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Sührüllah ibn Sihab 1 töröknyelvű változatának a magyar had-,
nyelv- és őstörténetre vonatkozó fontosabb szövegei.

Hogyha Siikrülläh ibn Siliäl) ed-Dln ar-Rüml perzsanyelvű krónikájának (..Brit. Mus. Or. 1627."" és „Or. 2775.",
„Oxford. Marsh 628.": Hammer és Thury idevágó szövegei)
s ugyanezen író török nyelven megírt kéziratainak (..Brit.
Mus. Or. 9266.": kairói Királyi Könyvtár „török történet
95 : m" és az alább következendő négy kézirat) a magyar
had-, nyelv- és őstörténetet közvetlenül érdeklő, illetve fokozottal)!) mérvű érdeklődésünkre számottartó anyagát különkülön áttanulmányozzuk s ezután valamennyit egymással
összehasonlítjuk, ezen analitikus művelet után meg kell állapítanunk azt. hogy: a nevezett író perzsa nyelven írt krónikáját nemcsak lefordították oszmánli-török nyelvre (I. az
imént említett „török történet 95 : m." számú kéziratot), hanem ugyanezen nyelvre át is dolgozták. (L. ..Brit. Mus. Or.
9266." szánni és az alább következendő négy kéziratot.) Ezen
megállapítás annyiban fontos iánk nézve, amennyiben a török
nyelvre átdolgozott Sükrüllah-féle változatnak idevágó szövegei — gyakran — nemcsak, hogy bővebb és használhatóbb
anyagot nyújtanak az eredeti perzsa szövegnél — mint azt
éppen a türk törzsek leírásánál láthatjuk — hanem ezek a
töröknyelvű variációk oly szöveggel is dicsekedhetnek
mint például Sal lain tolmács expedíciójának leírásával (1.
tovább a szöveget), mely leginkább forráskritikai szempontból a magyar őstörténetre nézve fontos, főleg azért, mivel ez
a leírás visszavezethető Dsaihání vazir jelenleg meg nem
lévő. arab nyelven írt geográfiájának 2 idevonatkozó szövegére —. melyek sem a perzsanyelvű eredetiben, sem ennek
1
Ezen íróra vonatkozólag 1. a szerzőnek következő dolgozatait:
..Í j mondatfoszlányok a nomád magyar népről." (Századok. 1929. VII—
M i l . sz.) „Keleti krónikák a török-magyar világról." (Hadtört. Közi. 1928.
111. sz.) „Ősmagyar hadiigv az idevonatkozó öt keleti kútfő alapján."
(Hadtört. Közi. 1929. II. sz.)
- Ezen műre vonatkozó, legszükségesebb tudnivalókat 1. a szerzőnek következő szerénv dolgozataiban: „al-Dsaihaní's lost Kitfd) al-Masälik val-Mamälik: is it to be found at Mashad?" (Bulletin of the School
of Oriental Studies. London, 1928. Vol. V.. part I.; ..Ibn Battüta's Jonrnev
to B ulghar: is it a fabrication?") IBAS. 1929. october.

töröknyelvű fordításában (1. ..török történet 95 : m." számú
kéziratot) egyáltalában nem. vagy csak megkurtítva találhatók meg. (L. tovább.)
Ezek után szabad legyen bizonyítanunk azon említett
tényt, hogy a szóbanforgó író perzsa nyelven írt eredetijét
nemcsak lefordították oszmánli-török nyelvre (1. a már többször említett ,.török történet 95 : m." számú kéziratot), hanem
ugyanezen nyelvre át is dolgozták' (L. „Brit. Mus. Or. 9266."
számú és az alább következendő négy kéziratot), oly mértékben és terjedelemben, amilyet megkövetel az imént említett tényálladék felderítése — különös tekintettel a magyar
had-, nyelv- és őstörténetre:
Salläm tolmács expedíciójának leírása (1. előbb) a török
nyelvre fordított szövegben nincs meg, míg az átdolgozolt szövegben (1. a most említett öt darab kéziratot) meg van. mégpedig bő kiadásban (1. tovább a szöveget). (Viszont igaz,
hogy a török nyelvre fordított szövegben, a történeti részben. a végén, terjedelmesebb szövegezést is találhatunk,
mint az átdolgozott szövegben. Azonban a krónikának ezen
része ránknézve már nem fontos. Ezen tünet már csak azért
sem jelentős reánk nézve, mivel tudjuk, hogy bizonyos keleti
kéziratoknál — valószínűleg ebben az esetben is — főleg
egykorú történeti szövegeknél, a kopista, vagy a fordító
gyakran, a saját szakálára. folytatja az események leírását
ott. ahol az általa másolt, vagy fordított szöveg abbanhagyta.)
Továbbá: a türk törzsek leírásánál (1. tovább a szöveget), a
negyedik törzsig az áldolgozott
szöveg (1. előbb) bővebb
szövegezést mutat, mint a perzsából fordított textus (1.
előbb), sőt a bevezetés, de méginkább a harmadik törzs leírása (1. tovább a szöveget) az előbbiben (átdolgozott szöveg)
az utóbbiénál mintegy hétszerte bővebben van meg. Ugyanakkor meg kell azonban azt is jegyeznünk, hogy a szöveg
ezen részében egy-két helyen, a perzsából fordított szövegben
is találhatunk oly szót. illetve mondat f oszlányt, mely az
átdolgozott — azaz a bővebb és megbízhatóbb — szövegben
nincs meg. A negyedik törzs leírása az átdolgozott szövegben
legalább két-három mondattal bővebb a fordított mű szövegénél. Viszont az is igaz. hogy ez utóbbinál egy-két szó. mondatroncs más szövegezésben van meg, mint az átdolgozott textusban. Az ötödik törzs leírása, az átdolgozott szövegben, a
másikénál legalább tíz mondattal bővebb. Azonkívül az adásvételről szóló szövegrész (1. a szöveget tovább) is jóval pontosabb és terjedelmesebb fogalmazást mutat amannál a pendant-résznél. melyet a fordított szövegben látunk. Viszont ez
utóbbiban mindössze egy-két oly szó van, mely vagy máskép,
vagy egyáltalában nincs meg az átdolgozott
szövegben.

