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Az oszmán-török találósvers. 
A találóskérdés a népköltés legelhanyagoltabb, legkevesebb 

figyelemre méltatott ága. Pedig művelődéstörténeti értéke semmivel 
sem kevesebb, mint a meséé vagy a közmondásé. A találóskérdés 
élete is a legmesszibb időkre nyúlik vissza s szinte hihetetlen, hogy 
valamikor milyen nagy közkedveltségnek örvendett, különösen kele
ten. Tudjuk pl., hogy a régi Indiában áldozatok bemutatásánál, köl
tői versenyeknél, s általában mindenféle ünnepélyes alkalomkor nem 
maradhatott el a talányfejtés. Erről tanúskodik a Rigveda számos 
találoskérdése is. Még királyok is vetélkedtek a megfejtés elsősé
géért s ez a szórakozó időtöltés nem egyszer élet-halálharccá fajult. 
Nem különben volt ez a hébereknél és az araboknál. A biblia szerint 
pl. Sába királynője találóskérdésekkel tette próbára Salamon király 
bölcseségét (A. WÜNSCHE : Ratselweisheit bei den Hebraern 1883.). 
A régi görög irodalom ugyancsak bővelkedett találóskérdésekben 
(vö. W. SCHULTZE : Ratsel aus dem hellenischen Kulturkreise I—II. 
1912). PLUTARCHOS értesítése szerint a találóskérdés a lakomák be
fejező csemegéje : „Selbst die gewöhnlichen und ungebildeten Leute 
richten nach dem Mahle ihre Gedanken auf andere Genüsse, die 
mit dem Körper gar nichts zu tun habén, in dem sie Ratsel und 
Rátselspiele, und die Bildung von Wörtern nach Zahlen aufgeben 
die symbolische Bedeutung habén" (OHLERT: Ratsel und Rátselspiele 
der altén Griechen. ANTTI AARNE után idézve FF Communications 
Nr. 26—28). A rómaiaknál is divatban voltak a talányfejtő verse
nyek, s Kr. u. az V. századból maradt is ránk egy latin találós-
kérdés-gyüjtemény Symphosiustól. De Európa más népeinek irodal
mában is megtaláljuk a találóskérdést, így pl. a germán mondákban. 
Talány fejtésben versenyeznek Wartburg várában Klingsor von Unger-
land és Wolfram von Eschenbach. Korán jelentkezik a francia iro
dalomban is és így tovább. Ezen rövid utalásokkal csak arra aka
rom felhívni a figyelmet, hogy a találóskérdésben egy valamikor 
igen nagyrabecsült műfajjal van dolgunk. Hogy a népköltésgyüjtők 
figyelme mégis csak olyan későn, szinte csak a legutóbbi évtizedek
ben terelődött rájuk, annak valószínűleg az az oka, hogy a találós
kérdés abban a formájában, amint az az irodalomban dívott, nem 
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más, mint költőieden észtorna, mint ilyen régen kikopott az iroda
lomból s ezzel a művelt közönség érdeklődési köréből is teljesen 
kiesett. De ha az irodalmi vagy műtalálóskérdés divatját multa is, 
a népi találósvers a mai napig gazdag változatokban él tovább 
valamennyi nép költészetében. A fent említett okokból azonban a 
népköltésgyüjtőknek valósággal újra fel kellett fedezniök, hogy a 
mese, közmondás és népdal mellett más figyelemreméltó ága is van 
a népköltészetnek. 

Ugyanez a helyzet, talán még fokozottabb mértékben, Török
országban, ahol tudtommal első ízben SADETTIN NÜZHET és MEHMET 
FERIT adtak ki találóskérdéseket „bilmejeu-ket1) a „Konja Vilajeti 
Halkyjat ve Harsijaty" c. művükben 1926-ban. Az oszmán-török 
találóskérdés irodalmához vö. KOWALSKI, Türkische Volksratsel aus 
Nordbulgarien bevezetését. MEHMET HALIT a HAMAMIZADE IHSAN bilmeje 
gyűjteményéhez írt előszavában is (Bilmejeler. Türk Halk Bilgisine 
ait maddeler III. Istanbul, 1930. 771 drb.) ezt a helyzetet panaszolja 
fel: „Memleketimizde simdije kadar Halk bilgisile istigal edenler, 
hemen umumijetle, „Halk Edebijaty" unvany altynda munhasyran 
Manilerle Sazsairlerinin kosma ve Destanlaryndan bahsetmisler, 
bunlaryn harijinde kalan Halk Edebijaty mahsullerine temas etmeji 
hatyrlaryndan gecirmemislerdir". És érdekes, hogy az oszmán-török
ben a tisztán irodalmi és tisztán népies formájú találóskérdések 
mellett, a kettő kölcsönhatásából keletkezett változatok, továbbá az 
irodalmi találóskérdésnek elnópiesedett formái milyen sokféle alak-

J) Bűmébe -= bil- .tudni' a. m. találóskérdés. A bűmébe mellett 
arama§a -* ara- ,keresni' és bulmaga -= bul- ,találni' elnevezéseket is 
hallottam, de a szótárakban nem találom. Vö. RADLOFF:. ad. tapma§a 
,das Ratsel' -< tap- ,finden' és ugyanennek a tőnek különböző szárma
zékait : tel. alt. sor. tabyskak; bar. tabysmak; kar. T. tabusturmay,; tel. 
tapkak; kmd. tapkys; soj. tabyzyk valamennyi ,Rátsel' jelentésben. A 
sojoni tabyzyk változattal kapcsolatban utalok a Codex Cumanicus tap 
tap tamyzyk kezdetű találóskérdésére. BANG fordítását (Über die Ratsel 
des Codex Cumanicus. Sitzungsb. d. Preuss. Ak. d. Wiss. 1912. XXI. 
335 1.) helyesbíti NÉMETH a ZDMG. 67 k. 578—79. oldalán s a kérdéses 
sort „erfasse nur, es ist eine Flamme" értelemben fordítja. Ezzel szem
ben az oszmántörökben gyakori min min minare dibi daire, bil bil bil-
mege, bilmege bildirmege játszi kezdősorok alapján „rate rate das Rat
sel" fordítást ajánlok. Ilyen értelemben módosítanám KOWALSKI fordí
tását is: Türkische Volksratsel aus Nordbulgarien, 10. bilmeje. 



