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Ada-kálei török népdalok.
(Fölolvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 190(>. január hö 8-án
tartott ülésén.)

A töiök hódoltság korabeli Duna-vicéteknek egy kis nép
oázisa maradt vissza országunk déli határán. Az Alduna egyik
termékeny kis szigetén, a régi O-Orsova helyén, ott emelkedik
ki a Duna habjai közül, romba dőlt sánczfalak és földalatti
kazamaták közzé ékelve, egy maroknyi törökség szigetvára, a
szegényes kis Ada-kále. Vagy ötszáz lélek lakik benne ma is,
megannyija mohamedán hitű ruméliai törökség. Jobbára sze
gény sorsú, gyümölcs termeléssel és kiskereskedéssel foglalkozó
néptöredék, mely azonban szivósan ragaszkodik az iszlám tör
vényeihez és hagyományaihoz, mindinkább fogyatkozva számban,
de meg nem törve török volta tudatában. Nyelvek és népek
egyvelegje gyűrűzi őket körül, mely fajilag is, vallásilag is ide
gen hozzájuk, és nyelvük is megmaradt töröknek, vallásuk is
mohamedánnak.
E maroknyi kis törökség, mely úgy néprajzi mint nyelvi
szempontból egyaránt tanulságos ránk nézve, századok óta éli
már a maga sajátos és idegen befolyásoktól mentesnek maradt
életét. Nyelvük mintegy külön dialektusnak alakult ki, és nép
rajzi sajátosságai még a múlt századokból maradt formaijukban
merevedtek állandóra. Benső életük e nyelvi és néplelki meg
nyilatkozásait, megmentendő a külömben is folyamatban levő
enyészettől, több ízben tettem tanulmányom tárgyává. Hisz első
sorban mi reánk kell hogy e kötelesség háruljon, nemcsak a
földrajzi közelségnél és e szigethez való politikai és közigaz
gatási vonatkozásainknál fogva, hanem ama tudományos feladaAKAD.
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tok érdekében is, mely a török nyelvek kutatását mintegy nem
zeti kötelességünkké avatta.
Az adakálei török népköltészet, egy külön körbe foglalható
terméke az ezen szigetbeli néplélek megnyilatkozásának. És míg
az elbeszélői csoportba tartozó néphagyományok, minők például
a népmesék és legendák, főleg régibb emlékeket, szájról szájra
öröklődő mondákat őriztek meg, addig a lírai termékek olyan
jelenségek és érzelmek versbe foglalt kifejezésével is gyarapod
tak, melyek a szigetlakok sajátos viszonyaiból keletkezhettek.
Meseviláguk a messze múlt óperencziájából, dalviláguk meg az
élő jelen forrásából fakadoz. Hiszen mi mást is foglalhatott volna
dalba, mint azokat az érzelmi jelenségeket, melyek részben belső,
részben pedig külső okokból, de mindig a maga sajátosan egyéni
világából termettek. A párja után áhítozónak az az örök érzelem
világa, melyet a keleti költészet a kesergő bülbül sóhajával és
a rózsák édeni illatával allegórizál; megható ragaszkodása ama
darabka szigetföldhöz, melynek minden röge köve vérrel van
átgyúrva, és a hol a harczban elesett gyermekeiket sirató anyák
nak víz helyett vérből valók a könnyeik; az iszlám örök igaz
ságaiba vetett hitnek az a fanatizmusa, mely şehidek (vértanuk)
sírjaival szántja tele a földet: ezek azok a főbb motívumok,
melyek a kis török szigetvár szegényes lakóit dalra fakasztják.
És e dalok oly nyelven szólalnak meg, mely több száz eve hogy
egymagára maradt úgy fejlődésében mint az anya-oszmánsággal
való érintkezésében. Hisz jó időn át külön történetet élt át e
nép, a minthogy sajátosak voltak azok a földrajzi és etbnikai
viszonyok is, melyekbe százéves történetük folyamán belesod
ródtak. Új és az anyaországban ismeretlen jelenségek ragadták
meg lelki életüket és elhagyott keleti hazájuk verőfényes emlé
kére a közel Nyűgöt borús felhői hathattak zavarólag. És mint
valamely reflexhártyán, úgy tükröződnek vissza mindazok az
indulatok és események, melyek a szigetbeliek lelkét foglalkoz
tatják. Innen van, hogy több oly poétikus vonás vegyült bele
dalköltészetébe, mely az anyaország effajta termékeiben merő
idegen és a mely a Duna mosta sziget sajátos viszonyaiból,
részben a körülötte levő természeti jelenségek behatása alatt,
mint a népiélek eredeti megnyilatkozása keletkezett. így vegyült
a költészetébe a fájó lemondásnak az az elégikus sóhaja, mely
264
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refrainszerüen meg-megismétlődik, mely a jobb jövőnek még
csak a reményét sem ismeri, és a mely főleg a múltak emlé
kezetében keresi vigasztalan vigaszát.
Szerelmi dalai csendülnek még meg a legerőteljesebben.
Mintha mind azt a keserűséget, melyet a sors, a keletiek kismetje
irt rá a homlokára, a szerelem érzelmével óhajtaná enyhíteni,
és mintha fenékig akarná üríteni a szenvedélynek azt a telt
poharát, mely a reménytelenül epedő lantosnak íasik) jutott
osztályrészül. Egyébként alig van lényegesebb eltérés, úgy a
dalok formájában mint hangjában, az oszmán-anyaföld e körbe
tartozó népi termékeitől. Ugyanaz a szakgatottsága és rapszódikus megjelenítése a gondolatok egymásutánjának, mint a keleti
népdalok majdnem mindegyikében, és az egységnek ugyanaz a
hiánya, mely egyik képről a másikra szökell át, anélkül hogy e
képek közötti összefüggést át is akarná hidalni. A hány sor,
annyi majdnem a gondolattöredék, és a hány versszak, annyi
a külön költői kép. Csak épp a refrain* közössége az, melyhez
a vers egysége kötve van.
Az adakáleiek népdalköltészetének legszokottabb formája
a tulajdonképpeni népdal: a türkü. E kifejezést jó sokáig egy
más műfaj elnevezésével, a sárkiyal azonosították, illetve tévesz
tették össze. Holott a kettő közt ugyanaz a külömbség áll fenn,
a mi a müdalt a népdaltól külömbözteti meg. A tartalmi külömbözőségeket nem is tekintve, más versformája van a műköl
tői sarkinak, és más ismét a népi eredetű türkünek. Az előbbi
versformája az araboktól átvett időmértékes verselés; az utóbbié
pedig a szótag számító ritmus (parmak hesabi). Az idegen min
tára költött sarki a műveltebb elemeknek szól; a türkü csak
az alsóbb osztályt, az írni, olvasni nem tudó népet mulattatja.
Amaz műnyelven, vagyis arab és perzsa elemekkel vegyült
irodalmi nyelv egyvelgen van m egírva; emez pedig népi, vagyis
a tiszta török népnyelven, a nép ajkán keletkezett. És innen ma
gyarázható meg az a jelenség, hogy egyetlen egy nép költészeté
ben sincs oly nagy ellentét nép- és műköltészet közt, mint a
törököknél. Mintha egészen más volna az a nép, melynek a
mesterkélt sarki szól, és ismét más, melyet a közvetlenebb türkü
illet. Mert a két fajta dal közt nemcsak tárgyi, hanem nyelvi
külömbség is v a n ; sőt mi több, még a melódia külömbözősége
265
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is emeli közöttük a válaszfalat. Más nótája van egyiknek, és
egészen más a másiknak. A sáriinak épp úgy mint a versfor
mája, a dallama is arab; míg a türkü melódiája török földön
termett, nemzeti néptermék. Hisz magának a türkünek a türk
(török) szóból való továbbképzése is e mellett szól, és érdekes
analógiáúl szolgálhat e tekintetben a romántól származó románcz kifejezéséhez.
A türkü vagy más néven bejt, épp úgy érzékíti meg a jár
a «szeretett társ, barát, szerető» fogalmát, mint az oszmánok
dala. Elannyira, hogy mikor éneklésbe fognak, ebbe az egy
szóba öntik bele összes keserveiket, és rendszerint egy ströfányi
idő kell hozzá, míg e szónak háromszoros elkesergésével a kellő
hangulatra és melódiára rátalálnak. Akár énekszóval történjék
ez, akár hangszerrel. És csak ezután jön a voitaképpi nép
dal, a magyarra emlékeztető ritmusos soraival, keresetlen rímei
vel és az elmaradhatatlan refrainnel. Egyik állandó sajátsága
a türkünek, hogy a jár dicséretéhez a természeti jelenségekből
veszi a hasonlatokat. Főleg olyankor, a mikor e jelenségek mássát mintha ott találna a megénekeltje külsején, a természeténél
fokozódottabb, igézetesebb formában. Két hürü hangszere a ke
man kiséri ritmusos sorait, s miközben a cziterához hasonló
szanturt is meg-megpengeti, hozzáfog egyhangú danájához,
mely fájó vággyal, és dicsőítő büszkeséggel zengi szeretettje di
cséretét. És az egyes verssorok után sohse hiányzik a refrain
(baYİrma), mely vagy egy fájdalmas felsóhajtást, panaszkodást
fejez ki, vagy mintha azt a veszedelmet akarná rövid pár sor
ban összefoglalni, m eljet a szerelem szülte szenvedély (sevda)
okozott neki. A türkü rendszerint kesergő természetű. Az ifjú
a szerelem karmai közzé tévelyedik és küzd hogy onnan kisza
badulhasson. Ekkor azonban egy másik nagy bánat (hasret)
epeszti, a szerelme tárgyától való válás nagy bánatja.
Külön sajátsága az adakálei népdaloknak, hogy sok ben
nük a helyi vonatkozás. Van úgy, hogy egy-egy hírre vergődött
személyhez, szép asszonyhoz meg a szerelmeihez fűződik a nóta,
vagy pedig magához a szigethez, és a sziget egyes helyein le
játszódott eseményekhez. E helyi vonatkozásoknak itt-ott jelen
tősebb háttere is van. A mikor az örök érzés mellett, mintegy
párhuzamosan vele, ott egy kétségbe ejtően szomorú hang, mely
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a sziget történeti halottjait gyászolja. És szemeink előtt sorra
vonulnak el azok a históriailag is igazolt helynevek, melyekhez
egy-egy harcznak vagy vereségnek a szomorú emléke fűződik.
Ofcfc van Kasztéi, a hogyan a szigettel szemben levő erődöt ne
vezték; máig is romladoznak a tábia-nak nevezett sánczok, a
hol Ali pasa védelmezte a várat, és ott van végül Alijon dombja,
ott a szerb Kladova, melyet a török uralom a büszkén hangzó
Fethislam (Iszlám hódítása) névvel cserélt fel. És e nevekhez
fűződő eseményeket el nem feledték, és emlékezetüket dalba
foglalták.
A népdalok legtöbbje egy-egy természeti jelenség leírásá
val kezdődik. Néha csak egy-egy természetből vett kép, mely
úgyszólván a kiindulója és állandó visszatérője a népdal vég
sorainak. A török népdaloknak külömben is jellemzetes saját
ságai közzé tartozik, hogy lelki világuk egy-egy szubjektív meg
nyilatkozását valamely természeti kép kíséretében mutatják be.
Néhol látható összefüggésben, néhol pedig nagyon is laza kap
csolattal. Akár a mi népdalaink. A természeti képeket külöm
ben is szeretik az adakálei népdalok. A sziget körül elterülő
hegyvidék, mely bánatos bolyongásaiban menedéket ad neki; a
berkek nyiladozó rózsái, melyekben a maga érzelmeinek a
szimbólumát látja; a tova szálió felhők, melyek lángoló szerelme
égő tüzének a füstjéből keletkeztek; a habjait hömpölyögtető
nagy folyam, melyet könnyeinek az árja dagaszt nagygyá:
mind megannyi költői keret, melybe érzelmeinek színes kife
jezéseit festői módon beleillesztheti. Ehhez társulnak itt ott
olyan példázatok is, melyeket az állatvilágból foglalt le magá
nak a népköltészet. A daru madár a szerelmesekhez szóló izenetnek a közvetítője; a jávor meg az őz szökdécselése azt a
fájdalmat juttatja eszébe, melyet tova illanó szerelmese kelt
benne; a kos meg az áldozati bárány a szenvedélyek oltárán
füstölög. És míg az ifjúnak oroszlán a járása, medve a bátor
sága, addig a leánynak gazelláéra emlékeztető a termete, és
kígyóéra a hűsége. De míg mind eme képek csak helylyel közzel
surrannak át a népköltészet berkein, addig sztereotip alakká lett
a keleti költészet bülbülje, mely csak a szerelem rózsafáján éne
kelheti édes-bús dalait. És mind e képek és hasonlatok mint
egy bevezetői, majd pedig refrainjei dalba fűződő gondolataik267
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nak. Adakále vidéke, mely természeti szépségekben külömben is
párját ritkító, csakis termékenyítőleg hathatott népe képzeletére.
Magas hegyektől környékezve, mint egy mélyen fekvő völgyben
élik át életüket, a hol karcsú cziprusaik, jázmin és rózsa ligetjeik, gyümölcs erdeik és virágos berkeik, csak táplálják bennük
azt a vonzalmat, melyet a természet szeretete ébreszt bennök.
Es a természet e pazar környezeteben fejedelmi erővel törtet át
az ő történeti tudatok leghatalmasabb folyama, a Duna. Annak
a vilajetnek vízből való végvára, melyhez a törökség fénykorá
nak a legdicsőbb emlékei fűződnek. És mai nap is énekli az
adakálei török a Dunáról szóló nótát, mely népdalainak egyik
legszebbje.
A történeti háttérü népdalok bennünket leginkább érdeklő
csoportjáról kell még végezetül megemlékeznünk. A három or
szág határánál meghúzódó Adakále fontos sztratégiai pontja
volt a nyűgöt felé törekvő oszmánoknak. A vidini és belgrádi
várak közt itt volt a legfontosabb sánczerősség, és mint egyik
őrszeme a dunai vilájeteknek, fontos szerepe volt a török hó
doltság történetében. Mintegy mérföldköve a már meghódolt
Keletnek és a még meghódítandó nyugotnak. És a mint hogy
Sztambul volt a rúmbeli iszlám világ kalifái szent helye, azonképpen volt a frenkek földjén is egy erősen sóvárgott végvára,
melyhez harczi dicsőségeiknek legmerészebb reményét kötötték.
Mintegy végső czéljához annak a világbirodalmi eszmének, mely
nek szolgálatában százados harczokat folytattak. E végváruk
Budavára volt, a török világ Budinjai.
És ismét csak az adakálei kis néptöredék volt az, mely
nek naiv hangú népdalköltészetébe beleillesztve találjuk azt a
történeti eseményt, melynek központja Budavára eleste volt.
«Bájos Budánk a németek kezében», siratják a nótájuk minden
egyes versszakában. Mintha az a hullámgyűrű, mely a hanyat
lóban levő törökséget egyre jobban sodorta vissza a Kélet felé,
ott akadt volna meg Adakále sánczainál, és egy kesergő moraj
alakjában fagyott volna népdallá. Meri csak úgy érthető, hogy
az egész törökségben csakis az adakáleieknél maradt meg Buda
vára elestének népdalba foglalt emléke. És annyi idő után, most
is annak a nótának a lefrainje hangzik vissza, hogy «Bájos
Budánk, tornyos Budánk elesett». A népdalnak Budavára nó268
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tája (Budin türküsü) a czíme. És mint majdnem minden népdaljuk, ez is laza és egymással alig összefüggő strófákból áll,
melyeknek azonban majdnem mindegyike, ha csak egy-egy vonat
kozással is, Budavára valamelyik eseményéhez vagy legendájá
hoz fűződik. Lírai momentumok váltakoznak benne elbeszélő
sorokkal, és refrainje mintegy balladaszerű rövidséggel kesergi
el a gyászos esemény bekövetkeztét.
íme főbb vonásaiban az adakálei török népdalok ismerte
tése. Gyűjteményemet, mely körülbelül száz ilyen népdalt foglal
magában, még évekkel ezelőtt lestem el, főleg az adakálei Me
lemedi Fehmi közvetítésével és hathatós segítségével, a nép ajká
ról, egyéb ily népköltési termékekkel egyetemben. És már azóta
is volt alkalmam tapasztalni, hogy egyrészt az anyagi pusztulás,
más részt meg a lakosság lassú kihalása folytán, egyre felejtik a
régibb dalaikat, a nélkül hogy újak támadnának. Az új nem
zedék nem részese többé azoknak a hagyományoknak, melyek
a múltak legendaszerűvé lett eseményeit megőrizték, és legfel
jebb egy-egy színtelen vagy a szomszéd területekről ellesett dal
az, a mely még kihaló fény módjára, lelkűkből fel-felvillan.
Összegyűjtött anyagom egy már kihalóban levő nyelvterületnek
és dialektusnak az emlékeit őrizte meg, és ezzel egyúttal némi
adalékkal is járul idegen nyelvű hazai nyelvjárásaink ismerte
téséhez. Az itt közölt népdalok versidomaira, és általában az
adakálei dialektus nyelvi sajátosságaira vonatkozó megfigyelé
seink a tanulmányunk végén levő jegyzetek közt vannak egybe
foglalva.

2fi9

1.

A éti bulut sáz olajim,
gamlardan ázád olajim,
bulut, senden haber saram.
Bulut gelij dilse kalka,
parmağında gümüş halka,
sen sáj ettin beni halka.
Bulut gelij hizli lıizli,
arasında nâme gizli,
sojle bulut ne jazilî.
Bayır ma: Ütme bülbül, gül senin dir,
mevlâm bilij jár kimin dir.
2

.

Acil ej umrumin vári,
bád-i sebah olmadan,
dere bilsem konje gülün,
sararip-ta solmadan,
sara bilsem inje belin,
zâlim engel dujmadan.
B. Arajinı hangi dijârde,
gezej bir tanem benim,
kader kismet bojle imiş,
sag ol efendum benim.
Okudim elifi beji,
ezber ettim ismini,
cik efendim sârki sojle,
isidejim sesini,
gökte ucan feristeler,
silsin gözüm jasinî.
270

(1.)
Nyílj meg felhő hadd vigadjak,
a bajoktól szabaduljak,
felhő, tőled hírt hadd halljak.
Jön a felhő esve kelve,
az ujjam ezüst abroncs,
hírbe hoztál a nép előtt.
*
Jön a felhő nagy sietve,
közötte a levél titkos,
szólj felhő, mi van rá írva.
Refrain : Ne szólj bülbül, rózsa tied,
Isten tudja lányka kié.
( 2 .)

