
A torok nők nyelve és költészete. 

Alig van rá példa a népek történetében, hogy nyelveik annyi
képen fejlődtek volna, mint a török népeknél. Már a szeldsuki kor
ban volt egy irodalmi, s ettől teljesen függetlenül fejlődő népnyelv^ 
és e ketté szakadása az alapjában egyazon nyelvnek átszállott a 
törökökre, a szeldsuki népek közvetlen utódaira. E kettéválasztás 
első sorban vallási okokra vezethető vissza. A muhammedánizmus-
nak az arab lett a szent nyelve és az igaz hitre tért népek megany-
nyija mindenek előtt ide fordult. Vallásukat arab nyelven tanul
ták, Allához csakis e nyelven fordulhattak és idők folyamán a 
megértett és megértelmesedett arab szók átvándoroltak az ő pro
fán anyanyelvükbe. Ez idegen elemek választékosabbá, művel
tebbé tették az ő póriasnak látszó beszédjüket. Es e hatás oly 
erőssé fejlődött az idők folyamán, az arab elemek száma annyira 
megerősödött, hogy az írás nem tudó nem is érthette meg többé, 
így támadt az irodalmi nyelv, melynek az volt egyedüli jellem
zője, hogy több volt benne az arab, mint a török kifejezés ós hogy 
megértésére első sorban az arab nyelv tudása vált szükségessé. 
A török nyelvnek ez arabosító korszaka egész e század közepéig 
tartott, és csak a hatvanas években támadt némi reactió, mely 
eddigelé is nagy eredményeket ért el. Az idegen elemek mind
inkább gyérülnek és a nagyszámban meghonosodott arab szók 
közül csakis azok nyerhettek török polgárjogot, melyek vagy alak, 
vagy tartalom tekintetében elváltoztak. A mürekkeb szó pl. az arah 
nyelvben ,összetett, összevegyített valamit' jelent, és mint ilyen a 
török nyelvben ismeretlen. A török azonban a ,tenta' megjelölé
sére kezdte használni és eme jelentésében török szóvá lett. Százá
val sorolhatnék fel az ehhez hasonló példákat. 

Az arab nyelven kívül a perzsának, főleg mint a költészet 
nyelvének, szintén nagy hatása volt a török irodalmi nyelv átala
kulására. Mint szintén a muhammedán nyelvek egyike, csakhamar 
elkerült a török tudományossághoz és oly nagy volt egyidőben az 
uralma, hogy a ki perzsául nem tudott, az nem is ment írástudá 
számba. Főleg az írók meg a költők osztályában. Századokon át 
élősködtek a török poéták a perzsa költészet rózsás kertjében és a. 
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török költök legkiválóbb alkotásai ép azok a munkák, melyeket 
perzsa eredetiből fordítottak, vagy dolgoztak át. Oly nagy volt a 
perzsa költészetnek a hatása, hogy alóla még a népnyelv, főleg 
pedig a népköltészet sem zárkózhatott el. Azok a nagyszámú perzsa 
népkönyvek és népregények, melyek főleg török fordításaik révén 
ismeretesek, eljutottak a nép közzé és századokon át képezték a 
törökök szellemi táplálékát. A török szókincsre azonban kevesebb 
hatással volt a nyelv, és a mi megmaradt benne, az meg is törö-
kösödött. 

így vált ujabb időkben egyre szűkebbé az a távolság, mely 
az irodalmi nyelvet a nép nyelvétől elválasztotta. A népnyelvnek 
az irodalmi nyelvtől való különbözősége ma nem nyilatkozik any-
nyira a szókincsben, mint annak előtte. És itt kell rátérnünk arra 
a jelenségre, melyet dolgozatunk tárgyának választottunk. Ertem 
a török nők nyelvét, illetőleg költészetét. 

