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A perzsa népdal. 
(Olvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1899. január 2-án tartott 

ülésében.) 

A keleti népköltészet estik újabb időben lett kutatás tárgya 
Európában. Eleinte a nyelven és a szépirodalmon kívül csak a 
keleti történelem és tudományos irodalom vonta magára a nyugoti 
orientalisták fig}-elmét. 

Hogy oly későn tudott magának polgárjogot szerezni a keleti 
folk-lore, azon nincs mit csodálkoznunk. 

Az első keleti nyelvészeknek elég gondot adott az óriási ter-
jedelmű irodalmak s a többé-kevésbbé nehéz nyelvek áttanulmá-
nyozása. A népköltészet megismerésére nem igen maradt idejök. 
Csak igen kevesen birták annyira a keleti nyelveket gyakorlatilag, 
hogy a köznéppel nehézség nélkül tudtak volna érintkezni. 

Leginkább a miveltebb osztályokkal jöttek, össze ezek pedig 
tudni sem akartak a tudatlan nép együgyű dalairól és dajkameséi-
ről. Az iskolázott s magasabb miveltségre igényt tartó perzsa, 
hindu, török vagy arab ember ugyanis legmélyebb megvetéssel 
tekint a köznép bárdolatlan művészi cziczomát nélkülöző költői 
termékeire.*) Az ő szemében minél több commentárra szoruló 
valamely költemény annál szebb és becsesebb. A perzsa ezért 
ta r t ja oly szépnek Khakánit a hindu, Nászikhet, a török az arabos, 
perzsás nehezen érthető tudákos irályú műveket. A világért sem 
vallaná be a tanult s valamire való keleti ember, hogy ezt vagy 
azt a népdalt tudja. 

*) A török népnek a csak valamennyire is iskolázottja, írni olvasni 
tudója, lenézi e szerinte nem férfiúi észhez szóló dolgokat egyrészt naiv 
tartalmánál, de főleg a nyelv kaba (durva) voltánál fogva. 

Kunon I. Oszmán török népköltési r/i/iijtemMy. XI J I I . 1. 
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4 KÉGI, SÁNDOR. 

Ugy tekinti ő a népköltészetet, mint az egyes szójárásokat. 
A perzsa ember például szégyenli anyanyelvét, ha az az irodalmi 
idiomától eltérő dialectus. 

A jeles orösz-perzsa nyelvész Zsukovszkij szerint a legtöbb-
iráni isten csapásának tekinti honi szójárását. Egy kohrudi lakos, 
így jellemzi saját szülőföldének tájbeszédét egy Sza'dinak tulajdo-
nított mondással : «az igazi nyelv az arab, a török tudomány, a 
perzsa czukor és a mi nyelvünk (t. i. a kohrudi szójárás), crepitus 
podicis asini.»1) 

Borzasztó nehéz ez okból valamit megtudni a különféle szó-
járásokról Perzsiában. Sok helyen még magok a parasztok is szé-
gyenük, hogy az idegen megismerje falujok tájbeszédét. Lealázó 
dolognak tartják a míveletlen dialectusukat s csak akkor közléke-
nyebbek, ha régi perzsának vélik honi nyelvűket. 

Browne egyik perzsa levelezőjének igen jellemző nyilatko-
zata szerint hét elefántnak ereje kívántatik ahhoz, hogy az ember 
valamit megtudjon a perzsa dialectusokról Perzsiában.2) 

Daczára Berésine, Dorn, Zsukovszkij és mások fáradozásai-
nak, még az iráni nyelvjárások osztályozását sem kísérelheti meg 
senki a tudomány mai állapotában. 

A legtöbb perzsa nyelvjárás még kutatóra vár. liövid szöve-
gek és nyelvanyag gyűjtése most a főfeladat, mely a dialectusok-
kal foglalkozó iráni nyelvészre hárul.8) 

A szójárások behatóbb ismerete nélkül a perzsa folk-lore 
mívelése rendkívül nehéz. Legfeljebb a perzsa köznyelven, melyet 
többé-kevésbbé mindenütt beszélnek Iránban, szóló a népdalokat 
vonhatja az európai kutató tanulmány körébe. 

Szmotrit na szvoj «krivoj» jazyk bolisinsztvo kak na liozsije 
nakazanie. Tak kohrudec kharakterizoval mjesztnij dialekt szljedujuscsimi 
szlovami pripjiszyvaja jikli Sejkhu Sza'di «Lefz lefz i 'erel> eszt turkl 
huner eszt fárszi seker eszt ve Zebán i má yűz kún-i kher eszt. 

Zsukovszkij Material)/. (Szent Pétervár 1888) XIII. 1. 
3 | Believe mo when I tell you, that it cost me nearly a year's 

work to prove and verify these few sheets, for to obtain from Persia in-
formation of these sort needs the strength of seven elephants Browne 
Notes on the Poetry of the Persian Dialects. Journal of the Royal Asiatic 
Society I8ÍI5. 774. 1. 

3) Salem aim. Zamjetki Vosztocsnija (Szent Pétervár 1N95) 320. 1.) 
112 
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Teheráni tartózkodásom alatt 1889—90-ben feljegyzett 
népdalgyűjtemény szolgál a jelen értekezés alapjául. Egy néhány 
belőlök Zsukovszkij 188§-ban megjelent munkájában1) is meg van, 
úle nagyobb részök most lát először napvilágot. 

Úgy alakjuk, mint tartalmukra nézve, igen nagy az egyes 
népdalok közt a különféleség. Némelyik egészen népies, úgyszól-
ván pórias, a másik csaknem szépirodalmi színvonalú. A legtöbb 
népdalszerző túlteszi magát a hosszú és rövid szótagokon alapuló 
mértéken s csak a szótagok számát, tekintet nélkül azok hosszú 
vagy rövid voltára, tar t ja szem előtt. 

Igen gyakoii népdalforma a négysoros vers, mely az Avesz-
tából jól ismert Szpentamanjunak a modern megfelelője.2) Azt az 
egyszerűségében megható mélabús érzést, mely a hindu népdalok-
nak olyan sajátos bájt kölcsönöz, hiába keresnők a perzsa nép-
dalokban. 

Lehet-e hatást egyszerűbb eszközökkel elérni, mint a követ-
kező hindu dalban? «Aranyt keresni ment el kedvesem és üres 
lett otthonom. Nem talált aranyat s nem tért vissza és ezüst lett 
a hajam.»8) 

Inkább a török népdalokhoz hasonlítanak az iráni népies 
költészet virágai. 

Sajátságos, bár nem egyedül álló jelenség a perzsa népkölté-
szetben, hogy egyes népszerű költeményeket népdallá alakí-
tanak. 

Sza'di divánjából van véve a következő népdal, melyben csak 
a bekezdés uj. «Legyek a te áldott lényed áldozata. Ez a nemes 
levél azoktól az ujjaktól ered. S abból a szájból való ez az édes 
tudósítás. A jó barát közeléből jött ez az ambraillat. Mintha a 
küldöncz khoteni gazella volna, melynek mosusz tartója van. Fel-

9 Materialy dija izncsenija perszidszkikh Narjecnj (Szent Pétervár 
18S8). 

3) Noch heutigen Tages sind hei den meisten iranischen Stämmen 
derartige Vierzeilen im Volksmunde gebräuchlich. Sie worden aber nicht 
nach der quantität gemessen, sondern nach der Silhenzahl (4+7 die alte 
avestisclio Spentamanju Strophe) und dürfen die Heimstellung «j, ßß 
haben. Salemann u. Shukovski Persische Grammatik. (Herl. 1889] 101. 1. 

8) Sonst léno pi gaye aur süná hogáye de$ 
Sonst inilá nst pi phire aur rupst hogáye keq. 

113 



6 KÉGI, SÁNDOR. 

s z a k í t o t t a m a levélről a pecsé te t . Te az t m o n d a n á d r ó z s a v í z t a r t ó 
f e j e az. 1)» 

Háf iz a pe rzsa köl tésze t l y r i k u s a s z á m o s n é p d a l b a n é l : «Oh, 
te t ávo l levő , az I s t e n r e h íz lak téged . Megégetéd le lkemet és én j ó -
b a r á t n a k t a r t a l ak . A m e d d i g csak h a l o t t i lepel n e m t a k a r e n g e m 
a fö ld a l a t t . 

Ne h idd el, hogy l e m o n d o k én te r ó l a d . H a a baby lon i H á r u t -
hoz ke l l is m e n n e m . Százfé le v a r á z s l a t o t cs inálok, hogy vissza-
h o z h a s s a l a k . Te n t á n a d m e n v e , k ö n n y ű n e k e m ezer pusz t a ságo t 
b e j á r n o m . H a e l lenkezőkép c se l ekednék , le lkem, sose j u s s a k én el 
te hozzád. 2 )» 

K é t sor k ihagyásáva l és egy be to ldás sa l megegyez Hiiiiz szö-
vegével . 3) 

1) Gorbánet vedsűd mubáreket sevem 
In Miete serif ez ím bénán eszt 
Vín nogle liedísz ez 1111 dekán eszt 
In bűje 'ebir ez száliete jár mehrebán eszt 
Kaszed meger älmje Klinten bűd 
Kes náfeje musk der miján eszt 
Möhr ez szere name bergiriftem 

Gűi ke szere golábdán eszt. 
A sorrend megzavarásával híven adja Sza'di költeményét. 

In khet i serif ez an bénán eszt 
Y'ín nakl i hedisa ez an dekán eszt 
In bűi 'ebir i ásnál 
Ez száliet i jár miliribán eszt. 
Mnhr ez szer-i námeli her girifteni 
Gűi kill szer-i gulábdán eszt 
Kásáid meger áhűi Klinten bűd 
Kis náfeh-i ruusk der miján eszt. 

Kulliját (Teherán 1260). 
*) Ej gliájeb ez nezer bekliodá mi szipáremet. 

Dsánem beszukhtijo ű bedel dűszt dáremet. 
Tá dámén i kefen nekesem zir pái khák. 
Báver mekun ki deszt ze dámén bedáremet 
Ger bájedem suden szűje Hárűte bábuli 
Szed gune száheri bekunem tá bijáremet 
Hezár bádije szelileszt bá vedsűde to reften 
Eger khiláf kunem dsáne men bé szűje tobásem. 
Ej gliá'íb ez nezer beklmdá mi szipáremet 
Dsánem heszukliti u beiül dűszt dáremet 

114 
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Minucsehri-től származik a következő népdal : «Keljetek fel 
és hozzatok téli ruhát, mert őszi idény van. Híves szél lengedez 
Kharezm felől. Az a szőlőlevél, mely a szőlővesszőn van. Azt 
mondanád, hogy olyan mint a festő inge. 

A földmíves bámulatában az ujja hegyét harapdálja. Hogy a 
kertben és a virányon nem maradt sem rózsa, sem rózsa ágyás.» 

Manszúr Halláds-nak, a híres szufinak tulajdonított divánból 
lett népdallá egy szenvedélyes szerelmi vers. «Illik, hogya világ fölé 
emeljem a zászlómat. Mert azóta, hogy a te szolgáló leányod 
vagyok, királyok királya vagyok. 

Jól érzem én magamat, szenvedélyes szerelmed tüzében. 
Szalamander vagyok és ez a tűz az én szívem kívánsága. Jóllehet 
magánkívüli állapotba jutottam és Lejla lettem, ezer köszönet. 
Mert az én Medsnúnoni jóindulatáról tudomással birok. 

Mint ajtófélfa állok a küszöbödön. IIa a főhelyre nem bocsá-
tasz engem. Nem hagyom én el a te szolgálatodat, mert a te 
náladnál szolgálóskodásomból ered minden boldogságom, szeren-
csém és méltóságom.»'2) 

Tá dáuiene kefen ne keseni zire pájc kliák 
Báver mekun kih deszt zi dámén bidáremet. 
Mihráb i ábrűán hinuiná tá szahr golii. 
Deszt i du'á ber äreni ű der gerden iiremet 
Oer bájedem síiden szűi Hárút bábuli 
Szed gúneh dsádüí bikunem tá biáremet. 

Die Lieder dee Háfis ed. Brockhaus (Lipcse 1863) II. 83. 
1) KhSzld o kliez arid ke hengáme khezán eszt 

Bád-e khunnk ez dsánebe Kliárezm vezán eszt 
On berge rezán eszt ke ber sákh-e rezán eszt 
Gúi bemesiel pirhen-e renge rezán eszt 
Delikon bete'edsűb szere engust gezán eszt 
Kender csemen o bágli ne gol mond-o ne golzár. 
Kliizid ft kliezz arid kill ejjám i khizán eszt. 
Bád i khunnk QZ dsáneb i K'haárezm vezáneszt. 
An berg i rezáneszt kih ber sákh i rezán eszt. 
Gúi bemiszl piralien i rengrezáneszt 
Dihkán bite'edsub szer i engust gezán eszt 
Kánder csemen ű bágli neh gul mánd u ne gulnár. 

Menoutchehri Poéte persan du ll-éme siécle de notre ere par A. de 
Biherstein Kasimirslti (Páris 18861 151. 1. 

") Szezed ke ber szero 'álem 'elem ber efrázem 
Kez un Zenián ke keníze to em sáhensáhem 

115 



8 KÉGI, SÁNDOR. 

A bombay-i kiadás szövege és a népdal között az a legnagyobb 
különbség, hogy a kenize szót téve a ghulám szó helyett, nőnek 
adja szájába a szenvedélyes szerelmi vallomást és elhagyja a be-
kezdést. 

Tú pádisáh ve men ez bendegán i dergáliem. 
Bigliair i tű zi tű csizi diger nemikh' ákem. 
Szezed kill lier szer-i 'Elein 'elein ber efrázem 
Kiz án zemáii ki ghulám-i tú em sahinsáhem. 
Beszűz i Etis i szeűdái tű bemi százem. 
Szemenderem men vin ätis észt dilkh'áhem. 
Egercsili bikliűd ű medsnűn stulein hezárán sukr. 
Kill ez letáfet i Leila-i kh' is ägähem 
Ber Esztán i tű esűn rásztán mukim sevem. 
Eger beszadr dselálet nemidilli ráhem 
Zi khidmet nerevem zánkih ez ghnlámi túszt 
Heme Szé'ádet u ikbál ű menszeb ű dsáhem. 
Bepis i kli'is bikb'áni selii Husszejnirá 
Begus i tű csu reszed nále-i szahrgáhein. 

Hiiszejn Manxzür Hall/uh Jjirrin (Bombay 1305) 73. 1. 

Igen sajátságos módon használja fel egy népdalénekes 
Gulisztán egyik verses meséjét, vele semmi összefüggésben sem 
levő refrainnel toldva meg azt. «Hallottam, hogy egy nagy ember 
egy juhot a farkas torkából és körmei közül kiszabadított. Akarom, 
te légy a hold. Ej idején torkához dörzsölte a kardot. Panaszra 
feljajdult e miatt a bárány lelke. 

Azt akarom, te légy az én holdam. Az én holdam te légy. 
Úgy akarom, hogy te légy az én királyom, királyom. Te a farkas 
körmei közül kiragadtál. Végül megtudtam, hogy te voltál az én 
igazi farkasom. Azt akarom, te légy az én holdam, holdam. Kívá-
nom hogy te légy az én királyom, királyom.»1) 

Beszűze Etes-e szeudäje to berni százem 
Szemenderem men o ín Etes eszt delkháhem 
Egerese bi kliod o Lejti sildem hezEroii sokr 
Ke ez letáfete Medsnűne kli'is agáhem 
Eger beszedre dselálet ne mi dehi ráhem 
Ze khidmetet ne revem zunke ez kenizeje tószt 
Heme sze'adet o ekbál menszeb o dsáhem. 

') Senidem goszfendirá buzurgí 
Rehánid ez debán o cseng gorgi 
Mi kliábem máb to bási 
Sebángeli tigh ber halkes bimálid 

I 10 
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Egy m á s i k népda lba , m e l y egy kissé f r ivol , be l e to ld t ák ' O m e r 
K h e j j a m egyik n é g y s o r o s á n a k ké t versé t . «E l rabo l t ad sz ívemet és 
n e m tö rőd té l ve lem. Miér t enged té l á t engem a v e t é l y t á r s n a k ? 

