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Adalék a jurák-szamojed nyelv ismeretéhez. 

A szamojéd nyelvek tanulmányának először C a s t r é n Sán
dor, a híres finn nyelvész-utazó, vetette meg biztos alapját. A negy
venes évek folytán, jelesen 1842—43 és 1845—48 években, az 
összes szamojedséget látogatta volt meg, kutatásának főczéljáúl a 
szamojéd nyelvek grammatikai szerkezetének földerítését tűzvén ki, 
a mely addiglan még egészen ismeretlen volt. Fáradalmas útjairól 
visszatérvén, bár megtört egészséggel, hozzáfogott egy nagy gram
matikai munka kidolgozásához, mely mind az öt külön szamojéd 
nyelvet ölelte föl; — de ennek teljes befejezését nem engedte meg 
neki kora halála (1852). E munkát, mely a szamojéd nyelvek hang
tanát s az alaktanból a névszó- ós igeragozást foglalja magában, 
nem sokára a pétervári Akadémia megbízásából Schiefner adta ki : 
«M. Alexander Castréns G r a m m a t i k d e r s a m o j e d i s c h e n 
S p r a e h e n » St. Petersb. 1854. Ehhez hozzájárult a szamojéd 
nyelvek szókincséből való följegyzéseinek kiadása: «W ö r t e r v e r-
z e i c h n i s s e aus den samojedischen Sprachenw St.Petersb. 1855. 
E kötetben még az egyes, nem egyenlő terjedelmű, szamojéd szó
jegyzékek össze vannak állítva] egységes német-szamojed szójegy-
zékkó (Deutsch-samojedisches Wörterverzeichniss), mely az egyes 
szamojéd nyelvek szóegyezését s egyes szóknak sokféle dialectikus 
változatait tanulságosan feltünteti. De még fontosabb ennél, hogy 
legalább két szamojéd nyelvből, a jurákból meg az osztják-szamo-
jedből néhány n y e l v m u t a t v á n y t is közölt a kiadó Castrén 
följegyzéseiből; jelesen : hősi énekeket (311—372.1.) és egyes mon
datok jegyzékét (373—400. 1.) «Materialien zu einer Syntax» czí-
mével. 

Egy új tanulmányforrás, az osztják-szamojed nyelv köréből 
nyilt meg csak 1879-ben a kazáni missionarius-társaság kiadásában 
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megjelent N a r i m-vidéki szövegekben, orosz fordítással. Megjelent 
ilyen négy füzet iskolai és egyházi könyv: 1. Azbuka (ábécés és ol
vasókönyv), 2. Bibliai történet, 3. Imádságok, 4. Egyházi ünnepek 
magyarázata. E szövegek legeslegnagyobb részt ugyan csak fordítá
sok, illetőleg Grigorovszki missionarius szabad szerkesztéséből 
valók, de van az Azbuka ez. füzetben néhány eredeti elbeszélles is 
közölve (és pedig a többitől valamennyire eltérő, azaz népiesebb 
nyelvezettel). 

A j u r á k sz. nyelv, jelesen urai-vidéki dialectusának, isme
retének szolgáltat még anyagot egy R e g ü l y-tól ránk maradt kéz-
irati füzet, melynek ő a «Szamojéd tanulmányok)) czímet adta. 
Benne van — egy szamojédül jól tudó vogul embertől följegyzett 
szamojéd szók gyűjteménye, többnyire német, sokszor meg vogul 
értelmezéssel (5 négyhasábos fólíven) meg alaktani paradigmák és 
rövid mondatok (4 félíven).*) 

Az eddig rendelkezésünkre levő szamojéd nyelvanyag némi 
növelésére, jelesen az alább közlendő jurák nyelvmutatványok 
följegyzésére akadt alkalmam az 1882. év nyarán, midőn néhány 
szamojéd embert hoztak volt Budapestre, s őket ethnographiai lát
ványul az állatkertben az ő rénszarvasaikkal együtt a közönségnek 
mutogatták. A kis társaság öt egyénből állott: egy öreg ember ós 
felesége, egy fölnőtt fiatal ember és leány, meg egy gyermekfiú. Az 
archangeli guberniumhoz tartozó K a n i n félszigetről valók voltak, 
vagyis a jurák szamojedsóg legnyugatibb részéből. E váratlan al
kalmat fölhasználva vagy tizenkét látogatást tettem náluk, rende
sen egy-egy félnapra, mely időt azonban a közönségnek szóló mu
tatványok annyiszor-mennyiszer félbeszakítottak. Tanulmányom 

*) Keguly a följegyzés körülményeiről is értesít e jegyzetben: «A Sigva 
folyó Süketje nevű helységében aug. 16—29. 1844 Vojgmpcing nevű vogul 
közlései folytán, ki gyermek- ós férfikorát az iramtenyésztéssel a szamo
jédek közt töltötte, maga is szamojéd származású levén. Nagyatyját 
Szajnáknak hívták, ki még született szamojéd volt s ki csak 1712-ben, 
midőn megkereszteltetett, telepedett meg Sukerje nevű helységben, több 
más szamojédekkel, kik együtt alapították a nevezett helységet és kiknek 
ivadékaik most már tökéletes vogulok, de kik közül az iramtenyésztéssel 
foglalkozók és ennek folytán a hegyeken lakók még szamojédül beszél-' 
nek. — Némely pótlékok Írattak még Alexej Kasimov sátorában a kis Góbi 
völgyében az Urálon, hol szept. 3—11-ig mulattam.)) 
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czéljára majdnem egyedül az öreg ember szolgált, kinek neve : 
Vaszilij Ignatievics K a n y i k o v ; ő ugyanis oroszul tudott s e 
nyelvet elég helyesen s némely csekély ejtési sajátság mellett egé
szen érthetően beszéllte. De néha megszólalt kérdezgetésem közt az 
asszony is, ki szintén tudott valamit oroszul. Eleinte szókat kér
dezgettem, végig menve a Castrén-féle jurák szógyűjtemény főbb 
szavain, s a fent említett Eeguly-féle szójegyzéket is használva, 
hogy az ő nyelvüknek ejtésbeli sajátságait tapasztaljam. Későbben 
azon voltam, hogy az öregtől néhány összefüggő textusdarabot is 
szerezzek, s ennek legjobb módjául azt találtam, hogy alkal
mas, könnyű nyelvezetű orosz elbeszélléseket az öreggel fordít
tattam. Mondatról mondatra fölolvastam neki az oroszt, ő meg 
rögtön mondta azt szamojédül; csakhogy szokszor vele ismé
teltetnem is kellett, hogy a hallottat biztosan leírhassam. Az ily 
módon nyert fordítást otthon a birtokomban levő segédeszközök 
fölhasználásával tanulmányoztam (értem : Castrén grammatikáját 
és szójegyzéket, meg a Eeguly-féle szógyűjteményt, melyet már 
azelőtt is czédulákra kiírtam és rendeztem volt), a szamojéd alak 
pontos megértésére törekedvén. Másnap én olvastam föl monda
tonként az öregnek a szamojéd textust s ő megtette igazításait, de 
sokszor merőben változtatott is a textuson. Följegyzéseim alaki 
helyességét ezen revisio lényegesen biztosította, a mivel korántsem 
ellenkezik, hogy megmaradtak bennük hangalaki egyenetlenségek 
és ingadozások, a milyenek tényleg a nyelvben létezhetnek s kü-
lömben is egyazon beszéllőnek esetleg változó előadásmódjával vele 
szoktak járni. A mi külömben ezen fordított textusok értékét illeti, 
megjegyzem, hogy az öreg gyakran szabadon bánt az orosz erede
tivel, kihagyogatván és változtatván, általában a tartalmi részle
teket úgy fogván föl, a mint neki könnyű volt szamojédül elmon
dani. Ezek tehát bátran eredetiek számába mehetnek, annyival 
inkább, mert itt-ott bizonyos rhythmikus ismétléseket is alkalma
zott, a melyek eredeti népies előadásmódra mutatnak; de még a 
legsajátosabb szamojéd grammatikai alakok is fordulnak elő 
bennük. 

Az ily módon följegyzett textusaim a következők: 1. «Két 
barát és a medve» ez. kis mese; 2. «A róka és a farkas» mese; 
3. «A róka és a daru» mese; 4. «A halásznak nagyravágyó fele
sége*) ; 5. «Három ember az erdőben*. Az utóbbi mesének megvan 

6* 
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eredeti osztják-szamojed textusa is, a fent említett 1879-diki ka
záni Aztmkában, a melyből az orosz szövegét vettem. Ez tehát egy
szersmind megmutatja, mily erősen külömbözik a jurák és az 
osztják-szamojed nyelv egymástól. 

Még csak néhány megjegyzést kell tennem a Kanyikov-féle 
kanini-jurák nyelv egy-két hangalaki sajátságáról. 

A Castrón és Reguly ismertette jurák nyelvben rendesen nin
csen tiszta vocalisos szókezdet, hanem a kezdő-vocalis előtt még 
gutturalis nasalis hangzik: ~ano csónak, "amadm eszem, "oka sok, 
"il al, ~uda kéz (így írja C, Eeg. meg gn-ve\=n). De már C. is meg
jegyzi, hogy ez a kezdő n tünedező félben van, s a mi kanini nyel
vünk csakugyan már nem él vele (ano, amam, oka, il, uda) ; de 
mégis fölmerül az még, mihelyt a szó nem önálló ejtésű, hanem 
az előzőre támaszkodik vagy éppen összetételbe lép vele; ha ezen
kívül az előszó más nasalison (n, m) végződik vagy régebben vég
ződött, bizonyos az r7-nek (most már mint szóközépi hangnak) meg
jelenése : pl. ríim-na nem vagyok (a-, a- esse, C. ~a-J \ hardu-nörda 
maguk esznek (-du ered. -dun) | janiina föld alatt (e h. jan-ilna, 
jan-nilna) 

Eredetibb szókezdő k-bó\ a jurákban már általában csak 
h van, a mit egyes átvett orosz szók is bizonyítanak (pl. hörova 
tehén, hüca rakás, /mosfcamacska=KopoŐa, Kyia, Koimca), valamint 
a többi sz. nyelvek : tavgi karbutum akarok (j. haruam) \ koba bőr, 
(j. hóba) | oszt. sz. kö fül (ha) ; kuel hal (j. halé). A kanini (Kanyi
kov-féle) nyelvben a valóban külön ejtett szó csakis /?-val kezdődik, 
de mihelyt előző szóval szorosabban érintkezik, mintegy neki tá
maszkodik, a h helyett van az eredetibb explosiv hang g alakban. 
Csak azt kell megjegyezni, hogy a szorosb érintkezés föltétele na
gyon is a beszéllőnek önkényétől függ, úgy hogy gyakran egyazon 
esetben h-val is g-vel is kellett a szót följegyeznem, pl. hüjvin ha-
rua v. -garua menni akarnak | puedaran -gaije (külömben : haije) | 
pirdari -gan, de : han pirdari stb. 

Szintígy válik hozzásimulással a kezdő t hang d-vé : pl. tan 
sdeue (kben teue) tűzhöz jött, tuduj -da v. tudujn-da «adj nekem tü
zet*). De ez nem oly gyakori, mint a h : g csere. Még ritkább p :v, 
pl. non vecalvajse ne búsulj (or. pecalovat'sa) \ haudis pergau meg
verem és haudis /vergau. A szövegekben az így előzőjével egybe
ejtett szó előtt a - jegyet alkalmaztam. 
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Ju rák - szamojed nye lvmuta tványok . 

1. 
Két b a r á t ós a m e d v e 

Sidi nas nenee nida jddoptana hduiden-nd. háuidem maná'aj, 
naju pea-rien tana], tanán ligaraj. naj jdn manaj, habaj-derau haije 
(v.jüsida). hduide nanda teui, iunubaé pedda. jinttamatirndde.pide 
tenuvavi: hduide habaj huirim nide masaptagu. hduide nide masapta, 
pirdari-gaiji. pida ndda tasi ••gdmij, nanda jundirna: hduider ha 5 
mase haot-si? naju madna: «hduide [mas]: nernau tarce naana 
hunuhuit an nun un (udn) jdder (v. nunudn tdnak).y> 

Két barát (barát-, társ-ember) út közben találkozott medvé
vel. A medvét látván az egyik egy fára mászott, ottan elrejtezett. 
A másik a földre borult le, halottnak tettette magát (halott 
gyanánt lett, v. jüsida: halottul feküdt). A medve az egyikhez 
hozzáment, kezdte megszagolni. Visszatartotta lélekzetét. 0 tudta: 
a medve nem szokott holt embert érinteni (tkp. mozgatni). 
A medve nem [isi érintette (mozgatta), elment (visszament). Az 
ő társa leszállt, a másiktól kérdezi: a te medvéd mit mondott 
a füledbe (füleidbe)? A másik mondja: a medve azt mondta: 
«jövöben (tkp. eléfeló, ezentúl) ilyen társsal soha többé ne járj 
útra (v. ne kelj útra)». 

J e g y z e t e k . 1. sor: nas: «barát, társ, testvéri) külömben 
na, v. ö. 6. s. naana e h. nahana ; de van Castrén szójegyzékében 
nas is «vetter». | nida «úton, útközben» : v. ö. 5,2 niedemün; 
2,8 niede; G. neda, nieda «karawanenweg» ; nida ragvesztett alak 
e h. nidana, nidahana (loc.); v. ö. hogy szintigy a prolat. -una h« 
néha csak -u van, pl. 2,23 sdubou e h. -bouna ( = C. savambouna); 
v. ö. alább na \ hduiden : előtűnt a különben lappangó gen. rag (n), 
a következő w«-hoz alkalmazkodva | nd=C. nana «bei, mit»; v. ö. 
4,i puhuceanda na \ manouaj és a 2. sorban tanaj, ligaraj, mq/naj 
nyilván praes.-praet.-beli egy. 3. szem. alakok ; a -j-t bermük új tökép-
zőnek kell vennünk, mert van mana'a is, meg C. tanau, tanambiu 
«treten» (v. ö. 5,9 tanagu és 5,10 tanaj) s másrészt -ajü végű 
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1. szem. alakokat hoz föl C. pl. mönajü «fallen» (v. ö. C. tarpajü 
ausgehen, hervorkommen, teamdajü sich loskaufen [teamdau kau-
fen], puedádm és puedájü ermüden, stb.); tképi értéke lehet bár 
momentán-féle. 

2. sor: pea-nen «fára», szintígy 5,9 pea-úeú; C.-nál nine 
loc. alak («rajt») úgy mint 5,so pea-nine «a fán», de ni «-ra, re»; 
itt tehát nen, nen a teljesebb w-ragos lativ (dat.) alak | hábaj-derau 
«halott gyanánt»: v. ö. 3,16 hábaj adera id., ós C. Sprachpr. 313. 
nie"aedaraha «einem weibe gleich»; a -derem jóformán aderau h. 
való (v. ö. a horova-s-fél éket az é=áé, ~aes levén); adera-
ban pedig alapúi van az d^ae- «esse» igének dde, C. "aeda név
szói származéka (v. ö. C. íukuhana ni "aeda nicht hier befindlich), 
s ehhez járult a -raha hasonlító rag. 

3. sor: teui: másutt teuvi, teuve ; v. ö. Kg. teui «ist gekom-
men, vog. jo/ts, és teunudum=jo/tem, ich komme; e szerint teu- a tö , 
s a teljesb teuvi prset. alak; v. ö. C. tü-=t'üdm, (unudm kommen, 
eingehen, íüvi gekommen. 

5. sor: ha mase «mit mondotto; v. ö. C. Spr. 327. pudar ha 
mán «was sagst du» ; ezen ha kérdő névmás a különben igen hasz
nálatos hu kérdő névmástővel azon egynek vehető; v. ö. még szám. 
oszt. kaj «mi» | mase: közönségos alakja más, mas a praeteritum-
mutató -é raggal, melynek mase még a véghangzóját tartotta meg 
(Reg.-nál az -s=-s rag még -si is). 

6. sor: haot-si «füleidbe»; há-tól van haot úgymint mea' 
(e h. mead)-tól meadot mint több. gen., egy. 2-dik személyraggal; 
a -si nyilván «-be, bele» féle nóvutó, a melyet a si «lyuk» szóval 
lehet magyarázni. | mádna «mond», ma-tól -na képzővel alakult tő 
(és egy. 3. szem.); v. ö. parana- égni (C. paranádm ich brenne: 
paradm bin verbrannt, paradáu ich zünde an) ; a mádna-beli dn 
hangzóerősbülés, mint a lapp nyelvben, pl. sadne= f. sana \ ner-
nau kopott végű prolat. alak, e h. nernauna} mely szintén előfor
dul ; v. ö. C. úer das vordere, nernd vornhin, nernád von vorn, 
nernámna (prol.) vorn entlang. 

7. sor: jáder a verb. neg. mellett álló kopott végű igető 
(ebből: jáderna v. jáderga), v. ö. 4,33 jir niji jade?'; e szerint 
tdnak is a futuralis tánagu tőből rövidült el. 
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2. 

A r ó k a és a f a r k a s . 

Hunana dvde jiliiá vuasako puhuce. vuasako i^uhttcanda la
hana, : nrieskáduj tiripta, man halimaé hantám, halé hada, halé-vuos 
minnérie. ádili, manaáde : iuane árdánda hallija, niede mine hallt ja. 
vuasako handa-nide hámi), íq,nen teui. ni masqpiu, jüsida habéj-
daraha. vuasako jinenda lahana: puhucanda jikéda hq,m. tuonemda 5 
muede vuosdé-ni maciiade. harta ner-jani jádá. iuone űkéndé möj-
pos piejde handa-nide opoj hállekomna, málbuju moijeda. harta 
handa-nida hámi, haiji. vuasako meakanda teui, puhucanda mádna: 
vtuona jikodatabt tamás, puhuca jundérga: niuoner hunana áh) 
avuosin-riine S.» puhuce vuosin teuvi (v. teui), amgalt gösi járná- i° 
vuaskonda tiádoli : asuj tiábaran)). vuasako [mádna]: niuonau hábaj 
niuki á, háuki». 

iuone opoj hucen mái mallaide, harcinte-ni -námdi, ölide. sármik 
minhánde mine. utaraue, kuma/» — atarau, tqrqu, kumanek!» — 
ionian háleduj tdá.U — aharta háde, harta ö~rdan.» — «ma?íjiheram n 
hádas». — «pur jahan -gan, saner aderáde niermean, hále harta 
saneta sakeltáda; puon niermeánad ámdedan, ükén hádagunv. 

sármik nanda ; jahan -gaije, saneta niermean aderáde, ámdi. 
tikene sire zjeuvi. tása pi jámban ámdi, saneta hanime, sálában 
lapciej. sármik jurkotale, sármik jurkasi járni, pida sirna: nie 20 
niermas mind, t'oriná: sármik ládirnára, sármik ládirnára! íikan 
surumbas teue, ládirpos piáda sarmikomda. sármik nauti, saneta 
nikili; sármik úautaé haije, pirdari sirgalda nie. — usáubou suj 
serdan : man sajomnojer saldagun*. 

Valahol élt egy öreg ember [és] feleség. Az öreg a feleségé
nek szól: «süss nekem rieszkát, én elmegyek halászni. Halat fog 
(öl), egy [egész] fuvar halat szállít. Tova hajt, látja: egy róka hosz-
szant kinyújtva fekszik, az út mellett kinyújtva fekszik. Az öreg 
leszállt a szánról, hozzáment a rókához. Az nem mozdul, fekszik, 
mint a halott. Az öreg gondolja magában (eszében szól): a fele
ségnek gallért (gallérnak valót) találtam. Fogta a rókát, rádobta a 
[szán] tetejére; maga pedig elül (szán előtt) ment. A róka akkor le 
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kezdte dobálni a szánról egyenként a halakat, mind ledobta; maga 
a szánról leszállt, elment. Az öreg haza érkezett, mondja a felesé
gének: «egy róka gallért hoztam neked» Az asszony kérdezi: «a 
rókád hol van?». «Rajt van a szánterhen*). Az asszony odament a 
szánhoz, semmit Bem bir találni*). Az öreget szidja: «megcsaltál 
engem». Az öreg [mond]: «a rókám alkalmasint nem volt döglött, 
alkalmasint elment.» 

A róka egy rakásra gyüjté mind [a halat], a farára ült [és] 
eszi. A farkas mellette elment. «Üdvöz, koma!» — «Üdvöz, üdvöz, 
kedves koma!» — «Adj nekem halat!» — «Fogj magad, s magad 
eszel». — «En nem tudok fogni». — «Te eredj a folyóhoz, farka
dat ereszd a lékbe: a hal maga pedzi (harapja) a farkat; [ha] soká 
ülsz a lékeden, akkor fogsz [halat] fogni». 

A farkas szót fogad ; elment a folyóhoz, farkát lékbe ereszti, 
ül. Akkor tél volt. Egész éj hosszat ül, farka megfagyott, a jéghez 
ragadt. A farkas föl akar kelni, a farkas nem bírt fölkelni. 0 körül
néz: asszonyok jönnek a lékből vizet merni, kiáltják: «üssétek a 
farkast, üssétek a farkast!» Akkor oda futottak, elkezdték a farkast 
ütni. A farkas fölszökött, a farkát elszakította; a farkas elszaladt 
(szökni, szaladni ment), vissza sem tekintett.*) — «Ugyancsak 
rá szedtél engem: [de] én majd visszafizetem neked a kölcsönt*). 

J e g y z e t e k . 1. sor: hunana avde «valahol (I^ÍJ-TO)» — 
tkp. «hol volta», a mi a magyar mesék «holt volt, hol nem volt** 
kezdőszólásának"felel meg; avde=a-, a- «esse»-től -vi (-va, -vd) 
képzŐB praet. alak+-áe egy. 3. szem. rag j jiluá: a jile- ige mellett 
a jilud-beli sajátos u a praet. -vi (va)-ra, utal, melynek itt meg 
duális alakja kívántatik; ez meg is van C. Spr. 324. 1. «die beiden 
knaben in diesen gruben lebten (jitevaha*) ; e szerint jilud van e h. 
jileva. 

2. sor: rieskdduj tiripta «rieszkát-nekem süss*) : a távolabbi 
tárgy személyére mutató ragozás, az 1. tárgyszemólyre nézve 
C.-nál -du, itt meg -duj alakja van, mely alább még többször for
dul elé, valamint még teljesebb -dujn is: pl. 5, u tuduj v. t -
dujn -da «tüzet-nekem adj**; 4,26 hdrdaduj «házat-nekem*>, ha-
leduj «halat nekem*); 4,20 jdledujn, ((kegyességet nekem»; de 
-dü is van következő ni előtt: nllicindü ni -dámbi «nyugtot nekem 
nem ád». | halímaé • halászni*): -mas itt azon lativ gerundiumvég 
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mely C. Spr. 377. -maní-nak hangzik : nohomaní haije «er ging 
beten»; hali-meg denom. ige halé «hal» szótól(v. ö. sira, sire hó : 
sira-, sirea- havat ásni) | hall: rendesen halé (1. a 4. szövegben). 

3. sor: ardánda «hosszant, hosszában*), v. ö. C. ardagrösse| 
niedemine «az út melletts; C. minhanda «vorbei»; mine loc. alak
nak vehető e h. minhene; v. ö. Eeg. minahan vorbei durch, s alább 
14.sor: minhánde «mellette el» | masaptu: C. masabta- rühren, be-
wegen; e mellett masapt'u e h. masaptaju reflexív tőnek mutatko
zik || 5. sor: -daraha, 1. 1,2 hábaj-derau || 6. sor: ner-jani elül 
(élőhelyen), Biiepe^H; a jani tehát jána, jahana h. való | mojpos inf. 
alak (-s) ; a mö- «werfen» tő mellett fölhozza C. e származékokat: 
möje-, mqje'pi- «fortwerfen» (szintígy: tae- és taepi- abwischen, 
mi'i- és mipi- gebén; nlkalna-, nikalta- és nlkalpi- abbrechen). || 
7.sor: opoj halekomna-prol&t.«egy hal szerint, egy halonként=egyen
ként a halakat; or. no OAHOÜ PHŐKÍ. | moijeda «dobta (se. őket)«, 
C.-nál 4-dik forma; mada-től madajeda v. madaida || 9. sor. jikodatabt 
«gallért neked» : a -tabt végű alak 2-dik szem. távolabbi tárgyra 
mutat, úgy mint -dü, -duj, -dujn az 1. személyre; de C.-nál ez az 
alak -damd, -tamd, pl. latadamd, meatamd; ide is illik tehát* 
a mit C. Gr. 238. 1. jegyzett meg, hogy «in eimgen dialecten 
wird md in der flexión des affixes zu bt; z. b. halé' wallfisch: 
acc. sing. 2. person halebt statt halend» / egyébiránt még van példa 
tabt-m: 4,19 amgatabte «mit neked [kérsz]» || 10. sor: gösi: az-s> 
teljesebben -si végű ger. (inf.), jama- «nem bírni» mellett rendesen, 
pl. 2,20 jurkasi járni; 5,4 nisij. || 11. sor. suj, teljesen mari suj, az 
egy. 1. szem. névmás accusativusa= Rg. man sum,G. man siem v. 
sim || 12. sor: ríiuki e h. niviki, azaz a ni verb. neg.-nak -vl-iéle 
praeterituma, meg a dubitativ -ki rag («alkalmasint»): 5,23 ám-
dedáki «alkalmasint ül», junakl «alk. melegszik)); meg C. Spr. 
389. jiherau, hanenaki «ich weiss nicht, doch er jagt wol»; jilie-
naki «er ist wol am lében»; 327. niviki tu' «er kommt wol nicht» | 
szintígy hiiukl ebből: hajvlkl. 

