
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 
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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. 



156 Dí KUNOS IGNÁCZ. 

•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. 