Tavasszal egy huri természetű szépséggel 
Ha van egy korsó bor a vetés szélén. 
Mi a hűséget keressük ne zsarnokoskodj, 
Milyen jó tavaszkor bort inni l1) 

(Az n to lsó so roka t f r ivo l i t á suk mia t t n e m ford í tom) . 
A m i a n é p d a l o k nye lveze t é t illeti, a r r a nézve igen n a g y 

közö t tük az el térés . V a n n a k egészen a mível t körök t á r s a l g á s i nye l -
vét f e l t ün t e tők . Mások m e g a pór n é p kie j tésé t t ük röz ik v issza . 

Reván-e goszfend ez vej binálid 
Mi kh'áhem, ináhe men to bási 
Mi kh'áhem sáh-e men to bási 
To ez csengáli gorgem der rubűdi 
Bedídem 'akibet gorgem to budi 
Mi kháhem máh-e men, máh-e men to bási 
Mi kh'áhem sáh-e men, sáh-e men to bási. 
Senídem gűszfendirá buzurgí 
Rehánid ez delián ű deszt i gurgi 
Sebángeh kárd ber lialkes bimálíd 
Reván i gűszfend ez vej binálid 
Ivili oz esengál i giirgem der rubűdi 
Csú didem 'ákibet gurgem tű biidi. 

Gutintán (Lond. 1874) ed. Platts I I . 62. 1. 
x) Delemrá bordi-jo ghemon nekhordí 

Cserá bedeszte reghibem szepordi 
Der feszl-e behár bá bote húr szerest 
Jek kűzei-mej egnr buved ber lob-e kest 
Má tálib-e vefáím kemter nemá dsefárá 
Der feszle behár bűdé khorden ese klios eszt 
Bá delbere khod berehne khoften ese klios eszt 
Leb ber lebeu-vo szine ber szine-i ű 
Já reb ese gejáinet*) eszt inba cse klios eszt. 
Der fasz] i behár bá but-i húr szirist 
.lek kűzeli i mej eger buved ber lobi kist. 
Heresend benezil i 'ám bed básed in. 
Ez szeg bedterem eger kunem jád i biliist. 

Die Quatrains of. Omar Khai/I/DIII III/ Whinfield (Lond. 18S3l 59. 1. 

*) gejámet a. m. kijámet a. feltámadás. 
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Egészen a k ö z n é p nye lvén szól a n é p d a l , m e l y b e n kedvesének 
k o p o g t a t á s a ö r ö m r e ge r j e sz t i a t a l á l k á r a vá ró l e á n y szívét . «Ki 
kopog ta t az a j t ó n ? 

Sz ívem örömtő l r epdes . I smét ki az, a ki k o p o g t a t ? Örü l az 
én sz ívem. L a s s a n ver i az a j t ó t . Szívem te le ö r ö m m e l . É n félek, 
én r emegek . Részeg fiú h a n d s á r j á v a l veri az a j t ó t . Sz ívem m a d a r a 
s zá rnya iva l c sapdos . Örvend a szívem.»1) 

Az e lőbbi d a l n a k egy m á s i k ín ível tebb nye lveze tű vá l toza ta 
a következő. «Bodor h a j f o n a t o d sko rp ió j a a ho ldhoz közel van . 
Oh I s t enem, i l yen a mi á l l a p o t u n k , addig, m í g a ho ld a skorp ióban 
(a skorpió égi j egyében) időzik. 

Ki az, ki az, a ki kopog ta t az a j t ón ? Az én sz ívemnek jó l 
esik. H a l k a n (v. l a ssan) kopog ta t az a j t ó n , jó l esik a sz ívemnek .» 2 ) 

') Kie kie der mizene*) 
Men delom misenge**) 
Bázum kie der mizene 
Men delom misenge 
Derrá belenger mízene 
Men delom misenge 
Men mi terszom 
Men mi lerzom 
Ivoreke***l meszte bekliendser mizene 
Morg- e delom per mízene 
Men delom misenge. 

*l mízene a. m. mizened a d végzet elhagyása a jelenidő egyes 
szám harmadik személyében már Sza'di idejében dialectics divott, pl. 
Pir heftá szele csili míkune, a hetven éves öreg a bolondját járja. I,. 
Browne Some Notes <m the poetry of the Persian Dialects .Journal of the 
Boyal Asiatic Society |IS95) 794. 1. és Giilistän ed. Platts (Lond. 1874) 
125. 1. 

**l misenge a. in. misenged a perzsa szótárak esak senget ismer-
nek, V. ö. Völlers seng petulans iocosus, elegáns gratus, puleer Lexicon 
Persieo-Latinnm iBonn 1855—61) II. 470 1. Az Bndsumen Ara Xasziri 
sem említ ilyen igét. (seng belfetli berna'ní sokli bíhejá ve dűzd ű ráh-
zenrá mi gofteh end). 

***) koreke kurd nyelven a. m. flu (bezebán ikurd piszerrá gűjend. 
2) 'Egreb-eA) Zolf-e kedset bá keiner**) kai in eszt 

Tá keiner der 'egreb eszt khudá káré má esenin eszt 
Kie' kie der mizened 
Men delem misenged 
Derrá bálenger mizened 
Men delem misenged. 

*) 'egreb a. m. 'akrab a. skorpió az arab k g és ejtése, melyet kü-
lömben az ujabb perzsa nyelvtanok Salemann. Shukovski, Platts is fel-
hoznak, általánosan el van terjedve Iránban. 

**) kemer kamar a hold. a társalgási nyelv nem tartja meg az 
ismeretes szabályt, mely a k és nin után a- hangot kíván, tehát 'aki lesz 'egl. 
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A nőket gúnyoló daloknak se szere, se száma a perzsa nép-
költészetben. «Mennyire szemérmetlenek a városi asszonyok. Min-
den péntek éjjel a temetőbe mennek. 

Az egyik azt mondja, nekem a szakálas férfi tetszik. A másik 
meg azt hajt ja, hogy én csak a csupaszszájút kedvelem. Milyen 
gyalázatosak a város női. Nincs férjök s mégis gyermeket szülnek. 
Olyan rosszak a városi asszonyok, hogy pirosító helyett tehén-
ganét (tápeh a. m. stercus bovinum, cowdung) mázolnak az 
arczukra.*)» 

Az iszfaháni nők csalfaságát ostorozza a következő dal. 
«Micsoda egy hely lehet Iszfahán. Hogy minden szerető, kit csak 
szereztem, hűtlen lett.» 

Megyek én, óh asszonyom, Siráz felé. Hol mindenütt akad 
egy hű kedves. Ha a siráziak kosarat adnak nekünk. Megragadom 
Tahinaszp sah lovának a zabláját.**)» 

Az özvegyasszonynyal való házasságtól óva int egy népdal. 
(I Sok panaszom van a mostani nőkre. Igen ármányos, fortélyosak 
ők. Férjeikkel szemben igen nyelvesek (szó szerint hosszúnyelvűek). 

*) Zenáne seliri cse kadar bi 'Arend 
Her seb-e d'some szuji mezárend 
On jekí giljed risdáres khúb eszt 
In jeki gűjed bi rises khúb eszt 
Zenáne seliri cse kadar Iii 'árend 
Sober nedárend becse mi ürend 
Zénán-e sehri cse kadar bi 'árend 
Dsáje szurkháb täpe mimálend. 

**) Szefá hánom, Széfáhánom cso dsá bi1! 
Ke her jári bigitom*) bi vefá Iii 
líeveni mon3) hej zenom der szemte Siräz 
Ke der her rehguzer jek bávefá Iii 
Eger siráziján bá má neszázend4) z 
Dselo- e eszp-e sáli Talimászp giroin. 

hí a. m. iiásed, szintén régi corruptio már Szádi idejéből, pl« 
isgli niikeri ve mi nebi cses ű rüs, szerelmeskedik s nincs neki sem szeme 
sem arcza; mi nebi — nemi básed vagy nemi buvcd (for Iii — Imwád is 
common.) Browne Notes on the poetry of the Persian Dialects. Journal of 
the Royal Asiatic Society il895) 791 1. 

a) bigitom a. m. bigiriftem. 

mon. a. in. men. 
4) girom a. in. girein. 



12 KÉGL SÁNDOR. 

Igazhívők, őrizkedjetek az özvegy asszonyoktól! Inkább sze-
ressétek a leányokat. Mert az özvegy asszony, legyen az rokon, 
legyen az idegen, úgy csipkelődik mint a kigyó, meg a skorpió. 
Ha tyúkhússal tartod is az özvegyasszonyt, nem emleget az egye-
bet, mint előbbi urát. Ne vedd el az özvegy nőt, mert már régi 
mondás az, hogy vagyona az árváké. Ne vedd el az özvegy asszonyt 
azért, hogy jószága van, mert abrakos (az eredetiben szalma-zsák) 
tarisznyájáról neked kell majd gondoskodnod.»1) 

Panaszkodik egy népdalban a szerető, hogy megbánta ked-
vese elhagyását. «Szombat éjjel elmentem Kermánból. Hibáztam, 
hogy hátat fordítottam kedvesemnek. Az iszfaháni vízhez értem. 
Leültem és sokat sírtam.»2) 

Egy rövid dalocskában örömét fejezi ki az imádó, hogy ked-
vese megemlékezett róla levelében. «Leveledben rólam megemlé-
keztél, zavarban vagyok, vájjon barátságból tetted-e? Vagy az egész 
csak tollhiba. Legyek a te áldozatod.»8) 

Nem tud betelni kedvese látogatásának gyönyörével. «E11 

J) Dárem szuklienán csendgune 
Ez deszt-e Zenán in zenráne 
Beszke muhil o heile bázend 
Bá sohere khod zebán derázend 
Muszulniánűn zene bíve hezer kun 
Mebebbet szuji dokhter bister kun 
Zene liive egei' geíini észt eger kii' is 
Meszále mór o'egrel) mizened nis 
Zene bive eger kliordes delli inorg 
Hemin gújed ke jád ez soliere pis. 
Zene bíve megír keule gedim eszt 
Ke herc.se áverí málé jetim eszt 
Zene bive megír ke mái dáred 
Dsuvále kálikes dumbál dáred. 

*) geürn a. in. kaum, nép ; itt távolabbi rokonsápot jelöl, 
ellentétben a khís-el. -— **) gedím a. m. kadíni. 

*2) Seb i sembe Ze Kermán bár kerdom 
Ghelet kerdom ke post her jár kerdom 
Beszidom ber szere áb-e Szefalián 
Nisesztom gerje beszjár kerdom. 

') Bemektűbe merá jádáveri kerdijo hejránem 
Ke bá men bá szere lotfi ve já szelivol-gelem*) 

Gorbánet**) gerdem. 
*) gélem a. m. kalam —- **) kurbán a. m. gorbán. 
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nem fogok betelni a veled egyesüléssel, oh édesem. Tetőtől talpig 
e pillanatban arezod és illatod áldozata vagyok. Mindennap a te 
képzeleti alakoddal alszom el és mégis. 

Álmomban azt látom, hogy a te utczádban álldogálok. 
Egy nyugodt perczem sincs nélküled, mit tegyek édesem.»1) 
A szerelmet olyan vizes korsóhoz hasonlítja, melyből soha 

sem fogy ki a víz. «Magas hegy tetején hadakozok én. Szurme színű 
öltönyt (kebá) festek én. A szurme színű ruha nem lesz kék. Nem 
távozik szívemből a szerelem. 

A szerelem az én szívemben egy vizes korsó. 
Bármennyire öntögetem is belőle ki a vizet, nem ürül az ki.»2) 
Vele született tulajdonságként tünteti fel kedvese iránti ér-

zelmét. «Oh, a te arezod szívem nyugalma. Szemed az én lakásom 
lámpája. Yíz a te szerelmed, melyet az én porommal kevertek 
össze.»8) 

A tavasz nagy szerepet játszik itt is mint müköltészetben. Az 
ú j ra éledő természet látványa fölszaggatja a szerelmes lelkének 
gyógyuló sebeit. «Eljött a tavasz s megölt engem a búbánat. Májam 
sült lett, szemem nedves. A szépekért beteg a szívem. Összecsukom 
vért hullató szempilláimat. 

Elválásod az oka, hogy fáj a szívem. Oly beteg az én testem, 
mint a te részeg nárczisod (t. i. részegítő kábító szemed). Szívem 
bimbóként vérbe van. Ibolya módra görbült merülve az én terme-
tem»4) (szó szerint olyan mint a min betű). 

l) Men szír ne khá'hem sud ez veszle to ej dsáná 
P& tá szere 111011 ín dein gorbáne rokh o bújet 
Her seb bekhijál-e to der kh'áb revem emmá 
Per kh'áb csenin hinein liesztein beszere kűjet 
Ne szebr demi dárem hi to cse kunem járá 

3) Szere kúh-e billend dseng mikuneni men 
Kebáje szurmeje reng inlkunem men 
Kebiijo szurmeje äbi nemiseved 
Mehebbet ber delein kliálí nemiseved 
Meliebbet ber delem jek küze nbí 
Ke liercse miiizem kháli nemisexed 

3) Ej rúje to ráliete dole men 
Csesm- e to cserágh e menzele men 
Abiszt mehebbet-e to kerde 
Ká mikhtend búgile men. 

*) Sud feszle bahár sudem ez ghusse lielák 
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«Eljön a tavasz, minden tulipánon rózsa lesz.» így szól egy 
másik dal. Ezer jáczinttal ékes lesz minden tulipán. Minden helyre 
nem merem tenni a lábam. Ne hogy égett szívű legyen a szegény 
szerelmes. 

Minden kertnek, melynek teli lioldarczú sudár pálmája van. 
Folytonos szorongásban van annak a kertésze. Ki kell azt tépni 
gyökerestől a földből. Legyen bár csupa ékszer és rubint gyü-
mölcse.»1) 

A nem viszonzott szerelem csak fejfájást okoz, mondja egy dal. 
«Milyen jó dolog a két részről való vonzalom. Mert az egyoldalú 
szerelem fejfájással jár. Minden kígyónak, hangyának megvan a 
maga lakása. En liázatlan vagyok, nekem nincsen fészkem.»2) 

A szokásos mohammedán köszönéssel kezdődik nem egy nép-
dal. «Szelám alejkum, legyek a te váltságdíjad. Legyek a te szerel-
med és hűséged áldozata. Légy üdvözölve szívem meghitt barátja. 
Éjjel-nappal csak te reád gondolok. Mit irjak elválásodról ? Mit 
beszéljek távollétedről? Kitől kérdezősködjem utánad ? Kitől tuda-
kozódjam ?»3) 

Dáreni dsigere kebáb o esesm-e nemnák 
Deloin ez deszt-e khűbán gidsuvidse 
Muzse ber liem zenom khűnáb rizse 
Deli dároru ze hidsráne to áfkár 
Teni csűn nergesz-e meszte-to bimár 
Deloin csűn guncse dájem gerge*l .khűn eszi 
Denefse vár keddom liemcsű nűn eszt. 

*) gerge a. m. gliark. 
') Bahár aje*) beher lale goli bi**i 

Beher lale liezáron szonboli bi 
Beher merzi nijárom pá niliáden 
Mebád ez mubetter szúte***) deli bi 
Her 011 báglii ki nekliles szerbedr bi 
Mudámes bágbbán kbűn der dsiger bi 
Bibájed kendenes ez bikli o ez boni 
Eger báres heme la'l o golier Iii. 

*) äje a. m. ájed. **) bi a. m. buved. ***) szű'te a. m. szűkhteli. 
Cse klios bimelirebáni her do szer Iii*) 
Ke jek szel' mebrebáni derd-e szer bi 
Heme márán o műrán khane dejron**) 
Mone***) bi kháne mánrá lánei ne. 

