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Azon vívmányok között, melyeket nyelvtudományunk az újabb 
időben Ázsia terén tett és tevő-félben van, legelső helyet foglal el 
azon siker, melylyel mai nap a török-tatár nyelvek ismerete felé 
halad. Még csak harmincz esztendeje sincsen, hogy Közép-Ázsiát, 
a törökségnek ezen ős fészkét, néhány buzgó és nagy tehetségű tu
dós működései daczára, csak legszélsőbb széleinél közelítettük meg ; 
és míg az indoeurópai és sémi nyelvek különböző tájbeszédei, régi 
és újabb irodalmai tárházát elég biztonsággal kutathattuk : addig 
a török-tatár nyelvekről, Klaproth, Remusat, csak merő sejtelme
ken alapuló tanain kivül, igen homályosak, sőt mondhatnám zürza 
varosak valának fogalmaink. Ma, hála nyugati civilisátiónk rop
pant befolyásának, Közép-Ázsia, ezen egész Európa, de különösen 
magyarok előtt nagy érdekességgel bíró tér, földismereti, népisme 
réti és nyelvészeti szempontból mindinkább ismeretesbe válik; a 
tudomány úttörői minden éghajlati és társadalmi nehézségek da
czára mindinkább előre nyomulnak, és nem sokára elérjük ama 
kort, midőn a török nyelvet minden sajátságai, minden változatos
ságaiban épen úgy fogjuk ismerni, mint az árja és sémi osztály 
egyes részleteit, melyekben a tudós az egybegyűjtött roppant anyag 
között máris íróasztalánál kényelmesen kutathat. 

A török nyelvek ismerete egy óriási munka, de a milyen ne
héz, ép oly érdekes leend. Afrika éjszakkeleti csúcsaitól, az európai 
Törökország, az orosz birodalom délkeleti részétől kezdve, Kis-
Ázsián, Persián, Turkesztánon, a középázsiai sivatagokon keresz
tül egészen Szibériáig és keletre a khinai birodalmon keresztül 
egészen a góbii pusztáig, mindenütt, mindenütt a török nyelv szám-
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talán tájbeszédeire akadunk. Míg egyrészről az idegen elemek be
folyásától, eredeti sajátságait csonkítva találjuk : addig másrészről 
régi, sőt mondhatni ősrégi, jelleme egész figyelmünket igénybe 
veszi. A nyugatázsiai törökség, melybe az iszlám töménytelen 
arabs és perzsa elemeket hordott, kereskedelmi és diplomatikai vi
szonyainknál fogva már három század óta képezi tanulmányaink 
tárgyát; a keletázsiai törökség, mely aránylag sokkal több erede
tiséggel dicsekedhetik, csak az újabb korban lép elénk, csak most 
talál kedvelökre. 

Ezen utóbbiak között Berezin és Ilminszky után első helyen 
említendő RadlofF Vilmos jelenleg Barnaulban, a bányászati tano
dában, a tatár nyelvek tanára. O öt év hosszat töltvén Kelet-Szibé
riában a félig muszulmánés sámán vallású török-tatár fajok között, 
és a Tien-shani hegyektől és az Iszik kül partjától kezdve egészen 
Jeniszeig a különböző táj beszédeket tanulmányozván, ezek körül 
való ismereteit, melyek bizonyára fölötte érdekesek lesznek, nem 
sokára a tudományos világ elé bocsátja. Geographiai fekvését il
letőleg, e tér magában foglalja a 42 és 50 közti szélességű s a 78 és 
88 közti hosszúságú fokok azon részeit, melyek a Thien-Sán, Ala-
tau és Altáji hegyeknek a puszták felé hajló nyugati hegyereszein 
elterülnek, és számos részint a muszka, részint a khinai uralomhoz 
tartozó saman vallású népeknek lakhelyül szolgál. Európai tudo
másra e vidéket legelőször Atkinson hozá, de a beszélt török szó
járás sajátságaira nézve, csakugyan ^Radloff az első, kitől az első 
ismertetést halljuk. Terve szerint munkálatai három részre fognak 
oszolni : Az első, három kötetre terjedő rész, mutatványokat fog 
magába foglalni ezen különböző fajok népirodalmából; a második 
ezen összes tájbeszédeket magába foglaló szótárt; a harmadik pe
dig egy azokra vonatkozó összehasonlító nyelvtant. 

Jelenleg az első résznek első kötete fekszik előttünk. Ez leg
inkább a teleuti, altáji, feketehegyi (Csernovikh tatár), aKatimaés 
Bija közti, a Lebedi tatárok, a Sorok és a Kara Köli fajok népiro
dalmából tartalmaz mutatványokat. Köztük legdúsabban az altáji 
és teleuti tatárokat látjuk képviselve, mivel R. véleménye szerint 
az ő nyelvük az eredeti törökség jellemét legtisztábban őrizte meg, 
és ez okból ezeket vette kiinduláspontul. E felfogás szerintem nem 
egészen helyes. Hogy R. azoknak elsőséget adott, annak okát ab
ban találom, hogy ők, mint régibb orosz alattvalók, neki hozzá-
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férhetőbbek voltak, mint a dzsungariai, azaz Tien-shani hegységek 
között khinai alattvalóságban élő tatárok, kik között a tarandzsik 
még ma is az ujgur nyelvvel élnek, mely nyelv, mint legközelebbi 
munkámban kimutatom, a törökség legősibb jellemét hordja ma
gában, és mely kétség kivül azon átmeneti pontot képezi, melyen 
az egész török-tatár fajhoz legközelebb álló mongol-kalmükhöz 
érhetünk. Nagy kár, hogy a derék kutató, orosz jelleme következ
tében a khinai területen négy napnál többet nem időzhetett, mi az 
e két kormány közt uralkodó vetélykedési szellem mellett tisztán 
magyarázható. Kár, mondom, mert valamint geographiai jegyzete
ink azon vidékről csak merő sejtelmeken alapszanak, épen úgy az 
azt lakó fajok nyelvészeti és népismereti viszonyairól igen keveset 
tudunk. A déli fekvésű Kuldsáról Velikhanoff orosz kirgiz utazó 
némi fogalmat adott, de vájjon kik lakják az Ajar Nor, Kizil basi 
Nor tavak egészen a Csagan Talaig terjedő vidéket, kik a Bogdo 
Ulatól Kutváig elnyúló rengeteg hegyeket, arról határozottat sem
mit sem tudunk. Ezt csak megjegyzésképen bocsátottuk előre. 

R könyve két kötetből áll; az első orosz betükkkel átírt ta
tár szöveg, a másik e szöveg német fordítása. Valamint az orosz 
kormány, melynek költségén a munka megjelenik, dicséretet érde
mel, hogy a tudományokra káros nemzeti hiúságot mellőzve, a né
met tárgyalást helybenhagyta : ép úgy nem helyeselhetjük, hogy 
az átírásra az orosz betűk használtattak. Ez utóbbi nyelv, mi a 
hangzókat illeti, legkevésbbé illik a török-tatár hangzók, de külö
nösen az Ö, ü kifejezésére, minthogy ezek az oroszban egészen 
hiányzanak, és R. által kölcsönzött hangzókkal pótoltatnak. Á dél-
szibiriai török tájbeszédek nyelvtani alakjait és szókötését tekintve, 
azt találom, hogy kevés sajátságot kivéve, egy fontos tanúbizony
ságot szolgáltatnak arra nézve, hogy ők, a mint én azt egyébiránt 
már régóta sejtem, déli fajtársaikkal együtt a csagataj-törökökkel 
Dsungaria bérezés hónából délnyugatra mentek, és az éjszaknyu
gatra fekvő pusztaságokat elfoglalták. Az elsők, az iráni-moham-
medán cultura befolyása következtében, az írás felvételével nyel
vüknek már régente egy határozott jellemet adtak, részint köl
csönzött elemek által azt pallérozva az új culturai világ igényeinek 
megfelelővé tették. Az utóbiaknál írott könyv még most sem léte
zik, az egyes törzsök örök vándorlási hajlama a nyelvsajátságo
kat méginkább hullámzókká tette, de az eltérések könnyűséggel 
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magyarázhatók, ha nyelvüket előazör a kirgiz tájbeszéddel és ezu
tán a csagatajival összehasonlítjuk. 