A hatodik törzs vázolása a fordított
szövegnél csak roncs
ama idevágó textushoz képest, melyet az átdolgozott
kéziratokban találunk. így a fordított szöveg a besenyők táborozási módjáról meg sem emlékszik. A hetedik törzs ecsetelése az átdolgozott
kéziratokban legalább négy mondattal
bővebb a fordított szöveg idevágó részénél. (Többek között,
ez utóbbiban a kendeh (stb.) méltóságnév meg sincs említve.) Még a nyolcadik törzs leírásában — mely az átdolgozott szövegben is erősen meg van kurtítva — l á t h a t j u k a
legkisebb eltéréseket a kétféle textus között. Azonban e
helyen is, az átdolgozott szöveg mintegy két-három mondattal bővebb a másikénál. A kilencedik törzs leírása az átdolgozott szövegben a fordított textusénál pontosabb fogalmazásban s gyakran bővebben van meg. (Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy a fordított szöveg végén — ezúttal kivételesen — találhatunk három-négy oly mondatot az oroszok
rablóhadjárataira vonatkozólag, melyek az átdolgozott
szövegben nincsenek meg. A közösen előforduló két-két számadat sem egyezik egymással: ehhez hasonló jelenség a kétféle
szövegben — még előfordul egypárszor). Végül a bulgárokról
szóló tudósításról csak annyit, hogy ezen rész az átdolgozott
szövegben is meg van nyirbálva s így e helyen a fordított textus mintegy két mondattal bővebb az előbbinél. — Végeredményben
általában megjegyezhetjük. hogv az
átdolgozott szöveg bővebb — sőt: jóval terjedelmesebb — a másikénál s hogy még az egyező részek tekintetében is, legtöbbnyire
az átdolgozott kéziratok a másikénál pontosabb, szabatosabb
fogalmazást tüntetnek fel. S ha mindezek után összehasonlítj u k az imént tárgyalt átdolgozott és fordított szöveget az idevágó. eredeti, perzsanyelvíí szöveggel (1. előbb), ezen elemző
művelet után r á j ö v ü n k arra. hogy a háromféle szöveg között a
török nyelvre átdolgozott szövegnek van a legnagyobb tudományos értéke s hogy a török nyelvre fordított szöveg tekintendő a perzsanyelvű, eredeti mű fordításának. (L. fent.) Ezen
furcsa tünet okát több hipotézissel világíthatjuk meg ugyan,
de biztosan megálló tényekkel — sajnos — nem tud juk megmagyarázni. (Hogy a fordított szöveg csakugyan az eredeti,
perzsa nyelven írt mű csaknem szószerinti fordításának
veendő, erre nézve bizonyítéknak vehetjük ama körülményt
is. hogy ezen fordított szövegben a török törzsek számozása
— elejétől végig — perzsanyelvű ordináliákkal, míg az átdolgozott szövegben töröknyelvű rendszámokkal történik — kivéve az első török törzset, melynek rendszáma arabnyelvű.
Ugyancsak ezen tényt látszik magyarázni az a jelenség is.
hogy a fordított szövegnek egyes fejezetei élén a ..dar b a j á n "
perzsanyelvű kifejezés áll. ezzel szemben az
átdolgozott

szöveg egyes fejezetei élén ezen perzsanyelvű kitételt nem
látjuk.
A továbbiakban — éppen az előbb elmondottak folytán —
Sükrülläh ibn S i h á l r - n a k csakis oszmánli-török nyelvre átdolgozott. idevágó szövegeiről fogunk beszélni. Ezen szövegek
mindezideig — még nem voltak kiadva, lefordítva és magyarázva. Markwart József sem említi seholsem ezen szövegeket.
Eléggé ismert tény. hogy Siikrülläh ibn Sihäb idevágó
szövegeinek fő — de úgy lehet, hogy nem egyedüli2
— forrásául Muhammad-i Áufí anekdotagyűjteményének idevonatkozó része tekintendő. (Ezen megállapítás Sükrülláh ibn
Sihäb-nak mind a háromféle, idevonatkozó szövegére, de
kiváltképen az átdolgozott műre vonatkozik.) Ha mármost
Muhammad-i 'Aufi perzsanyelvű anekdotagyűjteményének
idevonatkozó — a t ü r k törzsekről és a bulgárokról szóló —
részét 3 egybevetjük Siikrülläh ibn Sihäb átdolgozott, töröknyelvű szövegének idevonatkozó részével, azt vesszük észre,
hogy ez utóbbiban találhatunk oly mondatokat, mondatfoszlányokat és egynéhány oly szót. melyek vagy bővebb, pontosabb szövegezést m u t a t n a k Muhammad-i A u f i párhuzamos
kitételeinél, vagy ezen utóbbi szerzőnél egyáltalában nincsenek meg, vagy ha megvannak, akkor máskép vannak
meg. (Hogy ezen jelenségnek mi a főoka, errenézve többféle
hipotézist állíthatunk fel ugyan — melyeket itt, ezen megtisztelő helyen feleslegesnek vélünk feszegetni —, azonban
határozott választ nem tudunk adni.) Éppen ezért már ez a
körülmény is megokolttá teszi ezen török nyelvre átdolgozott,
idevonatkozó szövegrész — egyelőre csak magyarnyelvű fordításának — közzétételét.
fia még tekintetbe vesszük azon körülményt is. hogy
-" Többek között, ezen író szóbanforgó szövegeinek mathematika:
értei mezéséről is bátor voltam szólani a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1930. XII. 16,-iki és 1931. YI. 9.-iki felolvasó ülésén.
-"* U. i. ha tanulmányozzuk e két író szóbanforgó kéziratainak idevágó részeit (különösen áll ez Őükrüllah-nak gyakran említett töröknyelvű
változatára), rájövünk azon eshetőségre, hogy az eleddig feltárt kéziratoknál még pontosabb és terjedelmesebb szövegek is léteznek. Míg ezek
napfényre nem kerülnek, addig a fenti kitétel nem állítható teljes bizonyossággal. Markwart József részben idevágó megállapításait (L. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. S. XXX., 516—517, 519.) nem
kell egész komolyan, szószerint vennünk.
3
L. a nevezett szerzőnek következő, úinerzsa nvelven írt kéziratait:
Wien. Mxt. 375.; Oxford. Elliot 172.: Oxford. Elliot 169.': Oxford. Elliot 173.:
India Office. E. 600.; Brit. Mus. Or. 2676.: Brit. Mus. Or. 236.: Brit. Mus. Add.
16862.: Brit. Mus. Add..«7672. Nem tartozik ugyan ide, de azért leszögezhetjük, hogy M. Áufí idevonatkozó szövegeinek jelentősége már csak azért is
maradandó a magyar had-, nyelv- és őstörténetre nézve, mivel ott számos
oly mondatot és szót találhatunk, mely az idevonatkozó arab-, török- és
perzsanyelvű művek egyikében sincs meg. illetve máskép van meg. Azaz:
ezen anekdotagyűjtemény nemcsak „segédforrást" jelent részünkre.