13. sor: mallaide többes tárgyra szól («őket)) — a halakat) | 
harcinte-ni: harci «far» olyan i-végű tő mint C. pibtV «ajak», 
mely 3. szem. raggal pibünda || 15. sor. harta tkp. «maga», pedig 
itt «magad)); úgy látszik a majdnem egyenlő hangú (hart, harta) 
2. és 3. szem. alakok összekeveredtek már; leggyakrabban termé
szetesen a 3. szem. harta fordul elé j | 17. sor: saúeta 3. szem. rag-
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gal, a melyet itt egyszerűen determinálónak (articulus-félének) kell 
érteni | niermeánad e h. niermeahanand. 

19. sor: sire-jeuvi: így taglalom a a sirejeuvi följegyzóst, 
mely ezt jelentené : «tél volt»; sira, sire «hó (nix) és tél; az a-, a-
«esse» igének -vi praterituma dvi, illetőleg az eredeti kezdő nasa-
list megtartva navi (C. naevi) vagy akár ndui, náuvi, ehhez pedig 
a sire jeuvi utórésze elég közel ál l ; v. ö. hogy épen az fia- «esse» 
ige, előszóval egybeejtve -gd-Yé is vált a -ges inf. alakban: 5,19 
jasnoj-geé és 5>ÉB neúce-geá\$tl. sor: niermas: nierma- mint denom. 
ige, mintegy «lékelni»= lékből meríteni. | 2)3. sor: sirgalda nie; 
néha hátul áll a verb. neg. ni: 4,69 sllalde ni; 3,16 meharaldi 
ni | 24. sor: saldagun: itt -n vógü egy. 1. szem. van, mely külöm-
ben többesi tárgyra mutat. 

3. 

A r ó k a és a d a r u . 

Luca puedarana ja~m sapka, nieru tönddde: amgari hanerie. 
puedarau t'uone nauti, íauna sírna, jáman manám. hafo tircetq,, 
auradimda piurc hámi ; dde nieron paebtajede, tivin -garuaj, jáman 
mariim, iuone jidi jáderna, hafo apter jidi jáderna ; sittá jiherana, 

5 husir tarbugavnin. íuoiie sidi malhade nautirna ; hafo naj ámda 
láteráde, opoj jánda nü, puijimboj járim vaubide. 

iuone nautirna, madna: «man jujur jin-uti». hafo járim vqiuhi, 
mádna : «maú opoj ji?i-u.» iuone mádna : «hafo salla dvdau járim 
vuaubide puijimboj; ja jor-au jiheráde, minhade sici jamádea. iuone 

10 sitna nautorna, mádna: «man jujur jin-uti». hafo opoj jána nü, 
járim vaubide puijimboj, mádna: urnán opoj jin-u.» 

lücada jámamda mansirmas ta: jámanan amgari hanivd'e. 
iuone namda: hujiri mine ; hunácej nautali, sidi málhade nautorna. 
oberi-gduri mádna: nman jujur jin-uti». hafo müsealma, vauar-

15 malda audaj. iuone sir fia: hafo hdudande-úi manaj, ada vuokelaide, 
meharaldi ni, hábaj adera jüsida. 

lüca nierude jiliede, manaá : iuone da hafo jáman manamaj • 
iuone jámanda nautirna, hafo ni masapiu. a iuone, nena vaevan: 
hafou -gádavan (v. hádaver). lüca hafomda iidgáde jámádede, mái 
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hornade (v. -gornade) : tamna ajede jiepi. tuonemda savihajde tie- 20 
dőli. t'uoríe iiautirna, amgalt jim namas jamá, husir tarbugovnan. 
lüca lahana: «tuone aienar, háudide madiegun karon jemúeit. 
haromda jaman háuhan macitiade, t'uonanda haije. valka surhaV, 
haro tuöda niesimdaide, ioriej: aman opoj jin-uts». ií. — iuone 
harta ji-ukina jikoda as jirime. 25 

Egy ember (tkp. orosz ember) az erdőben vermet ásott, s 
gallyal befedte: valamit talán fogna. Az erdőn át szaladt egy róka, 
fölfelé néz: beleesett a verembe. Egy daru röpült, magának eledelt 
keresni leszállt; a lába beleakadt a gályákba, el akart röpülni, [de] 
beleesett a verembe. A róka búsul (tkp. esze jár, hánykolódik), a 
daru szintén búsul: mind kettő nem tudja, hogyan fognak [onnan] 
kimenni. A róka [a verem] egyik részéből a másikba szaladt (tkp. 
két végébe sz.); a daru egyik lábát testéhez szorította, egy helyen 
áll, az orrával csak a földet vagdossa. 

A róka egyre szalad, azt mondja: «nekem ezer tanácsom 
(v. gondolatom, tkp. ész-utam) van». A daru csak a földet vagdossa, 
mondja: «nekem csak egy tanácsom van». A róka gondolja 
(mondja): «a daru talán bolond voltában csak a földet vagdossa az 
orrával; a föld mély voltát nem tudja, [s hogy azt] keresztül fúrni 
nem bírja. A róka ide-oda (kétfelé) szalad, mondja: «nekem ezer 
tanácsom van»; a daru meg egy helyen áll, csak a földet vagdossa 
az orrával, azt mondja: «nekem egy tanácsom van». 

Jön az ember a vermét megnézni: fogott-e valamit a verem
ben. A róka hallja: valaki jön ; még jobban kezd szaladni, [a verem] 
egyik végéből a másikba szalad. Szakadatlanul mondja: «nekem 
ezer tanácsom van». A daru elhallgatott, megszűnt [az orrával] 
vagdosni. A róka oda néz: a daru az oldalára esett, lábait behúzta, 
nem lélekzik, mint a halott [úgy] fekszik. 

Az ember fölemelte a gályákat, látja: egy róka meg egy daru 
beleestek a verembe; a róka a veremben szaladgál, a daru nem 
mozdul. «Kóka, te igen gonosz vagy: megölted a darumat». Az 
ember a darut kihúzta a veremből, megtapogatja: még meleg a 
teste. A rókát még jobban szidja. A róka szaladgál, semmi gondo
latot nem bír kapni, hogy hogyan fog kimenekülni. Az ember szól: 
«Megállj (várj) csak te róka, megdöföm az oldalaidat a daru miatt». 
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A darut letette a verem mellé s oda ment a rókához. Alighogy 
megfordult, a daru kiterjeszti (egyenesíti) a szárnyait, s kiáltja: 
«nekem csak egy tanácsom volt». Elrepült. A róka az ő [ezer] taná
csával subagallérrá talált lenni. 

J e g y z e t e k . 1. sor: nieru, niero «galy, vessző* (5.2029 
r'iero, neru), v. ö. G. rleru, riero weidengebüsch; itt nieru ragtalanúl 
áll, mint szorosabban a tonda-igéhez tartozó («galyat fedniw), s az 
így határozott igének megint «a vermet» a tárgya, melyre tönddde 
ragja is utal. | amgari a -ri «csak» raggal, mely után még casus-
rag is állhat: 3,6 jarim «csak a földetw | hanerie, a /lane-igétől: 
v. ö. a verb. neg.-tól 5,9 niriem «nem talán [én] » ; ez a -rie tehát 
potentialis módalak, melyet a C. -rava végű optativushoz kell ál
lítanunk (madarává, és m-től: nirava | 2. sor: manam, manim: 
megjegyzendő mint sajátos praet. alak, egy. 3 . ; jóformán nem más 
mint a -ma végű nom. verbale, melyről Schiefner szól (W.-verzeich-
nisse, Vorwort, XXIII. 1.: pl. mansaramaa jau a dolgoztom helyem 
(hely a hol dolgoztam), mari ti teamdamau nienet'e én szarvast vet
tem ember ( = ember, a kitől sz. vettem); itt is, bár nem mint v. 
finitumban, előtűnik a prset. jellem | 3. sor: auradimda : 3. szem. 
távolabbi tárgyra mutató alak (v. ö. 1. szem. -dü, illetőleg -duj, 
dujn fent 2,2); avar «das essen» C.; ilyenek még: 4, 2. haledamda 
4,82 hardadimda, 5, 49 umdimda. C-nél is így van ezen alak : 
-damda \ piuré «keresni, keresve», -s ger. (inf.) ragos alak; v. ö. C. 
Spr. 334. piurt'e «suchend» | ade dábai, lábait» ; de egy 3. acc« 
ciumda 5,3o | tivin: a harua- «akarni» ige mellett -van Yégíí ger. 
használatos C. Spr. 376. jid hamdavan haruadm «ich will wasser 
ausgiessen» ; 4,60 auan ni harua «lenni nem akar» ; 5,46 "para
ván ni harua nem akar égni; úgy mint itt ii-vin van még 5, 1 

hajvin e h. haije-van || 4. sor: sitta jóformán ebből: sidetá, sidenda 
«ketteje»==«mind a kettő» (side-nek eredetibb tője síden ebben: 
siden-tiet nyolcz (két-négy); v. ö. még C. sidetanauna von beiden 
seiten. 

5. sor: tarbugq,vnin: C. Spr.-ben van egy személyragos ge
rundium, mely körülményt (időt, föltételt) kifejező mellékmon
datban, de tárgyi mondatban is mint állítmány-ige áll: egy. 1. 
szem. -banán (-bnan), 2. szem. -banand v. -bat, 3. szem. -bnanda v. 
-bata, -bta; dual. 1. -banán?, 3. szem. -bnandi'; több. 3. -batu ; 
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pl. jurkabanan midőn ébredtem, haroabat ha akarsz, haebnand ha 
te elmégy; höbanan ha találok stb.; hübea havi aebata niu namd' 
nem hallottam, [hogy] ki halt meg; jiheradm hübea hadanobata 
nem tudom, ki fog ölni; hűbe jadabata (v. jadavi aebata) niu manes 
hogy ki lőtt, nem láttam; teamdanobanan jikar nem tudom, ve
gyek-e (v. fogok-e venni). Itt is a jiherana «nem tudják ketten» 
mellett függő kérdést fejez ki husir turbugavnifi, s e gerundium, 
alak, melynek dual. 3. szem.-féle alanya van, C. példái szerint 
-bnandi volna; ennek bátran megfelelhet, bár csonka véggel, a ka-
nini -vnin alakunk. Az ige futuralis -gu, -go képzővel való (tar-
bugo-J, úgy mint a C. teamdanobanan példában (kan. g=G. n). 
Alább 21.sorban: tarbugovnan van, egy. 3. szem.-re, de a személy
rag nélkül (-vnan-da). Megjegyzendő, hogy még egyéb nyoma van 
ily gerundiumnak ezen kanini textusokban: 1. 5,20 pártavam; 
4,75 jileaban és nandorbqta | malhade e h. malhanda | amda ((lá
bát*, másutt dumda; a C. ae-je rendesen a, de néha a is, pl. az a-
meg a- «esse» igében || 6. sor: puijimboj «orrval» : az -mboj, -poj 
ragot instructivus értékkel találjuk: 5,20 nero-poj vesszővel, 
5, n udu-poj kézzel; v. ö. C. Spr. 375. tubka-töl tubkampohon 
«mit meinem beil»; de egyenesen az -mboj, -poj-t említi G. Gr. 
121. 1., mint a locativuson kivűl eléforduló instructivus alakot. 

7. sor: jin-uti, alább 10. jin-u, 24. jin-ut-s (praet. s'-vel): a ji 
«ész» szó tkp. jin, s azért 3. szem. raggal jide (4. sor: jidi); w' 
«út» meg tkp. ud (ut), azért van ut-s meg uti e h. útin «utaim», 
úgy mint mea' (mead)-től meadon «sátraim». | 8. sor : salla ávdan; 
az utóbbi szót ugyancsak 3. ragos gerundiumnak tartom : avda= 
dhata, abta (vagy úgy hogy a szintén eléforduló -b alakhoz, [pl. C. 
töndab, hantab] egyenesen 3. szem. rag járult); a vég %-ban még a 
kérdőszócska ismerhető föl, melyet fordításomban a «talán» fejez 
ki | 9. sor: jor-au, jiherade : v. ö. G. Spr. 382. jék&r hűbe hantab «ich 
weiss nicht, wer fahren wird», hantab rövid alakú -b gerundium
mal; ugyanilyen au, az a-, a- «esse» igétől, e h. aeb \ minhade = '%,u 
minhande, C. minhanda \ sici jamáde: a jama- «nem bírni» ige 
mellett -s, illetőleg -si féle ger. (inf.) kell: az igéje sit- v. sid- ((lyu
kasztani, fúrni» megvan C.-nál: si'i- (1. szem. sViu) «aushöhlen, 
ein lochmachen»,meg: sípi-, slna-, sita- id., si «loch». 

12. sor: mansirmas: 1. 2,2 halimas | jámanan: pótlandó a 
3. szem. rag: jdmananda j hanivde : v. ö. fent 8. avda-u; 2,1 
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avde | oberi-gauri: Kanyikov magyarázata «6e3npecTaHHO, szaka
datlanul)) ; benne foglaltatik ob (opoj) «egy» és gau(hau) «oldal== 
oldalon levő, más», mindegyik -ri «csak»-val: v. ö. 5, isi9 tic-
diri, tiederi | 14. sor: vauarmalda: értelme biztos «vagdosni, KJie-
BaTb» [megszűnt, audaj]; a mi a fentebbi vaubi igéhez való viszo
nyát illeti, azt hiszem, hogy először a gyakori -rna képző járult a 
vau- alaptőhöz elváltozva rma-v&; ehhez meg -Ida képző, melyet a 
következő sorbeli meharaldi is föltüntet: C. meahara- «atmen» ; 
vauarmalda itt a tővel egyező gerundium | dda «lábait»: Íentade\ 
ddera: az a- «esse» igétől ade mint nom. verbale (C. Spr. 383. 
aeda: hkuhana ni aeda «nicht hier befmdlich» ; ehhez meg -ra 
(-raha) hasonlító rag járult: C. Spr. 313. nie aedaraha «einem weibe 
gleichw. 

17. sor: manamaj : duális alak, e h. manamaha'; v. ö. fent 
2. sor. manám, manim | 19. sor: hadavan és hadaver a vi-íé\e praet., 2. 
szem. raggal; a -ver alak egyes sz. tárgyra mutató | 20. savihajde: 
képzése v. ragozása nem világos, de a sava «jó»-hoz tartozó (v. ö. 
saubou, C. savambouna) | 22. sor: at'enar: C. precativusa, egy. 2., 
pl. mada-har | haudide: 2. szem. távolabbi tárgyra mutat («az ol
dalakat neked»): C-nél -dad; v. ö. hogy a -tabte 2. személyre mu
tató ragnak (4,19) is még vógvocalisa van. | 25. ji-ukina: az tó' (ud) 
szónak ugyanaz a ragozása mint a mea? szóé: loc. meakana, több. 
meaka'na ,- meglehet hogy ukina ugyancsak többes-számi alak. 

4. 

A h a l á s z n a k n a g y r a v á g y ó f e l e s é g e . 

Vuasako harta puhuceanda na jaugduhana jilina, jade mivi 
bugirakon jilina, iiarju nar po jilina. vuasako pögana hadábi, halé-
damda nakolorna, puhuce pereád'egu. opoj mueu pögomda möede, 
poganda hapusta tő,; najw mueua möede, tcíner tq,; narimdej mueua 
möede, zolotoj haleko poganda ta. — zolotoj hal'eda nenciau vadau 6 
lahaná: ujaugauan suj -nádéra, mari suj mádéra mirit'e mirmananda; 
amgam haruan (v. amgam -garuan), man teamdagu«. vuasako pissa, 
vuenali; narju nar po nákolarnas, halé vadam opgalt nivi namda. 
hálemde sau'-uadi aderade : ahan, jaugauhat han, paridiene jaugau-
hanad jile. pír tauer ni tára.* 10 
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vuasko sall'e, puhuceanda madna : «man tarcea pissesq,ddm ; 
man halem nakilgdmas, zolotoj halekom; hále maiié vadaunan laha-
nas, jori jaugauan haruas, miritea mirmnande hönajsas: suj madera. 
maii huri saua adimd'egum, tauan haruas. man mueuvan nines 
harua, man jaugauan aderaues.* puhucea tiádoli : «pidar vaevan .' 15 
mueuvan niver harua: höritan mueuver dneres. mane höritau 
(v.'göritau) leakaj.i> 

vuasako jore jaugauan tgaije.mana'dde : hambade ádime. zolo
toj halemda haladé, hdleda töriki jan tq,, halé junderna: uamgatabte 
hanení» vuasako dumda ha'ora: «jáledujn --da, zolotoj haleko ! puhu- 20 
ceau sü teádorna, man nllicetu (v. nUicentu) ni tq,mbi. puhuceanen 
jedaj hörta tara, hőrtau leddehej. zolotoj haleko lahand : uvuasako, 
non ivecalvajse; hartaj íauj num íeabceki. jedaj hörta tanegu*. vua
sako puhuceanda haije: puhucean jedaj hörtade tana. — puhucea 
neuhaldadinda tiddoli: «pir jir jdgu vaevan! pir hörtarid opte 25 
hanen ; höritdd amga polzddaf hdn pirdari, auer ha'ora, hdr-
daduj -gaj.)) 

vuasako jaugauan -gaije, neuhaldadinda hámbede armd; an 
tiki zolotoj halemda hdnade. haleko töriki jdn tö, jundali: «amga 
tara, vuasakoh) vuasako aumda ha'ora madna: «hdleko, maii jale- 30 
duin -da ! puhuceau neuhaldade tiddorna, nllicindü ni -dambi. puhu
cea hdrdadimda hane, nienikepuhucea. zolotoj haleko madna: «nuiíun 
pecalvajse, jir niji jader ! hdrdér tanegu». 

Vuasako harta bügeranda haije, bügerakoda jdgu, drka hdrdas 
adimi ; puhucea siderde siene dmdi. vuaskomda an tiadoli : avaevan, se 
hdrdacen (v. hdraden) zganen. an pirdari -gdn, hdled auer ha'ore ; 
man drerevenskoj habinie duan nim harua, jeru-gavedne duan 
haruam». vuasako an jaugauan -gaije, jaugau neuhaldadinda hám
ba'a. zolotoj hálekomda an hdnada : haleko töriki jdn tö, jundali : 
wmga tara, vuasako?» vuasko dumda ha'ora: «haleko, jdledujn-da/ 40 

puhuceau neuhaldadinda jisialma, nllicendü ni zddmbi; pida jeru-
gabedneé harua*. zolotoj haleko madna: (tiiuúun pecalvajse, hdr-
dat hdn*. 

vuasako pirdari -gaije. amgem manejavde ? drka'ie harad! 
puhuce tancindinda néne nü, hunice -gqbom mud, udanda zolotoj 45 
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ude-jeseade tana, adnanda narjan tobjau mud. hduhande oka mase-

rdnide nü/ haudis pdrjada (v. vdrjade), uöptehatta nudefade. vua-

sako puhuceanda madna: «tq,raue, jeru-gabedne ! pure üeda mdl-

buju maié.)) puhuce ani toriej, hileuhanda aderdde. 
50 sidi nedel'e vuerana, puhuce úeuhaldddinda jisealma : (nvuasako 

ani halekonda haú» -— aderdde, madna : apirdari -gan, halén duer 

ha'ora / man je7'u-gabidne duvan nim -garua, paruvada habedneé 

haruam.» vuasako vuenali, madna: apuhuceau,píran jil'dir jdguma!» 
puhuce úeuhaldddi?ida úiensime, vaskomda pdedaddde: ohusir pori-

5s> san man nanen, jeru-gabedúien f ani jaugauhat han, ninahanda 

nihiri sitté hdnagu». 

Vuasako jaugauan -gaije: jaugau parmij {v.-varmij). an t'iki 

zolotoj hdlemda hanade. haleko töriki jan tö, jundarina : nvuasako, 

amga tdrdh) vuasako haleanda tuju'a: uhdleko, jaleduin -da ! ani 

eo puhuceau vausi jisealma, jeru -gavidúe duan ni harua, paruvada -

gabedneé harua.» zolotoj haleko madna: «jir úijijdder, gaú. puhu-

cear pdruvada-gabedúe dgu.i> 

vuasako puhuceanda -gaije, hduhanda paruvada --gdrada tana, 

puhuceamda paruvada hnradanda manijiede. stol --gauhana paru-

65 vada -gabednes amdi, jeru1 gduhanda nü, maseranas jiled, jau-t'ani 

jidm hamdapitg}, saua auar örina ; sidimanda jierigödide nü, mar-

éoto-úine tupcita ndnda. vuasako mana'dde, vuenali; puhuceanda 

ande manaj, madna: «pdruvada -gabedne, taraue ! íeda ha maiéi ?» 
puhucea silalde ni, maserandte madna: «vuenaltare.'» úoana jieri-

70 göda sappa-haceade ; hujiri pisina. 

sidi nedele vuereé ebea, puhuce úeuhaldddinda jisealma, vasa

konida hqce ani -naderdde. vaskomda hada, vaskomda táda. vas-

konda lahand: vvuasako purdari-gan, halekonda, duer ha'ora ; maii 

paruvada-gabedne duan nim --garua, man jaugau -gabedúeé haruam> 
75 jau jierne jileaban, zolotoj haleko nen nandorbqtq,». vuasako amgalt 

vddan úimtesi jdma. 

Vuasako jaugauan -gaije, mana'dde: paridieúe püroj -naé, 

hámba drma, neuhid'i nimne drma. zolotoj hdlemda haladé ; haleko 

t'öriki jan tq, jundali: nvuasako, amga tdrdh) vuasako aumda 

só ha'ora, madna: apuhuceau paruvada-gabedne duan ni harua, jau

gau -gabedheé harua : zolotoj hdlea nen namdirbqtq,.» 
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hdleko amgalt vada ni haji. saneta (v. jdpcota) sdkata, jau-
jordan 'gaije. vuasako jaugauhana at'ena, amgalt aiesi jamáde, puhu-
ceanda pirdari -gaije. manejade: ani neuhi bugordkoda, pőrogda 
íiine puhuce dmdi, háuhanda maUieuvi höritakoda. 85 

Egy öreg a maga feleségével a tengerparton laktak, földi 
kunyhóban (földbe csinált k.) laktak, harmincz három év óta lak
tak [ott]. Az öreg hálóval halászott, magának halat fogott [kerítő-
hálóval]; a feleség fonni szokott. Egyszer kivetette hálóját, a 
hálóban [csak] hinár (káposzta, azaz «tengeri k.», oroszul: mors-
kaja kapusta) jött föl; másodszor vetette ki: [csak] tengeri fű 
(tq>ner) jött; harmadszor vetette ki: egy aranyos halacska jött föl 
a hálóban. — Az aranyos hal emberi szóval szól: «a tengerbe 
eressz engem [vissza], eressz engem drága díjért; a mit kivánsz, én 
váltságul adom.» Az öreg elcsudálkozott, megijedt: harminczhárom 
éven át halászott volt [kerítő hálóval], de hal-beszédet egyszer sem 
hallott. A halat kegyes szóval (jót mondva) eleresztette : «menj, a 
tengeredbe menj, élj a te fekete tengeredben. A te váltságod 
nem kell.» 

Az öreg visszatért, mondja a feleségének: «én ilyen csodát 
láttam (ilyet csodálkoztam): egy halat fogtam volt [kerítő hálóban], 
aranyos halat; a hal az én [emberi] nyelvemen szólt, a mély 
tengerbe kívánkozott, drága váltságdíjáért könyörgött: eressz el 
engem! A mit csak jót fogok jelölni (mutatni), meg akarta adni. 
En [a miket igért] nem akartam elfogadni (elvenni), én a tengerbe 
[vissza] eresztettem.* Az asszony rá förmedt: «te bolond vagy! 
nem akartad elfogadni: fogadtál volna nekem egy teknőt, az ón 
teknőm szétrepedt.)) 

Az öreg elment a mély tengerhez. Látja: hullámzik (hulláma 
látszik). Hívja az aranyos halat. A hal följött a száraz földre, a hal 
kérdezi: «mit kivánsz magadnak ?» Az öreg meghajtja magát 
(a lábát hajtja): «légy kegyes (tkp. adj nekem világot), aranyos 
halacska! A feleségem engem egyre szid, nem ád nekem békét. 
Feleségemnek új teknő kell, a teknőm szétrepedt.)) Az aranyos 
halacska szól: «öreg, ne búsulj; maga a felső isten megadja majd. 
Az új teknő meglesz.» Az öreg elment a feleségéhez. Az asszony
nak megvan az új teknője. — Az asszony [most] még inkább rá 
förmedt: «te esztelen (tkp. eszed nincs) bolond vagy I te magadnak 
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csak teknőt kértél, a teknönek mi haszna ? Eredj vissza, hajtsd 
meg magad (hajtsd a lábad), kérj nekem házat.» 

Az öreg elment a tengerhez: még erősebben emelkednek 
hullámai; megint azt az aranyos halat hívja. A hal a szárazföldre 
jött, kérdezi: «mi kell öreg?» Az öreg meghajtja magát, mondja: 
«halacska légy kegyes ! a feleségem még erősebben szid, nem ad 
nekem békét. Az asszony magának házat kivan, az a haragos asz-
szony». Az aranyos halacska mondja: «ne búsulj, ne szomorkod
jál (tkp. eszed ne járjon)! a házad meglesz.*) 

Az öreg elment kunyhójához: a kunyhócska [már] nincsen, 
nagy ház látható; az asszony az ablakban ül. Az öreget megint 
szidja: «bolond vagy, nekem [csak] házikót (v. házat) kértél. 
Megint eredj vissza, a hal előtt hajtsd meg magadat; én falusi 
asszony lenni nem akarok, úr-asszony akarok lenni». Az öreg 
megint elment a tengerhez; a tenger még erősebben hullámzik. 
Megint az aranyos halacskát hívja: a halacska a szárazföldre jött, 
kérdezi: «mi kell, öreg?» Az öreg meghajtja magát: «halacska, 
légy kegyes! feleségem még jobban bolondult meg, nekem békét 
nem ad; ő úr-asszony akar lenni.» Az aranyos halacska azt 
mondja : «ne búsulj, menj haza (házadba).') 

