
KHIVAI TATÁRSÁG. 

Tavali május végén érkezett ide, Vámbéry Ármint turkesztáni 
útjából kísérve, Molla Iszhák, egy fiatal (24 éves) özbeg-tatár, a 
khivai khánságbeli Kongrat városából való. Három hónapig levén 
nálam, fölhasználtam e ritka alkalmat, hogy vele a khivai tatár dia-
lectust tanulmányozzam, mi közben egyes szövegdarabokat is je
gyeztem föl tőle, lehető pontosan az ö ejtése szerint írván le azokat. 
E szövegeket, mint a ma Khivában divatozó özbeg nyelv mutatvá
nyait, most közlöm azok számára, kiket a török-tatár nyelvek isme
rete valamennyire érdekel; a mellékelt, meglehetősen hü fordítás 
eligazíthat azoknak szoros megértésében mindenkit, a ki a török 
nyelvek alkotásával csak némileg is megismerkedett; s ezenkivül 
még e szövegközlés után a khivai-tatár dialectus sajátságairól egy 
kis nyelvtani rajzzal szolgálok az érdekelt olvasónak. A magyar 
nyelvész közönségnek meg kedves dolog lesz láthatni, miképen le
het eredeti magyar darabokat is tatár ruhába öltöztetni. 

A közlött darabok háromfélék : I. „Néhány tatár'példabeszéd és 
találós mese," mind eredeti, Khivában divatozó tatár mondások. II. 
„Mesék és adomák.11 Ezek közül az 1 — 6 számúak perzsából sza
badon vannak fordítva; 7—9. úgy készültek, hogy először a ma
gyar eredetit (1. Jókai, a magyar nép adomái, a 307. 67. 259. lapo
kon) törökül elmagyaráztam, s Molla Iszhák azután saját módja sze
rint tatárúi beszéllte el; a hosszabb 10. és 11. két mese egyenesen 
Molla Iszhák elmondása után van följegyezve; a 12-dik darába 
„Negyven vezír" könyvének oszmanli textusából szabadon fordítva ; 
a 13-dik meg az oszmanli „Tuti náme" után szabadon elbeszéllve. 
III. nA csodaszarvas regéje." Arany János „Buda halála" czimü 
höskölteményének hatodik éneke, tatárra fordítva. Molla Iszháknak 
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ily dolgozatáról legelőször az idei Koszorúból értesültünk (1. a febr. 
2C-ki vagyis a 9-dik számot a 214. lapon, hol euriosum gyanánt az 
első strófa van közölve). A mit itt közlök, az csak részben Molla 
Iszhák említett fordítása: mert azt bizony magam olyformán vál
toztattam és dolgoztam át, hogy egyenlő, természetes (prózai) ac-
centus szerint olvasható versek kerüljenek ki. Az alapelv , melyből 
ebben kiindultam az, hogy a török-tatár nyelvnek, mely szó tag -
quantitásról keveset, s még kevesebbet tud az úgynevezett positió-
ról, de annál erősebben accentuál, még pedig jobbadán a szó végét 
accentuálja (mint megfordítva a magyar és finn nyelvek a szó ele
jét) — természetével legjobban oly versszerkezet fér meg, melynek 
rythmusát csak az accentuálási hangemelkedések határozzák meg. 
Ezen természetes accentuáló versszerkezet elvét néha alkalmazta 
volt is, bár öntudatlanul, Molla Iszhák említett dolgozatában, a mint 
több versén látható, melyeket csak prózailag accentuálva kell olvasni, 
s tökéletesen jó rythmus érződik ki belőlük, v.ö. a 11. 12. verseket: 

her biri' ó qada'r jara'q ald'ila'r 
jaraqn'i' körgenle'r hejrá'n qaldila'r. 

Az ilyen versnek, a mint látni való, négy szakasza van, ugyanany-
nyi hangemelkedéssel, mely a török-tatár hangsúlyozás kiváló jel
leme szerint, rendesen a szakasz végére esik; maga egy szakasz 
egy-egy három tagú szóból áll, vagy két egy accentus alá eső szó
ból (p.o. her biri; ö qadár); s minthogy a hangsúly rendesen a sza
kasz végére esik, jambicus vagy anapaesticus rythmus áll elé. A tö
rök és a magyar nyelv ellenkező hangsúlyozását tekintve tehát na
gyon is helyén van a tatár versben ezen jambicus anapaesticus 
négy szakasz, a magyar eredetinek négy trochaeusa ellenében. 
Megkísértettem tehát ezen versnemet az egész fordításon keresztül 
vinni, s ha bár a tisztelt olvasó csak curiosumnak veszi is e kísér
letet , de megnyugtatására annyit mondhatok; hogy maga Molla 
Iszhák nagyon helyesnek és jól olvashatónak találta. Meg kell még 
jegyeznem, hogy legjobban tölti meg a verset a teljes háromtagú 
szakasz; azért a hol csak lehet (és hála istennek a tatárban van 
még hosszú önhangzó is) a szakaszt tevő kéttagú szónak első tagját 
kissé meg kell nyújtani (különben hosszúnak írtam is a még hosz-
szúnak ejthető önhangzókat; p.o. qízlar — mikor egy szakaszt te-
szen, de q'izlarn'ín, q'izlarya — melyek három tagú szakaszok. 
Négy öt tagú szók természetesen csak úgy voltak használhatók e 
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versekben, hogy a főaccentust megelőző másod accentus is szakaszt 
képezett, p.o. turján- | larinda', wáqia - | larínna'n, köpelek- | lerni'ii, 
v. 89 van : ő deureklernin — melyben azonban az ö-val együtt 6-
deurék képzi az első szakaszt. Végre még azt a szabadságot engedtem 
meg néha magamnak, hogy a 4-dik szakaszt az utolsóelőtti szótagon 
accentuált szóval képeztem; ezt kellett tennem, mert különben az 
igék paesensalalakjait (kite'men, kite'sen, kite'di stb.), a futurumot 
(kite'rmen, kite'rsen stb.), az encliticus t'i7 ti-ve\ (t'ir, tur helyett) kép
zett perfectumot (kiti'p-ti, qali'p-ti), az imperativus tobbesi 1. sze
mélyét (kite'li) nem lehetett volna jól használni. A 4-dik szakasz
ban, azaz a verssor végén , alig is zavarja a rythmust ez a licentia. 
Azonban megjelöltem ilyenkor az accentuált szótagot (az önhangzó 
mellé tett ' jegygyei) valamint másutt v jegygyei a kiemelendő má
sod aceentust. 

A közölt tatár szövegnek írásmódjára nézve megjegyzem, hogy 
e = nyilt magyar e (a), é = zárt e. 
i = mély hangú i 
q = mély k, török (JJ 
X = német eh (rache-ban), arab * 
y — a j(-nak lágya, arab £ 
w = úgy hangzik mint az angol w 
s = magy. sz 
s = magy. s 
c = magy. cs, török «r-
3 = magy. ds} török ^ 
n = német ng ebben: singen, soha sem ejthető dentalis n-

nek, mint az oszmanli ^, 
A hosszú önhangzók a circumflexus jegyével vannak jelölve. 

I. 

Néhány tatár példabeszéd (naql) és találós mese (ojun 
hikájet). 

Adam alas'i iőinde, hejván alas'i t'isinda. 
Az embernek tarkája (kétszinüsége) belül van, az állatnak 

> tarkája kívül van. 
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iel oyrisiz bolmas, tau börisiz bolmas. 
Nincs nép tolvaj nélkül, nincs hegy farkas nélkül, 

qazanja jantassan, qarasi jujar ; 
jamanya jantassan, belási juyar. 

Ha katlanhoz közeledel, rád ragad a feketéje ; 
ha rossz emberhez közeledel, rád ragad a szerencsétlensége. 

iéip tojmajan jalap tojmas. 
A ki az ivással nem lakott jól , az a nyalassál épen nem la
kik jól. 

inesini kör, qizi'n al; qaresini kör, böjzin al. 
Nézd az anyát s vedd el lányát; nézd a szélességét s vedd a 
vásznat. 

öjümde joq-tur göcelik, könlüm istídé /ogalíq. 
Házamban nincs egy kására való, szívem mégis nagyurasá
got kíván. 

bi-aq'il dosttan aqílli' dusmán ja^s'i-dí. 
Oktalan barátnál jobb az okos ellenség. 

acliq nini jidirmes, toqluq nini didirmes. 
Az éhség mit nem etet, a jóllakottság mit nem mondat. 

jí^lamayan balaya iemcek qajda? 
Nem síró gyermeket nem szoptatnak (tkp. — gyermeknek a 
csecs hol ?). 

qístan^an iske sejtán qosulur. 
Elhamarkodott dologba az ördög elegyedik belé. 

dünjaja nicik kilgen bolsaíl, böjle kitersen. , 
A mint a világra jöttél, úgy fogsz elmenni belőle. 

qaran'i jusan, aq bolmas, 
jaman her qiz ja^si bolmas. 

Ha a feketét mosod, nem lesz az fehér; 
egy rossz leány sem lesz jó leány. 

bolur aduin on bisinde baS bolur, 
bolmas adam, qírqqa kirse, jas bolur. 

A ki ember lesz, az már tizenöt éves korában fej leszen (má
sok fölött uralkodik) ; a ki nem lesz , ha negyven évet ér Í3, 
gyermek leszen. 

bal tutqan barma/íni jalar. 
A ki mézbe nyúlt, megnyalja az ujját. 
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ja^Si minen jürsen, jitersen müratqa, 
jaman minen jürsen, qalarsi'n ujatqa. 

Ha jó emberrel jársz, elérsz czélodhoz, 
ha roszszal jársz, szégyenre maradsz. 

köp itken ^6b iter. 
Ki valamit sokszor csinál, jól csinálja. 

uzak-ta bolsa hem jol ja/si, 
jaman bolsa hem q'fz ja^sí. 

Ha messze is, mégis jobb az út, 
ha nem szép is, mégis jobb a leány (mint szép özvegy asszony, 
feleségül t. i.) 

jigit digen soq bolsun, 
soq bolmasa, joq bolsun. 

A legény legyen tréfás (víg); ha nem víg, veszszen el. 
árpa bu/daj as boldi', 
alt'in kümüs tas boldi. 

Árpa búza eleség lett, arany ezüst kö lett. 
(qi'mmacli'q botyanda — ínség idejében). 

ja^siliq it, derjaya tasla: baliq bilir ; 
bali'q bilmese, ^ál'iq bilir. 

Tégy jót, s vesd a tengerbe : megtudja a hal; 
ha a hal nem tudja meg, megtudja a teremtő. 

tildén kilgen hem qoldan kilse : heme adam gedá bolmaj, sultan 
bolur. 

Ha minden kívánat meg is teljesülne (tkp. ha a mi a nyelv
ről jő, a kéztől is jöne), egy ember sem lenne szegény, mind 
király lenne. 

pullu adamdín belá qorqar. 
A pénzes embertől fél a szerencsétlenség. 

qolum aöi'q, jüzüm aq. 
Kezem nyitva van, arczom fehér (boldog leszek a más vilá
gon, jótéteményeimért). 

éiqma/an Randin ümid kisilmes. 
Nincs elvágva a remény a még el nem költözött lélektől (ad
dig reméllhet az ember, a míg él). 

balalardi'n sor ^avarlarni. 
A gyermekektől kérdezd a híreket (mert a gyermek megmond 

. mindent őszintén). 
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 18 



274 KHIVAI TATÁRSÁG. 

íjéh&nda köp jaSa/annlu köp bilir köp gezgen. 
Többet tud az, a ki sokat járt, mint az, a ki a világon so
kat élt. 

ölsen, gürün kin bolsun. 
Ha meghalsz, legyen tág a koporsód. 

dauagerin pátsá bolsa, arzinn'i állá isitsin. 
Ha pörös feled a király, az isten hallgassa meg ügyedet, 

at ari'qlíqta, jigit jaribli'qta. 
A ló soványságban, az ember szegénységben (t. i. jaman kö-
rünür — rosszul tűnik föl, rossz benyomást tesz), 

sedepsiz dürr bolmas; tíqans'iz gül bolmas. 
Nincs gyöngy gyöngyház nélkül, nincs rózsa tövis nélkül, 

aq qojní aja/innin asad'i, qara qojni ajajannin asadi. 
A fehér juhot lábánál fogva akasztják föl, a fekete juhot is 
lábánál fogva akasztják föl ') . 

iki qocqarnín kellesi bir qazanda qajnamas. 
Két kosnak feje nem föl egy kazánban 2) 

jitim bála saqlasan, aj'zi burnun qán iter, 
jitim ulaq saqlasan, a^zí burnun jaj' iter. 

Ha árva gyermeket nevelsz, a szája orrodat megvérezi; 
ha árva gödölyét nevelsz, a szája orrodat megzsírozza, 

imám öjinnen as ci'qmas, 
olü közinnen jas ci'qmas. 

Pap házából nem jö étel3), halott szeméből nem jő köny. 
körpene qarap ajaq uzat. 

Takaród szerint nyújtsd ki lábadat, 
nádán bilen bir saat söbet itkennen jüz jil zíndanda qalj'an (bol; an) 
jaZsí. 

Jobb száz évet a börtönben maradni, mint egy órát bolond 
emberrel társalogni, 

et jaj'da psmes, ^amir sűda psmes. 
A hús nem fő meg zsírban, a tészta nem fő meg vízben, 

bah'q jigen toq bolur, küö quwati joq bolur. 
Ki halat eszik, jól lakik ugyan, de vész az ereje. 

') Kiki magának az, a mi, a jó ember is, a rossz is. 
2) Két ellenség nem fér meg egy helyen. 
3) Mert a pap mindig kapni szokott, azért nem szeret adni-
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bideületnin oylu botyannín deületlinin qulu bol. 
Sem hogy szegény embernek fia légy, inkább légy gazdag
nak szolgája. 

nesije jime etni, süjegi jirtar kötni. 
Ne egyél húst hitelbe, a csontja szétszaggatja beledet. 

a/zi qisíq bolsa hem baj söjzlesin. 
Hadd szóljon a gazdag, ha görbe szájú is. 

tilni saqlayan basiní saqlar. 
A ki nyelvét megőrzi, fejét őrzi meg. 

köp bilgen köp janili'r. 
A ki sokat tud, sokat hibáz is. 

asílagaq adam suja batmas. 
A kit föl fognak akasztani, az nem sülyed el a vízbe. 

jjudánin qudretiniii tamáSásí: balasínin qarni'nda jatír inesi; bála 
s'ini paralap inesini jirge köm. muní tap — dep sorídéler. 

Isten hatalmának csudája: gyermekének méhében fekszik az 
anyja; darabold föl a gyermekét s temesd a földbe az anyját. 
Találd ki ezt — így szoktak kérdezni. — (Dinnye). 

atasiz boldiin, inem bar; andin soü inem bold'i erim. 
Atya nélkül lettem, csak anyám van ; azután az anyám férjem 
lett. (Haua = Havva, = Eva anyánk). 

bir pulluq bahal'i Sej bir odaya síjmídé. 
Egy dolog, melynek csak egy pul (kis pénz) az ára, de nem 
fér be a szobába, (sem ja/ti'si — gyertya világossága). 

azanda törtajaq minen jüredi, kün ortaiki ajaq minen jüredi, a/sam 
üc ajaq minen jüredi. 

Reggel korán négy lábon j á r , délben két lábon , este három 
lábon jár. 

iki basí bar , tört qulayí bar , tört közi bar, alti aja/i bar, tört aja/i 
minen jüredi, jigirme tört tirna/i bar. 

Két feje van, négy füle, négy szeme, hat lába van, négy lábon 
jár, huszonnégy körme van. — (atlí adam — lovas ember). 

qacan köp ja^sí boladí xa t ín ? 
Mikor igen jó az asszony ? — (ölgen waqtta — mikor meg
halt, mert akkor már köp söz sözlemídé — nem beszéli oly 
sokat). 

18* 
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II. 
Mesék és adomák (hikájetler). 

1. 
Iki p t i n bir balanin üstünde dauá ittiler, gua tapraadílar. ikisi 

qáz'inin eldine bardilar, qázidan insap istediler. qázi bularnin gepini 
isitti; pjellád! dep qicqirdi we bujurdi : bu balani* iki pára it — 
didi. iki xatínnin birisi bu sözné isitkendin dem boldi, birisi köp 
yauya itti. ^udánin joluna ménin balamní iki pára itme; bu nicik 
insáp-t*ir? balani isteraimen — didi. qázi bildi balanin inesi bu /a-
fin botyanini, balani bu ^atinja birdi; dauá itken jjatínya tezir urdi 
we qoudi. 

2. 
Bir adamnin qulu qaeti. andin soíi ayasi basqa seherlerge ö 

quluni qitirip kitti, basqa birseherde quluni kördi. ne üöün qactin ? 
— didi. qul a/asini urdi: sen ménin qulum-san — didi; ménin köp 
mállarimni oyurlap qaöti'n — didi; bu waqtta seni taptim, bu waqtta 

1. 
Két asszony pörölt egy gyermek fölött; de nem találtak tanút, 

s így mindketten a bíró elé mentek, s attól igazságot kértek. A bíró 
meghallgatta az ő panaszukat; azután hóhért kiáltott, és megparan
csolta neki, hogy a gyermeket vágja ketté. Az egyik asszony ezt 
hallván, csak hallgatott, de a másik nagyon jajveszékelt: az isten
ért , ne vágd ketté gyermekemet; micsoda igazság ez ? hiszen nem 
is kívánom a gyermeket. A bíró ebből megismerte, hogy ez az asz-
szony a gyermek anyja, s a gyermeket is ennek az asszonynak adta 
oda; a másik érte pörölő asszonyt pedig megkorbácsoltatta s el
kergette. 