*) bi a. m. buved. **) dejron a. m. dárend. ***l mone a. m. men. 
3) Szelám 'alejkum fedájet Severn 
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Kedvesének szép járása az, mely imádója szívét elbájolja. 
«Szépen sétálgatva jársz. Szívünket, szívünket rabolod el. Azzal 
a pusztára menéseddel. Azzal a rózsaszedéseddel.»1) 

Kedvesét a kerthez, magát annak kertészéhez hasonlítja. 
«Elmentünk és a vetélytársakra hagytuk a kedvest. Medsnűn-ná 
lettünk (czélzás az ismert szerelmi történetre) és neki mentünk a 
pusztaságnak. A vágy kezét nem nyujtottuk ki ebben a ligetben. 

Meghagytuk a kert díszének a rózsát. A meddig zöld volt a 
kert, én voltam a kertésze. Mikor erdő lett belőle, a vetélytársak-
nak engedtük mi azt át.»2) 

A miatt panaszkodik egy dalban a leány, hogy miért engedte 
őt át vetélytársának udvarlója. «Ardekáni szépség az én kedvesem, 
•leikőnek a Malekhán hegyet állítottam én fel. Ezer baj, hogy te, 
édesem, nem tudod mi a szerelem. Megölöd a fiatalt (azaz szerel-
messé teszed) s nem tudod megtartani a szerelmest. Elraboltad 
szívemet s nem törődtél velem. Miért juttattál engem Juszuf klián 
kezére.»3) 

Bekorb&u-ü mehr o vefájet seveni 
Szelamun 'alejk ej merd munisze del 
Seb o rúz fekr-e to em mnteszel 
Ze ferketet cse nevíszem 
Ze dúrijet cso begűjem 
Szoráget*) ez ke bigirem 
Nisánet ez ke bedsújein. 

*) szorág a. m. szorak az azerbaidsáni törökben a. 111. kérdés, az 
oszmanliban sorouk (vieux mot) demande, interrogation sorouk-gunu jour 
•du jugement. Joussouf Dictionnaire Turc-Frarujais (Konstantinápoly 1888) 
Binnelii es Zenkernéi hiányzik. II. köt. 1081 1. 

') Klierámán klierámán mirevi 
Dele má dele má miberi 
Ez fin reften-e szehrájet 
Ez űn csiden-c golhájet 

*) Reftím u járni beraghíbün guzástim 
Medsnún sodim o szer bebijábún guzástim 
Deszt e teme' deráz nekerdím der in csemen 
Golrá beráji zinet e busztún guzástim 
Tá bágli szebz bűd mcnes bághbún búdem 
Vekt e ke bise soil beraghlbún guzástim. 

3) Nigári názeninem árdekáni 
Szeng-e számán nehádem Mále-kháni 
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Néha egészen személyes vonatkozásokkal teli a népdal s el-
mondja benne kedvese családi nevét és lakhelyét az énekes. 
«A Pure-sehri úton sehrek-i oldalon (t. i. lakik) Rubábe asszony-
ság, ő öl meg engem (azaz ő tesz szerelmessé). Lutfinak leánya 
Aghának nővére az édes bájú, ő gyilkol meg engem. Hoszninak 
leánya Póza nőtestvére. A rosszéletű liubábe, ő öl meg engem.»1)-

Néha a két szerelmes közti párbeszédalakot ölt a népdal. 
«Niszäkhänum, te vagy egyetlen barátnőm. Eljött a tavasz, kiültél 
a balkonra. 

Olyan vizet öntök én a fürteidre, melynek igaz gyöngy min-
den egyes cseppje. Mondd meg Niszáinak, hogy lázam van. Te 
miattad érzett fájdalmamat éjjel meggyógyítom én.» 

Niszái erre így felel. «Tudasd Haszánnal (ez Niszái udvarló-
jának a neve), hogy nekem nincs barátom. Rózsa vagyok ón s nem 
tűröm el a harmatot.»2) 

A szerelmesek titkának kitudódása miatti panasz képezi 
számos dal tárgyát. «Mindenki szerelmeskedett és senki sem járt 
pórul. A mi rossz hirünk edénye volt az, mely a háztetőről leesett. 
Psuni, dsuni (dsuni a. m. lélek lélek, itt nem fordítható hangutánzó 
szóként szerepel) a háztetőről leesett. 

Ismét híradók kezébe jutott az én és kedvesem ügye. A nya-

Hezár efszűsz dsáná síveje jári nemidání 
Dseváni mikusi 'ások nigeli dári nemidání 
Delemrá bordi-jo ghemcn nekhordi 
Cserá bedeszt e Jusszuf Khánem szepordí. 

h Rászt-e Purdé sehr pehlűje Sehrek 
Rubábc khánuin ú merá míkused 
Doklitero Lutfí hcmsire i Agliá 
Sírin semájel ű merá míkused 
])okhter-e Hoszni liemzádo Riza 
Ghere Rubábc ü merá míkused. 

'-) Niszá khánum tűi jári jegáne 
Behár ámed nisesztí hála kháne 
Csenín äbi szere zolfet birizem 
Miszál murvarija dáne dáne 
Xiszáirá bugű teb míkunem men 
Uádse derd-e to seb mikunem inon 
Haszanra bugű hemdem nedárom 
(íoleni táket-e sebnem nedárem. 
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kamba vetett pányva vége a sors kezébe hullott. Dsuni, dsuni a 
sorsnak kezébe jutott.»1) 

Azzal fenyegeti kedvesét, hogy hűtlen lesz hozzá, ha nem 
jön a rendez-vous-ra. «A vésett kő medencze mellett. Te erős, én 
sopánkodó nyomorult (szójáték a zór és zár szókkal) vagyok. 

Istenemre, ha te el nem jösz. Elválok én te tőled. Megyek, ú j 
szeretőt szerzek. Te ne mondd aztán, hogy én hűtlen vagyok.»2) 

Igen gyakori az olyan dal, hol a szerető orvossághoz vagy 
orvosához hasonlítja választottját. «Oh te, ki kedvesem utczáját 
járod. Vigyázz, mert betöri fejedet a fala. Nekem kívüled senkim 
sincs. Oh Istenem, segíts rajtam. 

Oh Istenem, kedvesemet kívánom. Éjjel van, orvosomat aka-
rom. Mit vessek áldozatul lábaid elé, hogy kedvedre legyen ? Nem 
lehet megmondani, hogy mi az értéke a fej- és a léleknek. Nekem 
csak te vagy és nincs semmi másom. Kívüled semmim sincs nekem. 
Oh uram ! oh uram! segíts rajtam. Oh Istenem, orvosomat kívánom. 
Éjjel van, kedvesemet óhajtom.»3) 

1) 'Esk házi heme kesz kerd o keszi 'eib nekerd 
Teste bed námije mii búd ke ez hám uftftd 
Dsúni, dsúní ez bam uftád 
Báz kár-e men o me'sűke bepejg&m uftád 
Rest-e ez gerdene-má ber kef-e ejjám uftád 

Dsúni, dsúni ejjám uftád. 
2) Szer-e heuze gunde káli 

Tho*) bozór o men bezári 
Bekhudá eger neáji 
Mikunem ez to dsudái 
Tű negúi bibefái**! 

*) tho a. 111. tű, a t. hehesítése meglehetős gyakori a mai perzsa 
társalgási nyelvben, így tá ig csak nem mindig thá-nak hangzik. 

**) bibefái = bi vefái. 
3) Ej ke ez kúcsei me'sűke má miguzeri 

Báklieber bás ke szer misikened diváres 
Mem liemin terá dárem o besz 
Ej khodá beferjádem biresz 
Ej khodá hebibemrá mikliáhem 
Seb sod o tebíbemrá mikliáhem 
Men cse der pá-ji to rizem ke peszendito buvod 
Szer o dsánrá neteván goft ke migdár*) heszt 
Men liemin torá dárem o bosz 

AKAI) . K E T . A N Y E L V - ÉS S Z É P T Ü D . K Ö H É B Ö L . X V I I . K ö r . 3 . SZ . 2 



18 KÉGL SÁNDOR. 

A kovácsműhely és szerelemtől égő szíve közt von párhuza-
mot a népdal hőse. «Miért vetsz te minden pillanatban tüzet a 
lelkemre ? Mintha bizony én lennék a kovácsok tűzhelye. Ha 
egyedül látod kedvesemet, mondd meg neki, hogy oh te emberség-
telen csalfa, jöjj el én hozzám s ülj egy pillanatra az ölembe. 
Mielőtt elmennék, mondani valóm van neked. Hűtlen, ráuntál hű-
ségünkre, elhagytál és mást ültettél a helyünkbe.»1) 

A míg csak él, nem hagy föl a kereséssel, vagy meghal vagy 
eléri czélját. «Addig nem hagyom abba a keresést, míg kívánságom 
el nem érem. Míg szívem kívánságát nem veszem, asszonyom. 
Vagy lelkem egygyé lesz kedvesemmel, vagy oda hagyja a testet. 
Vagy kimegy a lelkem testemből, asszonyom.»'2) 

Háfiz számtalanszor idézett versét utánozva a dal hőse ked-
vesének barna anyajegyéért oda adná Szamarkand ós Bokharát. 
«Ajkad czukor, szájad czukor, nyelved czukor. Én vagyok a te 
vevőd, mondd mi az árad. Te vag}" az én vevőm, nekem nincsen 
áram. Bokhara az ón áram és Szamarkand.»3) 

Men heinin tora dárem o bősz 
Ej khodá beferjádem biresz 
Ej khodá tebibemrá mikkálieni 
Seb sod hebibemrá inikháheni 

*) migdár a. m. mikdár. 
*) Cserá her dem zeni ätes bedsűnem 

Meger men kűre i áhengerűnem 
Eger jár-e merá didi bekhelvet 
Bugű ej bívefá o bi murű'et 
Biá jekdem nisini der kenárem 
Derne reiten vészijét bá-tlio dárem 
Bivefá melűl sodi ez bevefá-jimen 
Refti o digerrá nesándi bedsá-ji men. 

a) Deszt ez teleb nedárem 
Tá kám-e men berárem 
Khánum thá kám-e del berárem 
Já dsán reszed bedsánán 
Já dsán ze ten berájed 
Khánum já dsán zo ten berájed. 

3) Lebet kend o dehán kend o zebán kend 
Klieridáret menem gejmet*) bugű csend 
Klieridárem tűi men gejmet nedárem 
Bokhara gejmet-e men o Szemer kend 

*) gejmet a. m. kimat. 
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A kegyetlen szépet azzal ijesztgeti, hogy bevádolja őt a sáli-
nál. «Theát öntök a serpenyőbe. Az imaszőnyegre fektetem az ar-
czomat. Szégyent hozok magamra. Kérvényt (illetőleg vádiratot) 
nyújtok be a királyhoz. Bárhol vagy is te, a király előtt vagy. Oh 
szívrabló, rosszul vagyok ma éjjel. Zavart és nyugtalan vagyok ma 
éjszaka.»1) 

Hasonló szellemben szól egy másik, egészen modern népdal, 
hol az udvarló az ő imádottjának makacs vonakodását azzal akarja 
megtörni, hogy fenyegeti őt, hogy majd megtáviratozza azt a királyok 
királyának. «A hova te leülsz, te vagy mindenkinek a holdja. Te 
vagy mindenek királya a szerelmesek gyülekezetében. Oly mily kár 
a hűségedért! Meghalok érted. így sokáig ne tétovázz, mert mind-
jár t most előterjesztést nyújtok be a sahhoz. 

Táviratozok s még ma erőt veszek makacsságodon. Annak 
szabad a szerelmesek utczáját járnia, a kinqk olyan szeretővel van 
dolga, mint a minő te vagy. Oh, ja j a te hűséged miat t ! Oh hol van 
a te hűséged. így sokáig ne habozz, ennyi bajt ne csinálj ! 

Most folyamodom a királyhoz. Elküldöm a táviratot, meg-
fékezem daczosságod.»2) 

1) Csá*) der dsugellá míkunem 
Hú bor műszollá mikunem 
Khodrú roszvá mikunem 
'Erize ber sá** mikunem 
Hor kudsá bási 
Pis sáhensáhí 
Delber hál nedárem imsob 
Vále bi kerrárem imsob. 

*) csá = csáj. 
**) sá = sáh, a modern ejtésben a vég h igen sokszor 

elmarad, pl. ráh lesz rá. 
a) Ondsá ke nisesztei to máh-e heme 

Dor inodslisz-e 'ásegán to sáh-e homo 
Heif, heif ez vefá-jc to 
Mi mirem oz berá-je to 
In kadar tűles medih 'erize bosá mikunem hálá 
Mizenem betelegrám must-e torá vá mikunem hála 
I)er kűcsei 'ásegán keszírá ráh oszt 
Kűrá szer o kár bá cse to delkh'áh eszt 
Heif, heif ez vefá-jc to 
Heif, heif ez vefá-je to 
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Egy másik dalban meg azzal fenyegetődzik elég gyöngédtele-
nül a szerető, hogy a világgal tudatja viszonyukat, ha el nem jön 
a találkára a kedvese. «Az én barátnőm az, ki a hegyre felmegy. 
Mondjátok meg neki, hogy meghüti ott majd magát. Ealura jöjj ? 
Jöjj a faluba? Víg lakomát csapok én árnyékos helyen a szabad-
ban. Nem bántja ott majd a nap a szép rózsaágat. Jer a fa luba? 
•Jöjj a faluba ? Ha nem jösz el, erőszakos leszek ma. A világnak 
most megmondom a dolgunkat.»1) 

«Annyi búbánt ért engem», így szól egy népdal, «hogy meg-
untam az életet. A tulipán arcznak érti sóvárgásban fiatalon meg-
öregedtem. Nincs többé nekem szükségem sem a fogolymadár 
kecses járására, sem a rózsa szépségére. Ki kell már mennem a 
kertből, mert elszorult a szívem.»2) 

Hasonló sötét színben látja a világot egy másik dal. «Fáradt-
ság- és szenvedésnél nincs egyéb eredmény a világon. Ne keress, 
ne kivánj valamit a mai kor embereitől. 

Ajtóról ajtóra jár tam. Bár meghaltam volna. Abból a czukor-
ajakból egy falatot ehettem volna. Hadd el őt és ülj le az elválás 
zugába. Ne kivánd a teve tejét és az arab látását. Vérzik a májam 
bár meghaltam volna. Abból a czukorajakból egy darabot ettem 
volna.»3) 

Mi mirem ez beráje to 
In kadar tvtles medili 
'Eríze besáli mikunein hálá 
Must-e tora vá mikunein hála. 
In jár e men eszt ke mireved szerbálá 
Herfes mizenid ke mikhored szermárá 
Deh biá, Deh biá 
Medslisz bekhurrem szájé kunem szehrárá 
Aftáb nekhored sákh-e gol rá'nárá 
Deli biá, Deh biá 
Nemiáji kahr mikunein hálá 
'Alem kheber mikunein hála 
Besz ke khordem gliem o ghusse ze dsün szir sodem 
Der dsuvűni ze ghem-e la'le rukhún pir sodem 
Ne kherámiden-e kebk ve ne támásáje goli 
Bájed ez bágh birűn reft ke delgír sodem. 
Hászel bedsehán níszt bedsűz rends o ta'b 
Ez merdomo in zemáne meteleb, meteleb 
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A mennybolthoz hasonlítja elég merész hasonlattal imádottja 
szemöldökét. «Ha a te szemöldököd boltozatának ívéről leesem, 
nem kelek fel többé. Ha az égből hullok alá, még reményem van 
az élethez. 

Reményt táplálok az élethez. Ennyi tűrés után. Oh uram, 
lehet-e oly éjszakám, hogy a szem gyertyáját meggyújthassuk 
szemöldököd mihrábjában. Szemöldököd mihrábjában.»1) 

Panaszkodik egy dalban a szerelmes, hogy nem talál híradót, 
kit kedveséhez küldjön. «Hol a küldöncz, hogy hozzád küldjem ? 
Irigylem tőle, hogy meglátja majd arczodat. Te feléd, te hozzád. 
Te orczád, te orczád. Egy pillanatra, oh te hűs szellő. Kedvesemtől 
hozzám jöttél, légy üdvöz. Szellő, szellő ! Üdvözölve, üdvözölve. 