így az altáji és teleut hangtani rendszerben a magánhangzó
kat illetőleg a magas és mélyhanguak közti változás nem oly rög
töni, mint a csagatajban, vagy az oszmanli és csagataj közt. Az a 
és e között (mint alma, elma; aga, eke; cáter, cetir stb.) egy közép
hang létezik, mit R, e-vel fejez ki. Ugyanaz található a tompa i és 
éles i ; az o és u között. A mássalhangzók átalakulásban itt b, m ; 

j , cs, j \ zs, n, r, r, z-féle váltakozások gyakoriabbak, mint a délibb 
tájbeszédekben. Úgyszintén az alaktant illetőleg nem annyira lé
nyeges eltéréseket, mint a csagataj népnyelvben imitt-amott talál
kozó látszólagos rendhagyások gyakoribb előfordulását tapasz
taljuk. Míg a három khánságban és azok tőszomszédságában élő 
kirgizek az accusativusban csak az sz-szel végződő szóknál használ
nak ni helyett ti-i, az altáji és teleuti tájbeszédek itt-ott még a 
genitivusban is evvel élnek, t. i. nin helyett tin-nel ragoznak. A név
más, mellék- és számnévnél igen csekély eltérés létezik; így az 
elsőnél manga, szanga = nekem, neked helyett, ma, sza, míg az utol
sónál a tízes számokat a törökös mis helyett a magy. tör. on, van, 
ven-nel találjuk képezve; p. o. a szojonnoknál jet-ben = hetven jut-
mis helyett. — Az ige sem alakjai sem ideire nézve nincs annyira 
kifejtve, mint a délnyugati testvérnyelvekben. Sajátságai között 
leginkább szembetűnő a jelentő múlt jelen idő, egyessz. 3. személy
nek ti, d'i, hangzású ragja, mely szerintem hibásan van feljegyezve. 
Az özbegeknél tudniillik a gyors beszéd folytán jejecfö, ur&d'i hall
ható ezek helyett : jejecfoV = eszik, uraeftr = ver. Továbbá a jelen 
és múlt idők egyessz. 3. szem. tolmácsoló csati'r és csatdi (p. o. ait-
csati'r =r mond, ait-csatdi = mondott), melyek elemzését R. ugyan 
későbbre hagyta; de nagyban tévedne, ha azt határozottan segéd
igének tartaná; mert a csati'r külön írásából ilyen vélemény gya
nítható. Ezen igealak az özbegnépnél is előfordul, mint bar'i-jat'ir 
= megy, kelz-jetzr = jön, de csak a jelen időben, mit én „csagataj 
nyelvtanulmányaimban" az igehajlításnál idézett barajor-tur rövi
dítésének vagyok hajlandó tartani. 

Röviden mondva, az előttünk fekvő délszibiriai török népiro
dalmak nyelve nem egyéb, mint a Közép-Ázsiában már nyolcz szá
zad óta határozott keretbe foglalt török szójárásnak egyik tájbeszé
de, mely nem annyira az alakok, mint szókincse idegenszerűségénél 



A DÉLSZIBIRIAI TÖRÖK FAJOK N É P I R O D A L M Á R Ó L . 2 6 9 

fogva a turcolognak általában, de különösen nekünk magyaroknak 
roppant hasznúvá lehet; mert ha RadloíF kimerítő szótára megjelenik, 
mi a nyelvünkben rejlő török elemek mennyiségéről határozottan fo
gunk szólhatni, és a magy.-török hasonlatoknak a magy.-ugor hason
latokkal való egybevetése érdekes munkája is bizton kezdetét veheti. 

Ha már aRadloff első kötetében foglalt népirodalmi mutatvá
nyok eredetét tekintjük, akkor csakugyan nehéz Schieffnernek az 
előttünk fekvő munkához bevezetésképen írt előszavában közölt 
nézeteihez nem csatlakozni. O a középázsiai nomád népek regéiben 
és mondáiban az Indiából mindenfelé elterjedt budhaismus cultu-
rai befolyását látja; ez igaz ; de másrészről az ugyanazon forrás
ból eredt, csak más úton haladt iráni civilisatio, délről éjszakfelé 
való hatásának nyomait sem szabad ignorálnunk. Középázsiában, 
a mint tudjuk, az iszlám és a nestoriani kereszténység előtt a bud
haismus nagy birodalmat hódított magának. Áz első állomás, me
lyet e vallás a „Középbirodalom" névvel elnevezett Indiából tett 
éjszak felé, Tibet vala. Innét régi, igen régi múltban először keletre, 
t. i. Khinába, másodszor éjszak-nyugatra, a mai khinai tatárságon 
keresztül Dzsungáriába hatott. Valamint Khinában magában, Ti
bet mint a vallás régi forrása tiszteletben á l l : úgy egész Mongo
liában a buzgólkodó hivők még most is legszentebb kötelességnek 
tartják a Grobi-i pusztán keresztül, a tibeti nagyhírű szent helyek
hez és zárdákhoz zarándokolni. Ok terjesztették e tant, mindin
kább nyugat felé egészen az Arai tó és Kaspi tenger partjáig, és 
ha mindjárt ezen utóbbi helyeken mély gyökeret nem verhetett 
is; de azt bizonyossággal tudjuk, hogy valamint egész Dzsun-
gáriában, úgy Khoten, Jarkend és Kasgar körül még a VlII-ik szá
zadban, sőt még Marco Polo idejében számos budha templom és 
zárda létezett, melyekről khinai zarándokok útleírásaikban emlí
tést tesznek. 

Kr. e. 217. azon korszak, melyről tudjuk, hogy a budhaismus 
első térítési kísérletei a khinai tatárságban megtétettek. Az első 
fellépést nem nagy siker követte. Kr. u._122. már Jarkendben levő 
budhaszobrokról hallunk, és későbben a khinai utazó, Fa-hian, 
egyedül Khotenben 10.000 szerzetest talált. Hasonlók a Hiuen 
Tszang nevű későbbi utazó állításai, miszerint az indiai irodalmi 
munkák oly annyira elterjedve valának, hogy az ott megfordult khi-
naiak a náluk már elveszett budhaista valláskönyveket felkeresték. 
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Nem csoda tehát, hogy a köze'pázsiai nomadnépek, kik ré
szint a khinaiak által említett Hiongnu, vagy későbben a mongol 
fajokkal keletről, részint pedig a mai Turkesztánban akkor kizá
rólagosan élő irániakkal délről érintkeztek, és kiket mint letelepe
dett hatalmas szomszédokat mesterüknek is tekintettek, szellemi 
fejlődésükben szorosan követték, — A fő forrásától való távol
ság és az újonan térítettek hazája hozzáférhetetlenségének kell 
tulajdonítni, hogy a budhaismus tana a Balkhas és Iszikköl ta
vak s az Oxus és Jaxartes partjain igen mély gyökeret soká nem 
verhetett. Ezt még jobban gátolták a későbben fellépett keresztyén 
és iszlám vallások, de azért ezen előbbeni cultura emlékeivel még
is találkozunk imitt-amott, s különösen oly vidéken, hová se ke
resztyén, se mohammedán térítők nem hathattak. 

A Radloíf idézte altaji-török földteremtési monda, legjobban 
bizonyítja a mondottakat. Itt a Knrbisztán = Isten szóban könnyen 
megismerhetni a mongoloknál még ma is elterjedt Chormvsfu azaz 
Ormnzd szót, miből későbben értelem-elferdítéssel Kiirmíhz = a 
rósz szellem képviselője, lett. Mai-Tere és Mandy-Sire-hen Schieff-
ner a budhaista Mai-treja és Mandzsuszri istenségeket látja, stb. 
így a mesékben is az alapeszme és az erkölcsi irány figyelésében 
a mongol és kalmük hasontárgyu irodalmi gyakran hümásait fe
dezzük fel, mi új tanúságot szolgáltat azon út kijelölésére, melyen 
a nyugatszerte elterjedt régi mondák nagy része Indiából Európa 
felé haladt, mint Benfey állítja; vagy tán más és helyesebb felfo
gás szerint, hogy a regék s mondák alapeszméjében a világ összes 
népei egy és ugyanazon észjárást követnek, a mint ez a példabe
szédekből is kiviláglik. 