2. 
Egy embernek megszökött a rabszolgája. Azután gazdája más 

városokba üldözte rabszolgáját, míg egyik városban meg is látta 
azt. Mondta neki : miért szöktél meg? De a rabszolga megverte 
gazdáját: te az én rabszolgám vagy , azt mondja; sok jószágomat 
ellopván megszöktél; most megtaláltalak, de most már többet nem 
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köp jamanliq itraein — didi. ikisi dauá itti, qázinin eldine bardilar, 
qázij-a sözleriné ajttitar. qázi ikisiné dere^ege jaqi'n oturtti; basla-
rinizni ickeri uzatiii — didi. gellád — dep qicqirdi we bujurdi: qul-
nun baSi'ni cap — didi. bu sözné isitkendin soíi derhál birisi basini 
sirtqa tartti. qázi bildi qul bu iken. and'in sori urdi, ayasina tapsirdi. 

3. 

Bir dana adam bar irdi. bir seherge bárdi, isitip irdi: bu se-
herde her kim musápir bolsa, köp jimekler birediler we sa^áwet 
itediler — dep isitip irdi. dana adam bir köne kijim kijip bárdi, bir 
adamnin öjine bárdi, jimek we icmek, otura^ak jir hem birmedi. 
ő dana adam sermende bolup (ujalip) öjine kildi. jené bir gün ja^si 
kijimler kijip, jené ő seherge bárdi, ewwel baryan öjge jené bárdi, 
ő öjnin adami izzet we hürmet itti, ja^si jimekler psirip birdi. dana 
adam jimek jimekke baslayanda : munufí kivi ja^si jimek ja^si ki
jim kigen ücün pejdá boldi — didi. andin son ő Öjnin adami sordi : 
nícün bu sózni ajtasan ? ajtti: ötken gün köne kijim kijip munda 
kildim, hic jimek tapmadim. bu gün ja^Si kijim kijip kildim, ja^si 

bántlák. így pörölt mind a kettő egymással; elmentek bíró elé, s 
elmondták a bírónak ügyöket. A bíró mind a kettőt oda ültette az 
ablakhoz, s mondta, hogy az ablakon dugják be fejeiket. Azután 
hóhért kiáltott, s parancsot adott neki: vágd le fejét arabszolgának. 
Ennek hallatára az egyik mindjárt vissza húzta fejét. A bíró most 
tudta, hogy ez a rabszolga; azután megverette s átadta gazdájának. 

3. 
Volt egyszer egy okos ember. Ez egy városba ment, a hol hal

lotta volt, hogy minden utas embert jól tartanak étellel s bökezüleg 
bánnak vele. Az okos ember egy ócska ruhát Öltött magára, s elment 
egy embernek házához. De ez nem adott neki enni inni, még ülőhe
lyet sem adott. Az okos ember, elszégyellve magát, hazatért. Megint 
valamely napon szép ruhákat öltvén magára, ugyanabba a városba, 
ugyanabba a házba ment, hol előbb is volt. A ház gazdája akkor tel
jes tisztelettel fogadta, jó ételeket főzetett neki. Az okos ember, mi
kor evéshez fogott, mondta: ilyen jó étel most azért van itt, mert 
szép ruhát öltöttem. Erre a ház gazdája kérdezte: miért mondod ezt ? 
Amaz felele : a minap ócska ruhában jöttem ide, s nem kaptam sem-
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iimek bu gün pejdá boldi. anín ücün ajtt'ím — didi. öj igesi ser-
mende bolup köp ujaldi. 

4. 

Bir seherde bir zálim pátsá bar irdi. bir gün ő zálini pátsá bir 
Öjzi seherden citke öiqti. bir adainni kördi bir aj-a^nin tijinde. sor-
di: ié' adam! bu memleketnin pátsási nícik adam-dir? ja# i-ma ja-
mam-ma? ajtti: köp jaman zálim adam — didi. pátsá ajtti: meni 
bilesem-mé ? bilmimen — didi. bu memleketnin pátsási. men-men 
— didi. 6 waqtta ö adam köp qorqti. pátsá bildi, sord'i: ne adam-
san? (ni jirli-sen ?) men pélán bajni'n oyhi bolaman — didi, her aj-
da üc kün cilli bolaman; bu gün üc künnin ewwelki kuni — didi. 
pátsá küldi, bu adam hic söz sözlemedi. 

6. 
Bir sáir bir bajniii eldine bárdi, hállarini beján itip köp js^íi ya-

zeller ajtti. bajni'n köp waqti ^os boldi. baj ajtti: aperin; janimda 
házir pul joq — didi; irten kii, saiia/ale birein. sáir öjine kitti, jené 

mit sem ennem ; ma szép ruhában jöttem, s íme itt van ma a jó étel. 
Azért mondtam azt. A ház gazdája erre nagyon elszégyellte magát. 

4. 
Valamely városban zsarnok király volt. Egyszer kiment ez a 

zsarnok király egymaga a mezőre. Meglátott ott egy fa tövében egy 
embert. Kérdezte: hé, ember, milyen ember e város királya ? jó-e 
vagy rossz-e? Amaz felelt : egy igen rossz zsarnok ember. Erre a 
király azt mondja: engem ismersz-e ? Nem én, mondja amaz. En 
vagyok ez ország királya. Akkor az ember nagyon megijedt. A ki
rály azt észrevette, kérdezte: kicsoda vagy te (hova való)? Én en
nek meg ennek a gazdag embernek a fia vagyok, minden hónapban 
három napig bolond vagyok; ma épen a három napnak elseje van. 
A király erre nevetett, s amaz nem szólt többet. 

5. 
Egy poéta elment egy gazdag emberhez. Elmondta neki (szo

rult) állapotját, s szavalt előtte nagyon szép verseket. A gazdag em
bernek ez nagyon megtetszett, s mondta : nagyon jól van; de most 
nincs nálam kész pénz; jöj el holnap, adok neked búzát. A poéta haza-
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irten kildi. baj sord'i: nicün kildin ? ötkcn gün ajttin : yale biremen 
d'cp, an'in üeiiri kildim — didi. baj ajtt'i: e^cb aq'ils'iz adam-san — 
didi; ménifi #os sözümné j a p i kordün-mi? — didi. bu waqtta ni
eün yale biremen — didi. sennen qarzim barmi? — didi. sáir köp 
ujal'ip öjine qajtt'i. 

6. 

Bir pátsánin bir weziri bar irdi, köp ja/si m'ilt'iq atar irdi. bir 
gün wezir m'ilt'iq atmaq üőün bir báyya bárdi, anda bir dervis házir 
boldi. m'ilt'iq ata-tőn adamlar köp kildi. wezir bájnirl bir terepine 
bir qaz'iq qaqtird'i, ajtt'i: her kim bu qaziqn'i ursa , jüz tenge bire
men— didi. her bir adam m'ilt'iq att'i, hic ura-bilmediler. dervis 
ajtt'i: mana hem bir m'ilt'iq iltipát itin — didi. derviske bir m'ilt'iq 
birdiler. dervis bir mertebe att'i, urd'i. wezírnin waqt'i x^s boldi, jüz 
tenge birdi, we 5ewáb birdi, kitc-ver dep. dervis sord'i, ajtt'i: nicün 
birdin mana mun'i ? didi. wezir ajtt'i: saíia bajjS ittim. bu niéik söz V 
— didi. jüz tengeni qaziqn'i uryan ücün aldim; sauál itken ücün hic 

ment, de eljött megint másnap. A gazdag ember kérdezte : miért jöt
tél ? Hiszen tegnap azt mondtad, hogy búzát adsz ; azért jöttem most. 
A gazdag ember mondta : ej , mily esztelen ember vagy! hát tréfa 
szavamat komolyan vetted-e ? Most miért adjak neked búzát ? csak 
nem vagyok neked adós ? — A poéta erre nagyon elszégyellvén ma
gát, haza ment. 

6. 
Egy királynak volt egy vezírje, ki nagyon jó puskalövö vala. 

Egyszer elment a vezír egy kertbe puskával czélt lőni Ott egy der
vis is megjelent, s eljött sok puskalövö ember. A vezír a kertnek 
egyik oldalán be veretett egy szeget, mondván, hogy annak ki e sze
get eltalálja, száz tenget ád. Valamennyien lőttek, de nem tudták el
találni. Akkor a dervis ezt mondta: sziveskedjenek nekem is egy pus
kát adni. Adtak tehát a dervisnek egy puskát. A dervis egyszer lőtt, 
s eltalálta a szeget. A vezírnek ez megtetszett; adott neki száz ten
get, s egyszersmind elbocsátotta, hogy most már elmehet. A dervis 
kérdezte : miért adtad nekem ezt? A vezír azt mondta : hát aján
dékba adtam neked. Hogy hogy ? mondja amaz, azért hogy eltalál
tam a szeget, száz tenget kaptam; azért meg, hogy kérdést tettem, 
semmit sem kaptam; a hozzád tett kérdésem tehát nem ért annyit 



2 8 0 KHIVAI TATÁRSÁG. 

bír sej almadmi; ménin sizden sauál soryanim qaziqni uiyan kivi 
bolmadi. wezir küldi, jené jüz terige inam birdi. 

7. 

Bir javanli baj bar irdi, mali köp irdij we bir o^lu bar irdi, 
tembel we aqilsiz irdi. oylm'i aqi'lli itmek ücün köp mállar sarp itti; 
oyli hic aqill'i bolmadi. andin son baj bu qadar málnin pajdasiz 
sarp boljanini körip, #apa boldi, ajtt'í.' bir isek ücün ne qadar ögüz 
we s'i/ir sarp itkenmen! 

8. 

Bir waqtta jil bilen qojas bésittiler, ikisinin qajsisi quwatli bol-
yaj. ikisi köp sözler sözlesti; jil ajtti: men quwatli- man, qojas ajtti: 
men quwatli-man. imdi ikimiz te^ribe qilali: sunda jaumurliq kigen 
bir j'árib adam j úridé; köreiig qajsimiz ani'n ininden jaumurliqni 
ala bilgejmiz. jil bu sözni qavűl itip, pilhál su yárib adatnia tüsüp 
ise-birdi. jil köp ^ajret itip isti, ő adam kijiminin piesini köterip 
birdi. ő adam dayi jaumurliqni öjzine ja^siraq mehkem tutti, inin-

mint a szeget találó lövésem. Erre a vezír elnevette magát, s még 
száz tenget ajándékozott neki. 

7. 

Volt egyszer egy gazdag paraszt, sok vagyona volt; egy fia is 
volt, tunya és ostoba. Hogy fiát okossá tegye, sok pénzt költött; de 
az sehogy sem lett okos. Azután a gazdag ember, látván, hogy ennyi 
sok pénz haszontalanul költ el, szomorúan mondta : óh, egy szamárért 
hány ökröt és tehenet áldoztam fel! 

8. 

Egykor a szél és a nap vitatkoztak egymással, hogy melyikük 
volna erösebb. Sokat szóltak egymás ellen; a szél azt mondta: én va
gyok erösebb; a nap azt mondta: én vagyok erösebb. Hát tegyünk 
próbát: amott megyén köpenyegben egy szegény ember ; lássuk, me
lyikünk tudná a válláról levenni a köpenyeget. A szél elfogadván 
ez indítványt (e szót), mindjárt neki esett a szegény embernek, s el
kezdett fúni. A szél nagy erővel fútt, az ember ruhájának szegélyét 
fölemelte. De az ember is jobban magára húzta a köpenyeget, s nem 
engedte azt a szélnek válláról levennie. Azután a szél, nem bírván 
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den jilge hic aldi'rmadi. and'in son jil ágiz qalip öjziniii bálim bildi. 
qojas áay'i óadaraninüstüneissisini j-ajret minen atmaq basladi. juas 
juas adam issinin heráretinnen ininden jaumurliqni taslad'i; bir3 azdan 
son issinin köpliginnen bütün kijimini cisip qojdi. ő waqtta qojas jilge 
ajtti: kördün-mé men sennen quwatli-man; imdi bildin-mé ? 

9. 
Bir papas bir kerre dostlarini siápetke cayirdi. bis pont et al! 

— dep, jimek psüre-tőn ^atinya pul birdi. jimek psüre-tőn xatin, bu 
pulni öjzim alajin — dep, tama itip bir hile itti. hilekerlik bile jü-
zünijaman körsetip (#apa bolip) papasni'n eldine bárdi, ié uluyum 
büjügüm, sul alyan etimnin hemesini psük jép-ti — dep Örtene-birdi. 
papas hejrán qalip íjewáb sordi: nícik jidi bu etni? sul psükni tu-
tip terázuj^a salip ölcep a/irli/in'i biliiiiz. 6 yárib biguná psükni tu-
t'ip terázuga qojd'ilar we ölőediler. terázuya qaradilar; psüknin bü
tün teni (herae áuri) bis pont qadar boldi, ziáde bolmadi. papas hej
rán qalip ajtti : bu psük jigen bis pont qadar et icinde bolsa, öjzi
nin áuri qajda qaldi? 

vele, látta hányadán van (megismerte a maga állapotját). Most a nap 
is elkezdte egész erővel az emberre rávetni melegét. Lassanként az 
ember a melegnek hőségétől levetette válláról a köpenyeget; ke
véssel azután , a hőség nagy volta miatt, egész ruháját föloldotta s 
letette. Akkor a nap ezt mondta a szélnek : látod-e, én erösebb va
gyok mint te ; most megismerted-e ? 

9. 
Egy pap egyszer vendégségre hívta barátjait. Ot font húsra 

(„öt f. húst végy" — mondván) adott a szakácsnénak pénzt. A sza
kácsné azonban megkívánván a pénzt, hogy azt maga vegye el, 
csellel élt. Ravaszsággal nagy megháborodást tettetvén arczán, be
ment a paphoz, s elkezdett sopánkodni: óh nagy jó uram, azt a húst, 
melyet vettem , mind megette a macska. A pap , ezen elcsudálkoz-
ván , számon kérte, hogyan ette meg ezt a húst ? fogjátok meg a 
macskát, tegyétek rá egy mérlegre, s mérjétek meg súlyát. Megfog
ták tehát azt a szegény ártatlan macskát, mérlegre tették , s meg
mérték. Mikor a mérlegre néztek, hát a macskának egész teste (egész 
súlya) öt font volt, több nem volt. A pap, ezen elcsodálkozván mondta: 
ha az öt font hús, melyet e macska megevett, csakugyan benne van, 
hol maradt (hová lett) aztán magának (a macskának) a súlya ? 
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10. 
Otken zamanda hezreti Omarya bir /atin kilip arz itkeniniíi 

bejáni turur. — Ja Omar! üc jil bolup-turur, irim yaib bolup-ti, 
ölüsinnen tirisiimen ^avarim joq. men birbasqa adamya barsam, $e-
wáb birseniz. balalari'm bar, jije^ek sejleri joq. Omar üc jilliq ásliq 
birdi, savr it — tip. üc jil témám boldi, jené kilip arz itti: já Omar, 
balalari'm bar-turur, jidirgeli kidirgeli sejim joq. ^ewáb birseniz, 
bir adam^a barsam. hezreti Omar jené bir jillíq ásliq birdi, savr it 
— tip. ő jil hem témám boldi, jené arz itti: já Omar jiti jil boldi, 
hiö jfavar isitmedim irimnin ölüsinnen tirisinnen. gewáb birseniz, 
imdi bir adamĵ a barsam. záipqa ir lázim , irge záip lázim. hezreti 
Omar qavűl itti, ajtti": kimné palásán an/a bar. bir adam almaqci 
boldi, ő adamya niká bilen birdiler. ki^e boldi, ő adam bilen a^sam 
söbet iti^ek boldi; ^atin síi levine bárdi, sű levinde deü sűretli bir 
adam pejdá bolup /atinj'a qicqirdi: ié, pélán^e /at in, amán bar-
ma-san ? kejpin ja^si-mi ? balalarin bar-mi ? /atin hejrán qaldi. sen 