AZ OSZMÁN-TÖRÖK TALÁLÓSVERS 209 

ban találhatók. Az irodalmi előzményekről mit sem tudó gyűjtő is 
hamar rájön, hogy itt egy régibb irodalmi hatásnak kellett léteznie, 
s hogy ez nem is olyan régen szűnhetett meg. Abból pedig, hogy 
nincs ember, aki ne tudna találóskérdéseket, s hogy egyszerűbb asz-
szonyok 20—30 bilmejé-t is elmondanak egymásután, kitűnik, hogy 
Törökországban még sokkal elevenebb a népköltésnek ez a forrása, 
mint másutt. Emellett szólnak azok a bilmejé-k is, amelyek újabb 
találmányokra vagy kulturális berendezkedésekre vonatkoznak, mint pL 

Bir kö'tüjü ojdum, ojdum Egy fatörzset kivájtam, kivájtam* 
Icine bülbülleri doldurdum, megtöltöttem fülemilékkel, 
0 büíbüller sdkidikce amikor ezek a fülemülék megszó
l d kejfimi ujdurdum [gramofon]. jókedvem kerekedik. [Iáinak, 

Vagy: 

Ben bu gün bir raha vardym Ma egy úton jártam, 
arkasynda kambur var hátán púp van, 
kjdh acylyr kjdh kapanyr hol kinyílik, hol bezárul, 
Arkasynda zinjiri var [Stambul a hátán lánc van [a stambuli 

köprüsü]. híd]. 

Nincs tehát igaza KúNos-nak, amikor a muammd-t (irodalmi 
találóskórdés) a bilmeje veszedelmes ellenfelének nevezi (Oszmán
török népköltési gyűjtemény II. k. XXXII. 1.), a múltban sem volt 
az, ma még kevésbbé. A muammá-vsd ma már senki sem törődik, 
ellenben bilmejé-ket mindenki tud. Érdekes fényt vet a bilmeje 
szerepére a török életben HÜSEIN RAHiM-nak egy Bilmeje, bildirmeje 
c. cikke a Vakyt 1922. okt. 6-iki számában. Nem kevésbbé érdekes 
ebből a szempontból ALI ÜAjDAR-nak 1931-ben kiadott Milli bilme-
jeler c. 327 találóskérdésből álló gyűjteménye, amelyet pedagógiai 
célzattal ad ki. A bevezetésben például ezeket mondja: „Bűmejeler 
cojuklaryn ve genclerin zekálaryny injeltmek ve keskinlestirmek 
icin en muvafyk fikir idmanlarydyr . . . . Folklórjular bilmeje na-
myna ne bulurlarsa, toplarlar. Fákat bu bilmejeler arasynda bazy 
jinasly ve cok müstehjen olanlary da vardyr.... elirnde mevjut 
olan bilmejeleri cojuklar ve gencler icin kullanysly, fajdaly olabi-
lejek bir sekílde tasnif ettim". 

Mielőtt az oszmán-török találóskérdés részletesebb ismerteté
sére térnék, a gyűjtés körülményeiről szólok pár szót. Anyagomat 
a stambuli kyz müallim mektebi (tanítónőképző) növendékei közt 
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tisztán nyelvtanulási céllal gyűjtögettem 1925 tavaszán. Ez a gyűjte
mény tehát olyan módon keletkezett, mint a BÁLINT GÁBOR kazán-tatár 
nyelvtanában felveit találóskérdések, amelyeket a kazáni keresztény 
tatár iskola növendékei jegyezgettek fel. A variánsokkal együtt akko
riban körülbelül 600 új bilmejé-m volt, de az azóta megjelent fent
említett gyűjtemények folytán számuk alaposan megcsappant. Kér-
dezősködésemre természetesen sokszor hallottam újra meg újra 
ugyanazt, megismétlődtek KUNOS (Oszm.-török népköltési gyűjtemény 
II. k. 1889. 278 drb), KOWALSKI (Zagadki ludove tureckie. Krakó 1919. 
141 drb., Türkische Volksrátsel aus Nordbulgarien. Festschrift für 
GEORQ JÁKOB, Leipzig 1932. 60 drb. és Türkische Volksrátsel aus 
Kleinasien. Archiv Orientálni IV. 84 drb. Ez a két utóbbi gyűjte
mény már csak jelenlegi munkám kiszedése után jutott a kezembe), 
HAMAMIZADE és ALI HAJDAR találóskórdései is, de ezekből mindég 
csak azokat veszem fel, amelyeknek módosult, teljesebb vagy értel
mesebb alakját találtam. Nemcsak a növendékek, az értelmes 
SAFET, NADIRE és HAMIDE hanym voltak segítségemre, hanem az iskola 
tanárai és tanárnői is, különösen LEBIBE, AZIRE és ZAHIDE hanym. 
A legtöbbet azonban ALI HAJDAR bejnek, az intézet akkori peda
gógiai tanárának köszönhetek, aki sokoldalú etnográfiai ismere
teivel megbecsülhetetlen szolgálatot tett s rendelkezésemre bocsá
totta egy korábbi kis gyűjteményét, amit ugyanezen iskola növen
dékeitől jegyezgetett fel. Bár a növendékek Törökország különböző 
vidékéről származtak, irodalmi nyelven igyekeztek beszélni s így 
nyelvjárási érdekességre nem tarthat számot ez a gyűjtemény. 
Kikérdezgettem továbbá az intézetben alkalmazott cselédséget, s ha 
alkalmam adódott, társnőim látogató ismerőseit is. Az egyetemen 
LEMAN és NADIDE hanym voltak buzgó segítségemre, az irodalmi talá
lóskérdések fejtegetésében pedig ABID és HAMDI bej. 

Amikor az ember bilinejé-k után kérdezősködik, mindenféle 
csoportjukból hall példát, mert a török találóskérdés is nagyjában 
ugyanazon keretek között mozog, mint a föld minden más népéé. 
Itt is vannak mindenféle fajta tudáspróbák, tréfás kérdések, 
találósversek és találósmesék (részletes osztályozásukat a magyar
ban lásd SZENDREY ZS. : Népélet, 1923/24. 83 1.), én azonban csak 
egy bizonyos körükre szorítkoztam arra, amelyet PETBCH a „Bei-
tráge zur Kenntnis des Volksrátsel" című művében „wirkliche 
RátselB-nek, igazi találóskérdésnek nevez. Ennek nem az az oka, 
mintha a „wirklich" ós „unwirklich" megkülönböztetést valami sze-
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rencsésnek tartanám, hanem mert az „unwirkliche Rátsél" csoport
jába tartozó mesterkélt tudáspróbák és rövid találóskérdések mind 
nyelvi, mind tárgyi szempontból keveset nyújtanak. Külön ki kell 
emelnem azonban ebből a csoportból a helyesíráson alapuló bilmejé-
ket, amelyek számban messze felülmúlják az ide tartozó egyéb 
találóskérdéseket és még ma is nagy a becsületük. Ilyenek például: 

Senede bir, ajda iki, haftada üc gül acar [sene, aj, hafta-
daki noMalar], 

Az évben egy, a hónapban kettő, a hétben három rózsa nyílik 

[az év, hónap és hét leírt szavak pontjai: 4 , , J i (amikor kapcsoló

dik) és £&. 