ezen török nyelvre átdolgozott szövegnek idevonatkozó részében oly mondatokat, mondatfoszlányokat, szókat találhatunk,
melyek vagy bővebb és pontosabb szövegezést mutatnak fel
Ibn Rustah arabnyelvű. al-Bakrí arabnyelvű és GardlzI
perzsanyelvű szövegeinek párhuzamos részeinél, vagy egy általában nincsenek meg. vagy ha megvannak, úgy máskép
vannak meg az imént említett három műben, ismétlem,
mindezeket tekintetbe véve méginkább feljogosítva érezzük
magunkat ezen Sükrülläh-f ele átdolgozott, töröknyelvű szöveg idevonatkozó részének magyar nyelvre való lefordítására
és ennek közzétételére. Ezen török nyelvre
átdolgozott
Sükrlilläh ibn Siháb-féle szöveg idevonatkozó részeit (1. az
alábbi szövegeket 4 ) — ötödik forrásképen — nyugodtan hozzácsatolhatjuk a már említett Ihn Rustah, Gardizi, al-Bakri és
Muhammad-i Jlufi idevágó müveinek ideszóló,
párhuzamos
részeihez.
Sükrülláh ibn Siháb perzsanyelvű eredetijének ezen
török nyelvre átdolgozott műve idevonatkozó részeinek kiadásához. illetve magyar nyelvre való lefordításához négy
darab kéziratot használtam (1. alább), melyek mindegyikében
megtaláltam ama ősmagyarokra vonatkozó mondatfoszlányokat, melyeket még a british museumi példányban fedeztem
fel. (Or. 9266.; ez szintén töröknyelvű variáció és nem
töröknyelvű fordítás.) Mind a négy kézirat a kairói Királyi
Könyvtár gazdag gyűjteményében 4 * található meg. íme e
négy kézirat, tudományos értékük sorrendjében:
1. „Török történet. 202 : m." számú, gyönyörű nuskh
írástípusban írt. a hedsra 975-ik évében (Kr. u. 1567—68.)
másolt kézirat, itt-ott nyelvtani és másolási hibákkal, k kézirat jelölése az alább következendő szövegeknél: A.
2. ..Török történet. 127 : m." számú, tisztán olvasható,
nuskh írástípusban írt, a hedsra 1055-ik évében (Kr. u. 1645—
46.) másolt kézirat, műremek bőrkötéssel s a szövegben gyakori nyelvtani és másolási hibákkal. A következendő fordításban e kézirat B-vel van jelölve.
3. „Török történet. 207 : m." számú, nem könnyen olvasható. úgynevezett ..'ádf kézírástechnikával megírt s a hedsra
1065-ik évében (Kr. u. 1655.) másolt kézirat, a szövegben sok
4
kioétel az I. számú szövegfordítás
(1. tovább), mivel ez a rész főleg más írók — pl. az arab nvelven író Ibn Khurdhädhbah. IdrTsí stb. m u n k á j á n a k idevonatkozó részeivel hasonlítandó össze. Ezen forráskritikai analízist — sajnos — e megtisztelő helyen el nem végezhetjük.
(Ezen 1. sz. szövegfordítás fontosságáról, fent, már szólottunk egy-két
szót.)
4x
Ezen pompás gyűjteményből egy arab nyelven írt s a magyarországi török h a d j á r a t o k r a vonatkozó, történeti tárgyú, eleddig ismeretlen
kéziratot — megfelelő magyarnyelvű fordítás kíséretében — szerencsém
volt ismertetni a Hadtörténelmi Közieménvek 1930. I.—II. füzetében.