Az öreg visszament. Mit látott ? Egy igen nagy ház ! Az ász-
szony a lépcsőn áll, nyestbőrt visel, kezén arany-gyűrű van, lábán 
piros csizmát visel. Mellette sok szolgája áll; veri őket, hajuknál 
fogva húzgálja. Az öreg mondja a feleségének: «légy üdvöz, úr-asz-
szony! te most egészen megelégedtél.)) Az asszony megint rákiál
tott, elküldte őt az istállóba. 

Két hét múlik el, az asszony még erősebben bolondult: 
«Öreg, megint eredj a halhoz» — [úgy] küldi, azt mondja: «eredj 
vissza, hajtsd meg magadat a hal előtt; én úr-asszony lenni nem 
akarok, király-asszony lenni akarok». Az öreg megijedt, mondja: 
((feleségem, neked megint elment az eszed!» Az asszony jobban 
megharagudott, az öreget fölpofozta; «hogy mersz te ellentmon
dani én nekem, úr-asszonynak? Megint eredj a te tengeredhez, 
külömben téged erővel visznek.*) 

Az öreg a tengerhez ment: a tenger megsötétedett (feketedett). 
Megint azt az aranyos halat hívta. A hal följött a szárazföldre, 
kérdezi: «Öreg, mi kell?» Az öreg a halhoz imádkozva leborul: 
«halacska, légy kegyes! megint a feleségem szertelenül megbolon-
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dúlt; nem akar [már] úr-asszonynak lenni, királyasszony akar 
lenni.» Az aranyos halacska azt mondja: «ne szomorkodjál (tkp. 
eszed ne járjon), menj. A feleséged királyasszony lesz.» 

Az öreg elment a feleségéhez: előtte (tkp. mellette) királyi 
ház van, a feleségét megpillantotta a királyi házban. Az asztalnál 
ül királyasszonyúl, urak állnak mellette, fölszolgálnak (tkp. szol
gául élnek), tengerentúli bort (tkp. vizet, azaz pálinkát) tölteget-
nek, finom (jó) ételt eszik; jobbra-balra (kétfelé) az ő őrei állanak, 
vállukon fejszéjük [van] rajtuk. Az öreg meglátta, megijedt: fele
ségének lábához borúit, mondja: «légy üdvöz, királyasszony ! most 
vájjon elég-e? Az asszony rá sem tekint, szolgáinak mondja: 
((kergessétek el». Az ajtóban az őr csakhogy le nem vágta; az 
emberek nevettek. 

Elmúlt volt két hét, az asszony még erősebben bolondult, az 
öreget keresni megint küldi [az embereit]. Az öreget megtalálják, 
az öreget elhozzák. Az öregnek szól: «Öreg, eredj vissza, a halacs
kának hajtsd meg magadat; én királyasszony lenni [már] nem 
akarok, én tenger-asszony akarok lenni, hogy a tenger közepén 
lakjam s az aranyos halacska nekem szót fogadjon.)) Az öreg egy 
szót sem bírt kimondani. 

Az öreg elment a tengerhez, látta: sötét (fekete) vihar volt, a 
hullámok emelkednek, az előbbinél magasabbra (régije fölött) 
emelkednek. Az aranyos halat eléhívta, a halacska följött a száraz
földre, kérdezi: «Öreg mi kell ?» Az öreg meghajtja magát, mondja : 
«a feleségem királyasszony [már] nem akar lenni, tenger-asszony 
akar lenni, hogy az aranyos hal [úgy mond] nekem szót fogadjon.)) 

A halacska semmit sem felelt (semmi szót nem hagyott). 
A farkával csapott (farkát csapta) s elment a tenger mélyébe. 
Az öreg a tengerparton várt, nem bírta megvárni, elment vissza 
feleségéhez. Látja: megint a régi kunyhócska van, a küszöbén ül 
a felesége, mellette az eltört kis teknő. 

J e g y z e t e k . 1. sor: jade e h.jánde, dat. alak, 3. személy -
ragal (v. articulussal). | 2. sor: hugirakon: az értelem loc. alakot 
kivan (-hona) ; egy vég -a-nak hasonló kopása van 5,10 n . jam-
puona és jam-puon • 5,1718. hunana és hunan | haledamda 1. fent 3,3 | 
3. sor: pereadegu: az orosz npa^aTb ige, a -gu (C. -nu) continuativ 
(és futuralis) képzővel | möede (nem: möde, möda) : a möe- t ő = C . 

7* 
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möje- (mö- mellett; 1. szem. möjeu, möu) | 5. sor: nenciau vadau: 
az utóbbi szó kopott-végű prolat., vadauna helyett (v. ö. fent 1,6 
nernau); de nenciau gen. alaknak kell lenni, mely C.-nál (Gr. 134.1.) 
nicnecea1-, úgy látszik hogy az eltűnt gen. rag helyébe lépett véghehe-
zet csak a következő v (vadau) hatása alatt vált u-vá: nenciav-
vadau | 9. sor: sau uadi: az uadi (vádi) igető, mely gerundiumul 
szolgál; vada «szó» mellett van C. vadíe- ige «sagen» \jaugauhat  
e h. -hand C.; jaugauhanad e h. -hanand C. 

11. sor: pissesadám: v. ö. 7. sor: pissá; C.-nál -sadam végű 
az s'-es praeteritumnak egy. 1. szem. kérdő alakja pl. madasadam ; 
1. alább 5, gg szintilyen 2. személyt a kérdő -u rag nélkül (miiasin) : 
de megjegyzendő, hogy itt a kérdő alaknak erősen bizonyító értéke 
van, úgy mint a finnben (-ko, -kos, -kö,-kös particulával): lásd Budenz, 
Finn nyelvtan 72. §. 1, b. 114. sor: nines harua: föltűnő niúes mint a 
verb. neg. nt-nek praet. (-s) l.szem. alakja, e h. nimeé v. ríims; talán 
itt is tőismétlés van (5,io ni-ni-na «non est» ; 4,42 nu-nun), úgy 
hogy nines e h. való: ni-nem-s J 16. niver=úivi, 2. szem. raggal, 
mely tárgyra mutat; niver harua «nem akartad)) | höritan e h. ho-
rita-dan «teknőt-nekem»,l. C. Gr. 337.1.1 áneres (aner-es) : a- «esse» 
igétől, -ne, -ni képzős modus (C. conjunctivus), 2. szem. -r raggal: 
v. ö. anis «volna» v. a/neki id., alább 6,15; C.-nál rendesen aejis. 

19. sor: amgatabte «mit-neked» 1. fent 2, y jikodatabt \ 21. 
sor: sü—b. suj, 1. fent 2, u | 23. sor: tauj num: Kanyikov magya
rázata : BepxmH őori.: v. ö. C. fauna, «nach oben» (tője t'au); a 
t'auj képzésére nézve v. ö. ahl «entfernt» (tője aha, pl. aha/na 
«procul»-ban), haeunani «auf die seite gehörend» | t'eabceki: a -ki 
dubitativ rag elhagyásával (1. 2,12 niuki) van üabce-=G. taeibü-f 

a tá- igének dim. képzős alakja | 25. sor: neuhaldadínda; így is 
neuhaldade (alább 31. sor); értelme biztos, az eredeti szerint: 
em,e nym,e (még inkább, jobban, erősebben), de alakja nem vi
lágos; az eleje a neuhi «régi, előbbi» szóra emlékeztet, a vége meg 
3. szem. rag («előbbitől erősen ?») | hörtarid: v. ö. ja/rím 3,6; a -d 
nyilván -md helyett való: «teknődet», s ezt is úgy lehet érteni, mint 
a távolabbi tárgyra mutató alakot: «teknőt-neked» | 26. auer nom. 
alak «lábad»; megjegyzendő a tárgynak nom. alakja imperativusi 
ige mellett (szintígy se auer ha'ore, 51.73 auer Jia'ora), míg az 
indic. ha'ora mellett mindig acc. alak van (aumda: 79.30.40 sor) | 
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hárdaduj 1. fent 2, 2 rieskáduj | 32. sor: hárdadimda 1. 3,2 aura-
dirnda. 

34. sor: lmrdas=harda és as, mely az a- «esse» igének -s 
ger. (inf.) alakja; /?. adimi tkp. «ház levén látszik*) =ház látható; 
így kapcsolva az as translativus értéket is fejez ki: pl. hörovas haije 
tehénné vált (tkp. vacca- esse abi i t=in vaccam abiit) | 36. sor: 
hardacen: a tője (hardace) dim. képzésűnek látszik, v. ö. tupce 
(4,67 ttipcita) «kis fejsze, TOnopHKi*) : tupka fejsze | továbbá az 
•n (szintén háraden-h&n) nyilván egy. 1. személyt mutat, és pedig 
mint távolabbi tárgyat, miszerint ez a szokott -du, illetőleg -dan-
nál (G. gr. 335. 337. 1.) egyszerűbb alaknak mutatkozik | háled; 
alább 51. sor halén van, jóformán halend h. való, tkp. «haladnak» | 
37. sor: auan: a vari-végű ger. a- igétől; ez kell a harua igéhez: 
1. 3,3Íw>m|41. sor: jeru-gabedneé: -é—as, 1. fent hárdas | 42. sor: 
hdrdat e h. hárdahand, úgy mint fent 9 jaugauhat. 

44, sor: manejavde: mana'a- mellett van C-nél még a ma-
nije- tő is (manijeu «ich sehe»; a -v-de alak=-vt pröet.-|--ííe 3. 
szem. rag (a megfelelő 2. szem. -ver, pl. 3,19 hadaver) | 45. tancin-
dinda: tancin-di-nda, az egyik 3. személyrag articulus értékével 
veendő | 46. sor: tobjau szokatlan tőalak volna; azt hiszem, hogy 
az -u csak -m acc. rag helyett van, a kővetkező m (mud) miatt (v. ö. 
hogy jani tőnek accusativusa jam-m helyett jaum) \ 47. sor : haudU 
parjada «veri őket»; ugyanily szerkezettel még: 5,40 nunujud hau-
dis ver «ne verd meg őket (kettőt)» ; 5,58. haudis vergajude «veri 
őket (kettőt) »>; szójegyzékben haudis pergau «verem őt». A «verni» 
fogalom itt két szóval levén kifejezve, az egész csak segédigés szer
kezet lehet, a melyet meg is találunk C. Spr.-ban: 322. mos paer-
nada «macht einen wurf», 335. möépaernada «er warf [ihn]». A se
gédige itt paerna- s előtte van a főige -s'-féle ger. (inf.) alakban. 
Magára a paerna- ige a. m. «tun, machen» : C. Spr. 389. nar amge 
paerna «was macht dein brúder?» (felelet; «ich weiss nicht, doch 
er jagt wol»), s így a mos paernada szorosabban így fordítható «er 
tat ihn werfeno. Ezt a haudis parjada stbi példákra alkalmazva, 
csakis az előszóban kereshetjük a «verni» jelentést, s erre adatul 
szolgál C. szójegyzékében: haudorma «das prügeln», a mennyiben 
ebből hauda-ié\e alapige következik, a melytől haudis e h. haudas 
igenis lehet -s'-es ger. (inf.) alak. A «tun» ige kanini alakban 
(n : g cserével) párna- v. parga- vagy várna-, varga-, s jelesen pár-



102 BUDENZ JÓZSEF. 

jada a többesi tárgyra mutató alak (C.-nál 4-dik forma: madaida 
v. madajeda), s megmagyarázható előző párfíajeda, pdrnjada-ből. 
Most úgy látjuk, hogy csak teljes -rna v. -rga vógü tőtől valók a 
többi alakok is, a ver-t sem véve ki, a mely úgy rövidült a verb. 
neg. mellett, mint pl. jader e h.jáderna v. jaderga (fent 33. sor: 
jir niji jader) \ uöptehatta több. ablativus, több. 3. szem. raggal; 
C.-nál ez alak -hatatiC végű | 49. mais: C. maes «genug» : a,pure-t 
genitivusnak vevón, szószerint így fordítható: «du hast genugw. 

53. sor: pir an jil'dir jaguma : jagu nincsen-től jaguma- ezt 
teszi «nincsenné lenni» = veszni; meg is van e származók Reg.-nál: 
januma- «sterben»; jildir nyilván 2. szem.-ragos szó, s kell hogy 
ezt jelentse «eszed», csakhogy ezen «ész» szóra (? jilda) nincs 
más adatunk; «ész» külömben j%, 2. raggal jir | 55. sor: úinahanda 
«külömben», a ni- verb. neg.-tói való gerundialis alaknak látszik, 
v. ö. C. Spr. 384. l.jurkanahanda (jurka-től), s így tkp. «ha nem 
[lesz]» | 56. sitten téged» : v. ö. suj (siem, sim) «engem» : C. (padár) 
siet, Reg. (púder) sitté. 

60. sor: vqusi a következő «bolondúlt» előtt lehet bár «szer-
telenűlw, legalább benne van -si «-talán»; de talán a Q.vanu «ver-
stand » szót kell látnunk v^w-ban, miszerint tkp. «esztelenül bo
londult)) | 65. sor: jau tani «tengeren túli, aaMopcKÍö»; jau gen. 
alak,jaw-tól (C. jam: gen. jau) ; tani: v. ö. iahana «hinten» C. | 
68. sor: ande: a (ae)-től dativus, 3. szem. raggal, e h. dhende j ha 
maiéi «vájjon elég-e»; v. ö. fent 1,5 ha «mi» jelentéssel | 69. sor: 
vuenaltare : vuenalta- (C. vuenolta-) «ijeszteni»; alakja=C.madara \ 
70. sor: haceade: a verb. negatívumhoz csatlakozik hacea- mint 
ige, melynek jelentése «csakhogy nem, majdnem* határozóval ér 
föl; haceade egyszersmind az «őt» tárgyra mutató; 1. C. Gr. 437.1. 
pl. haceau mada\ 

71. sor: vueres ebea: az ebea alakot legalkalmasabban dbeta 
(C. aebata) h. valónak vehetjük; a «két hét» alany, mint a mely 
csak összefoglalt két egyesre vonatkozik, nem kívánja meg a duális 
alakot | 72. sor: hqce : -é (-si) ger. ha- (=hö-) «találni)) igétől; a 
hq,- tő végén még consonansnak kell lappangania, mely a e-t 
okozta; $=o- ra nézve v. ö. mq,na-=C. möna- «esni» | hq>da ós 
tqda-ba,n a -da többes 3. szem. rag=C. -du vagy -do'; a C.-féle 
egy. 3. -da Kanyikov nyelvében többnyire már -de \ 75. sor: 
jileaban e h. -banán, 1. fent 3,5 a tarbugqvnin-hoz való jegyzetet 
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76. vadán e h. vadam a következő szó kezdÖ n-je miatt | nimiesi 
tkp. «nevezni» (C. nimde-), a ((szólni, mondani, kimondani)) 
értelemben használva, a finn Kalevalának e gyakori versére emlé
keztet : «sanan virkkoi, nőin nimesi». 

5. 

H á r o m e m b e r az e r d ő b e n . 

N'ar huiri hájvin haraa (v. --garua) árka puedaran. hardam-
pognade lahana: háis tára. ieda puedaran igaije, niede műn siega. 
vl varin teuvi [v. teue], siegas tara; sirim sapkambida. 

vasako siecete muede, piebmete tu nisi jamáda (piebme ni § 
pára) ; piebmete japtuve. puda lahana (v. land): «tieci, udin a 
handa. maiié tu nisijamau». sace tieee-s. aciki nenece peamna -dauna. 
acikarka vuasako nade siecete muede, tu nesi jamáde optarím, tátq 
ni erive-ri. aciki nenece vuasko-náda lahana (v. land): «manpean 
tanagu, tum manas niriem. huiri okauda töue, háríeuesn. pea-nen 10 
tanaj, ninina adna tum mana'a. puda mána: ujam-puona tu ajdi, 
jam-puon tu paraná. pure, vuasako, han». udu-poj -dabetdda. vuasko 
lambidi siera, vuasko haije. íiki tun -deue, opoj huirin teue. harda 
tuda hauhana opurié nü. 

vuasko lahanali : tqrque, naju mdda : tq,rque. nmaúe tuduj -da 15 

(v. tudujn-da) i>. puda mdda: «siecisi tösinuh) naju mdda: ((pieb
me au japtuvis,paraván ni hamvait. «man tum --dágum, pir mán: sa 
jivimdaH «hunána tiecigu, tirde jdguv. íiki huiri lahana: «pir 
husirde tenivan hunán tiecivanda f mari hardn nüm; (am tiediri man 
husilimues meanau hánagu, — (am tiederi jasnoj-geé hdnagu. man 20 
ham jiheram, amgim partavam». vuasakom nero-poj sakkatdde, 
horovaé haije. 

naju tanána atennaga. aceki nenece lahana: dtu-gauhana 
amd'edáki, tü^gauhana jundki». naji vuasku-jánda lahana: «pira 
-gan, vuasko, sir; miertaue tönin, maii handam». vuasko haije, tun 25 
teue ; opoj horovq, mana'a, ndda jagu ; opoj huiri tunda hauhana nü. 
touvi huiri lahana: «man tudujn-dáU) pida m,ada : huíiána jibiegu, 
tiecigu h> naju mdda: «hurían tiecigu, üerde jdgudart. pida mdda: 
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«husir pir tenuvan? man hardnen nüm, hardnen jiheram». námda 
neru-poj ládáda (v. sakkadáde), horovas haije. 

30 pea nine ámdivi nenec aienna, handa. lambidi sierá: nmaiíe 
hardn hantám». tan -deuvi, sidea horovam mana'a ; nájtm jágu, opoj 
hujiri nü. — «man tuduin -da». pida máda: ahunána jibiegu, 
tiecigu?» najii máda: «num -garde (v. harde) t'eniva, man amgalt 
jiheram*. npire husirde jiherandah) pida máda: nnum zgarde 

85 t'etíivá ; man nüm va Mm-ná.* pida mádna: urnán tumda mipim», 
makin puembide, mám pandádé. «öber tajlcun -dait : bbin miil pan
dádé, ut'eda purdari -gan, tu parinagu. t'uku hörovida hánan». pida 
mádna: nhusir alamgun hörovidé ?» naji hujiri mádna . npur-gánin 
űki jáda horovide ; hardu -norda vuavamna. horovajud nana másara, 

40 nunujud haudis ver)). 
pirdarizgaije, tum mana'áde, tüda paraná. jinenda mádna : 

«8idi vuaskq, touga)). t'ikan teave: vuasakojun jágu, tu-ri parana. 
tu nanda ábimda mana'áde : áb'de-min nanaj ha; máda mana'a: 
an nanaj ha. hanahanda haije, nanajda ájsinde puembide. jiedimda 

45 pirie, örnaj, hönaj. 
hunána jálomq,, haneues haije. meakanda haije. sidi hörovamda 

hanehanda puoderngajde (v. searngajde). hörovaj nüljede. meakanda 
teue, hörovida ta'éda. najte nie junderga: amane vuaskau hunána 
haije ?» hörovanda peádanda teubi, umdimda teubi, tása po (v. 

50 tása zbo) jilie. 
opoj maua pea minerie hörouane, meakadanda ádne ni-mue. t'iki 

jáda (v. t'iki jánda) teue, sidi horuade sitta marije. nerkom mue, 
haudis vergajude sidi hörouamda. horovajuda henee-geé haijá. puidi 
mámq,: «nüm sidin horovas háná. man sidajn muénas, maseránas. 

55 peádab nánin teumbinas, üm teumbinas. tieda nüm sidin -guiris háná. 
mane-gáivean pruostlde. t'iki nü taue nanajna t'arkana (v. .taré 
tára). 

nanajda nar jan t'arjeda, hardim -meadimanda haije. hartin 
-niede höida (v. --göida), niede mádna: uhunána muasin, tás po 

6o jágún?» puda mádna: «puedaranzgaijimas, nüm^gorovaé sidin 
zgánáé, an sidajn iguiris hánás,» 
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Három ember a nagy erdőbe akar menni. Maguk között szól
nak: el kell menni. Most elmentek az erdőbe, az úton megháltak. 
Egy mocsár szóléhez érkeztek, meg kell hálni; fölássák a havat. 

Az öreg (öregebbik ember) vette tűzütő aczólját, taplója meg 
nem bírt gyuladni (a tapló nem égett); taplója megnyirkosodott 
volt. 0 szól: «hideg van, kezeim ugyancsak megfagynak; nem 
bírok tüzet kapni». Nagyon hideg volt. A fiatal (köztük legfiata
labb) ember fáért hajtott. A valamivel fiatalabb öreg társ fogta 
tűzütő aczélját, [de] tüzet kapni nem bírt egyazonkópen, a szikra 
csak nem talált. A fiatal ember az öregnek szól: «én fölmászok 
egy fára: nem látnék-e talán tüzet; emberek sokan (tkp. ember 
sokjával) jöttek [erre] vadászni)). Fölhágott egy fára, nem messze 
tüzet lát. Azt mondja: ((Valamennyire innen (tkp. földön-túl: bizo
nyos távolságban) tűz látszik, valamennyire innen tűz ég. Te, öreg, 
menj el [oda]», s kezével megmutatja. Az öreg fölköté hótalpait 
az öreg elment. Azon tűzhöz érkezett, egy emberhez érkezett: egy
maga a tűz mellett egyedül áll. 

Az öreg megszólalt: légy üdvöz, a másik mondta: üdvöz! 
«Nekem tüzet adj!» 0 mondta (felelt): «aczél nélkül jöttél-e?» 
A másik mondta (felelt): «taplóm megnyirkosodott, nem akar 
ógni». «En adok (fogok adni) tüzet, [csak] mondd meg t e : mikor 
lesz meleg?» «Holnap hideg lesz, felhő nincsen». Azon ember 
szól: «te hogyan tudod, hogy holnap hideg lesz? En magam isten 
vagyok; ime most mindjárt (csak most) borulásra viszem [az időt], 
ime most mindjárt derűre viszem; magam sem tudom, mit csiná
lok majd». Az öreget egy vesszővel megütötte, az tehénné vált. 

A két társ ottan várakozott. A fiatal ember szól: ((alkalma
sint a tűz mellett ül, a tűz mellett melegszik)). A másik[hozj, az 
öreghez szól: «te eredj, öreg, nézd meg; [de] kérlek jöjj meg 
hamar, ón megfagyok)). Az öreg elment, a tűzhöz érkezett: egy 
tehenet látott, [de] nincs ott a társa; egy ember áll a tűz mellett. 
Az érkezett ember szól: «adj nekem tüzet». 0 azt mondta: ((hol
nap meleg lesz-e, hideg lesz-e ?» A másik mondta: «holnap hideg 
lesz, nincs felhőt). 0 azt mondta : «hogy tudod te azt? én magam 
isten vagyok, magam sem tudom». A másikat megütötte vesszővel, 
az tehénné vált. 

A fán ülő ember vár, fázik. Fölkötötte a hótalpait: «magam 
megyek el». A tűzhöz érkezett: két tehenet lát; két társa nincsen, 
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csak egy ember áll [ottj. «Adj nekem tüzet'?» Ő azt mondta: «hol
nap meleg lesz-e, hideg lesz-e?» A másik mondta: «isten 
maga tudja, én semmit sem tudok». «Te hogyan nem tudod?» 
0 felelt: isten maga tudja, én hiszen isten nem vagyok». 0 mondja: 
«En adok neked tüzet». Beletett a kebelbe (t. i. a fiatal ember keb
lébe ajándékot), a keblet megtöltötte. «A keztyűd add ide» : a kez-
tyűbe bele töltötte (t. i. az ajándékot). «Most eredj vissza; a tűz 
égni fog ; ezeket a teheneket vidd el». 0 mondja: «hogyan fogom 
etetni a teheneket?» A másik ember mondja: «te vidd el oda a 
teheneket: maguk táplálkoznak faleveleken. A két teheneden (tehe
neddel) dolgozzál, [csak] ne verd meg őket.» 

Vissza ment: látja a tüzet, a tűz ég. Eszében mondja (gondolja): 
«a két öreg megjött». Oda érkezett: két öregem nincsen, csak a tűz 
ég. A tűz mellett megnézte a keztyűjét: a keztyűben pénzt talált; a 
keblét nézte: szintén pénzt talált. Szánjához ment, a pénzt beletette 
zacskójába. Megfőzte az üstjét (tbédet főzött), étkezett, lefeküdt. 

Reggel megvirradt, elment vadászni. [Aztán] haza ment. 
A két tehenet befogta a szánba; a két tehén húzta. Haza érkezett, 
elhozta a teheneket. A társainak nejei kérdezik : «az én öregem 
hova ment el (hova lett) ?» A tehenekkel magának fát hordott, 
füvet hordott; egy egész évet élt [így]. 

Egyszer fát szállított a két tehenén, a házától nem messze. 
Azon helyre érkezett, a két tehene visszatartja magát (megcsökö-
nyösödött). Egy vesszőt fogott, megverte a két tehenet. A két 
tehene emberré vált. Ők [ketten] azt mondják: «Isten minket 
tehénné változtatott. Minket tartottál (használtál), [rajtunk] dol
goztál. Fát hordottál rajtunk magadnak, füvet hordottál. Most 
isten minket emberré tett. A mi hibánkat megbocsátotta. Azon 
isten-adta pénzünket [most] osszuk el (v. el kell osztani)». 

A pénzt három felé (tkp. három helyre) osztották, elmentek 
kiki a maga házába. Találták a nejeiket, [kinek-kinek] a neje 
mondja: «hol voltál, egész évig nem voltál?» 0 felelt: «az erdőbe 
mentem, isten minket (kettőt) tehénné tett, most megint minket 
emberré tett». 