Vagy: Bénim jarymyn ismi ciceje Jconmus su dur [kemal]. 

Az ón barátom neve virágra helyezett víz [JjjT"-< JS" (gül) + 
kXt (a. ma') víz]. 

Se szeri se száma az effajta találóskérdéseknek, s amint hal
lottam, még gyűjtőjük is akadt. Ezek mind az arabbetűs írás sajá
tosságában gyökereznek s mint ilyenek nem lehetnek népi erede
tűek. Mindenesetre legfőbb ideje lenne megmenteni őket a feledéstől, 
mert a latin írásrendszerre való áttéréssel mind kevesebbek számára 
lesznek érthetők. A találóskérdéseknek ebből a fajtájából NÉMETH 
is feljegyzett egypárat kumük nyelvtanulmányában KSz. XII. Az 
általam gyűjtött találóskérdés-csoportra az a jellemző, hogy ezek 
nem az értelmet, hanem elsősorban a fantáziát foglalkoztató leíró 
vagy elbeszélő hosszabb-rövidebb versek — amiért találósverseknek 
nevezem őket —, de van közöttük próza is. Ezeknek a megfejtését 
vagy tudja az ember vagy nem, de kitalálni a legtöbb esetben lehe
tetlen. A kérdezett úgy segít magán, hogy megkérdi: janly-my? 
jansyz-my ? élő, élettelen? s ha ez sem segít, tovább megy : jenir-mi, 
jenmez-mi? ehető, nem ehető? Ezek a bilmejé-k felölelik az egész 
világot, az égitestektől a kónyhaedényig, de vannak a fantáziát 
különösen foglalkoztató dolgok, mint amilyen a gránátalma, a tojás, 
a mangal, az óra, a nargilé, a nap, a hó stb. Ezek azután rend
kívül nagy számmal vannak képviselve és felhasználják a nyelv 
minden eszközét: a hasonlatot, metaforát, hangfestést, egészen a 
játszi szóképzésig mindent, hogy minél költőibben fessék és mégis 
ravaszul burkolják tárgyukat. A találóskérdések alapanyaga amint 
azt ANTTI AARNE is kifejti, a megtévesztés, s ehhez járul a megöl-
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1 2 

dást segítő mozzanat: kutya ugat csont kerítés mögött [nyelv]. 
Ugyanúgy van ez a török találósverseknél is, csak talán színeseb
bek, mint a nyugati népek hasonló termékei. Pl.: 

Ortaja bir gümüs jüziik kojdum, 
aj geldi alamady, günes geldi aldy. [Buz] 

í 

Egy ezüst gyürüt tettem ki, 
2 

eljött a hold, nem tudta elvinni, eljött a nap, elvitte [jég]. 
A gyűjtött anyagot a megfejtések alapján tárgyi csoportokba 

osztom, mert minden egyes osztályozási alapnál ez felel meg leg
inkább a további összehasonlítás céljainak, a tárgyi csoportokon 
belül pedig amennyiben erről szó lehet, az egyszerűbb, rövidebb 
formából haladok az összetettebb felé, hogy így mintegy magunk 
előtt lássuk a bővülést, fejlődóst. Ott, ahol értelmét látom, hozzá
fűzöm a rendelkezésemre álló forrásokból a megfelelő irodalmi bil-
megót is. 

Látva ugyanis a népi találósversek nagy stílusbeli különbsé
geit, kutatni kezdtem korábbi irodalmi gyűjtemények után abban a 
reménybeD, hogy esetleg találok népi bilmeje gyűjteményt is. Hosz-
szas keresgélés után két érdekes kis füzetre akadtam a stambuli 
carsiban. Az egyik címe: .tfVi £* *>-<uJlo -jUH .JaÜal {Letaif-ül-Lugaz. 

Bilmeje. sene 1289.) 8° 32 1. Összesen 236 találósverset tartalmaz. 
Amint már a címe is elárulja, itt műköltőtől származó bilmegékkel 
van dolgunk. Hosszas ismertetés helyett egy pár példát mutatok be 
belőlük. A megfejtés mindég előre van bocsátva: 

38. Samdan. 
01 ne dir kim ajeb-i-sadreván, 
Suju donmus görünür guja heman 

Mi az a vize megfagyott csodálatos szökőkúthoz hasonló va
lami [kandaláber], 

84. Hosap. 
01 ne derja dir Jci cok tur jevheri : 
bir ajaklu dur anun dalgyclary, 
akcesiz pulsuz ddlarlar daima, 
őykaryrlar lal-ü-jakut bl behd. 
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Micsoda tenger az, aminek sok a drágaköve, 
a búvárai egylábúak, 
pénz nélkül merülnek alá mindég 
s értéktelen gránátot és rubint hoznak fel [kompót hosszú 

lével]. 

118. Kandit. 
01 ne dir kim bir ajeb sirca seraj 
iői ajdynlyh sanasyn dömus aj, 
bir garaib havzu var dyr bulanyk 
turur anda sakyn olmus bir balyk. 

Mi az a csodálatos üveg seráj, 
belseje fényesség, azt hinnéd a hold kelt föl, 
van egy zavaros csodás tava, 
amelynek egy hal lett a lakója [mécs]. 

Vannak benne azután olyan találósversek, hogy alig akad ben
nük török szó, csupa arab és perzsa, de a túlnyomórésze ilyen 
természetű. Némelyik azonban egészen népies hangú, úgyhogy csak 
a verselés árulja el a műköltőt, pl.: 

141. Nohut 
01 ne dir ki cok tur onun tanesi 
her birinin baska baska annesi. 

Mi az aminek sok a darabja, 
és mindegyiknek más-más az anyja [borsó]. 

A kis füzet név nélkül jelent meg, de a számos bilmegébe 
beleszőtt ABDI név úgylátszik a szerző vagy inkább a gyűjtő nevét 
rejti. Az anyag ugyanis annyira különnemű, hogy okvetlenül több 
forrásból származik. Később találtam még két példányt ebből a 
füzetből, az egyiket HAJDAR bejnek, a másikat NÉMETH professzor 
úrnak ajándékoztam. 