Bármily különösnek tessék is, a török nőknek külön nyelvi 
életük és ezzel összefüggésben külön költészetük is van. Es ez a 
jelenség társadalmi helyzetükből, a férfiaktól való elzárkózottságuk-
ból magyarázható meg. Gyermekéveiket a háremben, vagyis a női 
lakosztályban töltik el, hol tudvalevőleg férfiember, akár idegen, 
akár családbeli, meg nem fordul. Még kevésbé ismerik a férfitársa
ságot, sőt bizonyos szégyenkező félelemmel kerülik azt a helyet is, 
a hol férfiak megfordulhatnak. A muhammedán nők egymásra van
nak utalva, lány a lánytársaságra, asszony az asszonyéra és bizo
nyára ők volnának a legszerencsétlenebb teremtések, ha férfitársa
ságba kényszerítenek őket. Mert a maguk jószántából rá nem 
vetemednének ugyan soha. Ily körülmények közt ép nem vehető 
csodaszámba, ha számos oly szólás és kifejezés járatos köztük, 
melyek férfiak között ismeretlenek maradnak. Hisz férfiakkal, még 
a lány az atyjával vagy fiútestvéreivel és a nő férjével is csak rit
kán érintkeznek és így alig van alkalmuk azzal a fogalomkörrel 
megismerkedni, azt a beszédanyagot és módot eltanulni, melyet a 
nagyvilággal érintkező férfiak eltanulnak. Nemcsak hagyományos 
szólásaik és szókincsük, nemcsak lányról-lányra szálló kifejezéseik 
és közmondásaik vannak, hanem mondatalkotásaikba is becsúszott 
itt-ott oly sajátosság, mely a férfi- vagyis a köznyelvben ismeretlen. 
Innen van, hogy nyelvükben sok az ósdi, a köznyelvben már el
avult kifejezés, és hogy beszédjüket népies zamatosság, keresetlen 
üdeség és nyelvtisztaság jellemzi. Idegen szót aránylag keveset 
használnak és a mi arab és perzsa elem hozzájuk furakodott, 
annak nemzeti formát adtak, vagyis nyelvük szellemében átalakí
tották. A rütbe szó például, mely fokot, rangfokozatot jelent, az ő 
szájukban rüppe-nek hangzik. Pl. kodsam rüppe almié ,férjem elő
léptetésben részesült', dicsekednek el egymásnak. Ily hangalaki 
elváltozások, főleg az idegen eredetű, arab és perzsa, avagy euró-
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pai szókon fordulnak elő. Egy perai nagy divatüzletnek Bon mar
éké a neve. A török nők, kiknek gyakran van ez üzletben bevásá
rolni valójuk, következetesen burnbarsá-n&k nevezik. A merkum 
arab eredetű szó ,megboldogult'-at jelent, a nők ajkán mehrum-
nak hangzik, noha a szó a közéletben is a használatosabbak közzé 
tartozik. A vefat szó ,meghalást, kimúlást' jelent, a nők előtt 
mefat alakjában ismeretes. Szóval, olyformán változtatnak a szó
alakon, a hogy a nép teszi a meg nem értett, vagy félreismert 
szókkal, ós e tekintetben ezek dialektikus elváltozásoknak tekint
hetők. Annál jogosabban nevezhetjük el ennek, mert műveltségi 
fokuk, a nagy többségé legalább, a népi fokon áll és így mind a 
kettőnél ugyanazok a lelki okok működtek közre. 

Sokkal fontosabbak azok a szavak, melyeket a török nők 
nyelve a török szókincs részére megőrzött. Számos oly szavaik és 
szólásaik vannak, melyeket csakis maguk közt használnak és a fér
fiak előtt is csak annyiban ismeretesek, hogy itt-ott gyermekeiktől 
elhallják. Haj haspa haj, korholó és feddő kifejezés, a férfiak előtt 
ismeretlen. Különösen jellemző a török asszonyok beszédjében a 
csodálkozó és valamin megütköző á szócska használata. Rendesen 
a mondat elé teszik e szócskát, ha meglepetésüket akarják vele 
kifejezni és igen sokszor egymagában is használják. Ha férfi-szem 
túlságos merészséggel tapad rájuk, á felkiáltással botránkoznak 
meg rajta. Néha, ha tömegesebben vannak együtt, valósággal 
rémületbe hozzák az embert á-zásukkal. — Ugyancsak jellemzetes 
az e-mi kérdő szócska használata, mely a férfiak dejil-mi (nem-é), 
öjle-mi (így-e)-jenek a megfelelője. Az e-mi, melyet rendesen a 
mondat befejeztével használnak, az eji-mi (jó-e) összevonásából 
keletkezett. 

