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ELŐSZÓ

A török fajt, amely a föld kerekségének minden népe
közt még ma is a legnagyobb földrajzi elterjedéssel dicse
kedhetik, amelynek fékezhetetlen vándorlási kedve és har
cias szelleme Ázsia és Európa történetében a legjelentéke
nyebb változásokat idézte elő, és amely az ó-világ népei
nek keretében nem egy érdekes etnológiai rejtélyt terem
tett, az újabb kori tudomány mindeddig még éppen nem
méltatta kellő figyelmére. lgaz ugyan, hogy nincs hiány
egyes töredékes vázlatokban és oroszul írt, tehát nem min
denki számára érthető monograftkakban, melyek e fajról
szólnak; újabb kori utazók és etnográfusok is különböző
vidékeken érintették a török faj nagy területét és egyes tör
zsek erkölcsi életének nem egy vonását lerajzolták. Azon
ban az egész törökséget ábrázoló képet minc.lec.lclig még
senki sem vázolt és arról, hogy az egyes törzsek milyen
etnológiai és etnográfiai viszonyban vannak egymással,
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M"J]er Frik és umég kiváló tudósoknak mint Peschelne
I

k volt.
, . á f ga mogyesnek is csak igen homályos és híbs s O e'tének tu-

k ismerHogy e bajon segftsek és ezen a népe ]határoz-
domá nyában levő jelentékeny hézagot betöltse:, ey a török
tam, hogy e művet megírom. Az a körülmény, ~gd ken át

. .. é I évnze enépek nyelvével, irodalmával és történet ve , lkalmával e
foglalkoztam és ezen kívül többévi utazásom a . tkeztem,
népfaj egyes részeivel hosszú ideig és bensően énn tái·gyalt

· Az ittvolt a fő ok, hogy e munkához mertem fogn1. ·ztalata-
terület déli népeinek leírásában tehát a magam ca~askútf6k
it értékesíthettem, az északiakra vonatkozólag mas lehet
bői kellett merítenem. Sajnos, ez utóbbiakhoz ne;n rosz
mindig férni és nem egy néprajzi értekezésnek, ame ~ 0tam,
vidéki lapokban elszórva jelent meg, csak a hfré_t h~~~:ezé
de magát meg nem pillanthattam. Minthogy a ren ·é ze-1 - I ··1··nboz6r ssen1re eva anyag nem volt teljes, e könyv cu ° , Í
ínek kidolgozása sem lehetett egyenletes és egyform,~- ~~
például a csuvasokról, baskirokról és kazáni tatárokrol v,
zolt kép sokkal részletesebb, mint a szibériai törökök egyes
részeié, akikről csak a legújabb korban tudtunk meg egyet
mást és akikró1 a rajok vonatkozó nagyon is elmosódott ada;
tokar nem mindig lehetett felhasználni. Sajátságos, hogy e~
a hiányt oly törökök leírása közben is tapasztalhatjuk, akik
közvetetlen közelünkben laknak tudnüliík az oszmánoké
ban; etnológiai és etnográfiai tel~intetben ugyanis Anatolia
kevésbé ismert, mint a Tien-san és a Jaxartes medencéjének
tőlünk távol eső vidékei. A népek ismeretének tudományát
eddigelé leginkább az gátolta kifejlődésében, hogy a~ et
nográfus utazók nincsenek feladatukra kellően elkészülve,
különösen pedig az, hogy nincsen elég nyelvismeretök. Az
etnográfia és gyakorlati philologia egymástól elválaszth~tat
lan. A földrajz, természettudomány és régiségtudom,my
képviselőjének talán elég, ha jó a szeme; az etnográfus
azonban csak fülével és nyelvével kutathat, és az olyan et
nográfus, aki idegen országokban tolmács segítségével jár,
helyesebben cselekednék, ha otthon maradna.
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Célom, amely e művem kidolgozaskor szemem előtt le
begett, minden előtt az volt, hogy az egyes, a törökségrc
vonatkozó és eddigelé megjelent adatokat összegyűjtsem,
kellően rncgválogassam és a népismeret barátjainak köny
nyen érthető alakban átadjam. Minthogy munk.írn alapter
ve az volt, hogy a felvett anyagot népszerűen kezeljem,
azért tudoma nyos okoskodásokra csak ou lehettem
tekinettel, ahol azt egyik-rnásík etnologiai rejtély okvetetle
nül megkövetelte, például a bevezetésben, amelyben az
egész török faj eredetének kérdését fejtegetem, amelyről
eddig még a tudósok köreiben is a legzavarosabb fogal
mak uralkodnak. Az árják és sémiek régiségtudornányában
e két emberfaj újabb kori tudósai már jelentékeny eredmé
nyeket értek el, holott az urál-altajiak, kik :1 műveltségnek
még gyermekkorát élik, idegen segítségre szorulnak és ecl
cligelé csak mostoha banásmódban részesültek. Pedig már
azért is kell a riépismeretnek ez eddig elhanyagolt terüle
tére egy tekintetet vetnünk, men egyrészt a törökség né
mely törzse nyugatnak kelettel vívott heves kultúraharcá
ban közel jutott veszedelrnéhez és nemsokára nyomtalanul
el fog enyészni, és mert másrészt a közlekedés eszközei
nek rohamos gyarapodása altal egymástól távol levő foki
övek népei annyira közelednek egymáshoz, hogy már nem
lehetnek el sokáig egymás ismerete nélkül. Ahol a népek
nagy közlekedésben vasutak és telegraphok törtek utat, ott
a gyakorlati plulologiának és az ethnographíanak kell a fa
jok egymáshoz való közeledésének múvét gyorsúanía és
tökeletesítenie.