Szívem madara a mennyei trón magevője volt. Hajfürtöd 
fonala lett neki a hálója. Tróné volt. Te feléd, te hozzád.»2) 

Megátkozza azt, ki elcsábította választottját. «Az utczán jár-
tam, elment mellettem a kedvesem. Megláttam szemeit, erőt vett 
raj tam a szerelem. A fal mellé ültem, esni kezdett a felhőből. 
Vesszen el az, ki tőlem elrabolta a szeretöm.»8) 

Der beder khordem, khordem, kásekí mi mordéin 
Ez on kende lebet jek khurde mi khordem 
Terkes kon o gosei firákes binisin 
Ne sir-i sutúr kh'áh ne didár e 'ereb 
Khun e dsiger khordem, khordem, káseki mordom 
Ez 011 kende lehet jek khurde mikhordem. 

*) Eger ez ták-e abrújet biűftem ber hemikhizem 
Eger ez biszutün úftem umid-e Zindegi dárem 

Umid-e Zindegi dárem 
Pesz ez csondin sikibái sebi já rebb teván díden 
Ke seine dide ber erfrúzem der niihrábe abrújet 
Der mihráb-e abrújet. 

2) Kászed kú tá firisztem szú-je to 
Ghajretein äjed ke bined rú-je to 
Szú-je to, szú-je to. Rúje-to rűjeto 
Jek nefesz ej khurrem bád-e szebá 
Ez ber-o jár ámedei merli ebá 
De' szebá, de' szebá, merhebá, merhebá 
Morg-e delem dáné kliore 'ars búd 
Dám sod turrei gejszú-je to 
'Ars búd, szúje-to szú-je to. 

3) Der khijábúii miguzestem járein ez pelilúm gnzost 
Holg-e csesmes bedldem 'eskem ez d&mún guzest 
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líokonai hűtlenségén így kesereg a népdal hőse. «Magas hegy 
tetején tűzön a bográcsom. Rizs fői benne, nyugtalan a szívem. 
Rizs fői benne, birkák tejében. Szakított velünk ez a rokonok népe 
(azaz elhagytak engem).»1) 

A politika aránylag kevés helyet foglal el a perzsa népkölté-
szetben. De azért vannak politikai színezetű dalok is. Ilyen a 
Zill esz-Szultán Naszreddin sah fia és a mostani perzsa király idő-
sebb fivéréről szóló nota. Zill esz-Szultán erélyes kormányzásáért 
nagy népszerűségnek örvendett egész Perzsiában. A trónörököst 
pedig nem sokra becsülték.2) így nem csoda, ha félt tehetségesebb 
vetélytársától. 

Ármánykodásaival sikerült megnyernie atyja Naszreddin ke-
gyét, ki elhatározta, hogy ártalmatlanná teszi az alacsonyabb 
származású (Zill esz-Szultán anyja rabszolga nő volt) herczeget. 
1888-ban Teheránba hivatta őt és hirtelen minden előleges intés 
nélkül Iszfahán városának kivételével minden kormányzóságától 
megfosztotta.8) 

Ennek az óriási feltűnést keltő eseménynek köszöni keletke-
zését a Zill esz-Szultán szájába adott dal. «Zill esz-Szultán királyfi 
vagyok én. Én vagyok Irán lámpájának a szeme. Megbántam, 
hogy eljöttem. Királyi atyám, mi volt az én bűnöm? Mi volt ezen 
sötét napom oka. 

Sehogy sem megy a fejembe, hogy trónörökös fivérem király 
legyen, én meg szolga. Királyi atyám, mi volt a vétkem ? Mi volt 

Ber szer-e divár nisesztem ábr baridén girift 
Kliák ber ferkes n isin ed lier ke jár ez men girift 

M Szer-e kuli-e bulend digem bebár eszt 
Birinds midsused del bi korráreszt 
Birinds midsused bá sir-e misün 
Teme' kendend ze ma in geűm-e khisún. 

*) Sven Hedin Yeliad är icke heller bland folket syimerligen po-
pulär, men Sei i Sultan är bade aktad och fruktad pä grund af sin 
kloka och energiska styrelse. 

Genom Persien Mesopotamien och, Kavkasien (Stockholm 1887) 117 1. 
3) Suddenly without any warning, came the news that he had been 

deprived of all his governements, with the exception of the city of Isfa-
han ; that he and some of his ministers who had accompanied him to 
the capital were kept to all intents and purposes prisoners within its 
walls. Browne A year amongst the Persians (Lond. 1893) 104 1. 
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oka rossz napomnak )azaz szerencsétlenségemnek)? Hol van Kasán 
és Kurdjsztánom? Ferahán kormányzóságom? Én, ki Teherán 
rabja vagyok. Királyi atyám, mi volt az én bűnöm? Mi volt az én 
szerencsétlen napom oka?»1) 

Elég prózaiasan jó falathoz hasonlítja kedvesét egy népdal-
ban a szerető. «Álldogáltam, jött és elment egy sétáló cziprus. 
Egy puszpángfa termetű bimbó szájú jött és eltávozott. így szólék 
szívemhez: oh te, szerencsétlen szívem, láttad, hogy milyen falat 
jött a szájhoz és elment onnan.»2) 

Egy dalban almához van hasonlítva a kedves fehér piros 
arcza és az imádó ezüstbe foglaltatja a kedvesétől kapott almát. 
«Az utczára kijöttél és egy almát adtál nekem. Még meg van az 
az alma, melyet te nekem adtál. Száz ezüstbe foglaltam és becs-
ben tartom.»3) 

A bordalok közt a sok 'Omer Ivhejjám és Háfiz utánzat mel-
lett pórias eredetüket homlokukon viselő is akad elég. «Adj egy 

1) Sázde i Zel-esz-Szultánem 
Csesme csirágli-e Iránéin 
Ez ömeden pesimánem 
Sáli bába gonáli-e men ese bűd 
In rúz-e szijáli-e men cse bűd 
Bá velia'd biráderem 
An szultán ve men csákerem 
Hies nereved der kliáterem 

. Sáli bábá gonáh-e men cse bűd 
In rűz-e szijáh-e men cse bűd 
Kú Kásán o Kurdisztánem 
Kú hákem Feráhánem 
Men ke eszir-e Teheránom 
Sáh bábá gonáh-e men cse bűd 
In rűz-e sijáh-e men cse búd, 

2) Isztáde bűdem szerv e reván ämed o reft 
Semsád kedd o goncsc dehán ämed o reft 
Delrá goftem ej del-e kom thá-l'e*) men 
Didi ke cse lokm-e bedehán ämed o reft. 

*) tliál'e a. in. tál'i ; a tá igen gyakran kap a modern kiej-
tésben hehezetet. 

3) Bekúcse der ámedi o jek szibem dádi 
Hemreng-e khodet szurkh o szefidem dádi 
On szibl ke to dádé i henűzes dárem 
Szed mikre girifte ein 'ezízes dárem. 
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üveg bort dervisek csapiárosa ? Bort adtál nekem, sültet adj a 

nyársról ? Hadsi leány, adj egy pohár bort ?» (a két utolsó sort 
frivol tartalma miatt nem fordítom).1) 

«Ha van eszed, így szól a dal, menj a korcsmába. Tégy szert 
egy tündérszépségre és légy bolond. A rosszat látó, síró szemnek 
kiszurását kívánom. Nem számítok én a paradicsomra, veled 
egyesülni óhajtok édesem.»2) 

A szokásos, a költészetből jól ismert modorban szól a bor-
ivásról és a szerelemről a dal «Attól a bodros hajfürtödtől van 
szívemnek a baja. Ajkadnak a barna szépség foltja az én szívem 
csomójának a felbontója. Oh édesem, adj nekem bort. Mértékkel 
adj bort. Mondtam, hogy a szívem így szólt, vérrel telítem azt.» 

Mondtam, a szemem így szólt, olyanná teszem azt, mint az 
Oxus-folyam. Oh barátnőm, adj bort. Mértékkel adj bort. Vedd el 
attól a törvénytelen szülöttől (vagy gaztól), add nekem, a törvényes 
gyereknek. Mondtam, hogy a testem így szólt, néhány nap múlva 
megbolondítom és kiűzöm a városból. 

Oh kedvesem, adj bort. Kellő mennyiségű italt adj. Attól a 
törvénytelen gyerektől vedd el s add nekem, a törvényesnek.3) 

*) Szák i dervisán dsám-e serábem de*) 
Serábem dádi szikh-e kebábem dc 
Doklitere Hádsi dsám-e serábem de 
Dokkter-e Hádsi bamá doroszt tá kun 
Bende selváveret suvej suvej vá kun. 

*) de a. m. dili. 
-) Egei' 'egl dári bemejkháne seú 

Perirá l>edeszt ár o diváne seű 
Ez girje csesm-e bedbin peivesztc ál kháhem 
Ne buved szere-behestem járá veszál kháhem. 

*) 'egl a. m. 'aki. 
3) On Zolf e muszelszelet belá-je dele men 

On khál-e lebet ukde gusá-je del-e men 
Ej jár merá báde bede 
Báde beendáze bede 
Gol'tem ke delem goft ke por kliűn kunemes 
Goftem csesmein goft ke Dsejliűn kunemes 

Ej jár merá báde bede 
Báde beendáze bede 
Ez on herámzáde begir 
Be men lielálzáde bede 

\m 
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Télen a bor a részegeseknek elővarázsolja a tavaszt. «Télen 
a borivóknak eljött a kert és a tavasz. Csapláros te itasd meg őket 
a borral. Mert eljött az imádott. Eljött a kedves szépség, ez a 
csupa csalfaság, ez a csupa ragyogás, ez a szívrabló. 

Húzd rá zenész, énekelj korcsmáros. Jóra fordult a sors. 
A rózsaidénykor, oh te bájos lény, éjjel-nappal nyilvánosan idd a 
bort. Láttad, láttad szívrabló az ölembe, az ölembe ? Te vagy, te 
vagy szemem, szemem fénye. Szempilláid nyilától meglőve ég a 
szívem, lteszket a testem.»1) 

Nem ritkán török kifejezéseket használ a perzsa népdal : 
«Áldozatod vagyok, gyors lovas. A mint vágtatsz, hozd el barátom. 
Jöjj, jöjj (törökül). Elmentem az ékszerészboltba, láttam egy pár 
gyűrűt. Barátom, jöjj, oh jer, jer» (törökül).2) 

Egy török mondattal kezdődik egy népdal, mely Emin esz-

Goftem ke teneni goft pesz ez rúzl csend 
Medsnún kunéin vez sehr liirűn kuneines 

Ej jár merá báde liede 
Báde beendáze liede 
Ez 011 lierámzáde begir 
Be men lielálzáde bede 

x) Faszl-e zemisztán be niej peresztán 
Behár o bosztán ámed. 
Száki bá isán 
Tho mej binusán 
Ke dsán dsánán ámed 
Amed nigár in lieine degliár 
In heme dselál in delber 
Mutrib to bizen szági binevá 
Bű kerde kezá 
Der faszl-e gol ej nigárá 
Mej bokhor rúz o seb áskárá 
Didi, didi be boréin, beberein 
Tűi, tűi nűr e beszereni beszerem 
Zede tire muzsegán del szuzáu dárem 

Ten lerzán dárem. 
a) Gorbáneteni csábuk szuvár 

Hemcsű miri járom biár 

Gel, gel 
Heftern dukán-e zergeri 
Dideni dó tá engusteri 
Járe men gel, áj gel, gel. 
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Sultan gyermekkori szépségét is megemlíti. «Mondtam, adj egy 
csókot kalácssütő felesége (törökül). Istenem, te légy az én bará-
tom, te légy az én sötét éjszakám. Az Il-Khán-kert utczájában 
(ott volt Emin esz-Szultán házai Emin ész-Szultán öli az emireket 
(azaz maga iránti szerelemre gerjeszti érzelmeiket). 

Szemöldöke Íjának szempilla nyila szivemen (májamon) ta-
lált, ö öl meg engem.»1) 

Törökül hívja egy népdal hőse magához az iszfaháni szép-
séget. «Iszfaháni ártatlanka Zele Szultán alattvalója. Kecses moz-
dulatú. Allj, állj meg (törökül) ártatlanka. Asszony, állj meg, állj 
meg te ártatlanka» (törökül).2) 

A szerelem legnagyobb foka, ha kedveseért vallását is o t 
hagyja az imádó. Ez a klasszikus irodalomból jól ismert vonás 
gyakran előjön a perzsa népdalokban. 

Tegnap nem voltál keblemen. Megyek, zsidó leszek. Enge-
delmes vagyok, te reád hallgatok Hanbale vagy igen (ha hanbale 
itt a sirázi szójárás szerint a. m. igen). Én a te áldozatod vagyok 
Hanbale.8) 

Ugyanezt teszi egy szerelmes a dal szerint egy szép mágus 
vagyis gebr fiúért. «Csodaszép tűzimádó fiút láttam. Elhagytam a 
hitet és a templomban foglaltam helyet. Új hitnek adtam át szí-
vemet és nyakamba vettem az övet. Oh czimborák, Istenemre mon-
dom, csodálatos egy cserét csináltam.»4) 

l) De dem bir búsze ver bír búsze ver zen burekesi bási 
Khodá jár e men to básl seb-e tár e men to básl 
Rászt-e khijábún bágli e Il-Khánl Emin esz Szultán umerá 

mikused [mikused. 
Abrú kemúnese muzsegán tires ber dsigerem zed ú merá 

s) Ma'szume iszfaháne 
Ra'jet Zel-esz-Szultáne 
Gerden kliúb ml dsűnbáne 
Dúr, dúr ma'szűrne 
Kari, dúr, dúr ma'szúme. 

3) Dl seb berem ne búdi 
Mlrem*) misem**) ja'údí 
Mut' muti'e dsán Hánbále 
Men torá gurbán Hánbale. 

*) mlrem a. 111. mírevem. •*) misem a. 111. misevem. 
4) Didem imrúz 'edseb moghbeese ra 'nál 

Gestern ez din o giriftem bekiliszá dsái 
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Az erotikus perzsa irodalomban szokásos módon a kagylóba 
való gyöngy hintéssel rajzolja a szerelmi gyönyört. «Magas kastély-
nak vagyok én ma éjjel a vendége. Koldus voltam, de ma éjszaka 
szultán vagyok. Menj és jól (szó szerint részeg módra) készítsd el 
a helyemet. Mert ma éjjel gyöngyöt hintek én a kagylóra.»1) 

A kikapó babáját elég csipösen a közfürdőlepedőjéhez hason-
lítja egy népdal hőse. «Mondjátok meg babámnak, hogy én többé 
nem vagyok a szeretője. Ne áruld a szépségedet, mert én nem va-
gyok a vevője. Te fürdőlepedő vagy és mindenkinek a vállán nyug-
szol. Én senki fürdőlepedőjének nem vagyok az őrzője.2) 

A szójáték sokszor előjön a népdalban. Egy keresztyén leány-
ról szól a következő népdal: «Oh te, kinek szokása és természete 
a szívszakítás. Törd össze a szívünket, hisz jó ennek a dolognak a 
vége. Szívrabló édes. Szírabló lelkem. Mindennek, a mi eltört, 
lemegy az értéke.» 

Csak a szerelmes szívének és a kedves bodor hajfürtjének 
nem. Holdam. Én holdam. xOrült lett ez az én szívem, asszonyom. 
Csupa vér lett ez a szív, asszonyom. Ha a szerelmi búval meg-
barátkozik a szív. Fölül akkor a vágy paripájára a szív. Holdam, 
holdam. Ha nem léteznék szív, hol tartózkodnék a jó barát. Ha 
nem lenne jó barát, mire szolgálna akkor a szív? Holdam. Én 
holdam. Tele vér lett ez a szív, asszonyom. Oh te, ki Jézus lehe-
letű szívrabló keresztyén vagy. 