A nyelvi életen kívül igen figyelemreméltó még a török nők 
költészete is. Nem mintha külön népdalaik, vagy külön népmeséik 
volnának, hanem a férfiakétól elkülönített életüknél fogva szellemi 
életüknek nem egy oly megnyilatkozása van, mely a népi költé
szetnek egy-egy különös faját teremtette meg náluk. Szokásaik
ban sok oly emléket és hagyományt őriztek meg, melyeknek 
főleg a folklorista venné nagy hasznát. Es mind e szokások kere
tébe nyelvi sajátosságok is fűződtek, melyek majd megmagyaráz
zák, majd kiegészítik egymást. így pl. a lousa (gyermekágy) ideje
kor szokásban van, hogy a gyermekágyas asszonyt piros színnel 
védik meg az ártalmas szellemek ellen. Piros szalagot kötnek a 
fejkötőjére, a gyermek bölcsőjet piros szalagokkal díszítik fel, és 
főleg az első hét napon egy pillanatig se hagyják magára, hogy 
al basmasin ,a piros meg ne ártson neki'. Ha magára hagyják és 
elveszti az eszméletét, azt mondják róla al basti ,a piros megártott 
neki, elnyomta'. Az aZ-on kívül, mely nyilvánvaló, hogy ártalmas 
szellemet jelent, szerepel még &jediler,hetek, hét szellem', továbbá 
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a kirklar ,a, negyven szellem', szintén a gyerekágyas asszonyok 
megrontói. És megannyiszor versekkel, mondásokkal védekeznek 
a rosszak ellen és e versek s e mondások közöttük termettek és 
közöttük élnek. 

Ilyen módon találhatni náluk a női élet legkülönbözőbb 
helyzetére illő nyelvi megnyilatkozásokat. A legérdekesebbek 
egyike a jövendőmondás ama faja, mely négysoros kis versekkel 
van összefüggésbe hozva. Majdnem mindegyik családnál van a 
háremnek, vagyis az asszonynépnek egy dalzacskója (máni tor-
hasi), melyben külön papirdarabkákra írt négysoros versek van
nak összegyűjtve. E versek tartalma az élet legkülönbözőbb viszo
nyaira vonatkozik és egy bizonyos ünnepnapkor (Hidrelez napján) 
összegyűlnek az asszonyok egy udvarban és e dalzacskót elássák 
egy rózsabokor alá. Másnapra ismét megjelennek, a dalokat kiás
sák és egy bekötött szemű lánynyal egyenkint kihúzatják a ver
seket. Mindegyik versre, mielőtt még elénekelnék, egy egy asszony 
vagy lány jelentkezik, és olyan lesz a jövendője, a milyent a kihú
zott vers mond neki. E dalokból közöltem már néhány százat 
török népköltési gyűjteményemben és itt csak pótlólag említek 
fel még néhányat, melyeket ez esztendő nyarán jegyezgettem össze a 
török főváros szomszédságában, a Herczeg-szigetek legnagyobbikán, 
Büjük-adá-hsua.. Egy török család körében töltöttem el néhány 
napot, és bő alkalmam lévén nők társaságában is részt venni, 
igyekeztem e nem mindenkinek és nem mindennap kínálkozó 
alkalmat tanulmányaim érdekében felhasználni. Az össze jegyzett 
anyagot egy már éltesebb nőnek köszönhetem, a nálunk sem 
ismeretlen Nigjár Hanim anyjának. Emlékezetéből szedte elő e 
verseket és el-elmerengve fiatal korán, úgy dúdolgatta el ismét 
előttem. És mert tisztán a nők népköltészete, ide igtatom őket, 
eredeti alakjukban és szószerinti fordításukban. E négysoros dalok
nak máni, vagyis gondolatvers a nevük. 

1. 
Bort ittam a korsóból, 
enyém vagy te régóta; 
Egyiptom szultánja legyen, 
a ki téged szeretőmmé (baráttá) tett. 

Bülbül tasda ne gezer, Fülemüle a kövön mit keres (sétál), 
kalem kasda ne gezer; toll (alak) a szemöldökön mit keres; 
jari vefasiz olaniri a kinek hűtlen a szeretője, 
akli basta ne gezer. annak fejében az ész mit keres. 

Sarab ictim testiden 
sen benim-sin eskiden ; 
Misira sultan olsun, 
seni bana dóst éden. 
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3. 
Bülbül ufagik kus-tur, 
seherde ötüsü hos-tur ; 
jeri gökü jaradan, 
beni jare kavustur. 

Sarabi tastan cikar, 
kjahkülü festen cikar ; 
hakikatli jar isen, 
gel beni jastan cikar. 

Fülemüle kicsinyke madár, 
reggelte szép a dalolása; 
földet, eget megteremtő, 
hozz össze a rózsámmal. 

4. 
Vedd ki a bort az edényből, 
hajad vedd ki a fez alól; 
ha igazságos szerető vagy, 
jöjj és végy ki a gyászból. 

Cibuk uzun tütün az, 
jardan cektijim férj az ; 
jana'énda gül acmis, 
japra'ina beni jaz. 

Bugün basim seme dir, 
gülmek benim neme dir; 
bazirgjan mali gibi, 
derdim güme güme dir. 