Nyílj ki oh én mindenségem,
a hajnali szél előtt,
bár szedhetném bimbó rózsád,
mielőtt elhervadna,
ölelném karcsú derekát,
zsarnok társam nem sejtvén.
R. Keresem hogy mely országban,
járkál én egyetlenem,
ilyen volt a sors és végzet,
légy épségben efendim.
Az ábéczét átolvastam,
a nevedet megtanultam,
énekelj csak én efendim,
hadd hallom a hangodat,
a tündérek fenn az égen,
hadd töröljék könnyemet.
271
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3.

Ada Fetislama1 bakaj,
arasından girdâb akaj,
topcilari ğenge bakaj.
B. Metin dir Ada-Kalesi,
alinmaj Kastel2 kulesi.
Adanin çevresi tas dir,
jatağak jerimiz jas dir,
bizi saran kizil-bas dir.
B. Metin dir Ada-Kalesi,
alinmaj metin kulesi.
Adanin karsisi Kastel,
arasından Tuna gecej,
deli-kanli kizi istej.
B. Metin dir Ada-Kalesi,
alinmaj deli-kanlisi.
İ : ‘ i İ

Hirsava,
bazari,
kaldı âlemin nazari
içinde sehid mezari.
B. Metin dir Ada-Kalesi,
alinmaj metin bazari.
4.

•

Ahdim olsun sevmejejım,
güzel senden gajrisin,
kabil olsa verij idim,
sana umrum jarisin,
cok güzeller sevdim amma,
günlüm almaj gajrisin.
B. Gel seninle kavi edelim,
jâ onun ol jâ benim,
bir tenhâda gürüselim,
jâ ondan gec jâ benden.
Gel benim mestâne gözlüm,
simdi buldum ben seni,
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(3 .)
A sziget Fetiszlámra néz,
közöttük mély örvény folyik,
ágyúsaik harczra néznek.
R. Szikla-szilárd Adakále,
Kasztéi tornya nem hódol meg.
Adakále környéke kő,
fekvő helyünk nedves vizes,
Kizil-bas vesz minket körül.
K. Szikla-szilárd Adakále,
a kőtornya nem hódol meg.
A szigettel szemben Kasztéi,
közöttük a Duna folyik,
ifjú legény leányt óhajt.
R. Szikla-szilárd Adakále,
fiatalja meg nem hódol.
Orsóvá, Sziget bazárja,
a világ figyelme maradt,
benne vértanúknak sírja.
R. Szikla-szilárd Adakále,
nem hódol szilárd bazárja.
( 4 .)

Megfogadom, nem szeretek
rajtad kívül senki mást,
oda adnám ha lehetne,
életemnek a felét,
sok szépet szerettem, ámde
szívem már mást nem akar.
R. Jer teveled beszélgessünk,
vagy azé légy vagy enyém,
titkos helyen találkozzunk,
róla mondj le vagy rólam.
Jöjj csak én mámoros szeműm,
most akadtam én reád,
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8enin ateşine dustim,
jaktin kül ettin beni,
eski jârim dvjar ise
ne seni koj ne beni.
Ajaklar altinda kaldim,
be hâjin görmejmisin ?
derdin ile ülijirim,
daha inanmajmisin ?
al janaktan bir şeftali,
âsika vermejmisin ?
Gecmejim kapun ününden,
basilsin adin senin,
butun nıeglislerde jârim
sojlenij nâmin senin,
hasin icün doğru sojle,
kim-dir ustâdin senin ?
Varín dejin ol jârime,
hep karalar gijmesin,
bir eline hanğer almié.
dertli sinem delmesin,
jârimi eller saragak,
bari gözüm görmesin.
5.

efendum sevdi gamım,
kendi efendum seni,
iki ğihâne vermezeni,
kendi genânim seni,
onun icün pek sevejim,
kendi efendum seni.
Su gihânde serbest gezdim,
kimseji almaj günül,
dünjâ dolu güzel olsa,
kimseji sarmaj günül,
herne kadar gem edejsem,
küsmej inğinmej günül.
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belé estem a tüzedbe,
hamuvá égettél meg,
régi rózsám ha megtudja,
nem hagy téged se engem.
Lábak alatt maradtam én,
hej gonosz, nem látod-e?
bánatodtól ha meghalok,
még akkor sem hiszed-e?
piros ajakról egy csókot,
szeretődnek nem adsz-e ?
Nem megyek el kapud előtt,
nyomassák ki a neved,
mindenfelé én szeretőm,
emlegetik nevedet,
életedre, mondj igazat,
vajon ki a mestered?
Mondjátok meg a rózsámnak,
feketét ne öltsön fel,
fél kezébe hadsárt fogott,
fájó szívem ne szúrja,
más öleli a rózsámat,
csak a szemem ne lássa.

(5 .)
Oh efendim lelkem szeret,
én efendim tégedet,
két világért sem adlak én,
óh szerelmem tégedet,
a miatt óh be szeretlek,
én efendim tégedet.
E világot büszkén jártam,
senkit nem fogad be szív,
ha világon mind szép volna,
senkit nem ölel a szív,
bármennyire erőltessem,
nem haragszik, nem fáj szív.
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Ilk aksamden sabahedek,
sarsam inje belini,
oksasam nâzik vüğudin,
koklasam gücüm seni,
butun ğihâni verseler,
değişmem jürim seni.
i?. Şerbeti lâl-i lebinden,
günder hasta janimé.
6.
Arabalar gelij gecej
iz olij,
kaldır hamım selvarini
toz olij,
st/c sik geçme, annen dujaj
söz olij.
B. Kol ver jürim, dogdi sabah
jilduzi.
Arabalar gelij gecej
karsıdan,
/i# istejsen alam sana
çarşıdan,
jarnı aksam dolan-da gel
komsidan.

7.
Arabalar gelij gecej iz olij,
kaldir hanum selvarini toz olij,
gündüz gelme, komsi görij söz olij.
Lâjik-mi-dir kiz ismini sormağa,
revü-mi-dir ğanfes şalvar jirtmağay
ne istejsin bir gijeğik jatmağa.
Hasta oldim, ta?i odamda jatijim,
sağıma soluma hekim getirin,
aiíw tam
jürime gütürün.
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Kora estétől reggelig,
ölelném a derekad,
beczézgetném gyöngéd tested,
szívnám rózsaillatod,
a világot ha adnák is,
sem cserélném ki veled.
R. Rubint ajkad italából,
küldj a beteg szívemnek.
( 6 .)

Jönnek mennek a szekerek,
nyoma lesz,
emeld asszony bugyogódat,
poros lesz,
ne siess, megtudja anyád
beszéd lesz.
R. Add a karod, itt a reggel
csillaga.
Jönnek mennek a szekerek
túlfelől,
a mit akarsz veszek neked
bazárból,
holnap este ismét jöjj el
szomszédból.

( 7.)
Kocsik jönnek elhaladnak nyoma lesz,
emeld lányom bugyogódat poros lesz,
nappal ne jöjj, szomszéd meglát, híre lesz.
Méltó-é a leány nevét kérdezni,
illő-é tafota salvárt széttépni,
mit akarsz egy éjszakai fekvésért.
Beteg lettem, a szobámban fekszem én,
jobbomra balomra orvost hozzatok,
fogjatok és szeretőmhöz vigyetek.
AKAD. ÉRT. A NYELV- KSSZKPTÜD. KÖRKBŐL. XIX. KÖT. 7 .
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Hasta oldim, ben odamda jatijim,
kimse jok-tir sorsan benim hatırım,
bir hasretim var-da bana getirin.
Hasta oldim, görmez oldim jolimi,
soldurdilar benim konğe gülümi,
aglamajler karbet elde ideni.
Eğel jastigina kojmisim basim,
ağisinlar beni esim joldasim,
hemen bir mevldja kalmis-tir isim.
B. Acil dağlar ben silaja varaj im,
silada bir hasretim var görejim.
8.
Armud dalda sallanij,
jer e düsej ballanij,
vezir oğlanı olsa,
gene jâre jalvarij.
B. Jürü jesillim jiirü,
esinden kalma geril,
zehir olsa icejim,
memenden akan teri.

é

Arm adi bicakladim,
jürimi kuğakladim,
sandim jüri janimda,
jastigi kuğakladim.
9.

Askin badesini kaldirdim içtim,
felek çemberini deldim-de geçtim,
sevgili jürf senden ajri-mi dustim t*
B. Elde ne var bende var,
askim cok senden;
ülijim de ajrilamam,
vâz geçmem jürden.
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Beteg lettem, a szobámban fekszem én,
senki sincs ki kérdezné a bajomat,
nagy bánatom van, hozzátok azt nekem.
Beteg lettem, nem látom az utamat,
hervasztották az én bimbó rózsámat,
nem siratják az idegenben meghalót.
Halál párnájára hajtom fejemet,
társam pajtásaim hadd sajnáljanak,
csak az egy Istenre maradt a dolgom.
R. Hegyek nyiljatok hadd menjek hazámba,
ott van az én bánatom, hadd látom meg.

(

8 .)

Körte lelógg az ágon,
földre hull mézessé lesz,
ha vezirnek fia is,
mégis lánynak könyörög.
Haladj zöldesem haladj,
társtól vissza ne maradj,
ha méreg is megiszom,
a mit emlőd kiizzad.
A körtét felkéseltem,
szeretőm átöleltem,
rózsám mellettem véltem,
hát párnát ölelgettem.

(9 .)
A szerelem kelyhét kiürítettem,
sors kerekét átfúrtam és elmentem,
szerelmem, én tőled távol estem-e?
R. Másban mi van bennem is van,
szerelmem több náladnál,
meghalok de el nem válók,
szeretőm el nem hagyom.
279
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Evlerimin uni cep-çevre harman,
ac hejaz göğsüni okunsin ferman,
bir şeftalin seniny üsike derman.
Evlerimin uni tas ile toprag,
jürime jolladim gül ile japrag,
düsej-mi sanına sevüp-te brakmak ?
10

.

sjfcín kemendini
taktum bojnima,
kaldur nikübini
gel gir kojnima,
gülüm dedikleri
gelmez ajnima.
B. Kalmadî sabrım karcirimf
ağlajim her gün,
jürin hakkin divaninda
sojlejim bir gün.
Uzun selvilerden
uzun-dir bojin,
injtf fidanlerden
inğe dir belin,
nijtf samajajim
jahsî-dir dilin.
Ateşim janmadan
tutunim tutej,
viran bağdelerde
bülbüller ntej,
bildir-ki derdimden
§inği bes-beter.

11.
Bana
neme
akan
neme

dejler ağlama,
gülejim ?
cesmim jasini,
silejim ?
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Házam előtt köröskörül aratás,
nyisd ki fehér kebled fermánt olvasni,
egy csókod szerelmesed meggyógyítja.
Házaimnak eleje kő meg homok,
szeretőmnek küldtem rózsát levelet,
illik-e hozzám szeretni elhagyni?
( 10.)

Szerelemnek tőrjét
nyakamba tettem,
emeld fátyolodat,
jöjj az ölembe,
kit rózsámnak hívok,
nem kerül elém.
E. Nem maradt többé türelmem,
sírok minden nap,
a lány Isten tanácsánál
majd szólok egy nap.
Hosszú cziprusfáknál
hosszabb termeted,
vékony galyacskáknál
véknyabb derekad,
hogy ne ölelném át
szóló nyelvedet.
Nem lángol a tüzem
mégis füstölök,
elpusztult kertekben
fülemüle szól,
tavali bajomnál
mostani rosszabb.
(II.)

Azt mondják hogy ne sírjak,
miért nevessek?
szemem folyó könnyeit
miért törüljem?
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bana jár olduğunu,
neden bilejim?
Bana dejler ağlama,
kalbım tas değil,
/m a/can gözlerimden,
kan dir jas değil,
ftu, basıma gelenner,
si/ie hic değil.
B. Bir melek meftuni-jim,
bana bir çâre,
j andı m askin nârina,
buna bir öâre.

12 .
ağlajim gündüz geğe,
ağeb jârim hâlin nije,
ko janajim kül olunğe.
B. insaf ejle, aği beni,
merhamet et, sen sar beni.
Jürime geçmişler beni,
biliir gibi bejaz teni,
alsam-da sineme sarsam,
jrij bajilmak alij beni.
Pij kerre gelsen janima,
methe m vuruldin jareme,
bakma jârim kusurima.
13 .

Ben dervis-im dibâ gejmem,
senden gajri jâri sevmem,
teübeli-jem çirkin sevmem.
B. Güzele ğan kurban olsun,
kanim jâre helal olsun.
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hogy te vagy az én rózsám,
miről tudjam meg?
Azt mondják hogy ne sírjak,
a szívem nem kő,
a mi szememből folyik,
vér az és nem könny,
a mi éri fejemet,
nem első vétel.
E. Angyal kárhozottja én,
jaj segítsetek,
szív tüzébe égtem én,
óh segítsetek.

( 12 .)

Egyre sírok nappal éjjel,
vajon hogy vagy kedvesem,
hadd égek míg elhamvadok.
E. Szánj meg engem, irgalmazzál,
légy kegyelmes, ölelj meg.
Szeretőmnek elárultak,
mint a kristály fehér testje,
bár keblemhez szoríthatnám,
ájuldozás fog el engem.
Jönnél csak el egyszer hozzám,
sebemre gyógyító ir vagy,
nézd el lelkem a hibámat.

(13.)
Dervis vagyok díszt nem hordok,
náladnál mást nem szeretek,
megfogadtam, nem kell a rút.
E. Szépnek áldozom lelkemet,
Vérem szeretőmé legyen.
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Beligrad bir metin serhad,
çirkinler elinden fer ja d,
ol celebden bize i mdad.
Bakcivan beklej bağını,
basmajasin ajağinî,
sinem dilberler jatağî.
Inğe şiveler bükülij,
sijah kjâküller dükülij,
turunç memeler üpülij.
14.3

Ben-de gittim bir gejiğin avına,
beni çekti kendi dağina,
benden selam olsun nazli jürime.
B. Hajvan ile gülesemem, jür benim,
ğanim jare kurban olsun, san benim.
Gejik, semn bojnuzğiğin burmali,
gejik, seni nerelerde bulmalı,
gejik icün jésil çimen jolmali.
Gejik, 8enin bojnuzğiğin kirmizi.
nejden aidin bu gülgiilü nergizi,
ben-de sevdim su adada bir kizi.
15.
jBir gürüsle sabrîm kalmaj,
j aniji derunum sünmej,
günülü çekmejen bilmej.

B. inlesin dağlar ahimden,
janiji alem zcirimden.
Kiz bakcende gül tükenmiş,
işittim jürim evlenmiş,
kojnunda çevrem kirlenmiş.
Bakcende kinali kuzu,
sol janin a vurdu sizi,
annesinin küçük kizi.
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Belgrád szikla-szilárd végvár,
rűtak miatt siránkozás,
Istentől a segítségünk.
Kertész őrizi a kertjét,
hogy a lábát meg se nyomja,
keblem a bájosok ágya.
A finom báj hajladozik,
fekete fürt szétszóródik,
narancs emlő csókoltatik.

(14.)
En is mentem vadászni egy szarvasra,
szarvas engem oda vont a hegyere,
üdvözletem az én bájos rózsámnak.
B. Vaddal én nem viaskodom szerelmem,
lelkem szeretőmé, jó hír meg enyém.
Szarvas, a te két szarvacskád csavaros,
szarvas, vajon téged hol találhatni,
szarvas számára zöld füvet kell tépni.
Szarvas, a te két szarvacskád karmazsin,
honnan vetted színes nárczis virágod,
megszerettem e szigeten egy leányt.

(15.)
Egy látásra ninc3 türelmem,
ég a belsőm, nem alszik el,
mit tud az, a ki nem szeret.
B. A hegyek nyögnek jajomtól,
ég a világ sóhajomtól.
Lány, kertedben nincs több rózsa,
hallom, lánykám házasodott,
keblén kendőm piszkolódott.
A kertedben liennás bárány,
bal felölről sebezett meg,
az anyjának kicsiny lánya.
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16.

Bir güzele ben-de günül
bağladim,
aski-muhabbet ne imis
anladim,
derdim ile cok zemanlar
agladim;
aski-muhabbet ne imis
anladim.
Gitme kuzum eller ile
sejrâne,
tarajup kjakülün dükme
bir jana,
jana-jana ben-de dündüm
külhâne;
aski-muhabbet ne imis
anladim.
17.

sevdâja uğradi basim,
gündüz hajalim-sin hem geğe düşüm,
/m geğe sabaha ol benim esim.
Kara dir kaslarin kirpiğin ok-tİr,
gezejinı ğihani, akranin jok-tîr,
bir geğe sararsam, ol bana cok-tir.
Uzun selvilerden uzun-dir bojin,
ftdanlerden inğe dir belin,
/?asi sevmejejim jahsi dir dilin.
B. Kiz senin uğrina ülmej-mi sandin,
aman jârim gülüm nemden usandın
18.

Bir mahzunlik cökti benim serime,
haberim jok kimler geâmis jerime,
dilejim-ki dojmajasin jürine.
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( 16.)
Egy széphez én a szívemet
kötöttem,
hogy mi az igaz szerelem,
megtudtam,
fájdalmammal be sok időt
sírtam át.
Hogy mi az igaz szerelem,
megtudtam.
Ne menj báránykám másokkal
sétára,
fésülködvén fürtjeid ne
ziláld szét,
égve égve belőlem is
hamu lett.
Hogy mi az igaz szerelem,
megtudtam.

(17.)
Gyöngéd szerelembe jutott a fejem,
nappal ábrándom vagy, éjjel meg álmom,
ezen éjjel reggelig légy a társam.
Szemöldököd fekete, pillád meg nyíl,
járom a világot, párod sehol sem,
egy éjjel ha ölelnélek, nekem sok.
Hosszú cziprusfáknál hosszabb termeted,
vékony galyacskáknál vékonyabb derekad,
hogyne szeretnélek, szép a beszéded.
E. Azt hitted lány, hogy érted nem halok meg,
ugyan rózsám engem miért untál meg ?

(18.)
Szomorúság szállott az én fejemre,
nem tudom hogy ki jött az én helyemre,
kívánom hogy be ne teljék lánykámmal.
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B. Bír meleksi günlilmi herab etti,
evvel aldı soy ra inkjar ejledi.
Ahdim olsin gejmejejim kareler,
éol sinemde cifte hançer jareler,
sevdiğeğim el kojninda giğelej.
Ak babadan sijah tutun tuteji,
has bağcede garib bülbül üteji,
ütme bülbül, benim derdim jeteji.
19.

Bir melek şimali jâre vuruldim,
ben o jürin sozine meğbur aidim,
jürimin askile jandim kül oldim.
Vardim jürin hanesine, evde jok,
sanki jüregime saplandi bir ok,
bugunki gunnerde jârden haber jok.
Ben inğumi dizi dizi dizejim,
zurefü meclislerinde gezejim,
sanma jürim ben sefamdan gezejim.
20.