Ivivánom, hogy keblemre jöjj éjjel félelem nélkül (vissza-
adhatatlan szójáték a terszái a. m. keresztyén és bi térsz ái a. m. 
félelem nélkül jöjj szavakkal). Szivrabló lelkem! Szívrabló lelkem! 
Én a te lábad fejéhez dörzsölöm nedves szemem. Te nedves ajkad 

Deli bedin dádem zunnár hegeiden besztem 
Ej refikán bekhodá kerdem 'edseb szeudftí. 

*) Szer-e kaszr-e billend mihműnem imseb 
tíedá bűdéin veli szultánéin imseb 
Bireű dsái meni ínesztáne ondáz 
Ke dórrá her szedet' efsűneni imseb. 

2) t á r rá bigűjid ke men diger jár nejem. 
Hosznet mefiros ke men kherídár nojeni 
To leng-o haműmi o bedos-e heme kesz 
Men leng-e haműmi kesz negehdár nejein, 
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dörzsöld az én száraz a jkamhoz! Szívrabló lelkem. Örült lett ez az 
én szívem, asszonyom. Teli vér lett ez a szív, asszonyom.»1). 

Kérdi egy dalban hűtlen kedvesétől az imádója, hogy miért 
oly sápadt. «Oh zsarnok viszonyt felbontó kedves! Ki elraboltad 
a hitet és nem mutattál hűséget. Jer ide sápadt arczú úrhölgy? 
Jöjj ide fehér képű asszonyság? Miért lett sápadt arczod? IJtczád-
ban ismerős vagyok, de színed elé nem juthatok. Véres szájú far-
kas vagyok, mely nem látta Józsefet. (Czélzással az ismeretes mo-
hammedán legendára). Jer ide sápadt arczú úrhölgy ? Jöjj ide 
fehér arczú asszonyság? Miért oly sápadt az arczod ?»2) 

Az udvarlóját sokáig türelem próbára tevő leányhoz így szól 
egy dal: «Oh barátnőm (illetőleg kedvesem), te tudod, hogy kegyet-

1) Ej onke bedel sikesztenet 'adet o kliúszt 
Bisiken dele m i ke ákhir-e kár nikűszt 
Delbor dsán Delber Dsán 
Hercse sikeszteszt gejinetes uiisikened 
Ellá del-e 'ásek o kheni turrei dűszt 
Máli-e men ! Máli-e men ! 
Medsnűn sode ín del-e men kliánum 
Por khún sode in del-e men kliánum 
Ger beghame 'esk százkár ájed del 
Ber merkeb-e árezű szuvár ájed del 

Máh-e men. Máh-e men. 
Ger del nebűd kudsá veten százed dűszt 
Ver duszt nebásed becse kár ájed del 
Máh-e men. Máh-e men. 
Medsnűn sode in dele-men kliánum 
Ej delber 'Isza nefesz terszái 
Khá'hem beberem sebi to id térsz ái 
Men ber kef-e pájet dide ter szájem 
Tlio ber leb-e khosk-e men leb-e ter száji 
Delberdsán 
Medsnűn sode in dele men ej kliánum 
Por khún sode "111 del-e inén ej kliánum. 

2) Ej jár dsefá kerde o pej vend burride 
Din bürde vefádári o 'alid i tű nedide 
Biá kliánum szefide. biá kliánum szefide. 
Cserá renget períde 
Der kű-je to ma'rűfem vez rú-je to mehrűm 
Gorg delien álűde ve Juszűfra nedide 
Biá khánum szefide, biá khánum szefide. 
Cserá renget períde. 
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lenségedet tűröm. Mikor remélhetem a veled találkozást? Meddig 
vetsz még tűzet keháhbá sült szívemre.»1) 

Még Khizr próféta sem él oly boldogan az élet forrásának a 
vizével, mint a boldog szerelmes. «Nem él oly jól Khizr az élet 
vizéből, mint én. 

Ki a te szépségedre vágyva, élve tűzben-vízben vagyok. Teg-
nap setét éjjel jöttél, igen ízlésemre való voltál. Szétszórt hajjal 
jöttél, igen tetszőssé tetted magad.»2) 

Egy dalban igy mentegeti magát a leány, hogy állhatatosan 
követi öt a szeretője. 

«Ha 'Ebbasz bele nem egyezik, mit tegyek én ? Ha nem tágít 
tőlünk, mi tevő legyek ? 

'Ebbász lelkem,'Ebbász kuszált hajfürtű 'Ebbász. Oh 'Ebbasz! 
Én neked áldozatod vagyok 'Ebbász.»3) 

Felsorolja egy dalban a szerető, hogy mit vásárolt szép ba-
bájának. «A mint szemeidet megláttam, szurmét (szemfestéket) 
vettem számodra. Szemöldökeidet megpillantva, fekete festéket 
vásároltam neked. 

Mihelyt meglátám füleidet, mindjárt függőt vettem számukra. 
Hajfürteidet meglátva, fésiit vettem nekik. Megpillantva szép ke-
zeidet, karperczet vettem számodra.»4) 

*) Ej dúszt tű midáni 
Hesztem bedsefá-je to 
Tá kej betevánem búd 
Ummide legá-je*) to 
Tá kej to zeni átes 
Ber gelb-e**) kebábe men. 

*) legáje a. ni. likájet. 
**) gelb a. in. kalb. 

2) Khezr ze äb-e zendagi klios ne zijed csenán ke men 
Kez lievesz-e dsemál-e to zende der ab o átesem 
Dl seb seb-e tár ámedl khejli meze kérdi 
Bá zolf-e perlsán áinedi khejli meze kérdi 

8) 'Ebbász ke riza nemised*) men ose kár knnem 
'Ebbász, 'Ebbászdsán, hej 'Ebbász zolf e perisan bej 'Ebbasz 
Men torá kurbán liej 'Ebbász. 

*) nemised a. m. nemiseved. 
4) Csesniátrá ke didem szűrnie berát klieridem 

Abrűtrá ke didem vesznie berát klieridem 
Gosátrá ke didem gosvárs berát klieridem 
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A hova csak akarja, oda csábíthatja őt az imádó ttja. «Pány-
vát vetett a nyakamba a barátom. Oda vezet engem, hová a kedve 
tartja. Hol a mecsetbe, hol a keresztény zárdába (illetőleg korcs-
mába) visz. 

Mindenhová elvezet engem, hová csak akar.»1) 
Az ajtó és a szobafalat hívja tanukul a szerelmes, hogy nincs 

neki mással viszonya. «Az első nap, mikor én megláttalak, már 
akkor mondtam. Ez az, ki elsötétíti majd napomat (azaz szerelmi 
bút hoz reám). 

Ne hallgass reá édesem, hogy kívüled van nekem más sze-
retőm. Vagy hogy én éjjel-nappal egyébre gondolok náladnál. Ha 
azt mondanám is, hogy nem törődöm veled. Ajtó és fal tanúskod-
nának, hogy az nem úgy van.»2) 

Ékszernek nevezi egy népdal valószínűleg czélzással a leány 
nevére a szép kedvest. «Ebből az utczából elvinni az ékszeremet. 
Annyi mint liandsárral összevagdalni a májamat. Lelkem ékszer! 
Lelkem ékszere! 

É n magamon kívül vagyok az ékszer miatt. Mert erős kezé-
től nyomorult (szó szerint lerombolt, romba dőlt házú) vagyok. 
Lelkem ékszer. Lelkem ékszere. Ittas, bolond vagy te ékszerem. 
Igen bájos vagy te, ékszerem.»8) 

Zolfátrá ke didem sűne berát kherldem 
Desztátrá ke didem desztbend berát kberidem. 

*) Reste bér gerdenem efgende düszt 
Mikesed her dsá ke kháterliái úszt 
Geh bedejrem gá*) meszdsed mikesed 
Mikesed lier dsá ke kliáterhá i liszt 

*) gá a. m. gáli. 
2) Rűze-evvel bedidemet goftem 

Onke rűzem szíj eh kimed in eszt 
Mesineü ej dűszt ke gliejr ez to merá jári lieszt 
Já seb-o rűz bedsűz fekr-e to em kári lieszt 
Ger begűjem ke merá bá-to kári níszt 
Der o divár geválii bedehed kári lieszt. 

3) Ez in kűcse bi-bűrden zlvéremrá 
Ze khendser páré kerden dsigeremrá 
Ziverdsán, Ziverdsánl Ziverdsán, Zlverdsán! 
Men ez deszt-e Ziver háli nedárem 
Ke ez deszt-e kalir es kháneklierábem 
Ziverdsán Ziverdsán ! 
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Sárguló arczára hivatkozva így esdekel egy dalban a szerel-
mes. «Te raboltad el tőlem a szívemet, oh te hamis angyal. Elvit-
ted és kinek adtad tegnap a kezébe, te tündér. Holdarczú lélek, 
gyarapító szívrabló, rosszul vagyok. Szívem rablója, fejem koro-
nája . Egy pillanatra jöjj a keblemre ! Tekintsd ezt a sárga arczo-
mat. Gyógyítsd meg fájdalmamat.»1) 

Valami babonára czéloz a következő kissé homályos népdal. 
«Az én barátom zsebkendője elveszett a rózsafa alatt. Halálom 
láttad. Ne jöjj, ne jöjj. Ágról ágra szállva zajong (sic) a csalogány. 
Halálom láttad. Ne jöjj, ne jöjj.»'2) 

A szerelem nem könnyű dolog. «A gránátalmafa tetején áll 
a nap. A szerelmes zavartan tétován álldogál az utczában. Azt 
mondják, könnyű a szerelmeskedés. 

Ne szerelmeskedjél, mert az gyógyszer nélküli fájdalom. Oh 
bolond, oh szerelmes, mondd, de igazad van. Ma nem tudom, 
hogyan jöttél a kezembe. Hogy kora reggel részeg fejjel jöttél. Ha 
a szívem vérét iszod is, nem adlak ki a kezemből. Mert szívem 
vére ut ján jutottál a kezembe. Oh bolond, oh szerelmes, oh szív-
rabló, oh fejedelem. De igazad van, mondd.»8) 

Ziver lueszt o melengem 
Ziver kliejli kasengem 

l) Del tű ez men bordl ej sokli szerűs ! 
Burdl beki biszepordi deszt peri dús 
Mehliká delrubá dsán fezá gestern mnsewes 
Del ber-e inen táds-e szere men. 
Belize to bi& der ber-e men 
Nezer benemä ber In rűkli e zerdem 
Bekun dermán in derdem. 

3) Desztmál-e járeni gom sod zlr direkbt-e gol 
Merg-e men didi. Nái ! Nái ! 
Sáklie besáklie bend sode dsíli*) dsíli mizened bolbol 
Merg-e men didi. Nái! Nái ? 

*) dsili a. m. dsigh vagy dsikah clamor Völlers ]. 546. 1. 
3) Aftáb beszer-e direkht-e gol bendánc 

'Asek bemiján kúcse szor gerdáne 
Mordom migújend 'áseki aszáne 
'Aseki ínekon ke derd bi derrnáne 
Aj válih aj bálih*) veli liakk dári bugú 
Imrúz nedánem bocse deszt áinedei 

*) bálih a. in. válih. 
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A szeretett lény bájait a költészetből jól ismert hasonlatokkal 
rajzolja a perzsa népdal. «Kellemét három dolog lopta el két aj-
kadról. Egyik az élet, a második Zemzem, a harmadik a Keuszer 
vize. Három dolog részes két hajfonatod jó illatában. Az egyik a 
szellő, a másik a mosusz, a harmadik az illatszert füstölő. Varázs-
lattal hármat raboltál te el a holdtól, a huritól és a peritől. 

Az egyik a szépség, a másik az arcz, a harmadik a termet.»1) 
Hasonló felsoroló modorban van tartva egy másik népdal: 

«Ezer szolgád neked alakod, arezod és képed. Az egyik olyan mint 
a cziprus, a második mint a rózsa, a harmadik meg mint a hold. 

Egy csókban három dolgot adj nekem a két ajakról. Az egyik 
a rubint, a második pisztácz, a harmadik a czukor. Három dolog 
nedves szerelmi búdban a szem vízétől. Az egyik a takaró, a má-
sik a párna, a harmadik az ágyiruha.»2) 

Az igazi szerelmes, mondja a dal, nem törődik a rendőrség-
gel. «Kedvesem szeretője vagyok én, mi közém nekem a hitetlen-
séghez és a hithez. 

Nekem a vele való egyesülésre szomjazónak mit ér az élet 
forrása ? 

Imádottam ajkán találom én fel az élet jelét. Aztán, oh én 
lelkem, mit törődjek én a lelketlen rendőrséggel (az eredetiben a 
francziából vett police szó van használva). 

Kez evvel bámdád illeszt ämedei 
Ger kliűne delem khori ze desztet nedihem 
Zirá ke bekhun-e del bedeszt ämedei 

Aj válili, aj bálih 
Aj delber aj szerver 
Yeli hakk dári bugű. 

1) I.etáfet ez dó leb-e to rebúde eszt sze csíz 
Jeki héját o dovom Zemzem á*) szevom Keuszer 
Be bűje klios ze dő zolfet sze csiz bekre berend 
•foki neszim dovom cseliro-vo •*) szevom pejker. 

*) á a. m. ű és. **) vo a. m. ve és. 
a) Hezár bende tora heszt kedd o 'ariz o rű 

Jeki cse szorv-o dovom csűn gol o szevom cse kemer*) 
Merá sze csíz bebeklis ez dő leb jeki bűsze 
Jeki agigo** l dovom piszte-vo szevom sekor 
Sze csiz ez ghem-e 'esket beáb-e dido derend 
Jeki leháf o dovom báles-o szevom beszter. 

*) kemer a. m. kamar. **) 'agiga. m. 'akik. 
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A szerelem megöltje vagyok én, mi dolgom van nekem a 
kerületi rendőrfőnökkel? Az ő tönkretettje, buko t t j avagvokén , 
mi dolgom van nekem a törvényszéknél?»1) 

Az esőre hajló borús idö, mely igen alkalmas a titkos össze-
jövetelre, több dalban előjön: «Felhős éjszaka van, eső lesz. Az 
iszfaháni lóvezető fog eljönni. Lóvezetők, csendesen hajtsatok. 
Mert holnap az a fényes hold fog felkeresni.»2) 

Igen sok dalban kedvesét hívja magához a szerető. «En a 
szemöldök nyílásainak a kezétől féltemben nem merek minden-
felé járni. Jöjj el sétáló cziprusom. Te vagy az én lelkem nyu-
galma. Jer ide bimbószájúm. Te vagy az, a meddig csak fennáll a 
világ. Micsoda óh szépség ez a sok harag és erőszakosság ? Mi 
annak az oka, hogy nem esik meg raj tunk a szíved? Jöjj, te vagy 
az én ragyogó holdam s te lészsz az én szépek királyom, a meddig 
csak a világ világ lesz.»3) 

Egy együgyű kis dalban csirkének van nevezve a szerető. 
«A csirke mely az enyém s melyé én vagyok. Még nem lett reggel 

*) 'Asek-e járem merá bit kofr o imám cse kár 
Tesne-je vésziéin merá bá csesmeje ltejván cse kár 
Ez leb-e dsán&n benti jábent nesáne zendegl 
Pesz nierá ej dsán-e itten bádsáne bidsánán poliszé cse kár 
Kust-eje 'eskeni merit bá sehneje deuron cse kár 
Mufiesze unem nierá bá zemreje-diván cse kár. 

a) Seite abroszt o bárűn kltáhed ámed 
Dselu-dár e szipáltűn khálted ámed 
Dseleű dárún ke lengerdár blránid 
Ke ferdá mált-e táván kltáhed ámed. 