Végül el nem mulaszthatom, hogy köszönetet mondjak
dr. Pozcler Károly tanárnak, aki e könyv sajtó alá rendezé
sét elvállalta. Az éí gondos és tüzetes .ittekintése folytan e
magyar kiadás a többinél tökéletesebb.

Budapesten, 1885 szeptember havában.

Vámbéry Ármin
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BEVEZETÉS 

I. A TÖRÖKÖK EREDETE A NEMZETI
HAGYOMÁNY SZERINT

A török népeknek mesékkel és mythosokkal diszftett s
a hagyomány útján1 a legkülönbözóob és legtarkább for
mában fennmaradt őstörténete azt mondja, hogy Jáfetnek,
a Noé fiának, nyolc gyermeke volt, ú. m.: 1. Türk, 2. Csín,
3. Khazar, 4. Szaklab, 5. Rusz, 6. Ming, 7. Gumari és 8.
Khaladzs, vagy Taradzs, Jaradzs', s hogy e nyolc gyermek
egyike, Türk, az Iszik-Köl mellett, Szelenkej nevű helyen
telepedett meg és a sátor-lakásnak fölfedezője lőn. Csín, az
ipar és selyemtenyésztés feltalálója, Macsint alapította s itt
megtelepedett; Khazar a Volga vidékét választotta hazájául;
Szaklab a zordon északra, a hetedik klíma alá nyomult,
hozzá csatlakozott Rusz is, - az oroszok ősatyja - de ké-
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sóbb elvált tőle; végre Ming és Gurnarí Bulgar környékén
és a gúzok földjén ütött tanyát. Sőt ezen ősatyák utódai kö
zött is tud különbséget tenni a hagyomány; mert - szerin
te - Türknek négy fia volt: Tütek, Hakal, Barszadsar és
Imlak" s az elsőnek, t. i. a Tüteknek egyik unokájától szár
maztak a Tatar és a Mogul 1 nevű ikertestvérek. Továbbá
Szaklab és Rusz, azaz a szlávok és oroszok, mint testvérek
szerepelnek a hagyományban; Ming fia volt Guz; Gumari
gyermekei pedig; Bulgar és Burtasz, kiknek utódai a ma
gyarok' és baskírok.

Idáig még korlátlanul csapongott a fantázia, de már in
nen mindinkább szűkül a köre; Tatar és Mogul lépnek elő
térbe, mint a törökség ősatyái, amennyiben az elsőtől
Buka, Jelindse, Atli, Atsziz, Urdu, Baidu és Szüjündzs, a
másodiktól pedig Kara kán, Öz kán, Köz kán és Kör kán6

igazi törökös nevű személyek származtak le szukcesszív
rendben. Sőt az események színhelye is feltűnő módon kö
zeledik a törökség gyanítható őshazája felé. S így annál kü
lönösebb az a körülmény, hogy e fantasztikus genealogía
- ahelyett, hogy a törököt Tatar kántól, a mongolokat Mo
gul kántól eredeztetné, amint várni lehetne - 1. A tulajdon
képpeni törököket Mogul nemzetségből származtatja, 2.
Mind a két ősnek utódait olyan vad ellenségeskedésbe
hozza egymással, hogy a mongolok egészen elfogynak,
annyira, hogy - Abulghazí kifejezése szerint - ez ellensé
geskedés után egy mongol sem maradt többé a világon.'

Vegyük most szemügyre a törökség hagyományának
eme két momentumát.