Bir peri jüzli dilberle
jattım bu geğe,
hüsni aja benzer jarle
jattim bu geğe.
sojnnip janima geldi,
öptüğüm jer gülgül oldi.
Sojunip kojnuna girdim,
sarildim inğe bele,
siktim turunç memeleri,
aksamden sabahedek,
jarle muhabbet ejledik,
butun bu geğe.
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E. Egy kis angyal törte meg a szivemet,
elfoglalta, aztán meg eltagadta.
Fogadásom hogy nem hordok feketét,
a szívemben páros handsár sebje van,
a szeretőm más ölében éjjelez.
Fehér kéményből fekete füst füstöl,
díszes kertben idegen pacsirta szól,
ne szólj bülbül, elég az én bánatom.

(19.)
Angyal arczú leánykába szerettem,
en e leány szavának foglya lettem,
rózsám szerelmétől égtem hamuvá.
Elmentem a szeretőmhöz, nincs otthon,
a szívembe mintha egy nyíl szúrt volna,
mostanában hírt sem hallok felőle.
A gyöngyömet egyenként feltüzdelem,
a bájosak csoportjában sétálok,
azt ne hidd hogy kedvtelésből járkálok.
( 2 0 .)

Tündér arczú szép leánynyal,
aludtam az éjszaka,
hold szépségű szeretővel,
aludtam az éjszaka,
levetkőzve eljött hozzám,
csókom helye virágkert lett.
Levetkőzve ölbe vettem,
vékony termetét öleltem,
narancs keblét szorongattam,
estidőtől reggelig,
szeretőmmel mulatoztam
ezen egész éjjelen.
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21

.

Bosnadan bir selam geldi,
geldi amma bağrım deldi,
wa-zZi járdán haber geldi.
Acildi Bosnanin joli.
B. Aman simdi, zaman simdi,
Bosna bize haram Simdi.
gemim var çift direkli,
rejisleri pek jürekli,
ta]fasi aslan jürekli.
Acildi Tunanin joli.
B. Aman simdi, zaman simdi,
Tuna bize haram simdi.
Evlerimin uni pelin,
rer babam elin öpelim,
öptim koktim helallastim,
simden soyra neme lâzim.
Evlerimin uni çardak,
memeleri bilıır bardak,
darilik-sen iste jatak.
22

.

Bülbül gibi haps olmisim,
;are hâlim bejan dir,
nispet ile bir jár sevdim,
o-da 6ana zülüm dir,
se/i buldun-se kendine lajk,
bana hudâm kerim dir.
Ah efendum ah sultanim,
jete;
tasladın,
hizmetinde jok kusurim,
ben ne günah isledim ?
ben zajif-im, dajanamam,
sen siteme basladin.
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( 21.)
Boszniából üdvözlet jött,
jött s átjárta a szívemet,
szeretőmről hír érkezett.
Megnyílt Boszniának útja.
B. Oh mostanság, jaj mostanság,
Bosznia tilos mostanság.
Egy hajóm van két árboczú,
kapitánya bátor szívű,
legénye oroszlán szívű.
Megnyílt a Dunának útja.
R. Oh mostanság, jaj mostanság, .
a Duna tilos mostanság.
Házam előtt keserű fű.
atyám, kezed hadd csókolom,
csókolóztam búcsúzkodtam,
ezután már mindegy nekem.
A házam eleje sátor,
az emlője kristály pohár,
ha haragszol, ime az ágy.
(2 2 .)

Mint pacsirta foglyul estem,
lányka tudja a bajom,
módjával egv lányt szerettem,
az is nekem zsarnokság,
ha találtál illőt hozzád,
Isten irántam kegyes.
Óh efendim óh szultánom,
eléggé megköveztél,
hiány nélkül szolgáltalak,
mily hibát követtem el?
gyenge vag}rok, ki nem bírom,
káromolni kezdtél el.
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Ah efendum ah sultanim,
halka sáj ettin beni,
âsiklik bilmej iken,
hájin üğrettin beni,
ben murada ermiş iken,
nâ-mıırâd ettin beni.
B.

dilnej jár imişsin,
var elin ol simden geril,
ajrilik şerbetin içtim,
elveda simden geril.
23.

Dağ basında óira jaktim janmadî,
kucujukten gârib bacım gülmedi,
cok kişiler murâdine irmedi.
B. Ağeb var-mi bu güjnümün çâresi,
sende hanjer, bende günül jâresi.
Gel ağlatma beni, sen-de gülesin,
muradına isteğine iresin,
/nr hajirli jâre günül veresin.
Jeşitlendi cajirlarin çimeni,
geldi geçti güzelliğin zamâni,
zâlim engel hic verineji emâni.

2 i.
Deniz dibi derjâ imiş,
/m günül berzâ imiş,
bastan çıkaran,
meğer ojnak jár imiş.
Varnanin bağlarinda,
mwm diktim şamdanına,
eZwtfs küpe japtirdim
járimin knlağina.
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Óh efendim óh szultánom,
hírbe hoztál engemet,
a szerelmet nem ismervén,
gonosz, kitanítofctál,
én elérvén a vágyamhoz,
vágytalannak megtettél.
R. Máshoz hajló lányka voltál,
légy a másé mostantól,
a válás italát ittam,
Isten veled mostantól.

(23 .)
Hegy tetején gyujtófám nem gyuladt meg,
szegény fejem még sohasem nevetett,
sok ember a czéljához el nem jutott.
R. Vajon van-e a szivemnek balzsama,
benned handsár, bennem meg a szív sebje.
Meg ne ríkass, inkább te is nevessél,
vágyadhoz kívánatodhoz eljussál,
üdvöt hozó leánykát megszeressél.
Kizöldült a mezőknek a füvese,
a szépségnek rég elmúlt az ideje,
zsarnok ellenségem nem ad kegyelmet.

(24 .)
Tenger alján tenger volt,
ez a szív egy tűzben volt,
az eszemet elvevő,
egy pajkos leányka volt.
Várnának a kertjében,
gyertyám tettem tartóba,
gyémánt függőt rendeltem,
a szeretőm fülébe.
AKAD. é r t .
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Jemenim tuğrali -dir,
sevdiğim hurali-dir,
geçme kapım uninden,
jüreğim jarali-dir.
25 .

Derünimden bir ah ettim,
jandirijim âlemi,
bir münâsib jârim olsa,
edejim hâlimi,
elimden almak istejler,
benim nazli jârimi.
B. Jârim sen kal eller ile,
ben basajim bağrıma tas.
Ne olajdi olmajajdi,
seninle âşinâ,
ben sana ama olali,
gor ne geldi basıma,
kahpe râkib rahm ejlemej,
akan cesmim jasina.
Gel seninle ağlajaliııı,
dâd ile ferjad ile,
bundan bujuk derd mi olij,
jâri görmek el ile,
ol hájin dizine almış,
kokaj saz ile.
2 <>.

Destemâlim deste gölüm,
deste ibrişim bükej,
járd e bir mâmur bakié var,
ganimi tenden silkej,
elin üc bes jâri rarsa,
bana bir tânem jetej.
Ne tâlisiz basim varmis,
tasa bassam iz olij,
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A kendőmön tugra4 van,
szeretőm ide való,
kapum előtt el ne menj,
szívem meg van sebezve.

(2 5 )
A bensőmből sóhajtottam,
felgyújtom e világot,
ha alkalmas rózsám volna,
előadnám bajomat,
el akarják tőlem venni,
az én bájos lánykámat.
B, Bóz 8 ám maradj csak másokkal,
a szívemre követ nyomok.
Mi lett volna, ha nem lennék
én teveled ismerős,
mióta megismertelek,
lásd mi érte fejemet,
gonosz ellen nem irgalmaz,
szemem folyó könnyein.
Jer teveled sírdogáljunk,
panaszszal és keservvel,
ennél nagyobb bánat van-e,
ha szeretőd másnál van,
a gonosz térdére vette,
csókolgatja boldogan.

(26 .)
Keszkenőm ón csokor rózsám,
csokor selymes fonált fon,
lánykám hamiskás nézése,
lelkem testből ugratja,
másnak három öt rózsája,
nekem egy is már elég.
Mily balvégzetű fejem van,
kőre lépek nyoma lesz,
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avostosda suja girsem,
balta kesmej bűz olij,
doksanında bir jár sevsem,
nazlanij-da kiz olij.
Demedim-mi sana jürim,
çıkma geğe jarisi,
mâlemizde capkun cok-tir,
kavraj seni birisi,
ben jürimi görmej isem,
gecej umrum jarisi.
B. Kangi derdime janajim,
dağlar derdim var benim,
basimi sevdüje saldım,
;ar/g jengim var benim.
27 .

Dilejim bari-hudâdan,
al janagin solmasin,
al janagin solaj ise,
gül ğemâlin solmasin,
beni jârden ajiranlar,
frir murüda irmesin.
B. Gel benim büri tas dostim,
el-vedü simden geru,
derdinle divane oldim,
gezejinı çoktan beni.
Aj efendum a sultanim,
jetej beni tasladin,
fren zajif-em dajanamam,
sen siteme başladın,
hizmetinde jok kusurim,
ben ne günah isledim ?
Ne gezejsin jer güzünde,
ol huri kizlar gibi,
gjah dogajsin gajb olijsin r
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augusztusba vízbe szállók,
balta fogó jéggé lesz,
kilenczvenest ha szeretek,
kaczérkodik, lánynyá lesz.
Nem mondtam-e neked rózsám,
ki ne menj éjfél után,
környékünkön sok a czudar,
elragad az egyike,
ha szeretőm nem láthatom,
eltem fele oda van.
E. Melyik fájdalomtól égjek,
szerte szétszórt bajom van,
fejem szerelembe jutott,
szeretőmmel harczom van.

(27 .)
Könyörgöm a teremtőmtől,
piros arcz ne hervadjon,
piros arczod ha elhervad,
szépséged ne hervadjon,
szeretőmtől elválasztó,
vágyához ne jusson el.
E. Jöjj én kőszívű szerelmem,
Isten veled ezentúl,
bánatoddal megőrültem,
réges régen bolyongok.
Oh efendim óh szultánom,
elég követ dobtál rám,
gyenge vagyok, ki nem bírom,
káromláshoz kezdettél,
hiány nélkül szolgáltalak,
mi vétket követtem el?
Mit bolyongasz a föld szinén,
mint a huri leányzók,
majd előtűnsz, meg meg eltűnsz,
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sebah jilduzî gibi,
her hacan aklima gelsen,
erijim buzlar gibi.
28.

Z)im
jâr hanesinde,
frir muhabbet olmadı,
jüreğim jagi,
toıde ğanim kalmadi,
gizli günül hastasî-jim,
Jâr yatırım sormadı.
Jâ ilahi ah efendum,
halmişim bojle nâcâr,
o jâri cok sevejim,
o benim nemden kacaj ?
ajde bir selam verijdi,
oni-de vermej gecej.
Jâ ilahi aj efendum,
jâri gördüm el ile,
sinem üzre jare actim,
bir kalem-tiras ile,
benden gajri jâr sevejsen,
düğünesin tas ile.
Jâ İlâhi aj efendum,
soj ie/eji m dogrisin,
haktan gajri kimse bilmej,
bu annimin jazisin,
dünja dolu güzel olsa,
gütınüm almaj birisin.
B. Gel benim aslan gezislim,
jârânim ol sen benim,
ol kadar askim zijâde,
âhim kül edej seni.

298

ADA-KÁLEI TÖRÖK NÉPDALOK.

mint a reggeli csillag,
a mikor csak eszembe jutsz,
jég módjára olvadok.
(28.)

Tegnap éjjel a rózsámnál,
nem történt barátkozás,
szívem zsírja olvadozott,
lelkem testben nem maradt,
titkos szív betegje vagyok,
lány nem kérdé bajomat.
Óh Istenem óh én uram,
tehetetlen maradtam,
én rózsámat be szeretem,
tőlem vajon miért fut ?
egyszer egy hóban köszöntött,
azt se teszi többé már.
Óh Istenem óh én uram,
mással láttam rózsámat,
keblemre sebet nyitottam,
egy tollvágó zsebkéssel,
ha kívülem mást is szeretsz,
üttessél meg kövekkel.
Óh Istenem óh én uram,
hadd mondom az igazát,
Isten tudja senki más nem,
homlokomnak írását,
ha világon csak szép volna,
egy se kell a szívemnek.
R. Jöjj én oroszlán járásúm,
légy te az én szeretőm,
olyan nagy az én szerelmem,
hogy sóhajom elhamvaszt.
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29.

Edemen kimseje hâlim hikjâjet,
günül senden kime edem sikjâjet ?
aklimi bastındarı aidin nihâjet.
Günül senden kime edem sikjâjet ?
Sen sin beni meftun eden o jâre,
acildi sinemde bin turlu jare,
gelse jârim bulsun bana bir çâre.
Günül senden kime edem sikjâjet?
Jâr olajdİ7i gitmez idin janimdan,
usantirdin beni tatli ğanimdan,
ajîrdîlar beni konğe gülümden.
Günül senden kime edem sikjâjet?
30.

Elvedâ-dir deli günül, elveda,
bas jastikta, elâ gözler ujkuda,
gelse jârim, gürsün beni bu halda.
B. Ben gidejim, eller sana es olsun,
gündüz hajai, gijem sana düs olsun.
Emir-mi-sin, hep jesiller gijejsin,
jallat-mi-sin, tatli ğana kijajsin,
cofjuk-mi-sin,
süzüne ujajsin.
Nazli jârim ne gezejsin arada,
aA ettikçe askim olij zijâde,
erejmijim ben-de murâde.
31.

Endim jârin bağcasina,
cevrilij siste kebab,
eğildim, jüzüne baktim,
sanki dogmis mâhitâb,
benden gajri jâr sevejsen,
carpsin seni dört kitab.
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(29 .)
Senkinek a bajom nem mondhatom el,
a szívemet kinek panaszoljam el?
az eszemet a fejemből vetted el.
A szívemet kinek panaszoljam el?
Te tetted hogy megszerettem azt a lányt,
a szívemben ezerféle seb fakadt,
jöjjön rózsám, gyógyítson meg engemet.
A szívemet kinek panaszoljam el?
Ha szeretnél, nem hagynál el engemet,
megunattad én velem a lelkemet,
bimbó rózsámtól eltávolítottak.
A szívemet kinek panaszoljam el ?

(3 0 .)
Isten veled bolond szív, Isten veled,
fej a párnán, kék szempár meg álomban,
ha rózsám jön, lásson engem ily bajban.
E. En elmegyek, más legyen a te társad,
nappal ábránd, éjjelem álmod legyen.
Emir vagy-e, zöld ruhákba öltöztél,
hóhér vagy-e, a lélekre rontottál,
gyermek vagy-e, más szavára hajlottál.
Kaczér rózsám időközt mit sétálgatsz,
sóhajtozván növekszik a szerelmem,
vajon én is a czélomhoz jutok-e?

(31.)
Lementem rózsám kertjébe,
nyárson forog a sült hús,
lehajoltam, reá néztem,
mintha hold fény kelt volna,
ha kívülem más lányt szeretsz,
sújtson a négy könyv reád/’
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Endim jârin bagcasina,
jaseminler kol atıııis,
işitmiş jürim gelejek,
meclisini donatmis,
bak su hakkin hikmetine,
ne güzeller jaratmış.
B. Isidin zârimi dostlar,
gül solaj bülbül aglaj,
gül gibi benzim solaj,
bülbül gibi gözüm aglaj.
32.

E sej bâd’i sabah jeli,
sallanij zülfünün teli,
uzak dir jürimin joli.
Evleri var jol basında,
berileri var sol kası uda,
saramadım gene jasımda.
Evleri var hâne hâne,
benltri var tane tüne,
saramadım jana jana.
Evleri var jüksek çardak,
memeleri bilur bardak,
darilijsan iste kajak.
B. Jâre varsam, hâlin sorsam,
inje belin sara bilsem.
33.

°

Evimizin uni karlı balkannar,
Ad a-kalesinden atilij toplar,
devlet ihsan etmiş koçlar kurbannar.
Sojlensin dillerde Ada-kalesi.
Sallîdan sallija karalij pazar,
ecnebilerden jok-tir bize zarar,
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Lementem rózsám kertjébe,
jázminok kart nyújtottak,
meghallotta jön a rózsám,
a csoportját ékíté,
nézd az Isten bölcseségét,
mily szépeket teremtett.
E. Halljátok barátim jajom,
rózsa hervad pacsirta sír,
hervad arczom mint a rózsa,
sír a szemem mint pacsirta.

(3 2 .)
Eeggeli szellő fujdogál,
hajfürtjeid himbálóznak,
messze van a rózsám útja.
Háza van az út fejénél,
anyajegy bal szemöldökén,
nem öleltem fiatalon.
Háza ott van ház ház mellett,
anyajegye egymás mellett,
nem öleltem tűzben égve.
Háza ott van magas sátor,
az emlője kristály pohár,
ha haragszol itt a keblem.
D. Ha rózsámat kérdezhetném,
a derekát ölelhetném.

(33 .)
Házunk előtt ott a havas hegységek,
Adakáléból ágyúk eldördülnek,
kosokat áldozott a mi országunk.
Zengjen Adakálénak dicsérete.
Kedd napjától keddig bazár vonatik,
idegenek nem bántanak bennünket,
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devletimiz her an halimiz soraj.
Sojlensin dillerde Ada-kalesi.
Kaleji japtiran nemse Jirengi,
dunjada hulunmaj misli menendi,
gaziler takiji cifte tüfengi.
Sojlensin dillerde Ada-kalesi.
34 .

Finğan finğan içinde,
frir ğanum-sin sen,
iZde// günden gizliğe
bir jürim-sin sen,
güzellerin içinde
sultanum-sin sen.
B. Gül füzük, /toZ bilenzik,
kol-da nâzik o f ;
koc jürimden ajrildim,
bana jazik of.
Bir evler kurdurdim
darsa basinda,
gülleri takınmış
o gene jasîndaf
sara bilsem jüri
onbes j asi uda.
Evlerimin uni
tastan haldirinı,
kaldirimden düştüm
beni kaldırin,
jürimin uğrina
varin üldürün.
Evlerimin uni
cep-çevre bunar,
jürime gönderdim
bir kat-ta jünler,
gelip geceğek-mi
hajirlî günner.
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az országunk egyre kérdik módunkat.
Zengjen Adakálénak dicsérete.
Várunkat a német frank csináltatta,
a világon hozzá hasonlója nincs,
páros csövű pisztolyt hordnak a hősök.
Zengjen Adakálénak dicsérete.