A tárgy a regék és mondákban majdcsaknem mindenütt ugyan
az, csak az alakok, csak a külső színek változnak. E tatárosított vagy 
törökösített ind-mythologiai alakok közöl csak hármat fogok említ
ni, épen azért, mivel ezek még a magyar nyelvben is előfordulnak, 
és bizonyára régi, igen régi korból valók. Ezek alatt értem először: 
a tatár erlik v. értik szót, mely általában véve a gonosz szellemet, 
a rósz princípiumot = ördögöt jelenti; az er gyök és lik v. tik fő
névképzőből összetéve. Másodszor Tereng szintén gonosz lélek, vagy 
az ördögnek első zsákmánya az emberi nemben; mit mi a teren-
gette eredetileg lermg-adta (úgy mint ebadta, istenadta) szóban hasz
nálunk. Harmadszor a tatár Kairakan, a mivel az elátkozásoknál 
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a kárba ejtő istenséget fölhívják, f és a melylyel a magyar Kara
kan szót azonosnak tartom, jóllehet ez mai használatban inkább paj
zán rontó értelmében fordul elő *). Van még azonkívül a magyar 
nyelvben számos olyan szó, melyek részint az altaji-török ős val
lásiam, részint pedig a Szaszanidák alatt és előtt a mai Perzsiától 
messze éjszak-nyugatra hatott iráni civilisatiói ismeretek által fejt
hetek meg. Hogy ' ezen igen érdekes munkához foghassunk, szük
séges, hogy a kellő anyagokat összehordva bírjuk, és hogy amaz or
szágok iszlám-előtti korszaka történetéről, melyről csak igen keve
set tudunk, kellő ismereteink legyenek. — A mi eddig különösen 
hazai tudományunkban ezen téren történt, én mindazt haszontalan 
elmefuttatásnak, gyermekies játék és idővesztésnek nevezem. A mit 
tudósaink a finn-altaji régi culturai viszonyokból következtettek, 
az már inkább igazolható, mert itt a kutató lehetőkép összegyűj
tött és rendezett anyagokkal rendelkezik, itt nem kell merően a 
légből kapkodnia. 

Térjünk át most az irodalmi mutatványokra, és legyen szabad 
azokból néhányat közölni, a mennyire azokat egy speciális szótár 
segítsége nélkül csagataji nyelvismeretünk után megérthettük. 

526. lap. 

Kara Kliau. 
(Á Mrasz alsó vidékén élő Sorok népirodalmából.) 

Kara Khán, a fekete lovu Kara Khán, 
Kara Khán jószága sok vala, 
Kara Khán népe sok vala, 
Csak egyedül*) egy leánya vala, 
Neve Alfin Arik vala; 
Más figyermeke nem volt2). 
Kara Khán öregedvén, 
Ereje is fogyni kezdett; 
„Figyermekem nincsen" monda, 
„Erőm nincsen" monda, 

*) Karakán nem Kara = fekete és Kan =s Khanból eredt, hanem a karak-
mak = károsítni igéből, és a kérdéses szó ez utóbbinak jelen igeneve. 

') csaglíz ered. mit én a janglíz egyedülinek ford. de mit K. egészen kihagy. 
l ) Ered. paza er pala csogu, mit R. hib. tin anderea Kind hatte er nieht-nék ford. 
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„Hogy ügyeljek1) jószágomra?" monda. 
Kara Khán lovára ült, 
Nagy bajjal ült rá, 
Jószága után megy, 
Népe után megy. 
Kara Khán így szól: 
Maga magához így szól: 
„Az én jószágom sok, 
Az én népem sok, 
Mindenre ügyelni nem bírok, 
A föld alatti atyám 
Bár ha venné felét e jószágnak. 
Bár ha venné felét c népnek, 
Az én egyetlen lányom 
Jószágomra ügyelni nem tud, 
Népemre ügyelni nem tud." — 
De a leány így szólalt fel: 
„Dehogy nem tudom én azt ? 
Biz én tudom", monda, 
Az atya felele: 
„De biz nem tudod te azt", monda. 
Es a lány monda: 
„Ha jószágomat nem adod, 
Ha népemet nem adod, 
Veled együtt nem maradok, 
Más helyre megyek" monda. 
A leány erre megszökött, 
Atyja sírva visszamaradt. 
Midőn a lány messze ment, 
Egy más vitéz sátrához ért, 
A vitézhez belépett, 
Mind a ketten tisztelegtek, 
A vitéz kérdé : 
„Kinek a gyermeke vagy te ? 
Mondd meg nekem" monda. 
A leány monda : 

') Ered. köröj'in fogl. m. t. szem. R. ezen egész mondatot : „Selbat will ich 
mein Vieh beaichtigenu-ne\ ford. 
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Kara Khán lánya vagyok én, 
Altín Arik az én nevem; 
Hát téged minek hínak?" monda. 
A vitéz felelt: 
„Ej lányka! az én nevem 
Szürke lovu Altín Khán"; monda 
„Hát te hová mégy?" 
És a leány monda : 
„Én messziről jövök ; 

Én még messze megyek. 
Dzsilán Kkán nevű ember van, 
Annak jurtja távol innen, 
Azt nekem meg kell ölnöm" monda. 
„Ha ő meghal, haljon meg, 
Ha én meghalok, haljak meg 
Hatalmas egy khán ő" monda. 
„Más khánokat meggyőzött, 
Más országok adóját 
Veszi Dzsilán khán 
Más országok vitézei 
Őt féltik, 
Sírnak, 
És sietnek." 
A lány Dzsilán khánhoz elment vala, 
Sokat járkált, keveset járkált vala, 
Míg végtére ő Dzsilán khánt meglátta vala. 
Minden vad ott állott, 
Minden madár ott állott, 
Á lány őket látta vala, 
A vad és a madár mind sírt, 
Dzsilán khán háza nincs ottan, 
A tágas mezőn álla ez, 
Ott van Dzsilán khán szája, 
Egy ajkával az égben, 
A másikkal a földön, 
Az álla a földön van, 
így látja őt a lány, 
Ha vitéz jön, 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉHYEK VI. 1 8 
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Ha vad vagy madár jön, 
Mind a szájába megy; 
A lány jött 
A szájába bement, 
Vad madarak 
Ott elevenen léteznek. 
A lány Dzsilán khán szívéhez jött, 
Szívét tapogatva meglátja. 
„Hogy kell ezt megölnöd?" monda. 
így kérdezősködött a vitézektől. 
A vitéz monda: 
„Ej lányka! 
Mi őt nem tudtuk megölni, 
Te kísértsd meg lányka, 
„Hogy kell megölnöd, kísértsd meg" monda. 
És a lány felelt: 
„Nékem kardot adj". 
A vitéz kardot adott. 
A lányka (a kölcsönözött) karddal 
Dzsilán khán szivére ütött, 
Dzsilán khán meg nem halt, 
És a lány kardját összetörte. 
Most saját kardját vévé a lányka, 
És felkiáltott: 
„Ide nézzetek ti vitézek, 
Ütésemet nézzétek" monda, 
Kardjával egyet ütött, 
Dzsilán khán meghalt. 
A lány, belsejéből kiment, 
A madarak elszálltak, 
Az állatok elmentek, 
Vitézek elevenéi 
Belülről kimentek. 
Es a vitézek mondák: 
„Az életed hosszú legyen, 
A neved magas legyen, 
Te velünk jót tettél, 
Te bennünket megmentettél; 
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Mi adóval tartozunk neked?" mondák. 
A lány monda: 
„ 0 vitézek! adótokat én el nem fogadom, 
Nekem nem kell" monda, 
„A hol előbb laktatok, 
Most is ott lakjatok", monda. 
A lány erre a jószágát elvévé, 
A népét elvévé, 
És atyjához visszatért, 
És anyjához visszatért. 
Az atya házába érve, 
Bement és köszöntgetett; 
Asztalt terítettek, 
Tálat elébe tettek; 
A tálból ettek ; 

r ' 

Es az atya kérdezé : 
„Hová menve jöttél lányom ?" *). 
A gyermeke Alti'n Arik 
Hová mentét elbeszélé, 
A hős megöltet elbeszélé. 
Az atya lányát megdicséri, 
„Erős vagy te, 
Jó vagy te" monda, 
„A madarak éltét 2) megmentetted, 
Az állatok éltét megmentetted, 
A vitézek éltét megmentetted, 
Vagyonomat én most neked adom, 
Népemet én most neked adom, 
Én erőnélküli atyácska vagyok 
Es halálra készülök". 
Mindent a lánynak adott. 
A lány ott maradt, 
Atyja meghalt. 
Halála után csontjait elrejtette, 
Halotti tort készíte; 

*) Ered. kajdan pad keldin jobban ford. a magy. mint a ném. Woher kömmst 
du ?-val. 

