
Kisázsiai török nyelv. 

I I . Brussza vidéki szólások. 

1. Aya^a céysam pabujlarém jerde galmáz. 
Ha a fára mászok, nem maradnak a papucsaim a földön. 

2. Aylarsa anam aylar, kusurii jalau aylar. 
Ha sír valaki, akkor csak anyám sir, a többi tettetve sír. 

3. Ayalek vermejinen, ijidlik gacmajénan. 
Az uraskodás adással (jár), a legénykedés futással. 

4. Ajzé ejri gözü sasé, ensesinden belli dir. 
Szája görbe, szeme kancsal, tarkójárói is megismerhető. 

5. Aliinak göppeji jol gojadér. 
Az ostoba kutyát az út véníti meg. 

6. Ahmak göppek hisse umar baklavadan. 
Az ostoba kutya részt remél a rétesből. 

7. Aj éééyena zejtin silkijorsun. 
A hold fényébe olajbogyót rázogatsz. 

8. Ak göppejiü pambuy tarlaséna zararé olar, 
A fehér kutya kárára van a pamuk (termő) mezőnek. 

9. Ayjl Selanik, fikir gajdérak. 
Az esze Szalonik(ban van), gondolata a játékon. 

10. Ayellé sinek jourda gonur, sehre gelir ; ayélsez sinek gihere 
gonur, göve gider. 

Az okos légy savanyu tejre száll, a városba jön; az ostoba 
légy májra száll, a faluba jön. 

11. Aksar seker, soj-dur ceker. 
Sántikál ugrál, ilyen a-fajtája, kibírja. 
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12. Al gasajé gir ahéra, jayré olan gégénsén. 
Vedd a lókefét, menj (vele) az istállóba, a kinek baja van 

vakaródzék. 
13. Altén arába gümiis tekei'lek. 

Arany kocsi, ezüst kerék. 
14. Annadéy jel dejmeni, suju nerden gelir f 

A szélmalmot megértettem, de honnan jön a vize? 
15. Ardé galkan önü jelken, jat oylum jat, taha erken. 

Hátul támaszték elől vitorla, feküdj fiam feküdj, még korán 
van. 

16. Aslan eniji aslan olur, sécan eniji cul kesén olur. 
Az oroszlán kölyke oroszlán lesz, az egér kölyke meg zsák

rágó. 
17. As bisirenin, is basaranén. 

Az étel azé a ki megfőzi, a dolog pedig azé a ki megkezdi. 
18. As dasarsa kepceje baha olmaz. 

Ha kifut az étel, nagy az ára a merítő kanálnak. 
19. Ac göppekjérén deler. 

Az éhes kutya kemenczét fúr át. 
20. Acma gutuju, söjletme kütüjii. 

Ne nyisd ki a skatulyát, ne beszéltesd a rosszat. 
21. At alérsan tavladan, goppek alérsan mandradan. 

Ha lovat veszel, az istállóból (vedd); ha kutyát veszel, a juh-
akol mellől. 

22. Ates demeknen dil janmaz. 
Azzal hogy tüzet mondasz, nem ég meg a nyelved. 

23. Bahalédan u$uz sej joy-tur. 
Nincs olcsóbb dolog a drágánál. 

24. Basen gól, ajayén bénar. 
Fejed tó, a lábad kút. 

25. Bekle essejim bekle, jaz gele, sábén sana jon$a vére. 
Várj szamaram várj, hadd jöjjön a nyár, gazdád majd akkor 

lóherét ad. 
26. Ben derim Abdi Gázi, sen dersin: barday boy azé; ben derim 

ilmi-hikmetten, sen dersin: kilimi kim caldé mektebden. 



KIS-ÁZSIAI TÖRÖK NYELV. II. 263 

Én azt mondom Abdi Gázi, te azt mondod ,pohár szája'; én 
,ilmi hikmetet' (filozófiát) mondok, te meg azt, hogy ki 
lopta el a szőnyeget az iskolából. 

27. Ben derim paskolja haftasé, sen dersin: mangal tahtase. 
Én húsvét hetét mondok, te azt mondod hogy a tűzhely 

deszkája. 
28. Ben cera^e oldém, aj aysamdan doydé. 

Én tőzeg árus lettem, azóta este kel fel a hold. 
29. Benden céytén, bana-mi jüzmek öjredijon ? 

Tőlem származtál, engem akarsz úszni tanítani ? 
30. Béni soymajan jélan bin jasasen. 

Az a kígyó, a mely engem meg nem harap, akár ezer évig 
éljen. 

31. Bénim adém Ire^eb, üzüm' aldém bir %eb. 
Az én nevem Kedseb, egy zseb szőlőt vettem. 

32. Bezir bardayénda zambay jayésmaz. 
Az olajos pohárba nem illik bele a liliom. 

33. Biber-de gara-dér amma bejler ayase garsésena ceyar. 
A bors is fekete, de azért a bejek ura tiszteleg neki. 

34. Bilmedin atén ardéna gitme, ja gapar ja deper. 
Ne menj a ló után ha nem ismered, vagy harap vagy 

rúg. 
35. Bin isci, bir basci. 

Ezer munkás, egy felügyelő (főnök). 
36. Bir aya$ suda coy turursa olur abanos, bir müsafir coy turursa 

olur babanéz. 
Ha soká áll a fa a vízben, ébenfa lesz belőle; haeokámarad 

a vendég, apátok lesz. 
37. Bir deli gujuja bir das atmés, gerk ayéllé ceyaramamés. 

Egy bolond követ dobott a kútba, negyven okos ki nem 
húzhatta. 

38. Bir gulayen At-bazare, bir gulayén bit-bazaré. 
Egyik füled At-bazárban, másik füled Bit-bazárban. 

39. Boy bulsa bálában jer. 
Ha ganajt talál . . . . 

C 
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40. Day jürü day jürü, day jiiriimezse abdaljiirü. 
Hegy lépj, hegy lépj; ha a hegy nem lép, remete lépj. 

41. Damna damna gol olur, ayar gider sel olur 
A cseppekből tó lesz, folyik halad, rohanó ár lesz. 

42. Das dasénan basbasénan, kel davuy kel horozénan. 
Kő a kővel, fej a fejjel, kopasz tyúk a kopasz kakassal. 

43. Dausan daya kiismüs, dayén habáré joy. 
A nyúl megharagudott a hegyre, a hegynek nincs tudomása 

róla. 
44. Deli géz düjün etmis, en basa kendi gecmis. 

Bolond lánynak volt a lakodalma, a legfőbb helyre maga, 
ült. 

45. Denizi gecenedek sejtanénan gardas ólmaié. 
Mig át nem keltünk a tengeren, az ördöggel kell barát

koznunk. 
46. Deveji handéytan ailadan bir dutam ot olur. 

A mi a tevét az árkon átugratja, az egy marok fű. 
47. Dilin kemiji joy, ujdur ujdur söjle. 

A nyelvnek nincsen csontja, hazudj hazudj beszélj. 
48. Dimjata pirinje giderken evde-ki bulgurdan olur. 

Damiettbe rizsért menvén, otthon a főtt zab is kifogy. 
49. Doyurdum orlum oldu, everdim gonsitm oldu. 

Szültem, fiam lett; házasodtam, szomszédom lett. 
50. Dolmajé jut, dilini dut. 

Nyeld le a tölteléket, fogd a nyelved. 
51. Donsuzun göjnünden günde gérk arsén bez gecer. 

A kinek alsó ruhája nincs, annak negyven rőf vászon fordul 
meg naponként az eszében. 

52. Düjün gectikten sonra, génajé götiine goft. 
Ha elmúlt a lakodalom, a henna festéket akár a fenekedre 

teheted. 
53. Düjün iki gissije, bi-de deli gonsuja. 

A lakodalom két személynek szól, meg a bolond szom
szédnak. 

54. Düjün kemijinden göppek davlanmaz. 

) 
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A lakodalmi csonttól a kutya meg nem hízik. 
:; 55. Düsman evinde dérnak kes, dóst evinde üst degié. 

Az ellenség házában körmöt vágj, a barát házában tiszta 
ruhát válts. 

56. Ehtijar gozinen géz al, genc gözinen bez al. 
Öreg szemmel lányt végy, fiatal szemmel vásznat. 

57. Ej felek, kimine gavun jedirir kimine kelek, kimine börek jedi
rir kimine kürek. 

Óh sors, kivel sárga dinnyét etet, kivel éretlent; kit rétessel 
tart el, kit meg veréssel. ' : 

58. Ejlik et kelé, öviinsiin ele. 
Tégy jót a tarfejűvel, hadd dicsekedjék más előtt. 

59. Ekmedim bostan, bitmedi salgam. 
Nem vetettem be a veteményes kertet, nem nőtt benne répa. 

60. Ekmek buldun giris, daja% buldufi sivis. 
Kenyérre találtál, siess vele; verésre akadtál, fuss. 

61. Ekmek hédrén su Bedrin, jenjen gudrun. 
A kenyér a prófétáé, a víz Bediré; egyetek egyetek, vessze

tek meg. 
62. El elibe jelan dut. 

A más kezével kigyót fogj. 
63. Ele felied ilazim, benim olmam ne ilazim ? 

Másnak hóhér kell, mért legyek éppen ón "? 
64. Elinnen ver-de ajayennan al. 

A kezeddel add, a lábaddal vedd. 
65. Esseje dellallé/, deveje gazzazlé/, 

A szamárhoz a házalás, a tevének a gombkötés (nem illik). 
66. Essek derisinden post olmaz, uram ermenije dóst olmaz. 

A szamár bőréből nyeregtakaró nem válik, görög az örmény
nyel baráttá nem válik. 

67. Essekten düsmüs, cüs ciísü elden braymaz. 
Leesett a szamárról, de azért egyre nógatja. 

68. Evden eve ev dayelér, kövden köve köv dayélér. 
Az egyik háztól a másikig ház pusztul el, az egyik falutól a 

másikig falu pusztul el. 
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69. Galkén gidin müsafirler, ev sabé jata$a%. 
Keljetek fel és menjetek el vendégek, le akar a házi gazda 

feküdni. 
70. Gapéné kitli dut-ta gonéitnu hérséz dutma. 

Az ajtódat zárva tartsd, és ne tartsd a szomszédodat tol
vajnak. 