A másik füzet címe: ^ \^« (Mu'amma name), a higre 
1291-ik esztendejéből. 8° 32 1. Összesen 103 mu'amma-t (irodalmi 
találósvers) tartalmaz, amelyek éppen olyan körmönfontak, mint a 
divánok mu'ammiat fejezeteiben — rendesen a gazeliat előtt — 
található találósversek. Nyelve sokkal idegenszerűbb, mint az első 
füzeté s noha a megfejtés itt is meg van adva, a legtöbb esetben 
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alig tudunk a megfejtésnek megfelelő értelmet kihámozni. Ennek a 
gyűjteménynek az az érdekessége, hogy a megfejtéseket a füzet 
elején megszámozva egy kis jegyzetben adja, de nemcsak felsorolja 
őket, hanem magyarázatot is fűz hozzájuk pl.: sorguc, gelinlerin 
basynda olan \ su üzerinde ve deniz kenarynda olan köpük \ ary, 
bal japán bir böjek | gözlerine kojmak icin gözlük | és így tovább. 
Ezeknek nemcsak a nyelve idegenszerű, de a találósversek tárgya 
is nagyon keresett. Látszik, hogy a szerzőből nem a tárgy érde
kessége váltotta ki a mu'ammá-% hanem keresett valami tetsző
leges tárgyat, hogy írhasson, mert divat volt. Vannak pl. ilyen 
tárgyai: kujumju dükjanynda olan jamly kafes, vagy Asly icün 
janan Kérem. Ez a perzsa történet nagyon népszerű lehetett, mert 
a népmesébe is beleszövődik : olan Kérem gibi janar, KUNOS, Oszm.-
tör. népköltési gyűjtemény II. k. 40. 1. Ez a füzet is név nélkül 
jelent meg, de itt meg a RESID név van nagyon sok mu'ammá-ban 
elrejtve. A két gyűjtemény nem független egymástól, vannak bennük 
megegyező részek, de a mu'amma name mindég kibővítve, meg
toldva s némi változtatással adja elő a Letáif-ül-Lugaz ugyanazt 
a találósversét. Egészen bizonyosra vehető, hogy a valamikor nagy 
közkedveltségnek örvendő találóskérdések számos hasonló gyűjte
ményben foroghattak közkézen. Emellett szólnak a nép körében 
elterjedt mübilmegék is, amelyeknek forrását nem ismerjük. A 
bilmeje, lugaz és mu'amma összefüggése, továbbá az irodalmi talá
lóskérdésnek az arab, perzsa és más nemzetek efféle termékeihez 
való viszonya még teljesen tisztázatlan kérdés. HAJDAR bejnek emlí
tett gyűjteményében van ugyan egy „llmi ve edebi bilmejeler" c. 
fejezet, de itt csak egészen röviden utal a népi és irodalmi találós-
kérdések különbségeire: Edebi bilmejeler umumijetle mahdut bir 
zümrenin malydyr. Milletin umum fertleri bunlary tanymaz ve 
kullanmaz ... Edebi bilmejelerin, muammalaryn, lügazlaryn ekserija 
kailleri, mujitleri malümdur . . . Saz sairleri tarafyndan söjlenenlere 
muamma ve sairler tarafyndan söjlenenlere lügaz dijebllirir. A tár
gyalt két gyűjteményt annakidején Stambulban nem ismerte senki, 
pedig sok érdekességük van. Nyelvük sokkal régiesebb, mint a meg
jelenési időpont és különösen figyelmet érdemelnek a művelődés
történeti értékű bilmegek, amelyek a használatból ma már kiment 
tárgyak leírását tartalmazzák. Ilyen pl. a Letaif ül-Lugaz: Divit (régi 
fajta, övben hordozható tintatartó), vagy a mu'amma name: Kjad 
mystary (a mi sorvezetőnket helyettesítő régi eszköz), árka kasyy 
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<a kisázsiai pásztoroknál a viszkető hát megkaparásához használt 
eszköz) megfejtésű bilmegéi. 

Fontos volna továbbá az egész törökség bilmeje kincsének össze
gyűjtése. SAMOJLOVIC a Nivája Starina XVIII. kötetében összeállítja a 
török találóskérdés irodalmát 1909-ig. Ezt kiegészíti S. MALOV a Rocnik 
Orientalisticni IV. kötetében 1926-ig. Ha végig olvassuk ezeket s még 
hozzávesszük az azóta megjelent gyűjteményeket, meglepetve látjuk, 
hogy elég szép anyag áll már rendelkezésünkre. Úgyszólván nincs 
török nép, amelytől ne volna legalább pár bilmegénk, a baj csak 
az, hogy a feljegyzések legnagyobb része nem tudatos gyűjtés ered
ménye, hanem különböző érdeklődési szempontból történt esetleges 
feljegyzés, amilyenek pl. az egyes nyelvtanok példatárába felvett 
találóskérdések is. A nagyobbik baj azonban az, hogy egy részük 
hozzáférhetetlen helyen, orosz folyóiratokban és napilapokban jelent 
meg. Eredetileg azt terveztem, anyagomat összevetem az egész 
törökség bilmegéivel, de erről hamarosan le kellett mondanom s be 
kellett érnem azzal, hogy az egyes találósverseknél utalok a hasonló-
megfejtésű oszmán-török bilmegékre, miáltal kitűnik az illető bilmege 
népszerűsége s megkönnyíti az érdeklődőnek az összehasonlítást. 
Erre annál inkább van szükség, mert az eddigi gyűjtemények más 
lényegtelen szempontból osztályoznak — KUNOS a bilmege kezdő
betűje alapján, KOWALSKI gyűjteményeiben pedig, amelyek tulajdonkép
pen nyelvjárás-tanulmányok, a bemondók személye szerint csoporto
sulnak —, elég az hozzá, hogy a variánsok nagyon szétszóródnak. 
Hamamizade már a megfejtés kezdőbetűjét vészi alapul, miáltal az 
egy tárgyra vonatkozók együtt maradnak. ALI HAJDAR még tovább 
megy, mert ilyen tágabb csoportokat foglal össze: 1. Insan ve insan 
vüjudu, 2. Elbise, camasyr, ajakkaby, 3. Ev, évin aksamy, bina, 
4. Ev esjasy, 5. Aletler, düzenler, 6. jemijet hajaty, 7. Jemekler, 
jenilen sejler, 8. Mejvalar, 9. Sebzeler, 10. Böjekler, 11. Hajvanlar, 
12. Cicek, nébat, 13. Tabiat ve iabit hádiseler, 14. Zeman ve insanyn 
hajaty. Csak azt nem értjük, hogy az egyes csoportokon belül miért 
nem veszi egymásután az egy tárgyra vonatkozókat, hiszen nemcsak 
a folklorista, hanem a gyermek is, akinek szánta, több hasznát látná. 