Su da daladi beni, 

gören aladi beni; 
dejme zingir kjar etmez, 
gönül baladi beni. 

Bülbül-üm bcCi gezerim 
megnun-um da'i gezerim 
jedi jerden jaram var 
daha ben sa gezerim. 

Su akup durula^ak, 
akarok jorulagak ; 
jarim hakk divaninde 
ettijin sorulajak. 

Hosszú a pipaszár, kevés a dohány^ 
kín az, a mit szeretőmtől szenved-
rózsa nyíllott az arczán, [tem; 
levelére engem írj oda. 

6. 
Ma zavaros a fejem, 
mit érek a nevetéssel ; 
mint a kereskedő portékája, 
úgy van a fájdalmam felhalmo

zódva. 

7. 
Ez a hegy ártott meg nekem (ége

tett), 
a ki meglátott, megsiratott engem ; 
bárminő láncz nem teszi meg, 
szív kötött meg engem. 

Fülemüle vagyok, a kertet járom, 
Medsnun vagyok, a hegyet járom; 
hét helyen van sebem, 
és mégis a világon élek (elevenen, 

járok). 

9. 
A víz folyik, majd megáll, 
folyásában majd elfárad; 
rózsám Isten-itéletkor 
tettidet kérdőre vonják. 
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10.. 
Oökte jildiz jilrijor, 
g'ózüm jari görijor • 
dajanilir sej dejil, 
mevlam sabri verijor. 

Aj isik-tir isik, 
tepsi dolusu kasik; 
annesi behude töjler, 
kizgazi bana asik. 

Gönül verdim bir güle, 
döndúm garib bülbüle; 
vaz gecemem o jardan, 
söz söjleme nafile. 

Askinla mej icerim, 
süzüp süzüp gecerim ; 
gecersemde kendimden, 
sanma senden gecerim. 

Elma sajdum jijen jok, 
ne dir halin dijen jok ; 
gönül atesden g'ómlek, 
özenen cok gijen jok. 

Sárada jürijorum, 
kendimi jorijorum; 
jakagaksan iste jak, 
karsinda durijorum. 

Bu cile dir dolagak, 
istedijin olajak; 
elem cekme a kuzum, 
kismet seni bulagak. 

Su da'in döngeli var, 
janinda engeli var; 
bana jardan gec derler, 
yöjnümün cengeli var. 

Égen sétál a csillag, 
szemem a szeretőt látja; 
ki nem birhatni tovább, 
Isten majd ad türelmet. 

11. 
Fénylő a hold fénylő, 
tele tepsi kanállal; 
hiába beszél az anyja, 
szerelmes belém a lánya. 

12. 
Megszerettem egy rózsát, [tem; 
hontalan (idegen) fülemülévé let-
nem mondhatok le ama lányról, 
mindhiába, ne is beszélj. 

13. 
Szerelmet és bort iszom, 
hörpintgetvén enyészek ; 
ha pusztulok is magam miatt, 
azt ne hidd hogy te miattad. 

14. 
Almát hámoztam, nincs a ki egye, 
nincs a ki kérdezné a bajomat; 
tüzes ing a szív, 
sokan emlegetik de kevesen öltik fel. 

15. 
Sivatagon járok-kelek, 
magamat elfárasztom; 
ha szerelemre akarsz gerjeszteni, 
íme gerjeszsz (égess), 
átellenedben állok. 

16. 
A sors ez, be fog teljesedni, 
meg lesz az, a mit kívánsz ; 
sohse aggódj bárányom, 
a kiszmet (sors) majd rád talál. 

17. 
Ezen a hegyen noszpolya van, 
mellette az akadály; [rózsámat, 
azt mondják nekem, hagyjam oda 
a szívemnek horgonya van. 
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18. 
Bülbülüm güle gider, Fülemülém jó kedvvel megy, 
göz jaéin sile gider; könnyeit törülgetve megy; 
göniil bende temelli dir, gyökerestül bennem a szívem, 
mahsere bile gider. még a túlvilágra is velem megy. 

19. 
Kirmizi elmaji deldim, Piros almát ketté szeltem, 
cakimi güle aildim; késem a rózsához kentem ; 
ben o jardan ajrilali, mióta elváltam attól a lánytól, 
janildbn bile güldüm. tévedésből ha nevettem. 

20. 
Gözlerimin adeti dir, Szemeimnek az a szokása, 
dajma gözler güzeli; hogy mindig a szépet szemléli; 
gözlerimin hatiricün, szememnek hogy kedve teljék, 
ben severim güzeli. csak a szépet szeretem. 