3) Men ez deszt-e keinándárán-e ábrú 
Nemi árem guzer kérdett lieber szú 
Biá szerv revánem 
Tűi áráme dsánem 
Biá goncse deliánent 
Tű básí 
Tá dsehán básed tű bási 
Nigárá in heme kaltr o gltozeb csiszt 
Delet ber má no mi szüzed szebeb csiszt 
Biá máh tábánem tui 
Sáh kltűbánem tű bási 
Tá dsehán básed tű bási. 
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s már is kimegy az utczára. Mert nem bántom én a holdat, azt a 
kutya apjút nem sértem én.»1) 

A tervbe vett utazásnak elhalasztására vagy arról lemon-
dásra szólítja fel a választottját. »Te láttad, hogy mit tettem sze-
relemből. A bor elfogyasztása után lelkemet dobtam oda ajándé-
kúl. Nem hagyok fel a kereséssel, míg csak el nem érem a kíván-
ságom. Vagy lelkem egygyé lesz kedvesemmel vagy kimegy lelkem 
a testemből. 

Oh holdhoz hasonló arczú, lelkem a te váltság díjad. Hagyj 
fel ezzel az utazással?»2) 

Saját fejét a jánl ja fel ajándékul kedvesének, ha az őt éjszaka 
meglátogatja. «Ha éjjel hűségből hozzám eljön. En fejemet vetem 
úti ajándékként eléd. Bugyogó holdam jobb vagy te a lelkemnél, 
te vagy az én szívrablóm. 

Én a k i őrült lettem, szépem. Oli szépség, vér borította el az 
én szemeimet. Nem neheztelek én, hogy másokkal barátkozol. Mit 
tettél én velem, hogy azt tegyed ő vele? 

Oh szellő, tőlem a tehetetlentől menj egy időre a rózsás kert 
felé (kedvesét nevezi rózsás kertnek). Szívrabló ! Szívrabló ! Kö-
szöntsd őt nevemben és mondd meg neki, hogy óh te, kinek a világ 
lelke a váltság díja. Szívrabló! Szívrabló? Fényes holdam jobb 
vagy te a lelkemnél. Te vagy az én szívrablóm. 

Én megőrültem, szépem. Tele vér lett a szemem, bájos 
alak. Mit vétettem, hogy így lealázott engem az ég. Két szemem-
ből könnyárt ontatott az ég. Egy tanácsot mondok neked, jól 
vigyázz. Ne tedd oly nyomorulttá és ne alacsonyítsd le úgy, 
mint engem, a szeretődet. Óh szívrabló ! Szívrabló ! Ne bántsd 
a szívét, te ezüsttestü. Ne égesse őt úgy, mint engem a szerelmi 

l) Dsudse inál-e men men mäl-e dsüdse 
Hála szobli nesode mired bekúcse 
Ke keiner nemizáredem men 
On szegpeder nemizáredem men. 

s) Der 'álem-e mehebbet didi cse kár kordém 
Ba'd ez szeporden-e mej dsánrá neszár kordom 
Deszt ez teleb nedárem tá kám-e men berájed 
Já dsán reszed bedsánán já dsán zi ten berájed 
Ej meli-liká ruhl fedá! 
Terk in széffel' kun. 
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bú . l i agyogó h o l d a m l e l k e m n c l j o b b vagy, te vagy az én szív-
rab lóm.» 1 ) 

Az e l távozó kedves d e r e k á r a kö tö t t kendőbő l k íván m a g á n a k 
szemfedő t a szere lmes . «Idegenbe m e n v e fo rdu l j a rczodda l h a -
zád felé. Derekad kendőjébő l cs iná l j n e k ü n k szemfedő t . Legyek 
én a te kü lo rszágba m e n é s e d á ldoza t a . F e h é r nyakad á ldoza t a 
legyek.»2) 

Sóha j toz ik , hogy n e h e z e n megköze l í the tő az ő szépe. «Te a 
v á r b a n vagy, én pedig a v á r l ábáná l . A te a jkad , fogad és s zemed 

*) Ger sebi ez vcfá bíái berem 
Men neszár-e rehet nemájem szerem 
Meli enverem ze dsán bihterem 
Tűi delberem 
Men ke medsnűn sodem nigárá 
Dide por kliűn sodem nigárá 
Nereiidsein ke bádigerán khú kuni 
Tű bá men cue. kérdi ke báíi kuni 
Ej szebá jekdemi ez men náteván 
Guzer kun zemáni szú-je Golisztán 
Delber 1 Delber ! 
Szelám-e men zár bervej reszán 
Bugű ej fedá-je tű dsán-e dsehán 
Delber! Delber! 
Mell enverem ez dsán bihterem 
Tűi delberem 
Menke medsnűn sodem nigárá 
Dide por kliűn sodem nigárá 
Cse kordém ke kh'árem íieműdi felek 
Szirisk ez dó csesmeni kesűdi felek 
Kuneni in neszihet bedsán zinhár 
Mekon 'áseketrá csű men kli'ár o zár 
Delber! Delber! 
Merendsán delesrá to ej szimten 
Mebádá beszózed zighem liemcsű men 
Meli enverem ze dsán liilitorem. 
Tűi delberem. 

") Beghurbet mírevi rű der veten kun 
Ez on sale keddet márá kefon kun 
Beghurbúne*) gheribi rettenet sem**) 
Begliurbűn-e belah-e gerdenet sem. 

*) glmrbán a. m. kurbán. 
**) sem a. m. se vem. 
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áldozata vagyok. Te a várban ülsz rózsabokor módra. Én csalo-
gányként lábadnál hallatom panaszom.»1) 

A szerelmes a dalban, mint már párszor előjött, kedvese vevő-
jének nevezi magát. «Én vagyok a te rubint ajkad vevője. Ha nem 
vagyok szerelmes, megölni való vagyok. H a nom vagyok szívvel 
lélekkel szerelmes, égjek el mint a fáklya a pusztaságban».2) 

Könnyeivel ir ja fel egy dal szerint a szerető, hogy kedvesé-
nek helye üres. «Minden tartományban hova csak mentem, min-
den irányban a merre csak utam vettem, szemeim vizével irtam 
fel, hogy kedvesem a te helyed üres. 

Jó dolog saját szemmel látni a tulipánarczúkat. Mit ér, ha 
az ember másoktól hallja leírásukat. Az őz fut a pusztaságból és 
bőg. Találomra mit ér futkosni a vadásznak ? 

Kelimhez így szólék, fogadj fel engem szolgádnak. Felelte, 
hogy öreg rabszolgát venni mi haszon.»8) 

A köznapi élet apró eseményeiből veszi tárgyát sok népdal. 
«Két szemével a búzát tisztította. Meglátva engem megtöltötte a 
vízipipát. Kinyújtottam két kezem, hogy megcsókoljam ajkait. 
Elfordítá fejét és a kertbe fordult».4) 

Egy népdal a moszlimek legkedveltebb szerelmi históriája 

11 To iter kal'e o men der páj-e kal'o 
Beghurtmn-e leb o dendűn o helge 
Tő der kal'e nisini khermen-e gol 
Menek pájet bénáiéin henicsft bolbol. 

2) Leb e l'el-e tora men musterijeni 
Eger 'ásek nebásem kustenijem 
Eger 'ásek nebásem bedel o dsűn 
Beszűzem meszle ines'al der bijábűn. 

3) Beher dijár ke retteni beher csemen ke reszidem 
Ze áb e dide nevestem ke jár dsá-je to kháliszt 
Diden klios eszt la'le rukhonrá becsesm-e kliis 
Tarifesán ze ghejr siniden cse faide 
Ahü ze dest mirevod o náre mízeneil 
Szejjáde bi vákif devlden ese faide 
Goftem Kelimrá begholámi kebúl kun 
Goftá gliolámi pir kheriden cse faide. 

4) Dó csesmánes ke gendum pák míkerd 
Merá midid o kalijűn csák míkerd 
D6 deszt kerilem ke lebánes bebaszom 
Szeres keds kord o mejl ber bágh míkerd. 
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Juszuf ós Zalikha történetére czélozva így szól. «Legyek én Isten 
szerelmeért a te váltság díjad oh tolvaj! Ezerszer mentem Egyip-
tomból Kanaan felé. Zulejkhám szemein kívül semmit sem láttam 
az útban. 

Mondd meg Jákobnak, hogy Egyiptomban láttam ugyanazt 
a Józsefet, kit te elvesztettél. Isten szerelmeért legyek én a te vált-
ságdíjad oh tolvaj! 

Oh Istenem Zulejkhá meghal a te kedvesed ('eziz a modern 
perzsában a. m. barát, kedves itt József később elnyert méltósá-
gára is czéloz), Józsefednek teste nem állja ki a börtönt. Isten 
szerelmeért legyek én a te váltságdíjad óh tolvaj» ! l ) 

Egy másik meglehetős magas színvonalú dalban együtt 
találjuk említve Juszúfot, Zulejkliát és a szerelmes nő keleti példa-
képét Lejlá-t. «Tetőtől talpig én a te irántad való hűség áldo-
zata vagyok. Meddig gyakorolod még te a hűtlenséget és megbíz-
hatatlanságot édesem» ? 

Mindenki legyen állandóan a te lábaidnál. Meddig ez a vér-
ontás mutass már egyszer kegyelmet. Hogy egyszer szerencsém 
lehessen hűségedhez. Ha meglátta volna Jákob állad gödröcskéjé-
nek kútját, abban a pillanatban érted odahagyta volna Józsefet. 

Szépségére nézve nem jobb náladnál Lejla. Nézd, hogy miat-
tad óh bálványszépség Medsnűn lettem (vagy megőrültem). Légy 
hozzám kegyes te kiért váltságdíj az én lelkem. Nyisd meg fülei-
det végre tanácsom befogadására. 

Hadd halljak pár igét ajkaidról? Hogy végre elnyerhessem 
hűséged igéretét. Tekintsd, hogy mimódon távozott el szemeimről 
az álom. Szerelmedért a te erőszakos kegyetlenséged miatt.»2) 

') Severn fed áj et men ez berájet elláhi ej duzd 
Hezár mertübe reftem ze Meszr dsüneb-e Ken'án 
Beghojr csesm-e Zulejkhá keszi beráh nedldem 
Severn fedájet men ez berájet elláhi ej duzd 
Bejakíib bugú ke der Meszr didem 
Hemán Juszűtirá ke gom kerde búdi 
Severn fedájet men ez berájet elláhi ej duzd 
Elláhi Zulejkhá 'ezizet bemired 
Ten-e Juszűfet tháb-e zendán nedáred 
Severn fedájet berájet elláhi ej duzd. 

") Pá tá szere men ender gorbán-e vofáj-e to 
Bi 'elül o vefáirá tá koj to kuni dsáná 
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Igen ritkán a férfi szépség dicsőítésével is találkozhatnia 
(«•Unokatestvér dédelgetem a te szűk szívedet. Szeretem a te csip-
kés hétszínű felöltődet (kehá). Hétszínű csipkés öltöny van rajtad. 
Három miszkál (mérték) arany a te gyűrűd. Abban az órában, 
mikor leülsz a gyülekezetben, három nővér a te fejed áldozata» 
(t. i. lesz).1) 

Egy másik népdal így magasztal egy szép fiút, illetőleg az 
irányában táplált szerelmi bút így rajzolja. «Annak a két hetes 
holdnak távolléte miatt újra feléledt a lecsillapúlt fájdalom. 
Nézem annak a fiúnak az alakját. Nincs a szívnek orvossága, mi 
tevő legyek» ? 2) 

Panaszkodik egy népdalban a férfi, hogy bármit vesz is neki, 
nem tetszik az a kedvesének. «Dolgom van az aranyművesek 
bazárjában. Az első boltban jó barátom van. Fáradságosan elme-
gyek a bazárba, fátyolt veszek s nem tetszik az neked. Fájdal-
masan elmegyek a bazárba felsőnadrágokat veszek számodra 

Szerháje heme khelkán madám bo pá-je to 
Khűn riz sevi tá kej rehm i to nemä ber men 
Tá bű bikeseni dsáná Jber ked-e vefá-je to 
•iakűb eger midid oncsáh-e zeneklidánet 
Endakhti Juszúfrá onlelize bedsájc to 
Der hoszn-e to bl járá Lejli ne ezán behter 
Benger ko sudem ej bot Medsnűn ez beráje to 
In pend-e merá ej dsán gűs kun to denn äklier 
Lutfi to nemá ber men dsáneni befedáje to 
Izhär bekun äkher jek nukte ez án lebliá 
Tá feiz bijábem men ez herf e vefáje to 
Benger ke cseszán refte kh'áb ez ber e esosmánem 
Ez 'esk-e to ej dsáná der dseűr o dsefáje to. 

*) Piszer 'amann' dele tenget binázem 
Kebá i csit o lieft renget binázem 
Kebá-je csit o heftreng der ber e to 
Sze miszkál tilá engusteri-to 
Heműn szá'et ke der medslisz nesini 
Sze-tá kh'áher begurbűn-e szere to. 

2) Ze liedsrc csesm-e onmáh-o dö hefte 
Szeri dáred belá der kh'áb refte 
Szuret-e on-piszer nezáre kunem 
Niszt dermán-e del cse csáre kunom. 
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s neked nem tetszenek. A bazárba elfáradok inget veszek s nincs 
ínyedre».1) 

Kéri kedvesét egy népdalban a szerető, hogy ne készítse el a 
vízipipát, mert megégethetné szép kezeit. «Két félig részeg szemed 
áldozata vagyok. Te ne készítsd el a vízipipát, mert megégeti a 
kezedet. Ne tölts a vízipipára, mert az nekünk tiltva van. Két kris-
tály fehér kezed áldozata vagyok.2) 

ígéri egy népdalban a szerelmes, hogy meddig csak ezüstje 
lesz, nem lesz kedvesével szemben fukar és pénzért veszi a csókot. 
«A meddig neked csak lesz csókod, elveszem én. A mig csak az 
ezüstben tart, szórom én azt. 

Azt akarom te légy az én barátom, barátom. Felvigyázóm, 
felvigyázóm te légy. Elválásod miatt panaszom van reád szívem-
ben. De jelenlétedben néma (szószerint nyelvetlen) vagyok. Óhaj-
tásom, te légy az én barátom, barátom. 

Oltalmazom, védőm te legyél. Ha a magas égbe feljutok. 
Attól kérdezem én majd meg, hogy ez vagy az hogyan is van. 
Akarom, te légy az én barátom, barátom. Az én szolgálóm, szol-
gálóm.»3) 

') Bebazár zergerán men kári dárom 
Bedukűn e evvoli men járí dárem 
Bebazár míroveni bederdmendí 
Ke csáder mikherom nemipeszendi 
Bebazár mirevem bederdmendí 
Ke csakhcsur míkherem nemipeszendi 
Bebazár mirevem bederdmendí 
Ke pirálien míkherem nemipeszendi. 

2) Begurbún o <16 csesm-e nim mesztet 
To kaliún csák mokon mi szüzed desztet 
To kaliűn csák mekon ber má herám eszt 
Begurbün-e belűr-e her dö desztet. 

3) Torá tá bűsze básed mi szitánem 
Merá tá nukre básed mi fisánem 
Mikh'áhem járe men jár e men to bási 
Nigeh dár-e men dár-e men to bási 
Sikájet dárem ez hedsr-e to der del 
Velikin der huzűrct bi zebánem 
Mikh'áhem jár-e men jár-e men to bási 
Nigehdár-e men dár-e men to bási 
Eger desztem reszed bor cserkh-o gerdűn 
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A kertbe kosárral kezében induló leánynak így udvarol a 
népdalban a legény: «Oh te kékszemű leány. Kosarat tartsz kezed-
ben és a kertbe szándékozol ruenni. Vedd fel kosaradat a kezedbe 
és jöjj a mi kertünkbe. Ülj a kezembe s nézz a szemembe. 

Ah te leány, ki összepakolva holmid útra készen állsz. Fáty-
lad alatt rózsacsokorral hirsz. Adj fátylad alatt nekünk egy csókot. 
Ezer fájó szivű imádód van neked. 