J e g y z e t e k . 1. sor: hájvin harua: 1. 3,3 ilvin \ hardam-p. 
e h. hardan-p.; «maguk» mint gen. C.-nál hartu', melynek volt 
vég w-jét a kardán megőrizte | 2. sor: pogna között= C. portana i 
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niede mün, az úton, Ha ̂ oporli)); vélhetnők, hogy a mim prolat. 
végzet -mana helyett; de niede-nek nem is niede- mana, hanem 
úiedauna lenne a prolativusa, s a -mana rövidülése külömben -mna 
szokott lenni. E szerint mün külön névutónak veendő=mtríe: 2,3. 
niede mine «az út melletti) | sapkambida : -da mint több. 3 . = -ÍÍW', 

-doí C. | 4. sor: siecete e h. siecende, 3. ragos nom. és acc. siece' 
(siedace)-től \ tíisi, a jama- mellett kellő -s (-si) ger. alak (3,9 sici 
jamade); tője ni- (C. 1. szem. nVidm) «születni», tu riisi «tűz-
születni» mint egységes fogalom «meggyuladni»; ehhez való, ala
nyul piebmete \ udin a handa: az a=C. ~V «so, in der tat» | 6. sor: 
tu nisi jamau: itt a tu nisi «tűz -születni)) &jamau «nem bírok» 
mellett alkalmasan így érthető : «tüzet kapnia; szintígy 7. sor: tu 
nesi jamade \ peamna -dauna «fáért hajtott)) ; az oroszban ez volt 
«hordott [tűzi] fát, HOCHJIT> ^poBa», följegyeztem volt pedig így: 
peam nadauna, a miből csak «peam,iát» világos, míg a nadauna-ból 
sehogy sem lehet a «hordotta értelmet kiolvasni. Egyébiránt a 
peamna -dauna lectiót sem tarthatom biztosnak; peamna több. pro-
lativus volna («fa után, fáért»), a -dauna, v. tauna praes.-praet* 
3. szem. alak, mint igető = C. tana-, tana- «fahren, jagena, föltéve 
hogy az 1. szótagbeli a-nak a kanini nyelvben csakugyan au felel
het meg, a mire nincs más példánk. 18. sor: ni erive-ri: e h. véve : 
ni jerive-ri, s továbbá: ni jerime-ri, v*. ö. C. jierimea- «treffen a | 
manas: az s az eredetibb tőalakhoz való: C. mand'au, mane'eu, 
manau, maneu, stamm: manesv ; v. ö. szintén s-vel e származékot: 
manserna- «betrachten» (3,12. mansirmas) \ niriem: 1. 3,1 hane-
rie | 9. sor: okauda kopott végű prolativus (-una h.-u), 3. szem. 
raggal; v. ö. a prolativusra nézve C. Spr. okaunajid amhanand 
(<wenn du viel branntwein trinkst» | haneues: hane-töl ger. alak, 
mely C.-nál -vans (-vant), C. Spr. tim teamdavani haije «er ging 
ein rentier kaufena; v. ö. -maé=G. -mani 2,2. 3,12 | 10. sor: ni-
úina=úi-ni ismételt verb. neg.-\-na verb. «esse» | 13. sor: opuris 
«egyedűla, opoj-ri-\-s, tkp. «csak egy levén». 

15. tösinu /kérdő pra3t. alak, azon sajátsággal, melyet C. Gr. 
438. 1. jelez, hogy t. i. a príeteritumi s helyett s van, mely közvet
lenül az igetőhöz járul, pl. mada-töl a megfelelő alak; madasanu\ 
17. sor: jivimda «meleg lesz, öy^eTTb Tenjioa; de talán mégis tkp. 
ezt teszi: «meleget tesza (t. i. az ég v. égisten), v. ö. az -mda kép
zést ebben: ökamda- «hinzufügena vagyis «vermehren» (oka sok)| 
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tiecigu: a tiece, tieci «hideg» szó egyszersmind igéül | tirde jdgu 
tkp. «felhője nincs» (se. az égnek, wwm-nak) | tiecivanda: a tieci 
szintén igéül; vsnda-va, nézve 1. 3,5. tarbugavnin-hoz való jegyze
tet | 19. sor: husilimueé: e szónak C. Reg.-nál semmi nyoma; 
husili itt ((borús, nacMypHO», melytől -me képzős ige = «borússá 
lenni, beborulnia (úgy mint jibi« heiss» : jlbimea- «heiss werden»); 
az -ues úgy mint fentebb haúeiies-ben | jasnoj-ges, ebből: -nás 
(naeé C.) «esse», a kezdő n a szó közepén g-\é válván; 1. alább 
53. sorban iience-ges | 20. sor: partavam : 1. 3,5. jegyz.; megjegy
zendő az m rag, míg másutt csak w-végűek vannak az 1. személyre : 
-banán, -ban. 

23. sor: amd'edáki, junaki : 1. 2,12. iiiuki \ vuasku-jánda e h. 
-nanda, a mely megvan iiada alakban fent 7. sor; egyszerű dati-
vns-rag helyett van a ndn nóvutó a személy-névmásoknál: maii 
nan, puda nanda | 24. sor: tönin : C. szerint nevezve, conjunctivus, 
1. forma: egy. 2. madanin; v. ö. mint -n képzős módalakot: 4,ÍR 
aiierés ; 6,15 diiis\ 28. sor: maii hardnen : fentebb hardn e h.harn ; 
talán kettős n szem. raggal van a hardnen; C. szerint ham gen. 
alak, s C. Spr. van mint nom. hárma «ich selbst». 

31. sor: najun jagu: tkp. «két társam nincsen*) (t. i. azt 
mondja magában); najun e h. úahajun \ 36. sor: makin a locati-
vushoz (makana) csatlakozó dat. alak, a milyen külömben a sze-
mólyrag előtt van: pl. egyszerű dat. meat: -áa-val való dat. mea-
kan-da \ tajlcun «ide» : C.-nál az "ide» taliid', azaz tal-\-na lativusi 
nóvutó; de a wa' helyett más alkalmas névutó is szolgálhat, jele
sen: esond v. esund «bis nach, bis zn» : tal-esund lett végkopással 
tal-isun, tailsun alakon át : tajlcun[miil: nyilván a C. mV «magén, 
das innere» szóhoz tartozó, melynek min, miuj teljesebb tője meg
van a loc. miuiie (innen), miuimne prolat. alakokban; miil alkal
masint dat. alak, e h. miujn: «bele» | 37. sor: hanan, több. tárgyra 
mutató imperativus, egy. 2. szem.: v. ö. C. egy. 2. madan, 3. madai. 
damda \ 38. sor: qlamgun: qlambi- (C. ölambi-) «etetni» igétől, 
fut. -gu alak; -gun több. tárgyra mutató 1. szem. | horovajud «két 
tehened» e h. horovahajud; v. ö. fentebb najun e h. úahajun «két 
társam» | 40. sor: úuiiujud : ismételt imperativusi verb. neg. (tiltó 
ige) ?'m-rm-+dualisi tárgyra mutató alak, egy. 2. alany -jud, e h. 
-hajad ,• C. helyette az indicativusi iiihijwd hozza föl, pedig nála is 
van non «ne ie»=nun \ haudis ver: lásd fent 4,47 haudis párjada; 
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a ver pedig verna tőnek a verb. neg. mellett vége-kopott alakja 
(v. ö. 1,7 és 4,88 jader). 

43. sor: db'de-min: min szintén ml', miuj «belső»-hez tar
tozó nóvutó: e h. miujna «-ben» | 47. sor; puoderngajde duális 
tárgyra mutató alak; e h. -nájuda, -nahajuda (pl. C. madanaha-
juda) ; az ng azért maradt meg, mert az igető is na-végű, úgy hogy 
C. szerint teljesen így volna: puoderna-nahajuda ,- a második n vált 
g-vé s így maradt ng \ nuljede: itt a -de a C. -dV duális szem. rag
nak felel meg | 48. sor: najte, több. gen. egy. 3. rag (C. -ita) \ 
49. sor: peádanda (e h. -damda), umdimda 3. szem. távolabbi 
tárgyra mutató alak, 1. fent 3,3 auradimda | 51. sor: ádne rli-mue 
tkp. «procul non est» ; mue- egy másik «esse» ige, melyet Eeg. a 
vogul ö/-igével fordít (man muadem, púder mucin, puda muá) ; v. ö. 
fent 10. sor: nini-na adna j 52. sor: marije: úgy látszik a C.-féle 
5-dik vagyis reflexív formának felel meg (pl. C. duális 3 . : madaja, 
madajaha'); igéje C.-nál madár-: madarnau, madarpiu «zurück-
halten», és madaridm «sich zurückhalten»; hozzá járul még sitta, 
a személynévmás accusativusának ragos segódszava (v. ö. suj, 
sim, stb.): C.-nál (puda)siü őt, dual. (padi'') nedd-V őket kettőt, 
több. (pudiC) sieddu'; Reg. szerint: pude sitié, dual. pud'in sitti, 
több. pudu sitt'u | 54. sor: mama : alkalmasint mdna h., mint dual. 
3. alak, de van C. Spr. 316. a ma- mondani igének egy m képzős 
származéka is : mamonodu' «[die knaben] sprechen» | sidin, sidajn 
wminket kettőt»=C. siedni v. siedanV j 56. sor: nanajna tkp. 
«pénzeink v. pénzeinket»; C.-nál ez alak: -ina' \ t'arkana : C. sze
rint való 4 formában a több. 1. rag -na? (madaina', madajena') \ 
59. sor: muasin: kérdő praet. alak, úgy mint fent 15. sorban 
tösinu; de az -u el is maradhat: C. Gr. 440. zweite zeit mit fort-
lassung der fragepartikel) pl. 1. madasam, 2. madasan, 3. ma-
dasa stb. 

6. 
E g y e s m o n d a t o k . 

1. nernauna jir jadernaje előre járjon az eszed. — ner-
úauna=G. nernámna «vorn entlang» prolat. j jadernaje: imper. 
egy. 3., C.-nál -jea végű, pl. maddjea. 

2. pure nibat puneriu, manacaktr ha nem hiszel, nézz meg 
[magad]. — nibat a ni- verb. neg.-tól a 2. személyre mutató mel-
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lékmondati ger.=C. -bat és -banand \ puneriu : a verb. neg. mellett 
az igének csak tője kell, s így itt a vég u-t külön járuléknak kell 
tartanunk, a milyenül alkalmas az u kérdő szócska: «ha nem 
hiszel-e=ha talán nem hiszel» | manacakir: C.-nál a precativus 
egy. 2. szem. -har (vocalis után: madahar), de -kar (eltűnő s után : 
wi'i-, mis-tői mikar), vagyis épen úgy lép föl h és k, mint a név
ragozásban a loc. abl. ragokban: -hana, -had és -kana, -had. Az 
utóbbit veszik föl a -d (-t) végű tők is, pl. mea' e h. mead (meat). 
E szerint a manacakir lehet akár manacat-íéle tőtől való. Ügy lát
szik hogy ilyen alakult a mana'a-, manas- «látni» igétől azon -set, 
-sat képzővel, melynek alább (6.) egy példája tarbesati- (C. tarpa-
seti-) «kimenni», (11.) hönoseti- «aludni», s melyet C. frequentativ 
értékűnek jelzett. C.-nál a mana'a-, mane'e- ige mellett föl is van 
hozva ezen alak: maneieú-, a melynek t-]e a manacakir-beli c-nek 
felel meg. 

3. jiri (v. hajar) jale a hold (v. nap) süt. — A jale szó kü-
lömben «nap, világ, világosság)), itt meg igéül szerepel. 

4. maú úau meadas turnas nieboj puone (v. nieboj -vuone) a 
testvérem meglátogatott (IIOCÉTHJIT>, V. ŐBIJIB BT> TOCTH, vendégül 
volt) a múlt évben. — turnas: prset. -s'-vel való; C. türna- «kom-
men», a rövidebb tö- mellett | meadas: -s-es ger. (inf.), de meada-
«látogatni, vendégül lenni» ige egyébként ismeretlen. Alapját lát
hatjuk a mea' (mead) «sátor» szóban, melytől mint denom. képzés 
tkp. «sátorolni», azaz sátorba járni=látogatnia; v. ö. finn kylaile-
«látogatni (falubelit)», tkp. «faluzni». 

5. íuku jale tieci ma (e nap) hideg van. 
6. pin tarbesaűna elmegyünk ki (BOIIT> yxo^HMi.). — C. pin 

és píhin hinaus, pihine aussen | tarbesaűna: megjegyzendő a -na 
(-na) mint több. 1. személyrag, mely C.-nál a 3. 4. és 5. formában 
szerepel, míg másutt-W van; az ige C.-nál egy. 1. szem. tarpa-
setiu, s így egyéb -set képzésű ige is, hozzájáruló l-val, miszerint 
azt lehet sejteni, hogy az ilyen képzésű igéknek csakugyan valami 
köze van az úgyn. 5-dik (reflexív) formához. 

7. pure seanok po ? narju po te hány éves [vagy] ? harmincz 
éves. — Tkp. «hány év», v. ö. C. Spr. side po nu «két év[es] fiú.« 

8. maú ninikau sidi pou (v. puou) árka az én bátyám két 
évvel nagyobb (öregebb). — pou prolat. e b. pouna. 

9. masagu, numda tuju'om mosdom, istenhez imádkozom 
(az oroszban: MOIOCB, MOJIIOCB őory). — masagu: v. ö. C. -nu 
(-gu) képzős igét az 5. (reflexív) formában, egy. 1. -nü végű: 
töndanü. 

10. j'üli jerkene orcedüa délben (nap közepén) ebédelünk. — 
oreedüa több. 1. szem., e h. orcedeva''; orced- igetö örna- «enni» 
mellett; v. ö. a -sat, -set-íéle képzést. 

11. hönosetina lakcembej alszunk egy keveset. — L. fent 
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(6. mondat) tarbesatína \ lakce «egy kevés» az oszt. szám. lakca-
«zerbrechen» igével magyarázható; vagy pedig mint -ce-féle dim. 
alak áll laga «stück, bissenw mellett, v. ö. 4,86 hardacen. 

12. pir i'a sidisatin te mikor kelsz föl (szoktál fölkelni)? maii 
hümer sidisatim én reggel korán kelek. — hümer=C hü' «morgens» 
(s ehhez való: hünana morgen, holnap)-\-mear, mer «bald, 
schnell.» 

13. jánálarajine mi elkéstünk (onos^ajiH). — C. janalarej-
(egy. 1. -rejü) «sich verspáten.w 

14. janoboua jileana lassacskán élünk (JKHBGMT> nOMa-
jieHbKy). — C. janambouna (prol. alak) «etwas ruhigw (jana). 

15. meakana havdne sav? anis (v. dneki) jó volna haza men
nünk (ha haza mennénk). — havdne,: haije- igétől, a -ft-féle ger. 
dual. 1. alakja, mely C.-nál -bnanV (fent 3, s jegyz.) | anis : C. con-
junctivusa: ajnis és aijis (Spr. 376. sava aejié «es wáre gut». | 
aneki: v. ö. C. Spr. 386. hanaki «ist wol gestorbeno; 1. még fent 
2,i2 niuki. 

16. husir jilean hogy élsz (hogy vagy)? husir jileade hogy 
éltek (vagytok) ? 

17. pir jiedesinu te egészséges vagy-e? pire an jiedesidam ti 
megint egészségesek vagytok-e? — A jiedesinu-heli -nu=egy 
2. szem. rag+kórdőrag (u),- jiedesidam: -dam több. 2. r a g + 
kérdőrag; 1. C. Gr. 439.1. 

18. t'auj jileambartje, jedesivi hála istennek, egészségesek va
gyunk. — jedesivi: e h. -vcC J iauj j . : nem szószerint felel meg a 
«hála istennek, cjiaBa őory» szólásnak, hanem csak ily értelmű 
invocatio : «felső isten»! Fent 4, IÍ van iauj num BepxHiö 6OTT> J 
jileambartje=C. jilibeambaeríe, -baerta, jileumbaerte «beschützer 
des lebendigen, d. h. gott» (Castrén, Mythol. 15. «doch dieses wort 
ist eigentlich nur ein epithet von num, und bezeichnet seine 
eigenschaft als wáchter und beschützer der heerden.)» 

19. huni huoska haudorna, piseana volnoj agu midőn a macs
kák verekednek, az egereknél szabadság lesz. — volnoj=or. BOJIBHO, 
volno ; talán helyesebben is így írnok: volno -jagu, t. i. ez utóbbi 
e h. levén fiagu, v. ö. fent 2,19 sire-jeuvi. 

20. januboj jadagun, akuna hantán lassabban jársz, messzire 
(messzibbre) fogsz menni. — akuna=G. ahakuna loc. «weit»; itt 
inkább prolat. illik, mely C. ahakumna. 

21. harna ríáde seu nide sardagu holló a másiknak (társának) 
nem vájja ki szemét (BOPOHT> BopoHy rjra3i> He BHK0JieTT>). 

22. husovaj huiri harta -bidamda haualimbide minden ember 
a magáét (tkp. maga magát) dicséri (cBoe XBRJIHTI,). — -bidamda 
(pidamda) : alapúi van azon pid, pud (v. pida, puda) szó, mely a 
jurákban személyragokkal a 2. és 3. szemólynévmást pótolja: púdat 
(pur, pir) «te», p-ida «ő»; följegyeztem 1. személyraggal is : mane 
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bidu «flyma MOS, lelkem» és ham pidu hadagum «megölöm maga
mat)). Lásd még C. Gr. 357. 1.: «ausserdem kommen in der be-
deutung eines reflexivs einige affixformen von puda vor, welche im 
genitiv u. accusativ gebráuchlich sind: sing. 1. pudan, %pudad, 
3. pudada, pudamdav | hauálimbi: az orosz XBajiH-TB (yyali-)-\-
szamoj. -mbi képző, mely frequ. (continuativ, praesens) jellemű. 

23. nohobigat masaragun, sat saua ordan. paöoTafl #0 HOTy, 
jiynne iioitymaemB (dolgozzál izzadásig, jobban fogsz enni). •— 
Tkp. így van mondva: «fogsz dolgozni izzad vád (úgy hogy iz
zadsz), igen jót eszel» | nohobigat e h. nohobi-go-vat (-bat), lásd 
3,5 tarbugavnin jegyz.; úohobi- e h. nohombi-; rioho- = C noha-
«schwitzen.» 

24. neuyi (neuhi) nau adna savo-s a régi barátom sokkal jobb 
volt (tkp. messze jó volt); — a fordítandó eredeti ez volt: CTapHií 
.npyr'b Jiyime HOBaro (régi barát jobb az újnál). 

25. harne juollcem üúuváu tudom a magam mórtékét (az én 
mértékemet). —juol'cem : juolce'-tö\, 1. birtokos személyragos egy. 
nom. és acc. m-vel (nem -w-val) alakúi a lappangó w-en (') végződő 
tőkön. 

26. mari nini sauiligu én nem leszek gazdag; mari rlivie s. mi 
nem leszünk gazdagok, pudu nie s. ők nem lesznek gazdagok. 

27. mari mirdatau, pir temda haruavat én eladom, ha meg 
akarod venni. 

28. marié nenaen tanevu av ha pénzem (pénzeim) volt volna. 
29. hunohult-ana ni sijegu, pili jirde lahana soha sem hazu

dik, mindig igazat (egyenest) szól. 
30. mari vq,skou has; jilieram, hu si alamgavda meghalt a fér

jem ; nem tudom, ki fog engem eltartani (etetni). 
31. saua num agu, huná mari tüdam jó idő [ha] lesz, holnap 

eljövök. 
32. úiseau haijes, puhuceanda meakanda haijedas az atyám 

elment, a feleségét otthon hagyta. 
33. padana ser jagu nem lehet írni (írni mód nincsen). 
34. mari riiu tagú, hujalt amgalt ni -dámpi [haj én nem adom, 

senki semmit sem ad. 
BUDENZ JÓZSEF. 



Kisázsiai török nyelv. 

Az 1886-ik év május első felében keltem útra Konstantiná
polyból és a Mármara tengerén át Mudániába, egy kisázsiai kikötő 
városba jutottam. Szekéren folytattam innen az utam s velem volt 
Ömer efendi, egy magyar eredetű török szofta; úgy érkeztünk meg 
B?"usszabal) a hajdani székvárosba. A csársi közelében szállottunk 
meg, a török mahalle (negyed) kellő közepébe, közel ahhoz a nagy 
térhez, mely a Karagöz játékok ősmesteréről Küsteri sejh-xöl ,Küs-
teri teró£-nek (Küsteri majdani) van elnevezve. Brussza a hudaven-
digjári.kerületnek (vilajet) a főhelye ós a válijihoz (kormányzója) 
Názif pasához több rendbeli ajánlóleveleim voltak. Az egyik a tö
rök kormány hivatalos bujurulduja (parancslevele), a másik meg 
Ahmed-Vejik pasának a sorai? a ki a válin kívül, még EsreJ &e;'nek 
is írt, Brussza legnagyobb török tudósának. Sziveden fogadtak 
mindketten és míg az előbbi arról gondoskodott, hogy utazásaim
ban meglegyen a kellő katonai fedezet, addig az utóbbi a kisázsiai 
nyélvekről és főleg a brusszavidéki török nyelvjárásról adott becses 
útbaigazításokat. A török tudósok ugyan nem képesek megérteni, 
hogy miért érdekelhet valakit a kába (durva, paraszt) népnyelv, és 
hogy mi czélja a népnyelvi adatok gyűjtésének; de több napig 
tartó vitatkozásunknak még is meg volt az az eredménye, hogy 
nem Ítélte többé utazásom czélját nevetségesnek. Sokat támoga
tott egy brusszai születésű fiatal költő: is Kemaleddin hej, csak 
azt az egyet nem tudta elszivelni, hogy a népdalokban még csak 
metrum sincs, hanem amolyan. parasztos szótagszám (farmok 
hesabi « ujj-számítás »)< r^ Kettős ok vezetett engem a kisázsiai 
nagy, és eddigelé ismeretlen nyelvterület eme pontjára. Először a 

.sztambulitól eltépő: népnyelve, melyet már Konstantinápolyban^ 
•volt alkalmam hallani *; másodszor pedig a vidék lakossága, mely 
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jó részében zejbekiaek vallja magát. A. zejbekeknek Szmirna meg: 
Ajdin ugyan a főfészkük, de területük egész Brusszáig húzódik el 
és nyelvükben, a mint később meg is állapíthattam, sok a közös 
vonás. Mudániánál kezdődik el már a nyelvterületük és Balikeszi-
ren át egész Ajdinig húzódik el, Kisázsiának a nyugoti részén.. 
Külön faj lehetett valaha a zejbek; erre vall egyrészt a többi tö-
rökségtől eltérő ruházatuk meg egész megjelenésük, és különös 
életmódjuk is. Az ájdini kerületből azomban elüldözték őket, és 
így jutottak el valószínűleg Brussza vidékére, a hol földmíve
seknek telepedtek le. Ma már csak a hegyi rablót nevezik zejbek-
nek. Felismerni még őket arasznyi kis sáfárjukról, meg jókora 
hosszú fej viseletükről, melyet gyöngyös kendőkkel csavarnak kö
rül. Külön törzsekre oszlanak, az úgynevezett ásiretekve. Egy né
hányát meg is látogattam a közeli helységekben és mindenfelé 
adott a váli emirnámék&t (rendeleteket), fedezetnek meg zaptiét, 
hogy nyelvészeti kutatásaimnak mi sem álljon útjában. Kényel
metlen a kisázsiai vidékeken az utazás és fáradságos. Lóhátra 
kerül az ember, meg oly otrombán készített fanyeregre, mely 
minden zökkenésre fájdalmat okoz. Karaván-szerájban kell meg-
szállani, vagyis oly nyilvános szállóban, a hol se ágy se ágybéli, 
még kevésbbó kiszolgálás. Első utunk Kirezli felé vezetett, egy 
olympusvidéki hegyi faluba. Zaptie kisért az utamon, meg két 
zejbek fuvaros : Tahir efe meg a fia Mehemed. Kirezliben a falu 
vendégei voltunk és minthogy még szerencsénkre karaván-szérájuk 
sem volt, a kávéházban adtak helyet. Oda hozták számunkra az 
ételt, oda jöttek hozzánk látogatóba, oda tértek meg pihenni ós 
kávézni és ott vetettek ágyat a zaptiónek is, a fuvarosoknak is. 
De azért kellemesen teltek el az esték meg hasznosan. A falu népe 
mind együtt volt ilyenkor és járta a sok nóta, meg a versenyda-
lolás. De tollba mondásra nehezen bírhattam rá őket. Énekelni 
szívesen énekeltek, de ha arról volt szó, hogy ének nélkül mond
janak dalt, megannyija kifogásokhoz folyamodott. Az egyik már 
elfelejtette volt, a másik meg minden áron tudni akarta, hogy mi 
czélból írogatok én. De meg legtöbbjével úgy jártam, hogy eléne
kelni tudták ugyan a dalt, de ha az elmondására került a sor, lép
ten nyomon fennakadtak. Még legtöbbet gyűjthettem az ásiktól, a 
falu lantos költőjétől, a ki a saját szerzeményein kívül jócskán is
merte a népi termékeket is. Kézél-tasnak (Veres-kő) hívták azt a. 
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másik helységet, a hol szintén letelepedtem volt egy pár napra. 
Okulva a tapasztaltakon, az ifjakhoz (deli-kanlé) szegődtem ezúttal 
és az ő kávéházukban ütöttem tanyát, a hol vidámabb volt az élet 
és szaporább a dal. Esténként előkerült a hajlama nevű húros hang
szer, és énekeltek sorjába szerelmi dalokat meg rabló énekeket. Ez 
utóbbiakat ritkábban, csak ha maguk közt voltak. Szöveget annyit 
jegyezgettem össze, hogy tiszta volt előttem e vidék nyelvjárá
sának a rajza és csakhamar átláttam, hogy Szmima felé kell innen 
igyekeznem, meg Ajdinba,, a zejbekek eredeti fészkébe. Mihálidson 
át Bandermába, jutottam és tengeri úton kerültem Szmirnába, az. 
ájdini kerület fővárosába, május vége felé. A milyen európai szi-
nezetű a város frenk negyede, ép oly zejbekes a hegyekre húzódó 
török mahalle. Anatólia legkülömbözöbb vidékeiről kerülnek ide a, 
türkök (kisázsiai parasztok), karamánlik ép úgy mint jürükök, kü-
lömböző tájkiejtésüek és a lehető legtarkább viselettel. Legtöbb az 
ájdini zejbek, mert vasút köti össze a városokat Szmirnával. A tá
vollevő pasa helyett a defterdár Kádri bej fogadott, a kinek nem 
régiben meghalt földink, Stáb kapitány volt szives bemutatni. 
Meglepett a török bejnek fegyelmezett tudása és az az igazi érdek
lődése, melylyel nyelvjárási tanulmányaimat fogadta. Maga is 
sokat foglalkozott a zejbek kérdéssel és arra az eredményre jutott 
velük, hogy a rómaiak maradékainak tartotta őket. De csak is a 
zejbek ásireteket, a többiekben szeldsuki ivadékokat látott. Ez 
utóbbiakból még fenn is maradt három nagy törzs. Az egyik az 
Akce-ko$a törzse, mely Balikeszir vidékén tartózkodik; a másik a 
Gündiiz bej törzse Ak-hiszár, Bej-olaszé, Kézél-éséklar és Denizli vi
dékén ; végül a Kara-tiszaheliek, főleg Meras közelében. Ájdin vidéke 
a szeldsukiak főfészke, mig a zejbekek már akkor is itt voltak, 
mikor a törökök Anatóliába kerültek. Örökös harczban állott egy
mással e két törzs, sőt önállóságukat az oszmán uralom idejében 
is meg tudták őrizni. Csak nagy nehezen sikerült a török kor
mánynak azt a sok vándor törzset legyőzni, melyeknek egyenként 
külön elnevezésük volt ugyan, de összeségükben zejbekek azaz 
hegyi rablók voltak. Mai nap is vándorolnak még e törzsek, s kü
lön főnökeik vannak, az úgynevezett efék; de jó részük letelepedett 
és békés természetűvé lett. Elannyira, hogy ma csak a rabló vallja, 
magát zejbeknek, meg a messze falubeli nép. Főbb helyeik: Ajdin? 
Tire, Názili, Eszki-hiszár, Szeraj-köj, Baljan-bol, Kelés és Csine. Az, 