nyelvtani hibával és másolási botlásokkal. I udományos értéke körülbelül egyenlő a már említett british museumi kéziratpéldány tudomáfiyos értékével. E kézirat jelzése: C.
4. „Török történet. 206 : m." számú, nehezen olvasható,
nuskh írásmodorban megírt s a hedsra 1164-ik évében (Kr. u.
1750—51.) másolt kézirat, mely hemzseg nyelvtani és másolási hibáktól, azonban csekély értékét némileg növeli az a
körülmény, hogy a szöveg számos helyen — az előbbi
hároménál — bővebb és itt-ott szabatosabb szövegezést
mutat, mely jelenségnek előnyei ismeretesek. Jelzése az alább
közlendő szövegfordításban: D.
A most következő szövegfordításban — a dolog természetes folyományaképen — az „A" kéziratot vettem alapul.
Csak még azt legyen szabad megjegyeznem, hogy a következő szövegfordításban, illetve ennek jegyzeteiben, az egyes
szók mellett gyakran látható a „stb." jelölés. Ennek főoka az,
hogy az illető szók egyes magánhangzói — az oszmánli-török
írás főleg sémi természete folytán — nincsenek pontosan feltüntetve, minek következtében ezen fel nem tüntetett magánhangzók miatt az illető szók határozatlanná válnak és így
többféleképen olvashatók le.
*

/. Sáliam

*

tolmács expedíciója"

*

Gog és Magog

falához:

és azt is beszélik, hogy az abbaszída-kalifák közül
al-Vathiq Billäh uralkodó igaz álmot látott, mely szerint
Nagy Sándor fala hirtelen megnyílt és a világokra zsarnokságot és viszályt hintett. Ezen álomtól megrettenvén végtelenül megijedt s megparancsolta, hogy a környezetéhez tartozó testőrbégek egyike s hadseregének bégje, kinek abban
az időben Salam bnu Dsamän' volt a neve, menjen el azon
hatalmas király egyik katonai különítményével a szóbanforgó falhoz s a dolgok mibenlétét megtudván jöjjön vissza.
Elküldte tehát őket s ugyanakkor megparancsolta, hogy Írassanak királyi dekrétumot az „aranytrónus" királya számára,
aki azon vilajet helytartója s azon királyság főadminisztrátora volt. Saläm bnu Dsamän' sok történetet beszél el: „Miután elindultunk, keresztül haladtunk számos pusztán, he5
E szövegrész a szóbanforgó krónika III. fejezetének a végén található meg. (Lapszám egyik kéziratnál sem látható.)
G
stb. C: Salam ibn Tardsumän. (stb.). D : Salam Dsamän. (stb).
(Helyes alak fent, az I. után látható.)
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A „trónus" sarir (stb.) szóval van jelölve. Minden valószínűség
s/erint, eredetileg, ez a szó, e szövegben nem trónust, hanem az akkoriban
a kazar nép mellett lakó serír (stb.) népet jelölte.
s
C: mint előbb.

gyen. hegységen és sok steppén. m a j d egy feketéllő helyre
értünk, mely úgy látszott, mintha a pokol völgyeinek s
pusztaságainak egyike lett volna. O r r u n k tele lett perzselő s
bágyasztó szagokkal és ugyanakkor borzasztóan undorító szag
kezdett terjengeni. Mondta is akkor minékünk a khazar
király: ..Ejnye katonák, legyetek óvatosak és vigyetek ecetet
magatokkal egy kis serlegben: reggel és este állandóan ecetet
szagoljatok, nehogy ezen undorító bűztől — agyatok működése megszűnvén — elpusztuljatok." Végül is így tettünk s
ezáltal ama undok bűzt némileg távoltartottuk magunktól.
Röviden: ezen kaland csak kis töredéke volt utazásunknak.
Sok mindenfélén keresztülesve végre ama falhoz értünk és
mit láttunk! Irtózatos nagy tákolmányt, peremboltívei az
égboltozatig érnek, kerületibástyái pedig a hetedik mennyország előcsarnokának szintjében vannak. Olyan ez. mint a
Saddäd 9 vára, „az oszlopos írem. melyhez hasonlót még nem
teremtettek a Földön."™ O n n a n egy magas épület felismerhető
nyomai erednek, mely Äd 11 népének lakóhelye. Ennek bástyáiból egy nem kegyetlen tyrannus magas, pavillon-szerű épülete, boltíveiből pedig trónus lett. Habár meg a k a r t u k találni azon f a l n a k a végét, s h a b á r a kereséstől izmunk megfeszült, tehetetlenek m a r a d t u n k s kimerültünk. És valahányszor köröskörül szaladtunk, hogy ezen fal végére érjünk,
nem lévén ehhez erőnk és képességünk, kimerült állapotban megállottunk. Csak azt t u d t u k meg, hogy egy magas
fal, mely vasból és bronzból készült. S ezen építményben
egy k a p u t láttunk, melyre egy nagy lakat volt függesztve.
Ezen zárnak szélessége húsz. hossza pedig nyolcvan rőf
volt. S ezen lakatot azon k a p u r a lánccal erősítették oda.
Ezen fal környékén egy bölcs, előkelő és éber padisah.
egy homályos rendeltetésű sah volt. Az ő katonáinak győzelmi
tettével azon vidék tele lévén, a környék visszhangzott üstdobok l á r m á j á n a k harciszózatától. S hogy azon piszkos és
nyomorult népséget innenső oldalról megfigyeljék, minden
pénteki napon, jóval napfelkelte előtt, csillagoknál is nagyobb számú lovaskísérettel a falhoz lovagoltak. És ezen
hadnépnek kezében egy-egy madárijesztőhöz hasonló fütykös volt és azon kaput a „csata" n a p j á n ezen ösztökékkel piff paff puff — ütögették, úgy, hogy Gog és Magog népe 12
ezáltal tudomást szerez arról, hogy eme oldalon őrök vannak
felállítva. Az őrök ezen falat zavargásoktól megóvják, l éhát
őrszemek vannak, kik ezen „várat" — hogy a zavargás csa9
10
11
12

Äd fia (1. tovább).
L. Qur'än, LXXXIX., 6.
Egy árabiai. régi. kipusztult, hasonnevű őssemita nép mithikus őse
Ja dsüds, Ma'dsüds. (stb.)

