének már csak egy része 
volt elzárva a vizsgálat elől, a szájüreg. Azt hinnők, hogy a szájüreg 
működéséről, mely a beszélő szervezetnek a külvilággal leginkább 
érintkező része, legkönnyebben szerezhetünk tudomást egyszerű 
beletekintés által. Csakhogy a legtöbb hang képzése alkalmával a 
szájüreg bezárul s éppen e zárás hozza létre az illető hangot (p, in, 
t, s, sz stb.). Vannak ugyan hangok, melyekuek képzése alkalmá
val a szájüreg nyilt, tehát ha más valaki képezi a hangot, egy
szerű beletekintés, ha magunk képezzük, egy kis kézi tükör hasz
nálata tökéletesen tájékoztat a képzés módjáról. Ilyen hangok a 
nyíltabb magánhangzók (a, á, e) s egy két mássalhangzó (k, g, rj). 
A többi hangoknál nem elégséges az ilyen külső megfigyelés. 

x) A gégetükör használatára nézve 1. C z e r m a k , Physiologisclie 
Untersnchungen mit Garcia's Kehlkopfspiegel, Wiener Sitzungsber. math-
natw. Cl. B. X X I X ; u. a., Populáre physiologische Vortriige (TII. Stimme 
und Sprache), Wien, 1869; és u. a., Der Kelilkopfspiegel und seine Verwen-
dung für Physiologie und Medizin. 2. Ausg. Leipzig, 1803. 

-) Ueber das Verhalten des weiebon Gaumens bei Hervorbringung 
der reinen Vocale. Wiener Sitzungsber. matb. natw. Cl. B. XXIV; ós Uber 
reine und nasalirte Vocale, u. o. B. XXVIII . 

9* 
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Sokan talán azt is gondolják, hogy éppen nem nehéz do
log, megfigyelni, mit teszünk szájunkkal, a midőn beszélünk; 
pedig a mindennapi tapasztalat megtanít rá, hogy a phonetikailag 
nem gyakorlott ember soha sem tud számot adni az egyes száj-
részek működéséről. Az izomérzet hosszú gyakorlása szükséges 
ahhoz, hogy a nyelv helyzetét, alakját és működését az egyes han
gok képzése alkalmával biztosan erezhessük. S erre a pontos izom
érzetre szert kell tenni mindenkinek, a ki phonetikával foglalkozni 
akar, mert csak így lesz képes új, idegen hangok képzését meg
tanulni, s a megtanultat bármikor pontosan ismételni. 

Teljesen az izomérzetben sem lehet megnyugodnunk, mert 
könnyen tévedhet s nincs módunkban a tévedést helyreigazítani. 
Tehát kellett oly eszközről vagy módról gondoskodni, hogy egész 
biztosan állíthassuk szemünk elé a nyelv működésének módját. 
Ezt a czélt el is érték az amerikai N o r m a n W. K i n g s l e y és 
F. T e eh m er, lipcsei egyetemi tanár, a kik feltalálták a kutatás
nak azt a módját, melynek segítségével maga a nyelv rajzolja le a 
saját működését s ezt nevezik s t o m a t o s k o p i á n a k . * ) 

Kingsley eljárását részletesen le fogom 
írni a következőkben, úgy a mint magam 
végeztem megfigyeléseimet, hogy a magyar 
hangok képzésének stomatoskopikus képeit 
nyerhessem. Megfigyeléseimről alább fogok 
beszámolni. 

A fogorvosok a hibás szájpadlás ki
javítására gyakran használják a vulkanizált 
kaucsukot. Egy bizonyos viasz masszából 
készül a száj formája, erről készítik a gipsz 
mintát, mely a szájpadlásnak hű mása. 
A gipszmintáról azután könnyű a szájpadlás 
bármelyik részét vulkanizált kaucsukból el-

Kingsley mesterséges készíteni. Ilyen módon én is elkészíttettem 
szájpadlása. fekete vulkanizált kaucsukból saját száj

padlásom hű mását, s ez szolgált a későbbi megfigyelések alapjául. 
A mellékelt rajz Kingsley mesterséges szájpadlásának képe, melytől 

*) L. K i n g s l e y czikkeit és rajzait, The New-York Med. Jonru. 
July 1879, és Internationale Zeitschrift í'ür allgemeine Sprachwiesenschaft, 
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az enyém csak annyiban tér el, hogy hátsó része nincs annyira 
kivágva, úgy hogy a szájpadlás hátulsó részein történő artikulátiók 
is elég jól láthatók rajta. 

A ki evvel a mesterséges szájpadlással kísérletet akar tenni, 
először hozzá kell szoknia, hogy azt szájában megtűrje; gyakorol
nia kell magát abban, hogy ép oly könnyen ós természetesen ejt
sen ki bármely hangot, ha ez a kaucsuk lap benn van a szájában, 
mintha nem volna ott. Ha ebben a tekintetben teljes könnyüségre 
és biztosságra tett szert, csak akkor foghat a hangok képzése mód
jának megfigyeléséhez. Csakhogy ezen kívül még más nehézségek 
is állanak a vizsgálódás útjába. A mesterséges szájpadlás elülső 
része nem fog nehézségeket okozni, csak ott lesz baj, a hol a moz
gékony lágy ínyt a szilárd és mozdulatlan kaucsuk lap helyette
síti. Ha a rajzon látható nyúlvány lefelé függ, mint az enyémen, 
ez az állás megfelel a lágy íny helyzetének az orrhangok képzése 
alkalmával, csakhogy ilyenkor a mozgékony nyelv könnyen bele
ütközik, lelöki az egész szélpadlást s meghiusítja a megfigyelést. 
Ha ellenben ez a vége egiÉpnes folytatása a kemény ínynek, s 
úgy áll, mint a lágy íny a*szta száj hangok képzése alkalmával, 
akkor pedig a lágy íny működését akadályozza. Csakis a megszo
kás segíthet ezeken a bajokon; tehát az első próbálgatások siker
telensége ne ijessze el az embert. Kingsley olyan szájpadlást is 
csinált, a melynél ez az egész hátsó rész hiányzik; az elül képzett 
hangokat nagyon jól meg lehet ezen figyelni, a hátul képzettek 
azomban egyáltalán nem láthatók rajta. 

Ha a megfigyeléshez fogok, finom porrá tört krétát leöntök 
alkohollal s evvel a péppel bekenem a szájpadlás egész homorú 
felületét. Az alkohol gyorsan elpárolog s a finom krétaréteg ott 
marad. Ezután helyére illesztem a szájpadlást, pontosan, világo
san kiejtem a kérdéses hangot s kiveszem a szájpadlást. A hol a 
nedves nyelv érintette a kaucsuk lapot, ott leveszi róla a krétát s 
láthatóvá lesz a fekete felület; ez mutatja a nyelv és a természetes 
szájpadlás érintkezésének helyét. Többszöri megfigyelés által egész 
pontosan megtudhatjuk minden egyes hang kiejtésének helyét és 
módját. Ilyen módon nyertem a következő oldalon összeállított 

I I I : 225. —• T e c h m e r az ő eljárása módját leírta l'lionetikájában (Leipzig, 
1880) ós az ő folyóiratának, az Internat. Zeitschriftnak I. és IV. kötetében. 
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rajzokat, melyek egész pontosan mutatják az egyes magyar han
gok képzésének helyét s így ismeretükre sok tekintetben új vilá
got vetnek s a hangképzés módját mindenesetre világosabbá ós 
érthetőbbé teszik. 

Techmer más módon végzi ezt a vizsgálódást. 0 eljárását, 
mely pontosabb ugyan, de nehezebb és fáradságosabb is, ((termé
szetes módw-nak nevezi, mert a nyelv magán a természetes száj
padláson rajzolja le a hangok képzésének helyét. 0 jó fekete tust 
használ, melyet főtt keményítővel és gummi arabicummal kever; 
evvel a péppel befesti a nyelvet s így ejti ki az egyes hangokat. 
A hol a nyelv a szájpadlást érinti, a fekete tus ott hagyja nyomát 
s az így létre jövő rajzokat másokon egyszerű beletekintéssel, saját 
magán pedig gégetükör segítségével figyeli meg. 

A stomatoskopikus képek *) megértésére azt kell még meg
jegyeznem, hogy az ott feketével bevont helyek jelölik a nyelv és 
a szájpadlás érintkezését. Természetes, hogy ez az érintkezés min
den egyes hangnál nem egy ponton történik, hanem kisebb na
gyobb területre terjeszkedik ki. Hogy hol van tulajdonképpen a 
képzés főhelye, azt ezekből a rajzokból nem tudhatjuk mindig 
meg; erre nézve a tapintás, az izomérzet és a tükör használata fog 
útba igazítani. E rajzok még egy dolgot illetőleg nem tájékoztat
nak : hogy a nyelv melyik része érintkezik a szájpadlással. Pedig 
ez nagyon külömbözővé teszi a rajzaikban nagyon is hasonló han
gokat (pl. 11 és 12; 8 ós 17). Erre nézve ismét főleg az izomérzet 
fog ̂ tájékoztatóul szolgálni. 

* Ezen rajzok először Tecbiner Internationale «Zeitscbrift für allge-
meine típi'achwissenschaft» ez. folyóiratának IV. kötetében jelentek meg 
((Phonetik der ungarischoii Spracbe» ez. czikkemhez. Az egyes rajzok alatt 
lévő betűk közül a számoktól balra eső dőlt betűk Tecbiner plionetikus 
írásának megfelelő jegyei, a számoktól jobbra eső álló betűk pedig az illető 
hangoknak szokásos magyar jelölései. 



A MAGYAR HANGOK KÉPZÉSE. 

w>... ^ ~ _ - ^ 

.o»m»in./m jk \ /i*m ^ a \ /iá 

ynUl posicr. 
,. , A .Jr..-.Velu«i 
Imí-vel .».-- J 
iiiig.urai„ XTj.—VmU 

S 

Phafynx 

1 9 "X / 

## ud ?í eé ti ií 00 öo 

135 

6 8 
£* gk g£' gk ^ gy.ty 

. . rr ^ . . . 