A monda egyik változata szerint Mogulnak legidősebb
fia, Kara, a mai Turkesztánban lakott, nyáron át az Ar-tag
és Kar-tag hegyeken, télen pedig a Kízil-kurn völgyeiben;
a másik változat szerint ellenben Közép-Ázsiának olyan ré
szén tanyázott, amely keletről Kínával, nyugaton az ujgu
rukkal, északon az kirgízekkel s délről a tangutokkal volt
határos, - ez pedig nem más, mint a halba-mongolok föl
de. Csak fiának, Oguz kánnak rajzolásában értenek egyet
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a különböző források, akit - ámbár a mesés Kajumersz
kortársa volt - buzgó mohamedánnak és világhódítónak,
szóval a legelső és leghatalmasabb török fejedelemnek"
tüntetnek fel. E mesés hős - akinek tulajdonítják az évszá
zadokkal, sőt talán évezredekkel később élt turáni világhó
dítók minden győzelmét - száztizenhat évig tartó uralkodá
sa után hat gyermeket hagyott maga után; nevök: Kün-kán
(nap-fejedelem), Afkán (hold-f.), Jolduz-kán (csillag-f.),
Kök-kán (ég-f.), Tag-kán (hegy-f.), Tí'ngiz-kán (tenger-f.), E
fiúk közül három képezi a jobb, három a bal szárnyat s mi
vel mindegyiköknek még négy fia volt, a következő hu
szonnégy nemzetséget származtatja tőlük a hagyomány,
fölemlítve az illető epithetonokat is: a pecsétet, a vadász
madarat és a kedvelt ételt."

A nemzetség neve Pecsét Vacl:'ísz-maclár A kedvelt eledel

·; Kati (erős) IYI
e:: /3;Jj;1t (g:izdag) <? sahin kara bagrine Alka-of (minden (ma kirgiz étel kan-'"' hellyel elégedett)" /\_\ (sólyom)_,,

caló husaböl)e: Kara-oj/i <fekete ./·~ sátoros)::,:

Jazar (akinek nagy 'I'<@ földbirtoka: vannak)
Jj asi/du umade:: Düker" (Iégyouotad) karrale

Duclurga (uralomala- ~ (sas) (egy tészta nem'"' bokacsonrtal)'7 pító);;;: Japa,·/i (illatozó') 0
·; Usar (gyors, fürge) Xe:: Kízrk (tüzes)e --/- tausandstl''" Begdih" (a fejedelmi (nyuiaszó urnadsu ecllü_,,
" szór becsülő) JJ héja) (tészta hússal)::, Kark in" (nagy'O ~ö ehető)-.

·~ B:ijinclir (gazcbg s
;:i::; leszek) -r-e Bicsene" (utánzó) sonkur szulu kara bagrin"" Csauldur (híres)" l.----j (sólyom) (vizes húsétel)
_,,
~ Csini (harcra kész)" f--,o
::,:

16



A nemzetség neve Pecsét Vadáxz-madrír A kedvelt eledel

Salar (fegyverre
'i,i támadó) V1'-e:: lmir (nagyon jó -l, ücs kuse: és gazdag) (három asiklu ve kids'"' ~ (húsétel)-" Ala jontlu (akinek mada r) '~ jó lova van)"~ ))T''IOragir (mindig tL

jóltevó)"

Bikdir (nagy h6s) '>;,
"' Böktür (nagylelkű a

e:: legyőzött iránt) :ve: Tava (aki mindig'"' v--1. csakir etlü-¥ felül van)"
N Kanik (akinek min- cl (karvaly) (bob és hátsórész)Ebe: den harc becsü-

i= lerére válik):"

A monda ismeri ezen huszonnégy nemzetségfőnek utó
dait is, sőt fölemlíti ezeknek törvénytelen gyermekeit is,
mégpedig általában igazi török nevekkel, ami mindamellett
nem akadályozza azt, hogy II-kánt, Tingiz-kán fiát, a mon
golok fejedelmévé tegye, a mongolokévá, akik ez időben
legszámosabbak voltak mindnyájok között s mindennek
dacára Szüjündzs kán - akit a kirgizek segítettek - annyira
megverte őket, hogy Kíjan és Nöküz21 kivételével a mon
golok mind elvesztek. Kíjan és Nöküz Erkene-kun-ba " vo
nultak vissza, hogy késöbben nagyon felszaporodott utó
daikkal, mint tulajdonképi mongolok, a történelem színte
rére föllépjenek, később pedig Dzsingiz kán alatt világtör
téneti hírre jussanak.