71. Gar-da bejaz amma üstüne göppekler sijer. 
A hó is fehér, de azért rá vizelnek a kutyák. 

72. Gavgada jumruy sajélmaz. 
A verekedésben nem számlálják az ökölcsapást. 

73. Gavny bűjük amma efendisi joy. 
A süveg ugyan nagy, de nincsen hozzá való gazdája. 

74. Gelin gacté mahalleli sasté. 
A menyasszony elfutott, a násznép elámult. 

75. Getfeler gebe dir, neler doyurur. 
Az éjjelek vemhesek, miket nem szülnek. 

76. Gérk jasénda giiveji, dep-dép eder jilreji. 
Negyven éves vőlegény, tip-tipet mond (dobog) a szive. 

77. Gézé kendi göjnúne bra%érsan, calgégéja varér. 
Ha a maga eszére hagyod a lányt, a zenészhez megy 

férjhez. 
78. Gofdunun dassayé sismis, gajgésé gonhija düsmüs. 

Megdagadt a szomszéd hólyaga, fájása a szomszédnak 
jutott. 

79. Gök jüzünden semer jaysa, paldémé boyazéma gecmez. 
Ha az égből nyereg hullana, hevederhez még se jutnék. 

80. Göppejin ilenji gecse, ne ekmekci galér ne gasab. 
Ha a kutyának megvalósulna az átka, se pék se mészá

ros nem maradna meg. 
81. Göppek barsag ile baylanmaz. 

Kutyát nem lehet béllel megkötni. 
82. Göppeksiz kov hdmus-ta comayséz gezijor. 

Kutyátlan falura talált, furkós nélkül járkál. 
83. Göriin bayén, gingenenin pejnir ekmeji var. 

Lássátok nézzétek, sajtja kenyere van a czigánynak. 
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84. Guju gazarsan bojunga gaz. 
Ha kutat ásol, termetedre mérten ásd. 

85. Gül daléndan odún almáz, Cingeneden gadén olmaz. 
Eózsaágból nem lesz fa, a czigánynő nem válik be asz-

szonynak. 
86. Gün doymadan neler doyar. 

Nap jötte előtt, mik nem jönnek elő. 
87. Günes olsa kendi tarlaséna doyar. 

Ha nap volna, a maga mezején kelne fel. 
88. Güccük tavuk, hergün pili$. 

Kicsiny tyúk, mindennap csirke. 
89. Hab der-ki hubda-dér, hub der-ki habda-dér, bilmen gogam ne 

boyta-dér. 
Háb azt mondja hubnál van, hub azt mondja habnál van, 

nem tudom hol az ördögben az uram. 
90. Halajéytan hanem olan hamamé jéyar tasenan, cingeneden 

mejzin olan gamiji jéyar iesinen. 
Rabszolgálóból lett asszonyság a fürdőt a mosdó tállal 

pusztítja, a czigányból lett müezzin a dsámit a hangjával 
pusztítja el. 

91. Hamamda gurnaja, düjilnde zurnaja, 
A fürdőben a kádhoz, lakodalomban a zenéhez. 

92. Hamarat-ém Aj se gadén, tahranajé gésa godun. 
Fürge vagyok Aj se asszony, tarhonyából keveset tettél be. 

93. Havada bidut joy, Kostantiji sel almés. 
Nincs a levegőben felhő, Kosztántit mégis elvitte az áradat. 

94. Hem pilav jaylanér, hem samdan paklanér. 
A piláfot is zsírozzák, a gyertyatartót is tisztítják. 

95. Her ayél bir gafada durmaz. 
Minden ész nem lehet egy fejben. 

96. Her ayél bir olsa, Bilegikte bazár olmaz. 
Ha minden ész egyforma volna, Biledsikben nem eshetnék 

vásár. 
97. Her horaz kendi küllüjünde üter. 

Minden kakas a maga szemétdombján szól. 
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98. Ilillebazen feneri jasséja gadan janar. 
A csaló lámpája csak alkonyadtig ég. 

99. Iki elim ganda, boyazem urganda. 
Két kezem vérben, torkom a kötélen. 

100. Imám evinden as, ölü gnzünden jas. 
Az imám házából eledel, a halott szeméből könny (nem 

jön ki). 
101. Insan bir gemi, ayjl jelkeni, fikir dümeni, gullan kendifii, gö-

rejim seni. 
Az ember egy hajó, esze a vitorla, gondolkozása a kormány ; 

használd magad, hadd lássalak. 
102,. Insanén sofusu sejtanén masy árasé. 

Az emberek bölcse az ördög gúnytárgya. 
103. Ip goptu, deli gurtuldu. 

A kötél elszakadt, a bolond elmenekült. 
104. Isine göre pisir asén, gogaria g'óre bayla basén. 

Magadhoz mérten főzd az ételed, uradhoz mérten kösd be a 
fejedé 

105. Jolán var ev japar, jalan var ei• jeyar. 
Van olyan hazugság hogy házat épít, van hazugság hogy 

házat pusztít. 
106. Jangina masallah inán sejirdir. ~ú, 

A tűzhöz az siet, a ki elhiszi. 
107.: Jen gérélér gól icinde, gol gérélér jen icinde. 

A ruha széle a karban, a kar a ruha szélén törik meg. . 
108. Jersen gaba^éy, jemezsen gape acéy. 

Ha eszel, tököcske; ha nem eszel, nyitva az ajtó. 
109. Jolfiunun gelegeji, co^uyun doya^ayé belli ólmaz. 

Hogy az utas mikor jön, és hogy a gyermek mikor születik, 
sohse bizonyos. 

110o Jorgan gitti, gouga bitti. 
Oda a paplan, vége a czivódásnak. 

111. Jorgun adam dargén olur. 
A fáradt ember haragos (szokott lenni). 

112. Jumurtaji seven, davuklarén patértéséna gatlanmalé-dér. 



KIS-ÁZSIAI TÖEÖK NYELV, II . 2 6 9 

A ki a tojást szereti, annak a tyúkok kodácsolását is el kell 
tűrni. 

113. Kel basa simsir darag. 
Kopasz fejnek réz fésű. 

114. Gilavuzumuz garga olduyca, burnumuz bontan ce'ymaz. 
Mig varjú lesz a kalauzunk, orrunk ki nem mászik a mo

csokból. 
115. Kiéi doyduyu jere baymaz, dojduyu jere bayar. 

Az ember nem azt nézi hogy hol született, hanem hogy hol 
lakott jól. 

116. Kór bazara varmasén, bazár körsüz galmasén. 
A vak ne menjen a vásárra, a vásár ne maradjon vak 

nélkül. 
117. Kör görmez sezer, sayr isitmez ujdurur. 

A vak nem lát, csak sejt; a siket nem hall, csak kitalál. 
118. Küreji japmalé amma sapéné orta jere getirmeli. 

A lapátot ugyan meg kell csinálni, de a nyelét a közepére 
kell elhelyezni. 

119. Lafile pilav bitse, de fáz gadan jay benden. 
Hogyha szóra nőne a piláf, tengernyi zsírt én adok hozzá. 

120. Leblebi gojdum tabaya, laf etti bal gabaya. 
Leblebit (pergelt borsót) tettem a tálba, beszélgetett a sárga 

tökkel. 
121. Lengene sormuslar : nicüit jan jan gidijöft? Her ijidin bir 

sajgésé var demis. 
Kérdezték a ráktól: miért mész oldalvást ? Azt mondta rá : 

minden legénynek meg van a maga baja. 
122. Mai fjanen jongase-der. 

A vagyon a léleknek forgácsa. 
123. Minareji calan gélé/éné hazérlar. 

A ki minaret (tornyot) lop, tartót készít hozzá. 
124. Mühür kimde ise, Sulejmau o-dur. 

A kinél a pecsét, az a Szulejmán. 
125. Miisafir umduyunu jemez, bulduyunu jer. 

Nem azt eszi a vendég a mit reméli, kanem a mit talál. 
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126. Nargileje atesin küllüsü, erkeje garénén diliisi. 
Nárgiléra (vizi pipára) a tűznek hamvassá, férfinak az asszo

nyok nyelvese (kell). 
127. Ne satarém ne trampaja gosarém. 

Sem el nem adok, sem nem csereberélek. 
128. Neler geldi neler gecti felekten, un elér ken deve gecti elekten. 

Mik meg nem történtek e világon, lisztet szitálván teve ment 
át a szitán. 

129. Oylan jedi ojuna gitti, cobanjedi gojuna gitti. 
A fiu evett, játszani ment; a pásztor evett, juh őrizni 

ment. 
130. OjHantáján géz jerim dar der. 

A nem tánczoló lány azt mondja: szűk a helyem. 
131. Onnaré hamamjé japán bizi-de külhanjé japar. 

A ki belőlük fürdösöket csinált, bennünket is majd megtesz 
fürdő szolgának. 

132. Paj edene gaz galdé, nejnejim az galdé. 
Az osztozóra liba maradt; mit tegyek, kevés maradt. 

133. Sahabéndan evvel ahéra girme. 
Ne menj elébb a gazdájánál az istállóba. 

134. Saman eji amma essejin gujruyu gésa. 
A szalma jó, csak a szamár farka kurta. 

135. Sáré saman alténdan sáré sular jürüdür. 
Sárga szalma alól sárga vizet folyat. 

136. Sejts dössejinde jatép sejislam rüjasé görür. 
A kocsis ha ágyában fekszik, a sejhiszlám álmát látja. 

137. Serhosan nektubu gehendemde. 
A részeg levele a pokolban van. 

138. Serce-de gecinir amma baldér éndan belli dir. 
A veréb is megél, de meglátszik a csüdjón. 

139. Sivrilttijin gazé'/ kendi götüne batár. 
A karó, melyet meghegyesítettél, a saját fenekedbe fú

ródik. 
140. Sértené kürke aléstérma, gapunu türké. 

Ne szoktasd a hátad a bundához, sem ajtódat a törökhöz. 
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141. Softanén hevengi garnénda-dér. 
A szófiának a gyomrában van az eltenni való étke. 