UU Ull 

ZS Z,SZ 
12 

zs zs.s 

<//15dt JTS CZ 
A magyar hangok stomatoskopikus képei. 



1 3 6 BALASSA JÓZSEF. 

II. 

A következőkben számot adok arról az eredményről, a melyre 
a magyar nyelv hangjainak stomatoskopikus vizsgálata által ju
tottam. 

1. Magánhangzók. 

A magánhangzók képzési helye az egész szájüreg s nem a 
szájpadlásnak egyik vagy másik része : a hangot az egész szájüreg 
alakja módosítja és pedig főleg a nyelv helyváltoztatása által. B a 
nyelv oly állásokat is foglalhat el, a melyek alkalmával a száj
padlást érinti, tehát nyerhetünk róla stomatoskopikus képet, a 
mely sok tekintethen szintén tanulságos. 

A magánhangzókat képezve a nyelv felülete mindig dom
ború ; a szájpadlást csakis hátsó részének szélei érinthetik, elülső 
része és felülete azomban mindig szabadon marad. A magyar nyelv 
magánhangzói közül ón csak ötnek képzése alkalmával nyertem 
stomatoskopikus képet (1. 1—5. rajz). A nyelv hátuljával s a száj
üreg hátsó részében képzett, vagyis a mélyhangú magánhangzók 
képzése alkalmával az egész nyelv hátrahúzódik, úgy hogy nem 
érinti a szájpadlást, csakis a legfelsőbb állással képzett u, ú-iiál 
jut a nyelv egy kissé a lágy íny szóléhez. A nyelv elejével s a száj
üreg elülső részében képzett magánhangzók közül csak a nyilt e 
képzése alkalmával nem nyertem stomatoskopikus képet, mert 
ekkor a nyelv a szájüreg aljára fekszik s szélei csupán az alsó fog
sort érintik. A többi magas hangzó képzése alkalmával azomban 
egész világos képet kaptam, mely tájékoztat bennünket képzésük 
módját illetőleg. Az é alacsonyabban képződik, mint az (, tehát 
a nyelv kisebb részben érintkezik a szájpadlással, mint emennél; 
ugyan ezen okból kisebb az ő érintkezési helye, mint az ü-é. 

E képeket vizsgálva sajátságosnak tetszhetik az a jelenség, 
hogy az egyforma nyelvállással képzett hangok, mint é és ő vagy 
í és ü, melyeknél csak az ajak állása okozza a külömbsóget, mégis 
külömböző stomatoskopikus képet adnak. Ennek magyarázatát 
abban kell keresnünk, hogy az ajakhangzók képzése alkalmával 
létre jövő ajakzárás (Lippenrundung) az egész szájüreget gömbö
lyűvé teszi és meghosszabbítja (Mundhöhlenrundung; Sweet inner 
rounding-n&k nevezi). A szájüreg ezen belső kigömbölyödése kö~-
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vetkeztében a nyelv egy kissé lehúzódik, de csupán hátsó részében, 
a mi csak széleit vonja egy kissé magával, míg a hangot módosító 
felület változatlan helyzetben marad. Tehát az ajakhangzóknál 
ugyanazon helyzetben is kevésbbó érintkezik a nyelv a szájpadlás
sal, mint a nem ajakhangzóknál. 

Phonetikámban említettem a magyar magánhangzóknak azt 
a sajátságát is, hogy a rövidek szóles, a hosszunk szűk ejtésűek. 
Ez az ejtés azomban nincs befolyással az illető hangok stoma
toskopikus képére; ez a rövid és hosszú hangzóknál teljesen 
ugyanaz, mert hiszen a szűk hangok képzésénél csakis a nyelv 
háta változik, míg széle ugyanabban a helyzetben marad. (L. Pho-
netika elemei, 40. 1.) 

Techmer összehasonlította az én stomatoskopikus képeimet 
az övéivel, melyeket a német és franczia magánhangzók képzése 
alkalmával nyert s az észlelt külömbsógeket közölte velem egy 
levelében (v. ö. Internat. Zeitschrift IV, 134). 0 a természetes mó
dot használva a német o ejtése közben is nyert stomatoskopikus 
képet, ott a hová az én mesterséges szájpadlásom már nem terjed; 
továbbá szerinte a magyar é, í, ö, ü nem képződnek annyira elül, 
mint a franczia nyelv megfelelő hangjai, az é, í még annyira elül 
sem, mint a németben. Viszont, ha Kingsleynek az amerikai angol 
e és ?-ről közölt rajzaival (Internat. Zeitschrift, III, 231) hasonlí
tom össze az enyéimet, azt látom, hogy a magyar hangok jóval 
előrébb képződnek, mint az övéi. 

2. Mássalhangzók. 

A mássalhangzók egyik fontos osztályozása a képzés helye 
szerint történt, s erre a képzés helyére, valamint a képzés módjára is 
igazi világot csakis a stomatoskopikus képek vethetnek. A mással
hangzóknak az az osztályozása, melyet Phonetikámban felállítot
tam, most némi változást fog szenvedni. Mindenek előtt bővíteni 
kell a mássalhangzók általános táblázatát az újabb vizsgálódások, 
különösen Techmeréi szerint. Továbbá némi csekély változást a: 

magyar hangok rendszerén is kell tennünk ép ezen stomatoskopikus 
vizsgálódásaim alapján. A mássalhangzók általános rendszerére itt 
nem terjeszkedhetem ki, de a magyar hangok jobb megértése czél-
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jából szükséges lesz egyetmást az általános osztályozásról is el
mondani. 

Hogy a mássalhangzók képzése módját az olvasó könnyeb
ben megérthesse, a következő oldalon lévő rajzot szerkesztettem, 
melynek alapját az emberi beszélő szervezet egyik legfontosabb 
részének, a szájüregnek Techmer által készített schematikus rajza 
képezi (v. ö. Zur Veranschaulichung der Lautbildung, 6. L). Ezen 
a táblán Techmer magukat az illető hangokat helyezte el, én azon
ban czélszerűbbnek tartottam, hogy stomatoskopikus vizsgálódá
saim alapján oszszam a szájüreget olyan egyes részekre, melyek a 
hangok képzése alkalmával szerepet játszanak. 

A nyelv külömböző részében érintheti a szájpadlást, s ebből 
a szempontból négy főrészt jelöltem meg rajta: I, a nyelv hátulja, 
II, a nyelv közepe, III, a nyelv eleje és IV, a nyelv csúcsa; a két 
elül eső rész nem ugyanazon a helyen érinti mindig a szájpadlást, 
tehát ezeknél kisebb részeket is meg kellett külömböztetnem 
(1, 2), úgy hogy a IVj-vel jelölt részről mondhatjuk, hogy az a 
nyelv legeleje, a IV2 pedig igazán a nyelv csúcsa vagy hegye. A 
nyelvnek két hátrább eső része (I és II) csakis a szájüreg hátsó 
részében, a két előrébb eső rész (III és IV) pedig csak a szájüreg 
elülső részében működik. Ez a két elülső rész ugyanazon egy he
lyen is érintheti a szájpadlást s ilyenkor külömbsóget szokás tenni 
a nyelv hátával (elejével, III) s a nyelv csúcsával vagy hegyével 
(IV) képzett hangok között; az előbbit nevezik d o r s a 1 i s, az 
utóbbit c o r o n a 1 i s képzésnek (v. ö. Phonetika elemei, 29. 1.). 

Ép így részekre osztottam (1—8) a szájpadlást is, megjelölve 
a helyeket, a hol a nyelv valamelyik része érinti.*) 1—3, jelöli azo
kat a helyeket, a melyeken az úgynevezett dentalis hangok kép
ződnek, és pedig: 1. felső fogsor (interdentalis); 2. a foghús (alveo-
laris); 3. foghús mögötti rész (postaiveolaris); ezen túl vannak: 
4. a kemény íny közepe, a hol az úgynevezett palatális (vagy 
kakuminalis) hangok képződnek; 5. a kemény íny hátsóbb része 
(palatum médium); 6. a kemény és lágy íny határa (palát, poster.); 
7. a lágy íny (velum); 8. az uvula. Ezeken kívül hang képzésére 
szolgáló helyek még az alsó (a) és a felső ajak (b). 

*) A szájpadlásnak ugyan ezen részei a stomatoskopikus rajzok elsê  
jén (új is meg vannak jelölve. 
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A szájüreg átmetszete. 
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A mássalhangzók osztályozását alapíthatjuk vagy a nyelv 
működésére s ekkor a képzés helyét csak másod sorban vesszük 
tekintetbe, vagy pedig a képzés helyét veszszük osztályozási alapúi 
s a nyelv működését tekintjük másodrendűnek. Én, hogy a ma
gyarban eddig szokásos osztályozástól s elnevezésektől nagyon el 
ne térjek ez utóbbi elv szerint osztályozom a magyar nyelv más
salhangzóit, s így jönnek létre, a régi elnevezést használva, a gut-
turalis (torok), palatális (íny), dentalis (fog) és labiális (ajak) 
mássalhangzók. A nyelv külömbözö működése hozza létre ezen 
osztályozáson belül a külömbözö hangsorokat. Ezek a régi elneve
zések éppen nem találók, mégis inkább használom őket, semhogy 
újak behozatala zavart idézzen elő. A fődolog az, hogy a képzés 
helyével és módjával legyen teljesen tisztában, a ki nyelvészettel 
foglalkozik. 

A g u t t u r á l i s hangok a magyarban két helyen képződ
nek, magas hangok mellett előrébb, a mély hangok mellett hátrább, 
a mint azt a 6. és 7. rajz világosan mutatja, s a mint azt a tükör 
előtt bárki saját magán is megfigyelheti. A hátsó k, g, rj képzése 
alkalmával a nyelv hátulja oda szorul, a hol a kemény és lágy íny 
érintkezik (I—6), az elülső k>} g>} rj> képzésénél pedig a nyelv kö
zepe szorul a kemény ínyhez valamivel előbbre (II—5). Az illető két 
rajzon ezen hangok képe sokkal hátrább terjed, mint a mily felü
leten a nyelv valóban érinti a szájpadlást; ennek az az oka, hogy 
a mesterséges szájpadlás vége, mint már fentebb is említettem, 
kissé lefelé hajlik, úgy hogy a nyelv ott is hozzá tapad, a hol a 
természetes lágy ínyt nem érintené. Én a rajzokon szándékosan 
nem változtattam semmit, s e tekintetben nem is kellett, mert az 
ezen hangoknál igazán fontos elülső határ azért tisztán és ponto
san látható. 