A hozzáférhető anyag alapján mindent összevetve megállapít
hatjuk, amit különben KOWALSKI is hangsúlyoz a Zagadki Ludove 
Tureckie c. gyűjteménye bevezetésében, hogy az oszmán-török talá
lóskérdés nem igen árul el semmiféle sajátos vonást, csupán a lokális 
színezet különbözteti meg más népek találóskérdéseitől, amilyen állat-

15* 
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és növényvilág, az éghajlat, a művelődés és a vallás különbsége. RÓBERT 
LEHMANN-NITSCHB a Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 24. évfolyamá
ban a találóskérdéseknek XII. csoportját állapítja meg, az alapanyag 
vagyis a megtévesztő rész alapján. Szerinte ANTTI AARNE említett példa
mondata „kutya ugat, csont kerítés mögött" a zoomorfikus csoportba tar
tozik, a kiegészítő vagyis a megfejtést elősegítő rész alapján pedig ezen 
csoport első alcsoportjához: „Allgemeine Angabe über Lebensweise*. 
A találóskérdéseknek ezt az osztályozási rendszerét Argentínában gyűj
tött anyag alapján építi fel, de a példákat WOSSIDLO meklenburgi és 
BIELENSTEIN lett gyűjteményéből veszi, mint amelyek hozzáférhetőbbek 
az olvasó számára. A találóskérdéseknek ezen általánosérvényű 
osztályozási keretébe beleillenek a török találóskérdések is. Nem 
lehetetlen azonban, hogy az egész tőrök anyag alapos összegyűjtése 
és feldolgozás után kitűnne, hogy a török bilmegének vannak egé
szen sajátos vonásai is, amik ilyen felületes összevetésnél nem 
tűnnek fel. ANTTI AARNE pl. megkísérelte a nyugati és keleti népek 
találóskérdéseinek előadásbeli különbségeit megállapítani. Az is 
elképzelhető, hogy a török bilmegék valamiképpen kiválnak a többi 
keleti nép találósmeséi közül és esetleg a finnugorsággal mutat
nak rokonságot. Itt SOLYMOSSY kiváló mesetanulmányaira gondo
lok. A mesemotívumok könnyen vándorolnak és könnyen variá-
lódnak, de bizonyos sztereotip kifejezésükben elárulják eredetüket. 
A találóskérdések anyagát az élet szolgáltatja minden berendezésé
vel, amely nagyjában azonos az egész föld kerekségén. A felfogás 
és előadásmód pedig az emberi gondolkodás egyöntetű adottsága 
folytán ugyancsak csekély ingadozást mutat. Ehhez hozzájárul az 
irodalmi találóskérdés szélesebb körre kiható kiegyenlítő hatása, 
úgyhogy eredetiséget valószínűleg itt is csak bizonyos kifejezés-
beli fordulatokban fogunk találni. Nincs tudomásom róla, hogy a 
Finn Irodalmi Társaság birtokában levő körülbelül 40.000 drb. talá
lóskérdés mennyiben dolgozódott fel s mennyiben nyújtana biztos 
alapot egy ilyen természetű összehasonlításhoz. 

Ezzel át is térek az anyag közlésére. A nagyobb tárgyi cso
portokon belül egymásután veszem az egy tárgyra vonatkozókat. 
Egy kis zavar csak ott mutatkozik, ahol ugyanegy találóskérdésnek 
minden sora más-más tárgyra vonatkozik, vagy ahol a bilme^ének 
több megfejtése van. A tárgyi csoportok végén utalok KUNOS (K.), 
KOWALSKI (Kow.; jelzés nélkül a Zagadki ludove tureckie gyűjteményt 
értem), HAMAMIZADE (HAM.) és HAJDAR (H.) hasonló megfejtésű bilmegéire, 
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tehát nem a sokszor egészen eltérő megfejtósű szövegvariansokra, 
amint azt Kow. bizonyos szempontból nagyon helyesen teszi. A két 
eljárás mindenesetre kiegészíti egymást. A számok a bilmegéknek 
az illető gyűjteményben viselt sorszámát jelölik. A majd folytatódó 
anyagközlést mutatóval zárom le. 

I. 

A természet. 

1. 
Égitestek és természeti jelenségek. 

1. Babamyn saryny sararym, sararym bitmez [dünja]. 
Apám turbánját göngyölítem, göngyölítem, nem ér véget 

[világ]. 
2. Ne dir ol kim dókuz Jcübbelü járni', 

minaresi jok amma hajly vasi' 
geje kandil janar ve gündüzün müm, 
bu minvál üzre etmis any kajjün [dünja], vö. Letaif-ül-

[Lugaz 79.) *) 
Mi az a kilenc kupolás |ami, 
minaréja nincs, de meglehetős nagy, 
éjjel mécs ég benne ós nappal gyertya, 
ilyennek teremtette az Isten [világ]. 

3. Ayr halyjy silkemedim 
ufak taslary dövemedim [gök, jyldyzlar]. 

A nehéz szőnyeget nem tudtam kirázni, 
az apró köveket nem tudtam összetörni [ég, csillagok], 

4. Bir sinide iki tauk 
biri syjak, biri souk [gök, günes, aj]. 

Egy sini-ben 2) két tyúk, 
az egyik meleg, a másik hideg [ég, nap, hold]. 

x) A Letáif-ül-Lugaz bümegé-'mek megszámozása csak tőlem ered. 
a) sini nagy kerek fém tepsi, amelyet alacsony zsámolyra téve asztal

lapként használnak s a földön körülülik. 
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5. Havlujy jajamadym, [gök] 
injiji dizemedim, [jyldyzlar] 
altun tas, [aj] 
gümüs makas [alümsama]. 

A törülközőt nem tudtam kiterítem, [ég] 
a gyöngyöt nem tudtam felfűzni, [csillagok] 
arany tányér, [hold] 
ezüst olló. [szivárvány] 

Vö. K. 98, 198; Kow. Nordbulg. 10; HAM. 199—203, 354; 
H. 300, 312, 315. 

6. Dam üstünde bir kalbur jevizim var [jyldyzlar]. 

A háztetőn van egy rosta dióm [csillagok]. 

7. Dam üzerinde bir tava fyndyk [jyldyzlar]. 

A ház tetején egy tava*) mogyoró [u. a.]. 

8. Fyryn üstünde bir kalbur jumurtam var [jyldyzlar], 

A kemencén egy rosta tojásom van [a. a.]. 

Vö. K. 52,98; Kow. Nordbulg. 140 és Kleinasien 1, 25; HAM. 
203, 730—733; H, 307, 309, 317. 

9. Bir avuj seker dünjajy gezer [günes ysyy]. 

Egy marék cukor, a világot bejárja [napfény], 

10. Kökü havada, dallary asada [günes]. 

Gyökere a levegőben, az ágai lent [nap]. 

11. Evler dibinden kyvyslamadan gecer [günes]. 

A házak tövében zaj nélkül megy el [u. a.]. 