Hej miért makacskodol te leány. Miért vágod úgy félre feje-
den a sapkácskádat. Sapkádat fejedről egy művésznek adtam. Nem 
tudom én, hogy török volt-e vagy perzsa. Oh te leány, ki az Úr 
gazellája vagy. Ha száz évig maradsz is életben, az én birtokom 
lészsz.1) 

Az utcza nagy szerepet játszik a perzsa népköltészet termé-
keiben. «Ne menj azon az utczán, mert az hosszú egy utcza. A me-
csetbe ha mégy imának az ideje van. Azon az utczán, melyen 
elejétől végig járok én, sárga rózsa nyomában megyek én.»2) 

A Perzsiában oly gyakran pusztító pestis vagy kholeráról így 
szól egy népdal. «Van több panaszom a pestis miatt. Megölt az 

Ez ű purszein ke in csün eszt án csűn 
Mikli'áhem jár e men járe men to bási 
Peresztár-e men tár-e lien to bási. 

b Hejá dokhter ke csesm e-zágk dári 
Szebed ber deszt o mejl ber bágh dári 
Szebed deszt gir o mejl ber bágh-e má kon 
Szer-e deszteni nesin o< szelj e má kon 
Hejá dokhter ke bár beszte dári 
Bezir-e csáderet goldeszte dári 
Bezír e esáderet jek bűsze má de 
Hezárűn 'áseket del kliaszte dári 
Hejá dokhter cserá leds mikunl tn 
'Arakcsín ber szeret keds mlkuni to 
Arakcsin-e szeret dádem benákkás 
Nemidánem ke turkeszt já kizilbás 
Hejá dokhter ke ahű-je khodái 
Eger szed szál bemáni mál-o mái. 

2) Ez on kűcse merev kücse deráz eszt 
Bemeszdsid mirevi vekt e nemáz eszt 
Ez on kűcse ke szer tá szer revem men 
Bedumbál-e gole zord revem men. 
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e n n y i ezer i s tenes e m b e r t . E lőször Germsz í r t ke re s t e fel . M i n d e n 
l akó já t foglyul ej té a n n a k a f a l u n k . 

Másodszor Gezen v á r o s á t l á toga t t a meg. Tíz t e v é k e n y ember t 
ö l t m e g ott és két a s szony t . A r d e s z t á n b a n s z á m t a l a n n é p e t pusz-
t i to t t el. A nép , a fe lnő t tek és a k ics inyek közül . 

Űr re és T á m e b e n c s u p a is tenfé lő emberek l a k n a k . Ű r r e és 
Támebe n e m m e n t el a pes t is . 

Beha to l t T a r k b a és kö rnyékébe . Megölte a n e m e s czipésze-
ket.1) E i se m i n d e n l akó já t megszomor í to t t a . Fe lé t az o t t an i lako-
soknak föld a l á te t te . 

Betör t Mezze és környékébe . Megölte Szebz- 'Al i t és Kelb-
'Alit.»2) 

Igen sokszor h a l l h a t n i Pe rz s i ában egy n é p d a l t , m e l y b e n a 
szere tő m a c s k á n a k van nevezve . A m a c s k a k ü l ö n b e n a régi indek-

') Az eredetiben geve-kesá illetőleg egyesben geve-kes az akire a 
közfürdőbe menetelkor a lelmzott czipőket bizzák, gevo kos is, cui pedibus 
excalceatis calcei traduntur Völlers II. 1066 I. The person in whose care 
the shoes (in a public bath etc.) are given. Steingass A Comprehensive 
Persian-English Dictionary (Lond. 1893) 1109 1. Itt úgy látszik egyszerűen 
czipészt jolent. 

2) Dárem csend gile ez deszt-e vebá 
Kuste eszt csendín liezár khelke khodá 
Evveli bár ámede eszt ber Germ szil' 
Khelge*) on dehrá heme kerde eszir 
Dojom bár ámede eszt sebre Gezen 
Kuste eszt deli merd-e kári o dó zen 
Kuste ez Ardesztán khelge bisumár 
Ez onúsz vez sighár vez kibár 
Űrre o Táme heme merd-e khodá 
Űrre o Táme nerefteszt in vebá 
Várid Tark o meliáles geste eszt 
Geve-kesái**) nedsibí kuste eszt 
Khelge rise rá heme ghamnák kerd 
Niszfe án klielká bezir-e kliák kerd 
Várid Mezze vo meliáles geste eszt 
Szebz'alí o Kelb'alirá kuste eszt. 

*) kliolg a. m. klialk 
**) Geve-kesá a. m. geve keshá a perzsa többes liá a társalgási 

nyelvben többnyire á-nak hangzik (i preobladajuscsim okoncsaniem jav-
lajetszva á liá) Zsukovszkij Materialj- dija izucsenija perszidszkikli Nar-
jecsij (Szent Pétervár 1888) 212 1. 

131 



42 KÉGL SÁNDOR. 

nél is egyértelmű volt a szeretővel. Ezen a macska (marására) szó 
kétértelműségén alapszik a Katha Szárit Szagara mesegyüjtemény-
beli szójáték, midőn a Gautama szent ember feleségét Ahalját 
elszerető Indra isten macskává változik. «Abban a pillanatban 
(t. i. mikor a férjet Gautamát meglátta) félelmében macskaalakot 
öltött magára Indra. Ki áll ott, kérdezte aztán Ahaljától Gautama. 

Ez itt csak egy macska (vagy szerető), így felelt az prakrit 
nyelven, férjének nem egészen titkolva el az igazat. 

Igazán, ez a te szeretőd, így szólt erre nevetve a bölcs.»*) 
«Simaszörű macskám van. Elmegy a mennyasszony házába. 

Elhozza a kakas csirkéit. Jöjj szívrabló, dédelgetni, szeretgetni fog-
lak. Bizalmasod leszek. 

Megszabadítlak, kiszabadítalak a búbánt kötelékeiből. Jó ba-
rátod leszek. Macskám van fényes szőrű. Elmegy Irák városába. 
Hoz onnét lámpaféleket (vagy lámpához valókat). Jöjj szívrabló, 
dédelgetni, szeretgetni foglak. Bizalmaskodom veled. Megszabadít-
lak a búbánat békóitól. Szerető barátod leszek.»**) 

*) Márjárarúpaín cakre ca bhayád Indro'pi tatksanaiS 
Kali sthito'tra iti so'pricchad Alialyam atha Gautama 
Eso tliio kim majjáo ity apabhrasthavakryá 
Girá satyánurodhinyá sá tam pratyabravit patim 
Satyam tvajjára ity uktvá vihasan sa tato rnunih 

Katha-Sarit Sagara ed. Brockliaus (Lipcse 1839) 237 1. 
**) Görbe dárem cse malüsz 

Mired ') kliáne je 'arűsz 
Miáred dsűdse i kliorosz 
Delber biá náz náz uázet knnem 
Hemrázet kunem 
Ez geid-e'Ú gliem báz báz bázet kunem 
Dem százét kunem. 
Görbe dárem cse borákli3) 
Mired selireje Erákh4) 
Miáred eszbáb-e cserákh5) 
Delber bia náz náz názet kunem 
Hem rázet kunem 
Ez geide ghem báz báz bázet kunem 
Dem százét kunem 

1 j mired a. m. mireved. 2) geíd a. m. kaid. 3) borákli a. m. burák. 
*) 'Erákli a. m. 'Irák a k liás ejtése elég gyakori. 5) cserákli a. m. csirágli 
tehát ghain helyett kh. 
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A dervisről, kit a néphumor szokásos hu, hu, ő, ö (azaz Isten) 
felkiáltásáról hu-babának nevez, szól egy széltében énekelt nép-
dal. «A barátság rózsájának kinyílásától (szószerinti felkelésétől) 
csupa fény a mi vendégségünk. 

Hozz bort, a hárfa és a tamburin hangjai mellett. Jöjj hu-
baba ! Jer hubaba. Én azt láttam a dervisgyerek tulajdonságaiban, 
a mit Mózes látott a sinai hegyi tűzben. Jöjj hubaba ! Jer hubaba! 
Jer hubaba, hubaba, hubaba! Derekad kendője hubaba! A pázsit 
szőnyege letaposva lett a lábától. Annyi tudós és tudatlan perdült 
ott a tánczra. Egy rózsafa van házunk közepében (a dervis gyere-
ket érti a rózsafa nevezet alatt). Termete előtt eltörpül a kert 
cziprusainak a magassága. Jöjj hubaba! Jer hubaba! Hubaba, 
hubaba. Turbánod fonata kubaba.»1) 

Nagy nénjének szívtelenségét így rajzolja egy népdal hőse. 
«Lelkem, nagynéném az aj tóban állok. Sültre és kenyérre éhezem. 
Vesd meg az ágyam, hadd aludjam. Az ágynak nincsen matrácza. 
A nagynéne erre így felel.) Az éj kezdetén nincs semmi dol-
gom veled. 

Reggel majd kihúzom én a sírból az apádat» (perzsa károm-
kodás.2) 

1) Ez thal'et-e gol-e imiválat bezm-e má por nűr 
Biár bilde de áváz-e barbút o tembűr 
Biá bubába ! Biá húbábá ! 
Men ez semájil-e dervis becse 611 didem 
Ke did Muszá-je ' Imrán der tedselli-je tűr 
Biá liűbábá! Biá húbábá 
Hübábá ! Hübábá ! Húbábá ! 
Sál-e kemeret kű-bábá! 
Biszát-e szebze leked kűb sod bepá-je nesát 
Ze beszke 'arif o 'ániml bereksz berdseszt end 
Biá hű bábá! Biá hű bábá! 
•Toki direkht-e gol ender mijáne kháneje mászt 
Biá hú bábá! Biá hű bábá! 
Húbábá ! Húbábá ! Húbábá ! 
Risteje szeret kű bábá! 

2) Ammedsán der helge bábeni 
Gesne i nún o kebábem 
Rakh-te kh'áb bíendáz bekh'ábem 
Rakht-e kh'áb dösek nedáred 
Szer-o sám kárét nedáreni 
Dem-e szobh ágáét der árem. 
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Egjr európai leányra, ki 1889-ben az akkori rendőrfőnök 
gyermeke volt, alkalmazták a következő gúnydalt, Lejlának keresz-
telve el őt. «Nem voltam-e én a főnök l eánya? Az ötszáz főnyi 
rendőr uráé ? Lejla ! Lejla ! Jáczint és cziprus a Lejla. 

Ha Medsnűnnak zavart volt a szíve. Lejla nálánál zavartabb 
szívvel birt. 

Igen gyöngéd a Lejla. Fiatal menyasszony a Lejla (V. szép 
leány). 

Ha másokhoz volt hajlandósága. Miért hozott akkor engem 
hirbe (szó szerint miért törte akkor össze az edényemet) a Lejla ? 

Lejla ! Lejla ! Lejla! Kicsoda a Lejla. Európai a Lejla.»1) 
Lejla különben a perzsa népköltészetben a szerelmes nő jel-

képe. Olykor igen sikamlós dalokban is felhasználják a nevét. 
«Lejla lelkem, nyakad köré a kezem. Lelkem Lejla, hadd 

csókoljam a szádat. 0 az enyém, a mije van, az is enyém.»2) 
A végső sort illetlen tartalma miatt nem fordítom. 

Egy népdal felsorolja, hogy honnan kell házasodni. «Ha jó 
barátnőt akarsz, csimei leányt végy el. Ha tövis nélkül akarod a 
rózsát, handseni leánynyal kelj házasságra. Ha akarod, hogy fel-
találd a mennyországot, ghulam berzi vagy abjonei leányt végy 
nőül.»3) 

l) Meger men dokhter-e re'isz nebúdem 
Száheb-c púnszed-tá polisz nebúdem 
Lej la! Lejla! 
Szerv szumbul eszt Lejla 
Eger Medsnűn del sűríde dást 
Del Lejla ez ú súrideter dást 
Lejla ! Lejla ! 
Lejla malűsz eszt Lejla, 
Táze 'arűsz eszt Lejla 
Eger bädigeränes búd mejli cserá zerfe merá bisikeszt Lejli 
Lejla kiszt Lejla 
Ferengí eszt Lejla. 

a) Lejla dsán desztem gerdenet 
Lejla dsán lebet bebűszem 
Kbődes kbász máles khász 
Akli kirem dád klrem dád. 

s) Eger j á r kli'álií csime ji gir 
Gol bi khár mikh'áhi hendsení gir 
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Gunydalok, melyeknek a tárgya más mint a szerelem, arány-
lag nem nagy helyet foglalnak el a perzsa népköltészetben. Ilyen 
például a következő. «Szőlőéréskor a kertben vagyunk. Ha eső 
esik, fedél alá huzódunk. Ivenyerezéskor igen egészségesek vagyunk. 
He dolog időben sánták vagyunk.»1) 

A hősieskedést igy gúnyolja egy dal. «Mikor az asztal harcz-
teróre ugratok, egy pillanat alatt megtöltöm én kenyérrel a ha-
samat. 

Én az a bajnok vagyok, ki haragomban egy rőfnyire beülök 
a folyó vízbe. 

Az a hős vagyok én, ki a csata napján rést ütök handsárral 
a tiszta vizén. Fogammal vért szívok én ki a gránátalmából. Hadd 
tudják meg az emberek, hogy én milyen vitéz vagyok. Kanállal 
aludt tejet veszek én ki a fazékból. 

Hadd tudják meg az emberek, hogy én milyen vitéz vagyok. 
Fürószszel le veszek két levelet a platánról. 

Hadd lássa a világ milyen bős vagyok.»2) 

Eger kh'áhi ke dsennet híjáin 
Ghulám ber/.i ve ábjónei gir. 

1) Vekt-o engúr tűi bághlm 
Vekt-e bárűn tűi thághini*) 
Vekt-e nűn khőrden ke -csághhn 
Vekt-e kár kordon csulághlm. 

*) tliágh a. ni. tiík. 
**] Cságli a, m. esák. 

2) Bemejdán-e szofre csű dsevlán kunem 
Bejek dem sikemrá por ez nűn kunem 
Men 011 pelilevánem ke vekt-e ghezeb 
Nesined beäb-e reván jek vodsel) 
Men ón pehlevűnem ke rűz c meszáf 
Kuned khendser rekhne bor äb-e száf 
Zo dendűn der ärem ze khűn ez enár 
Ke merdom bedánend menem pehleván. 
Zo kásuk der ärem ze mászt ez teghár 
Ke merdom bedánend menem pehleván 
Ze ärre beburrem dó borg ez csenür 
Ke merdom bedánend menem pehleván.*) 

*) Valami hót sorral bővebb alakban kiadta és oroszra lefordította 
e verset Zsukovszkij Obrazcsik perszidszkago jumora Zapiszki Vosztocs-
nago Otdjelenija (Szent Pétervár 1886) I. 316 1. Az egész igen emlékeztet 
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Az elővigyázatra int egy oktató népdal. «Ha a lyukra teszed 
a kezedet, gondolj a kígyóra. Ha a földre teszed lábad, félj a tövis 
szúrásától. H a nem vagy úszó, ne tedd lábad a tengerbe. Ha bele 
merültél, gondolj annak a partjára.»1) 

Végül a népköltészet termékei közé sorolhatók talán a kol-
dusdalok Sájek a népies perzsa költő,2) ki az iráni koldus csavargó 
világot szatirizálja, több ilyen dalt jegyzett fel. 

Meglehetős száraz felsorolásai ezek azoknak a helyeknek, 
hová koldus megy avagy menni akar. 

«Sehresztán felé megyek én. Óvjon meg téged Isten a nyári 
hőségtől. Hadsekin ős Tázabádba megyek. Erszényemet megtöltöm 
szívemet felvidítom.»8) 

«Tälisba kell mennem, barátim. Körutat téve, onnan Seft 
felé kell utaznom, Tarokrábba megyek én. Sas módra Restbe 
szállok.»4) 

Különösen a selyem termő vidékeket éneklik meg a koldus 
dalok. «Kohdem és Kejhínbe megyek én.» 

«A selyemből nyert pénznek örülök én. Sakadsi felé veszem 
én az utam. Ha alamisnát kapok tőled, hádsi leszel.5) Jengirűd és 

Dsa'fer indiai perzsa költő firdauszi modorú szatyrájára. V. ö. Kuka Tlie 
Wit and humour of the Persians (Bombay 1894 33 1. 