pasaitól megóvják — körül cirkálják. Salam bnu Dsummän 1 3
így szól: ..Mintán ama kaput hátrataszították s mi is a kapun
befüleltünk és ott hallgatóztunk, belülről hatalmas lárma
hallatszott, oly rettenetes lárma, hogy azok. akik ezt hallották — félelemtől epehólyagjuk megrepedvén — elpusztultak.
Ezen lárma eredete után érdeklődvén azon őrsereg vezére
nekünk azt a felvilágosítást adta. hogy ez Ja'dsüds 1 4 és
Ma'dsüds 15 l á r m á j a . " Salam bnu Dsummän 1 6 így szól: ...Megkérdeztük az őröket: látott-e közületek valaki Ja'dsüds 1 7 és
Ma'dsüds 18 népéből egyet? Feleltek az őrök: „Igen, láttunk,
valamikor egy csomó közülük kimászott eme fal tetejére,
abban Á szempillantásban a magasságos Allah sötét fergeteget küldött, mely jéghideg viharként sűvöltözvén. ezen
lázongókat egy szempillantás alatt lefújta, egyikük mifelénk
esett s akkor láttuk undok a l a k j u k a t s gyalázatos testüket". —
Akkor mi ezen időnek utánaszámítottunk s láttuk, hogy az
az idő. amikor ők a fal tetejére kimásztak, arra az éjszakára
esett, midőn al-Väthiq Billäh ama igaz álmot látta. — Ezután visszafordultunk s két év és négy hónap múlva Samarqand 1 9 -ba érkeztünk." Allah jobban t u d j a és ismeri ezt
minálunk."

II. A

turkók:

„A hatodik fejezet a turkok törzseinek
leírásával
foglalkozik. A trii k egy nemzet, melynek sokasága végtelen. S e
nép nemeinek és ágainak száma határtalan, végtelen és végeláthatatlan. minthogy ezen népcsalád némelyike pusztákon és
fol yóvölgyekben tartózkodik, illetve sivatagokban s településeken kívül lakozik. S ezen n é p f a j n a k összesen tizenkét
törzse van. A guz2ü törzs. Ezen törzs az ogüz-ok 21 ama törzsei
közül való. melyeknek saját házai vannak. Vannak, akik
azt állítják, hogy kilenc törzs létezik s hogy ezen kilenc törzs
egyikét guz-nak 22 nevezik. A szeldsúkok 22a családja szintén eme
13

stb. C: Tardsumän. (stb.)
stb. B helyesen: Jäd_süds (stb.).
14 15
,
stb. Gog és Magog népe. (L. előbb.).
10
stb. C: Tardsuman (stb.) ( = tolmács. U. i. Sallám tolmács volt.)
17
stb. B: Jäflsöds. (stb.)
18
stb. B: Madsüdsí. (stb.)
19
stb.
20
C: ogüz. (stb.).
21
stb. D: ogür. (stb.)
22
C: oguz. (stb.) D: egész rosszul.
22a
selcüq (stb.).
14

guz 23 törzsből való. S liabár ezen szeldsúkok 23a megjelenése
Cinkiz 24 k h ä n kivonulásának s uralmának idejére esik, mégis
ezeknek, azaz a szeldsúkoknak 2 4 3 eredete turk. S minthogy
Dsinklz 2 " k h ä n uralmának napjaiban s felülkerekedésének
idejében a turkok, turkmánok, Turkistän-föld, 2 6 Khitä, 27 Khutan.- 8 Cin 29 és Macin 30 helyzete teljesen megváltozott és e népek
s országok közül több a mongolok 31 k a r d j á n a k zsákmányul
esett, illetve ők maguk rabszolgaságba kerültek, így általános helyzetük rosszabbra fordult, minek következtében
széjjelszóródtak és demoralizálódtak. S ha a hatalmas Allah
úgy a k a r j a , ezeknek helyzetét, geográfiái fekvésük szerint. a maga helyén, egy kevéssé ki f o g j u k fejteni és meg
fogjuk magyarázni. EIsö törzs a guz."2 E törzset q u n ' - n a k is
nevezik. Khita :;4 -ország felől jelentek meg. Ezen törzs
saját feje után indulva — elhagyta saját hazáját a mindennapi megélhetés sanyarú volta miatt. A második'
törzset
qáj-nak35 nevezik'. Ezeknek száma — amennyiben fel akarjuk becsülni — szintén végtelen és korlátlan nagy. Tartózkodási területük és állandó lakóhelyeik Säri'" vilajetre esik,
mely viszont az Arminijjeh 3 7 -tenger p a r t j á n a k és bakhtälijjeh 38 földnek szomszédságában van. A harmadik
törzset
khirkhír39-nek
nevezik. Ez szintén rendkívül gonosz nép.
Országuk a bakhatäk 4 0 -ok és kim jäk- 41 -ok között van. Azonban a kimjäk-ok 4 1 a ezektől északi irányban laknak. S beszélik,
hogy eme k h i r k h i r nép előkelő emberei holttestét elégeti. A
23

stb. C: oguz. (stb.). D: gurr (garr stb.).
23a selcüqí (stl).).
stb.
24;i
selcüqí (stb.).
23
stb.
26
stb. D: Türkistän. (stb.).
27
Kliatä (stb.). B: khitä, Khatä (stb.).
28
Khotan (stb.).
29
stb.
30
stb.
31
D: mogul (stb.). C: mailül (stb.). A és B: maglül (stb.).
32
C: guzu (gazv. stb.). Hasonló eltérések száma igen gyakori.
83
stb. B: qüt (stb.).
34
Khatä (stb.).
35
stb. A: tä] (stb.). D: fari (?) (stb.). C: qäji.
3(i
stb. A: Säzi (stb.).
37
stb. A: Armanijjejeh (stb.). D: majdnem úgy, mint A.
38
bukhtälijjeh (stb.). Valószínűleg a besenyők. (L, M. Anfl idevonatkozó helyét.) D: bakhtälijeh (stb.).
39
khairkhair (stb.). D : egész rosszul. A kirgizek.
40
(C és D máskép. Ilyfajta tollhibákat feleslegesnek t a r t j u k mindenütt felemlíteni.) Bukhtäk-ok (stb.). A besenyők.
41
k a j m i j ä k . stb. A: kajmijäl, k í m j a l stb. (Szintén tollhiba.).
41a
1. mint előbb.
24