2) Ered. tin = lét, élet; oly viszonyban áll a tingri-hez, mint a perzsa esd 
=s lélek izdán-liQz. 

18* 



VÁMBÉRY ÁRMIN. 

Sírtak7 siránkoztak, jajgattak. 
És a lány monda: 
„Hogy maradjak én ?* monda, 
Atyám nincsen" monda, 
Magányosan maradni rósz" monda. 
Élt, éldegélt 
Keveset élt, sokat élt, 
Egyszerre eljön egy vitéz 
Házába tért, és köszöntgetett. 
A vitéz monda: 
„Eljősz hozzám?" monda. 
A lány felelt: 
„Milyen ember vagy te ? 
Van-e atyád, van-e anyád?" monda. 
A vitéz felelt: 
„Az én nevem: pej lovu Katkandzsila." 
A lány hozzá ment, 
A lakodalom meglett, 
Ittak pálinkát, 
Ettek ételt. 
Es a vitéz monda: 
„En itt lakom, 
A jószágra vigyázni, 
A népre vigyázni, 
Nekem sátram nincsen." 
A lány monda: 
„Itt a jószág, 
Itt a nép." 
S így együtt laktak. 

217. lap. 

Teleuti Sámán imádság. 
Magasban lakó Abiás, egek Ura ! 
Ki a földön a füvet termeszted, 
Ki a fákon a leveleket növeszted, 
Ki a czombon a húst növeszted, 
Ki a főn a hajat növeszted, 



A DÉLSZIBIRIAI TÖRÖK FAJOK NÉPIROD ALMÁRÓL. 2 7 7 

Te készítmények készítője! 
Te teremtmények teremtője !*) 
Te arany bég, ki az apát tápláltad, 
Te nagy bég, ki az anyát tápláltad, 
Te készítmények készítője! 
Te teremtmények teremtője! 
Te csillagokat létrehozó Isten! 
Jószágot adjon az Úr! 
Etelt adjon az Úr! 
Főnököt adjon a háznak! 
Te készítmények készítője! 
Te teremtmények teremtője! 
Atyámhoz folyamodtam, 
Áldást adjon atyám! 
Segíts, atyám! 
Benn a házban fejemnek, 
Künn a szabadban jószágomnak. 
Néked hódolok, óh hatalmas! 
Isten áldást adjon, 
A készítmények készítője, 
A teremtmények teremtménye! 

Ha ezen költeményt az olvasó a R. fordításával összehasonlítja, 
több eltérésre fog akadni, mit 1-ör a kérdéses török tájbeszédek a 
magyar nyelvszokáshoz való simításának, 2-or azon körülménynek 
kell tulajdonítni, hogy a R. gyűjteménye szószerinti hűségébe nem 
igen bízott. 

218. lap. 

Áldásszó (Alki's szöz.) 
Azaz egy atya áldása, midőn először házába érkezett menyét fogadja. 

Az Ur Istennek szeme érjen ! 
Öreg emberek áldása érjen ! 
A nagy Istennek szeme érjen ! 
A nagy Úrnak áldása érjen! 

*) Ered. tenger, mit R. folytonosan ég-nek ford., noha a mint a jelen szövegből 
és a kirgizek alkalmazásából látszik, inkább Jsteíi-nek mondanám, mit az ujgur 
tenger, csag. tingri = Isten is bizonyít. 
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Lakó helyed füves *) legyen! 
Bárányos juhod sok legyen ! 
A hely hová lépsz ünnepdús legyen ! 
Sólyom fiainál több legyen ivadékod ! 
Tüzfabokor, serdülő fákként legyenek! 
Dara sokasággal s kelő vetésként legyenek! 
Előtted a hold világoljék ! 
Hátadban a nap süssön! 
Sík a) földre üssed fel sátradat! 
Hegyes vidékre verjed ki nyájadat! 
Ruhád innenső szegélyére gyerekek lépj ének! 
A hátsóra jószágod lépjen ! 
Csikólovad 
Hamar lóvá legyen! 
S négyéves lovaid 
Sokasodjanak! 
A rád öltött ruhád 
Ne piszkolódjék! 
Sovány ne legyen a lovad! 
Gyenge ne logyen a hátad ! 
Hosszú legyen életed! 
Vén legyen a korod ! 
Hol venni valód nincsen 
Mégis vehess! 
Hol kapni valód nincsen 
Mégis kaphass! 
Gyors legyen az eszed! 
Könnyű legyen az elméd ! 
Pofával bíró veled ne czivódjék! 
Vállal bíró veled ne veszekedjék! 
Az alattad levő föld vasbóli legyen! 

') Ered. koktu, mit K. hibásan hamudás-nak. ford., mert kok, kök füvet jelent. 
Úgyszintén a következő vers ford. hibás, midőn közili kojdin köp bolszln s s zahl-
reicher als Schaafe, und Lammer mögen deine Nachkommen sein-nnl ford., mert ko-
züí&tysajátk. bárányos juh-oí jelent,s az utolsó szó végén levő din azt mutatja, hogy 
abból sok legyen, mint más esetbon is előfordul, pl. namdln, puldin köp bölszln = 
sok pénzed, kenyered legyen ; mit E. cumparativ constructiónak értelmez hibásan. 

2) Ered. tön, mit E. hibásan Hügelland-d&l ford, holott teng az egész török-
ségben = ding — egyenes. 
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A téged gázoló ellenében vasként légy ! 
Kótüzhelyed erős legyen! 
Hamuliszted egy rakáson legyen ! 
Tanyád meleg legyen! 
Tüzed sok legyen! 
Ételed valódi étel legyen ! ') 
Ételed, italod sok legyen ! a) 
Ruhád sok legyen! 
Istenem kedveljen! 
Karod ne gyengüljön! 
Hónod ne gyengüljön! 
Szépeket szülj! 
Lakomákat ülj! 
Száz évig élj ! 
Jó lóra ülj ! 

Altáji troubadour dalnokok apróbb énekei. 
225. lap. 

1, 

Aranygalléru ködmen 3) ha nyakon fognak is, nem hasad el, 
Idegenek közt élö rokonok rósz szóra nem válnak eJ ; 
Aranyszegélyű vas ködmenem, ha megfognak is, nem hasad el, 
Köztünk élö rokonok társalgás 4) által nem válnak el. 

Az aranyleveleket szóró 
A fehér nyírfa-e ? biz ö az ! 
Haját nyakáról lelógató 
Nöm-e az ? biz ő az ! 

') Ezt is rosszul ford. R. Von dir gegessene Nahrung sei dir Nahrung. 
*) Ered. Icser jerin = a mit eszel és iszol, mit R. hibásan csak Deine Speise-

vel ford. 
*) Ered. mantík, magy. mente, mi úgy látszik inkább felső' ruhát, azaz a többi 

ruházat fölé helyezett öltönyt jelent, mint a csag. minmeh, = felülni, feltenni igé
ből sejthető. 

4) Ered. ermektesmek, minek tövét érmek, a csag. arbag =s mese, történet 
szóban találjuk fel. 
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3. 

Tavaszkor lengő szél 
Bőr köpenynyel nem tűrhető 
Ki idegenek közt él, 
Ha roszat beszélnek nem tűrhető. 
Az őszkor fúvó szél 
Egy ümögben nem tűrhető, 
A sokaság közt élő, 
Ha sok roszat beszélnek róla, nem tűrhető. 

221. lap. 

A szarka panasza. 

Jaj, jaj, j a j ! 
Te négyszemü kék csuka 
Nem láttad-e gyermekemet ? 

Jaj , jaj; jaj I 
Ha kákából szált csinálnék 
Utolérném-e gyermekemet ? 

Jaj, jaj, j a j ! 
A kicsinyek szavára hajtottam ') , 
A kis fára fészket raktam. 

Jaj, jaj, j a j ! 
Az elköltöző víztől 2) elragadva, 
Nem látom immár gyermekimet! 

Jaj , jaj, jaj ! 
Nagy szájú fehér csuka 
Hallottad-e gyermekemet ? 

Jaj, jaj, j a j ! 
Ha gyékényből szált csinálnék, 
Elérném-e gyermekemet? 

*) Ered. oku az uk-niak, kh.-t. oh-mak meggyőződni, megérteni, tehát nem 
egészen gehört mint R. érti. 