10. 
Hogy tett egykor egy asszony Omar kalifánál jelentést. — 

„Oh Omar, már három éve, hogy férjem eltűnt, s nincs hírem se 
haláláról, se életben voltáról. Én máshoz mennék férjhez, ha meg
engedi felséged; mert gyermekeim vannak, s nincs mit enniök, mi
vel ruházkodniuk. Omar három évre való eleséget adott neki, hogy 
légyen még türelemmel. A három év elmúlt, s az asszony megint 
jelentkezett: óh Omar, gyermekeim vannak, nincs mit etessek ve-
lek, mibe öltöztessem őket. Ha megengedi felséged, valakihez férj
hez mennék. Omar kalifa megint egy évre való eleséget adott neki, 
hogy legyen türelemmel. Ez az év is elmúlt, s az asszony megint 
jelentkezett: óh Omar, most már hét éve, hogy semmi hírt sem hal
lottam, vájjon meghalt-e férjem vagy él-e még; felséged engedelmé
vel most már valakihez férjhez mennék. A nőnek férj kell, a férfi
nak feleség kell. Omar kalifa beleegyezett, mondta : no menj férj
hez, a kihez akarsz. Találkozott egy ember, a ki el akarta venni, s 
annak is adták hitves feleségül. Estére, mikor avval az emberrel 
már egybe akart kelni, elment az asszony vizet hozni a folyó part
jához. A víz partján egy óriás (div) alakú ember jelent meg, s rá 
kiáltott az asszonyra : hé, ilyen meg ilyen nevű asszony, megvagy-e 
egészségben? jól vagy-e? megvannak-e gyermekeid? Az asszony 
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inénin ^at'inim-san, qorqma; men senin erin-men, -/áib bolhán. xatin 
ajtti : ménin erim adam idi, sen deü-sen, adam imes-sen ; deü xalqi 
adam isminé biledi, anifí ücün sen ménin ismimni bilesen. bu söz-
nin üstünde eri kildi; ne bold'i, ménin /atiním bu qadar qald'i — 
#aup itip kildi. kördi, ^at'in'i bir adam bilen sözlese-turur. ajtti: ié 
adam! bimehell waqtta nícün sözlesesin ménin ^atinim bilen sen ? 
ajtti : ménin ^at'ini'm-d'ir, iki üc balam bar, munnan bol/an. 
jalyan ajtasin, seniíi ^at'iniii imes bu ^ati'n, ménin xat'inim-dir, mana 
bu-gün hezreti Omar niká itip birdi. joq, bolmadi — ikisi biri biri 
minen ajt'ist'ilar. x&t'in ajtti: ikiniz iki jirde jatin, men öjz öjimde 
jataman; irten hezreti Omarjabarali,qajsinizya birse, an'i qavűlittim. 
a^sam jatfilar; tan att'i, kiindüz bold'i. hezreti Omarn'ín janina bar-
d'ilar, arz ittiler : ja Omar! bu ^atinn'i mana niká itip birdiniz 
a^sam sü kitirmekke kitti, kic qaldi, kilmedi. níöün kilmedi — dep 
sű levine bardim; bu adam : ménin ^at'in'im-dir — dep ajtad'i. hez
reti Omar ajtti: nicik senin /at'inin bu, sen deü bolsan bu adam 

megijedt. Hiszen te az én feleségem vagy, ne félj semmit; én va
gyok a te férjed, a ki eltűnt. Az asszony mondta: az én férjem em
ber volt, te div vagy, nem vagy ember ; a divek népe tudja az em
berek neveit, azért te is tudod az én nevemet. E szóváltásra el
jött az asszony férje, ki már aggódott, hogy mi történt, hogy 
a felesége oly soká marad. Látta, hogy felesége valakivel beszéd
ben van. Mondta annak : hé ember, ilyen illetlen időben miért be-
széllgetsz te az én feleségemmel ? Amaz: hiszen az én feleségem 
azt mondja ; két három tőle született gyermekem van. — Hazudsz, 
nem a te feleséged ez asszony, az én feleségem ö; ma adta nekem 
Omar kalifa hitves feleségemül. Nem, nem igaz — így mind a ket
ten veszekedtek egymással. Akkor az asszony mondta : háljatok 
most két külön helyen, én meg a magam házában hálok : holnap 
menjünk Omar kalifához; a melyiknek közületek az engem ád, azt 
fogadom el férjemnek. Az este tehát lefeküdtek; megvirradt, nap
pal lett. Elmentek akkor Omar kalifához, s eléadták a dolgot: óh 
Omar, felséged nekem ez asszonyt hitvesemül adta. Az este elment 
vizet hozni, későig maradt, nem jött meg. Gondolván, hogy ugyan 
miért nem jött meg, elmentem a víz partjához; hát íme ez az ember 
azt mondja, hogy az asszony az ö felesége. Omar kalifa mondta: hogy 
lehet ez asszony a te feleséged, midőn te div vagy , ez meg ember ? 
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bolsa? joq, raen deü imes-men, ménin ádirn pélán^e-tur. hezreti 
Omar hejrán qaldi, hezreti Alinin jani'na bardílar. 5ewáb sordi'lar : 
ja Ali, bu xatínnin iri yáib bolyán iken jiti j i l ; bu /atinni a^sam bu 
adamya niká itip birdik. bu adam pejdá bolup, ménin ptinim-dir 
— dídé, ni 5ewáb biresiz ? hezreti Ali sordi : ié adam, ádin ne-
dir ? ádim pélánge-dir. men isitip idim : bír adam jiti jil j'áib bo
lup, jené kiledi. megér bu adam su-dur. annén son ^atinni bűya bir-
diler. annén son wáqia sordilar: körgeninni, isitkeninni kezgeniiini 
beján ejle! 

Isitip irdim günüblikte jatqan jaman — dep ; sű kitirmekke 
kittim, sű levine bardirn. bir qus kildi. meni alip qacti, bir wilájetke 
alip bárdi; ni jir ikenini bilmedim. kündüz boldi; kördim : heme 
adamlar deü ; tilini bilmedim. anin icinde bir jil turdum. annén son 
bu nemleketke köp eskerler kilip, urustular, bűlarni bastilar; jisir 
itip alip kittiler meni hem birge. ular musulmám deü iken ; üö jil 
ularnin icinde mektebdárliq ittim. andin son bir gün tus kordüm, 
jiylap ojyandim. pátsá sordi nicün jiylap turdiniz? — dep. memle-

— Nem, én nem vagyok div; az én nevem ez meg ez. Omar ezen 
elcsudálkozván , elment velők Ali ö szent kigyelméhez, s kérte 
annak tanácsát: óh Ali, ez asszonynak férje hét éve hogy eltűnt; 
tegnap tehát őt ennek az embernek feleségül adtam. Most emez je
lent meg, s azt mondja, hogy az ö felesége; hogy döntőd el e dol
got (mi feleletet adsz) ? Ali kérdezte : hé ember, mi a neved ? Ne
vem ez meg ez. — Igaz, én ezelőtt hallottam, hogy egy ember hét 
évig elveszte után megint visszajö ; ez az ember pedig épen ez. Az
után csakugyan ennek adta az asszonyt feleségül. Azután megkér
dezte történetét: no már beszélld el, mit láttál, mit hallottál, hol jártál. 

Ügy hallottam volt, hogy nem jó közösülés után tisztátalan 
állapotban feküdni; azért elmenteni vizet hozni, a folyó partjához. 
Akkor egy madár jött , engem elvitt egy messze országba, azt sem 
tudtam, mi hely volt az. Napra kelve láttam, hogy az emberek 
mind divek, kiknek nem értettem nyelvöket. Ott voltam egy évig; 
aztán egy nagy hadsereg jött ebbe az országba; megverekedtek 
ezekkel, s legyőzték őket; engem fogolylyá ejtettek s elvittek ma
gokkal. Voltak pedig azok muszulmán divek , a kik között három 
évig tanítómester hivatalát viseltem. Azután egyszer álmot láttam, 
s sírva ébredtem föl. A király kérdezte, hogy miért keltem sírva föl ? 
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ketim balalarím qaríndaSlarimni tüsümde kördim ; an'íii ücün j'íj'-
lap turdum. öjle bolsa, metnleketinizge kitersiz-mé ? gewáb birse-
niz kitermen. köpjap ' i ; nicik kitersiz, bilesiz-mi ? memleketin ne 
qadar jol-dur? bilmimen, pátsáhiin. seksen jilliq jol-dur bu jirge. 
annén son hejrán boldím. pátsá ajtt'i: x aP a bolma , bir heptede wi-
lájetiiiizge jitkizcrmen. annén son zindánnén bir deü kitirdi, ö deü 
üstüne meni mindirdiler. maiia pátsá bir doá ürgetti, ajttí : bu doán'i 
deü arqasi'na mingende dáiina oqu, bolmasa helák itedi seni bu. deü 
meni ali'p kitti, asmán minen beráber barja-turman, pátsá ürgéiken 
doá isimnen qact'f, deü meni jirge tasladi. jjudánm qudreti bilen ö 
qadar belendten jirge tüstüm , hie bir jirim áuriinadi. kördim , bir 
cöl de§t iken. üc kün ő jirlerde jürdüm, hiö bir adam seher jol kör-
medim. bir terepte bir reüsenlik köründi: oj ittim : bu terepte se
her ja köj bar-dír; bolmasa, bu ja^tilíq nijirden pejdá boldí ? jüre-jüre 
köp masaqqatlar minen 6 jaxt'ili'qqa jitistim; kördüm ki bir ta^is-
tán7 hfc bir adam joq, őkörgenja^tilar lál,jáqűt, zümürret, almás, pi-
rőze böjletaslar iken; j(udá-itaálaarim kivijap'itaslarniőjirde ^alq 

Mondtam, hogy álmomban országomat, gyermekeimet, testvéreimet 
láttam; azért keltem sírva föl. Tehát el akar-e menni kigyelmed 
országába? Mondtam: ha felséged megengedi, elmegyek. Nagyon 
jól van ; de tudja-e kigyelmed , hogyan megyén ? s hány évi út az 
országa ? Mondtam: nem tudom én, felséges király. Bizony van 
az ide nyolczvan évi út. Erre aztán megijedtem, de a király mond
ta: ne búsulj, egy hét alatt eljuttatlak országodba. Elhozatott a fog
házból egy divet, s annak hátára ültettek engem. A király még egy 
imádságra tanított, hogy azt a div hátán mindig elmondogassam; 
különben, azt mondja, elveszejt az tégedet. A div engem elvitt, de 
a mint az éggel egy magasságban megyek, elfelejtettem a király 
tanította imádságot, s a div engem levetett a földre. Istennek nagy 
hatalmának köszönhetem, hogy oly nagy magasságból leestem s 
mégsem fajult meg semmi helyem (tagom). Láttam most, hogy 
egy puszta sivatag van körülöttem. Három napig jártam ott; nem 
láttam se embert, se várost, se utat. Végre valamerre egy fényesség 
látszott; gondoltam: arra város vagy falu van; különben honnét 
jönne ez a fényesség. Jártam, jártam, végre sok fáradsággal oda 
értem a fényességhez ; hát láttam , hogy az egy hegy, s nincs ott 
semmi ember; a látott fényes pontok pedig mind rubintok, jákútok, 
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itip-ti. á^iz qaldim, kök otlar jidim, taám ornun tutmadí. annén son 
jüre jüre háldén kitip jiqildim, öler háletke jittim. bir qus kilip ma
na su bir parca et kitirip birdi, ani jigendin son jürdüm. andin bir 
derjá levige bardim. tesnelikten á^iz qaldim, su ice-bilmedim; sűsiz-
liqtan jiqildim, Öler háletke jittim. bir qus kilip mana a^zi bilen sű 
kitirip birdi. andin sű ictim. ő qus ménnen ehwál sordi, ajtti: nijir-
den bolasan ? men pélán seherden bolaman — didim, annén son 
sordi jené ménnen : sehrin niée jilliq jol-dur ? bilmimen — didim, 
altmís jill'iq jol-dur —7 didi. men ajttim: ié qus, dünjada senin kivi 
qus körmedim. men qus imes-men, ménin ádim Isháq-turur, bi-
hístte tűbi dira^tta bolaman. annén son men ajttim: ié Isháq, mana 
jol körset. ajtti: senin jolun bu derja arji jüzünde-dir. andin men 
ajttim: bu derjadin nicik kitemen ? ménin ajajamni tut. qusnin 
aja/ini tuttum; meni alip ucup ötti derjadin. bujirden kitip jol kör-
setti, andin son yáib boldi. anda nice ajlar jürdim, ac boljannén son 
kök otlar jidim ; taám ornunu tutmadi, á^iz qalip jiqildim , ökr há-

smaragdok, gyémántok, pirózék s ilyen drága kövek ? melyeket a 
felséges úristen azon a helyen teremtett volt. Azonban erőm fogy
tában volt; zöld füvet ettem, de nem töltötte az be az étel helyét. 
Azután jártam , jártam , míg magamon kivül összerogytam , s már-
már meg akartam halni. Akkor egy madár jött, s nekem vizet s egy 
darab húst hozott; azt megettem s megint tovább jártam. Azután 
egy folyó partjához mentem; a szomjúságtól oly gyenge voltam, hogy 
nem bírtam vizet inni; összerogytam, s már-már meg akartam halni. 
Akkor egy madár jött s nekem a szájában vizet hozott; így ittam 
azután. A madár kérdezte állapotomat, hogy honnét való vagyok? 
Mondtam, hogy ebből meg ebből a városból való vagyok. Azután me
gint kérdezett : a te városod hány évi út ? Mondtam, hogy nem tu
dom. Hát hatvan évi út az ide. Mondtam : óh madár, még nem láttam 
e világon olyan madarat mint te vagy. Én nem is vagyok madár; 
az én nevem Iszhák, a paradicsomban a tuba-fán lakom. Azután 
mondtam: óh Iszhák, mutasd meg nekem az utat. A te utad ennek 
a folyónak túlsó oldalán van. Megint mondtam : de hogyan me
gyek át ezen a folyón ? Csak fogódzzál a lábamba. Belefogództam 
tehát a madár lábába, s ö velem átrepült a folyón. Innét megmutatta 
az utat, s azután eltűnt. Ott jártam megint néhány hónapig; az éhség 
miatt zöld füvet ettem, de nem töltötte az be az étel helyét; erőm 
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letke jittim. bir adam kilip ja/si jimekler birdi; aj'zímja qojdi, kö-
zümni ac'íp ani' kördüm. meni al'ip kitti, öjine alip bárdi; bir teniz 
levinde öji bar idi, öjinde nice künler turdum. qolum/a üc pind'iq 
birdi, meni bir ja^si imáretke alip kitti; kümüsten kapisi bar, al-
tinnén qolpu bar. bir pind'iq qojdi kolpnin tisigine, isik acildi, ic-
keri kirdik ; ja/si imáret iken köp. anda bir isik pejdá boldi: ő 
hem acild'i, ickeri kirdik. bir ta/t kördük, üstünde bir sűret kördük, 
iki terepinde iki arslán kördük. bizlerge helák itmekke hemele itti; 
her birisine bir p'indiq tasladi, ö sírler helák boldi. süretnin qolunda 
bir jap'i jüzük kördük; jüzükni alagaq boldi, bir jilánpejdá bolip 
helák itti ménin joldasimni. a/zina bir pind'iq qojd'im, jené tirildi. 
jené jüzükni alának boldi: ö jilán jené helák itti. jené bir pind'iq a,y-
zina qojd'im, jené tirildi. jené jüzükni ala^aq boldi: jené jilán helák 
itti. píndiqlar tamám boldi, basqa pind'iq tapmadim ; á^ir helák bolip 
ő imáretnin icinde qaldi. jilán ménin rninen sozlesti: ié adam! nícün 
bu jirlerge kildin ? men müsápir-men , ^árib-men — didim, heme 

fogyott, összerogytam, s már-már meg akartam halni. Akkor egy em
ber jött, jó ételeket adott; a számba tette, s fölnyitván szememet, meg
láttam öt. Elvitt engem a házához, mely egy tenger (nagy folyó) 
partján volt; házában néhány napig maradtam. Akkor kezembe há
rom mogyorót adott, s elvezetett egy szép palotához ; ezüstből volt 
kapuja, aranyból volt lakatja. Egy mogyorót tett a lakat lyukába; 
az ajtó megnyílt, s mi bementünk rajta; igen szép palota volt. Ott 
elétünt egy ajtó; annak is megint egy mogyorót tettünk a kulcslyu
kába, s az megnyílt, mi bementünk. Egy trónszéket láttunk, a trón
széken egy alakot, mind két felöl két oroszlánt. Ezek nekünk ro
hantak, hogy megöljenek; de ő mindegyiknek egy mogyorót dobott 
oda, s az oroszlánok elvesztek. A trónon ülő alaknak kezében egy 
szép gyűrűt láttunk ; ő a gyürüt el akarta venni, de egy kígyó jelent 
meg, s elvesztette társamat. A szájába egy mogyorót tettem, s megint 
feléledt. Megint el akarta venni, de megint elvesztette öt az a kígyó. 
Újra egy mogyorót tettem szájába, a mitől megint föléledt. Harmad
szor is el akarta venni a gyürüt, de most is a kígyó elvesztette. Azon
ban a mogyorók már elfogytak volt, többet nem találtam; s így végre 
ő ott veszett a palotában. A kígyó azután velem beszédbe eredt : óh 
ember, miért jöttél e helyekre ? Mondtam, hogy utas ember, szegény 
ember vagyok, s elbeszólltem mindent a mit láttam s a min keresztül 



2 8 8 KHIVAI TATÁRSÁG. 