krónikás mondja, hogy khírkhír 4 " egy személy volt, a köznépből való, akit \íafsün 4 2 a -nak neveztek. Azonban e törzs
igen előkelő és megünnepelt n a p j a i n a k egyikén a lakosság
ezen együgyű iVIafsün43-nál összegyűlt s ugyancsak ott összetalálkozott e lakossággal egyívású, végtelen nagyszámú, más
egyéb játékos-népség is és ott orgiákat s ezerféle civódást és
b a j t kezdett csinálni. Amikor a társaság megnyugodott és
ezen gyülekezet tagjai f á r a d t a k lesznek s megszelídülnek, e
MaísOn433 hirtelen elterül a földön, erejét teljesen elvesztvén
elájul. A nép ennek fejét locsolgatja, míg végtére e részeges
himpellér magához tér. m a j d illően rendbehozza magát.
Akkor az őmellette levő csőcselék e részeges fickótól felvilágosítást kér a következő években történendő események és a
jövőben végbemenendő dolgok felől. így ezen sámán azon hitetleneknek és törvények nélkül élőknek felvilágosításokkal
szolgál a jövendő évek ama bőséges, illetve szűkös voltáról,
melyben részük lesz. S ezen erelnekek még hisznek is ennek
a minősíthetetlen pernahajdernek és hazug jóslatainak hitelt
adnak. Alläh mentsen meg minket ettől! A negyedik
törzsnek
sarih44-nép a neve. Eme népnek nagy hatalma és tekintélye
van. S tartózkodási- és lakhelye a: Iünus 4 5 -hegy. Ennek körnvékén s magas hegyoldalain d r á g a k ő b á n y á k bőven találhatók. S ezen gondtalan nép ruhazsebei és ruhagallérai, valamint
ruhaú jjai és ruhaszegélyei ércpénzekkel és értékes gyöngyökkel telistele és színes d r á g a k ő r ^ a k l á n c o k k a l gazdagon ellátva
van. És ez a nép legközelebbi és legtávolabbi urai ellen fellázadván I urkistfm 40 földjéről az igazhívők országaiba vonult.
Es ezek összesen kilenc törzsből állanak: három törzset
cikilí 47 -nek. hármat hatli 4 8 -nak
s a többit badfivakmaskan 4 9 -nak nevezik. Az ötödik
törzset
kimjäk50
népnek hívják. Ezen törzsnek lakásaik. otthonuk.
helységeik és tágas sátraik nem létezvén, az oroszlánok vérszomjas
természetével felruházva és ezernyi átkos megpróbáltatásnak
kitéve erdőkben tartózkodik. Ők is juhtenyésztők. Azonban
tevéik nincsenek. Tevét talán más országból importálnak. S
42 42
a stb.
43
stb.
44

surih (stb.). Ezek más íróknál khalads (stb.) néven szerepelnek.
stb.
Turkestän (stb.).
47
cekilí (stb.). I): dsigill (stb.). (A g (?) jelölése a D szövegben: k,
fölötte egv pont.).
48
hiti! (stb.). (Pl. M. Áufi-nál egész máskép: haskall (stb.).) C:
hitali (sic.). D: hathlí (stb.).
49
stb. D : badävalmaskan (stb.) Ez — pl. M. Aufí-nál és S. perzsa
eredetijének töröknyelvű fordításában
(1. a bevezetést) is — máskép van
meg, amennyiben ezen egy, összevont törzsnév helyett ott három, különálló s50 a fenti összevont törzsnévtől elütő törzsnevet látunk.
stb. A: kim jäk (stb.). B (vokalizálja): kijmajük.
45

46
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n á l u k a kereskedőkkel folytatott adásvétel szóbeszéd, kínálat és kereslet nélkül történik. Ugyanis ama kereskedők, kik
ezen nép országába érkeznek és ott egynehánynapi tartózkodás céljából tábort ütnek, mihelyt ezekkel a kereskedést, az
adásvételt megkezdik, szükségképen lerakják saját árúikat
ama néppel szemközt, előre kijelölt és meghatározott helyen,
míg ők maguk elmennek. Hasonlóképen ama nép is a saját,
különleges áruit lerakja a kereskedők árúival szemközt s
ezen k u f á r o k posztóárúival párhuzamban és mérlegelőképességével méricskél, illetve becslőeszével mérlegel s hogyha
úgy lát ja, hogy az üzlet előnyös, a kereskedők árúit legott
felkapván s a saját különleges kelmeárúit cserébe, azon
helyre letévén eltávozik. Ellenkező esetben saját árúit visszaviszi s így a kereskedők árúi továbbra is saját helyükön
maradnak. A kereskedők innen t u d j á k , hogy árúikat nem
fogadták kedvezően. Ez a nép legnagyobbrészt tűzimádó
lévén, minden évben egy vagy két napon böjtöt tart. S halottaikat elégetik. S miután meghal valaki, efölött siránkoznak. jajgatnak, panaszkodnak és zokognak, miközben
könnyeket ontanak s még azt mondják, hogy: ,,Mi kegyes
Királyunk, és segítségülkért Urunk végzésébe belenyugszunk. ítéletének engedelmeskedünk s a Tőle jövő jóra.
rosszra buzgalommal várakozva figyelmezünk." S ezen néppel még egy másik nép határos, melynek tartózkodási helye
és otthona hegyes és erdős ^ idéken van. S ezen eretnek
törzsnek külön egy-egy generálisa van. Alläh t u d j a ezt
legjobban! A hatodik néptörzset bakhtäkijan'-nak
nevezik.
Ez a nép is az év tizenkét hónapjában, szakadatlanul, mindenestül nomadizál. A saját területükön és mindenütt, ahol bő
eső esvén — az ég gondoskodása folytán — megnyílnak a
harácsolásnak és szíves adakozásnak kapui s az emberekre
végtelen jólét, mérhetetlen zsákmány és határtalan osztalék
jut, az ily területeken ők — oda megérkezvén — tábort
ütnek. S ezek országának kiterjedése — hosszában és széltében. azaz két dimenzióban mérve — három napnyi út. S földjüket észak felől a qifcäq 53 -ok területe határolja. Azonban
nyugati határaikat a khazar 5 4 -ok és saqläb' 5 -ok tartománya
képezi. S e népnek vagyona, jóléte, hatalma és tekintélye határtalan, végtelen, mérhetetlen és borzasztó nagy. Hasonlóképen e népnek és kíséretének dobjaik és zászlóik v r annak.
S a bakhtäk S 6 -ok és khazar 5 7 -ok országa között egy tarto52
53
54
55
56
57