A p a l a t á l i s hangok közül a nyelv hátával képeztetnek a 
gy, ty, ny (Phonetikámban használt jelölés szerint D, T, N) és a j 
(1. 8, 9, 10. rajz). A nyelv eleje fölfelé görbül s a szájpadláshoz 
szorul a közepén, míg a nyelv csúcsa lefelé hajlik s az alsó fogsort 
érinti (III,—4). A gy, ty és ny egy és ugyanazon a helyen képződ
nek és stomatoskopikus képeik közö'.t csakis a hátsó behajlás tesz 
külömbséget: a gy, ty-nél hegyes csúcsban fut össze, míg az ny-nél 
hajlított vonal. Ezt a külömbséget talán úgy lehet megmagyarázni, 
hogy az orrhang képzése alkalmával a lágy íny lefelé hajlik, ezért 
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szorul ekkor a nyelv hátulsó része is lefelé, hogy helyet hagyjon a 
lebocsátott lágy ínynek. A j képzésénél természetesen nincs elzárva 
a szájüreg, nyitott csatorna áll a zönge útjába, melyen végig kell 
mennie; csakhogy ez a csatorna oly szűk, hogy ott is keletkezik 
hang. Ha a j rajzát összehasonlítjuk az í-ével (3. rajz), láthatjuk, 
hogy e két hang között képzésre nézve csakis az a külömbség, 
hogy a j-nél a nyelv magasabban áll, jobban odaszorul a száj
padláshoz, tehát a csatorna szűkebb, a kijövő zönge súrlódik s 
ezáltal keletkezik a mássalhangzókra nézve jellemző hang a 
szájban. 

A palatális hangok közé soroztam a zs, s-t is, mert azt hit
tem, hogy ugyanazon a helyen képeztetnek, mint a ty, gy, ny; 
stomatoskopikus vizsgálódásaim azomban kimutatták, hogy e két
féle hangsor nem egy és ugyanazon a helyen képződik, a mennyi
ben a zs, s képzési helye valamivel előrébb esik, egészen a foghűs 
mögé (postalveolaris, 3). Azomban szoros határvonalat húzni az 
íny és a foghangok között teljes lehetetlen, hisz a kemény íny a 
fogakkal együtt egységes területet alkot s a rajta képzett hangok 
szétválasztásánál mindenesetre némi önkényt kell használnunk. 
Tehát a zs, s hangokat is nevezhetjük ínyhangoknak, mert hisz 
valóban a kemény íny szolgál képzési helyül s akusztikailag ép 
úgy, mint a nyelvtörténet szempontjából e kétféle palatális han
gok állanak egymáshoz legközelebb (v. ö. ném. ieh és s, j és zs, 
ty és cs, gy ós ds gyakori váltakozását a legkülömbözőbb nyel
vekben). 

A zs, s (£, s) hangok képzésére (12. rajz) a nyelv csúcsa szol
gál, mely lapjával — nem hegyével — érinti a szájpadlást a foghús 
mögött (IV,—3), Ezen a rajzon is világosan látható a nyilt csa
torna, mely a folytonos hangok képzésére nézve oly jellemző. 

A d e n t a l i s hangok között is külömbséget teszünk a sze
rint, hogy a nyelv háta (eleje) vagy csúcsa szolgál-e az illető hang 
képzésére. A nyelv elejével képezzük a z, sz (z, s) hangokat (11. rajz), 
csakhogy nem ugyanaz a része működik, mint a gy, ty képzésénél, 
hanem annál valamivel előbbre eső rész (IIIá), s ez a foghúshoz 
szorul, míg csúcsa lefelé hajlik s az alsó fogsor felső végét érinti 
(TII2—2). A többi dentalis hangok, melyeket mind a nyelv csúcsá
val képezünk, sem egészen úgy képeztetnek, mint a hogy azt régeb
ben állítottam. Az l (13.. rajz) ott képeztetik, a hol a zs, s, csakhogy 
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a nyelv hegye szorul egyenesen a 
foghús mögé (IV2—3), a nyelv széle 
nem zárja el a szájüreget, úgy hogy 
két oldalt szabadon marad a zönge 
útja. Valószínűleg ugyanitt képezte
tik az r is, úgy hogy a nyelv széle 
szorul a szájpadláshoz, hegye szaba
don áll és rezeg, tehát a szájüreg 
középső része szolgál a zönge út-
jául. Ezen hang stomatoskopikus 
rajzát nem adhattam; a helyett ide 
mellékelem az r-nek azt a képét, me
lyet róla az amerikai Kingsley nyert 
(megj. Internat. Zeitschrift III, 245). 

Ez a magyar r-től csakis annyiban külömbözik, hogy képzési helye 
a postalveolaris területtől valamivel hátrább esik. 

A többi dentalis hangot ugyanott képezzük, a hol a z, sz-t, 
csakhogy a nyelv csúcsa érinti a szájpadlást. Az n képzése alkal
mával (14. rajz) egyenesen a fogak mögött, a foghúson (alveolaris) 
zárja el a nyelv hegye és egész széle a szájüreget (IVa—2). A d, t 
hangokat eddig interdentalisoknak neveztem, mert képzésük alkal
mával a nyelv a két fogsor közé szorul s ott világosan látható is. 
E hangok stomatoskopikus rajza (15. rajz) azomban világosan mu
tatja, hogy nemcsak a fogak között zárjuk el a szájüreget, hanem 
a nyelv odaszorul az egész foghúsra is, tehát érinti mind az inter-
dentalis, mind az alveolaris területet (IV2—1 +2) , és így az osztá
lyozásban nem is kell őket az alveolaris w-től külön választani. 

Az utolsó két rajz (1G, 17) a mássalhangzó diphthongusokra 
(ez, dz és cs, ds) vonatkozik. Természetes, hogy ezek a rajzok nem 
mutatják a diphthongusnak mind a két részét, hanem csakis első 
elemét, a néma hangot, míg második részük, a folytonos hang 
nem más, mint a közönséges z, sz és zs, s. Tehát a 16. rajz a nyelv 
elejével a foghúson (IIIá—2) képezett d, t-t (d>} T>), a 17. rajz pe
dig a nyelv csúcsával a foghús mögött (IV t—?>) képzett d, t-t (d, x) 
jelent. 

Az ajakhangoknak természetesen nincs stomatoskopikus ké
pük, mert képzésüknél a nyelvnek nincs aktív szerepe. A nyelv 
ezeknél a hangokál vagy nyugodtan marad, vagy előre fölveszi a 
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következő magánhangzó képzésére szolgáló alakját. Csakis az egye
sített articnlatióval képzett angol w, wh-nál működik a nyelv is. 

Ezen stomatoskopikus vizsgálódások alapján újra összeállítot
tam az előbbi oldalon a magyar mássalhangzók táblázatát. E táblá
zatban ugyanazt a jelölést használom, mint Phonetikárnban, csak 
a számok helyett alkalmazom a világosabb > < jeleket; > jelenti, 
hogy az illető hang a szokottnál valamivel előrébb, < pedig, hogy 
a szokottnál valamivel hátrább képeztetik. A «képzés módja» 
ezímű rovat számai a szájüregnek fentebb közölt rajzán látható 
számokra vonatkoznak, s az illető hang képzése alkalmával együtt
működő részeket jelölik. Két hang van e táblázatban, a mely Pho-
netikámban még nem volt megemlítve, az JV> és az n<; a magyar 
nyelv ezeket is ejti zs, s, ds, cs illetőleg z, sz, dz, ez mellett. (L. Pho-
netik der ung. Sprache. Intern. Zeitschrift, IV, 140). A [ ] közé tett 
hangok csakis bizonyos mássalhangzók mellett fordulnak elő, a () 
közöttiek pedig csakis mint a mássalhangzó diphthongusok részei. 

BALASSA JÓZSEF. 



Ismertetések és bírálatok. 

Lexicon Lapponicum cum interpretatione Latina et Norvegica 
adiuncta brevi grammaticöe Lapponicse adumbratione, collegit et 
elaboravit J. A. F r i i s professor universitatis régise Fredericianse. 
Krisztiánia 1885—87. 4°, LIX és 868 lap. — Ára 20 német márka 
(kapható Bécsben is, C. Gerold könyvkereskedéséből). 

Eégóta várta már a tudományos világ Friisnek, a krisztiániai 
tud. egyetemen a lapp és finn nyelvek tanárának, e lapp szótárát. 
Nála hivatottabb ember alig vállalkozhatott volna a nagy munka 
megírására. Hiszen Friis egész életét, egész írói munkálkodását 
úgyszólván egy czélra szentelte: a lapp nép nyelvi és ethno-
graphiai viszonyainak ismertetésére. Az első valóban tudományos 
alapon álló lapp nyelvtant ő írta és adta ki már 1856-ban. E nyelv
tanban nemcsak a finmarki főnyelvjárást tárgyalja, hanem kiter
jeszkedik a svéd-lappságra is; nemcsak az irodalmi nyelvet ismer
teti, hanem saját kutatása alapján a külömböző nyelvjárásokat is 
igyekszik összefoglalni. Ugyancsak Friis volt az első, a ki a lap
poktól lakott egész norvég területet bejárta és figyelmét a lappok 
költészetére fordítva, mindenütt jegyezgetett, gyűjtött. E fárado
zásának eredménye volt a «Lappiske sprogpröver (lapp nyelv
mutatványok))) szerény czím alatt megjelent gyűjtemény, mely a 
lapp nép mesevilágát, közmondásait az eredeti nyelven, a külöm
böző nyelvjárási sajátságokat is szem előtt tartva, először mutatja 
be. A legújabb időkig ez volt az egyetlen közlemény, mely népies 
szöveget népies nyelven tartalmaz. Ugyancsak Friis volt az, a ki a 
lappok mythologiáját a külömböző szétszórt kézirati és nyomta
tásban megjelent följegyzések alapján először foglalta tudományos 
rendszerbe ós tárgyalta áttekinthetően. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. 1 U 
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146 ISMERTETÉSEK ÉS BIEÁLATOK. 