142. Sona galan dona galér. 
A ki utoljára marad, fagyva marad. 

143. Söz sözü acar, oylava baylavajé. 
Szó szavat ad, nyujtófa meg rétest. 

144. Cevir, gaz janmasén. 
Forgasd, hogy oda ne égjen a liba. 

145. Coban armayé cam sayézé. 
A pásztor ajándéka mézga (szokott lenni). 

146. Goyu gogafia, azé éoguyuna gösterme. 
Sokat az uradnak, keveset a gyermekednek ne mutass. 

147. Coy laf guranda jayésér. 
Sok beszéd a koránba (szent könyvbe) illik. 

148. Coy mejve véren ayaf}a coy das atélér. 
A sok gyümölcsöt adó fára sok követ dobnak. 

149. Tazéja gac davsana dut. 
Az agárnak: fuss, a nyúlnak: fogd meg. 

150. Tef j érteidé, a jé joruldu. 
A csengős dob elszakadt, a medve elfáradt. 

151. Tekkeji beklejen corbajé icer. 
A ki a klastromnál várakozik, levest kap (iszik). 

152. Teratura saláta olmaz. 
Mártásból nem lesz saláta. 

J 53. Terlemeden gazanmak, solumadan fan vermek. 
Fáradozás nélkül pénzt keresni (nyerni), annyi mint lélegzés 

nélkül meghalni. 
154. Tilki ne gadan gacsa, gelegeji kürk$ü dükjané. 

Akármennyit fut is a róka, előbb utóbb a szűcs boltjába 
kerül. 

155. Türk ne bilir ajrané, zér-zér icer ajrané. 
Mit ért a török az ünnephez, csak szürcsölgeti a savót (irót). 

156. Ürümesini bilmejen göppek, gojuna qurd getirir. 
A melyik kutya ugatni nem tud, farkast visz a juhra. 

157t Üc gün oldu gajnadérém, gaz galdérdé baséné. 
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Három napja lett hogy forralom, a liba még mindig eleven 
(felemelte fejét). 

158. Varé-ver geli-ver Gartal dört sahat. 
Jöjj és menj, négy órányira van Karfcal. 

159. Verdi kürkü gitti gorku. 
Oda adta a bundát, elmúlt a félelem. 

160. Verin jesin, örtiin jatsén, beklejin fiané cékmasén. 
Adjatok neki, hadd egyen; takarjátok be hadd aludjék; őriz

zétek hogy meg ne haljon. 
161. Vurursaft dujur, jedirirsen dojur. 

Ha ütsz, éreztesd; ha etetsz, lakass jól. 
162. Zengin arabasen<° daydan asérér, züjiirt düz ovada jolu sa-

sérér. 
A gazdag a hegyen is átviteti a kocsiját, a szegény a sima 

síkon is eltéveszti az utat. 
163. fii fit i dövmedense goryutmasé eji dir. 

Jobb ha a zsidót megijeszted, sem mint megvered. 
164. fiin áittana bír muska jeter. 

A ki meg van babonázva (kit a dsin megfogott), annak elég 
a varázsvers. 

165. fiingene evinde musandara-mé arijön' ? 
A czigány házában akarsz fali szekrényt keresni ? 

JEGYZETEK. 
A fent közölt szólások, itt-ott közmondások, Brusszáról és 

közel vidékéről valók. Nagyobbára Brussza városából származnak, 
és Kirezli falu környékéről. A brusszai csársiban (bazárban) jegyez
gettem őket össze, egy ruhakereskedő örmény üzletében, a hol, 
főleg a hetivásárokon, a környék zejbekjei f-zoktak volt leginkább 
megfordulni. A szájukból lestem el úgy szólván e mondásokat, és 
közöltem belőlük azokat is, melyeknek némileg homályos az ér
telmük. Homályosak pedig az által, hogy összefüggő beszédből 
mintegy kiszakadtak, és elmaradt mellőlük a magyarázat, mely 
őket okvetetlenül kiséri. Némelyike Ahmed Vefik pasa ,Atalar sözü' 
(Atyák szava) czímű példabeszéd-gyűjteményébén is megvan, de 
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vagy hiányos feljegyzéssel, vagy pedig más variatióban. Az előbbi 
szövegek módjára, e szólások is a brusszavidéki nyelvjárást tük
rözik vissza, de minthogy többnyire városi emberektől hallottam 
őket, közelebb állanak a sztambuli nyelvjáráshoz, mint a fentebb 
közölt népdalok. Az egyes szólásokhoz fűzött jegyzeteink inkább 
tárgyi természetűek. 

1. E szólást egy Hodsa Naszreddin-fóle adoma (latífe) ma
gyarázza meg, melyben az van elmondva, hogy hogyan akarták a 
gyermekek a hodsa papucsait ellopni. Fára mászatták fel a hodsát, 
de ez élvén a gyanúperrel, magával vitte a papucsait is. 

5, Göppeji (. kutyát) és göppek az irodalmi kopek helyett, olyas
féle hangnyujtások, mint essek (szamár) e h. esek, Usécty (szolga) 
e h. usak, gissi (személy) ] e h. kisi, gücciik (kicsiny) e h. küciik, 
dassay e h. tasak. 

9. Gajdérak, vagyis anadóliasan gajdéra-/ zejbek tájszó, meg
felel az oszmanli ojun (játék) szónak. 

13. A következő alanénan, geliuinen alakok e helyett valók : 
alán ile (a vevővel), gelin ile (a menyasszonynyal). V. ö. demeknen 
(mondással), e h. demek ile 22; dasénan e h. tas ile (kővel), basé-
nan e h. has ile (fejjel), horozénan e h. horoz ile (kakassal) 42 ; 
sejtanénan e h. sejtan ile a sátánn il 45 ; gözinen e h. gözii] He (sze
mével) 56; elinnm e h. elinile, elinle (kezeddel), ajayénnan e h. 
ajayén ile (lábaddal) 61 stb. 

14. Tréfás szólá?, mikor hosszas magyarázat után épp annyit 
tud az ember, mint annak előtte. A dejrnen alak össze van vonva 
a dejirmeriböl (malom). 

17. A baéarancn alakból egy basarmak (kezdeni) igére lehet 
következtetni, v. ö. az irodalmi baslamak-ka,\. Épp úgy van képezve 
a 49-ik szólásbeli everdim (házasodtam) alak, az irodalmi evlendim 
mellett. 

26. Ezt és a következő szólást akkor alkalmazzák, ha félreér
tenek valamit és más, de hasonló hangzású alakokat használnak. 
Az ily szó-félreértésekre első sorban az arab, tehát a török nyelv 
természetére nézve idegen alakok adnak alkalmat. Százával isme
retesek az ily módon keletkezett nép-etymologiák. 

31. Iregeb személynév e h. lie$eb. R hanggal kezdődő török 
szó tudvalevőleg nincs, és az ilyen hangon kezdődő idegen (arab 
es perzsa) szókon úgy segít az anatóliai, hogy magánhangzót 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII 1 ° 
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illeszt elibe. V. ö. Iramazan e h. Ramazán, irast gelmek e h. rast 
g. (találkozni), ürziígjar e h. rüzgjar szél stb. 

38. At-pazar (Lóvásár) és Bit-pazar (Zsibvásár) városrész 
nevek Stambulban. 

41. Damna e. h. damla (csepp). 
46. Handéy az irodalmi hendek (árok) szónak mélyhangú 

párja. 
48. Damiette egyiptomi város, és a törökök előtt főleg kitűnő 

minőségű rizséről ismeretes. 
61. A mondás második része : jen jen gudrun, ebből van ösz-

szevonva: jejin jejin kuduran (egyetek egyetek, vesszetek meg). 
63. Az ilazim-ra nézve e h. lazim (kell, szükséges) v. ö. iliman 

e h. liman (kikötő). 
80. E közmondásnak sztambuli változata így van: köpejin 

duasé kábul olsa, gökten ekmek ja'ar : ha a kutya imája meghallgat
tatnék, az égből kenyér hullana le. 

89. Akkor alkalmazzák e mondást, ha egymásra fognak vala
mit, a hab és a hub körülbelül a mi Pál és Péterünknek felel meg. 

92. Tahrana metathetikus alakja a tarhana (tarhonya) szónak. 
97. Horaz e h. horoz (kakas). 
110. Hodsa Naszreddin-féle adoma az alapja. 
121. Lengéé, irodalmi alakja jengec. E szót a népies etymolo-

gia (Ljan-gec (oldalvást menj) összetételből fejti meg. 
134. Alaptalan kifogásokra használt gúnyos mondás. 
137. A gehendem alak gehennem (pokol) helyett van. 
144. A ,Zsivány és a rabló' czímti népies elbeszélésből való 

mondás. Értelme kiviláglik sz Oszm. T. Népköltési Gyűjtemény 
2-ik kötetének 79-ik meséjéből. 

151. A török tekke (dervis klastrom) ama hagyományos szo
kására vonatkozik, hogy est idején levest meg piláfot osztogatnak 
benne a szegényeknek. 

152. Teratura, oszmanliasan tarator, összetört dióból és 
fölibe öntött olajból meg eczetből álló mártás. 

155. Zér-zér icmek: szürcsölgetve inni. 
158. Gartal, vagy Kartól város akisázsiai Mármara partján, 

híres bortermő vidék. 
159. Hodsa Nászreddin-féle adomán alapszik. 



III . L á z dalok. 

1. 

Gddi kojunlar jedi 
kujuda aslam aje, 
alsan peni a hamun, 
pilirdim jasamam e. 

Jöttek a juhok és elfogy aszták 1 
a kútb m levő kihűlt vizet; 
ha elvennél engem, oh asszony, 
tudnám az életmódomat. 

Pej az aja'/laruna, 
jajHurajém jemeni ; 
hacan öperdim hamun, 
iki putkal memeni ? 

Doyru söjle a hanum, 
ala^aymmun peni; 
o muratsez otanda, 
öper tislerdim scni; 
konuslar/an gülersin, 
veremé kojdun peni. 

A fehér lábaidra 
czipőt csináltatok; 
mikor is csókoltam volt, 

lány 
két gömbölyded melledet ? 

óh 

Igazat szólj, óh lány: 
elveszel-e engem? 
ama vágya nem ért szobádban 
csókolnálak harapnálak; 
a mikor beszélgetzz, nevetsz, 
sorvadásba juttattál engem. 

Pelimde- ki kevralfy 
földáram onu fűek ; 
indir pestamal kalsun, 

pensiz jatayun dösek. 