körgen ötken islerimni beján ittim. mana rehmet itip ajtti: men 
jiláa imes-men, periste-men; Sulejmán pejyambernin sűreti dir 
bu, bu jüzük anin jüzügi-dir. jjudá rnana emánet tapsirdi, jüzükni 
basqa adam^a birme — dip. ő ölgen hemrálű'n 51111 irdi, adam imes 
irdi; ő jüzükni ali'p jir jüzüniíí pátsáli/ini arzű itti; á/ir helák 
ittim. annin son: mana jol körset — didim, bu qapulardin nicik 
ciqaman ? — didim, qolum^a iki pindiq birdi; bir pindiq mi-
nen bir qapu actim, jené bir pindiq minen jené bir kapuni actim. 
andin öiqip kite-birdim; cöller minen köller minen jüre-birdim. 
bir ja^si imáretke jetistim, ja^si bá/istánlaiya jetistim ; iöine kirdim : 
ja^si míweler psip-turjan , ja^Si güller kördüm , ja^si sűlar köi'düm. 
iki adam pejdá boldi, ^auadir ittim. jasi'l hezasi bar , aq sellesi bar 
basinda, aq livasi bar üstünde. erebi lisán bilen selám birdim, őlar 
hem erebi lisán bilen izzet ittiler mana: ié adam! nijirden bola-
san? men Mehemmed ummati bolaman — didim, kilip manlajimni 
sipaladi. men sordim: siz kim bolasiz?— didim, birisi: hezreti 
A . . . . A 

lsá-men, birisi hezreti Műsá-men — didi. hezreti Isá mana köp izzet 
hürmetler itti. ménin qarindasim-sen didi. ménin aslim ereb boladi 

mentem. Megszánt engem s mondta : én nem vagyok kígyó, hanem 
angyal vagyok; ez itt Szulejmán prófétának alakja, e gyürü az ö 
gyűrűje. Az úristen rám bízta azt, hogy a gyűrűt ne adjam más em
bernek. Ez a megholt társad dsin (rossz szellem) volt; ö a gyűrű
vel az egész földszine fölött való uralkodást kívánta; végre mégis 
elvesztettem öt. Azután mondtam : mutasd meg nekem az utat; 
hogy megyek én ki ezeken a kapukon ? Akkor kezembe két mo
gyorót adott; az egyik mogyoróval kinyitottam az egyik kaput, a 
másikkal meg a másik kaput. így kijutván előre indultam; jár
tam pusztákon, jártam tavak mellett. így egy szép palotához értem, 
szép kertekhez értem ; bementem : hát van ott jó érett gyümölcs ; 
láttam szép virágokat, láttam szép vizeket. Két ember jelent meg, 
s én egy kissé féltem. Zöld botjuk van, fejér turbán a fejükön, fe
hér ruha rajtuk. Köszöntöttem őket arab nyelven , ők is arab nyel
ven feleltek tisztességesen : óh ember, honnét való vagy ? Mondtam, 
hogy Mohammed népe (közül való) vagyok. Akkor hozzám jöt
tek s megsimogatták homlokomat. En kérdeztem : kik vagytok 
ti ? Az egyik azt mondta, hogy Jézus próféta, a másik, hogy Mózes 
próféta. Jézus próféta sok tisztességet tett 'nekem ; te az én testvérem 
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didi. men köp tawáp ittim hezreti Isáni. Mehemmed resűl tirik bar-mi? 
sordilar. men ajtti'm : dünjadin öttü, wepát boldi — didim, ő ikisi köp 
jiylastílar isitip. andin qurán oqup Mehemmed resűl haqqina köp-köp 
doá-i xajr ittiler. andin son: selámet barirsan seniii memleketine,qorq-
ma — didiler. andin son ^áib boldilar. andén bu bagistánnén ci'qtim, 
bir jirge bardim. bir aq saqall'i adam kördüm. ani'íi minen sözlestim, ö 
ajtti mana: bu jirlerde köp sej bar, barip tamása it — didi. bardim, bir 
vatin kördüm; janina jaqlaítim, qolu minen isáret itti: kit — tip. andin 
basqa jirge kitti m;bir jaman sűretli xatin irdi. andin bir jilán kördüm : 
dünjada aniii kivi ulu jilán körmedim ; andin qorqtim, qactim. jené bir 
jirge bardim, anda bir adam kördüm : maíilajinda bir közi bar, zingir-
ler bilen bend itip qojup-ti. andin qorqtim. andin bir jirge bardim : bir 
deü sűretli mavjűq kördüm, andin köp qorqtim, qactim. qacip bir jirge 
kildim, ewwel körgen aq saqall'i adam^a kildim. ani'n janina oturdim, 
ani'n bilen sözlestim : ié adam, bu sejlerni tamása ittin-mé. kördün-
mé ? kördüm , tamása ittim — didim, körgellerni bilesin-mé ? joq 

vagy, azt mondta, én is arab eredetű vagyok. En Jézus prófétát 
nagyon reveráltam. Kérdezték, hogy él-e még Muhammed, az isten 
küldöttje ? Mondtam : kimúlt e világból, megboldogult. Mikor ezt 
hallották , mind a ketten nagyon sírtak ; azután koránt olvastak, s 
Muhammed prófétáért sok-sok imádságot mondtak el. Végre 
azt mondták: ne félj, még visszajutsz az országodba, s evvel el
tűntek előlem. Azután kimentem a kertből, s egy helyre jutottam, 
hol egy fehér szakállú embert láttam. Avval beszéllni kezdtem s ö 
mondta nekem : e helyeken sokféle dolog van, eredj azokat meg
nézni. Elindultam, s elsőben egy asszonyt láttam; közeledtem hozzá, 
s ö kezével intett nekem, hogy elmenjek. Egy másik helyre men
tem, hol egy rút alakú asszony volt. Megint egy helyre mentem, hol 
egy kígyót láttam; e világon még nem láttam olyan nagy kígyót; 
megijedtem tőle s elfutottam. Megint egy helyre mentem, hol egy 
embert láttam : a homlokán egy szeme volt, lánczokkal oda volt kö
tözve. Megijedtem tőle. Azután egy helyre mentem, hol egy div alakú 
teremtést láttam, kitől nagyon megijedtem s elfutottam. Futásom
ban megint az előbb látott fehér szakállú emberhez jutottam. Leül
tem melléje, s elkezdtünk beszéllgetni: no , megnézted-e, ezeket a 
dolgokat, láttad-e? Láttam, megnéztem. Tudod-e miket láttál? Nem 
én. Tehát megmagyarázta nekem : azt az asszonyt láttad, az a világ; 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. TV. -tíJ 
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— didim, andin son mana beján itti: ö p t inni kördün, dünja-turur ; 
ő jilánni kördün : dábbet-ul- arz turur; ö adamni kördün, maíila-
jínda bir közi bar: ő de^á l turur. ö iki adam, ewwel kördün bayis-
tánda, iki pejyamber turur: biri hezreti Isá, biri hezreti Műsá turur. 
6 báylar kim kördün, bihist turur; ö sűlar kördün, bihist sűlari turur. 
men X'izr pejyaraber tururmen. ié adam, wilájetine kiter-mi-sen ? — 
didi. haua — didim, bilesin-ni<', wilájetin nice jilliq jol-dur ? bilmi-
men — didim, anda ajtfi: toqsan jíllíq jol-dur — didi. hejrán bol-
dim. andin-soíi: #apa bolma — didi, seni kigeden bir saat ötkende 
jitkizermen wilájetine — didi. bir bulut kildi, andín sordi: nijirge 
barasan? didi. bulut ajtfi: Iránja baraman — didi. andin jine bir 
bölek bulut kildi, annén sordi : nijirge barasan — didi. yárib biöá-
relernin pajdasi ücün baraman — didi. andin bir bölek aq bulut 
kildi; nijirge barasan ? — didi. Medine sehrine baraman — didi. 
bulutqa ajtfi : bu adam yárib adam-dir; munu Medine sehrine alip 
kit — tidi. meni bulutqa mindirdi; ki^eden bir saat ötken waqtta 
bulut kitirip bir sűnin levinde qojdi. közimni acip ^atinimni kör-

azt a kígyót láttad, az a dábbet-ul-arz *) ; azt az embert láttad, ki
nek egy szeme van a homlokán; az a dé*fáál (antichristus). Az a két 
ember, kiket előbb a kertben láttál, két próféta: az egyik Jézus, a 
másik Mózes próféta. A kertek , melyeket láttál, a paradicsom ; a 
vizek, melyeket láttál, a paradicsom vizei. Én magam pedig Khizr 
próféta vagyok. No, akarsz-e elmenni országodba ? Mondtam, hogy 
igen is akarok. Tudod-e, hogy hány évi út ide az országod V Nem 
tudom. No, van az ide kilenczven évi út. Erre én megijedtem, de ö 
azt mondta : ne búsulj, míg az éjjelből egy óra elmúlik, eljuttatlak or
szágodba. Jött akkor egy felhő, attól kérdezte, hogy hová megyén. A 
felhő mondta: Iránba megyek. Aztán megint egy darab felhő jött, kér
dezte, hova megyén. Ez azt felelte hogy : a szegény ínségesek javá
ért megyek. Végre egy darab fehér felhő jött; kérdezte, hova megyén. 
Mondta, hogy Medina városába megyén. Ekkor mondta a felhőnek: ez 
egy szegény ember; vidd el őt Medina városába. Evvel felültetett en
gem a felhőre; mikor az éjjelből egy óra elmúlt, letett engem a fel
hő egy folyó partjára. Fölnyitván szememet, megláttam ott felesé-

*) Dábbet-ul^arz (bestia terrae) iszlámi hitregebeli állat neve , mely 
kevéssel a föltámadás napja előtt fog Mekkából elejőni. 
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dim, ajttím : sen ménin ^atíním-san — didim, ö qavűl itmedi, sen 
deü-sen — didi, adam imes-sen — didi. körgenimniíi isitkenimnin 
kezgenimnin wáqiasí bu turur — dep hikájetini tamám itti. 

11. 
Bir bajnín üc oylu bar irdi. atasí bűjük o/luna nesihet ajt'ip birdi: 

men dünjad'in kickende ménin mállarim ucün bir biriniz minen dus
mán bolursíz. nícün ? ménin üc geüherim bar; birisi köp ja^si, birisi 
orta, birisi kői-dir. ücüiiiz bu geüherler üöün dusmán bolursíz. her 
waqtta ki bu geüherler ücün dusmán bolsaníz, — pélán memlekette 
bir pátsá bar-d'ir, köp ádi'1-dir, onda bar/ajsiz; bir biriniz minen dus
mán bolmassíz, beráber bölüp birir. atasí dünjad'in Öttü, andin son 
oyullar mállarní bölüstiler, üc geüher qaldí. üc geühernin üstünde 
biri biri ménen ^auya ittiler. ücüsi hem ja^si geüher, men alaman 
dip, istediler. á^ír bolmadí ücüsinin. isi. ulusí aqilli irdi, ajttí: ini-
lerim, biri birimiz bilen ni-ücün dusmán bolamíz; ja^sí imes, inile-
rim. atam mana wesijet itip idi: her waqtta ki bu geüher ücün biri 
biriniz minen dusmán bolsaníz , — pélán memlekette bir pátsá bar 

gémet; mondtam: te az én feleségem vagy. De amaz nem hagyta rá, azt 
mondta: te div vagy, nem vagy ember. íme ez a története annak, amit 
láttam, a mit hallottam, a mit jártam 5 — ígyszólt, s elvégezte meséjét. 

11. 
Egy gazdag embernek három fia volt. Az atya nagyobbik fiá

nak tanácsot adott: mikor én e világból kimúlok, úgy mond, az én 
jószágaimért egymással össze fogtok veszni. Mert nekem három drá
gakövem van ; az egyik nagyon szép, a másik középszerű, a harma
dik csak kicsiny. Ti hárman e drágakövek miatt ellenségek lesztek. 
De mikor e drágakövekért összevesztek, — van ebben meg ebben az 
országban egy nagyon igazságos király, oda menjetek; nem fogtok 
egymással ellenségeskedni, hanem az elosztja köztetek egyenlően. 
Az atya kimúlt, azután fiai elosztották maguk között jószágait, csak 
a három drágakő maradt hátra. Ezek fölött most egymással vesze
kedtek. Mindegyikök a legszebb drágakövet akarta, hogy ő azt kap
ja. Nem akart véget érni a dolguk. Akkor azt mondta a legnagyob
bik, ki okos ember volt: öcséim, miért is veszekedünk mi egymással, 
nem jó az, öcséim. Atyám nekem úgy hagyta meg, hogy a mikor 
ezen drágakövekért, úgymondta, egymással összevesztek, — hát va-

19* 
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— anya baríp arzínízní ajtqajsiz. ő biri biriniz bilen dusmánlíq it-
tirmes, öjz mállarínízní öjzünizge bölüp birir — dip atani wesijet 
itti mana. qavúl itseniz inilerim, su memleketke kitemiz. iniler 
hem kitmekci boldí, qavúl itti. indi üc geiiherni alíp ücüsi ő mem
leketke kittiler. jolda barjatqanda bir kisi joldas boldí, ajttí: ej 
jajjsí jigitler (jjoralar), ménin bir tüjem joq boldí. anda büjügi ajttí : 
tüjennin bir közi körmej-idi. jené birisi ajttí: tüjennin jügünin bir 
terepi sirka, bir terepi sirni-mi idi? haua. jené birisi ajttí: tüjen
nin üstünde ^atin bar-mí idi; ö píínnín icinde balasí bar-mí idi? 
haua, bar-idi. ücüsi joldas bolíp, ö nemleketke bardílar. barjandín 
sori, bu ücüsine tűje joq itken adam ajttí: ücüniz ménin o/rum-síz, 
tüjemni sizler oyurlapsíz — dep, bu ücüsini tutup pátyánín eldine 
alíp bardí. ja pátsáhím , járib we bicáre bendeíűznin arai bar-dír 
sizge. ni arzín bar? bu üc adam ménin tüjemni oyurlap-tí. öjzleri 
íqrár boldí. pátsá sordí: ne dídé bu adam, ej ja^sí jigitler ? anda 
bu ücüsi ajttí: ié pátsáhím, bizlernin ölümizden ^avarímíz bar, bu 
isten ^avarímíz joq. ié pátsáhím, bizler bajzáde bolainíz, atam'íz 

gyón ebben meg ebben az országban egy király, ahhoz menjetek, s 
adjátok elé neki ügyeteket. Az nem fogja engedni, hogy egymással 
veszekedjetek, s jószágaitokat nektek elosztja. így hagyta meg ne
kem atyám. Ha beleegyeztek, öcséim, menjünk el ebbe az országba. 
A kisebb testvérek készek voltak az elmenetelre, beleegyeztek. Ma
gukhozvették teháta három drágakövet, s elindultak amaz ország felé. 
Útközben egy ember csatlakozott hozzájuk; hej,szép ifjak,úgy mond, 
nekem egy tevém veszett el. Akkor azt mondta a legnagyobbik: tevéd
nek egyik szeme vak volt; a másik azt kérdezte : nemde, tevéd egyik 
oldalon eczettel, másik oldalon szölölekvárral volt megrakva ? Igenis. 
A harmadik meg azt mondta: úgy-e bár, tevéden egy asszony volt, 
s az asszony terhes volt? Igenis, volt. A három testvér azután útitár
sukkal együtt folytatták útjokat abba az országba. Mikor megérkez
tek, az az ember, ki tevéjét elvesztette, azt mondta a három testvér
nek : ti hárman az én tolvaján vagytok, tevémet ti loptátok el, s 
ezzel megfogta őket s elvitte a király elé. Oh királyom, van nekem, 
Bzegény szolgádnak, egy jelentésem felségedhez. Mi ügyed van ? Ez 
a három ember ellopta a tevémet; maguk is bevallották. A király 
kérdezett: mit mond ez ember, szép ifjak ? Akkor azt mondták azok 
mind a hárman: felséges úr, halálunkról van hírünk, de e dologról 
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bizge wesijet itip irdi: pélán memlekette bir ádil pátsá bar-dir; 
her waqtta ki ő pátsá eldine barsani'z , ja/sí arzinízni sorar — dep 
beján itti. andin sori jolda bu adam bizge joldas boldi. jolda ajtti: 
biráderler, ménin bir tüjem joq bolíp-ti. andin birimiz ajtti: mu-
nuii bir közi körmej-idi; birimiz ajtti: tüjennin bir terepinde sirka, 
bir terepinde sirni-mi idi ? jené birimiz ajttiq: tüjennin üstünde 
bir ^atin bar-mi idi, bu /atinnin qarninda balasi bar-mi idi ? andin son 
ménin málimni sizler alipsiz — dep, siznin eldinizge kitirdi. wáqie bu 
turur. pátsá sordi : bir közi körmegenini nícik bildiniz? tüjeniíi jü-
günin bir terepi sirka bir terepi sirni bol/anin nícik bildiniz ? üs
tünde #atin bar bolyanini, we ^atinniü qarninda balasi bol^anini ní
cik bildiniz ? ej pátsáhim, jol minen kilir idik, jolnin iki terepi otliq 
idi. kördük : jolnin bir terepinde tűje ot jip-ti; andin bildik bir kö-
zinin körme bol/anini. andin sori jolnin bir terepinde cirkej köp 
qondi, bir terepinde cipin köp qondi; andin bildik bir terepinde 
sirka bir terepinde sirni bolyanini. üstünde jfatin bolyanini andin 
bildik : tüjeden tüsüp-ti, tüsüp tiz bügüp siip-ti; andin bildik qar-

hírünk nincsen. Mi egy gazdag ember fiai vagyunk, s atyánk azt hagy
ta meg nekünk végrendeletül, hogy ebben meg ebben az országban 
egy igazságos király vagyon ; a mikor ezen király elébe járultok, 
úgy mondta, az szépen elintézi ügyeteket. Azután útközben ez az 
ember társaságunkba akadt. Útközben azt mondta: barátaim, nekem 
egy tevém veszett el. Akkor egyikünk azt mondta: az a teve egyik 
szemén vak volt; a másikunk azt mondta: nemde tevédnek egyik 
oldalán eczet, másik oldalán szölölekvár volt? meg a harmadik kö
zülünk azt mondta: tevéden, úgy-e bár, egy asszony volt, s az asz-
szony terhes volt? Erre azután minket felséged elé vitt, hogy mi az 
ö jószágát elloptuk volna. Ennyiben van a dolog. A király kérdezte : 
hogy ismertétek meg, hogy a teve egyik szemén vak volt ? meg hogy 
a terhének egyik oldala eczet, másik oldala szölölekvár volt? s hogy 
rajta asszony volt, s az asszony terhes volt, hogy ismertétek azt meg ? 
Felséges király! az úton mentünk, az útnak mind két felén rét volt. 
Láttuk, hogy az útnak csak egyik felén legelt teve ; abból megis
mertük, hogy egyik szemére vak volt. Azután az útnak egyik felére 
sok szúnyog szállt, a másik felére meg sok légy; abból megismer
tük , hogy egyik oldalán eczet, a másikon szölölekvár volt. Hogy 
asBzony ült rajta, onnét tudtuk meg, hogy a tevéről leszállt, s letéri 
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ninda balasi bolyanini. pátsá bu sözlerge hejrán qalip , bir saat sü-
kűt itti: andin son basini köterdi: ié adam, bular oyru imes — dep 
ő adamni qoudi. pátsá/a geüherlerni ciqarip körscttiler. pátsá üc 
geüherge üc bahá qojdi. üc bahá qojip iki geüherniii ziáde bahas'ini 
alip üc bölüp, ücüsine beráber birdi. jigitler pátsánin bölmekligini 
qavül ittiler. 

Pátsá ular/a jimek jatar jir birdi. pátsá bularni — ne sözler 
sözlidé (ajtisir) — dip, pen^ereden tinladi. pátsá pen^ereden qa-
radi, kördi: bu ücüsi palau jipturlar. birisi palauni jigen waqtta, 
ewwel jigende ajtti : bu palaun'in eti qoj eti; jas waqtta (qozi waq-
tinda) it südini imgenge öcsidé, andin son jené birisi ajtti: bu pa
launi'n pürünginiíi sálesi mazaristánda pejdá bol/an/a öcsidé, jené 
birisi ajtti: bu padisánin atasi námbajya öcsidé, ücüsi palau jip-
tur/anda üc söz sözledi.bularnin. sözini pátsá isitti. e5eb,bu adamlar ne 
sözler sözlidé — dip pátsá hejrán qaldi. bular rást sözli-mé jal/an söz-
li-mé? egér bu sözlegensözleri rást ciqsa,bular köp te^ribeli,köp aqilli 
adam-dir. pátsá ajtti: pálán^e diván c&y'irm. ca/irdilar. diván kilip : 

delve hugyozott volt; abból megismertük, hogy terhes volt. A király 
e feleleteken elcsudálkozván egy kis ideig hallgatott; azután fölemel
vén fejét: ezek nem tolvajok, azt mondta, s elkergette azt az embert. 
Akkor kivették a drágaköveket s megmutatták a királynak. A király 
a három drágakőnek három árt szabott, s a két (nagyobbik) kőnek 
fölös árát elvette, három részre osztotta, s oda adta a háromnak 
egyenlő részen. Az ifjak a királynak elosztását elfogadták. 