B így vokalizálja. C: bahäkijän (stb.). Ezek a besenyők.
qafcäq (stb.). D: qifdsäq (stb.).
stb. B: haraz (stb.). C: bazar (stb.). D: hadhar (stb.).
stb. C vokalizálja: suqläb. D : saqläj (stb.). Ezek a „szlávok".
stb.
stb. D: k h a d h a r (stb.). B és C: bazar (stb.).

mány 5 8 van, mely hosszú és széles s amely egy hatalmas hegynek és egy óriási hegységnek egyik oldalára esik. Ügyszintén
a m a országnak 50 pusztaságában emberi nemhez tartozó két
t u r k f a j ú nép lakozik. Ezeknek egyikét tiiläs. 60 másikát gargarah 6 1 népnek hívják. S a már említett hatalmas hegy a
saqälibeh" nép földjére esik. S amikor ezeknek" padisahja
saját haderejével és kíséretével lovagol, tízezer lovas van
vele. És mindenegyes lovasnak kezében egv-egy vascövek
van. melynek hossza két rőf. S minden helyen, ahol leszállnak, nehogy táborukba idegen, avagy ellenséges katona
betörve őket felkoncolja, azon cövekeket leverik a földbe és
pajzsaikat végtől végig eme cövekekre a k a s z t j á k úgy, hogy
táboruk erős várhoz hasonlóan meg van erősítve és így senki
sem képes ezeknek felébe kerekedni. És ezek köziil még egy
nép van. melyet bardäs 6 4 -nak neveznek. Ezek a khazar C3 -ok
városaiból valók. Ezek és amazok közti távolság tizenöt napnyi utat tesz ki. Valamennyien a khazar 0 0 király hatalma alá
tartozván az ő parancsának engedelmeskednek s ítéletének
alávetik magukat; így éldegélnek. S ezek és a bakhtakí 6 7 -k
között állandó háborúskodás van. Ugyancsak ezeknek kétféle
f a j t á j u k van: az egyik halottait eltemeti a steppén. míg a másik elégeti. Országuk terjedtsége hosszában és széltében: hét
napnyi út. A hetedik törzset a turkok köziil
mahraqahGS-nak
hívják. Ezeknek országa száz farszanknyi terjedelmű. Uralkodójukat kajdeh 6 9 -nek h í v j á k . Bárhová is utaznak, a podgyásszal, háztartással, a trónussal, a sátrakkal és állataikkal
együtt utaznak. És országuk Rfim birodalmával határos. S
ama tartózkodási helyeik, ahol megpihenni szoktak, két hatalmas folyó p a r t j á n van. melyek közül az egyiket Vafä 70 nak, a másikat Ätll 71 -nak nevezik. Mindkettő nagyobb a
38
Ha megnézzük M. Auf! idevágó szövegét, úgy meg kell engednünk. hogy ez az ország épen a kazarok országa lehet.
59
Ha megnézzük M. Aufi idevágó szövegét, úgy meg kell engednünk. hogy ez az ország is épen a kazarok országa lehet.
60
D nem vokalizálja.
61
D és C nem vokalizálja: gargar (stb.).
62
stb. A: safalijeli (stb.). B: saqalijeh (?) (stb.). D: thaqalijjeh (stb.).
A „szlávok". (L. előbb.)
63
Itt is a kazarokról van szó.
64
C: bardäs(stb.). D : bardäs (stb.).
65
stb. B és C: hazar (stb.).
66
stb. B: hazar (stb.). C: haraz (stb.). D : khadhar (stb.).
67
stb. Mint már többször mondottuk, ezek a besenyők.
68
muhriqah (stb.). D: muharriqah (stb.); azonkívül: mukharriqali
(stb.). Ezek a nomadizáló ősmagyarok.
69
stb. D: kabdeh (stb.).
70
stb.
71
stb. B és D: Etil (stb.). C: Änil (stb.). Ezen folyópárról s a vele
összefüggő, legszükségesebb szakirodalomról főleg a Magyar Nyelv 1931.
1—2. számában megjelent szerény cikkemben foglalkoztam.