Az övemben levő sodrott dolog, 4 

pisztollyal töltöm meg azt ; 
vesd le csak, a lepedő maradjon 

meg, 
nélkülem matrácz az ágyad. 

18* 
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5 Jasmayunun alténda, A fátyola alatt 
saclaréjumay juma%; finomak a hajai; 
ikimiz pir jastéyta ha ketten vagyunk egy ágyban, 
nerde kaidé ujumayí hol marad az elalvás? 

J e g y z e t e k : peni e h. beni. A lázok a szókezdő b-t gyakran 
keményítik p-vé, pl. pilir e h. bilir, pel e h. bel (derék), pejaz e h. 
bejaz (fehér), pir e h. bir (egy); ép úgy a mély hangú szóknál is, 
pl. paslamak e h. baslamak (kezdeni), pas e h. bas (fej) | hanum e h. 
hanem (nő). A hangrendbeli illeszkedés a lázok dialektusában na
gyon meg van zavarva, leginkább az é helyén, melyet rendesen 
w-val cserélnek fel, pl. ajaylaruna e h. ajakiaréna, japturajém e h. 
japtérajém, alafiaymusun e h. alajakmésén, kalsun e h. kalsén, jas-
mayunun e h. jasmayénén, kélmadum e h. kélmadém \ putkal láz 
tájszó : «gömbölyű» | kévraléy e h. kévralék táj szó: «akármilyen 
sodrott dolog» v. ö. kévrék \ dolduram e h. doldurajém, a szókezdő 
d szintén í-vé keményedik sok esetben, pl. tolu e h. dolu (tele), tis 
e h. dis (fog), tösek e h. dösek (ágy), tésaré e h. désaré (kifelé), 
turmak e h. durmak (állani). 

A láz dalokat mind jellemzi ez a könnyed mániszerü forma. 
A verssorok rendesen hét szótagból állanak, melyek 4 + 3 ritmusra 
oszlanak. Az egyes versszakok úgyszólván összefüggéstelen kis 
külön dalok, melyekben még az első sor is inkább csak a rím ked
vóért van odamondva. A rímek néha párosak, néha keresztesek, 
szintén a legtarkább változatban. 

•: . • 2. 
i Jaydanémdan jay aldum, Zsírtartómból zsírt vettem, 

pécayumu jayladum; a késemet megkentem; 
ah hanum senin icün, óh leány te miattad 
karib karib ayladum. szegény fejem úgy sírtam. 

2 Gesti sabah namazé, Elmúlt a reggeli imaidő, 
ja pen gaV/up kélajém ; felkelek s imádkozom ; 
gürgü güzeli hanum, georgiai szép leány, 
o gözlere gidejim. hogy nevessek szemeidbe. 



KISÁZSIAI TÖKÖK NYELV, I I I . 277 

Gesti sabah namazé, 
ja pen kalyup kélmadum, ', 
pej az janaylaruna, 
pir kusur bulamadum. 

Keminin icinde-jim, 
pir su verin icejim ; 
kéz senden ajrélalé, 
atesler icinde-jim. 

Öte kosun ferege, 
etrafé jesil jesil • 
gel gidelim ej kuziim, 
málém sen evde pisir. 

Elmúlt a reggeli imaidő, 
felkelvén nem imádkoztam ; 
az ő fehér orczáján 
egy hibát sem találhattam. 

A hajóban benn vagyok, 
vizet adjatok hadd igyak; 
leány, mióta elváltam tíiled. 
tűz közepette vagyok. 

Tegye odébb felöltőjét, 
csupa zöld az oldala; 
rajta menjünk bárányom, 
árum otthon te főzd meg. 

J e g y z e t e k : jaydan (zsirtartó), a y nem olvad az előtte 
levő magánhangzóba, mint az oszmánli dialektusnál, és erősebben 
ejtődik ki mint a zejbek nyelvjárásban is, majdnem </-nek, pl. 
ayladum e h. diadém (sirtam), dayda e h. dada (hegyen) stb. | karib 
e h. garib (idegen, szegény) a szókezdő g, epúgy mint explosiva 
társai a d és b, szintén megkeményedik, de ennél nem oly álta
lános a szabály mint az előbbieknél, v. ö. körmek e h. görmek 
(látni), kemi e h. gemi (hajó) | janaylar e h. janaklar, a A; szóköze
pén és végén szintén ^-vé lesz, mint Brussza és Aj din vidékén. 

3. 
Jol üstünde ejeler, 
göjsün tolu düjmeler; 
terzi göziiu kör olsun, 
hapus oldu memeler. 

Gijdim caruylaruma, 
toptam topuylarumu ; 
o süt pejaz memeler'e, 
siirsem pujé'/larumu. 

Hajdé céyalum taya, 
karésalum japraya ; 

Az út mentén eje (?) van, 
melled tele gombokkal; 
szabó legyen szemed vak, 
fogoly lett a két mell. 

Felhúztam a saruimat, 
összeroptam sarkaimat; 
ama tej fehér mellekhez 
kenném oda bajuszom. 

Kajta menjünk a hegyre, 
elegyedjünk a falevelek közzé; 
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tayda olan kojunnar, 
hep kurban olsun sana. 

i Céytüm tayun pascna, 
kar jaymaya pasiadu; 
el atén$a uccura, 
aylamaya pasiadu. 

5 Dere kumsuz olur-mu, 
gól baluysuz olur-mu ? 
giindüz pir hal ederuy, 
ge$e jarsuz olur-mu ? 

a hegyen levő juhok 
mind legyenek áldozataid. 

Felmentem a hegy csúcsára, 
hó kezdett el esni; 
kezet vetve a nadrágszíjhoz, 
elkezdett sírni. 

Völgy lehet-é homok nélkül, 
tó lehet-ó hal nélkül ? 
nappal majd csak elleszünk, 
éjjel lehet-é szerető nélkül? 

J e g y z e t e k : ederuy e h. ederiz. A plurális z képző mellett 
a lázok beszédjében gyakran hallható a A; is (ederikj, ép úgy 
egyéb kisázsiai dialektusokban, v. ö. japaruy e h. japarék (japarez 
teszünk), gideruy e h. giderik (gideriz megyünk) | az ederuy-b&ri 
levő hangrendi zavar a lázok beszédjében egész közönséges, tehát 
magashangú hangsorban is pl. gelin-mu-sun e h. gelin-mi-sin 
(menyasszony vagy-e), sevdijuyum e h. sevdijijim (szeretettem), 
olürmusun e h. ölürmüsün (meghalsz-e) stb. 

i Kar jayajir jayajir, 
tésare céyélmajir; 
sevdiguyum pek güzel, 
jiizüne paye'lmajir. 

2 Kafulguyun tibinde, 
konustuy bir azajuy ; 
nasil tujurdu pizi, 
o kajbana puzaujuy. 

8 Zejtin japrayé dört-tiir, 
penim tertlerim coy-tur; 
gidijorum a kuzum, 
dahha kavusma joy-tur. 

A hó esik egyre esik, 
nem is lehet kimenni ; 
a szeretőm nagyon szép, 
nem lehet az arczába nézni. 

A csalitnak tövében 
beszélgettünk egy kissé; 
hogy is tudta ezt meg 
az a gonosz borjucska. 

Négy az olajfa levele, 
sok az én fájdalmam ; 
megyek én óh bárányom, 
viszontlátás nincs többé, 
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Jaymur jayajir jaymur, 
var al paséna pasluy; 
senden sevdaluy gecti, 
gel olalém kardasluy. 

Eső esik, az eső, 
menj végy fejedre fejkötőt; 
elmúlt tőled szenvedélyem, 
jöjj legyünk hát egy testvér. 

J e g y z e t e k : jayajir, a folyó cselekvést kifejező időnek 
ilyen alakja a trapezunti lázoknál járatos, v. ö. céyélmajir e h. 
cékélmajor, payélmajir e h. bakéimajor, jayajir e h. jayijor, vurijir 
e h. vurijor, gelijir e h. gelijor, gidijir e h. gidijor \ kafulguk 
(csalit) láz tájszó, nem külömben kajbana (gonosz). 

5. 
Ka ra-dur kapalayiim, 
kefkitii dir janayiim; 
alup itene kadan, 
gecmez senden merayum. 

Kara kasun üstiine, 
kérmalarun jajélur; 
ne giizel-sin ej hantim, 
seni körén pajelur. 

Tas attum derin göle, 
giUe penzersin güle ; 
ne tatlé konusursnn, 
gidejim pen o tile. 

Düstü jere férladé, 
kermanén kanadlaré; 
hacan öperdim hanum, 
o giizel dudaylaré. 

0 gemiler gemiler, 
kérélsun direklerin ; 
taha fjoskun söjlerdim, 
haslandé jüreklerim. 

Fekete a fej födöm, i 
fénylő köves az arczom ; 
míg engem el nem veszel, 
mindig reád gondolok. 

Fekete szemöldök felett, 2 
szemíveid terjednek; 
milyen szép vagy óh leány ! 
a ki meglát, elájul. 

Követ dobtam mély tóba, 
rózsához hasonlítasz, rózsához 
mily édesen beszélgetsz, 
enném meg a nyelvedet. 

Elesett a földhöz vágódott, 4 
kermán (?) szárnyai; 
mikor csókoltam, lány, 
ama szép ajkadat? 

Oh hajók, hajók, 5 
árboczaid törjenek szét; 
még erősebben szóltam volna, 
a szivem felforrott. 
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J e g y z e t e k : kapaluk fejre való, fejfedő | kadart e h. kadar 
(-ig); gidejim ben o dile (hogy mennék rá arra a nyelvre, vagyis: 
hogy csókolnám meg a nyelvét). 

6. 
1 Kemencemin jajé, Hegédűcskémnek az íve, 

gel dolajé dolajé ; jöjj titokban titokban; 
ej kéz seni almazsam, óh lány, hogy ha el nem veszlek, 
mushajle dir kolajé. talizmán után látok. 

2 Hédér-nebi kajasé, Hidir próféta sziklája, 
sen payijorsun pana ; te viseled gondomat; 
orayén jedisinde, Órák hava hetedikén, 
pen-de gelirim^ sana. én is eljövök hozzád. 