A lappok etlmographiai viszonyainak ismertetésében is kiváló 
szerep jutott neki. Még 1862-ben kiadta Finnmarkról szóló nagy 
tíz levélből álló ethnographiai térképét, melyen minden legcse
kélyebb lappok lakta pont meg van jelölve és 1886-ban jelent meg 
a T r o m s ö - A m t - o t ismertető térképe, melyen a lappok költöz
ködésének külömböző útjai is föl vannak tüntetve. A lappok szo
kásait, viseletét, erkölcseit, foglalkozását tudományosan több 
apróbb czikken kivtíl főleg «En Sommar i Finmarken, Kussisk 
Lapland og Nordkarelen», szépirodalmilag, elbeszélések keretében 
pedig «Fra Finmarken», «Lajla», «Klosteret i Petschenga» czímű 
műveiben ismertette. 

Friis mind ezeken kivűl az eredeti lapp irodalomnak is szor
galmas munkása. Az újabb időben eredeti finmarki lapp nyelven 
megjelent munkáknak legnagyobb részét Ő írta, illetőleg fordította 
vagy dolgozta át. 

Nagyon természetes, hogy Friistől ily érdemes munkálkodás 
után egyszersmind jelesen szerkesztett lapp szótárt is várunk. Es 
várakozásunkban, mint előre kijelenthetjük, nem is csalódunk. 
Mielőtt azonban ismertetéséhez fognánk, tekintsük át röviden a 
lapp nyelvi szókincs eddigi összegyűjtésének történetét. 

A lapp szótárírás a múlt században meglehetős élénk volt. 
A Svédországban élő lappok nyelvéről két rendbeli szótár jelent 
meg, az egyik 1788-ban Pehr Fjellström svéd-lapp, a másik 
1780-ban Lindahl és Öhrlingnek az akkori viszonyokhoz mérten 
kitűnően szerkesztett lapp-svéd-latin, és svéd-lapp szótára. A nor
végeknél Leem adta ki két rendbeli szótárát; az egyiket (norvég
lapp) «En lappisk nomenclator» czím alatt 1756-ban, a másik igen 
érdemes munkáját, nagy lapp-dán-latin szótárát 1776—81-ben. 
A múlt század óta azomban a lapp szótárírás terén a legújabb 
időig majdnem semmi sem történt. A svédek, a kik annyira buz
gólkodtak ég buzgólkodnak lapp nyelven írt szentirásbeli könyvek 
kiadásán, még mindig megelégesznek Lindahl és Öhrling egy 
századnál idősebb művével s csak a norvégek érezték szükségét, 
hogy a lapp nyelvet, melyet Leem munkája elavult helyesírásban 
és kissé nehézkesen mutat be, az újabb kutatások és irodalmi 
művek alapján dolgozzák föl. A jelen századbeli finmarki lapp 
irodalomnak Stockfleth N. W. adott új életet. Számos eredeti lapp 
nyelven írt könyvet szerkesztett, reformálta a helyesírást, kidől-
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gozta finmarki lapp nyelvtanát és működésének betetőzéséül 
1852-ben kiadta Norsk-Lappisk ordbog-ját (norvég-lapp szótárát), 
ezt a kiváló munkát, melynek Friis most megjelent lapp-norvég 
szótára természetes folytatását képezi. Stockfleth ugyan kidolgozta 
szótárának ezt a részét is, de ez bekövetkezett halála folytán kéz
iratban maradt. A mit Stockfleth félben hagyott, azt halála után 
Friis folytatta. Mint előszavában megjegyzi, húsz évig folyton dol
gozott e szótáron, míg végre elhatározta, hogy kiadását tovább 
nem halasztja. 

E szótár mindenesetre a legteljesebb ez eddig megjelentek 
közt és a felölelt nagy szókincs igen sok új, eddig ismeretlen, 
érdekes adatot tár elénk. Az eddigi szótárakat nemcsak a szókincs 
gazdaságával, hanem avval is fölülmúlja, hogy míg a régibb szó
tárírók, Stockflethet kivéve, ki már a svéd-lappságra is kiterjeszti 
figyelmét, csak egy nyelvjárással foglalkoznak, addig Friis lehető
leg az összes lapp nyelvjárások szóanyagát belefoglalja munkája 
keretébe. Nevezetesen az orosz-lapp az, melyről eddig semmi szó
tári följegyzósünk sem volt és melyet legelőször Friisnél találunk 
szótárilag földolgozva. Erre vonatkozólag az anyagot legnagyobb 
részt saját följegyzéseibői, részben pedig Genetz Arvid Máté evan
géliumának fordításából merítette. Hibáztatni való azomban, hogy 
az Enare-melléki lapp nyelvet sem a szótárban, sem az eléje bo
csátott nyelvtanban egyáltalában nem vette tekintetbe, pedig 
részint Lönnrot, részint Andelin meglehetős szójegyzéket közöltek 
belőle és grammatikáját is földolgozták. 

Friis munkájának megírásánál kétféle czélt tűzött maga elé. 
Az egyik, hogy a Finmarkokban lakó papok ós tisztviselők, kikre 
a lapp nyelv megtanulása kötelező, megbízható és lehetőleg kime
rítő segédkönyvet nyerjenek benne; a másik, hogy e mű kiadásá
val az ugor összehasonlító nyelvészetnek tegyen szolgálatot. 

Ha az első szempontból bíráljuk a szótárt, minden tekintet
ben csak dicsérni valót találunk rajta. Ilyen a szókincsnek már 
említett nagy gazdagsága, az alap- és származék-szók világos és 
áttekinthető csoportosítása, a jelentések szabatos és gondos fordí
tása és ugyanazon szó többféle hangalaki változásának föltünte
tése. A mellett nem elégszik meg valamely szó jelentésének puszta 
fölemlítésével, hanem a legtöbbet példával, mondatok idézésével 
világítja meg, a melyek valóságos mondattani kincsesbányát kó

ló* 
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peznek. E mondatok egyúttal fontos népnyelvi adalékokúi szolgál
nak, mert részint Friis, részint Stockfleth egyenesen a nép ajkáról 
gyűjtötték őket. A lappúi tanuló e szótár segítségével akadálytala
nul elolvashatja a nyomtatásban megjelent fmmarki lapp köny
veket is, a gyakorlati életben működő pap vagy tisztviselő pedig 
kevés kivétellel meg fogja benne találni a szavakat, melyeket 
érintkezés alkalmával a lappoktól hall. 

E most említett tulajdonságok, a szótárnak az összehasonlító 
nyelvészet szempontjából is dicséretes sajátságai maradnak. Nyel
vészeti használhatóság szempontjából azomban több lényeges fo
gyatkozását is tapasztaljuk. Egy olyan nyelvnek a szótári anyagát 
mint a lapp nyelv, sok tekintetben máskép kell földolgozni mint 
egy gazdag, változatos irodalommal és nagy múlttal rendelkező 
népnek a nyelvét. Ez utóbbinál külön választhatjuk és külömböző 
elvek szerint külön szótárakban tárgyalhatjuk az általános iro
dalmi, a dialektusokban élő és a régi nyelv szókincsét. A lapp 
nyelvnél azonban, melynek se számbavehető irodalma, se számba
vehető múltja nincs, a szótárírónak első sorban az élő nyelvre 
kell tekintenie s minthogy a nyelv az ilyen népnél kizárólagosan 
dialektusaiban él, a szótárírónak a szókincset dialektikus változá
saiban kell bemutatnia, más szóval első sorban tájszótárt kell 
adnia. Ennek kell pótolnia a hiányzó nyelvemlékeket, a régi 
nyelvet is. 

Friisnek minden oly szót, mely a könyvnyelvben megvan, ki 
kellett volna külön tüntetnie és utána tennie, hogy a főbb nyelv
járásokban milyen alakja van; a többi szóknál pedig, melyek a 
könyvnyelvben nem fordulnak elő, mindenütt föl kellett volna 
említenie, honnan, mely vidékről való a szó és lehetőleg phoneticc 
azon tájszólás szerint kellett volna leírnia. Igaz, hogy sok helyt 
használja a (diai.) megjelölést, de evvel csak azon szókat jelöli, 
melyeket neki egyes gyűjtői részint néhány finmarki, főleg Varan-
ger-fjordi, részint néhány délibb norvég-lapp dialektusból beküld
tek. Es még ezeknél sem mondja meg nekünk sehol, hogy a 
(diai.) jelölés alatt melyik nyelvjárást értsük. Pedig tudvalevő 
dolog, hogy a lapp nyelvjárások rendkívül kölömbözők és például 
a délibb Norvégiában élő lappok annyira eltérő dialektust hasz
nálnak az északiaktól, hogy egyik a másikat nem érti meg. A dé
libb Norvégiában lakók majdnem egészen azon a nyelven beszélnek, 
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mint az ugyanazon északi szélesség alatt lakó svédországi lappok. 
Ha Friis a (diai.) után oda tette volna e szót Skjaerstadfjord 
(Saltdal, Dunderlandsdal), Hatfjelddal, a honnan pl. Qvigstad kül
dözgette a maga följegyzett szavait, jakkor azt is tudnók, hogy ezt 
a szót Pite- és Ume-lappmarkban is használják. Ha Friis így jár 
el szótárának megírásánál, akkor a nyelvészetnek, különösen a 
lapp nyelvvel foglalkozónak, igen nagy szolgálatot tett volna; mert 
ily eljárással biztosan megállapíthatnék, miben és mennyire kü-
lömböznek egymástól a lapp dialektusok hangtanilag és mely 
dialektusnak melyek a hangtani sajátságai. így a mmt Friss szó
tára van, csak egy általános lapp nyelvről kapunk fogalmat. Ha 
olvassuk a minnje, oajje, coajje, nelle, nemma, nerre, szavakat, csak 
azt tudjuk meg, hogy a manne, oaivve, coaivve (őoavgje), nála, 
nainma, nadda szavaknak ilyen alakjuk is van a norvég lappság
ban, de azt már nem tudjuk meg, a norvég-lappságnak melyik 
részében találhatók ezen alakok, melyik nyelvjárásnak a saját
ságai. Én véletlenül tudom, hogy ez alakok a hatfjelddali dialectus-
ból valók, a melyek mint a fölsorolt példákból látható, egyik jel
lemző sajátsága, hogy számos alapszóban az a tőhangzó e v. ?'-vé 
gyöngül, hogy szó közepén ivv átváltozik j)'-re, fi pedig w-re. De 
hogy más is tudhassa, a kinek csak szótárból van a lapp nyelv 
szókincséről tudomása, elég lett volna, ha Friis a (diai.) után egy
szerűen megnevezi a vidéket is, melyet jelöl. Ezt pedig könnyen 
megtehette volna. A dialektikus jelölés tekintetében még Lindahl 
ós Öhrling múlt századbeli szótára is tökéletesebb, mert ez na
gyon sok tájszó mellé, ha mást nem, legalább az austr. ( = déli) 
és boreal. ( = északi) jeleket teszi. 