A király ételt s háló szobát adatott nekik. Kíváncsi lévén, 
hogy miket beszéllnek ezek, a király az ablakon hallgatódzott. Nézett 
az ablakon, látta hogy a három testvér pilavot eszik. Az egyik, mikor 
legelőször a pilavból evett, azt mondta: e pilavnak húsa juh hús ; 
úgy látszik, hogy a juh, kis korában (bárány korában) kutya-tejet 
szopott. Azután a másik azt mondta: ezen pilavnak rizse olyan, mint
ha szára temetőben termett volna. Megint, a harmadik azt mondta: 
e királynak , úgy látszik, pék volt az atyja. A három testvér evés 
alatt e három szót mondta. A király meghallotta beszedőket, s elá
mult rajta, hogy ezek miket szólanak. Vájjon igazat mondanak-e 
vagy hazudnak ? Ha beszédeik igaznak bizonyulnak be , ezek na
gyon tapasztalt okos emberek. Mindjárt elhivatta ilyen meg ilyen 
nevű udvarmesterét; ez eljött: felséges úr, azt mondja, tessék pa-
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pátsáh'im ajajaíriz bas üslünc. pátsá ajtt'i: ahsarn mihmánlaiYa 6 qojnin 
etini qajsi qassaptan alíp birdiii? pürüngini qajsi sálckerden alipbir-
din ? pélán sálekerden, pélán qassaptan — dep ajttilar. ca/ir'in iki-
sini. cayirdilar. sordi qassaptan: ié qassab, bu qoz'ini nijirdenaldin, 
qajsi copandan aldiíi? pélán bajn'in qojinnén aldim. ca/irin ő pélán 
qojlu bajn'i. kildi ő baj, pátsá sordí: ié baj, pélán kün bu qassapqa sat-
qan qozun ni nersenin südin imgen idi? anda baj ajtt'i: ié pátsá, öj-
zümbilmimen, megér qoj perváite-toyan copán bar, copán biler. co-
panni ca/iríp sord'ilar : pélán qozin'i nénin südini birip pervá itip idin? 
rást sözle; jalyan sözlesen, basinni kisemen. copán ajttí: 6 qozí ineden 
bolhán waqttainesi öldi, basqa sütlü qoj sürüdejoq idi.bir qan^iqbar 
idi, qanj'iq bála tűdé, tőyand'in son ő qan5'íqn'in balalari öldi; bu 
qozi ölmesin — dep, her kün qan5'íqt'in iemdirdim; bu qangiq südi 
ménen bűjük boldi. copán böjle dip beján itti. pátsá ajttí: ié sáleker, 
sensöjle. ö pélán kün birgen pürün^nin sálesini kimnen ald'in ? pélán 
köjli bir d'i^ánnén aldim. kitirip sorún! ő di'^ánn'í sord'ilar : pélán 

rancsolni. A király kérdezte : melyik mészárostól vetted azt a juh
húst, melyet az este a vendégeknek adtál ? és a rizst, melyik rizsá
rustól ? Ettől meg ettől a rizsárustól, ettől meg ettől a mészárostól. 
Hívjátok el mind a kettőt. Elhívták. Kérdezte a mészárostól: hé mé
száros , ezt a bárányt honnét vetted , melyik juhásztól ? ilyen meg 
ilyen gazdag embernek a birkáiból vettem. Hívjátok el azt a juhos 
gazdát. Eljött a Z - S cl király kérdezte tőle: hé gazda, mi állatnak a 
tejét szopta volt az a bárány, melyet ezen meg ezen a napon ennek 
a mészárosnak eladtál? Akkor azt mondta a gazda : királyom , azt 
magam sem tudom; de van egy juhászom, ki a juhokra gondot visel • 
az fogja tudni. Elhítták a juhászt, s kérdezte tőle a király: ezt meg 
ezt a lbárányt minek a tejével nevelted volt föl ? szólj igazat, mert 
ha hazudsz, fejedet vétetem. A juhász mondta : mikor az a bárány a 
világra jött, meghalt az anyja, más tejes juh nem volt a ny ájban. De 
volt egy szuka, az megkölyközött, s azután meghaltak kölykei. Gon
doltam , ez a bárány ne veszszen el , s minden nap a ̂  szukától szop
tattam ) így ennek a szukának tejével fölnevelkedett. így beszéllteel 
a juhász. A király azt mondta: hé rizsárus, most te szólj. Kitől vetted 
annak a rizsnek szárait, melyet ekkor meg ekkor adtál. Ebből meg 
ebből a faluból való paraszttól vettem. Hozzátok el, s kérdezzétek 
meg. A paraszttól kérdezték : az ezen meg ezen a napon nekem 
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kün raana satqan sálinni nijirde iektin? pélán mazaristánliq ja-
ni'nda jirim bar-dír, 6 jirde iektim. Indé pátsá heremge qajtti, ine-
sini cayirdi; inesine ajtt'i: ié ine, munda kii. inesi kildi. qapuni 
japt'i, ajtt'i : ié ine, méniíi atam kim ? rástin söjzle. senin atan pé
lán pátsá. joq, jalyan sözledin, rást sözle. egér rást sözlemesen, 
basinni kisemen — dip, q'il'iö ciqardi. inesi hejrán boldi, á^ir nai-
lá^ bolup, qorqqaninnén rást söz sözledi: senin atan pélán bűjük 
pátsá idi, sor sidik idi, hic perzendi bolmadi. köp xatillar aldi. á/ir 
men ojlandim, ortada nán psirip bire-tó^an námbaj bar irdi, an'in bi-
len bir kün hem-sobet boldim; and'in son sen pejdá bold'iri ménnen. 
pátsá jigitlerni ca^-irip sord'i: a^sam palau jip-turyanda ne sözler 
sözlediniz ? rástin ajtin. birisi ajtt'i: palaun'in eti qoz'i waqt'inda it-
nin südin iemgen iken. birisi ajtt'i: bu palaunin sálesi mazaristán-
li'qta pejdá bol'ip-t'i. birisi ajtti: bu pátsán'in atasi námbajya öcsidé, 
pátsá ajtt'i: bu islerni níéik bildiniz ? ewwel isitmediniz. joq, isitkeni-
miz joq. anda ajtt'i: bu etniíi qozisi itnin südini ickenini annén bildik, 
jigen waqtimda bir birimiz ménen urusmaq istedik. an'in ücün bildim. 

eladott rizst hol vetetted el ? Bizonyos temető mellett földem van, 
ott vetettem el. Most visszatért a király a hárembe, elhítta az 
anyját, mondta : hé anyám, gyere ide. Az anyja oda ment. A ki
rály becsukta az ajtót, s kérdezte: hé anyám, kicsoda az atyám ? 
szólj igazat. No, a te atyád e meg ez a király. Nem az, hazudtál, 
szólj igazat; ha nem szólsz igazat, levágom a fejedet; — így szólt, s 
kihúzta kardját. Az anyja megijedt, s végre, hogy már nem volt más 
módja, féltében igazat szólt; a te atyád bizonyos nevű nagy király 
volt; de nem lett neki semmi gyermeke, noha sok asszonyt vett eh 
Végre én gondolkodtam, — a palotában volt egy pék, ki a kenyeret 
sütötte, avval egyszer összetalálkoztam ; azután téged hoztalak vi
lágra. A király most hivatta az ifjakat, kérdezte : miket beszélhe
tek az este pilav-evés közben? Mondjátok meg az igazat. Az egyik 
azt felelte : a pilavnak húsa (olyan juhtól való, mely) bárány korá
ban kutyatejet szopott. A másik azt mondta, hogy a pilavnak rizse 
temetőben termett. A harmadik azt, hogy a királynak atyja pék
hez hasonlít. A király mondta : e dolgokat hogyan tudtátok meg; mert 
ezelőtt csak nem hallottátok. Nem, nem hallottuk soha. Hanem abból 
ismertük meg, hogy e húsnak báránya kutyatejet szopott, mondta 
az egyik, hogy mikor azt ettük, egymással verekedni akartunk. 
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jené birisi ajtti : bű sáleniii mazaristánliqta bitkenini annén bildim 
ki jigen waqtta wü^udim áur bold'i; anncn bildim. jené birisi ajtt'i: 
pátsánin atasi námbaj bolyanin annén anladim : kilgen waqtta biz-
lerden sordilar : memlcketlerifiizde buydaj arzan-mi japi-mi? an
nén bildim. pátsá bularnin aq'ílini körüp, ücüsini öjz janinda wezir 
itti. ulusi ajtt'i pátsáya: bizlerni wezir itkennen §ewáb birgeniniz 
ja^si. pátsá qavűl itmedi. bizlerge biguná dusmánliq itesiz bir waqt
ta — didi. pátsá kicisini öjz janinda saqladi. pátsá uj^ladi, bu otir-
di. bu basini bir tas üstüne qojup jatti. tas qimildadi. tasni köterip 
qaradi: bir jilán pejdá bolip-ti, pátsáya hemele itti. bu qilic ménen 
jilánni capti. qilicnin qánini temizlep-turyanda pátsá ojyanip kördü: 
wezírniii qolunda qilic. pátsá: meni bu öldüre^ek — dep gümán 
itti, íjelládni qicqirdi, gellád kilip alip kitti Öldürmekke. ^ellád öl-
dürmekke alip bara-turyanda, bűjük ayasina qicqirdi: ié ayam, rázi 
bol ménnen: meni pátsá ölümge jolladi (öldürin — dep emr itti). 
ayasi 5ellátqa öldürme, savr it — didi, men pátsáya barip sorajin, 

A másik azt mondta : hogy e rizs temetőben termett, abból ismer
tem meg, hogy mikor azt ettem, testem nagyon nehéz lett; a harma
dik mondta : hogy a királynak atyja pék volt, abból vettem észre, 
hogy mikor idejöttünk, kérdezték tőlünk, hogy drága-e, jó-e a búza 
a ti országtokban ? A király ezeknek eszét látván, mind a hármat 
maga mellett vezírekké tette. De a nagyobbik azt mondta a király
nak : jobb volna, ha felséged minket eleresztene, mint hogy vezírekké 
tesz. De a király nem egyezett belé. Felséged, úgymond, egyszer 
még rosszul fog velünk bánni, vétkünk nélkül. A király mégis a 
kisebbik testvért megtartotta magánál. Egyszer a király aludt, ez 
meg ott ült mellette; azután ö is lehajtotta fejét egy kőre s lefeküdt. 
Egyszerre megmozdult a kő. Fölemelte a követ s nézte: hát egy 
kígyó jött elé, s neki akart menni a királynak. Az ifjú ekkor meg
vágta kardjával a kígyót; de azalatt , hogy a kardról letisztítja a 
vért, fölébredt a király, látta, hogy a vezír kezében kard van. A 
király azt gondolván, hogy őt meg akarja ölni, mindjárt hóhért kiál
tott elé ; a hóhér eljött s elvitte az ifjút kivégezni. Míg a hóhér az ifjút 
kivégezni viszi, ez kiáltott a bátyjának : hé bátyám, könyörülj raj
tam, engem a király halálra küldött. A bátyja mondta a hóhérnak, 
hogy ne ölje meg, várjon még, ö meg akarja kérdezni a király
tól, mit vétett. Kérdezte a királytól : miért küldted az öcsémet ha-
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ne güná itken iken. pátsádin sördi: nícün ölümge jolladin mónin inim-
ni ? ni jamanlíq itti ? pátsá ajtti", meni öldürmek istedi, anin ücün 
jolladím. sevebini sordiniz-mi ? sormadím. öa/iríp sorún, annén son 
öldürin. cajá'ríp sordilar : nícün öldüre^ek boldín pátsáni, ié inim! 
saiia pátsá ja^siliq itse ; jimek icmek birse sana. joq, a/am , men 
dusmánliq itkenim joq. pátsá uj^ladi, men oturdím; ménin uj/um 
kildi, tüsekte jatmadim, bu jirde bir tas üstüne basimni qojíp jattim. 
jatqan waqtta tas qimildadi ; tasni köterip qaradim : bir jílán pejdá 
bolip ciqti, pátsáj'a hemele itti. pátsáya zelel itmesin — dep qilic mé
nen iki böldim jilánni. qilicnin qánini temizlep- turyanda, pátsá oj-
vandi;maíia qaradi; qolumda qilic kördi,^ellád dep qicqirdi. g;ellád kil
di, 5ellátqa ajtti: alip barip öldür munu. dusmánliq itkenimnin sevebi 
bű boldi. pátsá ajtti: jilánni körelik. kördiler. annén son dóst bilip ik
rám itti; bular pátsájaninda turmadilar,5ewáb alipwilájetine qajttilar. 

12. 
Hindistán memleketinde bir ^o^a bar irdi. anin bir xos-sűret 

Iáira ? mi rosszat tett ? Engem meg akart ölni, mondta a király ; 
azért küldtem. Kérdezte-e felséged az okát? Nem kérdeztem azt. 
Hát híjjá el s kérdezze meg felséged, azután ölesse meg. Elhitték s 
kérdezte a bátyja : miért akartad a királyt megölni, öcsém ? holott 
pedig a király veled jót tett, neked ételt italt adott. Nem, bátyám, 
nem tettem én gonosz tettet a király ellen. A király aludt, én ott 
ültem; én is álmos lettem, de nem feküdtem az ágyra, hanem itt 
egy köre hajtván fejemet feküdtem le. Mikor ott feküdtem, meg
mozdult a kő; fölemeltem a követ, s néztem : hát egy kígyó jött 
elé, a királynak neki akart menni. Hogy az a királyt ne bántsa, 
ketté vágtam kardommal. De azalatt, hogy a kardról letisztítottam 
a vért, a király fölébredt, rám nézett, meglátta kezemben a kardot, 
s elékiáltotta a hóhért. A hóhér eljött, s annak azt parancsolta : 
vidd el ezt, s öld meg. Ez volt az oka annak, hogy én rossz tettet 
tettem volna. A király azt mondta: lássuk azt a kígyót. Meg is lát
ták azt. Erre azután, hogy Öt hü barátnak ismerte meg, nagyon 
tisztelte öt; de az ifjak most már nem maradtak többé a királynál, 
hanem elbúcsúzván visszatértek országukba. 

12. 
Volt egyszer Hindosztán országában egy gazdag kereskedő 
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^at'in'i bar irdi. ő #atin dáima bir jigit bilen sobet iter irdi. bir gün 
^oga bir tóti aldi, köp ja^si sözler bilen sejridé. annén p^anin kön-
linde jüz min waqt-^osliq hásil boldi. bir gün ^oganin bir isi bar 
idi, bir jirge kitti, ő kisje öjge kilmedi. derhál ^atin jjo^anin kilme-
genini bilip, másűqina j^avar jolladi. másúqi kildi. ő ki^e ajs-ü-isret 
ittiler. bularnin zauqi we sapasini tóti qapastan tamása itti. tan at-
qand'ín son ő jigit kitti, p ^ a kildi: tőti ^oga^a körgellerini bir-bir 
beján itti: ié x°§a; ^u kije xati'nin bir jigit bilenjimek jip weicmek 
icip sobet ittiler. tan atqandin son jigit ciqi'p kitti — didi j ^ a y a . 
%o%& tőtiden bu sözni isitip, ^ati'nina ajtti: bu kilgen jigit ni jigit-
dir — didi. ^atin ajtti: bu söz ni söz-dir? bir qusnin sözine inanip 
rnana ni sözler sözlísen — dep köp sauqum itti. ^o^anin könlinden 
süphe kitti, tőti jaljan sözledi — dep gümán itti. jené bir gün jjoíja 
bir iske kitti; jjati'n jené másűqina ^avar jiverdi, jigit házir boldi. 
^atin tőtinin x°5a?'a ajtqan sözlerini másűqina beján itti. másűqi 
ajtti : bizden gümán itse, hálimiz nícik bolur ? — didi. ^atin ajtti": 

(̂ OPja), s annak egy szép felesége volt. De az asszony mindig egy 
fiatal emberrel mulatozott. Egyszer vett a hodsa egy papagályt, 
mely nagyon szépen szólt és énekelt, a mi a hodsa szívében ezer 
meg ezer (tkp. százezer) örömet keltett. Egyszer azután a hodsá-
nak valamely dolga volt, s elment valahová, haza sem jött az éjjel. 
Mihelyt az asszony tudta, hogy a hodsa nem jö haza, mindjárt üzent a 
szeretőjének. Az eljött, s az éjjel egymással mulatoztak. De mula
tozásukat nézegette kalitkájából a papagály. Virradatkor a fiatal 
ember megint elment. Megjött a hodsa, s a papagály elbeszéllte neki 
egyenként, a miket látott: óh hodsa, azt mondja, az éjjel feleséged 
egy fiatal emberrel ettek ittak, s együtt mulattak. Virradatkor azután 
a fiatal ember elment. A hodsa, a mint a papagálytól ezt hallja, azt 
mondta a feleségének : kicsoda ez a fiatal ember, ki az éjjel ide jött ? 
Az asszony mondta : ugyan mit akarsz ; egy madárnak szavára hajt
ván, nekem micsoda dolgokat beszéllsz ? — úgy mond, s nagyon kez
dett panaszkodni; ki is ment a hodsa lelkéből a gyanakodás; azt hitte, 
hogy a papagály hazudott. Megint valamikor elment a hodsa valami 
ügyében , s az asszony megint üzent szeretőjének, ki mindjárt meg 
is jelent. Az asszony elbeszéllte szeretőjének, hogy miket szólt a 
papagály a hodsának. A szeretője azt mondta: hát ha most dolgun
kat megsejti, mi lesz belölünk ? De az asszony vigasztalta; ne félj, 
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qorqma, bu gün men muna bir híle itejin. annén son bujurdi: bir ilek 
we bir küze we bir az su, we bir s'ifir tirisini kitirdiler. tőtinin qa-
pasinin üstüne 6 tirini qojdilar, bir cöp bilen gá-gá tirini urdilar ; 
gá-gá tőtinin üstüne ilekten su qujdilar. küzeniií icinde ot jaqtilar : 
otjaqip gá-gá küzeni acip, jaliri körseter-idi tőtij'a. ^atin 6 jigit bilcn 
ajs-ü-isret ittiler. taii atti, jigit ci'qip kitti. x°5a kildi: tóti ^oga^akör-
gellerini ajtti: ié #o^a, bu kige /atín'in ó jigit bilen jimek jidiler ic-
mek ictiler, tan atqanga zauq ittiler. jam/ir ja/di we kök gürüldedi, 
we jild'irim caqildi, bu kige kördüm. ^atinnin bu itken islerini #o-
^aya tóti beján itti. xat'm ajtti: ié x°^a> kördün-mé tőtinnin jal^-angi 
bol/anini ? bu kige hic jam/'ir jaj'madi, we kök gürüldemedi wo 
jildirim caqilmadi. jfo^a ajtti: joq — didi. táqiq bil kim tőtinin sözi 
jar/an-dir. ő hile bilen ^oganin könlindegi süphesinibuzdi. her waqt 
#oga bir jirge kitkende, /atin 6 jigit bilen ajs-ü-isret iter idi. her 
cend söz sözledi tóti /oíjaya, erama ^o^a inanmadi. ^atin dáima 
tőtinin sözini masqaraliqqa ciqardi, ^oga tőtinin sözini qaramadi. 