8* 
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xrtazók személybiztonsága még mindig hiányzik a zejbek vidéken 
•és sok dolgot adnak a szmirnai pasának meg a csendőreinek. Csak 
a kellő kísérettel indulhattam útnak én is, és mindenek előtt 
Ajdinba, igyekeztem, a zejbekek hajdani fővárosába. Ajánlatokkal 
Kádri bej látott él, és egyéb utasításokkal Rémi úr, szmirnai fő-
konzulunk. Június közepe felé érkeztem Ájdinba és egy hánb& 
szállottam meg, az úgynevezett Janék-hánh&. Itt fordul meg a vi
déki parasztság jó része> ide hozzák gyümölcseiket és egyéb 
eladni valójukat és ugyancsak itt tanyázik a török vámhivatal is, 
iiogy megvegye rajtuk a gümrük (vám) pénzt. Délelőttöket töltöt
tem itt e házban és úgy figyeltem meg azt az ember-áradatot, 
mely Anatólia külöinböző vidékeiről tódult ide. Eamazán ideje is 
volt éppen, a legjobb alkalom hozzá. A város előkelőségei közül 
Szelah-eddin bejjel ismerkedtem meg, a vidék leggazdagabb földes 
urával, Oszmán Zekki efendivel a város ügyvédjével és a fiatal 
Dsemil bejjel, a kikkel nem egy kellemes estét töltöttünk el, hol a 
Csakér-oylu nevű mulató kertben, hol meg a Gümrük tér ramazáni 
kávéházaiban. Ha beesteledett és kezdték gyújtogatni a ramazáni 
mécseket, első dolgom volt a kávéházakba való járás. Nem azokat 
a kávéházakat értem, a hová az efehdik járnak, hogy kávéjukat 
meg nárgiléjukat csendben élvezhessék el, hanem a kis zejbek 
mulatóhelyeket, a hová efendi-féle ember még csak el se találna. 
Oda telepedtem le a zejbek legények kőié és hallgattam azt a sa
játságos rabló romanticizmust, melylyel telvék a dalaik. A zejbek 
dicsőségről álmodoznak, a zejbek világ elmultán keseregnek. 
Körbe ülnek valamennyien és egymásután kelnek fel a fegyver-
tánczra, sorban fognak az énekléshez. Közöttük jegyezgettem össze 
& legszebb zejbek dalokat és azokat a rabló énekeket, melyek 
nemzeti hőseikről Dervis eféxől, Gereliröl, Szát'i-zejbekről, Számaeli-
ről és másokról zengedeznek. Itt gyűltek össze a külömböző ásire-
tekhez tartozó türkök, mindegyike máshelyt mulatozott, és más
más árnyalattal mondogatta a dalait. Még érdekesebb e kép heti
vásár alkalmával. Ilyenkor a jürükök is megjelennek és többnyire 
tej félét árulnak, a kurbán hajrámra kecskéket meg juhokat. 
A icbktagéaktörzsének van a legrosszabb híre, kézél-basn&k ve
szik őket és hitetlen számba mennek. Tahtagénak azért nevezik 
•Őket, mert fát, deszkát^ (tdhta) áruinak. Eme törzshez tartoznak 
még a cajlakj kabafrcé, imamlar, üsküdarlé'és ev$i ásiretek. Ajürük 
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törzsek vezetői nem efék hanem bejek, és még sokan élik azt a sá
toros vándoréletet, melyet a kormány újabb idő óta erőszakkal 
akar megszüntetni. Régente csak is sátrakban laktak, a tél három 
hónapján át völgyekben (dere késlasé), kilencz hónapon át meg: 
hegyek között (Upe jajlasé). Ajdin vidékén a következő zejbek 
ásireteket jegyeztem össze: kakán, gubák, kara jaygé, sindel, dériéi, 
ak kogalé, céjan, boz cakal, kara cakal, sara%, hajlamaz, dolgaié,. 
kara kogálé, kuscu, abdal.v. cingel, cardaklé. Tire vidékén pedig, 
a hová szintén kirándultam, a következő ásiretek neveit hallot
tam : $erid, kajar, sacé karaié, musajalé, k'ótekli, cejmi,*) tekeli, 
kézéi-éséklé, arablé,*) sárijaidé, sáré tekeli, torzum, cakal, kara, ke~ 
celi, bürhan (bulhan), ak daylé, farsak, sivri külahlé,**) kézéi keceli? 
kézéi tekeli, havtij, jüngü, piiseli, harmandalé, ingeli, naréngalé? 
késsa boj, karaman, elmaz, turaman, saclé, sáré keceli, ak kojunlu, 
kara Jcojunlu, saz kabaklé, cntel, jeni osmanlé, kara, tekeli, sáré ke
celi, zembilji, sepetci, gündesli, toyan, zijan, kébrézlé, anamaslé. 

Mind ezen ásiretek szétszórtan élnek, állandó lakóhelyük 
csak kevésnek van. De meg a téli tartózkodó helyük sem mindig 
egyazon. Szedik a sátraikat és míg nyáron át a hegyek közt ba
rangolnak és juhot, kecskét legeltetnek, addig a téli időt más-más 
városokban töltik el. Legújabb idő óta, mióta állandó lakóhelyre 
kényszerítik őket, ijesztő mértékben pusztulnak. A hideg láz szedi 
köztük áldozatait és ma már csak a neve létezik sok oly ásiretnek, 
melynek azelőtt jócskán voltak tagjai. •— Ajdinból, hol vagy két 
hetet töltöttem, és a hol kétszáz népdalt és öt népkönyvet jegyez
tem össze, Tirébe mentem. Egy Mehmed nevű zejbek volt ezúttal 
a kísérőm, egy szudáni arab, a kit az áj dini elöljáróság rendelt 
mellém. Ali Rizá bej volt Tire városának a kajmakámja, neki szó
lottak az emir-náméim. Három napot töltöttem e városkában, 
többnyire a Beledie hán nevű szálló udvarában, a hol a zejbekeken 
kívül jürükek is nagy számmal fordultak meg. Innen rándultam ki 
egy nap Cin ovasélm, egy jürük főnöknek, Bitti bejnek a székhe-

*) E törzs arról nevezetes, hogy nagyon sok benne a tolvaj; 
az arablék meg hírhedt lókötők. 

**) Sivri külahlé (hegyes süvegű); úgy tudják ugyanis az esz
tendejük számát, hogy minden évben egy-egy új kendőt kötnek a 
fejükre s az ott marad rajtuk halálig. „ • • 
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lyébe. Lakodalmaztak épp a jürükök és miután elébb kihallgatá
son fogadott a bej, kisérőt adott mellém, hogy végig nézzem a 
lakodalmat és részt vegyek az ünnepélyen.*) Bengi ojunuval kezd
ték meg az ifjak a mulatozást. E mulatság abból állott, hogy a 
vőlegény sátrát, melyet egy vörös zászló diszített, körűltánczolta a 
sok deli-kardé (ifjú legény), fegyveresen és ének-kísérettel. Néhány 
•dalt itt is jegyezgettem, úgyszólván suttyomban, mert féltek a 
plajbásztól ós riadva menekültek a jegyzés elől. Azt hitték, hogy 
megbabonázom vele őket. Másnap már Ödemisben voltam, egy 
vasút-menti városkában és onnan Kelésbe rándultam át, egy zejbek 
helységbe. Minél inkább távolodtam Ajdintól, annál bizalmatla
nabb volt a nép és annál nagyobb fáradtsággal járt az anyaggyűj
tés. Oly primitívek a gondolkodásukban és oly bátortalanak az 
idegennel szemben, hogy még szóba állani is bajos volt velük. 
Elöljárói rendelettel kellett őket a kávéházakba idézni és parancs
szóra énekeltek szegények. A napok elnevezéseiről fogalmuk sem 
volt és arról a városról nevezték el napjaikat, a hol éppen vásárt 
tartottak. Ajdin környékén pl. a keddet ,Dalma pazaré'-nak neve
zik, a szerdát ,Jefá pazaré!-nsik, a csütörtök neve ,Nazili günü pa
zaré', a pénteké ,Seher pazaré.' avagy ,Dernek günü', a szombaté 
meg ,Dalma derneji'. Kelés vidékén ez elnevezések ismét változtak. 
Ott a szombat ,Kösk günü', a csütörtök ,Názili günü', a hétfő 
,Sobé$a günü'; az a nap meg, a mikor Ájdinban van a vásár: 
,Gireji günü', avagy ,Giri günü'. — Jellemzetesek még e törzsbe-
lieknek a neveik. Az iszlám adta arab neveket nem ismerik, hanem 
török neve van mindegyikének, a mit az apjuk után örököltek. Az 
apa pl. Férténa (vihar) volt, s fiának neve lett Férténa oylu (vihar 
fia); egyik ősnek neve : Catal bas (villa fej), az utódoké: Catal bas-
oylu (villa fej fia). E nevek nyelvi szempontból is érdekesek, a 
mennyiben sok oly török szónak maradt bennük nyoma, a mely 
a mai közhasználatból kiveszett. Följegyeztem Ajdin, Tire és Kelés 
vidékén a következőket: Cakma oylu, Kérnatagé o., Enelbuga o., 
Jenaver o. (vadállat), Cakal o. (sakál), Koga iri o. (jó nagy), Sarán o., 
$end o., Camaéérgé o. (fehérruhás), Tasié o. (köves,), Gürgén o., 

*) A zejbekek és jürükök különféle népszokásai és költésze • 
tük jellemzése az ,Anatóliai képekf ez. munkámban (Szépirodalmi 
könyvtár VIII. köt.) találhatók. 
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JCulik o., Biberfii o., (borsos), Külhangé o. (hamuházi), Kestengi o, 
(gesztenyés), Jelek o., Appa o., Koga pabuc o. (nagy papucs), Ko-
zakcé o., Mézzak o., Okcu o. (nyilas), Kiris o., Kapusuz o. (ajtót-
lan), Almagé o. (almás), Aian yavas o., Jajlak o., Purtal o., So
rán o., Gülsün o., Máiéi o„ Cibil o., Gajgém o., Menzilgi o. (őrhá-
zas), Serce o., Ilimangé o. (kikötős), Magár o. (magyar), Kabaklé o. 
•(tökös), Kévéigém o. (szikra), Koga béjék o. (nagy bajusz), Koga 
bai o. (nagy fej), Kara kavuk o. (fekete süveg), Kösek o., Gedikci-
nin o., Kurlu o., Kemmk o., Kocakié o., Sejrekli o. (ritkás), Dumán 
o. (füst), Ogakcé o., Dokangé o., Siiik o., Jamurtale o. (tojásos), 
Bejni o., Kargé o., Sacé karaié o. (feketés hajú) Uman o., Ta-
rakcé o. (fésűs), Samangé o. (szalmás), Japuga o., Kakcé o., Ta-
léngé o., Salgélarén o., Kendilgi o., Idris o., Jérténgé o., Tűz
falé o., Gaz bojlu o. (liba termetű), Kesir o., Kostar o., Rebis o., 
Gökgan o., Késémlerin o., Jarésé ölii o. (fele holt), Ceceron o., Bas<> 
boso. (feje üres), Sollu o., Vojvoda o., Kába sakál o. (durva szakái), 
gerid o., Jandél o., Hajta o. (tolvaj), Gokum o., Kulakséz o. (fület
len), Afagan, Sejrek basán o. (ritka lépő), Takták asan ö., Jel 
aldé o. (szél elvitte), Cömen o., Jel govan o., Jalén ajak o. (mezít
láb), Kajgéséz o. (gondtalan), Deve o. (teve), Ajgér o., Jértégé o. 
(szakító, vérengző), Donsuz o. (bugyogótlan), Célbak o., Etjemezo. 
(húst nem eszik), Beje giden o. (éjjel járó), Karú göt o. (száraz 
far), Gujruksuz o. (farkatlan), gérrék o., Agakgé o., Kellegi o., 
Gallé o. 

Kelésben egy nagy karavánhoz szegődve a Boz-day (Jég
hegy) nevű hegység felé tartottam, hogy elérjem a szmirnai vasút 
másik vonalát, melynek Ala-seher az utolsó állomása. Karavánunk 
jórészt örmény és görög kereskedőkből állott; a legidösebbik volt 
a vezetőnk, egy örmény tiiggar (kereskedő). Az éjszakát egy kis 
hegyi faluban töltöttük el, egy rozzant karaván-szeráj szennyes 
falai közt. A falu emberei mind meglátogattak bennünket és mint
hogy ép a vége felé volt a Ramazán-ünnep, a szokottnál jóval ele
venebb volt a társalgás. A karaván-szeráj volt az ünnepség köz
pontja, oda hozták el a nép mulattatóit is, és így meg volt az al
kalom a jegyezgetésre. Két darab színjátékot gyűjtöttem itt, és 
másnap kiegészítettem Ala-seherloen, a hová az úszta (mester) is 
követett bennünket. E városban vártam be a Ramazán végét és 
úgy indultam el onnan Manisszába,, egy másik vasútmenti városon, 
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Kaszabán keresztül. E vidékek nyelve mind az ájdini dialektust 
tükrözi vissza, de alig volt helység, a melyben egy kis árnyalat-
beli külömbséget nem találtam volna. 

Az ájdini dialektusok részletesebb leírását e tanulmányom 
végére hagyva, ezúttal azokat a szövegeket közlöm, a melyeket 
Brusszábskn és a hozzá közellevő falvakban, továbbá Szmirna és 
Ajdin vidékén gyűjtöttem. Jegyzeteket csatoltam az egyes dalok
hoz, a nyelvi sajátságokról. Hozzá adom még azt a néhány láz dalt 
is, a melyeket Sztambulban, láz eredetű hajósoktól gyűjtöttem. 
E lázok a fekete tenger mentén laknak, a számszuni és trapezunti 
kikötők között, és nyelvük annyira eltér a többi török dialektu
soktól, hogy a sztambuli ember csak ügygyel-bajjal értheti meg 
őket. Gyorsan, majdnem hadarva beszélnek, idegenes hangzású 
szavakat oly nagy számmal használnak és a hangrendet is úgy 
össze-vissza zavarják, hogy szintén romlott töröknek tetszik a be
szédjük. Azt tartják róluk, hogy eltörökösödött idegen faj, 
mely itt-ott még saját nyelvét is használja. A sztambuli kaikcsik 
(csónakosok) többnyire lázok, és így bő alkalmam volt már 
Sztambulban is megismerkedni a nyelvükkel. Többnyire dalokat 
jegyezhettem fel tőlük, részint a csónakosoktól részint pedig ten
gerész katonáktól. Ez utóbbiak közt egy tengerész-tiszt volt a köz
vetítőm ; Ali Rizá efendi. Dalaik külömben is híresek és e néhány 
darabbal csak némi kis mutatványt akartam közölni. Megannyija 
négy soros versek, és mindegyik sora 8 avagy 7 szótagú; a meló
diájuknak laz havasé (láz ének) a neve. 

A szöveg végéhez csatolt szójegyzék-Ajdin vidékéről való. 
Legtöbbjét Ajdinban és Tiróben gyűjtöttem, de sok benne a Mayla 
vidéki és kelesi eredetű is. A szavak jórósze oszmánli szöveggel 
van megmagyarázva, úgy a hogy a magyarázóktól hallottam, 
többnyire írástudó bennszülöttektől. Legtöbbjét beszéd közben 
hallottam és úgy jegyeztem fel mondatostul ós török magyaráza
tokkal. A k-val jelöltek: Kónia eredetű szók. 

További közléseim abból az utazásomból lesznek, melyet az, 
1890-ik év tavaszán tettem. A Hajdar-pasai állomásról indultam 
el ez útra ós Izmiden át folytattam Eski-seher-felé, a hol az új 
'•vasúti vonal épül. Az ángorai útról Küfáhjára, tértem és úgy érkez
tem vissza Brusszára ós ott fejeztem be kisázsiai utáimat, melyeket 
három ízben ós három irányban tettem. Még csak azt jegyzem meg 
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végezetre, hogy kisázsiai szövegeim jó része a szentpétervári csá
szári akadémia kiadásában fognák megjelenni. Legutóbbi utazá
somat egyenesen az ő támogatásával tettem meg és első sorban 
Radlof V. akadémikus buzgóságának és szívességének köszönhe
tem, hogy a török nyelvészetnek e téren is tehettem némi szol
gálatot. 

I. Br us s z a- Aj din. 

1. 
Az almám gyönge meghámozzák, i 
arany tányérba helyezik el; 
a szépet szívből szeretik, 
a rúttól szabadulnak. 

Refrain: A magzatom jovést jön, 
ismét fordulj meg, 
a lábadra veretem a vasfogót. 

A darum a levegőben hangot ad, % 
fülemülét a kalitkában táplálják, 
a bolond legények észre térnek. 

R. Ismét sok hó esett, 
a zöld rétre; 
hét utam van nekem 
a muszka király ellen. 

J e g y z e t e k : alma, egész nyugoti Anatóliában így hangzik 
és nem elma j nazéy: amely hangsor szókÖzépi és szóvégi &(kaf)-ja 
a nyelvjárás területén ^-nek hangzik v. ö. joyus e h. jokus, céyar 
e h. cékar, bayés e h. bakés, cayér e h. cakér, sayér é h. saker, céy-
tém e h. céktém, arya e h. árka. A szóvégen: joy e h. jok, coy e h. 
cok, ogay e h. ogak, bugay e h. bugák, kugay e h. ku$ak, co.fuy eh . 
éo;fuk | sojallar e h. sojarlar. Az r—l assimilatiójára egyéb pél
dák : baslallar és baslar-lar, seveller és sever-ler, savallar és savar-

Almam nazéy-tér sojallar, 
altén tabaya gojallar ; 
giizeli pandan seveller, 
cirkini bastan savallar. 

Bá'rma: Jaurum gelik geli, 
giné dön béri, 
ajayéna vurdurajém cengeli. 

Dumám havada sesleni, 
bülbül gafeste besleni, 
deli oylannar loxlané. 

B. Jine gallar jaymés, 
jesil cömel üstiine ; 
jedi seferim-mar, 
moskof géral üstüne. 
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lar, gideller és gider-ler \ tabaya a sztambuli dialektusban taba'a* 
V. ö. co$uya szt. co^u,a,jaymés szt. jamés, dayda szt, da'da, asté-
$ayéin szt. astéja'ém, gu^ayema szt. kuffima \ gojallar e h. kojar-lar. 
Míg a mély hangsorbeli szóközépi és szóvégi /c (kaf) y-vá változik, 
addig a szókezdő k (kaf) </-nek hangzik, v. ö. gafes e h. fea/e«, gal-
lar e h. kar-lar, galde e h. kaidé, géral e h. kéral, gaplan e h. &&/)-
Zan, f̂oc e h. koc, gan e h. kan, gol e h. fcoZ, gujay e h. kugak, gur-
sun e h. kursun, garanfil e h. karanfil \ geli e b. <?eZir főleg Brussza 
és Kirezli vidékén, v. ö. lejjebb sesleni e h. seslenir, besleni e h. 
beslenir, uslané e b. uslanér. A tatáros adakálei nyelvjárásban szin
tén jellemzetes az ilyen hangzás mint gidej e h. gidijor, japaj e h. 
japijor, bakaj e h. bakijor | duma e b. túrna, szintén csak a mély 
hangsorban pl. douian e h. tousan, dopray e h. toprak, das e b. tas, 
inkább kivételesen és csak a szó kezdetén | cömel rét fü, elválto
zott alakja az oszmánli cimen-nék \ seferim-mar e b. seferim var, 
v. ö. benim-mar e h. -var, főleg Brussza környékén. 

E dal a szerelmi versek közzé tartozik és külömböző mánik, 
négysoros versek összetételéből áll. Csak a refrain a barma (ba-
yérma kiáltás) köti őket dallá össze, és azért oly laza köztük az 
összefüggés. — Egy-egy verssor nyolcz szótagból áll ós ritmikusan 
csendül 4-J-4. A rímek a a a a képletet mutatnak, de van sok rí
metlen sora is. A refrain ríme a b c b. A dalt Kirezliben jegyez
tem föl. 

2. 
i Ben bir Köroylu-jém Én Körólu (vak fia) vagyok, 

dayda gezerim, a begyeken járok kelek, 
esen ürzügjardan a fúvó szelektől is 
hile sezerim ; ellesem a ravaszságot; 
gümüs topuz-élan ezüst buzogánnyal 
base'n ezerim. szétzúzom fejed. 

2 Enise inerken A hegyről leszállván 
geklik sekislim, kő tyúk módra ugróm, 
joyusa céyaryan a hegyre felmenvén 
dousan büküslüm, nyúl módjára hajlóm, 
hiddete gelinge izgalomba jővén 
aslan bayéilém. oroszlán tekintetűm. 
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Camlé-belden asté^ayém A mint Csamli-belt átléptem, 
gördüler, megpillantottak; 
gér atémén sekiiinden pej paripámat az ugrásáról 
bildiler, ismerték meg; 
hu gecen-de goc KÖroylu ez az elvágtató kos Körólu — 
dediler. azt mondták. 

B. Űstü güplan postlu B. Tigris bőrrel fedett 
gér-atém benim. pej paripám. 

J e g y z e t e k : ürzügjar e h. rüzgjar szél. Anatóliában min
denütt kikerüli a népnyelv az r-rel kezdődő szók kiejtését, ezért 
mond Ramazán h. Iramazan-i, Re%eb h. Iregeb, rum (görög) h. 
urum, rüki h. araki; az r-en kezdődő szók külömben is idegen 
eredetűek j basén, az eredetibb n gutt. nasalis hangot egész Anatóliá
ban hallani, pl. onun (azé), göfiül (szív), sana (neked), bana (ne
kem), defiiz (tenger), ben (anyajegy, petty), a genitivusi alak: kövürí 
(k'óv falu), evimifi (ev ház), belinin (bel derék), továbbá a második 
személyű igealakok: nerdejdin (hol voltál), geljoű (gelijorsun jösz), 
sorarsüfi (ha kérdezed), jatarsen (fekszel) | céyaryan, a gerundialis 
iken asszimilatiójára példák: bayaryan e h. bakar iken, dururyan 
e h. durur iken, gonaryan e h. konar iken, umaryan e h. umar iken. 
Külömben már a sztambuli dialektus is dururken, konarken, umar-
ken, bakarken-né rövidíti ez alakokat | goc Köroylu kos Körólu; a 
kisázsiai népköltészet a kos és medve (ajé) jelzőkkel tiszteli meg 
nemzeti hőseit. A «türk» (kisázsiai paraszt) büszke arra ha ajé-nak 
(medvének) szólítják meg, a sztambuli már sértésnek venné. 

A dal a híres Körólurol szól, a kisázsiai legnépszerűbb rabló
regény hőséről. Változata egy népdalnak, mely magában a nép
könyvben is megvan. — A szótagszám tizenegy, vagy két részre 
osztva hat és három. A tizenegy szótagos sor 4 + 4 + 3 ütemes ré
szekre oszlik és ily hosszú sorból rendesen három képez egy vers
szakot. A dal Brussza vidékéről való. 
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3. 
1 Bejler bahcasénda bülbüller sa- A bejek kertjében fülemülék 

yér, szólnak, 
sevdijim josmanen gözleri cayér; a szeretett kedvesnek kékek a 

szemei; 
ben büjün jarémé gördüm, coy ma láttam a rózsámat, Istennek 

nlkür. i hála. 

2 Evlerim evlerim jümsek evlerim, Házaim, házaim, magas házaim,. 
ben onun icinde gönüm ejnerim; azokban mulatozom én; 
mefaséz dünjada jaré nejnerim. hűtlen világban minek nekem a 

szerető. 

s Bejler bahcasénda bülbül juvasé, A bejek kertjében fülemüle 
fészke, 

gene jesillendi Sima ovasé; megint kizöldült a Szima sík
sága; 

betli vuran allahéndan vurasé. a ki engem ütött, Allah üsse 
agyon. 