Vö. K. 38, 98, 168, 169, 230, 249; Kow. 8, 27, 113, 115, 
134 és Kleinasien 16, 19, 57, 79; HAM. 86, 205, 22 L—224; H. 311. 

l) tava egy nyeles edény. 
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12. Fyryn üstünde jarym somun [aj]. 

A kemence tetején fél somun1) [hold]. 

Vö. K. 52, 87, 98 ; Kow. 9, 90 és Kleinasien 34, 69; HAM. 
29—32, 203, 225; H. 310, 314. 

13. Altyn arába gümüs tekerlek 
gider jajlaja vamuk dökerek [kar]. 

Arany szekér ezüst kerék 
megy a mezőre pamutot szórva [hó]. 

14. Bir bejaz jorganym var, 
her jeri örter, suju örtmez [kar]. 

Van egy fehér takaróm, 
Minden helyet betakar, a vizet nem takarja [hó]. 

15. Bir carsafym var Van egy carsaf-om 2) 
bütün dünjajy örter az egész világot betakarja, 
denizi örtmez [kar]:--' a tengert nem takarja [u. a.]. 

16. Eze kojdum, bűze kojdum 
oj:ak basyna cizes) kojdum [kar]. 

összezúzva, összenyomva 
a tűz mellé olvadni? tettem [u. a.]. 

17. Felek habz ejlenmis altyn samdany, 
gümüs pervaneler tutmus jihany [günes, kar]. 

A végzet foglyul ejtette az arany csillárt 
Ezüst pillangók lepték el a világot [nap, hó]. 

Vö. K. 122, 178, 251; Kow. Kleinasien 2, 42; HAM. 324—329, 
331,332,652; H. 302. 

18. Sandyk sandyk üstünde, 
jamlar ajak üstünde, 
kamer geje pisirir, 
günes gündüz onu jer [kar, buz]. 

1) Kerek fekete kenyér. 
2) A mohamedán nők egész testet betakaró fekete utcai ruhája. 
3) ciz- ,linien ziehen, ausstreichen, ausstrecken'. Vö. cizin- ,sich retten, 

sich aus dem staubé machen'. 
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Láda a ládán, 
üveg a lábon, 
éjjel főzi a hold, 
nappal megeszi a nap [hó, jég]. 

19. Bir demirden Icale gördüm, 
haps olunmus anda ap 
géldi zerrin topu ile 
feth etti onu afitap [buz]. 

Egy vasból való várat láttam, 
foglyul esett benne a víz, 
eljött arany ágyújával 
és elfoglalta a nap [jég]. 

Vö. K. 49; HAM. 82—86; H. 303, 316. 

20. Havada ucar 
rüzgjardan kacar 
ben gülersem o alar [bulut]. 

21. Sende de, bende de var, 
bir kücüjük civide de var 

[gölge]. 

23. Kys olunja jümle alemi 
basyna toplar [ates]. 

24. Sary öküz jatty kalkmaz 
sijah öküz gitti gélmez 

[ates, dumán]. 

A levegőben repül, 
szökik a szél elől, 
ha ón nevetek, ő sír [felhő] 

Neked is vau, nekem is van 
Egy picinyke szögnek is van 

[árnyék] 

Tél beálltával az egész világot 
magaköré gyűjti [tűz]. 

A sárga ökör lefeküdt, nem kel föl, 
a fekete ökör elment, nem jön 

vissza [tűz, füst]. 

22. Bénim bir kardasym var 
kysyn nadir yörünür, 
evden cykynja pesimden ajrylmaz 
kacarsam kovar, kovarsam kacar [gölge]. 

Van egy barátom, 
télen ritkán látni. 
A házból kilépve nyomomból nem távozik, 
ha szaladok kerget, ha kergetem szalad [u. a.]. 

Vö. K. 41, 43, 188; HAM. 204, 205; H. 308. 
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25. Elsiz ajaksyz kéz nélkül, láb nélkül, 
cikar merdüvensiz [dumán], fölmegy lépcső nélkül [füst]. 

26. Biri gider gélmez 
biri oturur kalkmaz 
biri jer dojmaz [dumán, kül, ates]. 

Az egyik elmegy, nem jön vissza, 
a másik ül, nem kel föl, 
a harmadik eszik és nem lakik jól [füst, hamu, tűz]. 

Vö. Kow. 42 ; HAM. 22—28, 163, 166. 

27. Hiddetlenikce güzelesirim Minél inkább haragszom, annál 
ben kim-im ? [deniz]. szebb vagyok, 

ki vagyok? [tenger]. 

28. Bir su dir ki icilmez Egy olyan víz, ami nem iható 
jürüjerek gecilmez [deniz]. menvén, át nem gázolható [u. a.]. 

29. Karsudan gördüm ba gibi Túlról láttam mint egy szöllőskert 
güverir1) bostan gibi zöldéi mint a veteményeskert 
etekleri zil calar ruhája fodra csilingel 
jüzü gülistan gibi [deniz]. arca mint a rózsáskert [u. a.]. 

Vö. korkudan dudaklary güverüp -< kök. H. EAHMI., Kujruklu 
jyldyz 34 1. 

Vö. HAM. 1, 143, 168, 354; H. 318. 

Itt említem mindjárt a hajóra vonatkozó talalósverseket is. Az 
első egyszerű változata a legutóbbi tenger jelentésű bilmegének: 

30. Buradan baktym ba gibi 
janyna gittim da gibi 
etekleri syr syr akar 
kendi arslanlar gibi [vapor]. 

Innen néztem mint egy szöllőskert, 
közelébe mentem mint egy hegy, 
a ruhája széle syr syr folyik, 
ő maga olyan mint az oroszlán [gőzös]. 
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31. Bülbül kusun dymdy Fülemile madár torka, 
joktur onun ajay nincsen lába, 
kus icinde hanky kus a madarak közül melyik madár? 
tepesinde ajáy. tetején a lába. 

Ehhez a bilmegéhez az a mese fűződik, hogy egy hajóskapi
tány mondta el több bej társaságában azzal, hogy aki kitalálja, annak 
adja a hajót. Természetesen nem tudták kitalálni. De megjelenik 
a mesebeli kel ölan (tekin ölan), addig unszolja a kapitányt, míg 
neki is elmondja s erre az alábbi verssel felel: 

Bülbül kusun temmii 
asiklaryn zemmi dir 
sizin bilmedijiniz á bejler 
su altymyzdaki gemi dir [gemi]. 

Fülemile madár legjobbja 
a szerelmesek panasza, 
amit ti nem tudtok urak, 
az az alattunk levő hajó [hajó]. 

Kitalálja és megkapja a hajót. 

2. 