Friis szótárának egyik dicséretes tulajdonsága, hogy a régi 
nyelvet is figyelembe veszi és igen sok szó után odateszi az obso-
letum jelzőt. Itt is találunk azonban hiányokat. Nem tudom meg
ítélni, mennyiben használta föl a régibb lapp irodalmat, vájjon 
kiszedett-e onnan minden szót, a mi ma már nincs használatban, 
mert nálam e könyvek nincsenek meg. Annyit azomban tudok, 
hogy Leemnek rendelkezésére levő szótárát nem merítette ki 
teljesen. Nálam csak Leemnek norvég-lapp (a Porsangerfjord 
dialektusát tárgyaló) szótára van meg s alig hogy m elején néze
gettem egy kissé, már is a következő szók akadtak szemembe 
melyeketFriisnél nem találtam. Ilyenek: seuvcam «jegbegaarmig, 



150 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

saa jeg overvínder farén» (Leem 32. 1.); hiedam «jeg bespoter» 
(41. 1.); liebinho «varm blaesende. Ordet bruges om vind, der i 
stöerk hede om sommeren haver saadan art» (53.1.); deuggnam 
fljeg kíendes blöd og myg under fölelsen. Ordets brug er om dun, 
uld etc.» (54. L). — E szók még most is használatban lehetnek a 
Porsangerfjordi dialektusban. Azonkívül több szó van Leemnól, 
mely részint eltérő alakjánál, részint jelentésénél fogva érdemelte 
volna meg a fölvételt. De minthogy ezek dialektikus alakok és erre 
vonatkozólag már elmondtam nézetemet, fölösleges velük bőveb
ben foglalkoznom. 

Friis külömben egyéb forrásokat se használt föl eléggé vagy 
egyáltalában nem, a melyekhez könnyen hozzáférhetett volna. Az 
Enare-lappságnak teljes mellőzését már említettük. A svéd-lapp
ságra vonatkozólag megelégszik Lindahl és Öhrling szótárával, 
pedig az előtte ós utána megjelent svéd-lapp könyvekben elég szót 
találhatott volna, mely az említett szótárban nincs meg, de meg
érdemelte volna a fölvételt. Csak találomra veszek elő egy múlt 
századbeli könyvet Fjellströmnek Grammatica Lapponica-ját 
(1738) ós egy ujabb időben (1878) megjelent svéd-lapp könyvet 
(C. T. Odhneren appetuskirje aitiglandan supcasi kum = Odhner 
C. T. tankönyve a hazai történetről Mörtsel fordításában) és mind 
kettőben találok több szót, melyet sem Lindahl, sem Friis szótára 
nem ismer. Ilyen szók például az előbbiből: jác «seilicet», bostit 
«retrorsum», gancemist «pone» stb.; az utóbbiból pedig: tekkajee 
«frisk och stark»; kersek (kerteken cukah) disznó (malaöz); alja
laka «annorlunda, máskép» stb. A svéd-lappságra nézve az egye
düli könyv, melyet a Lindahl-féle szótáron kivűl fölhasznált, az 
én Lule lappmarki szógyűjteményem, azomban az ebből merített 
szókat sem jelöli meg külön a szótárban. Ez pedig nem ártott volna, 
mert így* a ki a szótárt forgatja, legalább tudná, hogy e szók a Lule 
lappmarki dialectusban fordulnak elő. Azt sem helyeselhetem, hogy 
a Lindahl és Obrling szótárában található svéd eredetű szavakat, 
melyekre a lappságban eredeti szó is található, a saját szótárából 
egyszerűen kihagyta, mert külömben nagyon nagy terjedelművé 
nőtt volna a munkája. Csakhogy e szavakkal úgy vagyunk, hogy 
nagy nyelvterületeken kizárólag ezeket használják és az eredeti 
lapp kifejezést nem ismerik. Az egész déli lappság csak svöret, 
skük (v. skoaka) stb. szavakat ismeri az eredeli vasiadét (felelni), 
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vuoute (erdő) helyett. Ha az e fajta svéd-lapp szavakat nem vette 
föl, a norvég-lapp szavak közé sem lett volna szabad ilyen szava
két fölvennie mint isa (jég), fabel (mese), fiskar (halász), frtwa 
(asszony) stb., a melyekre általános használatú eredeti lapp sza
vak is élnek. 

Friis szótárának egyik elismerésre méltó sajátsága, hogy 
több magánhangzót ismer mint az eddigiek (//, a és á közti hang; 
á magyar a felé hajló hang; e, i felé hajló e) és hogy a magán
hangzók hosszúságát és rövidségét is megjelölve találjuk benne. 
Csak az akár, hogy itt sem jár el úgy, hogy egészen meg lehet
nénk vele elégedve. A hosszúságot és rövidséget legnagyobb részt 
csak ott jelöli, a hol külömben értelemzavar támadna; almes «plu-
viosus» : almes «dulcis»; bágge «res tumida» : bllgge «capistrum 
quod tárandó vectario imponiturw ; ballat «pertimescere» : bállat 
«timere» : bállet «fodere» : ballet «rnugire» (prass. s. 1. báliam, bá
lám, bálám, balam) stb. Másutt is megjelöli, de csak kivételesen, a 
mint eszébe ju t ; pedig nem ártott volna az egész munkán végig 
következetesen megtenni. E tekintetben elismerésre méltó mun
kásságot fejtett ki J. K. Qvigstad «Beitráge zur vergleichung des 
verwandten wortvorrates der lappischen und der finnischen 
sprache» czimű művében, s művéhez csatolt szójegyzókóben, a 
kinek eljárása Friisnek mind a hosszú és rövid hangok pontos je
lölésében, mind a nyelvjárások feltüntetésében például szolgálha
tott volna. 

A mássalhangzók tőbeli változása, vagyis a zártabb ós nyil-
tabb alakok mindenütt ki van tüntetve és ha mégis találok kifo
gást, e kifogást nem Friis, hanem a norvég fül ellen emelem, 
mely a k, p, t hangokat nem igen tudja a g, b, d hangoktól meg-
külömböztetni. Ugy vannak vele mint a németek, hogy a k, p, t 
hangokat aspiráltan (kh, ph, th) ejtik, a g, b, d hangok jelölésére 
pedig a mi (vagy a franczia) k, p, t hangjainkat használják. Saját 
tapasztalásom szerint akár a Lule-lappmarki, akár a karesuandói 
teljesen finmarki jellemű nyelvjárásnak hangjait vizsgáltam, a 
tőszótag zárt- ós nyiltságánál mindenütt élesen megkülömböztet-
ték e kétféle hangot, különösen a kk, pp, tt és gg, bb, dd hosszú 
mássalhangzókat. A karesuandói cogguoht «fölölteni» igének pél
dául praes. sing. 1. sz. mö cokkuon; az addiet (Lule: vaddet) 
«adní» igéé: ottan (Lul. vattau). A niibbie «másik» névmás géni-
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tivusa mindkét nyelvjárásban nuppie. Friisnól az addet ige jelen 
i. 1. sz. addam ; a coggat igéé coggam, a nubbe pedig változatlanul 
marad. Hasonló mássalhangzó-változás több is van a saját tapasz
talásom szerint, de minthogy ez dialektusi sajátság is lehet, ezek
kel pedig Friis nem foglalkozik, tehát e helyen én sem érintem. 
Van azomban a lapp nyelvnek a szótagok ez erősbűlésénél és 
gyöngülésénél olyan sajátsága is, mely mindenesetre általános
nak látszik, minthogy nemcsak én figyeltem meg a Lule-lappmarki 
és karesuandói nyelvjárásokban, sőt az egész lappságban, hanem, 
bár nem egészen pontosan és a kiejtéshez híven, Qvigstad is föl
tünteti már említett művében. E sajátság abban áll, hogy az erős
bűit alakokban két mássalhangzó vagy egy diphthongus után 
még egy rövid magánhangzó lép föl, melyet én u jellel jelöl
tem (á, é, í stb.), Qvigstad pedig ' jellel. Ilyen erősbűit tövek pl, 
Lul. álekiet, kar. álekie't, Qvigst. aVget (praes. s. 1. Lul. alhkau. 
kar. alkkan, Qv. algám) = kezdeni; Lul. tobőtot, kar. togödoht, Qv. 
dow'dat (prses. s. 1. Lul. toptau, kar. toktön, Qv. dowdam) = ismerni 
Lul., kar. koajevuot, Qv. goai'vot (praes. s. 1. Lul. koaivuou, kar. 
koaivvun, Qv. goaivom) = ásni stb. E fölsorolt szavakat Friis 
szótárában így találjuk : algget (algám), dobdat v. dovddát (dovdám), 
goaivvot (goaivam), tehát, mint láthatjuk, nála az egész lappságot 
jellemző hangtani tüneménynek nyoma sincs. 