4 Gide gide bir meséje dajandé, Menése közben egy tölgyhöz tá
maszkodott; 

hasa dizlik al gannara bojandé; a muszlin térdkötő piros vérbe 
festődött; 

seni vuran nasél safia dajandé. a ki téged agyon ütött, hogy is 
tehette azt. 

B. Tallaséndan gectijim, Lí R. Az a kinek a tarlóján átkeltem, 
kelemini bictijim, a kinek a szőlőtőjót met

szettem, 
annak a csuha bugyogóján 

coha saularéna calém olmaz, nem lehet vágás, 
r hogy piszkítanám be azt a vá-

caléména sictijim. gott részét. 

J e g y z e t e k : bahca illeszkedett alakja a bahce (kert) szónak. 
Nyelvjárásunkat ez illeszkedés különösen jellemzi, pl. ajna (tükör) 
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•e h. ajne, enteri (női felső ruha) e h. entari, v. ö. biijün (ma) e h. 
bu-gün \ jümsek (magas) e h. jüksek j ejnerim (teszem, csinálom) 
•e h. ejlerim (ejlemek) v. ö. nejnerim e h. ne éjierim J saular meta-
thesissel^sűrfaw (bugyogó), v. ö. torpak (föld) e h. toprak, 
arvad (feleség) é h . avret. 

Ájdin vidéki rablódal, melynek értelme jobbára elhomályo
sult. Az első három versszakot maga a dal hőse mondja, a negye
dikben a meggyilkoltatása van megénekelve.;— A szótagok száma 
tizenhárom, és három ütemes részből áll. Befrainje homályos. ' 

4. v , 
A borbély boltjában maradtam, i 
jobb karomon eret vágattam, 
a kést megláttam s elájultam. 

A borbély boltja a szegelleten, 2 
a szívemet forralja a tűzhelyen, 
a borbély gyermeke az ölben. 

R. Lovat és legényt adj nekem, 
ugrassunk a versenytérre hajt

sunk, 
szerelmes gyermekem. 

J e g y z e t e k : diikan (bolt) sztambuliásan diikjan, déli Ana
tóliában és a szláv mohamedánok nyelvén dücsarmok hangzik : 
mester (finom kés) e h. nester J berber tazesi a borbély fiatal, ifjú 
lánya. A taze szó voltaképpen «frisset» jelent pl. taze simit friss 
perecz, taze ekmek friss kenyér, de lányokra alkalmazva «fiatalt, 
üdétu jelent pl. taze givan üde ifjú | mejden illeszkedett alakja a 
perzsa mejdan (tér) szónak. - . ' 

A dal egy hős panasza, a ki a küzdő té>re menésekor meg
pillantotta a görög vagy örmény boltjában a fiatal borbély-lányt 
és inkább eret vágatott magán, csakhogy közelébe juthasson. V. ö. 
& népkönyvbeli szerelmes hőst Kerem-et, a ki örmény eredetű 
:ASZUJR kedvéért mind a harminezkét fogát kihúzatta. — A szóta
gok száma nyólcz és két (4+4) ütemes részre oszlik; arimek kép
lete a a a, A dalt Gsekirgéhen jegyeztem fel, Bruösza közélében. 

Berber dükanénda galdém, 
say golumdan gan aldérdem, 
mesteri gördüm bajeldém. 

Berber dükané bagayta, 
gönümü gajnar o^ayta, 
berber tazesi gufiayta. 

B. Bir at bir givan ver bana, 
atalém mejden alalém, 

sevdalem coguy. 
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5. 
1 Denize daldém céytém, 

jevherim aldém céytém ; 
jar bana jar olmadé, 

gönümü aldém céytém. 

B. Mor jazmalém gel, 
gu^ayéma gel. 

2 Denize dalán ne bili ? 
dalmajannar ne bili ? 
gönül atesden gölmek, 
gijmejenner ne bili ? 

B. Mor basmalém gel, 
gerdanéma gel. 

A tengerbe merültem s kijöttemr 

a kincsemet vettem s kijöttem; 
a szeretőm nem vált be szere

tőnek, 
szivem vettem s oda hagytam. 

R. Ibolya kendősöm jöjj, 
az ölembe jöjj. 

Mit tud az, a ki a tengerbe merül ? 
mit tud az, a ki le nem merül? 
tűzből készült ing a szív, 
mit tudja az, a ki fel nem ölti?' 

R. Ibolya keszkenősöm jöjj, 
a keblemre jöjj. 

J e g y z e t e k : jazma a neve annak a fajta kendőnek, melyre 
kézzel festik rá (írják) a czifraságot, megkülönböztetve a basina-től, 
melyre rányomják | bili végkopással=feiíir | gölmek e h. göm-
lek (ing). 

Brussza vidéki tánczdal, két máni-nak az összetétele. A szó-
tagpzám hét, mely négy+három részre oszlik, rímei aa ha. A re-
frain sorjai öt-öt szótagból állanak. 

6. 
i Dervis efem inip gelir inisten, Dervis efém szállva jön a hegy

oldalról, 
d'órt jannaré görünmejer gümüs- négy oldala ki nem látszik az 

ten, ezüstből ; 
ke] billahi kabarém joy bu isten. Istenemre mit sem tudok e do

logról. 

2 Dervis efem biber kimin benneri, Dervis efémnek borsónyiak az 
anyajegyei, 

algán olmés cepkeninin ienneri, piros vér lett mentéjének a széle; 
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ne kötü-dür zaptijenin kinneri. mily gonosz a zsandárnak gyű-
lölsége. 

Dervis efeji Inkajada hastélar, Dervis efét Tnkajáhan fogták 3 
el, 

kellesini dejirmene astélar, fejét a malomra függesztették fel, 
gollaréné gere gere gastélar. karjait jó hátra szorították. 

Inkajanén dereieri harlajor, Inkájának a völgyei susognak, 4 
telli gursun §ijerimi daylajör, csíkos golyó a belsőmet égeti, 
anam bubám aryam séra aylajor. anyám apám én utánam sírnak. 

B. Jandém-da allah jandém, R. Oda vagyok alláh, odavagyok, 
ne aman gafil avlandem. mily könnyen kerültem a 

hálóba. 

J e g y z e t e k : efe: a zejbek törzs így nevezi a törzs főnökeit 
s vezéreit | habar illeszkedett alakja a haber (hír) szónak | kimin 
Brussza \idékén=gibi (képp, képpen) | Inkája, egy sziklás 
hegynek a neve Brussza városa megett | gere gere hátra, azaz vissza
felé, v. ö. geri (hátra) | buba (apa) e h. baba. 

Egy híres zejbek rablónak Dervis efé-nek a dala, a kit 
Brussza közelében fogtak meg a zsandárok és nyilt helyen felakasz
tottak. Az első versszakban a hegyekről száll alá, teljes zejbek dí
szében, hogy szinte ki sem látszik a sok ezüstből. A másodikban 
a zsandárok kezébe kerül, valószínűleg véres küzdelem árán, mert 
piros vérbe festődött a mentéje. A harmadik versszak az elfogatását 
zengi el, meg gyászos kimultát. Az utolsóban magát a rablót szó
laltatják meg, a mint búsan hangoztatja a völgyet, a melyben el
fogták, égetőnek mondja a golyót, mely leterítette, és apját anyját 
emlegeti, kik sírva követelik a koporsóját. A refrainben azon ke
sereg, hogy mily könnyen fogták el ellenségei a zsandárok. — A szó
tagok száma, mint minden rabló dalé, tizenhárom. Brussza körüli 
falvakból jegyezgettem össze. 
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i Dumán basté su daylarén ba
sénda, 

ahém galdé toprayénda dasénda, 

salt biz dejil, gümle alem ba
sénda. 

i Dam basénda garanfilim dizili, 
aulum önünde tenesirim düzül'ú, 

benim cayjrém garséda süzülü. 

s Sujumu cektiler gazán dolunga, 
kefinim kestiler bojlu bojun^a, 

ben jaurvmu saramadém do-
jun$a. 

B. Gahpe Izmir eli bajié geldi-
mi, 

Istambula gecti-mi? 

Köd fedte be a hegyeknek te
tejét, 

sóhajom ott maradt a földjében 
meg kövében, 

nemcsak a mienk, hanem az 
egész világé. 

A padláson a szegfűm felfűzve, 
az udvarom előtt a halottmosó 

deszkám odatéve; 
az én kékszeműm szemköztről 

kacsingat. 

Vizem merítették a kazán teltéig, 
halottas lepedőmet szabták az 

egész termetemre ; 
magzatomat nem ölelhettem ké

nyemre kedvemre (jóllakásig). 

R. Gonosz Szmima keze kötve, 
úgy jött-e, 

Sztambulba, megjött-e? . 

J e g y z e t e k : ca/ér voltaképp szürkés színt jelent, de átvit-
ten a «kék szemet» fejezik ki vele..— Mint az előbbi, ez is rabló
dal. Szmirnában jegyeztem fel és az első strófabeli hegyeken a 
szmirnai hegyeket kell érteni, a melyekre a hős visszasóhaj-
toz. Maga a rabló beszéli el szomorú halálát és a halottmosó 
deszkáját látja meg a kékszemű lánykát, a ki eljött a temetésére. 
A jauru (magzat) alatt a szeretőjét érti, a kitől idő előtt ragadta el 
a halál. A refrain kissé homályos, valószínűleg úgy kell érteni, 
hogy összekötözve hozták a rablót Szmirnába, és onnan vitték 
Sztambulba, a törvény elibe. 
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Dumán vá-dér éw Izmirifi ba* 
sénda, 

•arzum galdé doprayénda dasénda, 

•salt ben dejil efelerin basénda. 

Ferhad deller su daylaré delene, 

ijid deller dóst joluna ölene. 

-Ali-verin gér-atémén gemini, 

áistüne binenner sürsün demini. 

Atémé cektim ben binek daséna, 

-iisanemi astém ejer gaséna. 

Köd van ennek a Szmirnán&k a i 
tetején,' • • 

vágyam ott maradt a földjében 
és kövében, 

nemcsak nekem, de az efék-
nek is. 

Ferhádnsk hívják, a ki e hegye- 2 
ket átfúrta; 

legénynek hívják azt, a ki a sze
retőjéért hal meg. 

Adjátok csak szürke lovam kötő- 3 
fékjét, 

hadd mulassanak, a kik ráülnek. 

A lovamat a felszálló kőhöz 4 
vontam, 

a puskámat a nyeregre akasz
tottam. 

J e g y z e t e k : va-dér: Brussza és Szmirna között, leginkább 
Balikeszir vidékén nagyon gyakori jelenség az igék folyócselekvést 
kifejező alakjaiból a vég r kihagyása, e h. var-dér, v. ö. geli-ve e h. 
geli-ver (gyorsan jöjj). Az r elveszését az önhangzó nyújtása pó
tolja, ép úgy mint az Z-ét is pl. gedi e h. geldi (jött), gadé e h. 
kaidé (maradt) | deller e h. derler (mondják), binenner e h. binenler. 
(binmek ráülni) | binek tasé felszálló kő. Minden előkelőbb házban 
van egy ilyen kő, a lépcsőfő mellett, hogy könnyebben rászállhas-

•sanak róla a lóra | sisane rövidítve ebből: sishane. 
Töredékes dal, szintén rabló ének, Balikeszer-hől való. Egy 

efe útra keltéről van benne szó, a ki kalandok után jár és; kész, 
épúgy mint a népk,önyvbeli Ferhád, a szeretőjéért még nagy he
gyeket is lerombolni. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 
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9. 
i Evimiz evimiz bizim evimiz, Házunk, házunk, a mi házunk^ 

Balikesir, Ulu-kerkac jolumuz, Balikeszir és Nogy-kirkács az: 
utunk. 

kim bilir-kin nerde galde Alimiz. Ki tudja, hogy ménre maradt a 
mi Alitik. 

2 Manisadan ciytim hajrám et- Mániszából bajrám ünnepelni 
meje, jöttem, 

ücgün hajrám edüp gonup göc- három napi bajrámozás után ide 
meje. oda vendégeskedni*. 

s Kirkacinan Gaja-dibi arasi, Kirkács és Kaja-dihi (Szikla alja) 
közötti hely; 

gojgun-emes Mustafanen jarase. fájdalmas volt Musztafávak a 
sebe. 

4 Séra séra Deve-kövüfí hannaré, Deve-kojnek (Teve falu) egy sor
ban a fogadói, 

ayté gitti Mustafanen gannaré. elfolyt Musztafának a vére. 

5 Arnavudlar atar atar vuramaz, Az albánok lőnek lőnek, de nem 
találnak; 

Sinan zejhek es hay indán dura- Szinán zejbeknek a párja kötelé-
maz. kétől nincs nyugta.. 

6 Sinan-oylu gule japar dasenan, Szinán-fi kőből csinál tornyot; 
g'ózüm doldu ganni dumán jasi- szemem megtelt véres füst könj'-

nan. nyével. 

B. Aman efem tomruk zingir R. Ugyan efém, a vastag láncz 
dar gelir, nagyon szűk, 

bu genclikte öliim bafia ily fiatalon bajos nekem a 
zor gelir. halál. 

J e g y z e t e k : kojgun kisázsiai tájszó, a sebről szólva ((met
szőt, élest» jelent, a hangról pedig «áthatót, messze elhallót». — 
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Szintén zejbek rablódal, Brussza és Szmirna vidékéről. A dalban 
levő város- és helységnevek is mind e két város területéről valók. 
Eét utasról van szó Ali-ről és Musztafá-xó\, a kik ünnepelni men
tek volna a városba, de útközben albán rablók (arnautok) támadtak 
rajok és mind a kettőt megölték. Szinán-fi az albán rabló neve, 
és útfélen a rabló vára, a honnan rá-ráront az utasokra. Ennek szól 
a refrain is, melyben a fogoly panaszkodik a sorsa ellen és fájlalja, 
hogy oly fiatalon kell kimúlnia. 

10. 
Evlerimin önü dasléy dejil-mi? 

benim sana gösterdijim 
bejaz beslik dejil-mi ? 
salla kjagülünü, genclik dejil-mi ? 

A mi házunk eleje nem köves 1 
hely-é? 

a mit neked megmutattam 
nem fehér öt garasos-é? 
libegtesd az üstököd, nem-é ez 

az ifjúság? 

Evlerimiii önü Hajdar-dér gel- A házam elején Hajdár hadd 2 
sin, jöjjön, 

aman gecilsin mengilis gurulsun, óh múljék el s mulatság rende
ződjék, 

aman gelsin, ráki sarab icilsin. óh jöjjön s pálinkát bort hadd 
igyunií. 

Jalénéz jatana ben es olajdém, Bár lennék párja az egyedül 3 
hálónak, 

ela gőz mtüne ben gas olajdém, bár lennék szemöldök kék sze
mek felett, 

su jani dünjaja ben bays olaj- bár lennék átadva e múló vi-
dém. lágnak. 

J e g y z e t e k : men^ilis népies alakja az arab me$lis (gyűlés' 
gyülekezet) szónak; ezúttal mulatózok társaságát jelenti, mint 
megfelelője a perzsa jümbüs-nek. — Az úgynevezett mulatozó 
(köcek) dalok közzé tartozik, melyek melódiájára tánczolni szok
tak. Erre vonatkozik az első strófabeli bejaz beslik fehér ötös, (öt 
piaszteres ezüst pénzdarab), melyet a tánczolónak a homlokára 
szokás ragasztani. A ráki erős pálinka-féle ital, melyet «mastix» 
gyökérből szoktak készíteni, innen masztika neve is. 

9* 
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11 
i Evlerimin cnü jümsek galdérém, 

$anfes selvar séymés hejaz bal-
dérém, 

geryac pamuyundan hejaz bal
déréin, 

a Ibram oylan minareden ünnedi, 
Ismahan géz gulay védi dinnedi. 

3 Hajderinan Mentisenin árasé, 
Ismahanén annénda-dér benneri. 

4 Inge tüter Ismahanén bagasé, 

Ali oldu Ismahanén gogasé. 

5 Alca$éy-tér Ibram oylari hémaré, 
cul pacasé Ismahanén döseji. 

6 Molla Osman Ismahanén dajésé, 

Abdull-oflu bojnuzlarén gérmalé. 

B. Aman Ismahan sevdim seni 
almája, 

alup-ta isterim seni gezmeje. 

Aman Ismahan allé jazmajé sal-
lama, 

jazéy bafia sen gendine ujdurma. 

A házaim eleje magas burkolat, 
kanavász bugyogó szorította fe

hér lábikráját ; 
kirkácsi pamuknál is fehérebb a 

lábikra. 

Ibrám ifjú a mináréról kiáltott, 
Iszmahán leány odafigyelt s hall

gatta. 

Hajdár és Menüse közötti hely, 
Iszmahánnak a homlokán az 

anyajegye. 

Vékonyan füstöl Iszmahánek ké
ménye, 

Ali lett Iszmahánnak a férje. 

Alacsony az Ibrám ifjú szamara, 
nyeregtakaró az Iszmahán ágya. 

Molla Oszmán az Iszmahánn&gy-
bátyja, 

Abdulláh ifjúnak le kell törni a 
szarvát. 

R. Óh Iszmahán, el szerettelek 
volna venni, 

elvettelek volna s úgy sétáltam 
volna veled. 

Ób Iszmahán, piros kendőd ne 
libegtesd, 

kár én értem, magadhoz ne 
csalogass. 

J e g y z e t e k : jümsek : Brussza zejbekjeinél jüksek (magas) 
helyett | selvar (bugyogó) e h. salvar \ ,kérkac pamuyu', a fehérsé-
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géről és finomságáról híres pamut | ünnedi (kiáltott), kisázsiai táj
szó : ünnemek. — Szerelmes vers, melynek főhőse egy [szmahán 
nevű asszony, a ki a mináréról lekiáltozó Ibrámot szerette ugyan, 
de azért a gazdag ^4/ihoz ment nőül. Ily nemű dalok hirtelenjében 
teremnek és idő multával nehéz bennük az összefüggést megtalálni • 
Néha egy gyenge gyanú is elég, hogy dalba kerüljön egy férfi vagy 
egy nő, sőt desztánok (dicsőítő és gúnyversek) is terjednek róluk, 
melyet a helység költője szokott készíteni. De mindig a népdal 
alapján. — Ismahan valószínűleg az Esma hanem (Eszma asszony) 
összevonása. 

12. 
Fadimenin tepelikli fesi va, 
derelerde gojay gojay sesi va, 
üc caldérma fesnen top basma-

sé va. 

Fatmának csúcsoskás feze van, 1 
völgyekbe átható hangja van, 
három csomó feze s egy vég 

vászna van. 

Fadimeji ajvaleyta bastélar, 
saularene giil dolina astélar. 

B. Aman Fadmen nerden geljon ? 
gezmeden ; 
ben-de sandém telli ucyur 
c'ózmeden. 
aman Fadmen nerden gelin ? 
inisten ; 
Fadme gézem éin§i geldi 
jümbüsten. 
Aman Fadmen nerden geljon ? 
tarladan ; 
salé-vemis ak gerdana 
parladan. 

Fatmát a birsalmásban fogták el, 2 
bugyogóját rózsa ágra függesz

tették. 

R. Ugyan Fatmám honnan josz ? 
sétából; 

azt hittem, hogy fonál madzag 
oldásból. 

Ugyan Fatmám honnan jöttél ? 
hegyről le ; 

Fatma leányom most jött meg 
a mulatságból. 

Ugyan Fatmám honnan jösz ? 
a mezőről; 

leengedte a fehér kebelre a 
a csillogó nyakéket. 

J e g y z e t e k r v a e h . var szintén a zejbekek beszédjét jel
lemzi | gojay e h. kojak ugyanazt jelenti, a mit a 9. számbeli koj-
gun, zejbek tájszó | geljon rövidített alakja a gelijorsun (jösz) má-
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sodik személyű igealaknak. Az egész nyelvjárásterületen haszná
latos, pl. ne japijon ? e h. ne japijorsun (mit csinálsz), icijon e h. 
icijorsun iszol. Az első személy alakja szintén rövidített, pl. japijon 
e h. japijorum, gelijon e h. gelijorum, gidijon e h. gidijorum 
(megyek) | gelin szintén rövidített alakja a gelirsin-nek, v. ö. gidin 
e h. gidersin (mész) | Fadmen az irodalmi Fatmem helyett. Az első 
személyi m helyett gyakrabban találkozni Anatóliában az n alak
kal ; v. ö. fentebb japijon e h. japijorum \ singi e h. simdi (most), 
Brussza és Szmirna vidékén egyaránt használatos; Brusszában 
inkább singit mondanak | vemis e h. vermié (adott). 

Az előbbihez hasonló tartalmú dal, csakhogy Fatme (tájkiej
téssel Fadme) még hírhedtebb, vagyis fahise, oruspu. 

13. 
1 Feraji dir deli gönül feraji, Vidám a bolond szív, vidám ; 

türkmen géze gatarlamés deveji, türkmen leány felnyergelte a 
tevét, 

cekiip gider jajlaséna Bin-göle ; húzza és megy a rétjére Bingölbe 
(Ezertó); 

gollaré halhall'é türkmen gézlaré. a karjai karpereczes türkmen 
lányok. 

2 Qeminiíi direji cam-dér dajan- A hajó árbocza tölgyfa, nem 
maz, tartós ; 

tajfamézé gavlet basté ujanmaz, legényinket félálom nyomta el, 
fel nem ébrednek ; 

gérk kisi-jdik hic birimiz uján- negyvenenvoltunk,egyikünksem 
maz, ébred fel. 

B. Garib bülbül ne jatarsén ovada, R. Szegény fülemüle mit fekszel 
a fészekben ? 

jaurularén ferjaz eder juvada. a fiaid siránkoznak a fé
szekben. 

J e g y z e t e k : feraji e h. ferah (vidám) | halkallé türkmen 
tájszó, főleg a vándorló jürük törzsek használják. így nevezik 
ugyanis apró, aranyi pénzekből álló karékeiket \ ferjaz e helyett 
ferjad. — Türkmen dal, Kirezli mellől. 
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14. 
4jrerali dedikleri bir ingeden usay, 

bauna sal baylanér beline gusay, 
•argadasémé sorarsan barmayséz 

arab. 
Djaur-Izmire inersem ejlerim 

harab. 

-Ja-da efeler aryama baytém, 
bes jüz atlé üé jüz jaján ; 

tabániamé cektim ates almádé, 

-ardéma baytém zejbejim galmadé. 

B. Pambuy boyazéna geldim 
•gollarém baylé; 
Ajdin gonayéna geldim, 
•urganém jaylé. 

J e g y z e t e k : Gyaur-Izmir, hitetlen Szmtrnának nevezi 
Szmirna városát a török, mert nagyon sok benne a keresztény, 
főleg a görög. — Gerali vagy Gereli, hires zejbek rabló, a ki egy
szer A'jdin városát is elfoglalta volt. Onnan fenyegette a szmirnai 
pasát és fegyveres zejbekjeivel meg az ,ujjatlan arab* nevű társá
val jó sokáig rémítgette a környék lakóit. A refrainbeli ,Pamuk 
torkolata' egy Ajdin mellett levő helység neve, a hol fogságba ke
rült, s innen hurczolták Ajdinba és Szmirnába,. 

15. 
•Gerelinifí boju selviden uzun, Gereli termete hosszabb a czip- i 

rasnál, 
gezelim daylaré jazile güzün, barangoljuk a hegyeket nyáron 

és őszszel, 

A kit Geraliia.dk. hívnak, nyúlánk i 
egy legény, 

a fejére sált köt, a derekára övet; 
ha a társamat kérded: az ujjat

lan arab. 
Ha lemegyek Gyaur-Szmirnába, 

elpusztítom. 

Oh efék, visszafelé néztem : 2 
ötszáz lovas, háromszáz gya

logos ; 
pisztolyom felvontam,nem adott 

tüzet, 
hátra néztem: zejbekem nem 

maradt. 

R. Pamuk torkolatba jöttem, 
a karjaim meg vannak kötve; 
Ajdin konákjába jöttem, 
a kötelem zsiros. 
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ne ettim nejledim ballézén gézé. 

2 Izmirin icinde oldu bir ojun, 
kanarije doldu gurbanné gojun. 

gelletler geldi-de gay Alim sojun. 

3 Ja Bejday cesmesi harlajép ayar, 
öereli gursunu coy $annar jayar; 
atélmésgumuélar sala kim bayar ? 

B. Gitti genclik elden dedi Gereli. 

mit tettem, mit műveltem sógor
asszony lánya? 

Szmirnáb&n egy játék történt,, 
kanári madárral telt meg akár 

az áldozati bárány. 
Hóhérok jöttek, kelj fel Alim,. 

vetkezz. 

Bejdág forrása csergedezve folyik,. 
Gereli golyója sok lelket éget; 
az odavetett ezüstre és sálra ki 

tekint most? 

R. Elmúlt, oda az ifjúság, azt-
mondta Gereli. 

• J e g y z e t e k : balléz, e h. baldéz (sógorasszony) | feliét iro
dalmi alakban: fullad (hóhér) | gá% népies kiejtése a kalk-nak 
1. 1. jegyz. Az l és r kihagyása pótló nyújtással, főleg szóközépen,, 
a Kasztamuni és Brussza vidéki nyelvjárásokban gyakori, pl. gay-
tém e h. kalktém (felkeltem), göytum e h. korktum (féltem) | gumus 
e h. giimüs, ily hangrendi elváltozások a kasztamuni és a kóniai 
határ felé gyakoribbak. — Az előbbi dalnak egy másik vál
tozata. 

16. 
Gereli termete hosszabb a czip-

rusnál, 
i Gerelinin boju selviden uzun, 

céyalém daylara jazélan güzün, 

Izmirin icinde ballézén gézé. 