Növényvilág. 

32. Hüjre hüjre murabba Sejt, sejt négyszögű 
sive seker [sivesi, konusmasi,] cukor ízű, gyöngyöt szór [gránát-

dady seker gibi inji döker alma]. 
[nar]. 

33. Bir kutum var araby Van egy arab ladikom 
icinde dir saraby belsejében a bora, 
dejme dülger japamaz, akármilyen asztalos el nem készíti, 
kujumjular dizemez [nar]. akármilyen aranyműves el nem 

rendezi [u. a.]. 

34. Marmaradan gemi gelir A Márványtenger felől hajó jön 
geminin ici kutu dolu a hajó tele ládikóval, 
kutujular bilmez onu a ládacsinálók nem értenek hozzá. 
kutun ici kjad dolu a ládikó belseje papírral van tele 
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kjadjylar bilmez onu a papircsinálók nem tudnak hozzá. 
Jcjadla iéi bonjuk dolu a papir belseje gyönggyel tele 
bonjukőular bilmez onu \nar\. a gyöngycsinálók meg nem csinál

ják [u. a.]. 

35. Ne dir ol kaVa-i- pdkize Mi az a tiszta szines vár 
rengin 

zeberjed kule amma hajly egy édes topáztorony, 
sitin ' - ; ! - -

nije jevher var anlarda hogy mennyi benne a drágakő 
bilir nds tudják az emberek 

kimi lal ve kimi jdkut ve egyik rubin, a másik gránát és 
elmas [nar]. gyémánt [u. a.]. 

(vö. Letaif-ül-Lugaz 211.) 

Vö. K. 124, 192, 239, 265; Kow. 9 és Kleinasien 9 ; HAM. 
515—530; H. 170, 179, 185, 192, 196, 200, 214, 226. 

36. Bir fyrynym var Van egy sütőkemencém 
dört dilim ekmek alyr [jeviz]. Négy szelet kenyeret fogad be [dió]. 

37. Uzaktan baktym helil melil Messziről néztem helü melil 
janyna vardym kililli demir közelébe mentem, csukott vas 
varbasyna,oturgevir[jeviz]. eridj oda, ülj le és rágjad [u. a.]. 

38. Bir ala karga bir dala kondu Egy tarka varjú ült az ágra 
bir sulak attym toz dumán egy sulak2) -ot dobtam, por és füst 

oldu [jeviz]. lett [u. a.]. 
2) Jelentését nem tudták. Vö. BROCKELMANN, Mitteltürkischer Wort-

schatz 183, 187 1.: suluq, suoluq ,Tuch, Turbán'; RADL. kirg. süluk, 
,Handtuch'. 

Vö. K. 60 ; Kow. Nordbulg. 21, Kleinasien 6, 21, 36 ; HAM. 
95—99; H. 177, 180, 187, 203, 207, 225. 

39. Disi tava karasy Külsőleg a tava feketesége 
ici pejnir sarysy [kestane]. belül a sajt fehérsége [gesztenye]. 

40. Karsydan baktym kapkara Túlról néztem, koromfekete 
janyna gittim kyrk pára odamentem, 40 pára [u. a.]. 

[kestane]. 
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4 1 . Dadán gelir arapcyk A hegyekből jön arabocska 
ajdynda corapcyk [kestane], a lábán harisnyácska [u. a.]. 

42. Bejler kürJcünden asylmys A szőrméjüknél fogva felakasztott 
[kestane]. bej-ek [u. a.]. 

43. 01 ne dir kim esmani bir güzel sehr-i- latif 
kürklerin ters gijüp anda salanyr nije zarif [kestane]. 

(Vö. Letaif-ül Lugaz 130.) 

Mi az? a neve egy szép elegáns város, 
Szőrméjét fordítva öltötte magára s finoman himbá

lódzik [u. a.]. 

Vö. K. 29, 133; Kow. 5, 114; HAM. 377—383; H. 173, 182, 
212, 216. 

45. Bize dün aksam bir müsafir geldi, 
carsafy jesil, entarisi kyrmyzy, düjmeleri sijah idi, 
ajeba bu hanym kim idi? [karpuz] 

Tegnap este vendég jött hozzánk, 
carsaf-ja. zöld, entari-ja. piros, a gombjai feketék voltak, 
vájjon ki lehetett az a hölgy? [dinnye] 

46. Ne dir ol kaVa-i-pakize gevher 
pusuja girmis anda nije jüz er 
kyzylly, karoly, saryly, akly 
dururlar anda hazyr söjle sakly 
ki her kim feth ederse ol hysdry 
bulur ol demde ol erler mezary [karpuz]. 

(Vö. Letaif-ül-Lugaz 142.) 

Micsoda vár az, csupa drágakő, 
hány száz ember van ott a fedezékekben, 
pirosak, feketék, sárgák és fehérek 
ülnek ott készen elrejtőzve, 
mert bárki hódítsa meg ezt a várat, 
ezek az emberek abban a pillanatban sírjukat lelik [u. a.J. 

Vö. K. 1 1 ; Kow. 43, 56, Nordbulg. 32 ; HAM. 340—344; H. 
118, 171, 222. 
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47. Sulu syrtlak [portakai]. Leves syrtlak? [narancs]. 

48. Sary dyr serdali gibi Sárga mint a kajszinbarack 
sulanyr seftali gibi leves mint az őszibarack 
vallahi zerdali dejil bizonyisten nem kajszinbarack 
billahi seftali dejil [portakai], bizonyisten nem őszibarack [u. a.]* 

49- Elle beni, belle beni Fogj meg, ismerj meg 
iskelede bekle beni a kikötőben várj engem, 
ben bir duti kusu idim én papagály voltam, 
sükker ilebesle beni [portakai], cukorral táplálj engem [u. a.j. 

Vö. K. 45, 110; Kow. 8 1 ; HAM. 567, 568. 

50. Bejazle basladym, jesil ile Fehérrel kezdtem, zölddel foly-
isledim tattam, 

kyrmyzy ile nehajet biddum pirossal fejeztem be [cseresznye]. 
[kiráz]. 

51. Minareje kar jamis A minarére hó esett 
kar üstüne kan damlamys a hóra vér csöpögött [u. a.]. 

[kiráz]. 

52. lile ille illési lile ille illési 
ille kadyn düjmesi ille az asszony gombja 
ille hostur jenmesi ille kellemes az evése 
ille güc tür bilmesi [kiráz], ille nehéz a kitalálása [u. a.]. 

Vö. K. 177; HAM. 390—94; H. 181. 