3 Ej kéz kimiri kézé-sun, Hej lány, kinek vagy a lánya, 
elmadan k'érmézé-sun ; pirosabb vagy az almánál; 
sabahdan gördiim seni, reggel láttalak téged, 
patisah kézé-mu-sun ? pádisáh lánya vagy-é ? 

4 Koc kojun meler gelir, Kos és juh bégetve jön, 
taylaré deler gelir ; hegyeket átfúr és jön; 
vaj anaséz kuzuja, jaj az anyátlan báránynak, 
paséna neler gelir. mi nem éri a fejét. 

J e g y z e t e k : dolajé dolajé láz tájszó, megfelel az oszm. 
gizlige-gizlige (titkosan) jelentésének | Hédér-nebi kajasé: bir ma-
hallén ismi olup Anadolda panajérlaré ile meshur-dur (Kisázsiának 
egy helyneve, mely vásárjairól hires) | Orayén jedisinde: Orak 
Anadolda temttz ajé demek dir (Orak Anatóliában augusztus havát 
jelenti). 

7. 
i Kemileri jürüten, A mi a hajókat jártatja 

jelken ile seren dir „• az a vitorla és vászon; 
o kézlarun ejusu, az a java a lányoknak, 
istenieden véren dir, a melyik kérés nélkül ad, 
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Silahumun kajésé> 
mesinden dir mesinden ; 
hanum gider önümden, 
pen giderim pesinden. 

Karsu beru payarsun, 
fese piiskül tayarsun ; 
sanké penim jarém joy, 

sen-de peni jayarsun. 

Pir tas attum geline, 
gitti vurdu peline ; 
gelin karban olasun, 

pujéfumiiu teline. 

Ne aléajuy évim var. 
tiitün céymaz bagadan ; 
Allah kurtarsun seni, 
hau miskin kojadau. 

Tafsanncirun semizi, 
izi bellii- dur bellu ; 
cekii-ver-sene bana, 
gönniim sevdayu kézé. 

Kéz-mu-sun gelin-mu-sati, 
pir öpsem ölilrrnusun í 
pidsam senu tenhada, 
ninene söjlermusiui ? 

Pasa gelijir pasa, 
dalga vurijir tasa ; 
gidijirem kurbete, 
jasa a kuzum jasa. 

8. 

Fegyveremnek a szijja, a 
bőrből van, bőrből; 
lányka magyen előttem, 
én megyek a nyomában. 

Szemköztről nézesz, 3 
a fezre bojtot illesztesz; 
mintha nekem nem is volna 

szeretőm, 
te is szerelemre gyújtasz. 

Követ dobtam az arára, 1 
ott érte derekán; 
menyasszony legyen az áldo

zatja, 
a bajuszom szálának. 

Mily alacsony házam van, 1 
füst nem száll a kéményből; 
Allah szabadítson meg, 
rest nyomorult férjedtől. 

A nyulaknak kövérje, 2 
biztos a nyoma, biztos; 
húzódj hát ide mellém, 
szivem szerette lánya. 

Lány vagy-é menyasszony-é, 3 
ha egyet csókollak meghalsz-e? 
ha egyedül talállak, 
anyádnak majd szólasz-é? 

A pasa jön, a pasa, 4 
hullám verődik a kőhöz; 
megyek én idegenbe, 
élj boldogul bárányom, 
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J e g y z e t e k : hau láz tájszó : tembel(rest) |tafsan e b. tausan 
(nyúl). 

i Peti nasil ééyarjayum, 
keminin direyune ; 
mevlam saburlar versun, 
validem jüreyune. 

•2 Deredé pir giil pitti, 
Tuna jolunu tuttu; 
penim karib validem, 
nasil peni unuttu. 

3 Ahurda pir cift tosun, 
pahalaré pir olsun ; 
giné geldi kúra jé, 
iki göza kör olsun. 

4 Trapézán dir jolumuz, 
akce görmez elimiz; 
bujol yamsu cé%mazsa, 
neje varur halimiz. 

5 yamsu kojdum tava ja, 
pasiadu ojnamaya ; 
geldim paktum yamsu joy, 
pasiadum aylamaya. 

Hogyan megyek én majd fel, 
a hajó árboczára; 
teremtőm türelrríet adjon, 
az én anyám szivének. 

A völgyben egy rózsa nőtt, 
Duna útját követte; 
az én szánalmas anyám, 
hogyan felejthetett el. 

Istállóban egy pár ünő, 
egy legyen az értékük; 
megint jött a sorsoló, 
két szemére legyen vak. 

Trapezunt a mi utunk, 
pénzt nem látnak kezeink; 
ha az idén nem lesz hal, 
milyen lesz majd a dolgunk. 

Halat tettem serpenyőbe, 
mozgolódni kezdett el ; 
jöttem, láttam nincsen hal, 
sírdogálni kezdtem el. 

J e g y z e t e k : Trapézán vagy Trapzan (Trapezunt), a lázok 
főfészke j yamsu vagy hamsé baléyé egy halfajta, a lázok kedvelt 
eledele. 

10. 
i Samsuu iskele pásé, 

jarén hilal dir kasé; 
cirkin ile bal jeme, 
güzel ile tas tasé. 

Számszun fő kikötőhely, 
lánynak ív a szemöldöke ; 
rúttal mézet ne egyél, 
a széppel követ hordhatsz. 
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Kapa pastan araluy, 
ne payarsun analuy ; 
sen git-te kézén gelsun, 
sarélup-ta jataluy. 

Tükendi tütün^uyum, 
an^ay kaidé bir lule ; 
hej kéz séytum anané, 
jüzüme güle g'ále. 

Tüfegimin kursuni, 
pen pilirim isimi • 
o kér mézé janaya, 
gecirejim tisimi. 

Pen paééma kojamam, 
miralajén fesini ; 
isitmemis turamam, 
Eminenin sesini. 

Az ajtónál üres hely, 
mit nézegetsz anyóka; 
menj te, jöjjön a lányod, 
ölelés és fekvőké. 

Elfogyott a dohánykám, 
egy pipányi maradt csak; 
hej leány az anyádat , 
az arczomba nevetve. 

Pisztolyomnak az ólma, 
tudom én a dolgomat; 
ama piros arczába, 
mélyítem a fogamat. 

Fejemre nem tehetem, 
az őrnagynak sapkáját; 
nem nyugszom míg nem hallom, 
Eminének a hangját. 

J e g y z e t e k : Számszun, a fekete tenger partján, török ki
kötő város | aralw/, analuy, jataluy e h. aralék, analék, jatalék ; 
e fajta képzések igen gyakoriak és szokottak a lázoknál; inkább 
kicsinyítő értékük van, v. ö. kardailék testvérke, habalék apácska j 
o kérmézé janaya (jecirejim disimi (ama piros arczba hadd kerítem 
a fogam), azaz úgy csókolom meg, hogy a fogam helye meglátszik 
az arczán. 

I I 
Tur-ki söjlejejeyim, 

pen utána utána; 
aldén peni a hantim, 
o murátséz otana. 

Ah dereierin buzti, 
memen kééi bojnuzu; 
pir otanén icinde, 
görüstürdüler pizi, 

Várj csak, hadd mondanám el, 1 
szegyeivé én szegyeivé; 
befogadtál engem lány, 
vágya nem ért szobádba. 

Oh a völgyeknek jege, 2 
a melled kecske szarva; 
bennünket egy szobában, 
találkoztattak össze, 
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8 Günes atté Ferata, 
sandém ikindi oldu ; 
hantim senin sözlerin, 
jüreyime derd oldu. 

4 Günes atté Ferata, 
payén nerden tulunur ; 
öjle pejaz memeler, 
hanumlarda palunar. 

5 Jenigara tiifengim, 
gezijir elden ele ; 
ne pejaz-san ej hanum, 
penim gönnilme göre. 

J e g y z e t e k : tidunwr: 
igéhez megjegyzendő, v. ö. gü 
mét nem tudhattam meg, val 

Nap sütött Eufratesre, 
délután lett, azt hittem ; 
leány, a te beszéded 
a szivemnek búbánat. 

Nap sütött Eufratesre, 
nézzétek honnan kél a nap; 
olyan hófehér mellek, 
lányokon találhatók. 

Jenihara (?) fegyverem, 
kézről kézre járdogál; 
be fehér vagy óh leány, 
az ón szivemhez képest. 

günes doyar (a nap felkél); t ultin-
leé tulusu (nap kelte) | jeniyara órtel-
szinüleg helynév. 



SZÓJEGYZÉK. 

Ahan-: kosmak, jaüanmak (futni, támaszkodni); abanneji ver: 
kom ver (fuss); üstüme abanma: jaslanma (ne támaszkodj 
rám). 

ahdestlik: güppe, hojalarén gejdiji ruha (kaftán, a milyent a 
hodsák viselnek; olyan ruha, a melyben abdestet szokás venni, 
vagyis a rituális kéz- és arczmosakodást elvégezni). 

ablak: iri hejaz bir coguk (nagy, fehér testű gyermek); top su-
ratlé ablak jiizlii (gömbölyű képű, fehér arczú). 

adémla-: komnak (szaladni). V. ö. adém: lépés. 
afa ti a-: s'óvmek (szidni); ne afatlijon (mit káromkodol). 
a yarté: jourt (savanyú tej). 
aj ajdén: mahitab (holdvilág); aj ajdén hesab belli (világos a szá-

mitás mint a holdvilág). V. ö. aj ajdénléyé: a hold világa. 
ajakcé: eskija, hajdút (rabló); ajakcé-basé (rabló vezér). 
ajgét: alet (szerszám); at ajgété (lószerszám). 
aj kére: ejri, ejri-böjrü (görbe, girbe-görbe); ajké.ré-jol: ejrijol 

(görbe út); ajkéré gitmek: jan gitmek (oldalt menni); nicihi höjle 
ajkéré-ajkéré jol jürijon (mért mész ily girbe-görbén); ajkéré 
HÖZ söjlemek (görbe azaz rossz szót szólni). 

aj lak: issiz, bos (dologtalan, foglalkozás nélkül); ajlak gidijor: 
eli bos gezijor (munka nélkül, üres kézzel csavarog); hizmetsiz 
ajlak-ajlak gezijor: szolgálat nélkül csavarog. 