Ezek után már azt lehetne várni, hogy a hagyomány a
két nép, - t. i. törökök és mongolok közt, különbséget té
ve, mindegyiket külön, a saját etnikai alakulásában állítja
elébünk. Csakhogy nem így áll a dolog. Sem Dzsuvejni és
Rasíd-ed-drn - a hagyomány első leírói-, sem ezeknek ké
sóbbí másolói éppen semmi határt sem ismernek genealó
giai magyarázataíkban," mert a mongolokat és törököket
egészen összezavarják' s e nagy etnikai különbségben csak
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azon egyetlen pont világos, mely az öt első nemzetségre
vonatkozik, milyenek: az ujgorok, kanglik, kipcsakok,
kalacsok, és karlikok, '" akiknek egykori hazáját a régi arab
geográfusok adataival eléggé egyezőleg határozza meg a
hagyomány. Így a kípcsakok hazájának a Don, Volga és
Urál közötti vidéket tartja; a kanglik, kik eleintén a turko
manokkal együtt laktak (valószínűleg a kipcsakok szom
szédságában), később elváltak tőlük és az Iszik-köl, Csuj és
Talasz partjaira vonultak. A karlíkok Mongólia magas he
gyein tanyáztak; míg az ujgurok hazája - amint alább
Abulghazi után részletesen közölni fogjuk - szintén Mon
góliában volt, a kangliktól délkeletre," vagyis, amint Rasid
ed-din lakonice kifejezi: a nomád török nép lakta a Kip
csak, Rusz, Cserkesz, Baskír, Talasz, Sziram, Ibir, Szíbir,
Szelenga és Ankara" pusztáit, völgyeit, hegyeit és lapályait,
az Irtis partjától és az Altaj hegységtől Turkesztán és
Ujgurisztán határáig, egyszóval mindazon helyeket, hol a
mongol invázió korában törökök laktak s még ma is lak
nak. A hagyomány természetesen nem elégszik meg az
egyes török-mongol törzsek fölszámlásával, hanem néha
történelmi eseményekről is tudósít és olyan geográfiai rész
letezéseket ad, melyek azon vidékre nézve oro- és hidro
gráfiai szempontból érdekesek, és azon gyanftást támogat
ják, hogy az a compositio, melyet a török nép genealógi
kus hagyományának neve alatt úgy a keleti historikusok,
mint az európai tudosók oly sokféleképpen magyaráztak,
cornmentáltak és értelmeztek, semmi körülmények közt
sem ered a mesés őskorból, hanem csak egyes török és
mongol főnökök s e népek első genealógusai fantáziájának
produktuma, amely talán igen kevés részben támaszkodik
az őskorból leszármazott szájhagyományokra, legnagyobb
részében pedig - a milyenek Dzsuvejni'", Rasid-ed-din'" és
Abulghazi" munkái - részint a török népeknek XIII. századi
etnikai állapotát tünteti fel, részint pedig olyan arab és per
zsa utazási müvek adatain alapszik, melyek az elóbbí száza
dokból erednek s a tudományos világ előtt is ismeretesek.
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Ezen eredményre jutunk, ha e hagyomány forrását, ten
clenciáját és tartalmát megvizsgáljuk. Rasid-ed-dín adatai
nak teljes méltatásánál, mely szerint Ghazán kan" őt a
mongolok történetének megírására felszólította, nem mu
laszthatjuk el megjegyezni, hogy Ghazannak az Abulghazi
által említett fölszólításában ellentmonch1st találunk. «Hála
istennek - így szólt Ghazán Rasid-ed-dinhez -, hogy mo
harnedanokka lettünk. Két vagy három emberöltő múlt el,
hogy ősünk, Helagu'", kijött Mongóliából. A mi utódaink el
fogják felejteni a nyelvet, szokásokat, a földet és hazát, va
lamint a mongol nemzetségeket is. Mongóliában van még
sok nép, melyek közül egynéhány tiszta mongol erecletCí,
de a többi nem. Ezeket tehát össze kell írnod». Mikor én
(Rasid-ed-dín) erre azt jegyeztem meg, hogy a kán olyan
nagy munkát bízott rám, amelyet én magam alig végezhe
tek el, a kán így válaszolt: »E munkára senki sem alkalma
sabb, mint te. Vannak mongolul írott könyveink és olyan
embereink, akik a soha le nem írott dolgokat emlékezetük
ben őrzik». Ez után öt vagy hat öreg mongolt mellém ad
tak s ezenkívül Pulad Csingszang herceget is, akit a kán a
következő feladattal bízott meg: «Senki sem ismeri jobban
a mongolok genealogiáját, mint te, s azonkívül a mongol
nyelvet és írást is érted». - Mindenekelőtt nehéz megérte
ni, hogy Ghazán kán mely nyelvet és szokásokat féltett az
elfeledtetéstől. A mongolt itt aligha lehet érteni, mert
Ghazán udvara és környezete tudvalevőleg már egészen
török volt. Továbbá nem látjuk át, hogy a mongol Pulad
Csingszang - habár honfitársainak geneológiájában egé
szen jártas volt is - hogy tudott felvilágosításokat aclni a tö
rök genealogiájáról; mert azt nem lehet föltenni, hogy a
mongolok és törökök, akik egymástól elválva már igen
régóta külön élnek, a kölcsönös clanviszonyokról tudo
mással bírtak, mivel ezt még a turkománok-, kirgizek- és
kazakokról sem lehet állítani a törzsrokonság és szomszéd
ság mellett sem. A mongolul írott annalísok létezésén is le
het kételkedni, ha megemlítjük, hogy a mongolok csak
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Dzsingiz kán idejében vették át az írást az ujguruktól; s így
a legjobb esetben is csak százévesek lehettek azon év
könyvek. De nem tekintve mindezt, már azon egy körül
mény is megingatja e hagyomány ősi eredetében való hi
tünket, hogy egyetlenegy török törzset sem ismerünk,
amely saját genetikai viszonyáról olyan tradíciót őrzött vol
na meg, mely több évszázaddal hátrább vezetne bennün
ket. Néhány bizonytalan és homályos reminiscentia, ami
lyen például a turkománoknál Szón kánról és Eszen-Iliről
vagy a mangislaki régi hazáról és más ilyenféle megmarad
hatott ugyan egyes török és mongol törzsek emlékezeté
ben, s ezen értékes szálak bele is lehetnek szőve a szóban
forgó hagyomány hálózatába, de ebből az ősi szálakat ki
válogatni s a bizonyosat a bizonytalantól megkülönböztet
ni nagyon nehéz feladat. Úgy látszik tehát nekünk, hogy
Dzsuvejni, Rasíd-ed-dm és másolóinknak munkáiban álta
lában nagy része van az úgynevezett «szavatos emberek»
fantáziájának, s hogy e szerzők sok dologban a régi arab
geográfusok etnikai adataihoz folyamodtak, úgy hogy e
tradíció semmi esetre sem érdemli meg azon komoly kriti
kai magyarázatokat, melyekben eddigelé az európai és
ázsiai tudósok részesítették. 26