1) Deszt her szulákh dári ez mär endese kun 
Pili her gil minehi ez zekhm-e khár endese kun 
Eger sináver liiszti her mouds-e derjá pá meneli 
Eger miján ghark gerdi ez ken ár endese kun. 

2) V. ö. a szerző czikkét: Sájek der Satyriker des Vagabundenlebens 
in Irán. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1895. 338 1. 

3) Mirevem men beszemt-e Sehresztán 
Elemán ez lievá-jo tábesztán 
Mirevem Hádsekin o Tázábád 
Ivisze rá por kunem delirá sád. 

4) Bájed eszt dűszetán be Tales reft 
Gerdesi kerd o sod reváneje Seft 
Mirevem men beszemt-e Tarokráb 
Restrá tej kunem bemeszle ogáb* i 

*) ogáb a. m. 'ukáb. 
r,j Ha könyöradományt adsz, isten téged liadsivá tesz majd (eger 

sumá fejz bemen bedehid khodá sumárá liadsi bikuned). 
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F e r z k e n a r t k e r e s e m én fel. A se lyembogá r bábokból hozd elő osz-
tá lyrészemet» 1 ) (azaz a d j abból k ö n y ö r a d o m á n y t ) . 

') Mírevem inon be Kobdein o Kejhin 
Sád gerdem zo pul-e ebrisom. 
Mírevem men be szemt e Sá'kadsi 
Bireszed fejz e men sevi liádsi 
Mírevem Jengirüd o Ferzkenár 
Keszmet-e pileje merá tho*) blár. 

*) tho a. m. tű. 





V. szám. Emlékbeszád Kriza János 1. t. felett Szász Károly 1. tagtól. 25 kr. — 
VI. szám. Művészet ós nemzetiség. Bartalus István 1. tagtól. 20 kr. VII. szám. 
Áeschylos. Télfy Iván lev. tagtól. 80 kr. — VII1. szám. A nmtató névmás hibás 
használata. Barna Ferdinand 1. tagtól. 10 kr. — IX. szám. Nyelvtörténelmi tanul-
ságok a nyelvújításra nézve. Imre Sándor 1. tagtól 00 kr. — X. szám. Bérczy 
Károly emlékezete. Arany László 1. tagtól. (1875—1870.) 

V I . l í . I. szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. Mayr Auréltól 10 kr. — 
II. szám. A mandsuk szertartásos könyve. Bálint Gábortol, 10 kr. — A rómaiak 
satirájáról és satirairóikról. Dr. Barna Ignácz 1. tagtól 20 kr. — IV. szám. 
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keleti arabokéval. Goldziher Ignácz 1. tagtól. 50 kr. — V. Emlékbeszéd Jakab 
István 1. t. fölött. Szász Karoly r. tagtól. 10 kr. — VI. Adalékok'a m. t. Akadémia 
megalapítása történetéhez. I. Szilágyi István 1. tagtól. I I . Vaszary Kolozstól. 
I I I . Révész Imre 1. tagtól. 00 kr. —' VII . Emlékbeszód Mátray Gábor 1. t. felett. 
Bartalus István 1. tagtól 10 kr. — VIII. A mordvaiak történelmi viszontagságai. 
Barna Ferdinand 1. tagtól 20 kr. — IX. Eranos. Télfy Inán 1. tagtól. 20 kr. — 
X. Az ik-es igékről. Joannovics György 1. tagtól 40 kr. (1876.) 

V I I . k . I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Barna Ferdinand 1. tagtól. 50 kr. — 
II . Podhorszky Lajos rnagyar-sinai uyelvhasonlitása. Budenz József r. tagtól. 
10 kr. — II I . Lessing (székfoglaló). Zichy Antal 1. tagtól. 20 kr. — I V . Kapcsolat 
a magyar és szuömi irodalom között. Barna Ferdinand 1. tagtól. 10 kr. — Néhány 
ősmüyeltségi tárgy neve a magyarban. Barna Ferdinand l.( tagtól. 30 kr. — 
VI. Itankavis Kleón uj-görög drámája. Télfy Iván 1. tagtól. Ara 30 krajczár. — 
VII. A nevek uk és fik személyragairól. Imre Sándor 1. tagtól. 20 kr. — VIII. Emlék-
beszéd Szókács József t. tag fölött. Ballagi Mór r. tagtól. 20 kr. — IX. A török-
tatár nép primitív oulturájában az égi testek .Vámbéry Ármintól. 10 kr. — X. Bátori 
László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) Volf Györgytől. 10 kr. 

V I I I . l í . I. Corvin-codexek. Dr. Ábel Jenötöl. 6!) kr. — II. A mordvaiak p 'gánv 
istenei s ünnepi szertartásai. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 50 kr. — III . Orosz-lapp 
utazásomból. Dr. Genetz Arvidtól. 20 kr. — IV. Tanulmány a japáni művészet-
ről. Gr. Zichy Ágosttól. 1 frt . — V. Emlékbeszéd Pázmáudi Horvát Endre 1839-ben 
elhunyt r. t. fölött. A születése századik évfordulóján, Pázmándon rendezett 
ünnepélyen, az Akadémia megbízásából tartotta Szász Károly r. t. 10 kr. — 
VI. Ükkoupoliár. A régi magyar jogi szokásnak egyik töredéke. Hunfalvy Pal r. 
tagtól. 20 k r . — V I I . Az úgynevezett lágy aspiráták phoneticus értékéről az ó-ind-
ben Mayer Auréltól. 60 kr. — VIII . Magyarországi humanisták és a dunai tudós 
társaság. Dr.Abel Jenötöl. 80 kr. — IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. Pozder Károlytól. 
50 kr .— X. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Székf >glaló Imre Sándortól. 30 kr. 

I X . k . I. Emlékbeszéd Schiefner Antal k. t ag , felett. Budenz J. r. tagtól. 10 kr. — 
II . A Boro-Budur Jáva szigetén. Dr. gr. Zichy Ágost 1. tagtól 40 kr. — III . Nyelvünk 
ujabb fejlődése. Ballagi Mór r. tagtól. 20 kr. — IV. A hunnok és avarok nem-
zetisége. Vámbéry Ármin r. tagtól. 30 kr. —• A Kún- vagy Petrarka-cödex és n kánok. 
Hunfalvy Pál r. tagtói. 30 kr. — VI. Emlékbeszéd Lewes Henrik György külső tag. 
felett. Szász Károly r. tagtól. 1(1 kr. — VII. Ős vallásunk főistenei. Barna Ferdinánd 
1. tagtól40 kr. — VIII. Schopenhauer aesthetikájá. Dr.Ruzsi.cska Kálmántól. 10 kr. — 
IX. Ős vallásunk kisebb isteni lényei és áldozat szertartásai. Barnas F. 1. tagtól. 
30 kr. — X. Leasing mint philologus. Dr. Kont Ignácztól. 30 kr. — XI. Magyar egy-
házi népénekek a XVIII . századból. Székfoglaló. Bogisich Mihály 1. tagtól. 50 kr. —• 
XII . Az analógia hatásáról, főleg a szóképzésben. Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 20 kr. 

X . l í . I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Székfog-
laló.) Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 30 kr. — II. Etzelbnrg és a magyar liúumonda. 
(Székfoglaló.) Heinrich Gusztáv 1. tagtól. 20 kr. — III. A M. T., Akadémia és a 
szémi irodalmi társaság. Hunfalvy Pál r. tagtól. 20 kr. — IV. Ertsiik meg egy-
mást. (A ueologia és ortliologia ügyében.) Joannovics György t . tagtól. 30 kr. — 
V. Baranyai Becsi János ós Kis-Viczay Péter közmondásai. Ballagi Mór r. tag-
tól. 10 kr. — VI. Euripides trópusai Összehasonlítva Aeschylus ós Sophokles trópu-
saival. Miveltségtörtéueti szempontból. (Adalék a költészet összehasonlító tropiká-
jához.) Dr. Petz Vilmostol. 60 kr. — ld. gróf Teleki László ismeretlen versei-
Szász Károlytól. 10 kr. — VIH. Oantiouale ot Passionale Hungaricnm. Bogisich 
Mihálytól. 30 kr. — IX. Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Jakab Elek-
től. 50 kr. — X. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag felett. Dr. Heinrich 
Gusztávtól, 40 kr. — XL Ujabb adalékok a magyar zene történelméhez. Bartalus 
Istvántól. 40 kr. — XII. A magyar roníauticismus. Bánóczi Józseftől. 10 kr. — 
XI [L Ujabb adalék a magyar zene történelméhez. Bartalus Istvántol. 40 kr. 

X í . l í . i . Ugor vagy török-tatár eredetii-a a magyar nemzet? Hunfalvy Pál r. 
tagtól. 20 kr. — II. "Újgörög irodalmi termékek. Dr. Télfy Iván 1. tagtól. 40 kr. — 
III . Középkori görög verses regények; Dr. Télfy Iván 1. tagtól. 30 kr. — IV. Ide-
geu szók a görögben és latinban. Dr. Pozder Károlytól. 50 kr. — V. A csuva-



sokról. Vdmbéry Armin r. tagtól 30 kr. — VI. A számlálás módjai ós az óv 
hónapjai. Hunfalvy Pal r. tagtól 20 kr. — VII. Telegdi Miklós mester magyar 
kateeliismusa 1562-ik évből. Majláth Béla 1. tagtól. 10 kr. — VIII . Káldi György 
nyelve. Dr. Kiss Ignácztól. 50 kr. — IX. A muhammedán jogtudomány eredeté-
ről. Golclziher Igiuícz 1. tagtól 10 kr.—- X. Vámbóry Ármin «A magyarok eredete 
czimii műve néhány főbb állításának bírálata. Barna Ferdinánd 1. tagtól 60 kr. — 
XI. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a nyelvőr. Ballagi Mór r. tagtól. 
20 kr. — XII. A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hun-
falvy Pál bírálati megjegyzéseire. Vdmbéry Armin r. tagtól. 30 kr. 

XII. k. I. Seneca tragédiái. Dr. Kont Ignácztól. 60 kr. — II. Szombatos codexek. 
Dr. Nagy Sándortól. 30 kr. — III. A reflexiv és valláserkölcsi elem a költészetben 
s Longfellow. Székfoglaló. Szász Béla 1. tagtól. 30 kr. — IV. A belviszonyragok 
használata a magyarban. Kimos Ignacz és Munkácsi Bernáttól. 50 kr. — V. 
A magyarok eredete ós a finn-ugor nyelvészet II . Vdmbéry Ármin r. tagtól. 50 kr. — 
VI. Kiktől tanult a magyar irni, olvasni ? Volf György 1. tagtól. 50 kr. — 
VII. A kasztamuni-i török nyelvjárás. Irta Thury József. 50 kr. — VIII. Nyel-
vészeti mozgalmak a mai görögöknél. Télfy Iván 1. tagtól. 20 kr. — IX. Boldog-
asszony, ősvallásunk istenasszonya. Kálmany Lajostól. 20 kr. —- X. A mondat 
dualismusa. Brassai Sámueltől. 60 kr. — XI. A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. 
Gr. Kuun Géza t. tagtól. 40 kr. — XII. Isota Nogarola. Abel Jenőtől. 50 kr. 

X I I I . k . I. Kudrun, a monda és az eposz. Heinrich G. 1. tagtól. 40 kr.— II. A vot-
ják nép múltja és jelene. Barna F. 1. tagtól. 30 kr. — III. Palesztina ismereté-
nek haladása az utolsó három évtizedben. Goldziher I. 1. tagtól. 40 kr. — IV. 
A homéroszi Demeter-hymnusról. Abel Jenő 1. tagtól. 50 kr. — V. A votjákok 
pogány vallásáról. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 20 kr. — VI. A régi magyar nyelv 
szótára. Szarvas Gábor r. tagtól. 10 kr. — VII. Egy kis viszhang Vámbéry 
Armin ur válaszára. Budenz J. r. tagtól. 20 kr. — VIII. Ki volt Calepinus magyar 
tolmácsa. Szily Kálmán r. tagtól. 10 kr. -—IX. Szegedi Lénárt énekeskönyve. 
Bogisich Mihály 1. tagtól. 50 kr. — X. Szórendi tanulmányok. I. rész. Joanno-
vics Györgytől. 30 kr. — XI. A kisebb görög tragikusok trópusai Petz Vilmostól. 
10 kr. —• XII. Heraelius. Rankavis Leon hellén drámája. Télfy Ivántól 30 kr. 

X I V . le. I. Az ó- és középkori Terentius biographiák. Abel Jenőtől. 40 kr. — II. Szó-
rendi tanulmányok. I I . rész. Joannovics Györgytől. 40 kr. — II I . A mordva nép 
házassági szokásai. Barna F. 1. tagtól. 30 kr. — IV. Jelentés ujliellén munkák-
ról. Télfy Iván 1. tagtól. 30 kr. — V. Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvé-
ben és szokásaiban. Kálmany Lajostól. 10 kr. — VI. Etymologicum magnum 
Romanise. Putnoky Miklóstól. 20 kr. — VII. A magyar szótők. Simonyi Zsig-
mondtól. 30 kr. — VIII. A nyelvújítás történetéhez. Simonyi Zsigmondtól. 20 kr. —• 
IX. Szórend és accentus. Brassai Sámuel t. tagtól. 40 kr. — X. Három franczia 
hellenista és a volapiik. Télfy Iván 1. tagtól. 20 kr. — XI. Euhemeri reliqnse. 
Némethy Gézától. 60 kr. — XII. Gáti István steganographiája, kapcsolatban a mo-
dern stenographiával. Vikár Bélától. 40 kr. 

X V . k . I. Az iszlám vallásos mozgalmai az első négyszázadban. Dr. Schreiner Már-
tontól. 30 kr. — II . Andró Chénier költészete. Haraszti Gyulától. 1 fr t 50 kr. — 
III . Kombináló szóalkotás. Simonyi Zsigmondtól. 40 kr. — IV. Az aranyosszéki 
mohácsi nyelvemlékek. Hunfalvy Páltól. 15 kr. — V. Psychiatria és politika. Zichy 
Antaltól. 10 kr. — VI. Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. Télfy 
Ivántól. 60 kr. — VII. A magyar zene tudományos tárgyalása. Ponori Thewrewk 
Emiltől. 20 kr. —- VIII. A hangsúly a szláv nyelvekben. Asbóth Oszkártól. 80 kr. — 
IX. A nyelvújítás és az idegenszerűségek. Simonyi Zsigmondtol. 60 kr. — X. Kis-
faludy Károly «Mohács»-a görögül. Télfy Ivántól. 40 kr. — XI. Tanulmányok 
az újabbkori persa irodalom történetéből. Dr. Kégl Sándortól. 1 frt 50 kr. — 
XII. Ujabb adatok a kún Petrarca-Codexliez. Gróf Kuun Gézától. 15 kr. 

XVI. k . I. A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 
Finnig Henriktől. 2 fit. — II. A pogány arabok költészetének hagyománya. 
(Székfoglaló.) Goldziher Ignácztól. 60 kr. —• III . A szláv szók a magyar nyelvben. 
Asbóth Oszkártól. 45 kr. — IV. Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatá-
ról. Peez Vilmostól. 30 kr. — V. Új-görög munkák ismertetése. Télfy Ivántól. 20 kr. — 
VI. Két uj-görög nyelvtau magyarul és a mai görög verstan. Télfy Ivántól. 20 kr. — 
VII. A Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból. Szamota Istvántól. 50 kr. — 
VIII. Guarinus és Janus Pannonius. Hegedűs Istvántól. 80 kr. — IX. Kisázsia 
török dialektusairól. (Székfoglaló.) Dr. Kimos Ignácztól. 45 kr. — X. Dicsének 
Jacobus Ant. Marcellusra. Irta Janus Pannonius. Hegedűs Istvántól. (Székfoglaló.) 

XVII. k. 1. Egyiptológiai tanulmányok a chronologia köréből. Dr. Mahler Edétől. 
15. kr. — 2. Naszreddin liodsa tréfái. Kúnos Ignácztól. 1 frt 50 kr. 

FRANKLIN-TÁRSULAT N Y 0 M L Á J A . 
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