2) Ered. Szuga víznek, víz által, nem Eisgang mint R. ford. 
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Jaj , jaj, jaj ! 
A nagyok tanácsát nem hallgattam, 
Alacsony fára fészket raktam. 

Jaj, ja j , ja j! 
A nagy víztől elragadva, 
Válni maradtam gyermekemtől. 

Jaj, jaj, j a j ! 
Ha ismét új fészket raknék, 
Oly gyermekem lesz-e ismét ? 

Jaj, jaj, j a j ! 
A főnököktől ha tanulnék, 
Más bajba nem juthatnék. 

Jaj, jaj, j a j ! 
A nagyokra immár hallgatni akarok, 
Magas fára fészket rakni. 

Jaj; jaj, j a j ! 

Altáji népmonda a föld teremtéséről. 
Mielőtt a föld megteremtve vala, minden víz volt, a föld még 

nem létezett, nap és hold még nem létezett, az ég még nem létezett. 
Isten repdesett körül, még egy ember is repdesett körül, mindket
ten fekete lúd alakjában repdestek körül. Isten még általában sem
mire sem gondolt, amaz ember pedig a szelet előidézvén, a vizet 
felzúdítá, és vizet fecsölt Isten arczába. Amaz ember magasabbra 
akart emelkedni mint maga Isten, de ö lefelé gördült és a vízbe 
esett. Legördülvén, majdnem fuladozó félben levén már így szólt: 
„ 0 Istenem, ments meg! Isten pedig monda: „O ember emelked
jél fel a vízből." Most amaz ember a vízből felfelé emelkedett. Is
ten szóla: „Szilárd kő jöjjön létre!" A tenger fenekéről jött most 
fel egy kemény kő, annak felületére felült az ember, ki Istennel 
együtt élt. 

Isten szóla: „Te szállj le a tenger fenekére, és-hozz fel föl
det !" Miután leszállott, kezével a földet megmarkolta és miután 
belőle egy darabot vett vala, azt Istennek adta. Isten ezen földet á 
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tenger színe fölé eldobá, és így szólott : „Legyen szárazföld!" És 
létrejőve erre a szárazföld. Ezután Isten ismét így szólt: „Szállj le, 
és hozz fel még földet." Az ember most így gondolkodott magá
ban : „Ha most oda leszállok, akkor enmagam számára is hozok 
fel földet." A víz fenekére szállott tehát le, és saját belátása sze
rint két maroknyi földet vett magával. Egy marokkal Istennek ho
zott, a másikat pedig szájába dugá, hogy abból Isten tudta kivül 
maga földet állítson elő. Isten a neki átnyújtott egy maroknyi föl
det elvévé és azt elszórta úgy, hogy a föld megvastagodott. Az em
ber pedig a többi földet szájába dugván, az feldagadott úgy, hogy 
az ember majd megfuladt, annyira feszíté torkát, hogy majd csak" 
nem meghalt volna. Most félre futott és Isten elől megszökött. Azon 
hiszemben volt, hogy távolra elosont, de midőn körül tekintett, Is
ten oldala mellett állott. Midőn már közel volt a megfuladáshoz, 
így szólt Istenhez : 0 Isten, igaz Isten, ments meg!" De Isten 
monda: „Mit tevő voltál ? Tán azt gondoltad, hogy elvi heted a föl
det és szádba rejtheted; minek rejtetted el a földet ?" Az ember 
válaszola: „En a földet számba dugám, hogy abból földet csinál
jak." Isten monda: „Köpjed ki!" Midőn az ember azt kiköpte, be
lőle a kis homokbuczkák létesültek. Erre Isten szóla: „Most a bűn
ben vagy. Azt gondoltad, hogy rosszat fogsz velem cselekedni; a 
neked alávetett nép belső hajlama ép oly gonosz lesz! A nekem 
alávetett nép hajlama szent lesz. Ok a napot fogják látni, a vilá
gosságot fogják látni, az igazi Kurbysztannak fogok neveztetni. A 
te neved Eriik legyen. Azon ember, ki bűnét előttem eltitkolta, a 
tied, az Eriik embere legyen. Azon ember, ki a te bűnöd előtt rej
tette el magát, az enyém legyen." 

Egy egyetlen fa nőtt ágak nélkül, ezt megpillantá Isten. »Egy 
egyetlen fát — úgy mond — ágak nélkül nem kellemes látni, ki-
lencz ág sarjadozzék ki belőle." És kilencz ág nőtt ki rajta. „A ki-
lencz ág tövén kilencz ember legyen, azon kilencz emberből kilencz 
nép képződjék." 

Midőn most Erük jőve, egy zaj hallatszott sok (neki ismeret
len) dolog által. Eriik most Istenhez szóla: „Honnét származik 
ezen zaj?" Isten szóla: „Te fejedelem vagy, én is fejedelem va
gyok, ez az én népem." Erre Eriik szóla: „ 0 adjad nekem csak 
ezen népedet." Isten monda: „Nem, nem fogom azt neked adni, te 
csak várj." Eriik erre így szólt önmagában: „Megállj csak, meg-
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akarom nézegetni egy kissé az Isten népét." Eriik ment, mende
gélt, és oda megérkezett. Midőnkörül tekintett, mindent meglátott, 
embereket, madarakat, vadat, és mindenféle elevent. Eriik szóla: 
„Hogyan is csinálhatta Isten mindezt, hisz úgy szóltam, hogy min
dent elveszek ; de hogyan is teljesülhet ez, miből táplálkozik e nép ?" 

Midőn Eriik látá, hogy a fának csak egyik oldaláról esznek, 
a másikról pedig nem, szóla: „Miért eszitek csak az egyik felét?" 

Erre egy ember szóla: „Ez azon eledel, melyre bennünket 
Isten utalt. Isten az emberekhez szóla: „Ne egyetek e négy ág ele
deléből, kelet felé öt ág van, azok eledelét egyétek!" Miután így 
szóla, ö maga ég felé szállott, a fa tövéhez egy kutyát ültetett, mi
alatt így szólt: „Ha eljő az ördög, fogd meg." Azonkivül egy kí
gyót is ültetett oda, melyhez így szólt: „Ha eljő az ördög, harapd 
meg." Erre Isten a kutyához és a kígyóhoz így szólt: 

„Ha ember fog jönni, és azon öt ág eledeléből akar enni, me
lyek kelet felé nyúlnak, ereszszétek közel; ha pedig ezen négy ág
ból akar enni, ne ereszszétek oda!" Azért ebből áll eledelünk." 

Midőn Eriik, az ördög, ezt meghallá, a fához ment; ott egy 
embert talált Töröngöi névvel; ehhez így szólt: „Ha Isten azt 
monda néktek, ezen fa öt ágaiból ehettek, ama négyből pedig ne 
egyetek, akkor hazudott és nem mondott igazat. Ezen négy ágból 
ehetel, amaz ötből pedig nem szabad enned." Midőn az ördög így 
szóla, a kígyó elaludt. Áz ördög a kígyóba benyomult, a kígyóban 
szólott az ördög: „Mászszál fel e fára." A kígyó felmászott a fára. 
A kígyó evett amaz eledelből, melyről azt monda Isten az ember
nek, hogy ne egyék belőle. Töröngöi férfival együtt élt egy leány, 
Edji nevű; ezekhez szólt a kígyó: „Töröngöi, Edji, egyetek eb
ből!" Töröngöi szóla: „Nem, hogy ehetném belőle, Isten maga 
monda: ne egyél", én nem eszem." Erre a kígyó a leánynak nyújtá 
az eledelt, Edji megette. Midőn belőle evett, az eledel igen édes 
volt. Töröngöi nem evett belőle. Erre Edji letörölte a gyümölcsöt, 
és Töröngöi szájába dugta. Most leesett a szőr testükről és szé-
gyenlették magukat. Az egyik egy fa alá rejtőzött, a másik egy 
más fa alá. 