Tekintetbe kell venni továbbá azt is, hogy - midőn a tur
kológia mai állása mellett a régi és új-török szókincsnek
egymástól való megkülönböztetése nagyon könnyű - a
személy- és nernzetségnevek nem viselik magukon vala
mely ótörök nyelv jellegét. Megengedjük, hogy az első le
írók perzsa volta, a török hangok visszaadására egészen al
kalmatlan arab írás és a másolók hanyagsága egyet-mást
eltorzított és a talányszerCíség ruhájába öltöztetve hagyott
hatra." De hogyan van az, hogy még Oghuz-kán huszon
négy unokájának nevein sem találjuk a nyelvi régiség nyo
mát, - s hogyan az, hogy a ma törökül nem egészen érthe
tő szók mongol nyelvjellegben maradtak fenn. Ugyanezt
lehet állítani az egyes nevek mellé csatolt pecsétekről
(tamga) is, amelyek - mint később látni fogjuk - a többi
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török és nem-török nomádoknak is tulajdonai voltak s még
ma is azok; - egyszóval: ezen genealógiai tradíció adatai
ból a józan kutatás kevesebb hasznot húz, mint az erősza
kos, spekulatív szellem. A spekuláció szempontjából az ál
lítólagos ősatyák némely nevében könnyű volna mytholó
giai jelentést találni, így például az Oghuz-kan fiának,
Kara-nak nevében, melyföldet jelent s hat fiának nevében,
milyenek: Kún, nap, AJ, hold, folduz; csillag, Kök, ég,
Tagb, hegy és Tingiz, tenger, talán valami kosmogoniai
célzást lehetne fölfedezni, mint a görög mythológia alakjai
nak nevében. Sőt az Oghuz nevet, mely szó szerint .foryó, 28

a folyá idő szimbólumának lehetne venni. De az ilyenféle
eljárást sokkal bizonytalanabbnak és fantaszikusabbnak
tartjuk, mintsem az ilyen úton nyert eredményt alapul ve
hetnők a törökök őstörténetének megírásában. Éppen
ilyen merésznek tartjuk azt is, hogy e hagyománynak na
gyon bizonytalan és határozatlan utalásaiból a törökök és
mongolok egyes töredékeinek kölcsönös viszonyára kö
vetkeztessünk. Hogy e két népet egymással a legszorosabb
viszonyba hozza, sőt egy közös őstől származtatja a hagyo
mány, ezt nem annyira azon körülménynek lehet tulajdo
nítani, hogy tényleg szorosan összetartoznak, mint inkább
azon politikai és szociális viszonynak, amelyben Dzsingíz
kán idejében - mikor e hagyományt legelőször leírták - ál
lottak egymással a törökök és mongolok, s másodsorban a
geográfiai szomszédságnak és a nyelvi rokonságnak, mert
hiszen a mongol - ami különösen szókincsét illeti - az
egész ural-altaji nyelvcsalád terén legközelebb áll a török
höz. Így tehát azon adatokat, melyeket a törökség genea
lógiai hagyománya őrzött meg, nem használhatjuk világos
sagarasztó fáklya gyanánt az előttünk levő probléma ho
mályában, hanem egy másik, több pozítivast ígérő kútfor
rashoz kell folyamodnunk és ez a történelem.
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JEGYZETEK