(34 .)
Findsa a findsában van,
egyetlenem vagy,
mástól naptól titkosan,
egyetlenem vagy.
minden szépek között te,
a szultánom vagy.
R. Rózsa gyűrű, kar kösöntyű,
karod bájos ó h ;
kos társamtól megváltam,
kár érettem óh.
Házakat szereltem
a bazár főnél,
rózsákat illesztett
oly fiatalon,
rózsám bár ölelném
tizenöt évén.
Házaim eleje
csupa kövezet,
leestem a kőről,
emeljetek fel,
a szeretőm miatt
meg is ölhettek.
Házaim eleje
kicsinyke forrás,
szeretőmnek küldtem
gyapjú rend ruhát,
vajon jönnek-e majd
boldogabb napok.
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Evlerimin uni
turunç ağağı,
dükülij japraği,
kalij ağasi,
bulunij-mi sizde
askın ilaği.
Evlerimin uni
vişne jidani,
aradini izledim
buldum odani,
kani bu ademin
körpe fidanı.
Bir evler kurdurdim,
carsa içinde,
jürimi sarmisim
eller içinde,
bülbüller üteji
güller içinde.
Cikajim gidejim
uçtan bir uja,
gösterejim sana
ajrilik niğe,
kurbannar kesejim
sardiğim geje.
35.

Garib aksam arasinda,
ağlamakta sol gözler,
gidi hüjin, gidi zülnn,
jandi jüreğim sizlaj,
cok zaman dir görmejeli,
bu günül seni üzlej.
D aidim askin derjasına,
daha nijje dalajim,
ne tülisiz basım varmis,
derjalara salaji m,
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Házaim eleje
csupa narancs fa,
hullik a levele,
marad a fája,
vajon van-e nektek
szerelem irja.
Házaim eleje
megyfának ága,
kerestem nyomoztam,
szobád megleltem,
hol van e szigetnek
kicsiny oltása.
Házakat szereltem
a bazárban én,
szeretőm öleltem
mások között én,
fülemülék szólnak,
a rózsák között.
Hadd vonuljak menjek
végtől végig én,
hadd mutatom neked
milyen a válás,
áldozatot hozzak
ölelő éjjel.

(35 .)
Szokaltan est közepette,
sírásban a szemeim,
hej te gonosz, hej kegyetlen,
ég a szívem és sajog,
régóta hogy nem láttalak,
téged kíván ez a szív.
Elmerültem szerelembe,
még hogyan merüljek el,
a fejem mily szerencsétlen,
tengerekbe sodródjam,
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jarimi eller sariji,
ben niğe dajanajîm.
Cik8am dağların basına,
melesem kuzu gibi,
sarılalım nazlı jdre,
ikimiz bir ğan gibi,
pek zajif-im dajanamam,
bası bağlı kőé gibi.
B. Ben kuluna nazlı dilber,
ver benim âzâdimi,
isie kalem, iste divit,
benim fermanımı.
36 .

Gene aksam oldi, frasZı karalar,
oturmis sevdiğim zülfün taralaj.
iâr sitemi sineğiğim jaralaj.
Sevdiğim aklima gelse janajîm,
of aman ağlajim.
Aksam oldi, basti gene geğeler,
oturmis sevdiğim ismin heğelej,
benim jürim el kojnunda geğelej.
Oeğesi aklima gelse janajîm,
o / amayı ağlajim.
Duman cökti jâr jollarin secemem,
Ara^â ile günül verdim geçemem,
eğel şerbetini jârsiz icemem.
içtiğim aklima gelse janajim,
of aman ağlajim.
37 .

Geae günül verdim bir nazli jdre,
sinemde acildi onsekizj are,
simdi meftun oldim bir sitemkjâre.
Kara kaslarini jaj ejlemisler,
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a rózsámat más öleli,
kiállani hogy tudjam.
Hegyek tetejére mennék,
bárány módra bégetnék,
ölelkezzünk szeretővel,
ketten akár egy lélek,
gyenge vagyok, ki nem bírom,
mint a kötött fejű kos.
K. A szolgádnak óh bajosom,
adjad a szabadságom,
ime a toll, ime tenta,
írd meg az ón fermánom.

(3 6 .)
Megint este lett, sötétség állott be,
szeretőm ül és a haját fésüli,
lány sértése a keblemet megsebzi.
Szeretőmre ha gondolok égek én,
óh jaj sírok én.
Este lett, az éjjel ismét beállott,
szeretőm ül és a nevét betűzi,
a szeretőm más öleben éjjellez.
Éjjelére ha gondolok égek én,
óh jaj sírok én.
Köd leszállott, lány útját nem láthatom,
nagy bajomra megszerettem végem van,
halál italt lány nélkül nem ihatom.
Italára ha gondolok égek én,
óh jaj sírok én.

(3 7 .)
Ismét megszerettem egy negédes lányt,
kebelemben tizennyolcz seb nyíllott meg,
belébolondultam egy kárhozottba.
Sötét szemöldökét íjnak csinálták.
AKAD.
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aklimi basımdan zaj ejlemisler,
bugün dilberleri pâj ejlemisler.
Su karSi- ki dağlar zümbülli dağlar,
hastanin halinden ne annaj sağlar,
dilsek melül mahzun, jastik kan aglaj.
karSi-ki dağlar meseli dağlar,
meSesi tükenmiş suları caglaj,
eSinden ajrilan bojle-mi aglaj ?
B. Âsik sana kul-dir, merhamet ejle.
38.

jesillendi ahimden dağlar,
acilij zejn olij bagçeler bağlar,
garib basim gah gülej gahje aglaj.
Jürin dizarine varmak olij-mi?
el baglajip karsı durmak olij-mi ?
sozun netiğesi sarmak olij-mi
Jare varmajajim jara onulsin,
her jaj jár sarmağa tobeler olsîn,
cikajim gidejim, pij adim kahin.
Müptelâ olmisim sıı gene jasimda,
janmadik ot hic kalmadi basimda,
kasi kara dilber, durma karsimda.
39 .

Gördü gözüm, sevdi janim ruh ile,
atti felek hançerini ok ile,
ülijsem, jihan benden kurtula.
Üc kisijdik, //a//£
esimiz,
kahpe felek cok göriji isimiz,
Simdi bizim hakka kaldı isimiz.
Ben dervişim, Aa/cA; j oluna durmisim,
derdlilerin imdadına gelmişim,
sinem jaresine vurmisim.
310
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«szemet fejemből kipusztították,
ma a bájosokat szétosztogatták.
A szemközti hegyek jáczintos hegyek,
a beteg baját nem érti meg az ép,
az ágy bús szomorú, a párna vért sír.
A szemközti hegyek tölgyerdős hegyek,
a tölgye kifogyott, vize csörgedez,
a párját elhagyó vajon így sír-e?
R. Rabod a szerelmes, könyörülj rajta.

(38 .)
Ismét zöld lett a sok hegy a jajomtól,
kinyílik és díszt ölt a virágos kert,
szegény fejem hol mosolyog hol meg sír.
Szeretőhöz menni lehetséges-e?
kezet kötve szemben állni lehet* e?
szónak vége, ölelgetni lehet-e?
Rózsámhoz nem megyek, gyógyuljon sebem,
fogadalmam mindenütt őt ölelem,
úgy elmegyek hogy csak a nevem marad.
Szerelembe estem ily fiatalon,
nem égett tűz nem maradt a fejemben,
fekete szemöldökű, menj előlem.

(39 .)
Szemem látta, megszerettem lélekkel,
sors handsárját felém dobta a nyíllal,
ha meghalok, világ tőlem szabadul.
Hárman voltunk, hol is van a mi társunk,
gonosz végzet be ellátja a dolgunk,
mostan Istenünkre maradt az ügyünk.
Dervis vagyok, igaz útra állottam,
bánatosok segítségére jöttem,
keblem régi sebét megérintettem.
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Ujku iciin iki gözüm bajİldi,
zâtim engel sular gibi çağladı.
esim dostim bu günüme ağladi.
B. Doğrusi bu, kendi düsen ağlamaz,
ağlajip-ta iâr joluna inlemez.
40 .

Her güzeller bojle nazli-mi olij?
ekser ije ela gözli-mi olij ?
dilberleri sarmak gizli-mi olij?
B. Umrumun vari,
gel saram jâri,
sarsam o jüri,
janmajam bari.
O giizel dudağı ab-u kevser-mi P
o güzel dişleri ğevher tasden-mi ?
günlümi aidi, kalbi mermerden-mi T
Gel dedim güzele, geldi jâ hele,
beraberce jattık, ummadım hele,
cok şükür o jâre, kavuştum hele.
41.

iki bülbül konmak istej,
basımda-ki dallara,
garib bülbül ferjad edej9
konğe acarı güllere,
elimde-ki nazlı jüri
nasıl verem ellere.
B. Bir hâjine bir zalime,
vermiş oldîm günlümü,
verdim ise alamadım.
zijan eltim kendimi.
Kangı dağları asajsan,
daği tasi jürüsün,
her çeşmeden su icejsen,
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Álom miatt a két szemem elgyengült,
kegyetlen sors víz módjára csörgedez,
barátom és társam napom siratta.
R. Az igazság hogy az eleső nem sír,
sírván pedig szeretőt nem óhajtoz.

(4 0 .)
Vajon minden szép leány ily kaczér-e?
többnyire vajon a szeme kékes-e ?
a bájost ölelni titkosan kell-e?
R. Éltem élete,
jer öleljelek,
hogy ha ölelem,
csak nem égek el.
Ama szépem ajka, éden vize-é?
ama szépem foga, drága kőből-e?
meghódított, szíve vajon márvány-e?
Jer azt mondtam neki, legott el is jött,
együtt lefeküdtünk, alig reméltem,
hála a rózsámnak, összejöttünk ím.

(41.)
Két pacsirta szállni akar,
fejem felett ágakra,
szegény madár siránkozik,
bimbó nyitó rózsákon,
az én pajkos szeretőmet,
hogyan adjam én másnak.
E. Egy gonosznak egy zsarnoknak,
oda adtam szívemet,
odaadtam meg nem kaptam,
kárt okoztam magamnak.
A mely hegyen keresztül mész,
hegye köve inogjon,
a melyik forrásból iszol,
313
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IHitleri kurusin,
benden gajri jár sevejsen,
ak kolların çürüsün.
42.

Iki bülbül karsi karéi ütüéij,
ütme bülbül, derdim bana jetisij,
iki hasret pij pıjine kavusij.
B. Aman felek, hasretime kavustir,
jürim küsmils,
zamanda haristir* ,
iki bülbül hic bir dale konaj-mi ?
bülbülün konduğa dallar solaj-mi ?
iki hasret pij pij ine dojaj-mi 1
Bülbül, şercin meskenf,igin dag olsun,
çevre janin mor zümbüllü bap olsun,
jâr iteni serse sevmese sap olsun.
43 .

//ci derjâ arasinda gemim var,
jüregimde elemim var gamim var,
jâr den gajri bu dunjâde kimim var.
B. Bakin dostlar, giinül bana nejledi.
aklim, iteni meğnun ejledi.
Ak üstüne kara jazi jazajim,
bir güzelde kaldi itenim nazarim,
simden geril daha cok jer gezéjim.
44.8

Ilk-behar jaz olij, 3ennet misâli,
aâilij kirmizi gali Tun anin,
ötej bülbülleri leji-ü nehâri;
esej bâdi-sebâ jeli Tunanin.
Caglajarak gidej Tunanin suji,
ğemrelerd düsünğe sükillij buzi,
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ivó csapja száradjon,
ha kívülem más lányt szeretsz,
fehér karod rohadjon.

(4 2 .)
Két pacsirta szemtől szembe énekel,
ne énekelj, elég nekem a bajom,
összekerül két nagy bánat egymással.
R. Ugyan sorsom, szeretőmmel hozz össze,
rózsám haragszik, hamar békíts össze.
Két pacsirta vajon egy ágra száll-e?
a mely ágra leszáll, vajon hervad-e?
két szerelmes egymással betelik-e?
Fülemüle, a te helyed hegy legyen,
körülötted kék jáczintos kert legyen,
ha szeret ha nem, a rózsám jól legyen.

(43 .)
Két tengernek közepette hajóm van,
a szívemben bánatom van bajom van,
lánykán kívül e világon kim is van.
R. Nézzétek barátim, szív mit tett velem,
eszem vette, őrültté tett engemet.
Fehér lapra fekete írást írok,
egy szép lányon maradt a tekintetem,
ezután még több helyet bejárok én.

(44 .)
Itt a tavasz és nyár, menyország mása,
kinyílik Dunának piros rózsája,
szólnak a pacsirták éjjel és nappal.
Reggeli szellőt hajt szele Dunának.
Dunának a vize csörgedezve megy,
langyos fuvalómra olvadoz jege,
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arzulajip gidej kara denizi ;
adaları calkaj seli Tunanin.
A laman daği-dir Tu nanin hasi,
■eksik olmij serhadlerin savasi,
.kan He juğrulmis toprağı tasi ;
serhadleri calkaj seli Tunanin.
Kimseler bilmeji senin hasmi,
cok analar akidiji j asini,
senden ajri dilsen cekej jasini;
jgirdáhlarden akaj suji Tunanin.
Alarnan dağından geliip gecejsin,
Kahriman dağından jollar acajsiu,
analar ağladîp kanlar icejsin ;
-söjleıneğe dili jók-tur Tunanin.
Nice vasf edejim anin methini,
İngiliz daği-dir joli kadimi,
arzulajip Beligradi Budi mi ;
adaları calkaj seli Tunanin.

45.

Iraktan bahnağle
murád alınmaj.,
Jár geğe sarmağle
járe dojulmaj,
gezen ojnaklarle
sohI)et olunmaj.
Beti seni şevmişim
hakikat gerçek,
iki jár sevejsen
birinden el cek,
hehej hájin dilsmenf
sen benden váz gec.
Ben seni şevmişim,
hajli zaman dir,
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óhajtozva foly fekete tengerbe.
Szigetet loccsantja árja Dunának.
Duna forrásánál németek hegye,
végváraknak harcza sose szűnik meg,
vérrel van a földje köve átgyúrva.
Végvárat loccsantja árja Dunának.
Senki sem ismeri hol a forrásod,
sok anya folyatja síró könnyeit,
a tőled elváló szenvedi gyászát.
Örvényekből folyik vize Dunának.
Németek hegyéből jővén haladsz el,
Kahraman hegyén át nyitod utadat,
anyákat ríkatsz meg, vérre szomjazol,
szó szólásra nyelve nincsen Dunának.
Hogyan ejtsem sorra a dícséretét,
angol hegy volt réges régen az útja,
kívánkozik Belgrád és Budin után.
Szigetet loccsantja árja Dunának.

(45 .)
Messziről nézéssel
vágy nem vehető,
éji öleléssel
be nem telhetni,
kóbor tánczosokkal
nem mulathatni.
Szerettelek téged
való igazán,
ha kettőt szeretnél
egyikét hagyd ott,
hej te gonosz ellen,
te rólam le mondj.
Szerettelek téged,
rég idő óta,
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benim sevdiğimin
hasi keman dir,
üldürijsen iildür,
kanim helal dir.
40.

Jakut hanim dedikleri,
balle seker jedikiéri,
hep kuzumin gejdikleri.
Elden sakina sakina,
j anağîgin çukurlanmis,
dudak dokuna dokuna.
A danin uninden geçtim,
akaj s ularindán içtim,
jürimden ben ajri düştüm.
Adanın ufak taslari,
pek hos ütüsij kuslari,
jürimin hilal kaslari.
Adanin uni balkannar,
dört jarıindan sular caglaj,
sevdiğegim niciin aglaj.
47 .

demesem içmesem jatsam dizine,
ujusam ujansam, Laksam jüzüne.
sürmeler çekmişsin ela gözüne.
B. Nazli jürim, senden ajri-mi düetim,
atesi-askirıle jandim tutusti m.
Adanin kalesi sarp-tir jikilmaj,
bedenneri jiiksek jâre bakilmaj,
bir güzel sarmagle jihan jikilmaj.
Kalenin altina ugradi jolim,
bekçiler gürijse ne olij hâlim,
gajrije nasib dir sevgili jürim.
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az én szerettemnek
szemöldöke ív,
ha megölsz hát ölj meg,
vérem a tied.

(40 .)
Jakut asszony úgy nevezik,
méz és ezukor a mit eszik,
a bárányom öltözködik.
R. Másoktól nagy óvakodva,
az arczocskád gödrösödve,
piros ajak megérintve.
Sziget előtt elhaladtam,
folyó vizeiből ittam,
szeretőmtől távol estem.
A szigetnek kis kövei,
szépen szólnak madarai,
szeretőm ív szemöldöki.
Sziget előtt hegyek vannak,
négy felőlről vizek folynak,
a szeretőm mért könnyezik.

(47 .)
Ha nem ennék innék, térdedre dőlnék,
aludnék felkelnék, arczodba néznék,
festékkel ívezted kékes szemedet.
R. Pajkos rózsám, tőled elváltam-e én,
szerelem tüzétől ím elégtem én.
Sziget vára be meredek, meg nem dől,
magas szeretőre rá nem nézhetni,
ha meg is ölelem, világ nem pusztul.
A vár alatt vezetett el az utam,
ha meglát az őrség, jaj mi lesz velem,
másnak jutott sorsul a szerelmesem.
310
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Tuna jalisindan gelüp gecejsin,
salınıp gezdikçe jürek ezejsin,
ne ğanden sevejsin, ne vüz gecejsin.
Akibet terk ettim ben bicâreji,
dağlara düsejim seni arağı,
terk edejim gajri ben su adajî.
4 H.

Jürüdükce selvi bajin sallanij,
terledikçe top top pereim İslani j,
ağemi dır deli giinül, uslanij.
Pervane-jim semâje düşüp janmadİm,
içtim askın dolusini kanmadan,
sara bilsem o jürimi Hímeden.
Kasın ratıp kirpiğin ok atajsin,
dertli sineğiğe derdler katajsin,
şeftalini bin altina satajsin.
B. Hasretin bağrımı delij,
sevdiğim zeman,
etme bana ğevr-u ğefa,
sardiğim zaman.
49 .

Jüğe jiiğe daği astım ahimden,
bülbül figan ede] üha-zürinden,
hemiz ajrilmisi m nazli jüri nıden.
Seherlerde bülbül gibi zarim var,
al janaktan derileğek gülüm var,
gurbet elde sarilağak jüriın var.
iki bülbül karsa karsa ütiisij,
ütme bülbül, benim derdim jetisij,
aman mevlüm beni jüre kavuştur.
Kjütib oldim sarki gazel jazajim,
güjnüm olij tatli ğanden bezejim,
geje gündüz jar peşinde gezejim.
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Duna folyó partján jösz és haladsz el,
ringó sétálással zúzasz szíveket,
se szívből nem szeretsz, se le nem mondasz.
Végül oda hagytam én őt a szegényt,
hegyek közzé megyek hogy keresselek,
el kell immár hagynom ezt a szigetet.