2 Urumelinden céytém sükjün ejle-
dim, 

indim Ajdin gonayéna mekjam 
bayladém; 

jürük Musa ben-de sana nettim 
nejledim ? 

menjünk a hegyekre nyáron és-
őszszel, 

Szmirnában van a sógorasszony 
lánya. 

Ruméliáböl eljöttem, megnyu
godtam, 

,4/dmkonákjába mentem, tanyát, 
ütöttem ; 

jürük Musza mit is vétettem, 
neked? 
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Gitjugéytan céytém gollarém ba-
ylí, 

indim ben Ajdine urganém jaylé, 

vurun aslannarém derzejbek Ali. 

Gujufíéy cesmeleri horlajép ayar, 

efe gursiinnaré daylaré jayar, 

toplaré jaj elmés, sala kim bayar ? 

Hamassadan ué mum aldém jay-
' maya, 

jayép jayép gül gemale baymaya. 

B. Ben ayamé gurbet ele jolla-. 
rém, 

ayam gelir deje gönüm ejlerim. 

Kujudsikhol jöttem, a karjaim s 
meg vannak kötözve, 

Ajdinba mentem, a kötelem 
zsiros; 

üssétek oroszlánjaim: így szól a 
zejbek Ali. 

Kujudsik forrásai csergedezve 4 
folynak, 

az efe ólomgolyói hegyeket gyúj
tanak, 

ágyúik szétszóródtak; ki vet ügyet 
a sálra ? 

Hamasszáhól három gyertyát vet- 2 

tem meggyújtani valót, 
és gyújtva gyújtva hogy a rózsa 

szépségre nézhessek. 

R. Az agámat (uramat) idegen 
földre küldöm, 

és megnyugtatom magam, hogy 
majd megjön az agám. 

J e g y z e t e k : szintén Gereli-t dicsöitő rablódal. A hagyo
mány szerint ruméliai eredetű volt; társa, az ujjatlan arab itt már 
Alinak van nevezve. A versszakok egyes részei külömben majdnem 
minden ilyen dalban ismétlődnek és csak egyes viselt dolgaihoz 
fűződnek ujabb verssororok vagy strófák. Kujudsik (kutacska) az 
áj dini kerület egyik helysége. Ajdin mellett jegyeztem fel e dalt, 
Tire nevű helységben. 

17. 
Hamassanen érmaylaré cajlesin, Hamassza folyói hadd folyjanak 1 
gerrah gelsin jarelerim bajlesin; jöjjön a sebész: hadd kösse a 

sebeim ; 
zarraf gézé bas ujunda ajlesin. a pénzváltó leánya hadd sírjon 

a fejemnél. 
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J e g y z e t e k * cajlesin e helyett caylasen (caylamak cserge
dez), v. ö. bajlesin e h. baylasén (baylamak kötni), ajlesin e h. ayla-
sén (aylamak sírni). Ez alakok Muyla vidékén használatosak, Ajdin-
tól délre, a földközi tengerhez közel eső zejbek területeken. — Ha-
mássziai rablódal, töredék.. . 

18. 
1 Ja Gereli dedikleri birgara dana, A kit Gerelinek hívnak, fekete 

tinó az, 
cekti bécayéné uyrade mejdana, kihúzta a kését és küzdő térre 

került; 
hic gihana gelmedi doyuran ana. nem is jött világra az őt szülő 

anya. 

2 Ja Manisa dedikleri güccük ga- Az a kis város, a melynek Manisza 
saba, a neve, 

kesilen kelleler gelmez hesaba, a levágott fejek meg nem szám
iálhatók, 

Ajdin zejbekleri döndii gasaba. Áj din zejbekjei a városba tértek. 

s Ja Jilfiri fin$andan ictijim sa- A bor, a mit porczellán findzsá-
rab, ból ittam, 

inerisem Izmiré ederim harab, ha Szmirnába megyek elpusz
títom ; 

argadasém sorarsan, barmayséz ha a társamat kérded : az ujjat-
arab. lan arab ő. 

J e g y z e t e k : gara dana (fekete tinó), a zejbek hősök dísz
jelzője v. ö. kos és medve ugyanilyen használatát | güccük e h. kü-
ciik (kicsiny) j jilfiri sztambuliasan filfili, az irodalmi fayfuri (por
czellán) helyett. 

Ujabb változata a Gereli-iéle rablóónekeknek, Iznik mellől 
való, a márványtenger partvidékéről. Manisza nagy város Szmirna 
közelében, a régi görög Magnésia. 
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19. 
Jaz gelinge gemilerim jaylanér, Nyár jöttével a hajóim meg- 1 

kenődnek, 
güz gelinge tersaneje baylanér. ősz jöttével az arzenálba kö

tik őket. 

gezairin harmannaré sauridur, A sziget termései megcséplödnek, 2 
sáré saman buydajinen ajrélér, a sárga szalma és a búza szét -

választódik. 

Bénim gongé güliim eller alma- Az én rózsabimbómat mások el a 
sén, ne vegyék, 

gardasémdan gajri kimse sarma- testvéremet kivéve más ne ölelje. 
sén. 

B. Tmius, Tarabalus, Mésér,ge- R. Tunisz, Tripolisz, Egyiptom 
zair, ós Algir, 

soyaylaré mermer daslé, az' utczái márvány kövesek, 
güzelleri kalem gaslé. a szépei iv-szemöldöküek. 

J e g y z e t e k : gezair sziget, átvitten Algir-t jelenti. — Töre
dékes rablódal, ödemis mellől, Szmirna és Ájdin közt. 

20. 
Jemenimin cimcimi, 
dayén gézlir ingimi; 

gac gége dir nerdejdin, 
gojnuméfi güjergini. 

Jemenimin sacayé, 
jar belinin bucayé) 
•Oekirgede ojnijor 
Burusanén gócceji. 

Jemenim jele jele, 
jar gitti gorbet ele ; 

A kendőmnek a czifrája 1 
tűzzétek fel lányok a gyön

gyömet; 
hány éjszaka már hol voltál, 
szivemnek a galambja? 

A kendőmnek a rojtja, 2 
a szeretőm derekának a kése; 
Csekirgében szoktak tánczolni 
Brusszán&k a tánczosai. -

A kendőmet szellőzgetve,, 3 
a rózsám elment idegen országba; 
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gönder bi top a%em sálé, 
sarajém inge bele. 

* Jemenimi jel aldé, 
dört janémé sel aldé; 
gözüm bayop dururyan, 
nazlé jaré el aldé. 

5 Jemenimin alé vá, 
dört janénda dalé va ; 
gelmezsen gelmeji-vé, 
senden kosta-/ jarém-ma. 

küldj egy vég perzsa sált, 
hadd kötöm (göngyölöm) a vé

kony termetre. 

A kendőmet szél elvitte, 
négy felől elvett az ár; 
mialatt a szemem bámult, 
a hamis szeretöt más vette el. 

A kendőmnek pirossá van, 
négy oldalán ága van ; 
hogy ha nem jösz, ne is jöjj, 
külömb a szeretőm mint te. 

J e g y z e t e k : cimcim zejbek táj szó: ezifraságot, czafrangot 
jelent | nerdejdifí összevont alakja a nerde-idifi-nek (hol voltál) | 
bucayé: bucay e h. picak \ cekirge (tücsök), Brussza egy külváro
sának a neve | Burusa avagy Bursa a népies kiejtése Brusá-nak [ 
göccek e h. köéek (tánczós) v. ö. güccük e h. kücük \ gorbet e h. gur-
bet (idegen), a magánhangzók egy fokkal nyiltabb kiejtése szintén 
gyakori, v. ö. bayop e h. bakup (nézvén) | kosták Brussza vidéki 
tájszó. 

A dal mánik összetételéből keletkezett, az egyes verssza
koknak összefüggése nagyon laza. 

21. 

í Kara^a-oylan der jolda bulun- Barna ifjú úgy szól: az úton 
duy, voltunk, 

güzellerin tefterinden silindik, a szépek füzetjéből kitörültek 
bennünket, 

ah ilen uh ilen ömür gecindik. ahhal uhhal (sóhajjal) töltöttük 
el életünket. 

2 Kaia^a-o-flan dtr isimiz nacar Barna ifjú úgy szól: hiába való 
a dolgunk, 
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a%-gézén göjsünde benleri acar, szőke leány kebelén nyílik az 
anyajegy, 

acélán gülleri soldurur gaccar. a nyiló rózsákat hervasztja és 
menekül. 

B. Ben-de seni jaradanén gulu- R. En is annak a szolgája vagyok, 
jum. a ki téged teremtett. 

J e g y z e t e k : tefter e h. defter (füzet) v. ö. a désaré (kint) 
anatóliai lésaré \ gaccar e h. kacar (fut) 1. a 20. jegyz. — Homályos 
és töredékes szerelmi dal. 

22. 
Köselenifi kirezleri benlendi, Köszelének a cseresznyéi meg- í 

pettyesedtek, 
Rajbe hanem bu jellerde dillendi. Rájbe asszony ezen a vidéken 

hírbe került. 

Rajbe hanem gara gomus ha- Eájbe asszony hóba tette a a 
muru, tésztát, 

gojuy-mé-dér Köselenin camuru. sürű-é vájjon Köszelének a sara. 

B. Hajdé Rajbem seninile gacca- R. Nosza Rájbem hadd mene-3 
lém, külök veled, 

ova kövlerine bajra% acalém ; a síkság falvaiban bontsuk fel 
a zászlót; 

defdz dalgalanmadan keljünk át túlra, mielőtt még 
öte gecelim. meghullámosodik a tenger. 

J e g y z e t e k : Rajbe női név, irodalmi alakja Rahbe \ jel -
lerde=jer-lerdef v. ö. deller e h. der-ler \ köv e h. köj (falu), 
1. Deve-kövü (Teve-falva). — Ödemis-ben jegyeztem fel, zejbek 
fuvarosomtól. 

23. 
Kütahja jolunda buldum bi pára, AkiitáhjSii úton egy párát leltem, 1 
ivtira-dir gara-gözlüm ivtira, rágalom én fekete szeműm, rá

galom, 
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mevlam bizi bu derdlerden gur-
tara. 

2 Kütahjanén dejmenneri séngél-
dar, 

güccük hanem altén deje féngil-
dar. 

8 Kütahja jolunda buldum bir in-
Sir, 

ellerim kelepce bojnum-da zin$ir, 

zinjirin jelieri durmajor san$er, 

B. Amanén bisej oldum, 
söjlejin bubámén borguna jan-

dém. 
gara benem tütün benim kejf be

nim, 
kjajam-mé oldu el benim. 

Garpuzé kesiim sulandé, 

jazma bojnuma dolandé. 

Isten szabadítson meg bennün
ket e bajoktól. 

Kütahja malmai zörögnek, 

a lányasszony aranyok után 
áhitoz. 

A kütáhjai úton találtam egy 
fügét, 

a kezeim kalodák, a nyakam 
meg láncz, 

a láncz helye egyre sajog. 

R. Oh jaj valami történt velem, 
mondjátok meg, hogy az apám 

adósságára égtem. 
A szivarkaaz enyém, a dohány 

az enyém; 
a kedv az enyém, más lett-é 

a kjájám ? 
Felvágtam a dinnyét, elvize

sedett, 
a kendő a nyakam köré csa

varodott. 

J e g y z e t e k : ivtira: arab alakja iftira (rágalom) j dejmen 
összevonva = dejirmen (malom) | séngéldar zejbek tájszó, séngélda-
mak (zúgni, zörögni, dörögni); féngéldar jelentés nélküli szó, a rím 
kedvéért van az előbbihez hozzáképezve. Ily rögtönzött szók na
gyobb számmal vannak a kisázsiai nyelvjárásokban, a mint a szö
veg végéhez csatolt szójegyzékből ki fog tűnni. 

Kütahja városáról vagyis inkább a kütáhjai asszonyokról 
szóló dal; híresek a szépségükről és fényűzésükről, amolyan ,uticzif-
rák'. Brusszában jegyeztem fel. 
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24. 
Kütahjanén onbes 030% dérmeni, Kütáhján&k a tizenöt nagy 1 

malma, 
dar-mé geldi ajayéna jemeni; szűk-é a lábodra a czipő ? 
Zümbül hanem urum dejil er- Zümbül asszony nem görög, ha-

meni. nem örmény. 

Atémé hayladém nar aya$éna, A lovamat a gránátfához kö- 2 
töttem, 

avropam dolasté gül ayacéna, az üstököm a rózsafára csava
rodott ; 

aman jellet nasé géjdén bu gana. ugyan hóhér hogyan ölhetted 
meg e lelket ? 

Cuyur-kövün alténda-dér bahca- Csukur-köj (árok falu) alatt van- 3 
lar, nak a kertek, 

senin icün gazán almés ahéelar, te miattad kazánt vettek a sza
kácsnak ; 

Zümbül hanem boycaséné boh- Zümbül asszony a csomagját cso-
calar. magolja. 

Cukur-kövün alténda-dér Kirezli, Csukur-köj alatt van Kirezli, 4 
Zümbül hanémén elinde terezi, Zümbül asszonynak a kezében 

a mérték, 
az-mé geldi jolladéyém gerezi. kevés-e a pénz a mit küldtem ? 

B. Erisin daylarén garé erisin, R. Olvadjon a hegyek hava, ol
vadjon, 

zingir damlaréné seller bürü- láncz fedelét hadd fedje be az 
sün. áradat. 

Jesillendi Camlélanén daylaré, Kizöldültek a Csámlidsa 
hegyei, 

iéinde oturur ayalaré bejleri. benne laknak az agák és bejek. 

J e g y z e t e k : zümbül örmény női név, jáczintot jelent: 
dermen és dejmen=dejirmen (malom) | avropa, a homlokra lelóggó 
üstök, épúgy nőknél mint férfiaknál; a hosszú hajat magár bicimi-
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nek (magyar szabás) is nevezik Anatóliában | terezi=terazi \ cam-
lé$a a török főváros kisázsiai oldalán levő hegycsúcs neve, Szkutari 
szomszédságában. 

25. 
i Laz-oyluju dar soyayta vwdu- A láz legényt szűk utczában 

lar, ütötték agyon, 
gélen gecen bir laz-oylu dediler. a jövő menő azt mondta rá, hogy 

csak egy láz legény. 

2 Laz-oylunun séngérdaylé ma- A láz legénynek CBéngÖs tűz-
sasé, fogója; 

azil olmus Kütahjanén pasasé, letették a kütáhjai pasát, 
céya gelmis Ajse gézen go$asé. előjött az Ajse asszony férje. 

s Mezerimi jol üstüne gassénnar, A síromat az út mentén ássák 
meg; 

gélen gecen $ivan ölmüs desinner. hadd mondja a jövő menő, hogy 
egy legény halt meg, 

B. Aman Ajsem allé jazmané sal- R. Ugyan Ájsém piros kendődet 
láma, ne libegtesd, 

ben jolgé-jéin, beni joldan ej- utas vagyok, ne téríts le az 
lemé. utamról. 

J e g y z e t e k : séngérdak avagy céngérdak egy csengős hang
szer neve | Ajse géz Ajse-lány illetőleg asszony. A kéz szó Anatóliá
ban «nőt» jelent, nem csak lányt | mezer e h. mezar (temető, sír) | 
desinner e h. desin-ler (hadd mondják). 

Egy tós-ifjúról szóló dal, a kit Ajse asszony férje üttetett 
agyon. A harmadik strófát maga az ifjú mondja, a ki bűnös szerel
méért életével lakolt. 

26. 
i Mustafam gaslaré gara-dér gara, Musztafám. szemöldökei feketék, 

feketék ; 
gerdende bennerin séra-dér séra, kebleden az anyajegyek egy. 

sorban vannak, egy sorban; 
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bu jel meskjenimiz bura-dér bura, ez idén a mi tartózkodó helyünk 
itten van, itten. 

Dejirmen deresi bir uctan u$a, Malom völgye egy végtől a má- 2 
sikig, 

icinde jatmadém üc giin üc gége. nem feküdtem benne három na
pot és három éjjelt; 

gurbannarkesejimsardéyémgege. áldozatot hozok azon éjjel, a 
mikor ölelem. 

B. Dejirmen deresi bülük-tür bü- R. Malom völgye részekből áll, 
lük, részekből, 

benim fjijergijim delik-tir delik. az én tüdőm össze vissza van 
lyukgatva. 

J e g y z e t e k : gerden e h. gerdan (kebel). — Szerelmi dal 
Kirezli vidékéről. 

27. 
Oda avléséndan cé%tém basém se- A szoba előcsarnokán kimentem, 1 

lamet, a fejem (egészségem) ép, 
carséja céytém ben goptu gijamet; a csársiha (vásárba) mentem, ki

tört az utolsó itélet; 
vurun argadasém allah emanet. üssétek társaim, Allah tartson 

meg. 

Jüsegikten götürsünner Salimi, Magas helyről hozzák elő Száli- 2 
fe-omat, 

•esim dostum sejir etsin halémé. társam s barátom hadd szemlélje 
a bajomat. 

At-pazarénan Tatarlar árasé, At-pazár (Ló-vásár) és Tatarlar s 
közötti hely, 

gojay-mé-dér telli gursun j'árasé, fájdalmas-é a csikós golyó sebe ? 
melhem bulép saramamééninesi. írt nem talált s nem köthette be 

az anyja. 

Üc géz-déy göprü alténda sa%- Hárman voltunk lányok, a hid 4 
landéy, alá rejtőzködtünk, 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. \Q 



146 Dí KUNOS IGNÁCZ. 

aramadéy jer galmadé joyladéy. hely nem maradt, a mit nem 
kerestünk s nem 

volna. 
fürkésztünk 

5 Irmay kenarénda esbabjujannar, A folyó partján ruhát mosók, 
juj ép jujép gül daléna serenner. mosva mosva rózsaágra terítők. 

B. Ben dojdum dünjama Salih 
dojmasén, 

bengilejin evlad jüzü görmesin. 

E. Én beteltem a világommal, 
Szálih ne teljen be vele, 

soh'se lásson gyermek arczot 
úgy mint én. 

J e g y z e t e k : avlé e h., havlu (udvar, előcsarnok). A hang
rend emilyen alakulása, hogy a mélyhangsorbeli u helyett é van, 
nagyon jellemzetes a kisázsiai nyelvjárásokra, v. ö. bakép e h. ba-
kup (nézvén), jatép e h.jatup (feküdvén), bulép e h. bulup (talál
ván), jujép e h.jujup (mosván) \jüsefyik e h. jüksegik, még telje
sebben jüksektfik (jüksek magas) | melhem (ír, kenőcs) e h. merhem | 
esbab népies elváltozása az esvab (ruha) szónak. — Szerelmi dal,, 
értelme elhomályosodott. Kütáhja vidékéről való. 

i Paraié göprüden uyradém gec-
tim, 

egei serbetini tasénan ictim, 
bir gége iéinde gui kimin uctum. 

2 Jiikümü jüklettim gavraném g'óc-
tü, 

jasséja vamadan gus kimin uctu. 

B. Arlamajén gézlar ablanéz ge-
lir, 

gajlé gelemezsiz gurban oluruz, 

bir ijid joluna gurban oluruz. 

A paroli hidon jöttem s átmen
tem rajta, 

a halál italát csészéstül ittam ki, 
éjszaka idején madár módjára 

repültem el. 

A terhemet felrakattam, a kara
vánom elköltözködött; 

mielőtt még az est idő eljött volna,, 
madárként elrepült. 

R. Ne sírjatok lányok, jön a 
nénétek ; 

ha nem jöttök többé, áldozattá 
leszünk, 

egy legény életének leszünk 
az áldozata. 
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J e g y z e t e k : kimin e h. gibi (kép, ként) | gavran, metathe-
8ÍBsel=kervan (karaván) | vamadan e h. varmadan | gajlé kisázsiai 
tájszó, valószínűleg a gajri mása. — Egy hosszú útra kelt ember
nek a dala, a kit úton baleset ért. A refrain egy lányé, a ki a kere
sésére indult és szintén odaveszett. 

29. 
Pencereji aca gomus, 
cil parajé sa ca gomus, 
giizelleri seée gomus. 
Emsem ujanmaz ujanmaz. 

Penceresi bei harmattan, 
öldüm jare jalvarmaytan, 

aljanay kirez dada/tan, 

Emsem ujanmaz ujanmaz. 

Penceresi penceresi, 
bu §€§€ %uma gejesi, 
gündüze donmüs ge$esi. 
Emsem ujanmaz ujanmaz. 

Az ablakot kinyitotta, * 
a fénylő pénzt kiszórta, 
a szépeket kiválogatta. 
Ha csókját szívom is, fel nem 

ébred. 

Az ablakja öt ujjnyira, a 
oda vagyok a rózsámhoz való 

rimánkodástól, 
a piros arcztól meg cseresznye 

ajktól. 
Ha csókját szívom is, fel nem 

ébred. 

Az ablakja az ablakja, s 
ma éjszaka péntek éjszakája, 
nappallá vált az éjjele. 
Ha csókját szívom is, fel nem 

ébred. 

J e g y z e t e k : mániszerű népdal, melyet a refrain közössége 
köt össze. Az em- (szopni) gyakran használatos a ,csókolnic he= 
lyett, vagyis ,a húst mintegy szopva erősen csókolni.' Brusszai 
tánczdal. 

30. 
Samaeli cam dibinde dolasér, Szamaeli fenyves alján kódorog, i 
goga bécay al gannara bulasér, piros vérbe ragad oda a nagy kés ; 
nazlé jarém aryam séra ulasér. hamis rózsám én utánam sze

gődik. 
10* 
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2 Gitmez oldu su daylarén du- Nem múlt el e begyeknek a köde, 
mané, 

goc jijitler vérmez oldu amané, kos legények nem adnak már 
kegyelmet; 

jarén guslu/ jine gouga zamané. holnap reggeli időben megint 
barcz ideje. 

8 Asté^ayém garlé garlé day olsa, Ha nagy havas hegy volna, a 
mit átlépek, 

indigejim mor sümbüilü bay olsa, ha viola jáczintos kert volna a 
hova leszállok, 

sevdigejim top zülüflü jar olsa. ha göndör fürtű lányka volna, a 
kit szeretek. 

4 Dumán va-dér su daylarén ba- Köd van e hegyek tetején, 
sénda, 

arzum galdé toprayile dasénda, vágyam maradt a földjében és 
kövében ; 

bir ijidin hal galmasén basénda. legénynek ne maradjon baj a 
fején. 

5 Felejin sillesi ejledi sersem, A sors csapása zavarttá tett, 
iflah olmaz derler her kimé sor- a kit csak kérdek, azt mondja : 

sam, nem lesz meg a szerencse, 
iflah olmaz ben bu dertten ölür- ha e bajtól meghalok, oda asze-

sem. rencse. 

B. Gahpe felek beni esten ajérdé. R. A gonosz sors páromtól el
választott. 

J e g y z e t e k : ulasér zejbek tájszó | zülüf (haj), kedvelt kife
jezése a népdaloknak a köztörök sac helyett, perzsa eredetije 
zülf. — Egy híres zejbek rablónak Szamáelinek a dala, a ki szin
tén Ájdin vidékén garázdálkodott. Egyes helyeit v. ö. a Gereli 
énekeivel. Ájdinban jegyeztem fel e dalt. 
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31. 
Sap jüklettim benim kanlém u$u- Tőzeget raktam a taligám végire, 1 

na, 
felejin ettiji gitti güjiime, a mit a sors velem tett, nehe

zemre esett; 
gézén ninesi aylajor sücüme. a lány anyja az ón hibámért sír. 

Ceker ajréléy janarém elinden, Bánt a válás, égek én miatta, 2 

alérém dedi-de döndü sözünden, azt mondta, hogy elvesz s eltért 
a szavától; 

ölem gurtulam hovarda elinden. bár meghalnék s megszabadul
nék e kicsapongó keze közül. 

B. Ellerin devesi gelir üzümden, R. Mások tevéje jön a szőlőből, 
aylajé oldum gözümden. sírni kezdtem a szememből. 

J e g y z e t e k : kanlé két kerekű szekér vagyis taliga | ölem 
gurtulam rövidítve = ölejim és kurtidajém \ aylajé oldum dialektikus 
igealak, az irodalmi nyelvben kevésbbé használatos. — Az Olym-
pus-hegyi falvak közt jegyeztem fel. 

32. 
Saré-zejbek inip gelir inisten, Szőke zejbek lefelé száll a hegy- * 

oldalról, 
her jannaré görünmejor gümüs- semmi része sem látszik ki az 

ten, ezüstből; 
kabarém joy dán gege-ki gümbüs- nincs tudomásom a tegnap éjjeli 

ten. mulatságról. 

Saré-zejbek inip gelir dereden, Szőke zejbek lefelé száll a 2 
völgyön, 

her jannaré görünmejor béreden, semmi része sem látszik ki a. 
sebből; 

hekim napsén, eji olmadé-/ jara- mit tegyen az orvos, ki nem gyó-
dan. gyúltunk a sebből. 

Saré-zejbek su dajlarda jaslanér, SzÖke zejbek ezeken a hegyeken fr 
. tartózkodik, 
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jaymur jayar silahlaré paslanér, eső esik, a fegyvere megrozsdá
sodik ; 

benim jarém gücüjükten uslanér. az én szeretőm kiskora óta esze-
sedett. 

J e g y z e t e k : sáré nemcsak sárgát, hanem szőkét is jelent | 
inip az irodalmi inüp helyett; v. ö. gelip, gidip \ napsén, össze
vonva ebből: nejapsén (mit tegyen) ; v. ö. nedegen e h. ne edegek-
sin (mit fogsz tenni), napában e h. ne japagaksén (mit fogsz csi
nálni). Ájdin vidékén nedegen helyett neggén is használatos, vala
mint nappatérsén e h. ne japarsén (ne japup jatarsén). — Rabló-
ének, melynek a ,szőke zejbek' a hőse. Brussza vidékén jegyez
tem fel. 