' E hagyomány legrészletesebben a következő keleti históriai
munkákban t:al,ilható: 1. Ala-eel-din Dzsuvejni Dzsihankusa
(a világot megnyitó) című műve, mely a mongolok hódítá
sait t,irgyalja. A szerző hadjáratot viselt Helagu alatt Bagdad
ellen s 1283-ban halt meg. Munkája az 1257. évvel végző
dik. - 2. Rasid-cc.1-din Tabibi, Ghazan kán vezére, a moha
medán historikusok egyik legtudósabbika, aki munkáját
Dzsingiz és ennek első utódai alatt fejezte be 1307-ben s
Ebuszaid parancsára 1318-b:m kivégeztetett. A jogosan
Tadzs-ct-teuarikb-, azaz: a történetek koronájának neve
zett művet a későbbi historikusok, a török eredetére vo
natkozó részben, a legkülönbözőbb módon kizsákmá
nyolták. - 3. A Sedzsere-i-tűrki (török családfa) Abulghazi
Bahadur-k::íntól, Khiva egyik uralkodójától (1643-63), aki
- mint maga mondja - a Rasid-ed-din mCívén kívül még ti
zenhét m::ís Dzsingiz-namét (mongolok története) hasz
nált, melyek közt bizonyára néhány, előttünk ismeretlen
forrás is volt. - 4. Mirkhonclnak Rauzat-esz-sze.fa (a gyö
nyör kertje) című munkája, keleti dagályos stílusban írott
vil:ígtörténelern; arnely Huszejn Bajk ára uralkodása alatt
készült Heratban. Szerzője 1497-ben halt meg. - 5. Tarikh
i Vaszszaf, Tedszijet-ul-emszar ve 1ezds1je1-ul-aszar (a vá
rosok részletezése és az évszázadok elővezetése) címen,
amely az 1327. évig terjed; retorikai szóclagálya miatt :.t tö
rökök eredetét illetóleg kevés értéke van. 6. Zafar-name
(gyózelcm könyve), Seref-ed-din Ali Jezdi-tól, Timur törté
nete, ennek haláláig, 1405-ig. 7. Tarikhi-Benakeli vagy
t-enalziti, Abu Szulejm:m Daud Bin Abul-F:.tzl-tól, az 1318.
évig terjed s kilenc fejezetben a törökök és mongolok tör
ténetét tárgyalja, Rasid-ed-din műve után. - 8. Teuarilebi
ali szeldzsuk (:.t szeklzsukidak története). - 9. Khu/aszal ul
Alebbarfi bejani abuali ül Alebjar (Kivonat a legkítünób
bekról való tudósításokból) Khondemirtől, Mirkhond fia
tól, aki 1534-ben halt meg. E könyv 9-ik fejezetében van
említés a törökök gcnealógi::íjáról. - Kisebb kivonatok ta
lalhatók még a Habib-esz-Szijar (Kazvintól), Muruahabb-
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et-teuarikh, a Tarikbi-Rasidi (Mirhajdartól) stb. címer mú
vekben.

' A különböző írásmódot, vagy inkább az eltorzítást az erede
tileg ismeretlen tulajdonnévvel kiigazítani akarni haszonta
lan munka volna. Mi mindig az esetleges szójelentésre és a
török nyelvek hangtanára voltunk tekintettel.

·' A Tütek talán tutuh-ra javítandó. Barszadzsar és Imlak könnyen
megmagyarázható a török nyelvkincsből, amennyiben az
elsőnek jelentése: -ha a barát elmegy», az utóbbié pedig
-üdvhozó.» De a Hakal név már a fölisrnerhetetlenségig el
van torzítva. A Barszaclzsar név ilyen jelenthetésére nézve
v. ö. a csag. Kazanleitecn (ahol az üst elmerült; az Oxus
egyik vízesése) és a kirg. Dombralzetleen (ahol a tambura el
merült; egy folyó neve), Ögüz-leitleen (ahol az ökör elme
rült; az Oxus egyik csatornája Kungrát mellett) stb. elneve
zéseket.

•1 Rasíd-ed-dín szerint a mongolok e Mogul nevet csak Dzsingiz
kán uralkodása alatt vették föl; e nézetet azonban Raverty
(»On the Turks, Tartars and Moghals- című, az orientalisták
nemzetközi kongreszusaban, 1876-ban Szent-Pétervárott
tartott felolvasásában) megcáfolta. E név Dzsingíz ideje el6u
ismeretlen volt ugyan a nyugati Ázsiában, de hogy már
előbb is létezett, azon nem lehet kételkedni.

' A Maskar vagy Masgar tollhiba a ~ Masar, helyeseb
ben Madzsar helyett. Lásd e szó etimológiáját »A magyarok
eredete» című munkában.

6 Az Öz, Köz és Kör neveket az egyes források a legkülönbö
zóbb alakban írják. Én a Rasíd-cd-dín és Abulghazi írás
módját tartom leghelyesebbnek, s azt hiszem, hogy az öz
egyenlő a török öz -szernélyíség, egyéniség» szóval, míg a
köz jelentése -szem-, a kor-« pedig -vak-.