Erre Isten eljött. Midőn Isten jött, minden nép elrejtőzött Is
ten elől. Isten kiáltá: „Töröngöi, Töröngöi, Edji, Edji, hol vagy
tok?" Midőn Isten kiáltá, ők felelének: „Fákon vagyunk és nem 
jövünk hozzád." Isten szóla: „Mi lelt téged Töröngöi?" — »Edji 
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a tőled eltiltott eledelből számba dugott." Isten szóla: „Miért tet
ted ezt, Edji ?" Edji szóla: „A kígyó monda nekem: Egyél." Isten 
szóla: „Kígyó! mi volt veled!" O felelt: „Belsőmbe lépett az ör
dög, én nem mondtam, hanem az ördög mondta." Isten szóla: „Ho
gyan jöhetett az ördög a te belsődbe?" A kígyó szóla: „Elalud
tam, ekkor eljött hozzám az ördög." Isten szóla: „Kutya! miért 
nem fogtad meg az ördögöt ? A kutya monda: „Láthatatlan volt 
szemeimnek." 

Most szólt Isten a kígyóhoz: „O kígyó! Most te lettél ör
döggé, gyűlöljön téged az ember, verjen meg és öljön meg." Erre 
Edjihez szólt: Te ettél a kenyérből, melyről azt mondám, hogy ne 
egyetek belőle, hallgattál az ördög szavára, az ördög étkéből et
tél; most gyermekeket szülj, a szülésnél iszonyú fájdalmakat szen
vedj, a halál érjen el." Erre Isten Töröngőihez szóla: „Az ördög étké
ből ettél, szavamnak nem engedelmeskedtél, az ördög szavára hall
gattál ; azon ember, ki az ördög szavának engedelmeskedik, az ör
dög országában van, az ember ki szavaimnak nem engedelmeske
dik, nem fogja világosságomat látni, nem fog kegyelmemben ré
szesülni, a sötétségben legyen. Most az ördög ellenségem, és az 
ördöggel te, Töröngöi szintén ellenségem vagy. Ha most nem ettél 
volna az ördög eledeléből, ha elfogadtad volna áldásomat, szavai
mat követted volna, egykoron hozzám hasonlóvá lettél volna, most 
kilencz fiad és kilencz lányod szülessék. Most az ördög áldását nyer
ted el, az ördög eledelét etted meg. Én nem akarok többé embert 
teremteni, saját magából álljon most az ember elő." 

Most Isten az ördöghöz szóla: „Miért csaltad meg embere
met ? Eriik szóla: „Midőn könyörögtem, nem akartad oda adni, 
tehát elloptam, csellel vettem el; ha lovon tova vágtatnak, levetem 
őket, ha pálinkát isznak, egyenetlenkedőkké teendem Őket, har-
czoltatom egymással, ágakkal hagyom őket verekedni. Ha vízbe 
szállnak, vízbe sülyesztem, ha fára másznak, levetem, ha sziklára 
másznak, onnét lerúgom őket." 

Most Isten szóla: „A három földréteg közt a setétség országa 
is vagyon, hol sem nap, sem hold nincsen, oda foglak levetni, ezen
túl nem fogok nektek eledelt nyújtani, saját erőtök által táplálkoz
zatok, nem fogok ezentúl j önni, hogy veletek mulassak, Mai Terét fo
gom nektek elküldeni, ö tanítson titeket mindenfélének elkészí
tésére. 
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Mai Tere eljött hozzájuk, mindenfélére tanította őket; mit 
Mai Tere nekik készített árpa, kandyk, liliom-hagyma és hagyma 
vala. Erre szóla az ördög: „Nos Mai Tere, könyörögj érettem Is
tennek, szeretnék fölfelé, Isten mellé emelkedni." Mai Tere hat
vankét évig hajolt le Isten előtt. Isten szóla: Igen, ha nem lesz el
lenségem, ha nem követsz el az emberrel gonoszságot, akkor jöjj !" 
Most Eriik ég felé szállott; miután Eriik oda érkezett vala, Isten 
előtt meghajolt: „Adj nekem áldást, add nekem áldásodat, hogy 
bevégezhessem az eget, 0 Isten!" Isten megáldotta őt: „Készítsd 
el — úgymond — az eget." Most Eriik Isten áldásával az eget el-
készíté, és Eriik ördögei ezen egében növekedtek, nagy számmal 
növekedtek. 

Ekkor még egy ember élt Istennek, Mandy-Sire, ez így gon
dolkodott : „A mi embereink a földet lakják. Eriik emberei az ég
ben laknak, hiszen ez igen rósz." így gondolkodott Mandy-Sire, 
megharagudott Istenre, és Eriik ellen harczra kelt. Eriik, Mandy-
Sire ellen jött, Mandy-Sirét tűzzel legyőzte és elűzte. Mandy-Sire 
haza felé szökött. Isten kérdé öt: „Hát honnét jösz '?" Mandy-Sire 
Istenhez szóla: „Eriik népe fönt lakik az égben, a mi népünk a 
földön lakik, ez pedig igen rósz. Én magam akarám Eriik népe't a 
földre vetni, de nem vala elég erőm és nem bírtam lesújtani." Is
ten szóla: „Senki sem erősebb nálamnál, Eriik most erősebb ná
ladnál ; még nem jött el ideje; ha eljő ideje, úgy hozzád fogok 
szólni: „Ma menj", ha az nap fogsz menni, akkor erősebb lészsz." 

Amaz élt, csöndben élt; midőn Mandy-Sire már rég így élt, 
elgondolá magában: „Azon nap, melyen Isten így szól: „Ma menj" 
elérkezett. „Isten meglátá Mandy-Sirét és szóla: „Elfogod őt űzni, 
kiviszed szándékodat, erős lészsz, igen erős lészsz; hatalmas ál
dásom fog elérni." Mandy-Sire megörült, nevetett, nevetett és így 
szólt: „Nincs sem puskám, sem puzdrám, sem dárdám, sem kar
dom. Csak egyedül vörös kezem van; hogyan mehetnék?" Isten 
szóla: „Hát mivel akarsz menni?" Mandy-Sire felelt: „Seramim 
sincsen; lábammal akarom őt taposni, karommal akarom őt ellök
ni." Isten szóla: „Vedd emezt, egy dárdát végy." Mandy-Sire el
vette a dárdát, az égbe ment, legyőzte Eriiket és elűzte. Eriik egét 
a dárdával szétzúzá, mindent, a mi ott találkozott, lesújta. Ez idő 
előtt nem létezett még sem kő, sem szikla, sem erdős hegy. Midőn 
most Eriik egének omladékai földre estek, létrejött minden szikla; 
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minden kő, az erdős hegy, a magas hegyek és minden hegygerincz, 
az Isten által teremtett jó, egészen sík föld mind elromlott. Erre 
Mandy-Sire Erük alattvalóit az égről mind a földre vetette. Egy
nehány a vízbe esett és elhalt, egynehány a barmokra esett és el
halt, egynehány egyenes fákra esett és elhalt, egynehány járó em
berekkel összeütközött és elhalt, egynehány kövekre hullott és el
halt, mindnyájan elhaltak. 

Most Eriik földet kért Istentől. „Egemet összetörted" úgy
mond „most nincs földem, adj egy kicsit." Isten szóla: „Nem, nem 
adok neked földet." Eriik monda: „Csak egy holdnyi földet adj." 
Isten monda: „Nem, nem adok neked földet." Eriik monda: „Csak 
öt holdnyi földet adj!" Még öt holdnyit sem adott neki Isten. Most 
Eriik a bottal, mely kezében volt, a földbe ütött és szóla: „ 0 Iste
nem, adj csak annyi földet, mely botom hegyével egyenlő \a Isten 
nevete és monda: „Annyi földet, mennyi botod alá fér, elvehetsz." 

Most Eriik ezen darabka földre eget kezdett építni. De Is
ten szóla: „Menj lefelé; a föld alá építsd azt, és ott erősítsd meg 
magadat. Szállj le a pokol fenekére, rétegekkel vedd körül maga
dat. Fönt egy kiolthatlan tüzet égess, sohasem fogod már meg
látni a nap vagy a hold világát. Majdan, a világ végnapján Ítélni 
fogok fölötted; ha jól viseled magad, világomba bocsájtalak, ha 
rósz lesz, még egyszer oly távolra helyezlek, úgy legyen." Erük 
monda: „Minden holt embert szándékozom magammal vinni." Is
ten monda: „Azokat semmikép sem adom oda." Az ördög monda: 
„ 0 Isten, ha úgy van a dolog, akkor semmi alattvalóm sincsen; 
most a földbe szállottam le, mibe kezdjek önmagam ?" Isten monda: 
„Mit kérdezesz ? tégy a miképen akarsz, magad teremthetsz szá
modra embereket." Ekkor Eriik lehajolt Isten előtt: „Ha áldáso
dat adod — úgymond — akkor teremthetek már." Isten megadá 
az áldást. Eriik egy fújtatót készített, alája egy csípővasat tett, 
egyszer a kalapácscsal ráütött, a kalapács alól béka ugrott elő; 
még egyszer reáütött, és egy kígyó göngyölgött elő; ismét reá ütött, 
és egy medve jött elő és tova futott, még egyszer reá ütött, és ek
kor egy vaddisznó jött elő ; még egyszer reá ütött, és ekkor egy 
Almysz (szőrös rósz szellem) jött elő ; még egyszer reá ütött, ekkor 
egy Sulumysz (rósz szellem) jött elő ; végre ismét reá ütött, és egy 
teve jött elő. 