a k-p a m b ul: hejaz bir coguk (fehér testű gyermek); ak pambul 
güzel bir 603%% (fehér testű szép gyermek). V. tombul (pamuk 
puha); tombul hanem, elleri tombid-tombul. 

akéa: armudun bir ginsi (egy körte faj); akca armudu. 
al a : ala$a, alagale (tarka); ala okoz (tarka ökör). 
un a kados olmak : miikedder olmak (búsulni, aggódni). 
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a r o k la-: z.ájlamuk, zaij olmak (soványodni). 
andéz: oruspular mahallesi (a rossz erkölcsű nők negyede; an-

déz kjajasé: felügyelője. V. ö. andéz ayagé. 
anar é-beneri : ujak-tejek (apró-cseprő). 
anér-: esek gibi bayérmak (szamárként ordítani); esejin cayérmasé 

(szamár ordítás), k. 
armayan: hedije, jadigjar (ajándék, emlék). 
a z ék : jol jemeji, najaka (útra való eledel, táplálék). 
a £ dámé: mutfak (népiesen: mutlak konyha). V. ö. as-damé 

(étel-ház); ésé-dam : fürdő. 
aukla-: ingitmek (valakit megbántani). 
avur-zavur: ujak-tejek (apró-cseprő). V. ö. anaré-beneri, to

vábbá a hasonló jelentésű hüt-züt és hürtzürt szókat. 
avurt atmak: bilgiclik atmak (tudákoskodni, valamivel nagyra 

lenni); avurt atép dunna: bilgiclik taslama ; avurt kunnak, 
avurt sisirmek: bűjük göstermek, tosunluk etmek (fennhéjázni) ; 
avurt kuralém. söjleselim. V. ö avurt (arcz, pofa). K. 

B a yla m a : saz gibi bir nev calgé (tambura). 
boy3 ék: tozlugu baylarlar (a zejbekek térdkötője). 
bayrag: bakérdan tengere (réz edény); v. ö. bogrács, k. 
bang ér-b angér aylamtk: bayéra-bayéra, hőugiir-höngiir ayla-

mak (keservesen sírni). 
baé: gömrük resmi (vámpénz); gecidden jol parasé vermek. 
ba$é: abla, kézkardas (néne); karéséna söjler eri (a feleségének 

mondja az ura). 
bazlama: bir nevi ekmek (kenyér fajta). 
bezirme: bazlamadan inge ekmek (az előbbinél véknyabb ke

nyér). V. ö. bezleme: pideje benzejen ekmek (pitéhez hasonló 
kenyér). 

bek ed-: kapatnia k (bezárni): kapéjé bekedi ve: kapuju kapa jé ver 
(zárd be az ajtót). 

belén: tepe, ujak day (domb, kisebb hegy). 
beren-aré: oldukca eji, ne eji ne kötii, orta, (meglehetős jó, se 

jó se rossz, középszerű). 
be zen-: sünnek, kendini siislemek (felcziczomázkodni); üzendi-

bezendi (felczifrázkodott). 
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betime gitti: hosuma gitmedi, hoslanmadém (nem volt tetszé
semre, nem kedveltem meg). 

binde gi: nufus mémuru, vergi mémuru (adóhivatalnok); binde 
dórt vergi alán (a ki négyet vesz ezerből). 

bigik: bir tané (egy dnrab). V. ö. birgik (egy darabka). 
bed ér-: söjlemek, konusmak (beszélgetni); bédréjalém : konusalém 

(beszélgessünk). 
béli a: abla, bűjük hemsire (néne, idősb testvér). 
bézék- pl. gézem bézékté: ganém sékéldé (unatkoztam, rosszul 

éreztem magam); tokmak bézékté: ajkéré gitti, aksine oldu. 
(a mozsártörő rosszul tört, oldalvást ment, nem sikerült. 

buba : peder, baba (apa). 
bulla : abla, hanem efendi (néném asszony). V. ö. bélla. 
burgac: girdab (örvény), Muyla vidékén: düden. 
bürgü: karélarén bejaz örtüsii, carsaf (női fehér felső ruha). V. ö. 

bürümek (befedni). 

dayar: küllük, su kiip'ú (víztartó edény); karanos seklinde ayzé 
genis, dibi darge bir kúp (agyagból készült széles szájú és kes
keny edény). 

d ah h a : iste (ime). 
dajéga: güzelge, erge doyruga (szépen, férfiasan, egyenesen). 

V. ö. kába dajé (erős, markos legény). 
dal-: baylamak (kötni); hajvan dak inadé ni (a lovat nem kötöttem 

meg). V. ö. takmak. 
d a m : hajvané bayladéklaré jer, ufagék kulibe, jer odalaré, ahér, 

hapus hane (a hová az állatokat kötik, kis kunyhó, földszinti 
szobák, istálló, fogház). V. ö. as-damé (konyha), ésé-dam (fürdő). 
«Ej tahtadan pabuélu, keceden kapulu ésédam saliibi, ac kapujii 
gézem bézékté.» 

dang alak: ahmak (ostoba). V. ö. hémbél, mankafa. 
d az lak: eji (jó); kejfin nasl? dazlak (hogy vagy? jól). V. ö. tas

lak, taslamak: taur atmak. 
debilde k : calgénén bir nevi (zene eszköz). 
de ne-: bakmak (nézni) k. 
den li : kadar; budefdi: bukadar (ennyi), k. 
d e, s t e m e n : bekéi, bay bekcisi (őr, szőllős kert őre). V. ö. restemen 

és testamal. 
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dikme: cadér direji (sátor oszlopa). V. ö. dikmek. 
din el-: ajakda durmak (lábon állani); dinelijof : ajak üstiinde dii-

rijor; dinel ajak üstü. 
dip: pan^ar (répa). 
dirgen: elán aleti (gereblye). 
disehli: karé $insi (asszony nép). V. ö. disi-ehli (nőstény 

nép). 
d égan : el dégéné, tava, uzun knrklii. . 
d ém és da mié: jaré soyuk jaré ségak (fele hideg fele meleg). 
dérlék: gecinmt (boldogulás, elélés); kimsejle dériére jok, dérlék-

séz, gecimsiz, kimsejlen gecinmez (senkivel se tud boldogulni, 
senkivel se fér el). 

dolak: kusak (zejbek öv); caréyén icinde bezden sararlar (saru 
alatt a lábat göngyölik be vele). 

dögu-: kéjmik; döguja ver: kéj-sana (kínozz). 
doruhunda. üst'dnde (rajta); dayén doruhunda (a hegy lapos te

tején). V. ö. doruk: tepe, u$ (csúcs, vég). 
dömel-: éjimnek (négykézláb lehajolni); dtimeldi cömddi: ejildi 

döruldu, (összekuporodott, négykézláb lehajolt). 
dösme; kaldérém (burkolat), v. ö. d'óseme. 
düjlek: dayda biten calé (hegyen termő csalit). 
d ülek: olmadék kavun, kés kavunu (éretlen sárga dinnye, téli 

dinnye). 
düven: üc arsén bojunda iki arsén eninde, alténa sékca cukmak 

taslaré konídmus bir tahta olwp bu tahtajé ekim iizerine jiirüterek 
Imydajé samandan ajérmak iciin kullanélér (négy rőf bosszú, két 
röf széles s az olyan kova kövekkel sűrűn kirakott egy deszka, 
mely arra való, hogy a búzát a szalmától elválassza). 

éber-: getirmek (hozni); bir kajve eberejim-mi f (hozzak egy csésze 
kávét). V. ö. aparmak. 

ed e : baba, peder (apa). V. ö. ebe: nine, biijiik ana (nagyanya). 
életi vermek: göndermek, veri-vermek (küldeni, adni). V. ö. 

ilet-: vardérmak (meneszteni). 
elinkörü: insan bir kézdéyé vakét söjler (dühében mondja az 

ember). V. ö. elinni körű, öliinün körű. 
elmalék: raj (polcz). 
e n ki l af: síi laf (ez a szó). 
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•enkürlü: öjle (így); enkürlü deme: öjle söjleme (így ne beszélj). 
e r k e c : teke, erkek keci (hím kecske) k. 
e 3 e : baba (apa). 
evinsiz : bir insanén lakérdésénda ehemmijet olmazsa, ona evinsiz 

derler (arra mondják, a kinek a szavában nem lehet bízni) ; 
evinsiz buydaj : zajif (sovány búza). 

•evgi, imám ev$i: kadénlarén hapus-hanesinin sahibi (a női foghá
zak felügyelőnője); imám evi: kadénlarén hapus-hanesi (női 
fogház). — Eendesen az imám felesége házában. 

Jémine, Jer meri e : 8 ér maié eritari, mintán (hímzett női fel
öltő). — , Ha;ji Memmé, sü Jemené amés gurusa jara-mé ba%í 
Ja?a ja'a geti götü ve. (Hádsi Mehemmed, ez a felöltő megéri-e 
a hatvan garast? nem nem, vidd vissza). 

filik: tiftik keci, keci jaurusu (fiatal kecske). 
Jér éldak : döner sejler (forgó dolgok). 
féské: pejgir boku, göbre (ló ganaj). — Mugla vidékén tulumba 

(fecskendő) jelentése is van. 
Jé ékért é v e r m e k : cékarmak (kihúzni). 
Jodim e : gizme (csizma). 
fodul: laf annamaz, soyuk kanlé, jilzü gülimz adama derler, ki-

birli (a tréfa nem értő, hideg vérű, komoly arczű, büszke embe
rekre mondják). 

g a g a : efe (zejbekek főnöke). 
g a j é d : sej (dolog). 
galan: gajri, arték (többé, hát) ; kac galan kac: fuss csak 

fuss. 
gangal: halka, kulp, simit (gyűrű, edény füle, perecz). 
ganér- : koparmak, kuvvetlen cekmek (kitépni, erővel kihúzni). 
gap-kaf}ak: bakér takémé, mutjak takéiné (réz edény, konyha 

edény). 
g a r a g a s p a n n ék : zor, zorlan (erőszak, erőszakkal). 
gazéit ér-: tras ettirmek (beretválkozni). V. ö. kazmak. 
g éjin : icün (ért, miatt). 
g er en : hatéi, mertejin ujayé (kisebb gerenda). 
gézekéi: eskija (rabló). 
gevgir 1. kevgir. 