» Garaz mogul hies dünjada kalmadí ", mondja Abulghazí,
edit. Demaison, 31. 1., azaz egy mongol sem maradt több a
világon.

" Annál inkább megérdemli a -törökök fejedelme» címet, mert
- amint a mondák összhangzólag hírdenk - az ő idejében
népe az általános Túremcn, azaz törökség nevet viselte.
Lásd alább, a turkománokról szóló fejezetben e türemen
név etimológiáját.

' Itt a rendelkezésemre álló források közön különösen a
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Tevarikh/i Al-i Szeldzsuk--ot (leideni Bibliotheca, Nr. 419)
használom, mert ez az egyetlen, mely a pecsétek mellett a
vadászmac.larak és a kedvelt ételek neveit is felemlíti.

"' Nem egészen világos előttem, hogy az Alea-oji miért fordít
ható így. A rejtély kulcsa bizonyosan az eredeti szöveg el
torzításában van.

11 A J L5 J .) talán eredetileg: J ;J J .) düler, a dúle (szem-
beállani) igétől.

11 Begdili szó szerint: fejedelmi szó, fejedelmi nyelv.
'' Helyesebben kankin, a kan (jóllakni) igétől.
"Bicsin, Bidsin tulajdonképpen: majom; a mongolból van köl-

csönözve.
" Sejkh Szulejman szótára (Lugat-i-csagataj ve türki oszmani)

így magyarázza a csaudurszót: "jó hírnevű, méltóságos; egy
török törzsnek és Ogur kán fiána neve", 149. I.

16 Tulajdonképpen: őszinte, igazságos.
17 A [ont vagy [unt régi török szó (ló, kanca, csikó).
" Az Ürlecr (Abulghazinál) az Ürkez (Rasid-ed-dinnél) és

Ouagir (a Teuarikbi Ali Szeldzsuk-ban) semmiképp sem fe
jezik ki ezt a jelentést.

19 Abulghazínal aua, Rasíd-ed-dtnnél büue. Azért tartjuk leghe-
lyesebbnek a tava olvasást, mert ez legjobban megfelel a
szó jelentésének (I. a Tschagataische Sprachstudienben a ta
va I J l_j szót).

'11 Abulghazinál Kanitz, míg a Tevarikhi Ali Szeldzsuk-ban
Karlein.

21 A Kijan jelentése Abulghazí szerint .. zaporpatak- (a Lehcse-i
Oszmani-ban leajan, a hegyről sebesen alárohanó patak; to
vabba. egy régi mongol nomád-sátor), melyből később
kijat lett (mongol pluralis a kif-bő)), Berezin a mongol kej
(levegő) szóval azonosítja, s helytelennek tartja ezt a kijan
nal fölcserélni (lásd «Sejbaniada" cfmű művét, 35. és 38. I.,
Kazán 1849). A Nöküz névre vonatkozólag semmi fölvilá
gosítást sem ad Abulghazi, de nem nehéz ebben a mongol
noghoszon (gyapjú) szót fölismerni. Én Nöküz-nek olva
som, mert ez :1 szó az özbegeknél, mint nemzetségnév, ma
is így hangzik.

" Dordzsi Banzarof, a mongol tudós, Ergene-khon-nak olvas
sa és «mélyedés, völgyfenék" szóval értelmezi CL Berezín
-Sejbaniada .. 21. lap).
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,., Ezt méltán csodálhatjuk Abulghazínal, mert 6 mind a két
nyelvet, t. i. :1 törököt és mongolt ismerte, és neki mind a
két nép etnikai különbségéről elég pontosan értesülve kel
lett lennie.

,., Rasid-ed-din egy más helyen ezen öt első nemzetséghez
még az Agacsar nevet is csatolja.

25 A Kalads-törzsnek - ámbár fantasztikus etimológián alapul -
semmi speciális hely nincs kijelölve hazájául. Némely törté
netírók Szisztán és Afganisztán legrégibb lakói gyanánt em
lítik őket.

26 Valóban megfoghatatlan előttem, hogy olyan tudósok is mint
Raverty őrnagy, «On Turks, Tartars and Mogha!s .. című érte
kezésében (lásd: Travaux de la troisiéme session du
Congrés International des Orientalistes á St.-Petersbourg.
1876, 95-96. I.), még az ezer és négyezer évre vonatkozó
fantasztikus adatot is - mely a mesés hős tetteivel van ösz
szeköttetésbcn - komolyan veszik és kritikai vizsgálatra ér
demesnek tartják. Vajon húzhat-e ebből valami hasznot a
tudomány?