(48 .)
Lépegetve libben cziprus termeted,
izzadozva ázik göndör hajzatod,
járatlan a bolond szívem, észre tér.
Lepke vagyok el nem égtem a fényben,
szerelem italával be nem teltem,
holtom előtt bár ölelném szeretőm.
Szemöldököd vonván pilláddal nyilalsz,
fájó szívbe fájdalmakat vegyítesz,
csókjaid ezer arany nyal árulod.
E. Bánatod a szívem fúrja,
mikor szeretlek,
ne kínozzad a lelkemet,
mikor ölellek.

(49 .)
Bánatomtól magas hegyen mentem át,
fülemüle siránkozik jajomtól,
csak az imént váltam el a lánykámtól.
Hajnalonként pacsirtamód jajom van,
piros arczról szakítandó rózsám van,
idegenben ölelendő rózsám van.
Két pacsirta szemtől szembe énekel,
ne énekelj, elég nekem a bajom,
óh teremtőm, juttass el a rózsámhoz.
Költő lettem, sárkit gazéit irkálok,
kedvem támad, szép rózsámat megunom,,
éjjel nappal a nyomában járkálok.
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Kjütib oldim, geğe gündüz okujim,
gül altında bülbül gibi sakijim,
sanma jürim ben ferahli gezejim.
B. Elem bende, kahir İtende, gam bende,
bilin dostlar nazlı jürim jok bende.
50 .

Jiirii hej biçare bülbül,
gül senin-dir kaçma gel,10
olij olmij rükUdere,
gizli sirrin açma gel,
bu dunja füni dir fâni,
üsiğinden kaçma gel.
Jesil japrag arasında,
kırmızı gül konğesi,
ne j erlerde mesken tutaj,
günlümiin ejlenfiesi,
eğer jürimi sorajsan,
adanın bir tenesi.
Aj doğdukta aja karsı,
ben dönej pervüne-jim,
jür derdinden hasta oldim,
geje gündüz janajim,
içmişim askın dolusin,
supesiz divane-jim.
51.

Kahve olsam, dolablarda kavrulsam,
duman olsam, dag basînda devr olsam,
aşna olsam, nazlı jür e sarilsam.
B . Çeke çeke ak sinemi kan doldi,
ara jerde gelin oldi, san oldi.
Bir gemim var salı verdim engine,
bazirgjannar damga vurij dengine,
simdi rağbet güzel ile zengine.
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Költő lettem, éjjel nappal olvasok,
rózsa alatt pacsirtaképp dalolok,
ne hidd rózsám, hogy jó kedvvel sétálok.
B. Bánat enyém, keserv enyém, bu enyém,
tudjátok meg hogy a rózsám nem enyém.

(50 .)
Haladj csak hej szegény szívem,
rózsa tied, ne fuss el,
akármilyen ellenségnek,
titkodat ne áruld el,
múlandó e világ múló,
szeretődtől ne fuss el.
Zöld levélnek közepette,
piros rózsa bimbója,
mily helyeken tartózkodik,
a szívemnek gyönyöre,
ha kérded a szeretőmet,
a sziget egyetlenje.
Hold keltekor szembe vele,
forgó pillangó vagyok,
a rózsámtól beteg lettem,
éjjel nappal lángolok,
szerelem poharát ittam,
kétségkívül nincs eszem.

(51.)
Kávé volnék, szekrényben pörkölödnék,
füst ha volnék, hegyeken kavarognék,
ha ismerném, szeretőm átölelném.
B. Fehér keblem tűrve tűrve vérrel telt,
időközben menyasszony lett, híre ment.
Egy hajóm van, sík tengerre engedtem,
kalmár bilyogot ver portékájára,
mostan a tisztelet szépé gazdagé.
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52 .

Kara gözlüm kara kaslım,
karsima geldi;
ben âleme gülej iken,
hasima geldi ;
onbesinde bir jár sevdim,
hosima geldi.
Sojle kéjfsizliğini,
ben-de bilejim;
bilejim-ae sana járim,
sağlik dilejim;
eğer mümkün olsa sana,
umrum verej im.
Bojle melül mahzun,
durma karsımda ;
aklimi kojmadin,
benim basimda;
bojle sevda görmedim,
bu gene jasimda.
B. Düştü günlüm sana gel*
her janim külhan ;
bu askin elinden,
hâlim perişan.
53 .

Kus temel tutaj binâde,
bir jürim var su diinjâde,
sabr eden erej mürâde.
Jürim, senin göğsün ak-tî?\
kalbinda merhamet jok-tir,
bilijim-ki askin cok tîr.
Kirmizi giili budajlar,
altinda mejlis kurajlar,
güzel olani sevejler.
324

(55

ADA-KÁLEI TÖRÖK NÉPDALOK.

(52 .)
Sötét szeműm szemöldökűm,
én elibém jö t t ;
én nevetvén a világon,
a fejemre jött;
tizenötévest szerettem,
a kedvemre jött.
Mondd el betegségedet,
én is hadd tudjam ;
hadd tudjam meg, neked rózsám
erőt kívánjak ;
hogy ha lehetséges lenne,
éltem hadd adjam.
Ily szomorún búsan,
ne állj előttem;
az eszem nem hagytad,
bent a fejemben ;
ily szerelmet nem láttam,
ifjú évemben.
K. Szívem neked jutott jöjj,
mindenem tűzhely;
e szerelem miatt,
állapotom rósz.

(5 3 .)
Madár fészket rak a házon,
egy rózsám van e világon,
a türelmes czéljához ér.
Bózsám, a te kebled fehér,
a szívedben irgalom nincs,
tudom hogy nagy a szerelmed.
A piros rózsát beoltják,
alatta csoportba gyűlnek,
a ki szép, azt megszeretik.
AKAD. ÉRT. A NYELV" ÉS SZÉPTUD. KÖRÉBŐL. X I X . KÖT. 7 SZ.
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Kırmızı gülün kari var,
bugün benim efkârım var,
her gün ağlasam jeri var.
Dolaştım bağın siminin,
jari janimda sanijim,
kismet olijsa sarajim.
Dolaştım bağin jiiğesin,
okudim ismin hecesin,
ben sabr ettim, sew mije si?ı ?
Z?. Günül sabr ejle, hamd ejle,
ğihan böjle.
54 .

Mah jüzilne âsik-im iten,
tazelenmiş gül fidanım,
sem* gâjet sevdi janim;
sevejim jok-tir jalanım.
Nergiz olınis konğe güller,
gülsende ütej bülbüller,
korkağım saracak iller;
sevejim jok-tir jalanim.
Pembe tenin pek nâzik-tîr,
ruhların zibâji-gül dir,
dilej isen beni üldür;
sevejim jok-tir jalanim.
55 .

Mejlim éok-tir jâd olnıisim gülümden
bülbül figan edej dh-u zârimden,
jâ ben ajrilmisim nazli jürimden.
5

. Bir jâr icün calisijim aşka ben.
oZ jâr i&iin ko janajim nâre ben.
Kjâgid aidim jazdirajim derdimi,
dağlar almaj efkjar ile zârimi,
reva görmem bu gençlikte ülümi.
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Piros rózsa, tövise van,
ma nekem jó szándékom van,
akár mindennap sírhatnék.
Bejártam a kert határát,
azt hittem hogy itt a rózsám,
ölelem, ha az lesz sorsom.
Bejártam a magas kertet,
olvastam neved betűjét,
én tűrtem, hát te mit csinálsz?
B. Szívem tűrjél, tégy köszöntést,
ilyen a világ.

(54 .)
Hold arczodat megszerettem,
kivirított rózsa cserjém,
lelkem téged megszeretett.
Szeretlek, nem hazug a szóm.
Nárczis lett a bimbó rózsa,
rózsakertben pacsirta szól,
félek hogy más is öleli.
Szeretlek, nem hazug a szóm.
Rózsa tested nagyon gyöngéd,
lehelleted rózsa ékes,
ha kívánod, ölj meg engem.
Szeretlek, nem hazug a szóm.

(55 .)
Nagy a kedvem, emlegetett a rózsám,
fülemüle kesereg a jajomtól,
hát én elváltam negédes társamtól.
R. Egy lánykáért igyekszem szerelemre,
a rózsámért hadd égjek a tűzben el.
Papirt vettem, hadd írom fel fájdalmam,
hegynek is sok a panaszom bánatom,
nem való ily fiatalon meghalás.
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Müil oldim endámine sacına,
senğilejin günül verdim hacına,
tâ girince dört duvarın içine.
Teni kokaj miskler ile amberi,
sinem durdi cifte ile hanğere,
tâ gidinğe Arzu ile Kambere.11
56 .

Mezerimi kızlar kazsın dar olsun,
etrafğigim lâle zümbiil bağ olsun,
saramadım saranlara ask olsun.
B. Aman kuzum, ben dünjâme dojmadimf
âlem gibi eğelimle gülmedim.
Mezerimi jol üstüne kazsınlar,
tâlihimi bas uğuna jazsînlar,
geâen benden ibret alsınlar.
Hasta-jim. hasta-hâneje aldılar,
aldılar-da derdli sinem jardilar,
joldaslarim benden ibret aldılar.
57 .

Nâri-askin jakti beni,
değişmem ğihâne seni,
}>ir dahi sen jakma beni ;
değişmem ğihâne seni.
Sanma beni pek bivefâ,
itme bana ğevru-ğefâ,
gajri jârle siirnıem sefa;
değişmem ğihâne seni.
Ak gülüm ujan-da gel,
misklere bojan-da gel,
âlemden korkaj isen,
mevlâja dajan-da gel.
Bak su jâre, zefke dalmış,
beni sevdâlere salmis,
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Yágy ragadt meg termetére hajára,
magadféle nehány lányba szerettem,
míg csak négy fal közzé be nem lépek én.
Teste mosusz és ambrától illatos,
kebelemben páros handsár sebje van,
míg Arzu és Kamberrel el nem megyek.

(50 .)
Síromat a lányok ássák, szűk legyen,
körültem tulipánt jáczint kert legyen,
nem öleltem, ölelő boldog legyen.
R. Ugyan lelkem, nem éltem világomat,
mint a világ nem nevettem sorsommal.
A síromat az út mentén ássák meg,
a sorsomat a fej fámra írják meg,
jövők menők rólam példát vegyenek.
Beteg vagyok, a kórházba bevettek,
bevettek és fájó keblem hasgatták,
pajtásaim rólam példát vehettek.

(57 .)
Szerelem tüze meggyűjtott,
a világgal nem cseréllek,
csak még egyszer lángra ne gyújts.
A világgal nem cserélek.
Ne higyj engem hűtelennek,
ne légy hozzám igaztalan,
más leánynyal nem mulatok.
A világgal nem cseréllek.
Fehér rózsám ébredj jer,
mosu8zszal festődj be jer,
a világtól hogyha félsz,
Istenben bízzál és jer.
Nézd e leányt, kéjbe merült,
■engem szerelembe hajtott,
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kimi görsem jarsiz kalmış;
değişmem ğihâne seni.
Ak gülüm ujan-da gel,
misklere bojan-da gel,
jetisij karsımda gezdin,
jüreğim dajanmij gel.
Ak gülümü ajirdim,
kalmadı sabrım benim ;
iki memen arasında,
kazsınlar kabrim benim.
58 .

Nev behâr estikçe güller acilij,
dükülij jaslarim jere sacilij,
jürinden ajrilan her dem secilijB. Cikaj asumana zari büllbülin.
tâ ezelden meskeni dir,
gül dallari bülbüllerin.
Nicün gizlijisin, sirrine irdim,
atladum bağcene güllerin derdim,
mevlâ emri imiş, elimden verdim.
Jürinden ajrilan pij zaman ağlajr
tâ ki viran kalij bağçeler bağlarr
bu firket ateşi sinemi dağlaj.
59 .

Niğe sevmejejim dostlar,
bir ağajib dili var ;
janağinda gül acilmiş,
gerdeninde beni var;
buğun bunda ğevr edejsenr
jarin hakkin divani var.
Varin söjlen nazli jâre,
libaslarin gejmesin ;
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mindenki társ nélkül maradt.
A világgal nem cseréllek.
Fehér rózsám ébredj jer,
mosuszszal festőd) be jer,
eleget jártál utánam,
szívem ki nem bírja jer.
Fehér rózsám kiválasztám,
nem maradt már türelmem,
a két melled közti helyen,
ássák meg a síromat.

(58 .)
Tavasz szellőjére rózsák kinyílnak,
kihulló könnyeim földre szóródnak,
rózsájától elválót megismerni.
K. Az egekig megy pacsirta panasza,
jó régóta lakó helye,
rózsa ága pacsirtáknak.
Miért titkolózol, titkod megtudtam,
kertedbe ugrattam, rózsáid szedtem,
Isten parancsa volt, elszalasztottam.
Rózsáját elhagyó egy ideig sír,
míg a kert és virágos kert elpusztul,
az elválás tüze keblem égeti.

(50 .)
Hogyne szeretném barátim,
oly csodás egy nyelve van,
arczán rózsák nyiladoznak,
anyajegy van kebelén,
ha ma itt igaztalan vagy,
holnap Isten tanácsa van.
Mondjátok a szeretőmnek,
ruháit ne öltse fel,
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gül jüzüni bostan edip,
kjüküllerin jajmasin ;
söjlejin siz o ğivdne,
ben kuluna kİj masin.
Aj efendum a sultanim,
halka söj ettin iteni;
ben dsiklik bilmej iken,
jaktin kül ettin beni;
ben murada ermiş iken,
nd-miirüd ettin beni.
B. Bir güzelin dolusini
içtim jdr, mecliste ben.
60.

Pijddeler akıntıja jajilij,
dalga vurij, jüreğiğim bajîlij,
felek beni nazli pirden ajirij.
Pembe hanim ne éekejsin elemi,
kadir mevldm bojle çekmiş kalemi,
dinin icün doğru sojle kelami.
Pembe hanım ne éekejsin bu giiği,
dsik olan tanij güzeli genji,
si/ca bilsem kojnunda-ki turunjf.
B. iki dal sarîlmîs biri birine,
ben-dc sarilajdim nazli jürime.
61.

Pınar basına varijken ot ardım,
destemalim kuzum suja batırdım,
çoktan arajidim ele getirdim.
B. Benim jürim gelmiş ejlensin deje.
Pınar basma vardım, etrafı kujî,
jar tebdile dikmiş, basında havli,
koğasi Şulejman, gözleri bağlı.
3 3 2
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rózsa arczát kertté tevén,
fürtjeit ne szórja szét,
mondjátok meg az ifjúnak,
szolgáján irgalmazzon.
Óh efendim óh szultánom,
hírbe hoztál engemet,
a szerelmet nem ismervén,
meggyujtottál engemet,
alig hogy elértem vágyam,
vágytalanná tettetek.
R. Egy szép lánynak telt poharát
megittam én sokak közt.

(60 .)
Csolnakok az örvény felé szóródnak,
hullámot ver, szivecském ájuldozik,
a sors engem szeretőmtől elválaszt.
Rózsa asszony, miért szenvedsz bánatot,
a teremtő így húzta meg a tollat,
a hitedre, mondd ki a szót igazán.
Rózsa asszony, mért szenveded ezt a bajt,
a szerelmes szépet ifjat mind ismer,
bár szorítnám kebleden a narancsot.
R . Két ág ölelkezett össze egymásba,
én is had ölelem pajkos szeretőm.

(61.)
A forráshoz mentem és ott leültem,
a kendőmet lelkem, vízbe sülyesztém,
régóta kerestem míg megtaláltam.
R. Eljött az én szeretőm, hadd mulasson.
A forráshoz mentem, kút van körülte,
szeretőm elutazott, fején kendő,
az ura Szulejman, szeme befedve.
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Pınar baéina vardım, etrafı dere,
üpmüsler koémislar, gerdeni bere,
çoktan araj idim, getirdim ele.
62 .

Pinelim pijâdeje,
gecelim su Adaje,
ben-da giinül vermişim,
gene kisi-zâdeje.
Dsâmilerde vâz olij,
gül acilij jaz olij,
ben gülüme giil demem,
gülün umri az olij.
Dsâmilerde merdiven,
düştüm derde ben,
ben bu dertten ülijsem,
nasl jatajim jer de ben ?
Dsâmilerde kilim var,
benden gajri kimin var,
gitme jârim gitme gel,
Hır savada j angın var.
63 .

Sabah dildâri arz ejle,
benden jâre selam ejle,
hatırfi gün sual ejle ;
saram dilber, kimin-sin sen ?
Eğdim dalin inğesini,
koktim gülün konğesini,
sardim belin inğesini ;
saram peri, kimm-sin sen ?
64 .

Sabahın şehrinde acilij güller,
güllerin dalinda otej bülbüller,
demedim-mi sana, el bizi sojlej.
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A forráshoz mentem, völgy van körülte,
sebbé csókolták ölelték kebelét,
régóta kerestem míg megtaláltam.

(62 .)
Szálljunk be a csónakba,
menjünk át e szigetre,
én is bele szerettem,
egy fiatal legénybe.
A dsámikban papolnak,
rózsa nyílik jön a nyár,
rózsámat nem mondom annak,
rózsának élte rövid.
A dsámikban lépcső van,
ismét bánatba estem,
ha bánattól meghalok,
hogy feküdjek a földben?
A dsámikban szőnyeg van,
kívülem senkim sincsen,
ne menj rózsám, ne menj el,
Orsovában tűzvész van.

(63 .)
Reggel mutasd a szeretőt,
üdvözletem add a lánynak,
vidám napját kérdezzed meg;
ölellek rózsám, kié vagy?
Vékony ágat beoltottam,
rózsabimbót megszagoltam,
karcsú termetét öleltem;
ölellek tündér, kié vagy?

(64 .)
Reggel idejében nyílnak a rózsák,
rózsaágon énekelnek pacsirták,
nem megmondtam hogy még megszól a világ.
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B. El benim kejfime kjaja olamaj,
küdiler müftiler fetva vereme).
Endim jürim bağcesine,
mejvelik narlik,
beni jár imden ajiran
balmasın sağlık.
Cikamam köşküne,
köşkün çürük-tür,
icemem bödeji,
bağrım janik-tir.
65 .

Sakızı gül takinijsin
ezelden,
vefa gelme) olij olmaj
güzelden,
aglaju aglaju çıktım
gözünden.
Lâjik-mi-dir bu iéleri
kilasun,
kilasun-da ahu-zarim
alasun,
benden bulmajasun, haktan
bulusun.
B . Ağlajasin cok delesin
bir zeman,
ağlajasin güImejesin
cok zeman.