úgymond, ma rászedem ezt a madarat. Azután egy szitát, egy fa
zekat, egy kevés vizet, meg egy tehénbört hozatott. A bőrt rátették 
a papagály kalitkájára, s egy pálczával közben-közben a bort dön
gették ; szintígy a szitán át a papagályra vizet öntöttek. A fazék
ban tüzet gyújtottak, s azután kis időközökben a fazekat kinyitván, 
mutogatták a papagálynak a lángot. A közben az asszony s a fiatal 
ember csak együtt mulattak. Virradatra a fiatal ember megint el
ment. Megjött a hodsa, s a papagály megmondta gazdájának, a mi
ket látott: óh hodsa, ez éjjel feleséged avval a fiatal emberrel megint 
ettek ittak, egész virradatig mulatoztak. Esö is esett és mennydör
gött, s villám czikázott; láttam ez éjjel. így beszéllte el a papagály 
a hodsának, hogy miket mivelt a felesége. Erre az asszony azt mondta: 
no hodsa, látod-e, hogy a te papagályod hazug volt? hiszen ez éjjel 
nem volt semmi esö, nem volt mennydörgés, s nem czikázott a vil
lám. Igaz, mondja a hodsa, nem volt. Hát tudd meg igazán, hogy a 
papagály szava mind hazugság. Ilyen ravasz csellel megsemmisített 
a hodsa szívében minden gyanakodást. Azután valahányszor a ho
dsa valahová elment, az asszony avval a fiatal emberrel együtt mu
lattak ; akármennyit szólt is a papagály a hodsának, de ez nem hitte 
el. Az asszony a papagály szavát mindig csúffá tette, s a hodsa nem 
ügyelt többet rája. 
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(ié pátsá, bu hikájetni anin üöün beján itip ajttim: /atillarda 
munun kivi hile u meker köp bolyanini pátsá bilsin —• dep. anin 
ücün ajttim. zinhár, ^atin sözine kirip ojduna zelel itme.) 

13. 
Ötken zavnanda bir Seherde tört adam bar irdi , törtisi dóst 

irdi. birisi záhid, birisi jonu^i, birisi zerger, birisi derzi irdi. bir 
gün bu törtisi meslehet itip, sejáhetke cíqraaqci boldilar. bu törtisi 
sejáhetke kittiler. köp güller*) jol jürüp bir bűjük orraanj'a jittiler. 
ő ormanda köp jaman hejvánlar bar irdi. jaman hejvánlarnin ^au-
pinnén ő jirde köp qorqtilar. ki^e holdi, ö jirde jatt'ilar. törtisi mes
lehet itti : her birisi iki saat oturmaqcí boldilar. ewwel jonugi 
oturdi; otui7andin soíi uj^usi kildi; uj^usini qacirmaq ücün álatla-
rini* qoluna alip, bir a;aj kisip ormannén , bir qiz sűret japti. andin 
soíi zerger oj/andi; zerger oturd'i. bir waqtta közi tüstü ö sűret 
qizya: aperin — didi. munun hem uj^usi kildi, bu hem uj/usini qa
cirmaq ücün álatlarini qoluna alip sűretke esbáb qildi. annén son 

(Oh királyom, e mesét azért beszélltem el neked, hogy felsé
ged tudja, hogy az asszonyoknál sok van efféle cselfogás és ravasz
ság. Azért mondtam el. Vigyázz, hogy asszony szavára hajtva ne 
bántsad fiadat) 

13. 
Régen volt egyszer egy városban négy ember, mind a négyen 

jó barátok voltak; az egyik záhid (istenfélő jámbor ember) a má
sik ács, a harmadik aranymives, a negyedik szabó volt. Egyszer 
összebeszélitek, s abban állapodtak meg, hogy utazni mennek. El is 
indultak útra. Sok napi út után egy nagy erdőhöz értek. Az erdő
ben sok veszedelmes vadállat volt, a melyektől tartva ott nagyon 
féltek. Elesteledett, s ott lefeküdtek. Mind a négyen úgy intézték 
el, hogy mind egyikök két óráig virraszszon. Legelőször az ács vir
rasztott; a mint ott ül, álmos lett; hogy elűzze az álmosságot, elé
veszi szerszámait, s az erdőből egy fát vágván, egy leány alakot csi
nált. Azután az aranymives ébredt föl s leült virrasztani; egyszer 
szeme arra a leányalakra esett, mely neki nagyon megtetszett. 0 
neki is álma jött, sö is, hogy az álmosságot elűzze, szerszámait vette 
elé, s az alaknak ékszereket csinált. Azután a szabó kelt föl; ő ig 

*) = günler. 
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derzi turdi; derzi hem kördi súretni: aperin — didi. derzinin uj^us'i 
kildi, derzi qízya köp ja^si ruvalar japt'i, qizqa kidirdi. annén son 
záhid turdi, záhid kördi sűretni, záhid sűretni körip hejrán bold'í. 
bir áz waqt ojlandi. záhidnin hic hüneri joq irdi, záhid köp j^apa 
boldi. j^udáya jiyladi: ié ulu/ állá, kérem ejlep, ménin doamni qavűl 
itip, bu qlzya gán ba/isla — dep jiyladi záhid. állá gán birdi qízya; 
tcti kivi ja^si Hsán bilen qiz sozledi. andin son tan atti, qojas ciqti. 
bu tört adam qizni kördi, törtisi birden ásiq boldi. her törtisi dauá 
itmekke basladi. jonugi ajtti : men japtim, men alaman — didi; 
zerger ajtti : men ja^si esbáb japtim, üstüne qojd'im; men alaman 
— didi; derzi ajtti : men j a p i ruvalar kídirdim, men alaman — 
didi; záhid ajtti : men alaman — didi, anin ücün kim alládin gán 
tiledim bu qízya; ménin doamdin állá 2ján birdi, tiri adam boldi. 
törtisi dest-i bejabánda dauá ittiler. andin son törtisi ajtti : dauá 
itmeklik bu jirde ja^si imes. bir sehernin hákimine baraliq, anya 
arzimizni beján itelik — didi. bisisi barja-turur irdi; jolda bir adam 
kördi, bir dervis irdi. dervisni ca/irdilar, dervisni qázi ittiler bu 

látta az alakot s megtetszett neki. Azonban álmos lett, tehát szép 
ruhákat csinált a leánynak s beléoltöztette. Végre a záhid kelt föl, 
meglátta az alakot, s elbámult rajta. Egy kevés ideig gondolkozott. 
Nem volt neki semmi mestersége, s azért igen elszomorodott. Fölsí-
ránkozott istenhez : nagy istenem, légy kegyelmes, s meghallgatván 
kérésemet, ajándékozz e leánynak lelket is. Az viristen adott a le
ánynak lelket, s a leány most szép nyelven beszéllt, mint valamely 
papagály. Megvirradt azután, fölkelt a nap. E négy ember meglátta 
a leányt, s mind a négyen beleszerettek. Elkezdtek erre négyen 
egymással vitatkozni. Az ács azt mondta : én csináltam, én veszem el 
a leányt; az aranymives meg: én szép ékszereket csináltam rá, én 
kapom meg; a szabó : én meg szép ruhákba öltöztettem, ö az enyim; 
a záhid is azt mondta : nekem kell kapnom, mert az úristentől lel
ket kértem a leánynak, az én imádságomra az úristen lelket adott 
neki, hogy ember lett. így mind a négyen ott azon a vadon helyen 
egymással veszekedtek. Végre azt mondták : nem jó itt veszeked
nünk. Menjünk valamely város fejedelméhez, s adjuk elé annak 
a mi ügyünket. A mint most öten mendegéltek, út közben egy 
embert láttak, egy dervis volt. Elhítták a dervist, s maguk között 
bíróvá tették. Elbeszélitek a dervisnek egész dolgukat. De alig pil-
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törtisi. derviske sözlediler bu bütün sözlerini. dervis qjzni kördi 
bir mertebe, dervis hem ásiq bold'í qízni körüp. nicün jalyan söjzli-
siz ? ^udádin qorqmisiz-mé ? — didi. bu qlz ménin ^atinim irdi; bir 
gün mana qár itip qaci'p kitti, dervis ruva kijip ^atinimni qitirip 
ciqtim — didi. elhemdü lillá, bu jirde tapt'im — dep dauá itti der
vis, bu altis'i bir seherge jitisip sehernin hákimine bard'ilar. hákimge 
bir-bir sözlerini ajttilar. hákim qizn'í kördi bir mertebe, bu hem ásiq 
bold'i. hákim ajtti': ié oj-ri* harámilar, bu qíz ménin ayainnin jfatíni irdi; 
aj'amn'í harámilar Öldürip, ^ati'ni'n'í al'íp qaőqan irdi. állá jitkizdi 
sizlerni mana — dep köp yazeb itti. andi'n alt'is'í bir biri ménen 
dauá itip, qázi'ni'n eldine bard'ilar. qázij'a hállarn'i sozledi. qáz'i bir 
mertebe qízn'in jüzüne qarad'i, qáz'i bulardin hem ziáde ásiq bold'i. 
qazi ajtti: ié oyfi harámilar, bu qíz ménin kiciklikten baqqan (pervá 
itken) ^áriem idL harámilar muni alip qacqan irdi; állá jitkizdi 
muni mana — didi. qáz'i bulaiya köp jaman dauá itti. andi'n soíi 
záhid ajtti : nícik qázi-san — didi, pej/ambernin jirinde (ornunda) 
oturip nícik zálim-san ? — didi alládin qorqmísen ? — didi. qiámet 

lantotta meg a dervis egyszer a leányt, ö is szerelmes lett belé. Mit ha
zudtok itt, úgy mond, nem féltek-e az istentől ? Ez a leány az én fe
leségem volt; egyszer megharagudott rám, s elszökött tőlem. Én der
vis ruhába öltözvén feleségem után indultam. Hála istennek, hogy 
itt megtaláltam. így szólt s szintén követelte a leányt. Most hatan 
egy városhoz érkeztek, elmentek a város fejedelméhez , s annak 
egyenként elbeszélitek ügyöket. A fejedelem a leányt csak egy
szer látta, hát ő is szerelmes lett belé : hé tolvajok, zsiványok, 
azt mondta, ez a leány a bátyámnak a felesége volt; a bátyámat 
rablók ölték meg, s feleségét elragadták. De az úristen most hoz
zám juttatott titeket: — így szólt nagy haragosan. Azután a hat 
ember, kik egymással veszekedtek, a kádihoz mentek,, s elbeszélitek 
a kádinak a dolgot. A kádi csak egyszer nézett a leány arczára; 

hát ő még ezeknél is szerelmesebb lett a leányba. Ennye ti rablók, ha
ramiák, mondta a kádi, ez a lány az én fogadott leányom volt, kit 
kiskorától fogva fölneveltem. Rablók elragadták volt tőlem. Most 
az úristen nekem visszahozta őt. így szólt, s elkezdett velük csú
nyául veszekedni. Akkor azután a záhid azt mondta: miféle kádi 
vagy te, ki a próféta helyén ülsz, micsoda erőszaktevő vagy te ? nem 
félsz-e az istentől ? A föltámadáskor hogyan fogsz hazugságodért 
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bolyanda ne gewáb biresen allániii eldinde jatyan sözüíí ücün ? — 
didi. qází köp qár itip záhitqa ajtt'i: ié adara aldayűgi, jaraan adam-
san — didi. bu jitisi köp jaman dauá ittiler. bütün sehernin adam'i 
íjem boldí. bularni'n dauas'ini süli *) itmek istediler, hic bolmad'í. 
andin záhid ajtt'i: her sejni állá taála süli itsin — didi. andin bir 
mazaristánja bardilar, záhid allata doá itti, ajtti: ié uluy állá, jirni 
kökni xalq itken állá, her pej'/amberni ^alq itken allá'm, Ibrahimni 
Nemrúdn'in otunnén ^alás itken allá'm, hezreti Jusupn'i zindannén 
/alás itken állá, hezreti Isáni törtlen^i kökte tiri tutqan alláhim! 
bu daualarn'i öjzin dep ejle! — alláya doá itti. állá doasini qa-
vül itip , qiz bir aya^nin janinda turup irdi, aya ĵ iki jarild'i, icine 
qíz kirdi, jené aya^ ewwelki kivi bold'i. her sej öjz aslina qosuladi 
— didi. bu törtisinin sözi rást bold'i j^alq eldinde; sehernin hákimi-
nin we qázinin we dervisnin ücüsinin sözi jal/an ciqt'i, ^alqlarnin 
icinde sermende boldilar. 

isten színe előtt megfelelni ? De a kádi nagyon megharagudott, s 
a záhidra rárivallott: enye te csaló, akasztófáravaló! Most mind a 
heten csúnyául veszekedtek egymással. Erre az egész város népe 
összecsődült; ki akarták a veszekedöket békítni, de nem lehetett. 
Végre a záhid azt mondta : mindent a felséges úristen egyenlítsen 
ki. Elmentek azután egy temetőbe, s a záhid imádkozott istenhez : 
Nagy istenem, ki a földet s az eget teremtetted; istenem, ki minden 
prófétát teremtettél, ki Ábrahámot, Nimródnak tüzéből megmentet
ted, ki József prófétát a tömlöczböl megszabadítottad; istenem, ki 
Jézus prófétát a negyedik égben életben tartod, ki Idrisz prófétát 
a paradicsomban életben tartod; istenem, hárítsd el magad e vesze
kedést, így imádkozott istenhez. Isten meghallgatta az imádságát. 
A leány egy fa mellett állott volt; a fa ketté hasada, a leány be
ment a fába, s a fa megint olyan lett mint előbb volt. Mert minden 
a maga eredetével egyesül megint. így a négy embernek a szava 
igaznak bizonyult be a nép előtt; a város fejedelmére pedig, a ká-
dira és a dervisre kisült a hazugság, s a népelőtt megszégyenültek. 

*) as sulh, ^>Xo. 
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III. 
E^ebli ahuní'n hikájeti. 

1. Sa^adín sa^a^a quslar uőa'di, 
ay'izdín afizya, ^avarlar bara'di; 
köp zamán dünjadi'n báti'rlar ciqi"p-tí, 
wáqia'larinna'n ja^s'i söz qal'i'p-t'i. 

5. köp ja^si ineden oyullar to^an, 
öjzleri hem ja/sí jigitler bolhán ; 
Hunor we Ma^ar — dep at qojdi'lar, 
bu íki qarindas au^a öiqti'lar. 

9. ikisi jüz adam beráber al/an, 
ja^sísin alip hem jaman'in qojj'an ; 
her biri ő qadar jaraq aldi'lar: 
jaraqní körgeller hejrán qaldilar. 

13. bularnín oqunnan au qaőa bilmedi, 
kijikler suj/unlar qánja buland'í; 
bir ja/si áhun'í tabíp jíqti'lar, 
buz^íni'n q'itiri'p artinnan qoudilar. 

A osoda-szarvas regéje. 
(Arany János, Buda halála, 6-dik ének.) 

1. Ágról ágra madarak szállnak, 
szájról szájra hírek mennek ; 
régen kiköltöztek a világból vitézek, 
történeteikről szép szó maradt meg. 

5. Igen szép anyától születtek volt fiak, 
magok is lettek volt szép ifjak, 
Hunor és Magyar — nevet adtak nekik; 
e két testvér kiment (egyszer) vadászatra. 

9. Mindketten száz embert vettek volt magokkal, 
s a javát vévén a rosszát hátra hagyták volt; 
mindegyike annyi fegyverkezetet vettfek]: 
a kik a fegyverkezetet látták, megijedtek. 

13. Ezeknek nyilától a vad nem tudott menekülni, 
özek szarvasok vérbe keveredtek; 
egy szép szarvast találva elejtették, 
a szarvas-gímét üldözve kergették hátulról. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 20 
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17. buz^'inni qifirí'p-turyanlarinda' 
bir destke jittiler tiniznin janínda; 
köp jaman bejabán irdi ö jirler, 
böriler bolsa hem jol tutmas irdiler. 