A szótárt rövid nyelvtan előzi meg, mely nemcsak a fin-
marki, hanem a svéd- és orosz-lapp nyelvre is kitérjeszkedik* 
A hangtant csak érinti, a mondattannal egyáltalában nem foglal
kozik és czélja, úgy látszik, csak az alaktan tárgyalása volt. Az 
alaktant is kiválóan paradigmákban mutatja be és ezekhez fűzi a 
megjegyzéseit. Mind a mellett ez az egész műnek így is nagyon 
hasznos és több fontos újabb adatot magában foglaló része. Külö
nösen az orosz-lappot tárgyaló paradigmák és jegyzetek méltók 
figyelmünkre. Ezeknél ugyan, mint előszavában mondja, fölhasz
nálta az én kis orosz-lapp nyelvtanomat, de azért a saját följegyzése 
és megfigyelése útján több érdekes új adatot tár elénk. Az 4 ragos 
comitativusról, melyet én csak két példában tudtam bemutatni, 
kimutatja, hogy kiterjedt használatú; a szemelynóvmásoknál pedig 
a teljes duálist fölsorolja, holott én Genetz szövegeiből csak az 
egy sonaj adatot tudtam idézni, mely azomban Friisnek elkerülte 
a figyelmét. Az igeragozásnál Friis paradigmáiból is megálla-
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píthatjuk, hogy a dualisalakok teljesen kihaltak az orosz lapp
ból. Genetz textusai nem ismerik lie segédige imperativusát, 
Friisnél azonban teljesen megtaláljuk. Különös azonban, hogy 
Friis említést sem tesz a határozatlan többesi alanyra mutató 
ragozásról, mely egyedül a kólái lappságban van meg és mely 
egyik lényeges bizonyíték a lapp nyelvnek a finnel való szorosabb 
összetartozására. Talán a magyar czím gátolta benne, hogy a 
nyelvtanom 31. lapján levő fejezetet fölismerje és tárgyalásába 
fölvegye. — A szóképzés már nem terjeszkedik mind a három fő 
lapp nyelvre, csak a finmarkit mutatja be. 

Ennyi az, a mit a szótár átnézése közben fölemlítésre mél
tónak találtam. Összefoglalva Ítéletünket kimondhatjuk, hogy Friis 
könyve igen derék és valóban hézagpótló mű, melynek érdeméből 
a kimutatott hiányok nem vonnak le semmit, hanem a melynek 
érdemét és értékét rendkívül emelte volna, ha e könnyen elkerül
hető hiányok nem fordulnak elő benne. 

HALÁSZ IGNACZ. 

Dr. W. Radloff-nak: «Das türkische Sprachmaterial des 
CodexOumaniCUS» czímű tanulmánya ismertetését (fent 73—8011.) 
még ki kell egészítenem néhány kún-török szó megbeszéllésóvel, 
mely a magyar nyelv török elemeinek kutatóját méltán érde
kelheti. 

Legfontosabb ezek közül a cod.-beli eruv «vis», mely a m. 
erő-vel alakra nézve még jobban látszik megegyezni, mintsem az 
egyéb török dialektusokból vele egybevetett érik, irik szó. Radloff 
az eruv ot drü-nek olvassa, az adott alak alapján. Pedig nagyon 
föltetsző, hogy az eruv-hoz igazoló szót csak k-végűt találunk a 
többi törökségben: ujg. ark, árik, csag. árik, kirg. érik, kaz. irik, 
melyek «kraft, macht» meg «freier, wille»-t jelentenek. A kún 
nyelv meg korántsem oly nagy ellensége a szóvégi k-nak. mint a 
csuvas, pedig még ebben is e szónak irik az alakja («freier wille»). 
Hozzá járul, hogy a cod.-ben külömben árik (ark) van «wille, 
kraft, machtw jelentéssel (innen: cirkli «freiwillig», lirksiz «wider 
willen, machtloso). Ezért azt hiszem, hogy az eruv szót a codex-
nek hibás adatai közé kell számítanunk. Úgyis csak egyetlen egy
szer fordul elé (a 142. lapon) s lehetett bár eruc az eredeti helyes 
írása. 
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A cod. jihov (cod. 198. 1., 3-dik személyraggal jihovi) vagy 
gichöv (138.1. dativusraggal gichövga) «templum» szótRadloff egy 
helyen jikaü-nek veszi, másutt meg a cikaii olvasást ajánlja (mely 
nyilván a gichöv-re, támaszkodik, a szókezdő gi külömben == gi 
levén, úgy hogy hangkeményedés fölvételével kikerülne ciköv, 
cikaii). Eadloff ugyanis azt sejti, hogy ez a cikaii még teljesebb 
alakjában cirkáü volt, = or. cerkov, u,epKOBb, mely kaz. cirkáü lett 
(a csuvasban meg: cergü). De látni való, hogy ez az új magyará
zat, egyebet számba sem véve, már a szónak hangalakjára nézve 
többféle nehézségbe ütközik. Mert a szó jihov alakban is fordulván 
elé, a kezdő gi-nek ji-féle ejtésére annyiban nem támaszkodha
tunk, hogy ezt még továbbá ci-vé, illetőleg ezt a kún nyelvejtós 
sajátsága szerint ci-vé lehetne változtatnunk. Azután meg az r-nek 
mely a csuvas cergü-hen is megvan, mindenesetre meg kellett volna 
maradnia. — Tudva van, hogy a kún jihov, gichöv szót a magyar 
egyház-val hozták kapcsolatba, mint hasonló összetételt, melynek 
utórésze öv a «dornus»-t jelentő tör. áv, öy-nek felelne meg, elő
része jih, gich meg épen a ni. égy-nek, melyről azt tudjuk, hogy 
«szento (régi Eg-hi,Ig-kü olv. égy- v. igy-kű-hen = mai Hegy-kő, 
németül «Heiligen-stein)> lásd: gr. Kuun cod. 158. jegyzet; Hun-
falvy «A kún v. Petrarka-codex»> ez. ért. 42. 1. Arról, hogy milyen 
legyen a két szónak egymáshoz való viszonya, csak Hunfalvy nyi
latkozik, ki a m. égy, igy-et a törökből kerültnek nézi, habár a m. 
nyelv azt nem is kunoktól kapta, (mert már egy 1093 évbeli oklevél
ben fordul elé : Kerek-yghaz), hanem vagy a besenyőktől, vagy a 
kozár-csuvasoktól. «A jih, gich, mondja H., akár jistemV jelent, mint 
a kazáni tatár ejd, ije, akár ,szentet' mint a magyar id, üd: a kún 
jih-öv, gich-Öv jól összevág a m. yg- v. egy-ház-zal». Ez egybevetés 
első tekintetre igen plausibilisnak látszik, de még sincs benne 
számba véve minden megfontolni való. Ugyanis jihöv-iéle összeté-
teles szót, mint templom v. áldozó háznak elnevezését, ténylegesen 
meg kellene még egyik-másik török dialektusban találnunk, hogy 
annak már régibb használatos voltát fölvehessük. Azután elnevező 
összetett szókat a kölcsönvevő nyelvek rendszerint nem szoktak 
elemezni s szét bontani, habár van is egyik részre saját szavuk (pl. 
a perzsa mej-yane-t a török ugyanígy fogadta el, s nem fordította 
mej-ev «bor-ház»-ra); még föltűnőbb meg az volna, hogy a ma
gyar a felében átvett összetett szóból (égy-ház — jih-öv) az idegen 
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részt, a mely előtte aligha világosan érthető volt, elválasztván 
más összetételre is használta volna (C'gy-kü). Azután csak fönn 
kell tartanunk az égy- vagy igy-ház-beli égy, igy-nek az idnap, id-
leni-beli id-\e\ való azonosságát, a melyről azt tudjuk, hogy a 
«szent» fogalom kifejezője, míg a jUiöv-hei- török j?7i-nek értelme 
merőben kétséges. A kaz. ejd, ije «úr, isten (?)» szóval való magyará
zatnak («isten-háza») az a fő gyengéje, hogy ez a szó nem amúgy 
«urat» teszen, .hanem «valaminek az urát, gazdáját, birtokosát», 
még akkor is ha bizonyos szellemekre, manókra vonatkozik (kaz. 
sia ejdse víz ura, vizi manó, wassergeist, öj ejdse házi nemtő, 
manó); s ha jelentene is egyenesen «istent», az összetételnek bir-
tokosragosnak kellene lenni (jih-öv-iJiJi-házn). Ugy látszik hogy a 
jihöv épen csak a kunok számára készült hittérítői műszó, mely
ről inkább azt lehetne vélni, hogy neki a magyar <(igy-ház» szói
gált mintául. — Hogy a kun jihöv, gichöv mivoltának valameny-
nyire biztos nyomába juthassunk, mindenek előtt számba kell 
vennünk, hogy a codex írásmódja szerint a jih-, gich- előrószt, 
úgymint Eadloff teszi, jik-nek kell olvasnunk; az öv (dv) «ház» 
szót igen alkalmas utórészűl fogadván el, a jik-uok csak oly értel
met tulajdoníthatunk, mely nem kivánja meg az utószónak (öv) 
birtokosragozását. E követelésnek eleget tesz, még pedig alakra 
nézve is, az altaji-tatár ijik, mely «áldozásra jelölt állatot*) jelent 
(jKMBOTiioe Ha3na'ieHHoe na JKcpTBy). Talán nem képtelenség 
azt vélni, hogy a kunokhoz járt hittérítők a keresztyén «templom» 
elnevezésére ezt az ijik szót használták föl, mely a tatárok pogány 
«áldozására » vonatkozik, úgy hogy jik-öv (e h. ijik-öv) szószerint 
«áldozat-ház». Megemlítem, hogy Zolotniczki (Csuvas szótára 
150.1.) észrevette, hogy a tatár ijik-véi egyező a csuvas jiri% v. jiri%, 
mely «áldozatul fölakasztott mindenféle apró tárgyakat)) jelent, 
meg Szbojev szerint «kis hordót vagy kosarat, melyben az áldo
zott állatnak csontjait eltették»; de végre «öntött bálványka, házi
istenkép (#OManiHÍft óor'b))) értelem is fűződött hozzá. Még a ja-
kutban is megvan az ijik (csuv. iri-/)-nek mása kik alakban = «ge-
achtet, verehrt; heilig» (itik %aja «der verehrte felsen», name 
eines felsens in der náhe von Jakutsk : Böhtl.); a minuszinszki 
tatároknál meg a jó szellemek járnak az izik-ókon, a nekik ((szen
telt)) lovakon. 