53. Basy bály bir jemis [visne]. Feje Összekötött gyümölcs [meggy]. 

54. Iki dilber jola gider, bir birine nisbet eder: aman jolju kuzum 
jolju benmi güzel? omy güzel? Ben bir joljujym dar defter 
süzerim1) ikinizi jani jürekten severim, sende güzel ode güzel. 
[kirezle visne] 

Két szép útra kel, mindkettő duzzog: ugyan utas, bárányom utas, 
én vagyok-e a szép ? ő-e szép ? Én utas vagyok, sietős az 
utam, mindkettőtöket szívből szeretlek, te is szép vagy, ő is 
szép, [cseresznye és meggy]. 

x) Vö. vakyt süzerim = vaktym az, duraman ... kalburdan 
süzmek = éjiden eji bákmak. 
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55. Sary tauk dalda jatar 
dal koparsa jerde jatar 

[ajva]. 

Sárga tyúk ül a fán 
Ha az ág leszakad, földön fekszik 
[birsalma]. 

56. Sary kyz sarkyb durur Sárga lány lóg folytonosan, 
düsejeim deje korkup durur leesek mondván fél állandóan. 

[ajva]. [u. a.] 

Vö. K. 218, 220; Kow. 8 1 ; HAM. 41, 4 2 ; H. 202, 220. 

57. Sekli jumru 
üstü déri 
ici dary [injir]. 

Az alakja gömbölyű 
a felseje bőr 
a belseje dara [füge]. 

58. Dal derunynda dary 
ambary [injir]. 

A lomb mélyében dararaktár [u. a.] 

59. Deveden bűjük ( = ő j ) A tevénél nagyobb (=fa) 
pireden bűjük (=cekirdek) a bolhánál kisebb (—mag) 
zehirden ajy (=süt) 
baldan tatly (=jemis) 

[injir]. 

a méregnél keserűbb (=tej) 
a méznél édesebb (gyümölcs) 

[füge]. 

Vö. K. 1 1 ; Kow. 80 és Kleinasieu 5, 
H. 189, 210. 

HAM. 55,269—273; 

60. Alty odunluk 
ortasy otluk 
üstü sovanlyk [ijde]. 

Alul fa 
középen fú 
fölül hagyma [ruellia guttata] 

61. Üstünde cuvaljylar 
altynda pamukcular 
altynda kalemjiler [ijde] 

Fölül a zsákosok 
alatta a pamutosok 
alatta az irótollasok [u. a.]. 

Vö. HAM. 263—68; H. 188, 209, 227. 

62. Ulu daa gittim 
bir kus vurdum 
etini jedirn 
kemijini attym [üzütn]. 

Egy magas hegyre mentem 
madarat lőttem 
a húsát megettem 
a csontját elvetettem [szőlő]. 
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63. Annesi iri bürü (=kök, gővde) 
babasy jesil donlu {=japralc) 
kyzy güzellerden güzel (=üzüm) 
ölu siselerde gezer (=syra) [asma]. 

Anyja ide-oda csavarodó (=gyökér, törzs) 
apja zöldnadrágos (=levél) 
leánya a szépek legszebbje (=szőlő) 
fia üvegekben sétál (=must) [szőlőtő]. 

64. irüm büriim babasy (=asmanyn kökü) 
jesil donlu annesi (joprak) 
zypyrdeli aasy (sarab) 
baldudahly ablasy {üzüm) [asmd\. 

Ide-oda csavarodó az apja (a szőlőtő gyökere) 
zöldnadrágos az anyja (levél) 
bolond a bátyja (bor) 
mézajakú a nénje (szőlő) [szőlőtő]. 

65. Babasy büklüm büklüm (=asma hökü) 
annesi jajlan x) Jcadyn (=japrak) 
kyzy güzellerden güzel ( = üzüm) 
ölu sohbetlerde gezer {syra ve sarab) [asma] 

Apja csomós-csomós (==gyökér) 
anyja kiterjedt asszonyság (=levél) 
leánya a szépek legszebbje (=szőlő) 
fia szórakozóhelyeken sétál (=must és szőlő) [szőlőtő]. 

66. Annesi japrak kadyn Anyja levél asszonyság 
babasy kambur Sulejman apja púpos Szulejman 
javrusu jirjiv güzeli [üzüm]. gyereke a legszebb csibe [szőlő]. 

67. 01 ne dir kim boju gájet uzanyr 
kendi durur kyzy akca kazanyr [asma üzümü\ 

Mi az aminek a teste nagyon elnyúlik 
ő maga ül, a leánya pénzt keres [szőlő] 

Vő. K. 2 5 ; Letaif-ül-Lugaz 40. ; Kow. Kleinasien 44, 77 ; 
HAM. 17, 695; H. 190, 211. 

') Más változatokban jajma. 
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68. Ici Jcemik disi et [hurma]. Belül csont, kívül hús [datolya]. 

Vö. HAM. 246, 247; H. 205. 

69. Cyngylly Jcüpe Csengő függő 
bunu bűmejen sypa szamár aki nem tudja [som]. 

[kyzyljyk]. 

70. Syra syra dükjanlar sorbán-sorban boltok 
icinde pazerkjanlar [heti benne árusok [szentjánoskenyér]. 

bojnuzu]. 
K. PALLÓ MARGIT 

Hamar 1. 'properus, eitend, eilfertig; 2. properatim, cito, celeriter, 
geschwind, schnell'. Tudomásom szerint e szó eredetével eddig érdem
legesen senki sem foglalkozott. Vájjon nem lehetne-e arra gondolni,, 
hogy a hamar mn. a hamu 'asche' szóval egy tőről fakad? A hamu 
(=- óm. %omuu) ftam-alaprészének fgr. megfelelői tudvalevőleg: vog. 
%Ufom | osztj. yjöpm | zürj. kun ebben: kun-va 'lug' | finn kulmu 'széna-
v. szalmatörmelék, szemét'; a m. hamu dem. származék. Ugyané *ham-
ahrprész r-képzős származéka lehetne a hamar mn. is (a denom. r név
szóképzőre vö. MNy. XVII, 125, 162 stb.). 

Ez az ötlet első pillanatra talán túlságosan bizarrnak tűnik felr 
de ha meggondoljuk, hogy a votj. jog 'sehr warm, heiss' és jog 'rasch, 
geschwind, schnell, eilends' nyilván ugyanaz a szó, s hogy a fr. tőt a 
lat. tostus folytatása (vö. DIEZ, Etym. Wb.4 323, GINNEKEN, Principes de 
linguistique psychologique 166), jobb híjáu egyelőre elfogadható. Nem 
egészen érdektelen, hogy KASSAI II, 357 a hamar-t a hév szóból szár
maztatja, s CzF. is, persze egészen más megokolással, a hamu és-
hamar szavakat egy ham gyök hajtásainak tartja. 

LEWY ERNŐ 