NYELVTDD. KÖZLEMKNYEK. XXII. ' ' 
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gile, gilde, gilden: beraber (együtt); gildejdik: beraber idik 
(együtt voltunk); gildejdim: beraber idim (együtt voltam); Der
vis efe gilde: Dervis efeile beraber (Dervis efével együtt) \ Ali 
gile : Alije, Alinin janéna (Alihoz, Áli mellé); Ali gilde : Ali Hé
ber aber, Alida (Alival eggyütt, Alinál); Ali gilden: Alidén 
(Alitól). 

géra 5 ék : cabuk (gyorsan). 
gézan, kézan: ufak őajuk (kis gyermek). V. ö. oylan. 
g ölük : esek (szamár). 
gönendir-: sevindirmek (megörvendeztetni): Allah gönendisin : 

mubarek ejlesin,' gün göresin (Isten örvendeztessen meg). 
guma, kuma: ortak (társ). Bir adamén iki üc karésé olursa, bir 

birine ,gumal derier (Ha egy embernek két-három felesége van, 
ezek gumának nevezik egymást). 

gurz, kur-: hava guralém: türkü söjlejelim (énekeljünk). 
gür ak basmak : gévrak basmak, cabuk gitmek (gyorsan menni).. 
günnük: semsije, cadér (napernyő). 
gür: sacé cok adama ,gür saclé* derier (sok hajú emberre 

mondják). 
güzlü: kuvvetli (erős). V. ö. güc. k. 

hajdala-: öküzleri ve sair hajvanlaré gütmek (ökröket és egyéb 
állatokat nógatni). V. ö. hajdé (nosza, rajta). 

haji amaz: dinlemez (nem hallgat, nem figyel). 
hajme: cadér (sátor); hajme gurmak: cadér kurmak (sátrat fel

állítani). 
hampa: arkadas (pajtás). V. ö. hem-pa. 
hanaj ev : jiiksek ve Önü acék olan ev (magas ház, melynek eleje 

nyitott); ,hanaj hanaja garsé'. 
hang ér dan, h a ngérédan : nerden (honnan); hangérédan ge-

lijon : nerden gelijorsun (honnan jÖsz). 
haran é: bűjük tengere, kazán (nagy tál, kazán). 
harém: ev önünde-ki bahce (a ház előtti kert). 
hemügük : simdigik (most, mostanság). 
h és ér : ezilmis ve zijade olmus jemis (összetört és túlságosan érett 

gyümölcs); ham hésér : olmamés ve ezilmis karpuz (összetört és 
éretlen dinnye). 

höda : surda (itt). 
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horanta familja (család) k. 
hüt-züt 1. avur-zavur. 

ilikme n: céragma, lamba zejtin jajile, kandil (lámpa, mécses, 
olaj mécses). 

ilkin: ibtida, evvel, evvela (kezdetben). V. ö. ük. 
i fi: delik (lyuk), k. 
inigik: surda (itten); dükjan hangérda? inijik : dükjan nerde? 

surda (hol a bolt ? itt). 
isiik: ufak hérka (kis felöltő). V. ö. is-lik, a mit & fermene felett 

szokás viselni. 

émézgan-: ujuklamak, dalgén ujumak (szunyókálni, félálomban 
lenni). 

émz ék: Jena koku (rossz szag); émzék-émzék kokijor : fena kokijor 
(rossz szaga van); émzékmés: eksimis jeniek (megsavanyodott 
étel). 

é ng ér-j ang ér : söjle-böjle (össze-vissza); ne éngir-janger edüp-
patérsén: ne söjle-l)öjle éok söjlijorsun (mit beszélsz oly sokat 
össze-vissza). 

érében é: kolajéné, joluna (az útját módját, könnyebb végét); her 
sejin érébe va: her sejin kolajé var (minden dolognak meg van a 
maga útja módja); érébéné buldu/ : kolajéné bulduk (megtaláltuk 
a könnyebb végét). 

ér ém,jér ém : sokak, kiiéük sokak (utcza, kis utcza); höjle höjle 
git-te éremé zébété ve: söjle söjle git-de sokadé sápé ver (így és 
így menj és aztán térj le az utczáról). 

érgat: hizmetci, cifci (szolga, napszámos). 
ér la-: türkü cayérmak (énekelni) k. 
ésédam: hamam (fürdő); v. ö. ésé-dam. 
éss é: ségak (meleg, forró). V. ö. ségak e h< éséjak. 

jaba : dórt parmaklé kiirek (négy ujjú lapát). 
jajér : jara (nyereg okozta seb). 
jal: köpeklere verilen bir hamar suju. (kutyáknak való tész-

tás víz). 
jalak: dayar ufayé, canak (edény, kisebb a ,da-far(-n.il). 
jal ém: galiba (talán); öjle ólmaiéjalém : így kell tán lenni. 

19* 
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jamagéma, jami§ima : janéma (mellém); jamagémagel: jane 
baséma, janéma gel (mellém, hozzám jöjj). 

jamak: birinin janénda hizmet éden cérak (valaki mellett szolgá
latot tevő inas). 

jansan-: seslenmek, söjlemek (hangot adni, szólni). 
jar: bir tepenin en ucurum olan jeri (egy dombnak a legmere

dekebb helye). 
jarak: bécak (kés). V. ö. jarmak (hasítani). 
jarak: hazér (kész). 
jar a klán-: hazér olmak (elkészülni); jola gitmekiciin jaraklandé 

(útra készülődött). 
jastégas: hamur acmak icün jasté ayag (tészta gyúró fa). V. ö. 

oszm. jassé aya$ (gyúró fa). 
j a t: jaban$é (idegen). 
jele: bir dayén üstü, jelesi (egy hegynek a csúcsa); hajvanén jelesi 

(az állat szőre). 
jer evi : (földszintes ház). 
; e s : ekéi hamurdan japélan bir nevi jemek (savanyú tésztából ké

szülő kenyér fajta). 
jillen-: usurmak (szelet ereszteni) k. 
jitmek: kajb etmek (elveszni); páram jitti, parajé jitirdim (elfo

gyott a pénzem, elköltöttem a pénzt). 
jonga: aya$ parcasé, odún jakod tahtanén ufakparcalaré (apró 

fadarabok, szilánk). ,Ala cam dibinde jonga jonarken' (a mint a 
tölgyfa tövén szilánkot hasogattam). 

jöntem: münasibetsiz (alkalmatlan, illetlen ember). 
jöntemni: kérne edersen kábul eder bir adam (olyan ember 

a kivel bármit lehet tenni). 
j öntél-: cok söjlemek, serbest söjlemek (sokat beszólni, szabadon 

beszélni). 

k ab alak : su testinin ufayé (kis vizes korsó). 
kajaf: pazar ^é, satégé (vásáros, árus). 
kai a k : karélarén saréyé (asszonyok turbánja). 
kale nder: fukara, zühürt bir adam (szegény, nyomorúságos egy 

ember). 
kalijet: gelin rubasé (menyasszony ruhája). 
kané: iki tekerlekli arába (két kerekű kocsi). V. ö, kanlé: taliga. 
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kargac : kara ayag (fekete fa). 
kasme r : sejtan (ördög). 
katéklé: kar esek (össze-vissza kevert). -\ 
k ausér-: kapatmak (befedni). 
kavusar a: küfe, népet (kosár). K. 
kébe : aha (guba). » 
kelek: ermemis olmamés kavun, tatséz susuz kavun (éretlen, Ízet

len sárga dinnye). 
kelés: ujsal, budalamsé, kimseje söjlemez adam (együgyű, buta 

ember, a ki senkihez sem szól). 
ke s: sersem, gözü boz, avanak (együgyű, féleszű). Anadolda ,kes' 

birde jourt kurusu (Anatóliában a szárított savanyú tejet is 
jelenti). 

k evgir, g evg ir : ltamuru sudan ajérmak iciin kullanelán bir süz-
gec (olyan szűrő, mellyel a vizet választják el a tésztától). 

k in dili parmak : serce parmak. 
kéray é: cij (dór); kérayé jaymés (dér esett). 
k a r a n én a: karsuséna (szembe vele). 
k ér tlak : boy az (torok). 
k éssa: sej (dolog, izé); uzun késsa adam (hosszú féle ember). 
két) ér- : aramak (keresni); kévérdém kévérdém dapamadém : ara

déin aradéin bulamadém (kerestem, de nem találhattam). 
kompur : potates (krumpli). 
kor : ates, eji janmés ates (tűz, jól égő tűz, parázs). 
k o s t a k : güzel (szép, csinos). Pl. ,senden kosták jarém-mar' (kü-

lömb szeretöm van náladnál). 
k'óklen-: oturmak (leülni, letelepedni); köklenejim-mi, cözülejim-

mi?: oturajém-mé gidejim-mi ? (leüljek-e avagy elmenjek). 
k ö ngülle m i s ; ehtijarlarnés (megöregedett, pl. ember). 
k ö z : küllenmis ates (hamuvá lett, hamvas tűz). 
k u bat: Jena (rossz) k. 
/>: u d ü bet: cirkin (rút); ne kudübet adam (mily rút ember). 
kus kun (a zejbek hátsó nadrágtartója, az elülső uckur). 
kus: rézk, jejef,ek iéejek sejUr (vagyon, enni inni való dolgok). 
küpp edek: birden bire, apanséz (egyszerre, hirtelen); küppedek 

geli kodu : apanséz geldi (hirtelen jött meg). ,kérmézé donnu Fa-
dimem, gele godu küppedek' (a piros bugyogójú Fatmám hirtelen 
jelent meg). 
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kiitük: eski defter (régi könyv, füzet), 

leng er : kervan (karaván). 
löngez (esővíz okozta kis tó). 

ma fut, mahut: ehtijar, avanak (féleszű öreg). 
maja : diii deve (nőstény teve). ,Türkmen gézé katariaméi majajé'. 
maccak: bulanék lakérdé éden adam (ostoba beszédű ember). 
mekik : bez dokurken ipliji ajré gecirijorlar (mikor a vásznat szö

vik, külön eresztik át a fonalat). 
meles : buydaj árpa caudar hepsi beraber (búza, árpa, rozs mind 

együttvéve). 
mukav a: kaién kjajréd (vastag papír, a zejbek a fezbe teszi, bogy 

a fegyver ne fogja). 
muita: jumruk, köseleji ingiltmok icün piringden japélma (mo

zsártörő). 
mutlu: eji, miibarek (jó, áldott) k. 

nalca: pabujun alténa konulan demir, könduranen ökcesine koduk-
laré demir (a lábbeli talpa alá elhelyezett vas). 

na%ak: baltamsé bir iej (baltához hasonló dolog). 
nimeni m: 25 dirhen (25 drahma). 
nimete : kabalayén ufayé (kis vizes edény, kupa). 
ni j a b : nasél (hogyan); nigab edelim: nasél edelim (hogyan csi

náljuk). 

oft u : üstü (felé); akiam oftu: akiam iistü (este felé). 
o raja: jerde-ki asma (szőlőtő, ha a földön van). 
orata: iaka (tréfa); oratagé (tréfacsináló). 
önge: 100 dirhem (száz drahma). 
özei e-: arzulamak, özlemek (kivánkozni vmi után, áhitozni). 
övendere: ökiizleri dürtmek iciin, ugunda sivri bir demir olan 

uzun dejnek (hosszú vashegyű bot, mellyel az ökröket nó
gatják). 