66.
Sarıma jürim bir sefâli demde-jim,
#050 gündüz hasretinle gamde-jim,
ben-de bilmem kendi kendim nerde-jim
B. Anladijim anlamajsîn halimi,
aman efendim derdimi.
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R. Más az én kedvem mestere nem lehet,
kádik muftik fetvákat12 nem hozhatnak.
Lementem rózsám kertjébe,
gyümölcs-, gránátkert,
a rózsámtól elválasztó,
üdvöt ne leljen.
Kösködbe nem megyek,
romlott a kösköd,
kelyhet nem ihatok,
bensőm égésben.

(65 .)
Fenyőrózsát tűzdögélsz fel
régóta,
hűsége nincs akármilyen
szép lánynak,
sírva ríva mentem el
szemed elől.
Illő-e hogy e dolgokat
műveled,
műveled és búm panaszom
fogadod,
nem én tőlem, de Istentől
bűnhődjél.
R. Sírjon ríjon és szenvedjen
jó soká,
sírjon ríjon, ne nevessen
még soká.
( 66.)

Ne hidd rózsám hogy boldogok perczeim,
éjjel nappal te utánad búsulok,
azt se tudom hogy merre és hol vagyok.
R. Megértetném, nem érted meg bajomat,
jaj efendim jajomat.
3 3 7
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Bak su felek netti benim isimi,
akittim gözümden kanlı jasimi,
dağlara-mi salam garib basımı.
Bak su felek neler ejledi bana,
ask uğundan atılmışım j abana,
hep görenler jazik olmis-dir bana.
67.

/

Sari burunğik uçurdim,
jâri janimdan kacirdim,
ah ettim, umrum geçirdim;
güleselim, ojnasalim,
8 armasalim.
Derede buldim bes para,
basina bağlar şubara,
istemem bojle dubara;
güleselim, ojnasalim,
sarmasalim.
68.

Su gibi cağlaj akajim,
dâjim jollara bakajim,
asig-im jürek jakajim;
jakağak ben-mi bulundim ?
Bak feleğin ujunini,
ak gül doldurmis kojnini,
menekşe gibi bojnini
eğeğek ben-mi Jmlundim ?
Bak su feleğin isini,
aidi ajirdi esimi;
mendil ile göz jasini
sileğek ben-mi bulundim ?
69.

Sehdne gözler sehâne,
misline j ok-1ur behâne,
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Nézd a sorsom miket mívelt én velem,
szememből folyattam véres könnyeket,
hegyek közzé vessem szegény fejemet?
Nézd a sorsom mit követett el velem,
szerelemtől dobattam ki vadonba,
mind azt mondja, a ki látja, kár értem.

(67 .)
Sárga fátyolt röpítettem,
szeretőm elszalasztottam,
sóhajtottam, éltet éltem.
Nevetgéljünk, játszadozzunk,
ölelkezzünk.
Völgyben öt párát találtam,
fejére köt fej takarót,
nem kell nekem ily cselszövés.
Nevetgéljünk, játszadozzunk,
ölelkezzünk.
( 68.)

Mint a víz csobogok folyok,
mindig az útra vigyázok,
szerelmesen szívet gyújtok;
gyújtogató csak én vagyok?
Nézd a sorsnak ő játékát,
fehér rózsa tölti keblét,
mint ibolya az ő nyakát
lehajtandó csak én vagyok?
Nézd a sorsnak az ő dolgát,
társamat elvette tőlem,
kendővel a szeme könnyét
törülgető csak én vagyok?

(69 .)
Királyi szemek királyi,
nincsen párjához fogható,
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Sülejman gelse ğihane;
günlüm ejlenmij áldárunij.
Akaj sular sarab olsa,
uraj kuşlar kabab olsa,
meskenim mejhüne olsa,
günlüm ejlenmij aldanmij.
Ne sâhin-im ne kolda-jim,
ne bülbül-im ne gülde-jim,
hemen bir jaman dilde-j im
gii nlüm ejlenmij alda rımij.
70 .

Şevki hevdjı barudi,
sebah jildizi gibi,
alsam jdri diz üstüne,
sakisam bülbül gibi,
nasıl sarmajajim dostlar,
al janagi gül gibi.
Uzun-dir jürimin bojt,
benze] selvi daline,
janagi uda gül acilmiş,
benzej sakız güli ne,
ne olajdi, sarİlajdim,
jürin inğe beline.
Ben jürime gidej iken,
bilmem jollar kar-mi-dır f
jâr üstüne jar geçirmek,
o-da bana ür-mi-dir?
günül atesden gömleği,
gijen üsiklar-mi-dir ?
B. Jandim güniil ateşine,
jandim billalı nar ile,
korkajim deli edeğek,
o bigüniil jür beni.
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Szulejman ha feltámadna;
Szív nem mulat, nem csalódik.
Folyó víz hogy ha bor lenne,
légi madár ha sült lenne,
a helyem ha korcsma lenne;
Szív nem mulat, nem csalódik.
Se nem sólyom se nem karon,
se pacsirta, se nem rózsán,
csak egy gonosz nyelven vagyok;
Szív nem mulat, nem csalódik.

( 70 .)
Szerelme befedett mindent,
mint a hajnal csillaga,
szeretőm terdemre venném,
dallanék mint pacsirta,
mért ne ölelném, barátim,
piros arczát rózsaképp.
Hosszú a rózsám termete,
cziprusághoz hasonlít,
rózsa nyillott két orczáján
fenyőrózsához hasonlít,
mi lenne ha nem ólelném,
rózsám vékony termetét,
A rózsámhoz a mint mentem,
az út vájjon havas-é?
kedves után kedvest venni,
vájjon én rám szégyen-é?
a szív tüzből való ing,
hordozója szeret-é?
R. Elégtem a szív tüzébe,
tűzzel égtem, Allahra,
félek hogy még őrültté tesz,
az a szívtelen leány.
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71.

Su adanın hanımları,
éelvar gijej adamlari,
pek daji-dir oğlannarı.
B. Aman ada, $t?*m ada,
biz gidelim sen kal burda,
jabanği çıksın aradan,
/cai selâmet şirin ada.
Su adanın kum jollari,
top top acaji gülleri,
basaji 3andar kolları.
Su adanın çiçekleri,
iitmej oldi bülbülleri,
tohaf söjleji dilleri.
Su adanın çiçekleri,
güzel ojnaj köçekleri,
bellerinde bıçakları.
Su Tuna dan buz geliji,
Hır savadan kiz geliji,
fistana soz az geliji.
72.

bekjarlık kjür ejledi,
jfa/cíí foni
ejledi,
ji gerimi hun ejledi.
B. irmedim bir gün miirâda,
sarmadım üc gün zijâde.
Su j erlerin adalari,
viran halsin odalari,
pek josma-dir hanimi arı.
Su adadan gelip geçtim,
tofZi sujun içtim,
fon jürimden ajri düştüm.
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( 71.)
E szigetnek asszonyai,
salvárt hordnak férfijai,
hőá legények az ifjai.
E. Jaj szigetem, szép szigetem,
mi elmegyünk, te itt maradj,
az idegen menjen odébb,
béke veled szép szigetem.
E szigetnek homok útja,
kerekre nyílik rózsája,
zsandárjai foglyul ejtnek.
E szigetnek virágjai,
nem szólnak a pacsirtái,
furcsán szólal meg a nyelve.
E szigetnek virágjai,
szépen tánczol tánczos lánya,
övében van a bicskája.
E Duna vizéből jég jön,
Orsováról leányka jön,
köpenyéhez kevés szó fér.

( 72 .)
E nőtlenség hasznot hajtott,
megégetett, hamuvá tett,
a bensőmet vérré tette.
E. Nem jutottam a czélomhoz,
öleltem csak három napig.
Eme helyek szigetjei,
puszta legyen a szobája,
be hamisak asszonyai.
E szigetről jővén keltem,
keserédes vizét ittam,
szeretőmtől távol estem.
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73 .

Su ^ihâne geldim asla gülmedim,
ülümime kail oldim ülmedim,
nazlı jürin bir sefâsin sürmedim ;
takatim kalmadi zira, ah felek.
Felek, benim beğendin-mi tutimim
ah ettikçe göğe cikaj tütünim,
küçürekten üksüz kaldim jetim-im
kuvvetim kalmadi zira, ah felek.
Felek, benim beğendin-mi isimi,
al mendilim sil göziimin jasinî,
türli hale sen uğrattın basimi;
gençliğim kalmadi zira, ah feleir.
74 .

Su kök kubbenin altında
esiri akrânin-mi var ?
geldin beni üldürmeğe,
elde fermanin-mi var ?
elde ferman olsa bile,
benden gajri kimin var ?
B. Cok şükür elhamd-ülillah,
dost jine jürin janinda.
Bu gün ben ı:c güzel gördüm,
aklîm aidi birisi,
aklim basından zâj etti,
o güzelin simüsi,
ğan üstüne ğan bağîslaj,
umrumin bir tanesi.
Bu giin ben bir güzel gördüm,
ne münevver aj olij,
korkağım benim dejejim,
dile düsej sâj olij,
cok güzeller sevdim amma
bunda aklim zâj olij.
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( 73 .)
E világra jöttem, sose nevettem,
halálomba megnyugodtam, élek még,
kedves rózsámmal nem mulatoztam én.
Erőm mert nem maradt többé, óh egek.
Sors, az én
sóhajtozván
kiskoromtól
Erőm mert

megfogatásom tetszett-e?
égbe száll az én füstöm,
árva lettem, az vagyok.
nem maradt többé, óh egek.

Sors, ez az én dolgom neked tetszett-e,
vedd a kendőm, szemem könnyét töröld le,
ily sok bajba te juttattad fejemet.
Ifjúságom mert nem maradt, óh egek.

( 74 .)
Ezen kék kupola alatt,
társad rokonod van-e?
jöttél engem hogy megöljél,
kézben parancsod van-e?
ha parancsod meg volna is,
rajtam kívül senkid sincs.
E. Köszönet, elhamd-ül-illah,
lány megint a szeretőnél.
Ma én három szép lányt láttam,
eszem vette egyike,
eszem vette a fejemből,
ama szépnek orczája,
a lelkére lelket ajánl,
életem egyetlenje.
Mai nap egy szép lányt láttam,
mily ragyogó hold leszen,
félek hogy enyémnek mondjam,
hírbe jut és eltűnik,
sok szépet szerettem én, de
ennél eszem elvesztem.
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75 .

Tekkede dervişler
semâje diinej,
jüreğim basında
ateşler janaj,
her kulin basına
devlet-mi konağ?
B. Güniile bir çâre aman
bulamajirim,
kör olsun engeller, 7arı
saramajirim.
$en frir beğ’ oğli’ Sin,
iki değil sin,
olij olmajlarin
dengi değilsin,
eiweZ benim idim
sinği kimin-sin ?
76 .

Terzi deresinin uzun dir joli,1:i
baltalar-da kesmej kálin buzini,
direni direm satajlar Hirsava kizini.
.4 £;on tepesinde14 6ember baglajim,
çemberler koptukéez gârib ajlejim,
balkanği görünğe ben ne sojlejim.
#.

man Fazli aga izin ver bize,i&
keselim jas oduni, satalım size.

.4

Kütükli derede keseğiz kütüği,
tufarli dujajse jer iz köteği.16
Karisik mangirlar vermeğin bizer
tufarli dujajse, ne ejZe; frize.
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( 75 .)
Klastrombán dervisek,
fénynek fordulnak,
a szívem közepén,
nagy tüzek égnek,
mindenki fejére
szerencse száll-e?
R. Balzsamot én a szívemre
nem találhatok,
vakuljon ellenség, a lányt
nem ölelhetem.
Te egy bej fia vagy,
de kettő nem vagy,
bármilyen jöttmentnek
ellenje nem vagy,
előbb enyém voltál,
mostan kié vagy?

( 76 .)
A szabó völgyének hosszú az útja,
a balta se vágja a vastag jegét,
drammonként árulják Orsóvá lányát.
Alijon dombján fent abroncsot kötök,
abroncs ha megszakad sírva fakadok,
hegyőr ha meglátja, mit mondó leszek.
R. Ugyan Fázli aga engedd meg nekünk,
nedves fát levágjuk, neked eladjuk.
A törzsökös völgyben vágunk fatörzset,
ha Tufári megtudja, jól kikapunk.
R. Össze vissza pénzt nekünk ne adjatok,
ha Tufári megtudja, mit tesz velünk.
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77 .

Top kapıdan indim diktim, jaz idi,
bu giizel adajı duman burudi,
arkamızdan bes jüz atlı jurudi.
B. Kolu bağlı arkadaşım
ajleşin,
çevre tutip düşmanlarım
ajleşin.
Pine bilsem kir atimin ustııne,
ala bilsem sisanemi destime,
gelemeji bes jüz atlı üstüme.
B. Kolu bağlı arkada sim
ilimesin,
çevre tutip düsmanlarim
ajleşin.
7 8.17

Ütme bülbül ütme jaz behar oldi,
bülbülün jigani bağrimi deldi,
gül alip satmanın zamani geldi.
B. Aidi nemse bizim nazli Budini.
Çeşmelerde abdest alinmaj oldi,
ğâmilerde namaz kilinmaj oldi.
mâmur olan jerler hep harab oldi
Budinin içinde uzun carsisi,
orta jerde Sultan Mehmed ğâmisi,
kjâbe süreline benzej japisi.
Budinin içinde serdar kizi-jim,
anamin babamin iki gözü-jim,
kafesde beşli kinali kuzu-jim.
Dsebhane tutusti aklimiz sasti,
selâtin ğâmiler jandi tutusti,
hep sabi-silbjanlar ateşe düştü.
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( 77 .)
Top-kapuból szálltam jöttem nyár időn,
ezt a szép szigetet köd borította,
utánunk vagy ötszáz lovas hajtatott.
E. Karja kötött én pajtásom
hadd sírjon,
kendőt tartván ellenségem
hadd ríjon.
Ha fel tudnék pej lovamra szállani,
ha kezembe vehetném a puskámat,
nem jöhetne ötszáz lovas én reám.
E. Karja kötött én pajtásom
ne haljon,
kendőt kötvén ellenségem
hadd ríjon.

( 78 .)
Ne énekelj fülemüle, nyár és tavasz lett,
fülemüle sóhajtása szívem sebezte,
rózsa vétel eladásnak ideje megjött.
E. Elvette a német bájos Budánkat.
Forrásoknál abdeszt nem vehető lett,
a dsámikban ima nem mondható lett,
a sok népes vidék mind pusztaság lett.
Buda városának hosszú bazárja,
közép helyen Mehmed szultán dsámija,
a Kábához hasonlít az alakja.
Budában a fővezér lánya vagyok,
anyámnak s atyámnak két szeme vagyok,
kalitban táplált festett bárány vagyok.
Lőportorony kigyúlt, eszünk vesztettük,
a szultáni dsámik sorra elégtek,
ártatlan gyermekek tűzbe pusztultak.
349

89

İ0

KUNOS IGNÁCZ.

Serhadlar içinde Budin dir hasi,
kan ile juğrulmis toprağı tası,
eerkez alemdar sehidlerin hasi.
Kible tarafından üc top atildi,
perşembe gün-ijdi güneş tutuldi,
jumcL günleri-di Budin alindi.
79 .

Uzat hanim, ciğarami jakajim,
jakajim-da jâr jüzine bakajim,
flJííw
a/c gerdana takajim.
B. Gene haram oldi ada jollari,
haram oldi jali bojlari.
Bir gidejim, Znr ardima bakajim.
bakip bakip jüreğiğim jakajim,
hem hasretlik hem gurbetlik cekejim.
bilsem kir atimin üstüne,
ala bilsem hanğerimi destime,
iié bes atli varamajler üstüme.
80 .

Varun dejin turnağije,
kol dolasmasun,
bu gije jürim gelejek,
eZ ulasmas un,
kaldir hanum salvarini,
toz bulaşmasun.
B . İVö jaman belimi bükti
zâlim ajrilik,
ikimizin araşina
dusti hasretlik.
Ben jürime gidej iken
jollarim çamur,
henüz ujkuden ujanmis
güzleri mâmur,
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A végvárak között Buda legelső,
vérrel van a földje köve átgyúrva,
cserkesz zászlótartó a fő vértanú.
Kible felől három ágyú dördült el,
csütörtökön volt a nap elsötétült,
péntek napja volt hogy Buda elesett.

( 79 .)
Nyújtsd asszonyom, szivarom hadd gyújtom meg,
meggyújtom és rózsám arczába nézek,
fehér mellre aranyat kell illeszszek.
B. Ismét tilos lett a szigetnek útja,
ismét tilos lett a partjának hossza.
Egyet megyek, hátra felé tekintek,
nézve nézve a szivecském gyújtom meg,
elválást és távollevést szenvedek.
Ha fel tudnék pej lovamra szállani,
ha kezembe vehetném a handsárom,
három ötszáz lovas se jöhet nekem.

(80 .)
Menvén darusnak szóljatok,
kart ne csavarjon,
ez éjszaka a rózsám jön,
kéz ne bántsa őt,
emeld asszony salvárodat,
por ne lepje be.
B. Mily gonoszul hajlított meg,
zsarnok elválás,
mi kettőnknek közzé esett
tőled elválás.
A rózsámhoz a mint mentem,
utam csupa sár,
csak az imént ébredett fel,
szeme félálmos,
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benim bij efendum vardır,
kasları samur.
Ben jürime gidej iken,
jollarim duman,
dumanın içinde kardas,
hâlim pek jaman,
benim pij efendum vardır,
kasları keman.
jürime gidej iken,
uturdim tasa,
jazilannar ej efendum,
hep gelij basa,
ben ülijsem efendum jaz
ismimi tasa.
Varrni dejin eğelime,
bana gelmesin,
ak gerdenda arzum kaldı,
ğanim almasun,
benim pij sevdiğim vardır,
eller sarmasun.
81.18

Keten gölmek ela dir,
gelin sevmek belâ dir,
sevej^eniz kız sevin,
alinmadik kala dir.
Keten gölmek dizde dir,
jar bu geğe bizde dir,
jedi jil gelin sevdim,
simdi günlüm kızda dir.
Keten gölmek iki kat,
gel birini bana sat,
anan baban dujmadan,
gel bu geğe bizde jat.
352

ADA-KÁLEl TÖRÖK NÉPDALOK.

én nekem egy efendim van,
szemöldje czoboly.
Szeretőmhöz a mint mentem,
utam csupa köd,
eme ködben, óh testvérem,
állapotom rossz,
énnekem egy efendim van,
szemöldöke ív.
A rózsámhoz a mint mentem,
köre ráültem,
sors írottja óh efendim,
mind fejünkre száll,
ha meghalok efendim, írd
kőre nevemet.
Mondjátok a végzetemnek,
ne jöjjön hozzám,
óhajom van fehér nyakra,
lelkem ne vegye,
én nekem egy szeretőm van,
más ne ölelje.
( 81.)