Isten most eljött, és Eriik fujtatóját, csipővasát, és kalapácsát 
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tűzbe veté ; a tűzbe vetett fujtatóból nő jött létre, a csipővasból és 
kalapácsból férfi jött létre. Isten vévé az asszonyt, reá köpött és ma
dárrá lett, kócsaggá (kondor) lett, melynek szárnyaival nem tollaz-
zák a nyilat, melynek húsát nem eszi kutya, mely a mocsárt bű
zössé teszi. Isten a férfira is köpött, és egy patkány (Tálban) lett 
belőle, melynek lábai hosszúak, melynek nincsenek kezei, mely a 
háznak piszokja, mely a csizmák régi talpbőrét rágja. Erre Isten 
az emberekhez így szólt : „Barmot készítettem nektek, eledelt ké
szítettem nektek, szép, tiszta vizet hagytam folyni a föld felületén, 
hogy abból ihassatok, segítettelek benneteket 5 cselekedjetek tehát 
most ti is velem jót. Most vissza akarok térni, egyhamar nem jövök 
ismét. Te embereim közé tartozol, Sal-Jime; oly embert, ki pálin
kát ivott, kis gyermekeket, csikókat, borjukat és birkákat óvj meg 
te Sal-Jime ! oly embert, ki jól halt meg, végy el; ki puskával lőtte 
önmagát, önmagát gyilkolta, azt no vegyed el, azt vessed el! Ki 
másokkali harczban halt meg, azt hozzad be országomba. Azon em
bert, ki gazdagoktól bármit elcsent, azt, ki mások irányában ellen
ségeskedett, azt ne fogadd el, azt vessed el! Ki érettem, a fejede
lemért halt meg, azt hozzad be országomba. Én segítettem, az ör
dögöt eltávolítottam, elválasztottam tőletek; ha most hozzátok kö
zeledik az ördög, akkor adjatok az ördögnek eledelt, de az ördög 
eledeléből ne egyetek. Ha enni fogtok az ördög eledeléből, akkor 
az ördög alattvalói lesztek; ne feledkezzetek meg szavaimról! Ha 
hozzám fordultok, akkor ruhám szegélyén fogtok ülni. Most el fo
gok maradni; ha soká elmaradok is, mégis egyszer el fogok még 
jönni; ne feledkezzetek meg rólam sohasem, ne felejtsétek el, hogy 
még eljövök. Gondoljátok meg, hogy csakugyan eljövök Mostmessze 
távozom; ha visszajövök, meglátom jó és rósz tetteiteket, amaz idő
ben. Helyettem most Japkara, Mandy-Sire, Sal-Jemi fog bennete
ket segítni. Japkara, jól vigyázz! Ha el akarja venni Eriik a holt 
embert, mondjad meg Mandy-Sirének; Mandy Sire erős, hadd győz
ze le Eriiket. Sal-Jime jól vigyázz, hogy a rósz szellemek a föld 
alatt maradjanak; ha mégis a föld felületére kijönnek, mondjad meg 
Mai-Terének, Mai-Tere erős, hadd győzze le őket. Podo-Szünkü 
erősítse meg a napot és a holdat, Mandy-Sire őrködjék ég és föld 
felett. Mai-Tere távol fogja tartani a gonoszt a jótól. Mandy-Sire, 
te küzdeni fogsz; ha megjő az erőd, akkor hozzám fordulj, ne dobj 
el senkit, ha gonosznak tartod. Egy halott hagyományánál minden 
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egyenlő legyen. Havaiamely fejedelmet rosznak tartasz, ne vessed 
meg alattvalóit mint gonoszokat. Ha valamely fejedelmet jónak tar
tasz, ne fogadd minden alattvalóit mint jókat; tanítsad az embere
ket minden jóra. Tanítsad őket, hogyan kell halakat horgászni, ho
gyan kell azokat hálóba fogni, tanítsad a mókuslövéere, a barom 
legeltetésre, vezéreld őket minden jóra, mint ha csak magam volnék." 

Ezután Isten eltávozott. 
Mandy-Sire visszamaradt, horgot készített és horgászott, ken

dert nyűtt, hálókat készített, sajkákat készített és halászott a há
lókkal ; fegyvert készített, lőport készített és mókusokat lőtt. így 
Isten szava szerint minden jóra vezérelte őket, mindenre tanította 
őket. Egykor Mandy-Sire így szólt: „Ma el fog engem vinni a szél." 
Forgószél keletkezett, és magával hordta Mandy-Sirét. 

Japkara szóla : „Mandy-Sirét maga Isten vette el, ne keres
sétek, mert meg nem találjátok. Én Isten küldöttje vagyok, és szin
tén vissza fogok térni, azon országba megyek, melyben Isten lakni 
hagy. Ne hagyjatok fel avval, mit tanultatok, az Istentől adott szó 
az." így szólván tova ment. 

A nyál eredete és a kutya sorsáról. 
262. lap. 

Előbb, előbb a nagy Pajana az embert készítette, a lelkét nem 
bírá elkészítni. A nagy Kudaihoz ment a lelket elkérni. Egy ku
tyának szólt: „Te itt maradj, vigyázz és ugass!" Pajana tova ment, 
a kutya ott maradt. Erre eljött az Eriik. Erük megcsalni akará őt, 
s így szólt: „Néked nincs szőröd, én arany szőrt fogok neked adni! 
csak adjad nekem ama lélektelen embert." A kutya azt gondola, 
hogy arany szőrre tehet szert, és kiadá neki az embert. Eriik egé
szen leköpött az emberre; ekkor Kudai jött, hogy lelket adjon az 
embernek, és Eriik megszökött. Kudai meglátta a leköpöttet, de 
nem bírta megtisztítni; ekkor kifordítá az embert, ezért van a 
nyál az ember belsejében. Erre Kudai megverte a kutyát. „Te, 
kutya, rósz lehetsz — úgymond — tegyen veled az ember, a mit 
akar; verhet, megölhet, tökéletes teljességgel kutya légy." 
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A tüz feltalálása. 
Miután Kudai az embert elkészítette volt, így szólt: „Az em

ber mezítlen lesz, hogyan élhessen meg a hidegben ? fel kell ta
lálni a tüzet!" Ulgön három lánya nem bírt tüzet rakni, nem volt 
képes azt feltalálni. Ekkor eljő Kudai, szakálla hosszú, és ő reá
lép. Midőn lába a szakállra lépett, megbotlott. Ulgön három lánya 
kigúnyolá Kudait. Kudai haragosan ismét tova ment. Ulgön három 
lánya az útfélen várt, és hallgatódzott arra, mit szóland Isten. Ku
dai monda: „Ulgön három lánya gúnyolódik rajtam és kinevet 
engem, ámbár a kő élességét és a vas keménységét nem találja 
meg!" Ulgön három lánya, miután azt meghallá, elövevék a kő 
élességét és a vas keménységét, és tüzet ütöttek. 

A medve. 
Élt egykor két fivér. Az egyiknek szántóföldje a nap oldala 

felé volt, a másiké a nap által meg nem világított éjfél oldala felé 
volt. Az egyiknek szántóföldje sikerűit, a másiknak szántóföldje 
semmikép sem sikerült. Az egyik fivér monda: „A te földeden jó a 
gabona, az enyimen semmi gabona sincsen", így szólván, haragu
dott fivérére. Az egyik fivér két nyilat dugott szájába, ezekből 
agyarak lettek; ő maga medvévé vált. Azon fivér, ki medvévé vál
tozott, elvété nyílhúrját; ezen nyílhúr komlónövénynyé változott, és 
a fa körül tokergődzve nőtt. 

197. lap. 

Az utolsó idő. (A világ vége.) 
(Teleuti emberek elbeszélése után.) 