öv ürü: akrané, misalé (párja, hozzá fogható); övürü joy-tur : ak-
ranéjok (nincs hozzá fogható). 
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palaska: canta gibe fisek iciin ; askerlerin beline taktéklaré pécak 
(táskaszerű fegyvertartó; a katonák derekukra kötik). 

pambul: bö$ek (bogár). 
pasaié: uzmi entari (hosszú felöltő, pasas, nagyúri). 
pe stambal: pestemal (törülköző, kendő) k. 
postai: askerlerin evvel gejdikleri kondura (lábbeli, a mit ezelőtt 

a katonák viseltek). 
purput, pérpét: kéldan japélma don, salvar (szőrből készült 

nadrág vagy bugyogó). 
pusat: elbise, esvab (ruha). 
p ücüklü: havug, jer otu (sárga répa). 

r esnie: hajvan jüzüne takarlar gümüsten pára gibi sejler (az állat 
arczára teszik, ezüst pénz féle dolgok). 

s ahat: cof,uklarén fesini tutan ip (a gyermekek sapkáját össze
tartó fonál). 

s aj ém, k a fa s aj ém é: jol tezkeresi (útlevél). 
salgén: adam baééna diisen hiase, vergi (az egyes emberekre eső 

adó, fejadó). 
samut: dilsiz, az söjlejen adam (szótalan, kevés beszédű ember). 
sapa: kestirim, kestirme, en jakén jol (a legrövidebb út, letérő). 
s ar m ala k, pl. sarmalak geldim : ku$akladém (átöleltem). 
s e dir : minderiik (párna). 
8 ének: cam aya^éndan ojma testi (tölgyfából kifaragott korsó). 
s ij irt m a j , s é y é r t m a g : séyér cobané (ökörpásztor). 
sin-: gizlenmek (elrejtőzni); sinnenijor: gizlenijor, saklanijor (el

rejtőzik). 
sitii: cadérlarén kenaréna koduklaré cul (zsák, a melyet a sátrak 

oldalára tesznek). 
é énd é: makas (olló). 
sén-: korkmak (félni). 
sérém : ip gibi in$e kajés (fonál vékonyságú szíj). 
sorgu : sual (kérdés) k. 
su-basé: zaptije memuru (rendőrhivatalnok) k. 
sürtüverejim: annadajém (megértessem). 
éabannanmés: kalajlanmés (kivasalt). 
isaklaban: seri adam, maskara (vidám ember). 
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salaf: ates gibi (mint a tűz). 
sápiak: tokát (nyakleves); sana bir sápiak vurursam görür sün 

(meglátod ha egyet ütök rád). 
sapsap: su icilegek kab, masraba (vizivó edény). 
s átér : güzel (szép). 
sevik: fürge; sevik gézan (fürge gyermek). 
séllek: asalek, pis, bajayé (alávaló, közönséges). Használatosa 

mire az ,oruspu, postai1 (rima) szók is járatosak. 

c ay: vakit (idö); cayé geéti : vakté gecti (kora lejárt); tam cayé: 
tam vakté (épp az ideje). 

c ajkai a-: calkalamak, sallamak (mozogni, inogni, hastánczot 
járni); cajkajé: sallajéjé (rázogató). 

calab: allah (Isten): ,Jok-tur tapaj'ak, calab-dér a'itfak' (nincs 
más imádni való, csak az Isten). 

c a lé-kaka n : -ujak hajdút, hérséz (kisebb rabló, tolvaj). 
capsak: su kupasé (viz edény). Bolu vidékén camsak. 
caput: pacavra, eski ruba (rongy, ócska ruha). 
c atlak: Jisek (pisztoly). 
c eper le-: kérpmak (kiszakítani); cepeleji vedim: kérptém (kiszakí

tottam). 
cepi s : kecinin jaurusu (kecskének a kölyke). 
cepken: kolláré acék bir mintán (köntös, melynek az ujjai nyi

tottak). 
ceri ba sé: cingeneler basé (czigány főnök). V. ö. ceri (sereg). 
c ere i: attar (pamukverő) k. 
ciltim : salkémén bir parcasé (a szőlőfürt egy darabja). 
cimender: esek (szamár). V. ö. cimen-dar. 
cirié (csiriz). 
céy: cadérlarén kenaréna koduklaré kargélar (az a r ád , melyet a 

sátrak oldalaira tesznek). 
cér akma, cérayma: kandilin ufayé (kisebb lámpa). V. ö. cérak. 
cétlé: sade (puszta, magános); cétlé gajve: sade kahve (ezukor 

nélküli kávé). 
covas, cöves: günes (nap); covasa oturma (ne ülj a napba). 
cömel-: ejilmek (hajolni); cömel-de bir parca solu (kuporodj le és 

pihenj meg egy kissé). 
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cöme z : bir hoganén janénda oturan kücük telébe, sajird (a hodsa 
oldala mellett ülő tanítványa). 

gariz: edebsiz, kougagé (szemtelen, veszekedős). 
fiattá: bűjük sokak (nagy utcza). V. ö. fiadde. 
3 avur: gjaur (hitetlen); gavurun esseji: simindifer (a gyaurok 

szamara, vasút). Ájdinban. 
fiibar: coguk (gyermek); gibarlar : coluk-cofiuk (gyerek sereg), 
j i b i n d i r i k : sirpintilik, gelin cadéré ('menyasszonyi sátor). 

Mugla vidékén, 
j i b i n l i k : karjolanén üstünde olan perde (az ágy felett levő 

függöny). 
3 ip-fiip olm azs a : hic olmazsa (legalább). 
j é k j é k : cok lakérdé söjlejen (a sokat beszélő); gékgéklanma : cok 

lakérdé söjleme (ne beszélj sokat). 
3 ez: ffiézém bézékté/ 1. bézék. 
$ ez ék-: agémak (sajnálni); gézékté: afiédé (fájlalta). 
gürpedek: birden bire, hepsini birden (egyszerre, mind egyvég-

ből); gürpedek ici verdi (egyszerre mind kiitta). V. ö. küp-
pedek. 

ze jr e k : akéllé (okos, eszes); zejreklik (eszesség) k. 
zibi di: kijafetsiz, bicimsiz,pis esbablé (formátlan, esetlen, szeny-

nyes ruházatú). 
zibi n; ruha, esbab (ruhadarab, v. ö. zubbony) k. 
zébét é-v e r mek : sápinak (letérni). L. érem. 
zeng éld a- (nagy zajjal, hűhóval megérkezni); zéngéldadé geldi 

(dérrel durral megjött). 
zorbaz : kuvvetli güzel bir adam (erős szép egy ember). 
zumara: dudaklan cayélan zébér (hangszer, melyet az ajakkal 

játszanak). 
zülam: zühürt, fukar a (nyomorúságos szegény). 

t a k-t u ka, ta ka-t u ka : tütün táblásé, cibuk táblásé (dohánytartó, 
csibuk tartó). 

tafirégün: hergün (minden nap). V. ö. tanrénén günü (Istennek 
a napja). 

teke: bűjük keci (nagy kecske); teke kecisi: ülik keci jaurusu 
(filik kecske kölyke). 
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testamal: bay bekcileri (gyümölcsös kert őrei). L. destemen. 
tezek: inejin kurumus pisliji (megszáradt tehén ganaj). 
tezkingi: ajakta gézen, eskija (rabló, gyalogjáró). 
tevék: filiz (galy). 
tingildi vermek: gidi vermek (elmenni). 
tingoz: sefil, zühürt (ágról szakadt szegény). 
téknaz: sismange (jó húsban levő, kövéres). 
t ér kai a-: kapuju sürgelemek (az ajtót kapargatni). 
tofur: mahsul (termény). 
tokac: camaséré tokmaya (fehérruha sujkoló). 
tokát: ayél, kojun a? élé (ól, akol, juh akol). 
tol a ser: tabaklarén déri jékadéklaré jer. 
tongordak: ujak céngérak (kis csengő forma hangszer). L. don-

gurdak, debildek. 
torluk: cadér (sátor). 
tosun: öküzlerin kücüjü (tinó); eji deli kanlé, ja késékié (bátor, 

derék fiatal ember); tosun gibi .füsseli kuvvetli (bátor akár egy 
tinó); gara tosun : hős, bátor ifjú. 

túra, emik tur asé: karélarén alnéiia kojduyu altun dizisi 
(arany czifraság, a melyet nők a homlokukon szoktak viselni). 

tülbas: karé (asszony). V. ö. tül-bas (fátyol-fej). Jürük kife
jezés. 

tümbek: bir ufagék tepe (kis domb). 
tüpür-: tükürmek (köpni). 
unki: surda-ki, bu (ez itt, ez). V. ö. en-ki. 
ünle-: cayérmak, hajkérmak (kiabálni); ünnerim: hajkérérém 

(kiáltozok). 
ür e-: gelmis üremis, coyalmés (megsokasodott). 
ürüz-kütüz : hep beraber, tfümlemiz (mind eggyütt, megannyian). 

Jürük kifejezés. 
üsküre: tas, bakér tas (edény, rézedény). K. 

Dr. KUNOS IGNÁÖZ. 