Tarka színű a len ing,
menyasszonyt baj szeretni,
hogy ha szeretsz lányt szeress,
akár a be nem vett vár.
A térden van a len ing,
lány ez éjjel nálunk van,
hét óv arát szerettem,
most a szívem lánynál van.
Két rétegű a len ing,
egyikét add el nekem,
anyád atyád ne tudja,
jer ez éjjel nálunk hálj.
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Mâni kitabin açtım,
mâni bilmedim sastıın,
bir ajağin üstüne,
bin bir mâni söjleştim.
Dere boju kestene,
gülge vurmis üstüne,
varíw dejın dostuma,
evlenmesin üstüme.
Kara kara kazannar,
kara jazi jazannar,
ejlik jüzi giirmesin,
aramızı bozannar.
Giiğerğini ucurdim,
kondi fieviz daline,
bu fanim kurban olsin,
jârin selvi bojuna.
Kar jağa j dolab dolab,
cevrilij siste kebab,
bakiim jârin jüziine,
sandim doğmis mahitab.
Baldım jârin jüzüne,
ujku gelmej güzime,
jar peşinde gezmekten,
sizi indi dizime.
Bu bağa bir gül gerek,
üstüne bülbül gerek,
senjilejin sultana,
benğilejin kul gerek.
Leblerin merğane benzej,
al janaqin güle bas,
ben sana günül verdim,
gerek üldür gerek as.
Mâvi bejtli bu kese,
seviştik hem e ise,
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Máni könyvet nyitottam,
nem tudtam elámultam,
én féllábon álltomban,
ezeregy mánit mondtam.
A völgy hosszán gesztenye,
árnyékot vert felibe,
barátomnak mondjátok,
rám ne házasodjék meg.
Szén fekete kazánok,
fekete írást írók,
jólétet ne lássanak,
viszonyunkat megrontók.
Gerlém elszalasztottam,
rászállt diófa ágra,
lelkem legyen áldozat,
lány eziprus termetének.
Rétegesen hó esik,
nyárson forog a sült hús,
rózsám arczába néztem,
mintha holdfény kelt volna.
Rózsám arczába néztem,
álom nem száll szememre,
lányka után járástól,
fájás szállt a térdembe.
E kertbe egy rózsa kell,
reá fülemüle kell,
magadféle szultánnak,
magamféle szolga kell.
Ajkad gyöngyhöz hasonlít,
piros arczod rózsához,
szívet adtam én neked,
ölj meg avagy akaszsz fel.
Kék verses ez a zacskó,
szeretkeztünk bármint is,
355

*

)6

KUNOS IGNÁCZ.

ayrılmağa care jók,
meğer üldürijlerse.
Mâmur mâmur bakajsin,
jiireğimi jakajsin,
ne kücük sin ne bújuk,
tamam hana karar sin.
Perc jandim seni bilmem,
jan jandi teni bilmem,
aétim seni gördüm,
senden gajrisin bilmem.

82.

Helva topî geçidi™
1. Besmelejle baslijalum,
haslamaji Jıaslijalum,
/m ise we islıjelum.
Pi gun pi ruzigar esti,
eZİTTi ajağimi kesti,
gemiler jelkenin acti.
Kirk sandal biz birden kalktıık,
jelkenleri birden actuk,
hır /cac gun arkadaş oldik.
Kalijon darjaja daldı,
métám hej içinde kaldî,
düşmanların jiizi güldi.
5. Ürneğimi gerdim dardım,
cisânemi kürdim durdim,
frerc arkarni topa verdim.
Su kaljoni kaldırduk,
akintije saldirduk,
dostumizi giildürdik.
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el kell válni mindenképp,
akár ha megölnek is.
Epekedve tekintesz,
a szívemet meggyújtod,
nem vagy kicsiny se nem nagy,
éppen hozzám való vagy.
Elégtem, nem ismerlek,
lelkem égett nem testem,
szemet nyiték megláttalak,
náladnál mást nem ismerek.

( 82.)

Helva ünnep.
1. Kezdjük el Isten nevével,
forraljuk a húst forróra,
e dologhoz mit dolgozzunk.
Egy napon egy szél fuj dogált,
kezem-lábam ketté vágta,
hajók vitorlát nyitottak.
Negyven bárka keltünk útra,
vitorlát kifeszítettük,
nehány napig társak lettünk.
Hadi hajó tengerre ment,
a hasznom hej, benne maradt,
az ellenség örvendezett.
5. A mustrám kifeszítettem,
a puskámat felajzottam,
hátam az ágyúnak adtam.
E hajót elindítottuk,
az örvénynek eresztettük,
barátinkat nevettettük.
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Ezelendi ezelendi,
benim topim güzellendi,
gül japragi gazellendi.
Ezel olsa ezel olsa,
benim topim. güzel olsa,
gül japragi gazel olsa.
Nâr ağağı nârsuz olmij,
gül japragi giilsiz olmij,
benim topim bensiz olmij.
10. Ağalar topa gidelim,
pi kerre hami ejlejelim,
ğumlemiz âmin dejelim.
Ajağina çizme gijej.
pinej ata ava gidej,
sohbetin bin altin dejej.
Mor nıenefse morlagına,
siikür hakkin birliğine,
düsmenlerin körlüğüne.
Istambulda pi kuju var,
içinde tatli suji var,
her güzelin bir huji var.
Istamhulin çiçekleri,
Tophânenin bicaklari,
Kalatanin köçekleri.
15. Bir gemim var uc direkli,
tajfasi aslan jiireklı,
sandali cifte kürekli.
Bir gemi gelij asadan,
ftrmani vardır paşadan,
bu top-dir seni kacirdan.
Bir gemi gelij Sinizden,
jelkeni vardır kirezdeu,
topi göı ijsin birazden.
3oS
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Szétzúzódott, szétzúzódott,
az én ágyúm csinosodott,
rózsalevél levele hullt.
Hogy ha örök idő volna,
az én fánkom ha szép volna,
rózsalevél ha dal volna.
Gránátfa nincs gránát nélkül,
rózsa levél rózsa nélkül,
nincsen fánkom nálad nélkül.
10. Menjünk agák helva enni,
csak jól rugaszkodjunk neki,
mindnyájan áment mondjunk rá.
A lábára csizmát vesz fel,
lóra felszáll, vadászni megy,
társalgása ezreket ér.
Kék ibolya kékségére,
igaz Isten egységére,
az ellenség vakságára.
Isztámlban ott egy kút van,
benne mily édes vize van,
minden szépnek szokása van.
Isztámbulnak virágjai,
Tophánénak a bicskái,
Galatának tánczosai.
15. Egy hajóm három árboczú,
legénye oroszlán szívű,
bárkája pár evezőjü.
Odalentről jön egy hajó,
pasától van a fermánja,
ez a fánk ugraszt meg téged.
Egy hajó ott jön Sirázból,
vitorlája cseresznyéből,
a fánkot mindjárt meglátod.
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Hamamlarda olij nâlin,
pin ustu ne, birez salın,
topi el ustune alin.
Bu helva akil sasirij,
kimine ğemre diisürij,
halki basina usurij.
20. Bağçelerde olij hashas,
helva kokusi-de bir hos,
idimizde joktur sarhos.
Arkadaş, seni beğendim,
jokumus misli menendin,
bunlari kimden üğrendin.
Helva topi jok bekan e,
gelmemiş misli ğihâne,
zevk-u sefa verdi ğane.
Bağcelerde biberije,
git oteje, gel berije,
bes on sise amberije.
Helva topi ağlaj jüriijr
simdi sahibini bulij,
gittikcez mejdani bulij.
25. Bağcelerde olij lâle,
düsmejelim dilden dile,
bak su basa gelen hâle.
Bağcende gülin solmasunr
ehvâlbı kimse bilmesin,
jârânnar bize gülmesin.
Ata vurijler palanı,
cokğez söjledik jalani,
bu topa göster âlemi.
Bağcelerde olij elma,
gel kendine, derin dalmaT
akrâninden geri kalma.
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A fürdőkben faczipő van,
lépj reája, kissé mozogj,
vedd a fánkot a kezedre.
Ez a helva eszet zavar,
kire langyos fuvalmat hint,
a népet összecsődíti.
20. A kertekben ópium van,
helva illatja mily édes,
közöttünk egy sincsen részeg.
Társam, de megszerettelek,
nincs hasonlatos párod,
ezeket kitől tanultad.
Helva fánkja, nincsen ürügy,
nem jött párja a világra,
léleknek kéj gyönyört adott.
A kertekben paprika van.
menj amarra, jöjj emerre,
öt-tíz palaczk ambra illat.
Helva fánkja sírva halad,
most talál rá gazdájára,
egyre jobban helyet talál.,
25. A kertekben tulipánt van,
ne kerüljünk nyelvről-nyelvre,
nézd, mi éri a fejemet.
Kertben rózsád ne hervadjon,
bajod senki meg ne tudja,
társink ki ne nevessenek.
Lóra tesznek nyeregkápát,
sokat mondtunk hazugságot,
e fánknak világot mutass.
A kertekben almafa van,
térj magadhoz, el né mélázz,
a társadtól el ne maradj.
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Istam bulda uzun carsu,
dukjanlari kartu karsu,
top geliji, etkin karsu.

(Kapuja geldikte bu bejtler söjlene : )
30. Mâjiliz bojle kapuja,
itinde bülbül sakija,
Fazli agam, gel kapuja.
Kahvelerde çalar tambur,
içimizde joktur kambur,
kapunun mandalın kaldur.
Pi gemi gelij Mi sirden,
jelkeni vardır haşirden,
bu top-tir seni kacirdan.
Mâjilim konğe gidine,
tefterim aidim elime,
helva vurdi ja beline.
Gemi gemije catalum,
helvaja seker katalum,
bu topi ujuz satalum.
35. Kapu kapu, acil kapu,
alti mermer, ustu japu,
top geliji, acil kapu.
Topimin uninden kaçın,
üstüne sekerler sacin,
kapunin mandalın acin.
Ekinğiler ekij ekin,
kimse bilmej kalbimdekin,
hele selâmin alejkim,.
Bas parmagim tutaj kalem,
vasf edelim binbir kelâm,
dejiniz alejkum selâm.
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Isztambulban nagy bazár van,
a boltjai szemtől-szembe,
jön a fánk, elibe jertek.

(Az ajtó előtt ezeket a verseket m ondják:)
30. Kívánkozom ily ajtóhoz,
benne szóljon fülemüle,
Fázli aga, jer ajtóhoz.
Kávéházban tambura szól,
mi közöttünk nincsen púpos,
az ajtó závárját emeld.
Jön a hajó Egyiptomból,
vitorlája gyékényből van,
ez a fánk szalaszt meg téged.
Kedvelem a bimbórózsát,
könyvem vettem a kezembe,
helva derekához ütött.
Hajót kössünk a hajóhoz,
a helvába czukrot szórjunk,
ezt a fánkot olcsón adjuk.
35. Kapu, kapu, nyílj ki kapu,
alul márvány, fent a háza,
jön a helva, nyílj ki kapu.
Fánkom elől fussatok el,
czukrot szórjatok reája,
az ajtó závárját nyisd ki.
Szántóvetők magot vetnek,
nem tudják, mi van szívemben,
hát csak béke ti veletek.
Mutató ujjam fog tollat,
dicsérjünk el ezeregy szót,
mondjátok, hogy béke veled.
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( Kapuja çıktıkta helvaji verirken, bir miktar tevekküf olunup bu
bejtler söjlene :)
Hele ben isim bitijdim,
geçtim köseje otujdim,
bu topi sana getijdim.
40. Çorbacılar hisab soraj,
bir kili kirk kila jaraj,
helva jejen bilme] zarar.
Al topin mübarek olsun,
almazsan^ da uğur olsun.

(Kacinğisini getirmişlerse, ona #ore bejtler söjlene:)
Mirini, javrim mirini,20
janîna almis birini,
jedik helvam n birini.
Ejisin, javrim ejisin,
kojninda bülbül sakisin,
jWi/c helvanin ikisin.
Macini, javrim macini,
öpejim ayzin içini,
jedik helvanin ücüni.
45. Merd olij, javrim merd olij,
sözlerin bana derd olij,
helvamız simdi dört olij.
Misini, javrim misini,
Canına almis esini,
jedik helvanin besini.
Evlerde oliji kedi,
ne hot bilij ne-de sedi,
sende helva oldi jedi.
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(Az ajtó elé érkezvén, a mint átadják a fánkot, egy kissé megállanak és ezeket a verseket m ondják:)
Befejeztem a dolgomat,
sarokba mentem, leültem,
ezt a fánkot neked hoztam.
40. Házigazda számadást kér,
egy szőrszálat negyvenért ad,
helvát evő bajt nem ismer.
Vedd a fánkot, áldott legyen,
ha nem veszed, üdvöz legyen.

(Ahhoz képest mondják a verseket, a hányadszorra hozzák:)
Vette, óh magzatom vette,
az egyiket odavette,
megettük az első helvát.
A javát, magzatom javát,
öledben pacsirta szóljon,
megettük a másodikát.
A — sejét, magzatom — nejét,
csókolom a szád belsejét,
harmadik helvát megettük.
45. Hős lesz, óh magzatom, hős lesz,
szavad nekem bánatra van,
helva lesz most a negyedik.
Vette, óh magzatom vette,
leikéhez a társát vette,
ötödik helvát megettük.
A házakban macska vagyon,
hot-ot nem tud, se nem szedi-t,
a helva lett a hetedik.

365

106

KUNOS IGNÁCZ.

(dine bu bejtler sbjlene:)
Bülbül güle asık imiş,
sahih sohbet sadik imiş,
bu top sana lâjik imiş.
Sahatinin mahfazası,
uzandı hunin arası,
sariniz var-mi parasi.
50. Bağçelerde var salinfak,
ağamizin kejfi alçak,
jarin saraftan alafak.
Sen annene dauistin-mi,
bakkallarle baristin-mi,
sen bu isi karistin-mi ?
Hafi hafi, fanum hafi,
hasinda dir altun tafi,
helva tatli, soni afi.
Bir sej sorsam, bilijmisin,
pek ufıız dir, alijmisin,
davet etsem, gdijmisin ?
Bagçelerde olij fiştik,
odanızda kadem bastik,
bu topi biz size bastik.
55. Gözi kudretten sürmeli,
unmde divan dur mali,
bu topi buna vermeli.
Bagcelerde olij findik,
fındığın altinda durdik,
bu topi sana getirdik.
Topimin ııstunde mum var,
içinde karisik un var,
bu topi almamis kim var?
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(Aztán ezeket a verseket mondják:)
liózsát pacsirta szeretett,
gazda, vendég hűséges lett,
ez a fánk hozzád méltó lett.
Az órádnak a tartója,
hosszúra nyúlt idő köze,
kérdezzétek: van-e pénze.
50. A kertekben bintóka van,
a gazdánknak kedve csappant,
holnap veszi pénzváltótól.
Anyáddal tanácskoztál-e,
fűszeressel békültél-e,
ez ügybe mit avatkoztál?
Hadsi, hadsi, lelkem hadsi,
fejeden arany korona,
helva édes, oszt keserű.
Valamit kérdek, tudod-e,
nagyon olcsó, megveszed-e,
ha meghivlak, vaj eljösz-e?
A kertekben vagyon pisztácz,
a szobádba lépést léptünk,
ezt a fánkot neked szántuk.
55. Szem természettől festendő,
előtte kell tisztelegni,
e fánkot ennek kell adni.
A kertekben mogyoró van,
mogyoró alatt megálltunk,
ezt a fánkot neked hoztuk.
Fánkunk felett egy gyertya van,
benne össze-vissza liszt van,
ki az, ki fánkot nem kapott.
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Helva topî sıra gecej,
görünğe sahibin secej,
cok korkutma sindi kaéaj.
Evde baban doğmis midir,
düğmeleri gümüs-mi-dir,
helva jdpmak bir is-mi-dir î
60. Evde baban üğe-mi-dir,
düğmeleri kalaj-mi-dir,
helva jemek kolaj-mi-dir î
Bağlarin kenarı cali,
oraja diisejin hali,
helvaja al gümeç balı.
Çiçeklerin bası gül-dir,
bir kjâmilğe usta buldir,
tepsileri ejğez doldir.
Bağcelerde olij sirnsir,
aklîni basina devşir,
helvaji sen bojle pişir.
Balta sapi jutturijler,
küprüsile kusturijler,
helvasini japtirijler.
65. Bağcelerde olij tirtil,
ister darıl ister jirtil,
helvaji jap, ojle kurtil.
Kazanğiler japaj kazan,
içimizde jok-tir çoban,
helvaji ver para kazan.
Bağcelerde olij erik,
bağcelere bu-dir lâjik,
buna dejler nu je ninik.
Bu topi senden alalim,
sen düşün kime verelim,
sen emr ejle, biz verelim.
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Helva fánkja sorjában megy,
megpillantván, gazdát választ,
meg ne ijeszd, mert elszalad.
Otthon atyád született-e,
a gombjai ezüstök-e,
helvát csinálni, dolog-e?
60. Otthon atyád mostoha-e,
a gombja czinnböl való-e,
helvát enni vaj könnyü-e ?
A kerteknek széle csalit,
terítsetek ott szőnyeget,
helvához végy lépes mézet.
A legfőbb virág a rózsa,
tökéletes mestert találj,
a tepsiket jócskán töltsd meg.
A kertekben vagyon fegyver,
vedd az eszed a fejedbe,
a helvát te így készítsd el.
Balta nyelét lenyeletik,
szíjastól leokád tátják,
a helvát elkészíttetik.
65. A kertekben kántálás van,
haragudj, akár szakadj szét,
helvát készíts, úgy szabadulj.
Üstösök csinálnak üstöt,
mi közöttünk nincsen pásztor,
add a helvát, pénzt kereshetsz.
A kertekben vagyon szilva,
a kertekhez csak ez méltó,
ezt úgy hívják nu je ninik.
E fánkot elvesszük tőled,
gondolkozz hogy kinek adjuk,
te parancsolj, mi hadd adjuk.
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Top geldi mejdâne járân,
hazir otsun topi alan,
temasa eğlesin gören.
70. Destemâlim ııfi saçak,
bejtlerim dir hanfer picak,
topi senden kim alacak ?
Al topini, ol iftihar,
hu top sende kilmaj karar,
bu jarUnlar şerbet araj.
Efendi ukudir hefe,
içimizde jok-tîr hofa,
refam bu-dir : hangi gefe ?
Davet ejle hep gelsinler,
davet sahibin bulsunlar,
hem o gefeji bilsinler.
Mekteblerin hep hofasi,
okudir ebfet heğesi,
geleğek fumâ ertesi.
75. Ağamızın günli oldi,
sonradan kijmeti oldi,
hele top jerini buldi.
Arabajla gelij tiken,
tikenin tohumun dilken,
isin bitti haj de tüken.
Bagâelerde olij kvju,
agamizin eski huji,
topi aidin, doğru jilrü.