33. 
a Sijah davuy depeli, 

gulaylaré güpeli, 
evlen derim evlenmez, 

singi-ki gézlar siipeli. 

% Gül gopardém asmadan, 
fistan japtém basmadan, 
gdyéfi bordán gidelim, 
pulis golu basmadan. 

8 Su daségaldér-sana, 
jélané öldür-sene, 
ganén géz istijorsa, 
geseni doldur-sana. 

4 Pembe üzüm salyémé, 
jarém borda saylé-mé, 
ja veriniz jar érné, 
aldérérém aylémé. 

B. Allé-da basma nine nine jar, 

Fekete tyúk búbosán, 
a fülei függősen; 
mondom házasodjék s nem há

zasodik, 
a mostani lányok kétesek. 

Eózsát téptem a lúgosból, 
szoknyát csináltattam vászonból; 
keljetek fel, menjünk innen, 
mielőtt a rendőrség el nem fog. 

Ezt a követ emeld fel csak, 
a kigyót öld meg csak; 
hogy ha lelked lányt akar, 
erszényedet töltsd meg csak. 

Piros szőlő fürtje, 
itt van-e rózsám elrejtve ? 
vagy adjátok a rózsámat, 
vagy az eszemet vesztem el. 

R. A pirosas is nyomott vászon, 
néne néne lány; 
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pidln-da jazma nine nme jar, a pettyes és rajzolt vászon, 
néne néne lány; 

el oylu benim neme neme jar, másnak a fia mire való nekem, 
az ölelő is bájos, nem mond-

saran-dajosma demedim-mi jar? tam-é lány? 

J e g y z e t e k : sin$i e h. simdi (mostan) | bordan=burdan 
{innen); lejjebb meg pulis=iroá. polis (rendőr). — Mánikból ösgzör 
tett tánczdal, Kirezli mellől. A refrainje meglehetős értelmetlen. 

34. 
Sular almés dejirmenin bendini, 
coy aramés bulamamés dengini, 

tüllü ciceklerden almés rengini. 

Ajva dibi serin olur jatmaya, 

gézlar gelir sürü sürü baymaya ; 

hepsi gitsin, jarém galsén jat
maya. 

Salyém olur su derenin sövüdü, 
géz annen joy kimden aldén övü-

dü? 
onbesinde bir jar sevdim büjüdü. 

Iki ördek day basénda gonaryan, 

ujumés galmésém gerden emer-
ken, 

ben bu keremeti senden umaryan. 
méltem. 

Víz lepte be a malom víztartóját 1 
sokat kereste, nem találhatta a 

. párját; 
különféle' virágoktól vette a 

színét. 

A birsalmás töve hűvös a fek- 2 
vésre, 

a lányok csoportonként jönnek 
nézni; 

mind menjen el, a rózsám ma
radjon feküdni. 

Nagy fürtű e völgynek a nyírfája, s 
lányka nincs anyád, kitől kaptál 

tanácsot ? 
egy tizenöt éves lányt szerettem, 

nagyra nőtt. 

Két récze volt a hegy tetejére 4 
szálló félben, 

elaludtam a mint a keblét csó
koltam, 

e kegyességet a mint tetőled re-
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J e g y z e t e k : tüllü=türlü \ sövüd (nyirfa=irod. söjüt, v. ö. 
köv és köj (falu); meg alább : övüd e h. öjüt (tanács). — Ajdin vi
déki népdal. 

35. 
i Su garsé-ki jvjla ne güzeljajla, E szemközti mező be szép egy 

mező, 
gijamet hasrete galérsa böjle, a végitélet ilyen ; 
ölüm-mar diinjada var helal ejle. meghalás van a világon, menj 

bünbocsátani. 

2 Su garsé-ki daya gectim otüditm, E szemközti hegyre mentem le
ültem, 

Lokman hekim kimin £errah ge- olyan sebészt hoztam mint Lok-

tidim, mán orvos ; 
hic benim halimden bilen olmadé. nem volt a ki bajomat megér

tette volna. 

3 Aském derjaséna attém ben bir Szerelmem tengerébe egy követ 
das, dobtam, 

ne annemmar ne bubam-mar ne nincsen apám se anyám se test
tartási, vérem, 

keskin bécayilen vjgun argadas. éles kés és alkalmatos társ. 

B. Jürü dilber jürii, sacén siirün- R. Haladj bájos haladj, hadd 
sün, kuszálodjék össze a hajad, 

ac bejaz gössünü memefi gö- fedd fel fehér kebled, melled 
rünsün, hadd lássék ; 

evvel benim idin singi kimin sin. előbb enyém voltál, mostan 
kié vagy? 

J e g y z e t e k : ölüm-mar e h. ölüm-var (halál van) | otüdum 
e h. oturdum, az olympushegyi falvakban otödum-ot is mondanak, 
v. ö. getidim e h. getirdim (hoztam) | gössünü e h. göjsünü (göjs 
mell). — Brussza vidéki népdal. 
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36. 
Céytém depenin baséna. 
alt janém dere; 
dislemisler alt janaya, 
ker jani here. 

Céytém depenin baséna, 
alt janém bostan ; 
say golum joruldiii 
sol gola jaslan. 

B. Arabistan gézlaré, 
ne don gijer ne fistan. 

Felmentem a domb tetejére, 
alulról völgy; 
megharapták az ajakát, 
mindenfelől seb. 

Felmentem a domb tetejére, 
alulról gyümölcsös kert; 
a jobb karom kifáradt, 
a bal karra támaszkodj. 

R. Arábia lányai, 
nem viselnek se bugyogót se 

köntöst. 

J e g y z e t e k : dislemek ,megharapnif értelmében tájszó. 
Itten ,megharapással járó csókolást' jelent; úgy megcsókolta, hogy 
a foga helye is ott maradt. — Tánczdal Kirezli nevű faluban. 

37. 
Tovana govun astém, 
a benim mánet dostum, 
ben sana ne söjledim, 
sen bana neden küstün? 

Bahcalarda güz bülügü, 
manet-mi-sin jilz gülü§ü, 
ben senin-im dep dep, 

ellerin oluzu. 

Az ereszre dinnyét akasztottam, i 
óh én makranczos szeretőm; 
mit mondtam én neked, 
miért haragudtál meg rám ? 

A kertekben őszi csirke, 2 
makranczos vagy-é arcz nevető ? 
én a tied vagyok, ezt mondo

gatva 
a másoké levő. 

J e g y z e t e k : tovan e h. taván (eresz), és utána govun e h. 
havun (dinnye); szokatlan zártabb kiejtések Kelés zejbekjei közt, 
Ajdin és Ala-seher környékén | dep-dep összevonva = dejiip-dejiip 
(mondván). 
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38. 
1 Ülkerinen doyar sabah jeldezé, 

bizi jayjé janzérde géral gézé. 

a Jéldézlarén sah és é, 
alemner patsahésé, 
barmayénda hatem jmük, 
golunda altwi bilezik, 
gézgayéz oylana janéy. 

8 Savak atté deller, 
iilker batté deller, 
savak atmaz ülker batmaz, 
anaslé-da betiden gacmaz. 

B. Doya doya sabah jeldezé doya, 
kjauran giran ganné olur, 
doya doya sabah jeldezé doya. 

Ülkerrel kél fel a reggeli csillag, 
megégetett meggyulasztott a ki

rálylány. 

A csillagoknak sábja, 
a világok pádisáhja, 
az ujján pecsét gyűrű, 
a karján arany karperecz, 
a lányka az ifjúba szerelmes. 

Azt mondják: a hajnal pirkadt, 
azt mondják : az ülker szállt le ; 
a hajnal nem pirkad, az iilker 

nem száll le, 
nem kerül el ő sem engem. 

R. Felkél a reggeli csillag, felkél, 
a kerván girán véres lesz, 
ha felkél a reggeli csillag, ha 

felkél. 

J e g y z e t e k : ülker egy csillagzat neve (plejádok) | janzérde 
e h. jandérdé (integetett) | sahésé, patsahési, raghalmozással e h. 
sahé,patsahé, v. ö. a sztambuli kimi-si e h. kim i \alemner e h. alem-
ler (alem világ) | jüsük e h. jüziik (gyűrű) | janik dialektikus szó 
a ,8zerelmesc kifejezésére (janinak égni) | savak e h. sefak (hajnal). 

Eégi jósdal töredéke, nagyobbára értelmetlenné vált. Egy 
brusszai öreg embertől jegyeztem fel, a ki azt mondta róla, hogy 
a csillagokról ezzel a verssel szoktak volt jósolgatni. 

39. 
i Üc géz-édéy Ibrailden aldélar, Hárman voltunk lányok, Brajlá-

ból vittek el; 
ikimiziíi jolda bojnun vurdular, kettőnknek az úton ütötték le a 

fejét; 
birimizi bas gérala verdiler. egyikünket a főkirálynak ad

tak el. 
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Ibrailden haj Ahmedin gézé-
jdém, 

Brajlából Hadsi Ahmed leánya a 
voltam, 

ak hahat üstünde garajazé-jdém, fehér papiroson fekete írás 
voltam, 

anam bubamén géjmatlé gézé- apámnak anyámnak drága 
jdém. leánya voltam. 

Cé%a büsem su bajérén düzüne, Bár fel tudnék szállni e hegy- s 
oldal síkjára, 

ujma dedim ujdé eller s'ózüne, mondtam: ne higyj s hittél a más 
szavának ; 

mail oldém jaurum ela gözüne. megszerettem a galambom kék 
szemét. 

Ibrailin cesmeleri harlajor, Brajlán&k a forrásai cserge- 4 
deznek, 

jaylé gursun ^ijerimi daylajor; zsíros golyó a bensőmet égeti; 
anyámasszony el-elzokog ma

gában. 

sin, 

Varén söjlen garib annem ajle- Menjetek mondjátok: szegény 5 
anyám hadd sírjon, 

piros ruháit vesse le és feketét 
öltsön, 

vigasztalódjék, hogy megjön a 
gyermeke. 

allare cé%arsén gara bajlesin, 

oylum gelegek-tir gönün ejlesin. 

J e g y z e t e k : kahat e h. kjad (kjayéd papir) |géjmatlé e h. 
kijmetli (értékes, drága) | sijim-sijim aylajor keservesen, könnyhul-
latva sír | ajlesin e h. aylasén (sírjon), bajlesin e h. iaylasén (kös
sön). — Balladaszerü dal a három oláhországi testvérről, a kiket 
Brajlából raboltak el. A két ifjút az úton ölték meg, a lányt elad
ták a ,főkirálynak'. Szomorú fogságából énekeli a lány e dalt, 
mely egy másik változata szerint, azzal végződik, hogy visszakerül 
anyjához. Aj din vidékéről való. 
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•40. 
i Varén söjlen anama, 

sandéyimi acmasén, 
cuha saularlaréma 
tel ufr/uru da%masén, 
Arifim, gelir deje 
bu joliara ba%masén. 

2 Ak-isarén zejbeji üstüm atladé, 

gélen gecen a$eb Arif bu-mé-dér 
dedi. 

B. Arifim Arifim 
jangén bajgen Arifim, 
bir josma joluna ölüp 
giden Arifim. 

Menjetek, mondjátok meg 
anyámnak: 

a ládámat ne nyissa ki, 
a posztó bugyogóimra 
finom madzagot ne illesszen; 
azon hitben hogy Árif)a jön, 
ezen utakra ne nézzen. 

Akiszárn&k (Fehérvár) zejbekje 
sodromból kivett, 

a járókelők azt mondták, vájjon 
ez-ó Arif. 

R. Arif ovo. Arifbm, 
heves méla Arifom, 
egy bájos miattmeghaló Arif om. 

J e g y z e t e k : saular metathesissel=salvar (bugyogó). — Tö
redékes dal egy Arif nevű rablóról, a ki elkerült otthonról és úton 
érte utói szomorú sorsa. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 



Egy vepsz daltöredék. 

A h l q v i s t Á g o s t , kinek korai elhunytát a finn tudomány csak 
imént siratta meg, azt mondja « M u i s t e l m i a m a t k o i l t a V e n á -
j á l l á » (Úti emlékek Oroszországból) czímü könyvében, hogy avepszek-
től nem hozott dalokat azért, mert vepsz dal egyátalán nincs. Határo
zottan állították előtte, hogy olt emberemlékezet óta kizárólag orosz a 
dal nyelve és senki sem tud arról, hogy ott valaha vepsztíl daloltak volna. 
Ebből ő azt következteti, hogy a vepszeknek soha sem is voltak dalaik 
és — teszi hozzá — «nyelvük rendszere is olyan, hogy a runóalkotásnak 
az a módja, melylyel a mi nyelvünk (a finn nyelv) él, ki van és ki volt 
belőle zárva.» 

Habár ez az állítás nincs minden alap nélkül, mégis túlságosan 
merevnek bizonyul azzal szemben, a mit alúlirott az 1889. év nyarán a 
vepszeknél tapasztalt. Az csakugyan áll, hogy a vepsz ember mai napság 
munka és mulatság közben mindig oroszul dalol, oroszul reczitálják la
kodalom, temetés stb. alkalmával a sirató verseket, oroszul mondják a 
ráolvasó igéket is, de azért szó sincs róla, hogy vepsz dal egyátalán ne 
léteznék. Igaz, hogy ha vepsz dal felől tudakozódunk, majdnem min
denütt az az első felelet, hogy ilyen dal egyátalában nincs, hogy ilyent 
soha senki se tudott, és így tovább; de némi idő múlva, a bizalom növe-
kedtével, a gyermekek lassanként mégis eszmélnek egyre-másra s utó
végre akad valami vén asszony, a ki előáll azzal, hogy tud ő egy «igen
igen régi dalt.» 

Kétségtelen, hogy azok a dalok, melyekhez ily módon juthatunk, 
nem valami nagy becsüek. Jó részük gyermekdal és versike. Természetes 
egyébiránt, hogy épen a gyermekdalok vepsz nyelvűek, mert a gyermekek 
általában még nem értik az orosz nyelvet, míg a felnőttek ma már csak
nem mindnyájan. De azért van még néhány szerelmi dal is, melyekben 
az ifjú megénekli epedését a «piros, csinos arcz, a lenolajtiszta szem, a 
tejfölszínű nyak és a fekete, csinos szemöldökök* után, vagy melyekben 
a leány megcsalt szerelméről dalol, vagy igéri, hogy levelet ír a fehér 
czárnak, hogy fogadja el testvérét katonának és engedje haza érte a ked
vesét. Azomban oly dalaik, melyekben bármi csekély mythosi vonás jelent-
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keznék vagy a régibb kornak valamely ismertető jele tűnnék föl, jófor
mán alig léteznek. Csupán egyetlenegyre akadtam ilyenre, de ez aztán 
ismeretes a vepsz lakosságnak egész területén s belőle több változat van 
gyűjteményemben följegyezve. Legyen szabad ezt itt bemutatnom úgy, 
a mint az Ojat folyó partján levő Ladv nevtí egyházközségben dalolják 
és alább mellékelnem hozzá a szó szerinti finn és a magyar fordítást. 

Vepszül: 
Joksin, joksin jogút mö, 
Ulez katsuin: pdivöi pastab, 
Aléz katsuin : kudmoi kustab, 
Jogoid' mö katsuin : venoi ajab. 
«Kénen netse venéhut?» 
Tatoihudén venéhut! 
«Ota tataim venoihe/» 
«Ei le tütóim sijastaié: 
Itse. istun perai&es, 
Jougaiied né nenaiées, 
Káduded né melaiSes. 
Andan mind sinun, t'ütoi, Paivöin 

tóga mehelé.» 
«En mané mind Paivöin taga 
Pitkiks pdiviks pastmaha.» 

«Andan mind Kudmoin taga.)) 
«En mané mind Kudmoin taga 
Pit'kiks üiks kustmaha, 
Viluiks zoriks kistmaha.o 
«Andan mind sinun Tdhthöin 

taga.» 
((En mané mind Tdhthöin taga 
Pitkiks zoriks pilkistumaha. 
Mdnén mind lesk'akan poigan 

taga 
Krestjanskiad radod radmaha, 
Magedad lounat sömha, 
Kanzad zavodmaha 
Lapsid iehmaha, 
Peremenoid' kazvatamha. 

Szószerinti szuomi-finn fordítás. 

Juoksin, juoksin jokea myöten, 
Ylös katsoin : paiva paistaa, 
Alas katsoin : kuu kumottaa, 
Jokea myöten véne ajaa. 
«Kenen tuo venonenh) 
Taattosen venonen! 
((Ota, taatto, venehesen ! 
«Ei ole tyttöni sinulle sijaa : 
Itse istun perdisessd (s. o. pe-

rdssd). 
Jalkaiset ne nendisessd, 
Kdföset ne mehisessa. 

Annán mind sinut Pdivdlle 
vaimoksi.» 

((En mene mind Pdivdlle 
Pitkiksi pdiviksi paistamaan.n 
«Annan mind Kuutamalle.v 
En mene mind Kuutamalle 
Pitkiksi öiksi kamottamaan 
Viluiksi koiteajoiksi loistamaan.» 
((Annán mind sinut Tdhdelle» 
«En mene mind Táhdelle 
Pitkiksi koitteiksi pilkistele-

mddn. 
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Ménen mind leskiaank pojalle, Perhettá hankkimaan, 
Talonpojan työta tekemaan, Lapsia synnyttamaan, 
Makeata lounatta syömaan, Sukupolvia kasvattamaan. 

Magyar fordítás : 
Futok, futok a folyó mellett, Hogy naphosszat sütkérezzek.)) 
Fölnézek: a nap süt nagyban, Odaadlak hát a holdnak. 
Lenézek: hát holdvilág van. «Én biz a holdhoz el nem me-
Nézem a folyót: csónak megy gyek, 

rajta. Hogy éjtszaka fényeskedjek, 
«Kié ez a csónak?» Hűs hajnalban ékeskedjek.* 
Apámé a csónak! Od'adlak hát a csillaghoz. 
«Végy apám a csónakodba!* «Nem megyek én a csillaghoz 
Nincs leányom itt helyed. sem, 
Én ülök a farában, Hajnalhosszat pislákolnom. 
Lábacskám az orrában, Özvegy asszony fiához mék, 
Kezecském a kormányon. Mezei munkát mivelnem, 
Od'adlak én téged leányom fe- Jóizű ebédet ennem, 

ségűl a naphoz. Házi népet alkotnom, 
«En biz a naphoz el nem me- Magzatokat szülnöm, 

gyek, Nemzedéket fölnevelnem.» 
Ilyenféle, habár némileg eltérő szavakkal, ezen dalnak valamennyi 

variánsa, melyek nálam jegyzékbe vannak véve. Néhányszor azt is mon
dották, hogy ez csak töredéke egy igen hosszú dalnak, mely már fele
désbe merült és már a gondolat homályossága is bizonyítja a darabnak 
töredékes voltát. A finn költészetnek minden ismerője észreveszi, miből 
ered ez a homály, nevezetesen, hogy itt tulajdonkép két ballada van 
összekeveredve. 

A finn nép lyrai runói gyűjteményének, a Kanteletarnak III. részé
ben van egy ballada, a ((megszabadítandó leány» (Lunastettava tyttö), 
melynek egyik változata (Kanteletar I I I : 31.) összevág töredékünk kez
detével. Ott egy leányról van szó, a ki 

Föltekinte az egekre, 
Fönn az égen nap süt szépen, 
Letekint a föld színére, 
A föld színén csónak mégyen. 

Apja csónakja ez, s a leány kéri apját, vegye föl a csónakjába, de 
az apa nem teszi meg. Következik azután az anyja, leánytestvére, bátyja 
csónaka, de közülük egyik se hajlandó a leányt csónakjába fogadni, míg 
végre jön a vőlegény, a ki teljesíti kérését. Mily csekélyre s értelmetlenre 
száradt le a vepsz runóban ez a ballada! 

E dal, mely a csónakba kéretőző leányról szól, csak Karjaiában és 
Ingermanlandban ismeretes. Meglehet, hogy eredetileg más ballada ez, 
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mint azon Európaszerte elterjedt költemény a ((megszabadítandó leány
ról», vagyis az elrabolt leányról, a ki hiába kéri apját, anyját, férfi és 
leánytestvérét, hogy váltságdíjjal megmentsék, míg végre a vőlegénye 
váltja ki. Messzire vezetne, ha a balladatárgy eredetét és viszontagságait 
akarnók fejtegetni, legyen szabad e tekintetben csak a bold. K r o h n 
G y u l a professzornak a Virittájá II . részében közölt becses dolgozatára 
utalnom. 

A dal utórésze, hol a leánynak a naphoz, holdhoz vagy a csillaghoz 
meneteléről van szó, szemmelláthatólag egészen más balladakörbe tar
tozik. Egy kissé lazán is függ össze az előzővel, noha majd mindig annak 
folytatásakép dalolják. Talán a dal kezdetén említett nap és holdvilág 
hatott ez eredetileg teljesen különálló balladatárgyak összevegyítésére. 
A dalnak ez a fele összevág ama régi finn balladával, mely a Kanteletar
ban «Suometar kérői» ( I I I : 6.) czímen található. Ebben sokkal bővebben 
elé van adva, hogy miképen jőnek a Snometar kérői különféle helyekről: 

Kérőket a hold is külde, 
Kérő jött a naptól szinte, 
Harmadik a sarkcsillag volt. 

A hold kosarat kap, mert a leány nem akar a «holddal együtt éjje-
lezni» ; de nem hajlik a leány a naphoz sem, a ki tavaly nyáron leégette 
hevével a gabnavetóseket; hanem az a boldog, a kihez a lány elmegy, 
a csillag, mert az «nem kering és nem kanyarog, sem alakját nem cseréli.» 

Sajátságos, hogy ez a Holdról, Napról és Csillagról mint kérőkről 
szóló ballada egész teljességében csupán az észteknél van meg, s a Kan
teletarban található finn dal, úgy látszik, csak fordítás az észtből. Nyu
gati Ingermanlandban, melynek runótárgyai általában egyeznek az 
észtekéivel, sőt Karjaiában is megtaláljuk e dalnak némely változatait, 
habár azok, a melyeket ismerünk, alakjukra nézve meglehetősen rom
lottak. Hogy vájjon az észt és a vepsz alakoknak e párhuzamossága egy
ségük idejéből való emlék-e, vagy csak egy közös (orosz ?) forrásból ered, 
annak vizsgálatába ezúttal nem bocsátkozhatom. 

Mindenesetre ily töredéknek létezése a vepszek között, a kiktől 
eddig egy sornyi runó sem vala ismeretes, igen figyelemre méltó. Egészen 
más következtetésre indít ez bennünket, mint a melyre Alqyist jutott, 
nevezetesen arra, hogy egykor a vepszek népköltészete is gazdagabb volt, 
épúgy, mint egyéb finn népeké. Az eloroszosodásnak hatalmas ereje, mely 
a vepszek szokásaira, világnézetére s nyelvére is hatott, elpusztította, 
elnémította népdalukat is. Nem telik bele igen nagy idő, s a vepsz nép 
megszűnt létezni, úgy hogy majd csak egyes vidéknek fenmaradó finn 
helynevei, mint megannyi sírkő, fogják bizonyítani, hogy ott valaha finn 
nép lakott. SETALA E M I L . 



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—XXL köt. 1862—1890. Ára kötetenként . 
I I—X-ig 1 fit 50 kr., 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 A r o n . 1874—86. 8-adrét. 

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

Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi : Vo 1 f G y. 
I I I . 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 . É rdy 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. Pé ldák könyve. A sz. 
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. kö te t . 
Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — XII . kötet. 
Döbrentei C. Teleki C. — X I I I . kötet . Fesztet ics Cod. Pozsonyi C. 
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y. 

Ára köte tenként 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 1 d y ; a Csemesz-töre lék 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 A r o n . I. kö te t : Középkori magyar költői maradványok 1877.II.—V. 
k ö t e 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 - ré t .Ára5 frt. 

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok 1879 Ára 60 kr. 
I I . sz.Zűrjén nyelvmutatványok. K ö z l . B u d e n z J . s Halász 1.1183. Ara60kr . 

I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ára 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 . 1884 Ára 60 kr . 
V I I . 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 . 
VI I I . szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jemtlandi lapp nyelv

mutatványok. 1886 Ára 60 kr. 
IX. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I I I . Ume- és Tornio-lappmarki 

nyelvtudományok. 1887 Ara 1 frt 20 kr . 



(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közleményekéből.) 

RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammatico-
rura linguae Hungaricae veterum.) Kiadta T o l d y F. 1866. Ara 2 frt. 

REGÜLY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 
H u n f a l vy P á l 1864. . Ára 2 frt. 

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

A MAGYAR 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 bírá
lata. Irta I m r e S á n d o r . 1873 Ára 1 frt. 

KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Forditotta 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 frt 70 kr. 

KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta Sz. 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 P á l , osztály titkár. 
I—VIII. köt. 1867—1880. Ára21 fit 65 kr. — IX. köt. 1881. Ára 3 frt 20 kr. — 
X. köt. 1882. Ára 4 frt. — XI. köt. 1883. Ára 3 frt 70 kr. — XII. köt. 
1885. Ára 5 frt 10 kr. — XIII. kötet. 1886 Ára 3 frt 40 kr. — XIV. köt. 
1887—89. Ára 3 frt 80 kr. — XV. köt. (1 - 9 . sz.) . . . . Ára 4 frt 65 kr. 

SIMONYI ZS. Amagyar határozók. I. köt. 1. és 2. fele 1888 és 1890 Ára 3 frt 20 kr. 

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

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. Irta B u d e n z J. 
Első füzet:Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt.Közl.-ből.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. 1^87 Ára 80 kr. 

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

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

OSZMAN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I., II. köt.: Oszmán-török 
népmesék és népdalok. Gyűjtötte dr. K ú n o s Ignácz. 1887—89. Ára 5 frt 10 kr. 

HÁROM KARAGÖZ-JÁTÉK. 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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