Ez utóbbi négysoros vers, ha alakra nem is, de tartalomra 
nézve különbözik az előbbiektől. Míg a fentebbiek egészen népdal-
szerüek és a fájó szerelemről szólnak, addig ez utóbbiban inkább a 
szójátékon és az ügyes rárímelésben van a fősúly. És itt lesz alkal
munk rátérni azokra a négy, néha hatsoros versikékre, a melyek a 
török nők körében ladesli máni, vagyis szójátékos versek néven 
ismeretesek. Ugyanazon alakú, de különböző jelentésű szók, néha 
párosával is, kerülnek a verssorok végére és mint puszta rímjáték 
gyönyörködtetik a hallgatókat. Ezek a szójátékos dalok a török 
nők legkedveltebb mulatsága. A tartalom a rímek mellett lényeg
telen, fődolog, hogy két-három szótagból álló szóra tiszta rímeket 
mondhassanak. Elvonják például ezt az értelmetlen rímalakot: 
cineden. És következik rá az első sor: 
,Kismet aldim tan éden' Kiszmetemet egy darabból vettem. 

Utána a vers befejező két sora, melyek utóbbija szintén az 
aneden-Ye rárímelő szónak kell lenni: 
yUcm-a'i kustan aldim, Repülést madártól tanultam, 
janma'i pervaneden, az elégést meg a pillangótól. 

Ilyenformán képződnek e versek, és ha négysorosok, kettő
nek a ríme fedi egymást; ha pedig hatsorosak, akkor három szó
nak kell egyazon formán hangzani. 

Hadd álljon ezekből is némi mutatvány: 

1. 
Gége balar. Éjjel kötöz. 
goskun sular ge$e balar; Az áradó vizek éjjel folynak; 
jar beni gündüz vurdu, rózsám engem nappal sebesített 
jaremi gef}e balar. sebemet éjjel kötözi. [meg, 
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Ujanmajor, 
ujujor ujanmajor ; 
ikimiz bir aska diistük, 
ben jandim o janmajor. 

Nem ébred fel, 
felébred, fel nem ébred ; 
ketten estünk szerelembe, 
én beleégtem, ő nem ég. 

Georgiái vagyok, arab vagyok. 
A mióta e szerelembe estem, 
lábaknak pora lettem; 
ne vessétek szememre testvérek, 
sziv nyomorékja vagyok. 

4. 

-rabi-jim, 
gür^i-jim arabi-jim. 
Ben bu aska düseli, 
ajaklar turabi-jim, 
ajblamajin kardaslar, 
ben gönül harabi-jim. 

Güle güle. 
Su gelir liile lüle ; 
jar üstüme jar sevmis, 
bajíldim güle güle ; 
bahtina hoppá cikti, 
kullansin güle güle. 

A rímelő szók kétértelműsége sokszor el is marad, és csak 
annyival is beéri, ha a rímek egy és ugyanazon szókból állanak. 
Mint pl. a következőben: 
Göderim kör olajdi, 
görmejejdim seni jar ; 
tende janim dururken, 
ele vermem seni jar. 

Nevetve nevetve (vigan, jókedvvel). 
Jön a víz sugarakban; 
rózsám kivülem mást szeretett, 
elájultam nagy vígan; 
szerencséjére bolond volt, 
éljen vele nagy vígan. 

Bár szemeim megvakultak volna, 
hogy meg ne láttalak volna lányka; 
míg testben van a lelkem, 
másnak át nem engedlek lányka. 

Ha hat sorból áll a vers, akkor a rímeket kifejező két szó 
elseje csak részben rímel, az utolsó szótagjával. Például: 
Ask-u sevda rekenler, 
olur kahraman jarim ; 
gözlerin ahu gibi, 
kaslarin keman jarim; 
ne zeman olagaksin, 
derdime derman jarim. 

A szerelmes szenvedélyes, 
hőssé lesz, óh leányka; 
szemed olyan mint az őzé, 
szemöldököd mint az ív, óh lányka ; 
mikor leszel már végtére 
bajomnak gyógyítója, óh leányka. 

Ezúttal ennyit válogattam össze, hogy a török nők nyelvét 
és költészetét, ha halvány vonásokban is, jellemezzem. Anyagom 
szótári feldolgozását más alkalomra hagyván, csak mutatványokra 
szorítkoztam és ezeknek is versekbe foglalt részére. A dialektikus 
külömbség ezekből is kitűnik és egyaránt hasznára válhatik a 
nyelvésznek is, a folkloristának is. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 