(Topu almağa gelirken bunu söjterler:)
Besmelejle ciktik jola,
selam verdik sağa sola,
dolasip geldik kapuja.
370

ADA-KÁLEI TÖRÖK NÉPDALOK.

Előjött a fánk, pajtások,
kész legyen a fánkot vevő,
hadd szemlélje meg a néző.
70. A kendőmnek vége rojtos,
a verseim handsár és kés,
a fánkot tőled ki kapja ?
Vedd a fánkot, légy rá büszke,
e fánk veled nem áll szóba,
barátaink italt kérnek.
Efendi olvastat betűt,
közöttünk egy sincsen hodsa,
a kérésem : melyik este ?
Hívd meg őket, mind hadd jöjjön,
meghívás gazdára leljen,
azt az éjjelt mind megtudják.
Iskoláknak tanítói,
mind megtanít a betűkre,
a jövő hét szombat napján.
75. Gazdánk kedve kerekedett,
nagy lett aztán az értéke,
a fánk megtalálta helyét.
A kocsival jön a tövis,
a tövisnek magját szórjad,
dolgot elmúlt, te is szűnj meg.
A kertekben kutak vannak,
gazdánknak régi szokása,
fánkot vetted, menj előre.

(A mikor a fánkért jönnek, ezt éneklik:)
Isten névvel keltünk útra,
tisztelegtünk jobbra-balra,
bolyongván jöttünk ajtóhoz.
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Arzulajip geldik size,
sohbetiniz ğumlemize,
helvaji sen getir bize.
80. Ağadan topîmiz geldi,
jumlemizi mesrur etti,
bu helvaji bize japti.
mumğagiz ver jakajim,
tfopin üstüne bakajim,
kandd ver tanrim, ucajim.
Top geldi mejdâne jârân,
temasa ejlesin gören,
Aimr olsun topi alan.
83.

topi saldik engine,
dajanmis ev direğine,
helva durmis jüreğine.
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Vágyakozván jöttünk hozzád,
társalgásod mindnyájunknak,
a helvát te hozzad nekünk.
80. A gazdától jött a fánkunk,
mindnyájunkat víggá tette,
e helvát nekünk csinálta.
Adj egy gyertyát, hadd gyújtom meg,
a fánkra hadd nézzek reá,
szárnyat adj Isten, repüljek.
Előjött a fánk, barátim,
hadd nézze meg a szemlélő,
itt legyen a fánkot kapó.
83. Fánkot tengernek ereszténk,
ház árboczhoz támaszkodott,
helva megállt a szívénél.

A K A I».

KKT.

A NYKLV*

K8 S Z K P TÜ J».

K ÖK KBÖL.

X IX .

KÖT.

7.

BSÍ

8

JEGYZETEK.
1A

mai

szerb K ladova

török neve. Szószerint

(feth-i İslam) az

Iszlám győzelmét jelenti.
2 így nevezték azokat a tornyos kőfalakkal körülépített kaszárnyá
kat, melyek a sziget közepén és a vele átélienben levő dunai partokon a
sziget védelmére szolgáltak. P alanka néven is ismeretesek voltak.
;i E népdal gefjik türküsü (szarvas dal) név alatt ismeretes.
4 így hívják az uralkodóknak

azt a névjegyét,

melyet

fontosabb

okiratok alatt találunk. E tugrában mindig az uralkodó szultán neve van
megörökítve, atyjáéval egyetemben.

Ez az állandó formájú kalligrafikus

jel rajta van a pénzeken, szultáni épületek és intézmények kapuján, és
különös formáját a monda I. Murád idejéből származtatja.
5 E négy könyv

a következő: tevrat

(pentateueh), zebur (zsoltár),

in fo i (evangélium) és k u r a n (korán).
0 E dal Ada türküsü (szigeti népdal) néven ismeretes. Akkor

ke

letkezett, mikor a törökök kivonultak a szigetből, hogy az osztrákoknak
adjanak benne helyet.
7 Egy paradicsomi folyónak a neve.
8 E népdalnak Tuna türküsü (Duna dala) az ismertebb neve.
9 dsemrt?-nek nevezik azt a tavaszi

szellőt, mely

előbb

a levegőt

melegíti át, aztán a vizet, végül pedig a földet.
10 E dal első verssorában levő -gél szócskák (kacfma gel, açma g él)
a parancsoló módnak egy ma már elavult alakja (1. Oszmán-török nyelv
könyv 262. 1.).
11 Arzu és K am ber, egy népregénynek a hősei,

a kiket az egymás

után való epekedés pusztít el. L . Kisázsiai török népregények czímű dol
gozatomat.
12 fetva rendszerint a muftinak vagy bármily más szakértőnek akár
szóbeli akár írásos Ítélete.
1:1 Terzi deresi

(szabó völgye) volt

a neve egy hosszan

elnyúló

völgynek, mely a szigettel szembe levő szerb partoknál kezdődött.
14 A ljonnúk hívták azt a magaslatot,
magyar partokon van.

mely

a szigettel szemben a

15 F d zli aga, a szigetbeliek egyik tekintélyes

embere, ugyanaz a

ki a szabadságharcz idejében a menekülő magyarokat
kisérte.
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19 T u fa r egy kis község neve a szerb határ közelében, mely fájá
ról volt főleg nevezetes.
17 E népdalnak Budin türküm (Buda nótája) a neve. Voltaképpen
csak töredéke egy hosszabb és már feledésbe ment népdalnak, mely Buda
vára elestének illetve bevételének az emlékét örökítette meg.
18 A 81. szám alatt közölt tizennégy darab négysoros versecskének
m ani vagyis gondolatdal a neve. Egymástól független dalocskák, melyeket
bizonyos alkalmakkor szokás elénekelni. Az alsóbb néposztálybeliek jövendő
mondó erőt tulajdonítanak neki. Asszonyi mulatságokon,

főleg gyermek

ágyi és lakodalmi ünnepeken, összeírják ezeket a mánikat, beleteszik egy
zacskóba, és a jelenlevők mindegyikének egyet egyet juttatva, úgy lesik a
jelentését. A m âni-dalok legnagyobb ünnepe a hidreliz, a tavasz első nap
jának a megünneplése. E nap előestéjén összegyűlnek a helységbeli lányok,
mindegyik egy-egy tárgyat dob bele egy edénybe, melyet másnapig egy
rózsabokor alá temetnek. Másnap heggel ismét megjelennek, a fazekat ki
ássák és mialatt az egyes tárgyakat kihúzzák belőle, egy bekötött szemű
lány manit mond minden egyes tárgyra illetve a tulajdonosára.
19 Az e csoportba foglalt 83 versszak a helva osztó ünnepre vo
natkozik, melynek bővebb leírását 1. Ethnographia II. évf.
20 A következő strófák sorkezdő szavai, mint m in n i, macini, m in n i
értelem nélküli szóalakok és csak arra valók,

hogy

a birini, ücüni és

besini szóknak rímekül szolgáljanak.

Verselés. A török népdalok versformája a szótagok számán (par
mak hesabi) alapul. Az egyes

verssorok

ritmikus csoportokra oszlanak,

és e csoportok száma a szótagok mennyiségétől függ. A
formák a következők:
1.

legszokottabb

bulut gelij | düşe kalka (jön a felhő esve kelve).

2. 4 - f 3 : isidejim | sesini (hadd hallom a hangodat).
3. 4 + 4 -| -3 : arabalar | gelij gecej

iz olij

(jönnek mennek a széké

rek, nyoma lesz).
4. 2 - f 4 2 3 : kaldır | nikâbini | gel gir | kojníma (emeld fátyolodat, jöjj az ölembe).
5. 4-)-3 -h 2-l-3: banadejler | ağlama, | neme | gülejim ? (azt mondják,
hogy ne sírjak, miért nevessek ?)
A versszakok legtöbbje három sorból áll,

melyek egymással a a a

képlet szerint rímelnek:
Ben ağlajîm gündüz gige,
ág eb jârirn halın n iğe,
ko janajım kül olunğe.

Gyakoriak a négysoros versszakok is, melyeknek rímképlete: aaba,
vagy pedig: ab cb:
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Jürü jesillim jürü,
esinden kalma gerü,
zehir olsa içerim,
memenden akan teri.
Kalmadı sabrım kararım,
aglajım her g ü n ,
jârin hakkın divanında,
söjlejim bir gün.
A hat sorból álló versszakok, melyekben nyolczszótagos sor ötszó-

tagossal váltakozik, tulajdonképpen tizenhárom szótagból álló háromsoros
versnek is tekinthető. A rím is csak ezeknek a végén mutatkozik:
Kara gözlüm kara kaslım | karsıma geldi,
ben aleme gülej iken | basıma geldi,
onbesinde bir jár sevdim | hosırua geldi.
Az olyan hat sorból álló versszakban, melyben nyolczszótagos versorok hétszótagosakkal váltakoznak, a rímek a b e b d b képlet szerint van
nak elhelyezve:
Ah efendim ah sultanîm,
jet ej beni taéladln,
hizmetinde jók kusurum,
ben ne günah isledim,
ben zajif-im dajanamam,
sen siteme başladın.
Gyakori eset, hogy a verssor két-két szava rímel össze a következő
soroknak

ugyancsak

két-két

szavával,

főleg

olyankor,

ha

a végszók

ugyanazok:
Evleri var jó l basında,
benleri var sol kasın da;
aklîmi basîmdan zaj ejlemióler,
bugün dilberleri p â j ejlem isler;
iki derjâ arasînda, gemim va r,
jüreğimde elemim var, gamım var,
senden gajri bu dünjâde, kimim var.
Az egyes versszakok után elmaradhatatlan

a refrain, törökül ba

ğırma. A legtöbbször csak egy sorból áll, főleg a három sorból álló versszakoknál, a nélkül azonban hogy az előbbi sorokra rá is rímelne (1. 33.
és 37-ik dal). Itt-ott előfordul hogy

egy vers második sora képezi a re-

fraint, és ez ismétlődik meg a többi strófák után is:
Edemem kimseje hâlim hikjâjet,
günül senden kime edem sikjâjet ?
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aklımı basımdan aldın nikajet.
B. Günül senden kime edem sikjájet ?
L. még 57-ik dal.

Leggyakoribb azonban az, hogy a refrain két vagy négy egymásra
rárímelő verssorból áll:
Aman felek, hasretine kavustír,
jârim küsmüs, tez zamanda barıştır;
nazlı jârîın, senden ajrî-mî düstim,
atesi-askînla jandım tutustım stb.
Nem egyszer csendül meg a török népdalokban

az alliteratio is.

És e betűrímek a legtöbb esetben nemcsak egyes betűkre illetve hangokra,
hanem két vagy több szótagra is kiterjednek. Példák:
Besmelejle baslajalím,
haslamají haslajalím,
bu ise ne islejelim;
ezel olsa ezel olsa,
benim topım güzel olsa,
gül japrağı gazel olsa;
mor menefse morluğuna;
ekinğiler ekij ekin;
sen dedene danıştın-mî,
bakkallarla barîstîn-mı ?
selam verdik sağa sola stb.

Nyelvjáránbeli sajátosságok. Az adakálei nyelvjárás a ruméliai
dialektus egyik mellékhajtása.

Legközelebb

a bulgár-török dialektushoz

áll, mely a bulgár nyelv hatása alatt tért el némileg

a ruméliai török

nyelvjárástól.
1. H a n g t a n ,

a)

A hangzóilleszkedés ama törvénye alól, hogy egy

szóban vagy csak magas-, vagy csak mély hangok lehetnek,

és hogy

a

magánhangzók az ajakműködés szerint is illeszkednek, némi kivételt mu
tat az adakálei nyelvjárás. Főleg a szótőhöz járuló képzők és ragok hasz
nálatánál. A többalakú ragok és képzők ugyanis, az oszmanlitól eltérően
a következőképpen illeszkednek:

a után i mellett u is: hamım (hanım), kaldur (kaldır), rarım (va
nursuz (nârsız), actuk (açtık) stb.
o után u mellett i is: bojln (bojun), olsln (olsun), hoktbn (koktum),
onl (onu), dofjdl (doğdu) stb.
u után u mellett i i s : baldım (buldum), wjrlna (uğruna), vuruldim
(vuruldum), dolusîn (dolusun) stb.

rın),
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ö után ü mellett i is:

öptim

(öptüm), cokii

sözine (sözüne) stb.
ü után ii mellett i is: jü zü n i

(cöktü), giirij (görür),

(jüzünü), giilüm i (gülümü), düstirn

(düştüm) stb.
E szabály értelmében egész következetesen fordulnak
alakok, m int:

elő az ilyen

sararıp (sararup), okudim (okudum), komsi (komsu), jolim l

(jolurnu), gülüm i (gülümü), kopmisim (kopmuşum),

armudı (armudu), ta k 

ttım (taktını), dükiilij (dökülür), bojnuzğiğin (bojnuzğuyun), kîlasun (kılasın),
dolaşmasını (dolaşmasın), ağlaju (aylajı) stb.
Vannak viszont számos olyan esetek is, melyekben a hangzók nem
illeszkednek, pl. fidanl erden (fidanlardan), jârle

(jârla), sevdaje (sevdâja),

ajde (ajda), aldiler (aldılar), rurij (vurur), japajler (japarlar)

stb.

Ugyan

csak a hangrend megzavarására vezethetők vissza azok az esetek, a m i
kor magas hangsorok mélyhangú alakjukban használatosak. E tünet ide
gen nyelvi befolyásra vezethető vissza. Példák: dórt (dört), iic (uc), turlu
(türlü), ast (üst), butun (bütün),

tutun (tütün), gun (gün), kucak (küçük),

lmjuk (büjük), umrnm (ömrüm); továbbá:

ğum le (gümle), dunja

(dünjâ),

ote (öte), supe (süblıe), bojle (böjle), dustim (düştüm), jurudi (jürüdü), buru di
(bürüdü), sojle- (söjle ), efendum (efendim), ğanum (ganîm), dustim (düştüm),
uni (önü), günah (günah), gen i (gerü), bem (berü).
ellenben a következő

szóalakok

Illeszkedés történt

használatánál: kestene

(zeman), ki réz (kiraz), tene (tane),

mezer

(kestane), zaman

(mezar), yerden

(gerdan), kabab

(kebab), mesken (meskjan), sür et (suret).
Az o és ö hangoknak egy fokkal zártabb u és ü alakja van
nálatban:

ujun (ojun), utur-

üp- (öp-), günül (gönül),

hasz

(otur-); gür- (gör ), süz (söz), ütüs- (ötüş-),

üldür- (öldür-), gütiir

(götür-), iilmek (ölmek)»

ügret- (öjret-), sünmek (sönmek), dükme (dökme),

dünmek

(dönmek), sük-

(sök-), dükül- (dökül-).
b ) A mássalhangzókra vonatkozólag főleg a gutturalis g használata
mutat fel dialektusunkban némi feltűnőbb eltérést. A török köznyelvi y-nek
ugyanis megvan az a sajátsága, hogy mélyhangú

szókban

y-vé, magas-

hangúakban pedig jf-vé gyengül, pl. d oyru -ejn , day-bej stb. Ezzel szemben
az adakálei nyelvjárás ezt a g hangot úgy a magas , mint a mélyhangú
szókban csak egy kissé gyengébben artikulálva ejti ki. E hangot, tekintet
nélkül a hangsor mély vagy magas voltára, a szövegeimben//-vei jeleztem.
Ez a hang van meg a következőkben: dogri (doyrtt), dağ (day), oğlan
(olan), ağla- (ayla-), bağ (bay), jağma (járna), coğu ği

(coğuyu); beğ (bej),

degié- (dejis-), değil (dejil), beğen- (bejen-), düğme (düjme), eğer (ejer), iğne
(ijne), düğün (düjün) stb.
A mássalhangzók változásai

közt megemlítendő

még

a szókezdő

b-nek p - s változatai a következőkben: p i, p ij (bir), pinelim (binelim), pın ar
(bunar), plcak (bíóak). Ellenben basa (pasa).
2. A l a k t a n i

eltérések csak az igék

ragozásánál fordulnak elő.

A jelen idő képzője tudvalevőleg a tartós jelennél -ijur, az általános jelen
nél pedig a segédhangzóval ellátott -r. Az adakálei dialektusnál ezt az -r
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hangot a -j pótolja és pedig

a ) az általános jelennél: gelij

(gelir), bilij

(bilir), gezej (gezer), bakaj (bakar), akaj (akar), istej (ister), gecej (gecer),
ölij (olur); jatijim (jatarim), bilijim (bilirim), ülijim (ölürüm), ir ej sin (içer
sin), gidejiz (gideriz), gidejler (giderler), ja p a jiz (japaríz), gidejsin (gidersin)
stb. A tagadó igéknél: sar máj (sarmaz), küsmej (küsmez), görm ejm isin (görmezmisin), alinmaj (alınmaz), İnanrnajmisin

(înanmazmîsîn),

(vermezmisin) stb. b ) a tartós jelennél: ja p iji

vemiejmisin

(japijor), gideji (gidejor),

annaji (annajor), ja n iji (janijor),

tüteji (tütijor), üteji (ötijer), jeteji (jeti-

jor),

Összetett

ülijim

(ölijorum)

stb.

c)

és

tovább

képzett

veri] idim (verir idim), gül ej iken (güler iken), bilmej iken
sevejsen (sever isen), asajsan

(asarsan), icejsen

alakok is hallhatók: istemejirler
majirim (saramajorum),

igéknél:

(bilmez iken),

(içersen). Itt-ott az efféle

(istemejorlar), cikm ajir (cíkmajor), sara-

bulamajirim

(bulamajorum), ülijirim

(ölijorum),

apajir (japijor) stb. A kétféle jelen rendszerint egy alakba olvad, és a két
idő közötti külömbség mintha kiveszőben volna a nyelvtudatból. Az egy
öntetűvé lett ragozás ezt a megállaiiodást mutatja:
ja p a jim (japarím és japijorum)
ja p a jsin (japarsín és japijorsun)
ja p a j, ja p a ji (japar és japijor)
ja p a jiz (japaríz és japijoruz)
ja p a j siniz (japarsînız és japijorsunuz)
jgpajler (japajlar és japijorlar).
A tartós jelen ragozása:
g id ijin m gidijim (gidijoium)
gidijirsin gidejsin (gidijorsun)
gidiyi, gidej (gidijor)
g id ijiriz, gid ijiz (gidijoruz)
gidijir siniz, gidej siniz (gidijorsunuz)
gid ijirler, gidejler (gidijorlar).
E nyelvtani sajátságokon kívül még megemlítendő hogy az adakálei
nyelvjárásba több idegen,

főleg

pedig

Rumán elem aránylag jóval kevesebb.
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szerb

és

bolgár

elem

Vegyült.