Ha az utolsó idő elérkezik, 
Az ég vassá lesz, 
A föld érczczé lesz, 
Herczeg herczeget kirabol *), 
Nép néppel feketében (roszban) tűnődik, 

*) Ered. kapcslgamak tán nem annyira erzürnen mint kirabolni. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYKK. VI. 1 9 
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A kemény kő átfuratik l), 
A kemény fa kiszárad 2), 
Az ember csak arasznyi lesz; 

A férfi hüvelyknyi lesz, 
A férfi kantárszára rövid lesz, 

; •») 
Az atya gyermekét nem ismeri, 
A fiú atyját nem ismeri, 
A bél k) a főnél jő ki, 
Lófőnagyságu arany 
Egy fazéknyi ételt nem ér fel, 
A láb alól arany jő ki, 
De azt felvevő ember nem lészen. 

399. lap. 

Szojonnok, azaz: a khinai birodalomhoz tartozó Kara köl 
tó partján élő tatárok. 

Pagdi Tjilrü. 

Fennt Pur khán élt, 
Khan Kurbusztu Tengerekü 
Küdzsü Pur khán Pakhsi, 
Az alsó helyen Kara Szán nevű khán 
És Dalai khán. 
Kara Szán nevű khán 
Igen lódús 5) vala, 
Igen baromdús vala, 
Künn egy szolgája egy rabja volt, 
Neve Szegeleng vala. 

') Ered. odilar csag. otülür áthatva lesz, nem mint R. zerbricht. 
2) Ered. hakcalmah = kiszáradni (L. Cagataischo Sprachstudien) nem mint 

R. hrachen, sem pedig Holz, mert agadzs = élőfa inkább. 
3) Ajakt'in paaha pi polor R.- tól Was nicht ein Napf ist, wird Herr sein-nel 

ford., mit én homályosnak találván, inkább kihagytam. 
4) E r e d . pagl h ibá san ford. R. Knóblauch. 
5) E red . Kóböj etd'ih kh in . - t a t á r t á jbeszédben köp atl'ik — sok lovu ; nem 

mint R. ford, viel Vermőgen. 
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Kara Szán nevű khán 
Rósz indulatú vala, 
Éjjel jószágát megtekintvén, 
Ide s tova ment és járt. 
Az öreg Szegeleng 
Tüzet gyújtott. 
Kara Szán khán 
Oda ért, 
Belépett. 
Az ülőhelyén 
Gyertya*) égett, 
De midőn odanéz, 
Gyertya nincsen. 
Tán az asszony szépsége 
Mi ott állt? 
Kara Szán nevű khán 
Midőn látta, visszafordult, 
Kedve jött a nőt elvenni. 
A mint úgy éldegélt 
Megbetegedett. 
Egy országból egy bűvészt 
Magához hivatott, 
A táltos midőn jött 
És látta, 
„Nem beteg ő" monda. 
„Az én betegségem 
Tán Szegeleng nejében fekszik" monda. 
Ha a te betegséged 
Szegeleng nejében volna, 
Akkor el kell hoznod 
És elvenned." 
0 tehát elköltöztette, 
Kanki Pürün vizéhez 
Szegelenget vitte, 
És elvette. 
Az öreg Szegeleng 

*) Éred. Jula ; ujg. j'ila ; magy. világ, világosság. 

19* 
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Kanki Pürünnön élt vala. 
Egy fia volt, 
Szép fiú volt ez, 
Paga'i Tyürünek nevezik vala. 
Tala'i khán lánya 
A ménest őrzé vala; 
Paga'i Tyürüvel találkozott. 
Tálai khánnak lánya 
„Tetvet keress fejemen !" monda, 
És ö tetvet keresett rajta. 
A lány elaludt 
Pagai Tyürü 
Elment a lovakhoz, 

r 

Es egy kancza belsejében levő csikót 
Kihúzott, és elvitte, 
A kancza nem tudott semmit róla, 
A lány ölébe letette ; 
A lány fölébredt, 
A midőn felébredt 
S ölében a csikót 
Meglátta, 
Tálai khán lánya így szólt: 
„Oh ember ! ne szólj senkinek, 
Ha nem szólsz, elveszlek" *) 
„Ha elveszesz, jól van!" 
így mulattak, 
Pagai Tyürü elvenni akarta. 
Kérőben el is járt 
Atyjával Szegelenggel, 
Tálai khánhoz mentek. 
Más nép is kérőbe jött 
És ott ült. 
Tálai khán így szóla: 
„Én a lányomat 
Csak egy juhnak húsából 

*) Ered. Szén alajim — elveszlek, mi a tatárban épen úgy, mint a magyar
ban a leány szájába nem illik, de itt a fejedelmi származású nö a pásztor fiúval 
így beszólt. 
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Száz embert 
Jól tartónak, 
Adom oda majd; 
Sziklás tenger túlsó részén 
Kaldzsan a kék bika él. 
Farkának arany sallangját 
Hozza el, 
A ki azt elhozhatja, 
Annak lányomat oda adom." 
Paga'i Tyürü gyalog jött vala 
A többi kérő 
Lóháton jött; 
Kaldzsant, a kék bikát 
Megvíni akarván 
Paga'i Tyürü 
Gyalog vala, 
Hegy szirtjére felment ő 
„Hol van az én paripám ? 
Hol van az én gúnyám? 
Khan Kurbusztin Tengerekej l) 
Három emberkort 
Szenvedtem én 
Három rosznak 
Születtem én, 
Hol van az én hátas lovam ? 
Hol van az én gúnyám?" 
Ezüst kantár szárú 
Kezer2) nyergü 
Bilgin kher nevű ló 
Toll szárnyakkal 
Jobb oldalán ott termett. 
Paga'i Tyürü 
Bilginkher-lóra 
Felült. 
Kaldzsánnal a kék bikával 

') Tengerekej. Alkalmasint: Tengeri és Eke = isten bácsi, Utísten. 
2) Kezer. R. ezen szót egészen kihagyja, mi „mit dem Sattelu-Ule fordításábó 

kitetszik. 
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Megvívni ment ő. 
A bika megjött, 
Pagai Tyürü megölte őt, 
Farkának arany sallangját 
Tálai khánnak áthozá. 
Tálai' khán monda: 
„Lányomat oda adom." 
Frigybe összekeltek, 
És mikor összekeltek vala, 
A nő aludni akart, 
Sár és húgygyal megtelt vala. 
Más oldalra fordult, 
Más oldalon alszik. 
Midőn reggel felébredvén 
Felkelt vala, 
Tálai khán kutyái 
Pagai Tyürüt széttépték volt. 
Tálai khán lánya 
Pagai Tyürüt találni l) indul; 
Midőn őt a földön keresné, 
Megtalálja és elhozza. 
Ismét esteledik, 
Ismét más helyen alszik. 
Reggel ismét felkelvén 
Tálai khánnak bikái 
Pagai Tyürüt 
Szarvaikkal megölték. 
Tálai khán lánya 
Újra keresi. 
A mint őt keresi, 

•• • • " ) 

„Most meghalok" monda ő menve; 
PagaiTyürüt egyszerre megtalálja. 
Pagai Tyürü szólni kezd: 
„A világ kezdetét 
A karám elkészítni, 

') Ered. tilei = találásra ; minek gyöko til, a raag-y. tal-ltú rokonnak látszik. 
3) Ered. Münjqp töröp, minek ford. K. mint ismeretlent kihagyja. 
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Három dolog 
Hátra maradt * ) ; 
Egyike: farkas nyakába 
Csengetyüt akasztani akarok, 
Másika : beteg ember fejére 
Szarvat növeszteni akarok, 
Azután : az álnok ember nyelvére 
Szőrt növeszteni akarok" mondék. 
„Mind a három most nem lesz vala." 
Most Pagai Tyürü 
Száz rókabörös sapkával, 
Ezüst nyereggel, 
Ezüst kántárszárral, 
Bilginkher lóval, 
Mint Bogdo Kara khán jár, 
Állott vala. 

Az egész költeménynél a mint a szövegnek a fordítássali ösz-
szehasonlításából kitűnik, sok helyen nem egészen alapos ismeretre 
támaszkodik a fordító; vagy rosszul írta ki a nép szájából, vagy 
eléggé világos értelmezést nem hallott. 

*) Ered. Tudl kaldi, mit R. ihat ich ford. 
VÁMBÉRY ÁBMIN. 
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