A cod.-beli iesdd szót (cod. 159. 1.) eddigelé a perzsa jezdan 
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(izdan)-vsbí egyazonnak vettük, «deus» v. «dominus» értelemmel. 
Hiszen annyira világosnak látszott, hogy & friste iesda így olvasva: 
friste jezdá, és igazítva: feriste-i jezdan, bár perzsás szókötéssel, 
szépen megfelel az «angelus domini»-nek, a ki Lukács evángélioma 
szerint a pásztoroknak Krisztus születéséről hírt ad. Ez az iesda 
tehát adatul szolgált arra, hogy a kunok a perzsa jezdan «deus» 
szót is használták (1. Vámbéry, Magyarok eredete 367.1.) s ez meg 
némileg azon nézet mellett szólhatott, hogy a magyar %*ten szó a 
törökség révén (ha nem is épen a kunoktól) a perzsából került 
(1. Hunfalvy id. ért. 43. 1.). Méltán megkívánhatjuk tehát tudni, 
hogyan adja Radloff az ő kim szótárában ezt az érdekes iesda 
«deus» szót. Csakhogy azt hiába keressük nála. Pedig mégsem 
felejtette ki, hanem egészen más értelmet adott neki. Az illető 
szöveghelyet, hol a friste iesda eléfordúl, ugyanis így írja át 
(82. 1.): kdldi fdrista jazida, ajtti kt'Uüciga, kim kojlar kütdr, és 
fordítja így: [es] «erschien (kam) der engel a u f d e m f e l d e und 
sprach zu den hirten, die die schafe hüteten». Tehát nem «deus», 
hanem «in campo» jelentésű szót lát az iesdá-hen, a melyet 
jazida-vá megigazít. De vájjon jól van-e ez így? — Igaz hogy van 
külömben is a codexben egy ilyen «campust» jelentő szó iesse, yax, 
és jaz-nak írva, a következő helyeken: 191. 1. (pag. cod. 139.) Ave 
iessening cibugi tayjak bizga senddn bitti, egrimisni ol köndurir (olv. 
R. szerint: Ave, jazinín cibiyi, tájak bizga sandán bitti, ágrimizni 
ol köndurir — «Ave, du strauch der ebene, von dir ist für uns der 
stáb gewachsen, der die krummen unter uns grade macht») | 90.1. 
yax (olv. jaz) = prato (lat. pratum) | 146. 1. jazda, háromszor, 
találós mesében, melynek Radloff szerint való magyarázata a gróf 
Kuunó ellenében helyesnek kell elismernünk: 22. sz. «In der 
ebene (jazda) dreht sich (kokettirt) eine junge braut. — Die schilf-
blume (cod. hamisdasi, találóan igazítva: karnis basi), mig gr. 
Kuun így: waestate (jazda) juvenescit, se flectit»>; — 23. sz. «In 
der ebene (jazda) liegt ein fetter klöpfel, d. h. der igei» ; K. «madi-
dum lacrimis (jazda e h. jas-da) instrumentum ad pulsandum 
(quo lintea purgantnr), i. e. palpebrgew ; — 24. sz. «In der ebene 
(jazda) liegt ein fetter riemen, d. h. die schlangew; K. «acuncula 
íestate unguentis nitet.» E szerint megvan jazi, illetőleg kopott 
végű jaz, meg úgylátszik a ;' hatásából keletkezett magashangú 
dzi, jaz is (a mint pl. a kazáni-tatárban kezdő ja- többször /Y/'-nek 
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hangzik: pl. jaj és jaj nyár, jás fiatal) == alt. Qszm. jazi «fláche, 
ebene, feld»; még kopott jaz alakja is megvan a csag. és oszm.-
törökben. Cod. 130. van szintén iesse «breit», s ez bár ugyanezen 
jazi (jdzi) lehet (míg Radloff külön szóul oszm. jassi, kaz. ja&U-Y&l 
veti egybe); mert az alt. jazi nem csak ,nojieS hanem ,urapoKÍíf, 
(breit, weit)' is. Látni való, hogy alak tekintetében nem lehet az 
ellen kifogás, hogy a cod. iesdd ezt jelenthesse «in campo», s 
jazida helyett álljon. Sőt tán nem is kell egészen a jazida alakká 
igazítani, olvashatjuk bár jazida, illetőleg jdzdd-nek is. Továbbá 
meg kell jegyezni, hogy «in campo, a mezőn»-féle helyhatározás 
Lukács-evangeliomának illető helyéből is kiérthető: Luk. 2, 8. et 
pastores erant in regioné illa excubantes (dypaulouvzsq) = «valá-
nak pedig pásztorok azon tartományban, kik kin a mezőn hálnak 
vala és vigyáznak vala éjszakán az ő nyáj ok mellett. (9) És ime az 
Úr angyala hozzájok eljőve stb.» de egyszersmind észrevehető, 
hogy a cod.-beli elbeszélés nem jól tartja meg az evangeliumbeli 
előadás sorát, vagyis gyarlón van ebből kivonva. A keldi friste mellett 
hiányzik a «hozzájok — pásztorokhoz)), az iesdd (jazida) mellett 
kellene «valának pásztorok)). — Másrészt ha a supponált «angelus 
domini» értelmet szorosabban szemügyre vesszük, nem igen hihe
tőnek találjuk, hogy a kún fordítás szerzői ezt akarták volna a 
friste iesdd szókkal kifejezni. Ok meglehettek elégedve, ha a kellő 
keresztyén terminusokat egy valamely alakban megállapították ; a 
«dominus»-ra pedig külömben a török bej (bt) szóval éltek («dömi-
nus deus )):=&« tenri,& többi fordított szövegekben); vagy ha épen 
perzsa szóval akartak volna élni, változatosság kedvéért, nyúltak 
volna a inda szóhoz, melyet a codex (77 1.) föl is jegyzett ghoda, 
ghuda-nskk írva. A «deus» fogalomra külömben kivétel nélkül tengri 
(tdnri) szó szolgál, s teljességgel nem hihető, hogy a kunok e mel
lett még a perzsa jezdan-t használták volna; mert tényleg más 
északi török nyelvekből sem ez, hanem a perzsa yuda], yuda szó 
ismeretes (alt. kojb. szőj. kudaj «deus»). Végre hogy akkor jezdan 
helyett a cod. csak jezdd-t mutatna, még nem igen jelentene vala
mit; de igen is az, hogy a friste iesdd (— »angelus domini») idegen 
szószerkesztés volna, a melynek más párját a kún szövegekben 
nem találni. — Mindezeknél fogva most csatlakozunk Radloff ab
beli fölfogásához, hogy az iesdd szó a. m. jazida «in der ebene, auf 
dem felde», csak azt adván hozzá, hogy ez akár jazida, jdzdd-nek 
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is olvasható; a mi a fordítást illeti meg nem iparkodnánk a kaldi 
(jött) igét a jdzdd-ve\ összeilleszteni (E. «es erschien der engel auf 
dem felde»), hanem inkább a szöveghely szerkezetét fogyatékosnak 
tartjuk. 

Egyéb szók, melyek a magyar nyelvbe csakugyan mint köl-
csönszók jutottak be : cod. 30. 94. Konessu, chonasuj «vivum ar-
gentum» (quecksilber) = m. kéneső; R. kündsii-iiek olvassa; gr-
Kuun idézi hozzá a kaz. künd-siui-t (Bál., kend su Budag.); ha e 
szerint su «aqua» az utórésze, kérdés vájjon a konessu-t már tel
jesen egységes szónak lehet-e olvasni (künasii), vagy pedig künd-su 
kell? Másik kérdés: vájjon a künd-su (kaz. A;, siui =«k. vize») el 
van-e rontva ebből: kümüs «ezüst-víz», vagy más mit jelentett a 
künd? | cod. 125. chertme: R. olv. kdrtmd birne — m. körtve, kört* 
vély; egyező szót még Budagov hoz föl : nog. (krimi) kürtmii «vad 
körte». — Lásd e szóról Munkácsit, fent 121.1. Igaza lehet abban 
hogy a körtve, tör. kdrtmii-hez nincs köze a csuv. kütmel'-iaek, mely 
«áfonya, preiselbeere»-t jelent. De így még nincs megmagyarázva 
a régi m. körtrély alak ( körtvélyes-h&n). Talán egy megvolt tör. 
*kdrtmdld-re utal a körivély, úgy mint a kún bor mellett van borla 
«weingarten», s ehhez képest eredeti jelentése ez volt «birnen-
garten, körtvélyes» (v.ö. hogy or. vinograd «weinstock, weinbeeren» 
tkp. wein-«garten» : rpa£%, ropo^T. «bekerített hely, főképen: vá-
ros»; meg hogy a m. szöllti «weintraube, weinstock» és ((weingar
ten*)) | cod. 135. kukel: R. olv. kükül «unkrant» ; fordítatlan mon
datban fordul elé, s a mellette álló synonymumok, valamint a 
kimutatható egyezés szerint bátran a «spina» jelentés vehető 
föl. Hunfalvy, Petr. cod. 43. a m. kökény «schlehe, schlehdornw 
szót veti egybe és megfelelő kükül szóalakkal a küküllö (ebből: 
kükül-jó, v .ö. Kokel-üum, és szláv «Tirnava») folyónevet magya
rázza. Egyéb török egyezést mutatott ki Mnnkácsi, fent 120. 1. | 
cod. 135. kovra (az előbbi kukel, meg tigenek, alabota mellett, for
dítás nélkül): R. olv. küra «unkraut(?)». Világos, hogy effélét 
jelent a kovra, ^de fajtnja szorosabban meg nem határozható. 
Radloff egybeveti: kirg. küra/ (Ilm. szerint pacreme CL IIOJIHMT> 

CTeŐJieML, pflanze mit hohlem stengel); Munkácsi. NyK. XVII, 
98.: kaz. kúra hohler pflanzenstengel, csuv. ywa dürres gras, s 
egyezteti vele a m. kúró-í («dürrer pflanzenstengel», meg száraz
féle növények neveiben: bogács-kóró carduus, katáng-kóró cicho-
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rium) | cod. 135. alabota : R. olv. alahuta «dornen (?)» ; gr. Knun 
ala-bota «plánta rubra»-t (tkp. variegata) sejt ki belőle, s a m. la-
boda chenopodium-ra utal (mely Miki. szerint"= szerb, kisorosz 
loboda) ; non liquet | cod. 90. bor vinum. 89. borla vinea: R. az 
utóbbihoz a krimi borla, borlacik szókat is idézi (nyilván szintén 
»vinea» jelentéssel) | cod. 90. cager vinum: R. olv. eayir «wein», 
összevetve : tarancsi-tatáréágir «branntwein», orosz cegir «kaukasi-
scher wein»; gr. Kuun a m. csiger, csiger dauer, nachwein, trester-
wein»-re utal; e szerint a cager-t inkább cagir-nek olvasnók. 