Dsihün 7 2 -nál és a Sihün 73 -nál. Ezek. valamint a saqläbi 74 -k ás
rüs 75 -ok között, nyáron-télen állandó háború és csatározás
van. Azonban a mahraqah 7 0 turkománok állandóan a saqláb 77
és rfis 78 néptörzs fölé kerekednek és ezeket sorjában felállítván s őket láncravervén foglyul e jtik és a ra jtuk lévő, sokféle
f a j t a , továbbá coboly és másegyéb prémeket lehúzzák róluk,
őket meztelenül Rüm 79 -ba viszik és eladják. A nyolcadik törzset
saqlábi^-nak
nevezik. Ezek országától a bakhtäki 8 1 -k földjéig tizenhárom n a p n y i éjjel-nappali út van. Azonban ez
tölgyerdőséggel van borítva, hegyek, hegységek és erdőségek
vannak itt s járt út egyáltalában nincsen. Ezen nép is egy
maroknyi tüzimádó. Ezen törzsnél földmívelés és aratás is
van, van családjuk és v a n n a k törvényeik. Italuk: máhser.
Fegyverük: pika és szekerce. Uralkodójukat 8 2 svujut 8 3 -nak s
helyettesét 84 svlkh 85 -nek h í v j á k . A kilencedik törzset rüs86-nak
hívják. Ezek is ama szigetcsoporton laknak, melynek hossza
és szélessége három n a p n y i út. Azonban sűrűséggel van benőve s tenger is körülveszi. Ezen gonosz emberek foglalkozása és m u n k á j a a nappali-éjjeli, illetve éjjeli-nappali lopás.
S szükséges dolgaikat — életmódjuk szerint — nyáron es télén karddal szerzik meg, úgy, hogy amikor ezen törzsből valaki meghal s ha tőle bizonyos értékű hagyaték maradt
hátra és ha egy fiú és egy leányörököse van, a náluk dívó
általános szokások és hivatalos törvények ilyen esetre megállapítják, hogy: azon elhunytnak egész hagyatékát leányának,
míg k a r d j á t , egyéb harcieszközeit és fegyvertárát fiának adják. És azt mondják, hogy: ..Ej fiú, apád is ezen hagyatékot
kard segítségével szerezte meg s ha férfi vagy, te is férfi módj á r a cselekedjél és életszükségletedet a négy évszakban kardoddal szerezd be." És beszélik, hogy a Próféta — béke és áldás
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stb. D: Dslkhün (stb.). Ez az Oxus folyó.
stb. D: Sikhün (stb.). Ez a Jaxartes folyó.
stb. Ezek a „szlávok".
75
stb. Ezek az oroszok.
76
stb. D: muharriqah (stb.). Amint látjuk, ez a forrás is türk népnek tünteti fel a magyarokat. Jól tudjuk, hogy ez az állítás nem felel
meg a valóságnak.
77
stb.
78
stb.
79
stb.
80
stb. D : saqlann (stb.) és daqlami (stb.).
81
stb. D: bakhtákír (stb.). Ezek — mint azt már mondottuk — a
besenyők.
82
A szövegben többes számban. (Ezen tünet is elég gyakori.)
83
B, C és D : svjat (stb.).
K+
A szövegben szintén többesszámban látjuk.
85
stb. B és C: sünds (stb.). D: síibakh (stb.).
86
stb. A és D: ru's (stb.). Azonkívül D: épúgy, mint a szövegben.
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legyen rajta — időszámításának 303-ik évében 87 ezen félénk
törzset megfélemlítették s ezért ők is az igazhitre térve muszulmánokká lettek. Azonban, hogy muszulmánokká lettek,
a szerződésben" csak ama óhajukat nyilvánították, hogy az
általuk zsákmányolt vagyon és préda teljes egészében sajátmaguknak engedtessék át. Miután muszulmánokká lettek és
Khavarezm 88 padisahjához követképen négy embert küldtek és az iszlámra való áttérésüket tudtul adták, Kharezm 89
szultánja ezt meghallván, végtelenül megörült és ezen törzsnek. azon évben, különféle ajándékokat . és az udvariasságnak egyéb jeleit küldte."
III. A bulgárok nem a türk törzsek között említvék,
hanem:
,,A tizenkettedik
fejezet szintén az emberiség egynéhány
különböző s egymástól elütő f a j t á j á n a k leírásával foglalkozik."
„És a bulgárok 90 határának földje az, mely
északnyugati irányban fekszik s az északi pólushoz közelebb
van. Khvarezm 91 -től odáig öt havi92 út van. Eme törzsnek kél
városa van. Egyiknek neve: Suvär. 93 A másikat Bulgär 94 -nak
nevezik. S e két város között két napnyi út van. S egy hatalmas folyó pontosan ezen két város között, a középen folyik
keresztül, melynek partja erdőséggel van benőve, illetve környékét tölgyes borítja. És ezen ország népe állandóan muszulmán. Es a hitetlenekkel állandóan háborúskodik és viszálykodik. És azon erdőségekben sok a coboly, a szürkemókus és a hermelin. És ezen országban az éjszakák nagyon
rövidek. Egy fazék vizet feltéve, reggel lesz. mire ez felforr . .."
Janicsek
István.

87
A dátum pontossága kétségbevonható. Krre vonatkozólag lásd
Kmoskó Mihálynak „Muhammad al-Äufi anekdotagyüjteménye negyedik
részének XVI. fejezete" c. tanulmányát (Történeti Szemle, XIV. évi'. 5~->. 1.
3. jegyzet).
88
stb. B és C: l.lvarezm (stb.). D: Khvazerm. (stb.).
89
stb. B: Hvüre/.m (stb.). C: l.lvarezm (stb.). D: Khvazerm (stb.).
90
bulgár, bolgár, stb.
91
stb. A: Khvarezm (stb.). C: l.lvarezm (stb.). D : lüivazerm (stb.).
92
D : ötévi.
93
stb. A: Savädu. B: mint A.
94
C és D : Bulgár (stb.).