21. jolbarslar arslanlar anda' á^urup, 
köp hajbet irdiler ő destke toldurup, 
qaplanlar hem anda balalap-turup, 
balasín ji-birej qarni a'c bolup. 

25. sol günde qojas bata^aq boldi, 
qojasnííí sölesi bulutqa urdi; 
jigitler turmap áhun'i qaulaj, 
birden áhun'i hic köre-almaj. 

29. ki^e kildi, űlar jürdiler 
Kűrn'in sujuniri levine tüstiler; 
ja^si jir irdi ő oturmaq ücün, 
ja/si ot bar iken at jime'k ücün. 

33. bes Hunor ajtti : bu jirge tüsüp, 
ráhat itkimiz atlarni' icirip! 

17. Az alatt hogy a gímet folyvást üldözték, 
egy síkságra értek, tengernek partján; 
igen rossz puszta vala az a vidék, 
még a farkasok sem tarthatnak vala benne utat. 

21. Párduczok, oroszlánok ottan úvöltvén, 
sok félelmetességgel töltik vala el a pusztát, 
tigrisek is ott kölykezvén, 
kölykeiket megeszik [vala], gyomruk megéhedvén. 

25. Az napon (gün) a nap (qojas) lemenendö lett, 
a napnak sugara a felhőbe csapott; 
az ifjak meg nem állva üldözik a szarvast, 
egyszerre a szarvast nem láthatják. 

29. Az éjjel eljött, ők csak jártak, 
Kúr vizének partjára kerültek; 
jó hely vala az pihenés (ülés) végett, 
jó fü volt ló-legelés (evés) végett. 

33. Akkor Hunor mondta : e helyre leszállva 
meg kell pihennünk, megitatván a lovakat; 
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qardasi ajtti : bu kige jata'Ii, 
tan a'tqanda' hememiz qajta'li. 

37. andi'n sordilar : bu kilgen jirler 
e§eb ne' jirler? ne gümán ite'siz ? 
batisqa ajnaldi kün-ciqis terepi, 
jirinde qalmaj kün-batis terepi! 

41. bátirlar birisi 5ewáb ajtti : 
közümde qojas qiblada batti! 
birisi ajtti : arqaya qaran ! 
ő taydin asip asaqqa batqan. 

45. derjanin levinde andin qondilar, 
atlarni icirip; ráhatta jattilar; 
meslehet ittiler hemesi birden : 
azanda qajtip kitmek 6' jirden. 

49. tan atti, isti hem sabánin hauasi 
köknin itegi kídi gül rengini; 
kördiler : sol áhu sekirip bara'di, 
súnin arj'inda qorqusiz tura'di. 

testvére monda: ez éjjel háljunk (itt), 
mikor megvirrad, térjünk vissza mindnyájunk. 

37. Azután kérdezték : e vidék, a melybe jöttünk, 
micsoda vidék ? mit vélekedtek ? 
napnyugattá vált itt kelet tája, 
helyében nem marad napnyugat tája! 

41. A vitézek egyike feleletet mondott: 
az én szememben a nap délben szállt le ; 
egy másik mondta : éjszakra nézzetek, 
ama hegyen áthágva ment alá. 

45. A folyam partján azután leszálltak, 
a lovakat megitatván, nyugalomban feküdtek, 
összebeszélitek mindnyájan egyszerre: 
hogy reggel visszatérve elmennek onnét. 

49. Megvirradt, s fútt a reggel levegője, 
az égnek szegélye öltött rózsa-színt; 
látták : az a szarvas szökdelve megyén, 
a víz túlsó részén félelem nélkül áll. 

20* 
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53. hemesi körüp ajaqqa turd'ilar, 
arti'na tüsüp tutmaqc'í boldilar, 
ísinnen qaciri'p meslehet itkenni 
q'itiri'p qauladi jené ol áhuni. 

57. derjadin ol waqt jüzüp öttiler, 
köp jaman destke anda jittiler; 
quru cöl irdi kim anda o't tabilmaj, 
icer sú anda hic pejdá bolmaj. 

61. jir jüzü hem anda qalqip turup, 
túzlar ciqa, tir kivi bolup ; 
bulaqnin sujuni bir kimse icmes, 
sűlarnm bűyunu bir burun cidamas. 

65. bu jirde ő jirde qara-mum qajnap, 
ciqíp jana, ja^filar taslap ; 
qaraul ja^t'is'i bolur — de'p sani'rlar, 
her kimnin közine tüsse' su otlar. 

69. űlar her gün áhuni tutmap, 
her a^sam jorulup didiler jiylap : 

53. Mindnyájan azt látva lábra álltak, 
utána esvén meg akarták fogni, 
eszükből elejtvén ( = elfelejtvén), hogy mit beszélitek 
üldözve kergették újra azt a szarvast. [össze, 

57. A folyamon akkor átkeltek úszva, 
nagyon rossz síkságba értek akkor; 
száraz puszta vala az, hol fü nem találtatik, 
hol ivó víz sehogysem mutatkozik. 

61. A föld színe is ott fölemelkedvén, 
só jő ki belőle, (olyan) levén mint az izzadtság, 
forrásnak vizét senki sem iszsza (ihatja), 
a vizek gőzét egy orr sem tűri. 

65. Itt-ott nafta (fekete viasz) buzogván 
kijőve ég, fényeket vetvén ; 
őrtűz (őr-fénye) lesz az — így gondolnák, 
ha valakinek szemébe esnének ama tüzek. 

69. Ok mindennap, meg nem fogván a szarvast, 
minden este elfáradva mondták sírás közt: 
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áhun'i' tutma'q ne lázi'm turu'r ? 
bu jama'n destte' hállar ne' bolu'r? 

73. her nice pisimán bűlar itseler, 
tan atíp bolmadi áhuni qojsalar, 
artinnan ajrilmap sájeler kivi, 
qamyaq ucuryan samallar kivi. 

77. q'íti'rip bardilar Don de'rjasine', 
sauqum iirdilar anin levinde ; 
ujma batqaq jirlerdin öttiler, 
bir atau körüp, atauya kirdiler. 

81. anyaga körünüp áhu yajb boldi, 
buyaqqa bürkenip anda joq boldi, 
köz aöip hic adam köre-bilmedi, 
nijirge kitkenin hic adam bilmedi. 

85. haj haj, jigitler! áhumi'z qajda ? 
birisi qi'cqi'rdi : qaraíilar anda ! 
birisi ajtt'i : bu terep qacqan; 
jené birisi : bütün joq bolyán. 

a szarvast fogni minek szükséges ? 
ebben a rossz pusztában az állapot mi lesz (mi lesz belő-

73. Akármennyit bánták is ök, [lünk)? 
megvirradván nem lehetett a szarvast elhagyniok, 
el nem válva nyomától, árnyékok gyanánt, 
tollat röpítő szelek gyanánt. 

77. Üldözve mentek a Don folyamhoz, 
lármát vertek annak partján; 
mocsáros süppedékes helyeken átkeltek, 
egy szigetet látván, a szigetbe behatottak. 

81. Mindaddig meglátszván a szarvas eltűnt, 
ködbe burkolódván ottan elveszett, 
egyet pillantva (szemet nyitva) senki sem tudta meglátni, 
hova elmentét (hova lettét) senki sem tudta. 

85. Hóha, hóha! a szarvasunk hol ? 
egyik kiáltott : nézzetek oda! 
egy másik mondta: erre szaladt e l ; 
megint egy másik: egészen elveszett. 
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89. 6 deure klerni'n her müjsin kördiler, 
her bir butaya najze urdilar; 
kesertke qacqan, sülgünler ucqan, 
ő áhu bir jirden pejdá bolma^an. 

93. bes Ma^ar ajtti: qajtar jolumuz 
kiminiz bilir ? ne terep jurtumuz ? 
her sári qarasam kökler tögerek: 
áh inem! /amimnan sen ölsen kirek! 

97. Hunor ajtti: imdi ja^siraq 
munda oturup menziller baylasaq; 
ne ja^isi bu otlar, ne sirín bu sűlar! 
her a,ya% oj'innan tamaj'dé bállar. 

101. derjada ja^s'i-renk jalt'iraj baliqlar, 
ja^si et jidirir her türli áular; 
jaj'imiz terén, oq'imiz j'ilda'm-d'ir, 
capqun itkenge sirálya láz'i'm-dir. 

105. nice waqt ötürüp kilmedi oturmaq, 
bal'iqlar tutup hem áu^a c'iqmaq ; 

89. A környéknek minden zugát nézték, 
minden bokorba lándsát ütöttek; 
gyik elszaladt volt, fajdok fölröpültek, 
a szarvas sehonnan nem mutatkozott. 

93. Azután mondta Magyar: visszatérő utunkat 
ki tudja közületek? merre van országunk? 
akármerre nézek, az ég kerek, 
óh anyám, búmtól (miattam búsulva) meg kell halnod! 

97. Hunor mondta: most jobb, 
ha itt maradva, szállást kötünk (letelepszünk) 5 
mily jó ez a fü, mily édesek a vizek! 
minden fa odújából csöpögnek mézek. 

101. A folyóban szépszínü halak fénylenek ; 
jó húst fog etetni mindenféle vad ; 
íjunk erős, nyilunk gyors, 
ki rabló járatot tesz, annak zsákmány kell. 

105. Némi időt eltöltvén (elmulatván), nem tetszett [otthon] 
halat fogni és vadászatra menni; [ülni, 



A CSODA-SZARVAS REGÉJE. 311 

ajtt'ilar birden: özge is köre'li, 
munnan ja^siraq emelge kite'li. 

109. taqír dest bar iken, ö destke tüsti, 
qarangu waqt'inda sáz-auáz isitti, 
naqranin nejlernifi auazí jitisti, 
bilmedi: ő auáz ni jirden tüsti. 

113. periler mejdani bar iken anda, 
ol waqt periler irdi liem ojunda ; 
bularnín cád'íri buyaqtin bolyán, 
icinde irdiler ^oswaqtliq tutqan. 

117. irkeksiz irdiler periler hemesi, 
adam q'izlarnin hem kilip ja/sisi, 
ulu ; $ nlarn'i'n qizlari hem anda, 
irdiler perilik ürgene'-turyanda'. 

121. ikisi köp ja^si Dűl j^ánnin qizlari, 
on iki irdiler Beld'r ^ánni'n; 
hemesi jüz iki qlzlar bar iken 
ő jirde perilik ürgenmek istegen. 

egyszerre mondták : lássunk más dolog után, 
ennél jelesebb dologra ránduljunk ki. 

109. Volt egy kemény síkság, abba indultak, 
sötét (éj) idején zenehangot hallottak; 
dobnak sípoknak hangja érkezett, 
nem tudták : az a hang honnan esett. 

113. A tündérek tere volt ottan, 
s akkor a tündérek épen tánczoltak ; 
az ö sátoruk ködből volt, 
benne mulatságot szoktak tartani. 

117. Férfi nélkül valának a tündérek mindnyájan, 
az ember-leányoknak is jött volt (hozzájuk) szépe ; 
nagy bánoknak leányai is ottan 
tündérséget tanulgatnak vala. 

121. Kettőjük nagyon szép, Dúl khán leányai, 
tizenkettő vala Belár kháné 5 
mindössze százkét leány volt, 
kik ott tündérséget akartak tanulni. 
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125. ságirdlik sérti bar bularya köp jaman, 
bir irkek öldüri'p isq qouma'q ^ánnan ; 
jigitler toquzín her qíz seüdürip, 
öjziler tursun seügüsiz qalip. 

129. bu iken bularni'n ürgengelleri, 
köriül si'ndi'p/an köp jaman isieri; 
her a^sam isinnen ^ewáb birip, 
her ki^e irdiler ^oswaqtliq itip. 

133. ó ki^e jigitler auázn'i q'itíri'p 
bir ja^ti kördiler; ó-terep tüsüp, 
juasraq bard'ilar jilnin eldine : 
köpeleklerni'n jürdi-mi kínine? 

137. Ma^ar ajtti : sáz-auáz isitip 
wüjjűdim, ej a^am, kitti qizarip; 
Hunor ajtti" : bayri'mn'i itti qán 
qizlarni'n ojnuna bir köz taslayan. 

141. haj haj, bátírlar! ilgeri joryalan! 
tíz tíz biriniz bir qíz qucaqlan! 

125. Tanítványság föltétele van nekik nagyon szigorú : 
egy férfit megölvén a szerelmet kihajtani lélekből; 
minden leány az ifjak kilenczét szerelembe ejtvén, 
maga folyvást szerelem nélkül maradjon. 

129. Ez volt az ö tanulásuk, 
szív-törö igen rossz dolguk, 
minden este dolgukról számot (feleletet) adván, 
minden éjjel mulatságot tesznek vala. 

133. Amaz éjjel az ifjak a zenehang után menve, 
egy világosságot láttak; arra indulván 
lassabban mentek, szél ellenébe: 
vájjon lepkék után jártak-e ? 

137. Magyar mondta: a zenét hallván, 
bátyám, egész testem fölhevült; 
Hunor mondta: beleimet megvérezé 
a leányok tánczára egy tekintet (szem-vetés). 

141. Haj haj vitézek! vágtassatok előre, 
hamar-hamar fogjatok ölbe mindegyiktök egy leányt! 
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her adam birisin /atin ite'rmiz, 
izimiz qalmasi'n — jíldam kite'rmiz. 

145. atlarni köp qistap tepeíigi urdilar, 
jügenni bos qojip köp capuq bardilar, 
qizlarni hem alip ortaya jigitler, 
qizlarni ortadin qucaqlap birdiler. 

149. köp qo' rqusinna'n qizlar qiöqirdi, 
qizlarnin köpisi qacmaqci boldi; 
ja otqa tüsse hem ja sűga, pajdasiz : 
ajnala deuregin jigitler tutt'i qiz. 

153. ö peri qizlar anda yaj'b boldílar, 
qanát kidiler, ucup qacti'lar; 
adam qizlarnin bolmadi qacqani, 
cáré joq, bolmadi jirge batqani. 

157. ná-ilá^ qaldilar: perilik ürgenip 
bolmadi tnrmaq irsizlik tutup ; 
jigitler ö jirden captirip kittiler, 
jené tin boldi dest — öjge jittiler. 

mindegyenként teszünk egyet asszonynyá, — 
nyomunk ne maradjon — gyorsan elmegyünk. 

145. A lovakat nagyon készt ve sarkantyúzták, 
a féket megeresztvén, gyorsan mentek; 
s a leányokat középbe fogván az ifjak, 
őket a középből ölbe fogták. 

149. Nagy ijedségüktől a leányok kiáltottak, 
a leányoknék nagy része el akart futni; 
ha tűzbe ugornék is vagy vízbe, hasztalan: 
körös körül az ifjak leányt fogtak. 

153. A tündér leányok ottan eltűntek, 
szárnyat öltöttek, röpülve-elfutottak (elrepültek) ; 
az ember-leányoknak nem lehetett futniok, 
hiába, nem lehetett a földbe sülyedniök. 

157. Mód nélkül maradtak: tündérséget tanulva, 
nem lehetett [többé ott] maradni férjtelenséget tartva; 
az ifjak onnan elvágtattak, 
megint csendes lön a síkság — haza érkeztek. 
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161. qizlarnin ja^sisi, Dűl ^ánni'n qizlari, 
Hunorni'n Madarain bold'i ^atillari, 
beráber baryan hem ő jüz jigitler 
qizlarnin jüzini bölüsip-birdiler. 

165. köp zamán ötmedi, ö qinir qizlar 
^atilliq astina hem bojun qojdilar; 
Öjlerin istemep seüdiler irlerin, 
balalar hem toyup bildi ^os hállerin. 

169. ő atáu ja^si jurt köründi andin, 
ja^§i öj bilmedi cádírlarindi'n; 
jataqlarinda köp sapá taptilar : 
bularnin íjaninnan bold'i joq árzular. 

173. manlaji bir qaris bold'i oVullari', 
jigitler seüe^ek köp ja^si qizlari; 
bátirlar hi'sábí köplenip bárdi, 
ineler janina dilberler to/di. 

177. Hunorni'n neslinnen hűnl&r boldilar, 
Ma^ardin toyyan ma%ar\a,r qaldilar; 

161. A leányoknak szépe, Dúl khán leányai, 
Hunornak Magyarnak lettek feleségei, 
s az együtt odament száz ifjú 
a leányok százát elosztották magok között. 

165. Nem múlt sok idő, s azok a makranczos leányok 
asszonyság alá hajtották nyákokat, [ket, 
házukat nem kívánva (haza nem k.) megszerették férjei-
s gyermekek születvén jól érezték magukat (állapotukat 

169. Az a sziget azután szép országnak tetszett, [jonak tud-
szebb házat nem tudtak sátoruknál; [ták). 
ágyukban sok gyönyörűséget találtak: 
az ö lelkűkből elvesztek a vágyak. 

173. Egy-araszhomlokú ( = n a g y vitéz) fiaik lettek, 
s ifjakat szeretendő igen szép leányaik; 
a vitézek száma megszaporodott, 
az anyák mellé szívragadók (bájos leányok) születtek. 

177. Hunornak nemzetéből a hunok lettek, 
Magyartól születve a magyarok maradtak; 
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bularnin 6 qadar bolyán köpligi, 
atauya síymadi', bold'i tar jirleri. 

181. sitjalar jurti'na tasi'p bardilar, 
Dűl ^ánnín mülkinde jazilíp qondilar; 
Hunorni'n Maíjarnin wáqiav larinna'n, 
köp zamán irtip, bu j^avar qatyan. 

ezeknek oly annyi lett sokaságuk, 
a szigetbe nem fértek, megszűkült a helyök. 

181. A szittyák országába eláradva mentek, 
Dúl khán birtokában elterjedve letelepedtek; 
Hunor és Magyar történeteiről — 
sok idő elmúlása után — ezen hír maradt meg. 

NYELVTANI VÁZLAT A KH1VAI ÖZBEG TATÁR DIALECTUSRÓL. 