B . J . 

É r t e s í t é s e k . 
A cseremisz nyelvről nemsokára újabb ismeretet fogunk 

nyerni két finn nyelvész eredeti nyomozásának és gyűjtésének 
kiadásával. Ugyanis Dr. G e n e t z Arvid, ki az 1887-ki jekaterin-
burgi iparkiállítást látogatván (a hol egyszersmind ethnographiai 
mutatványokúi uráli és egyéb ázsiai népek képviselői is láthatók 
voltak), azután a c s e r e m i s z e k közt nyelvészeti nyomozást és 
nyelvanyag-gyűjtést végzett, — tanulmányújának szép eredmé
nyét a Finn-ugor Társaságnak ajánlotta föl kiadás végett. Gyűjtött 
pedig ő cseremisz nópköltószetfélót: mesét néhány tizével, 100 
lyrai verset, 100 találós mesét s néhány tánczverset. Ezenkívül a 
Márk-evangéliumnak egy részét cseremiszre fordította. Legfonto
sabb szerzeménye azomban egy meglehetős teljes s z ó t á r és cse
r e m i s z n y e l v t a n . A F.-Ug. T. ezeket külön kötetben fogja 
kiadni. (1888. apr. 21. ülésről szóló jelentésből). — Dr. P o r k k a 
Volmár-ról, ki még 1885-ben járt a cseremiszek közt (1. fent 65.1.) 
meg azt a hírt vesszük (F.-Ug. T. 1888. novemberi üléséből), hogy 
nála készülőiéiben van c s e r e m i s z s z ó t á r és n y e l v t a n , 
a mihez jószámú népköltészeti nyelvmutatványok kiadása fog já
rulni. Betegsége miatt neki többször félbe kellett szakítani mun
káját, de most reményli, hogy munkája kinyomatását már a jövő 
év elején megkezdheti. 

Egy a n g o l úriember különösen a mordvin nyelv iránt ér
deklődik s annak kutatását akarja elémozdítani. A b e r c r o m b y 
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J. úr ugyanis a helsingforsi «Finn-ugor társaságnak* három éven át 
50—50 font st. ajánlott föl azon czólra, hogy a mordvin nyelv 
szókincse teljesebben összeszereztessék. A társaság ennél fogva e 
tanulmányútra vállalkozót keresvén, 2000 fmk. (=1000 frt.) úti
segély kitűzése mellett pályázatot hirdetett, nyomozandónak je
lölvén ki a Nizsninovgorod, Szimbirszk ós Penza guberniumokban 
lakó mordvinságot. 

Lapp nyelv. Mag. J a a k k o l a 1888. nyarán megint járt 
Jemtiandban, hogy a svéd-lapp nyelvbeli tanulmányát (1. fent 
65. 1.) kiegészítse és megigazítsa. — Szintén svéd-lappot kutatott 
a Lule-lappmarkban, Jokkmok egyházkerületében, egy upsalai 
egyetemi hallgató, W i k 1 u n d K. B. 

Kalevala. Kolmas helppohintainen, selityksillá ja kuvilla va-
rustettu painos. Helsingissá 1887. — A Kalevalának magyaráza-
tos kiadása, mely szó- és szólásmagyarázatokat ad s így a költe
ménynek karjalai tájnyelvét a finn nagyközönségnek jobban 
érthetővé teszi, először 1870-ben jelent meg s másod ízben 
1877-ben, újonnan átnézett és javított magyarázatokkal; a most 
megjelent harmadik kiadáshoz még érdekes adalékul 17 lapra ter
jedő kóp-gyüjtemóny járul, melyből a keleti finn népviseletről meg 
egyéb a Kalevalában gyakran eléforduló népéleti tárgyak alakjáról 
biztosabb fogalmat nyerünk. — Ara a «helppohintainem (olcsó)» 
Kalevala-kiadásnak: 3 finn márka (= 1.50 kr.). 

Kalevalán toisinnot. (Les variantes du Kalevala). Jálkimmái-
nen sarja, I. vihko. Helsingissá 1888. — Ez a vállalat meg fogja 
ismertetni az anyagot is, a melyből Lönnrot a finn népeposzt 
mint egészet megszerkesztette: a runókat, olyan alakban, a mint 
a gyűjtők eredetileg följegyezték, s így majd módot nyújt a finn 
epikus hagyomány mélyebb tanulmányozására. A most megjelent 
nagy füzettel előbb a II. sorozat (finnországi, ingriai és észt runók) 
veszi kezdetét. 

Kanteletar elikká Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiá. 
Kolmas painos. Helsingissá 1887. — A «Kanteletar» («vagyis a 
finn nép régi dalai és énekei») harmadik kiadása. A gyűjtemény 
harmadik könyve, mely a balladaszerű runókat foglalja magában, 
Lönnrotnák újabb, tetemesen bővített kézirata szerint van kiadva. 

' — Ára (kötve): 4 fmk. ( = 2 frt.) 
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A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. köt . ; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV—XX. köt. 1862—1886. Ára köte tenként 
II—X-ig 1 fit 50 ki\, Xl- tö l fogva . 3 frt. 

N Y E L V E M L É K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik ; B u d e n z 
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1874—86. 8-adrét. 

I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o l f G y . 
II . kötet. Weszprémi C. Peer C. Winkler C. Sándor C. Gyöngyösi C. 

Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi : Vo 1 f G y. 
III . kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik : 

K o m á r o m y L. és K i r á l y P. 
IV. V. kötet. Érdy C. Közzéteszi V o l f G y. 
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet . 

Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C. 
Lányi C. — VII I . kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. 
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. kötet . 
Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. —• XII . kötet. 
Döbrentei C. Teleid C. — XI I I . kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C. 
Keszthelyi C. Miakolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y. 

Ara kötetenként 2 frt. 

R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . V. kötet : A Jordánszky-codex biblia
fordítása. Kinyomatta T o l d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette 
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888 Ára 6 frt. 

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i 
l á d y Á r o n . I. kö te t : Középkori magyar költői maradványokl877.IL—V. 
kö te t : XVI. századbeli magyar költök 1880—86. Ára kötetenként 2 frt. 

CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . 1880. N.8-iét . Ára 5 frt. 

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlitásá-
hoz. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr. 
I I . sz.Zürjén nyelvmutatványok. K ö z i . B u d e n z J . s Halász 1.1883. Ára60kr . 

I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ara 60 kr. 
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí

tásából közölte B u d e n z J . 1881 Ára 60 kr. 
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják nyelvmutatványok és nyelv

tanulmányok I. 188 i Ára 60 kr. 
VII . szám. H a l á s z Ignácz Svéd lapp nyelv. I. L u l e - é s Pi te- lappmarki 

nyelvmutatványok és szótár 1885 Ára 1 frt 20 kr. 
VIII . szám. Halász ígnácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jemtlan lí hipp nyelv

mutatványok. 1886 Ára 60 kr. 
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Köidemények»-böl.) 

RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitó'l Tsétsiig. (Corpus Grammatico-
ruin linguae Hungai icae veterum.) Kiad ta T o l d y F . 1866. Ára 2 frt. 



EGULY ANTAL HAGYOMÁNYÁT. A \o^± föld és nép. Kidolgozta 
H u n f a l vy Pá l - 1864 krá2 fi-t. 

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J. 1873-81. 
Ára 5 frt. 

A A1AGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r 1872 . . . . . . Ára 1 frt. 

A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P. T h e w r e w k E m i l . 1873. 
Ára 1 frt. 

A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások birá-
lata. Irta I m r e S á n d o r . 1873 Ára 1 frt. 

KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt. 

SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. 
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881 Ára 1 frt 20 kr. 
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83 Ára 2 fit 40 kr. 

KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta. S z. B á l i n t G á b o r . 
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876. 
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt. 

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i Pá l , osztálytitkár. 
I—VIII. köt. 1867—1880. Ára 20 frt 20 kr. — IX. köt. (1—12 sz.) 1882. Ára 
3 frt 20 kr. —X. köt. (1—13 sz.) 1882. Ára 4 frt. - XI. köt. (1—12. sz.) 
1883. Ára 3 frt 70 kr. —XII. köt. (1—12. sz.) 1885. Ára 4 frt 60 kr. — 
XIII. kötet. (1—12. sz.) 1886—87. Ára 3 frt 40 kr. — XIV. köt. (1—7. sz.) 
1887—88 Ára 2 frt. 

SZINNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884 Ára 3 frt. 

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. I r t a B u d e n z J . 
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. 1687 , . . Ára 80 kr. 

A PHONETIKA ELEMEI, különös tekintettel a magyar nyelvre. 
Trta B a l a s s a József ilr. 1886 Ára 70 kr. 

VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK. Gyűjtötte és forditotta 
dr. M u n k á c s i Bernát 1887 Ára 2 frt. 

OSZMAN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I. kötet: Oszmán-török 
népmesék. Gyűjtötte dr. K u n o s Ignácz. 1887 Ára 2 frt 30 kr . 

HÁROM KARAGÖZ-JÁTEK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította 
dr. K u n o s Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények 
XX. kötetéből.) Ára 1 frt 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA 
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