I. 

Hangtani észrevételek. 

1) Az egyszerű rövid önhangzók között bzerepel a, e, i, i, o, 
Ö, u, ü~n kivül é is , rendesen i-vel vagy 'i-vel váltakozva, p.o. an-
nén = and'in, sözleriné = sözlerini; a praes. egy. 3. személy, ön-
hangzón végződő igetöknél, mindig ídé-n végződik: anlidé (anla), 
sözlídé (sözle), o^idé (o^u, oqu) stb., holott más igéknél tiszta ad'i 
és edi-n, p.o. barack, köredi, hiredif qojad'i stb.; a minen ( = büen 
-val, -vei) postpositio ménen-nek is ejthető ; az 1. személyi névmás 
men (én) legalább a casusokban mindig é-vel hallik : ménin, meni, 
ménde,.niénnen ( = ménden v. méndin), ellenben a sen (te) mindig 
e-vel marad: senin, seni, sennen. — 

Az ö, kivált ha szókezdő, nincs oly tisztán megkülönböztetve 
az w-töl, mint p.o. a magyarban. Ezt leginkább az első időben vet
tem észre, hogy Molla Iszhák velem volt; később kevésbé tűnt föl. 
Jellemző példa erre az óz (jjl) szó, mely p.o. 1. személyraggal 
(p£»0 özim (magam) volna, de öjzim-nek, s majdnem üjzim-nek 
hangzik, azonban mégis különbözik üzim (szölö)-töl. így magya
rázható meg , hogy az oszmanli öjrenmek , öjretmek (ögren-, ögret-) 
igének tiszta w-vel való ürgenmék és ilrgetmék (tanulni, tanítni) fe-
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lel meg. Megjegyezni való az ö-nek, úgy látszik csak z előtt eléfor-
duló i utóhangja, melyet a bevett arab írásmód nem fejez ki, s me
lyet az oszmanli török sem ismer, sőt a khivai ejtés sem tartja meg 
állandóan, p.o. \J-J (böz) böjz, \y* (söz) söjz, \y (köz) köjz. 

Némely többtagú szóban az első, nem accentuált szótagbeli 
rövid i, i hangzók egészen ki is szorulnák, kivált gyorsabb ejtés 
közben, úgy hogy a szó két mássalhangzóval látszik kezdődni. 
Megjegyeztem mint ilyeneket: /jlüVmek v. pslirmek főzni, psmek 
főni (pisirmek, pismek helyett), kei kicsiny (kici h.), ksi ember 
(kiH)t qstanm&q hamarkodni (qntan- h.). 

2) Nevezetes, hogy az özbeg-tatár még hosszú önhangzókat is 
tartott meg, és pedig eredeti török szókban, míg az oszmanli olya
nokat legfelebb csak arab-perzsa idegen szókban ismer: á — p.o. 
qán (vér), át (név): ellenben at (ló), mely két szó épen így külön
bözik a jakutban is, míg a csuvasban amaz jat} emez Í<£; — é tud
tomra csak idegen eredetű szóban fordul elé, rendesen h eltűnését 
pótolván az önhangzó megnyújtása: bés (ar. Ó*»SVJ), él (ar. d^') ; — 
i eredeti török szóban : sipalamaq (simogatni), sílamaq (tisztelni), 
táy (hármat), qís'iq (görbe), qíz vagy q'fz (leány); — i leggyakrab
ban aj, ej, uj, üj, ij, y-böl keletkezve az önhangzóvégü igetök és a 
negatív ige praesensében: basliman (irod. nyelv : ^^.ÍJ<4Ü\.Í baslaj-
man) kezdek, opman (^'{Sy^y oqujman) olvasok, gürüldídé 
U^t^'óJjy gürüldejdir) mennydörög, bilmimen (JJ -^U-IAJ bilmej-

men) nem tudok, almiman ( .W^JLJI almajman) nem veszek, stb. 
Másutt is szintén j , illetőleg g hangzónak eltűnését pótolja az í 
hosszúsága: in (váll) = qszm. ^yI ijn (ign), íne (tű) = « « l (ijne, 
igne). — ő-val ejthető még a mutatónévmás 6 vagy o (az), mely a 
többesben ólar v. ular; bór (kréta = jakut buor) ; ezen kivül jófor
mán csak azon tón-ban fordul elé, mely tuiyan-hó\ összerántva par-
ticipium praesentist képez , p.o. psüre-tőn főző , bile-tőn tudó stb.; 
— o, p.o. bori (farkas); idegen eredeti szókban kone (ócska) = 
perzsa &Á&jS köhne; sobet (társalgás) = ar. c u s u o sohbet (a ta
tárban magashanguvá lett, mint p.o. terep is =r o J o , oszmanli ej
téssel taraf) ; söle (sugár == ar. XAJUÜ) ; — ű szintén ritka török 
eredeti szókban : tűdi (ebből to^di) született, bűmaq (e h. boymaq) 
fojtani: qű (hattyú; oszm. quj'u), tűz (só; jak. tűs); — 0 , p.o. tűs 
(álom, somnium). 
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3) Kettőshangzók. — Az i-vel mint második hangzóval kép 
zett aj, ej, 'ij (ij nem egyéb mint í), oj, öj, uj, üj megvannak hason
lóképen az oszmanliban is, s nem kell ezekre példát fölhozni; azon
ban van a tatárban az au is az oszmánli av helyett, p.o, au vad, 

vadászat ( = oszm. av), xauP (ar- ű ^ ) , öszm. #avf; ezenkivül ere
deti ay is gyakran a«-nak ejtÖdvén, szintén szaporodik az aw-nak 
eléfordulása : tau (pUc tay, oszm. day) hegy ; sau (pbs s&y) egész
séges , atau (pwí atay, oszm. ada) sziget, stb., azonban jay (zsír) 
jay-nak , talán hogy a jau (ellenség)-től könnyebben megkülönböz
tethető legyen. Meg kell még azt is jegyezni, hogy ha ily ay után 
megint önhangzó következik, nyilt szótag mellett, nem is változik 
a y; zárt szótag mellett lesz ugyan w-vá, de nem képez a mege
lőző a-val igazi diphthongust, p.o. afiz helyett van auz, de az a-t 
megnyújtva auz-nak ejtik; áur — a^ír nehéz, báur = bayi'r máj. — 
Az aw-nak párja eü (megfelelvén az oszmánli eu-nek), p.o. seü-
mek (osz. sevmek) szeretni, deület ( = osz. devlet), geiiher (osz.-p. 
gevher) , reülm, neübet (osz. nevbet). — ou eléfordul úgy mint az 
oszm. ov: oowmaq elkergetni (osz. qovmaq) ; öt/, a mit az eü analó
giájára várni lehetne, nincs meg, mert a helyett az öj szerepel (p.o. 
fi; maga névszó is = ház; ha az osz. ev =-- házzal egybevetjük, 
úgy látszik, hogy ez utóbbi eü , ó'ií-féle szót tesz föl, a mi helyett 
csakugyan van a tatár öj szó. 

Kivált érdekes pedig a mi tatár dialectusunkban egy ie-féle 
kettőshangzó, melyben az ?'-nek hangzása túlnyomó; azért fent a 
szövegben ie-vel jelöltem. Ugyanis, ha a szókat nézzük, melyekben 
ezen ie eléfordul, p.o. ?'emmek emni, iemöek csecs, iekmek (vetni 
magot) , bieSik bölcső , iel (nép), ienli széles , tieri bőr, iesmék fúni 
— ezek mind az irodalmi tatár nyelv szerint ie helyett i-vel vannak 
(^U+jf J»»"£jt ^~+-t*? stb.), de az oszmanliban e-vel ejtetnek: em-, 
ek-, besik, el , enli, déri, esmek ; valamint némely más oszmánli 
szókban is az e a tatárban írott és ejtett t-nek felel meg: be5 öt, et-
mek tenni, oeZmek jőni, vermek adni, jer hely, jel szél, pernek enni 
stb., a tatárban : biS, tímek , Minek , birmek, jir, jil, ^'ánek. Hogy 
pedig ezekre nézve az i-vel való ejtés a régibb, eredetibb, abból is 
látható, hogy régibb oszmánli iratokban nem egy ilyen szó csak
ugyan i-vel íratott. Egyszersmind az is látható, hogy ha az érintett 
szókban az oszmánli e ejtés egy hajdan megvolt i-ejtésre következett, 
mely a tatár dialectusokban nagyobbrészt meg is maradt, az az i* 

I 
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diphthongus , melyet az imént a mai khivai ejtésben az oszmanli e-
nek ellenében találtunk, világosan mutatja a hangfejlödést, melyen 
i-ből az e lett. E mellett figyelemre méltó, hogy oly i, mely a mai 
oszmanliban is i-nek marad t , soha nem is veheti föl a khivai-tatár 
ejtésben az ie hangzást, hanem itt is tiszta i-nek hangzik , p.o. diri 
eleven : tirik (ellenben : déri b ő r : tierí), gitmek elmenni : kitmekr 
6i7mek tudni : bilmek. Némely szóban a khivai tatár ejtés ingado
zik i és e között, az oszm. e el lenében: ir és er férj (oszm. er), jiti§-
mek és^'eíismek érkezni , a diniek (timek , oszm. Bernek) mondani 
ige gerundiuma dip v. dep, et hús (el lenben: it k u t y a ) , ne és ni mi 
(azonban csak nicik milyen v. hogyan). Mind e z , mind az ie diph
thongus használata világosan arra mutat, hogy a khivai tatár nyelv 
hangzóejtése e tekintetben ugyanannak a fejlődésnek indul, melyet 
az oszmanli már elért. 

4) Az eléforduló mássalhangzók e sorban írhatók l e : q, %7 y; 
k> S> J> (y)» n 5 c? 5, s ; t, d, s, z ; n ; p, b, v, w, m ; 1, r. 
Hiába keressük ezek között az / - e t , melynek a tatár csakugyan 
hiányában van, noha a gutturalis spiránsokat (^, y) eléggé kifejtette. 
A z / h e l y e t t , midőn idegen (perzsa és arab) szóban azt ejteni kel
lene, egyszerűen p-t ejtenek : pajda haszon ( s j o ü ) , pélán egy bizo
nyos nevű ( ^ j ^ i ) , #aup félelem ( O ^ Á ) 7 dep elhárítás (*sS), terep 
oldal ( o J o ) , musáp'ir utazó (*jL*«<>), perzend gyermek (p. c\J\*i), 
pársi perzsa nyelv (^*JXÍ) stb. Az oszmanli tudja az / - e t ejteni, 
noha eredeti török szóban szintén csak nagyon ritkán hallatja. — 

A q-t, mely csak mélyhangú szóban fordul e lé , meg kellett 
különböztetnem a magashangú k-tó\; mert magában Í3 a q más 
hangzó mint a k. Amannak képzési helye a szájban hátrább van 
(körülbelül o t t , hol a magyar k-é), emezé előbbre van (mint a né
met k-é). Amaz sokszor ^-ba is á tmegy , p.o. waqt ido (^>«^) így 
hangzik : wa%t. — A y mindig lágy spiránsnak (mint a / -nak lágya) 
ejtetik , nem pedig úgy mint magyar g : yau/a veszekedés, a/ag; fa, 
ka^az papiros , aya bátya stb. A y gutturalis spiráns ( c ) , erősen 
intonálva, r hanghoz hasonlít; azonban a dentalis r után is meg
tartja /-féle ejtését: baryan, -lar/a, tuiyan stb. Hogy a y néha u ön-
hangzóba megy át (tau, sau, áuz), már fentebb említettük. 

A v-től megkülönböztetve (mely = magyar v), föl kellett venni 
a w-t is ( = angolos 10), milyennek az arab eredetű szókbeli ^ betű 
mindenütt ejtetik, p.o. waqt o ö j , wezir y->M, wilájet C Í O J ^ , ewwel 
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j y , gewáb V ^ T * stb. így nem is lehet csudálni, ha néha két ön-
hangzó között M-ba megy át a w, p.o. daua pör <£y&-& v. \y£ö da'wa), 

auáz hang (p. -ÁS). A mit azonban így a v, a w-uek concurrentiája ál
tal veszt, azt visszanyeri a 6-től; mert ez, két önhangzó közt, min
dig v-nek hangzik, mind az idegen eredetű mind eredeti török szók
ban , p.o. seveb ok ( v í ^ sebeb), tevib orvos ( ^ A J J O tabib), qavűl 
elfogadás (<JJ*2 qabűl), %avar hír (y*=* #abar, xaber) jivermsk kül
deni (írva: ^ilxuLo), kivi -ként (^-y ), javán puszta ((jy-?). 

Mint a v mellett még w van, úgy lehetne j mellett még y-t is 
várni (azaz oly j , milyen a franczia ayez, voyez-bexi van, azaz tkp. 
ij). És csakugyan emlékszem, hogy mikor legelőször Molla Iszhák-
tól az ujusqan szót hallottam, azt véltem hallani, hogy ujusqan — 
azaz a j tkp. ij (y) volt, s így uijusqan hasonlíthatott üjusqan-hoz. 

• De később és többször nem vettem észre. 
A kemény és lágy mássalhangzók alkalmazásában a keleti

tatár főleg az oszmanlitól abban különbözik, hogy ez utóbbi a szó 
elején is ejti már a g és d-t, t. i. bizonyos számú szóban; p.o. dil 
nyelv, day hegy, cfoymaq születni, gelmek jőni , gitmek menni, for
rnék látni stb. (mások meg állandóan t, &-val: íttímaq fogni, tar 
szűk, kürek lapát, köpük hab, spuma, kesmek vágni stb.) — a tatár 
azonban mind csak í-vel és A;-val kezdi szavait, p.o. az idézett pél
dáknak megfelelőleg : tű, tau, toym&q, kiírnék , forrnék stb. Csak 
mint kivétel fordul elé gezmék sétálni és güzel szép; s nem is egé
szen kivételek a timek (mondani) és tur (verb. subst.) igék, melyek 
némileg enclitice használtatva, s a megelőző szóhoz szorulva, alkal
masan d-vel is kezdődhetnek (digen, dip v. dep; d'ir, dir). A szókez
dő p-re nézve nem különbözik a tatár az oszmanlitól: csak az oszm. 
parmaq így van tatárul : barmaq. A mi az oszmanliban 6-vel kezdő
dik, az a tatárban is avval (bilmek, bir, üwrmek, buzayu = tat. bu-
zau, stb.), kivéve némely szókat, melyeknek tatár megfelelője m-en 
kezdődik: bol bő : tnol, binmek fölülni: mmmek, bojnuz szarv: miijz, 
bunu ezt: munu stb.; de a szókezdő oszmanli v is még b a tatárban : 
varniaq odamenni: ftarmaq, vermek adni: foVmek, var-dtr megvan : 
bar-d'ir (csak rwrmaq verni: wrmaq; meg oZmaq lenni is: bolmaq). 

A szó közepén is azt találjuk, hogy az oszmanli tovább ment 
a lágyításban mint a tatár, p.o. oszm. jedi hét: jiti, giderim megyek : 
kitermen, eder tesz : iter. 
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Különösebb hangváltozásokat, milyenek p.o. a tat. köjnek ing 
= oszm. gömlek , -miljz = bojnuz-b&n tűnnek elé, most mellőznünk 
kell, mint a két török nyelv tüzetesebb összehasonlításába valókat. 

5) A hangzók egymáshoz való vonatkozása és illeszkedése, 
a) Az önhangzókat illetőleg itt az úgynevezett v o c a 1-

h a r m o n i á ról kell szólnunk. Tudva van, hogy az Önhangzók 
illeszkedése jelesen ki van fejlődve a török nyelvekben, kivált az 
oszmanliban, s még jobban a jakutban. Az oszmanli valamint a ja-
kut csak négy mélyhangú, és négy, ezeknek megfelelő magashangú 
önhangzót ismer: 

mélyh. a o í u 
magash. e ö i ü. 

Ezek között megint azt a különbséget kell szem előtt tartani, 
hogy az első kettő mind a két sorban (a, o, e, o) nehéz, az utolsó 
kettő (i, u, i, ü) könnyű Önhangzók. A hangzóilleszkedési 1-sö tör
vény az, hogy igazi török szóban csak mélyhangú vagy pedig ma
gashangú önhangzók lehetnek, s hogy a képzők és ragok (valamint 
encliticus szócskák) is az alapszó hangzatához képest vagy mély
hangú vagy magashangú őnhangzókkal ejtődnek. A 2-ik törvény 
az, hogy a képző vagy ragbeli önhangzó a könnyűek közül való 
lerén, úgy változzék az a megelőző szótag önhangzójához képest, 
hogy a és e után, következzék i és i, valamint maga 'i és i után is; 
o és ö után pedig u és ii, valamint maga u és ii után is. így áll ez 
az oszmanlira nézve; a jakut még tovább megy, a mennyiben a 
képző vagy ragbeli nehéz önhangzót is (mely az oszmanliban min
dig csak a v. e, nem pedig o v. ö) a megelőző önhangzó szerint vál-
takoztatja, úgy hogy az csak a, % és e, i után a és e • o, u és ö, ii 
után pedig o, ö. 

A khivai özbeg-tatár nyelvben is megvan az imént említett 
1-ső törvény, a mennyiben nem csak minden többtagú szótőben 
csak egyféle (vagy mély- vagy magashangú) önhangzó van, hanem 
minden képzőnek és ragnak vannak mély- és magashangú páralakjai, 
p.o. nin és niií genitlvusrag, qa — ke, vagy ja — ge dativusrag, lar 
— ler többesi rag, l'iq — lik, li — li stb. szóképzők. Hanem mégis 
némi módosítás vagy megszorítás is fordul elé. Nem annyira jő itt 
tekintetbe az, hogy 'i és i mellett, mindegyik helyett állhatván, találta
tik még e is, mely így mintegy közlő önhangzó volna; mert az illető 
esetekben még 'i-t v. t-t lehet helyébe tenni, p.o. annén helyett anrim-t, 
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