" Perzsák és arabok még évekig tartó gyakorlat után is ritkán
szereznek képességet a török nyelvekben, mert az ö, ü, és
i vokálisok, melyeknek a törökben jelentékeny szerepük
van, az ő nyelvükben hiányoznak. Még rosszabbul áll a do
log az általuk használt arab írással, úgy hogy túlzás nélkül
lehet mondani, hogy a perzsa és arab szerzők által felho
zott török szók kilencven százaléka hibásan van írva és ol
vasva. Ami ma már az említett textusokban korrekt átírás
ban fordul elő, azt leginkább török tudósoknak és másolók
nak köszönhetjük.

'" Az Ogbuz névhez ugyanazt a szót gyanítom, mellyel a görö
gök, Nagy Sándor hadjárata idejében, Közép-Ázsiában az
Oxust hallották nevezni. E gyanítást támogatja egyrészt az
Ogbus szó jelentése, amennyiben az ogb, illetőleg ae, akb,
folyni, az us: pedig névszóképző, másrészt: pedig az a fon
tos körülmény, hogy a turkornánok és özbegek JZ Oxus nf
gi medrét még ma is Ou.z-nale nevezik. V. ö. hangtani tekin
tetben az ogur - our, agíz aíz, bogda] - bűda] stb. szókat.
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I
II. A TÖRÖKÖK ELSŐ FÖLLÉPÉSE

A TÖRTÉNELEM TANÚSÁGA SZERINT

Mit érthetünk a jelen esetben történelem alatt? Bizo
nyára azon adatokat, melyek a bizánciak, arabok és per
zsák históriai és geográfiai munkáiban fordulnak elő, a
keresztény időszámítás első századától kezdve az első
Dzsingiszidák uralkodásáig nyugati Ázsiában; olyan ada
tokat, melyek alapjukban véve részint a mondák és
mythosok köntösébe öltöztetve szálltak reánk, részint pe
dig bizonytalan forrásokból eredtek, - de egészben véve
- ha elfogulatlan kritikával tekintjük őket - mégis már
meglehetősen biztos kiindulópontot szolgáltatnak szá
munkra. Azt az időpontot természetesen nem lehet pon
tosan meghatározni, amidőn a bizánciak a tág körű és bi
zonytalan seyiba gyűjtőnevet a szükebb körú török név
vel helyettesíteni kezelték. Csak a VI. század vége felé,
mikor a Kelet-római Birodalomnak kereskedelmi érdekei
összeütközni kezeltek Perzsiával, név szerint mikor a
Szaszaniclák elzárták a törökök elől a selyemkereskeclés
útját Perzsián keresztül, csak ekkor jött a törökök fejedel
me, Dizabul, azon gondolatra, hogy l3izánccal közvetlen
összeköttetésbe lépjen, aminek következtében justinus
császár 568-ban a Zernarkhos vezetése alatt követséget
küldte a török fejedelem udvarába az Ektag nevú hegy
hez, mit a görögök -Ara ny hegy»-nek fordítanak.
Zernarkhos ezen útjáról egy könyvet írt, mely Menander
Protector töredékeíbe van foglalva s melyet az európai tu
dományos világ már sokféleképpen magyarázott és fejte
getett. E követség az Ektag-ba vezető útját Szogdián ke
resztül tette meg, mely akkor a törökök kezében volt;
visszafelé pedig más utat választott, nevezetesen a mai
három kánság északi részén, az Urálon és Volgán, továb
bá a Kaukázuson átkelve, Trebizondon keresztül érkezett
Konstantinápolyba.
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Fájdalom! Zemarkhos útleírása csak kevés olyan vonást
tartalmaz, amely a törökök etnikai minőségére némi vilá
got vet. A fogadtatás: szertartás olvasásakor, midőn ugyan
is a követség tagjait, minden málhájokkal egyetemben, ha
rang- és dobszó kíséretében, a rossz szellemektől tűzzel
megtisztították, - bizonyára a sámán-vallásnak azon hason
ló vonására emlékezik az olvasó, hogy a menyasszonynak
férje sátorába való belépésekor rőzséből rakott tűzön kell
átugrania, és hogy a rossz szellemeket a sámánok még ma
is dobbal és csengettyűvel űzik el. A török fejedelemnek,
Dizabulnak udvarát különös fényűzéssel és pompával tölt
ve találták. Először egy kétkerekű aranyszéken látták ülni
a fejedelmet, másodszor pedig az arany súlya alatt görnye
dező ágyon, egy pompás sátor közepén, amely selyernszó
nyegekkel, arany- és ezüstedényekkel volt díszítve, míg a
sátoron kívül egész sor kocsi állott a legdrágább kincsek
kel megterhelve. Az ünnepélyen, melyet a görögök tiszte
letére adtak, egy nem borból készített barbár italhoz dere
kasan hozzáláttak.' Egyszóval Dízabul udvara egészen
másképp tűnik fel előttünk, mint a későbbi nomád feje
delmek sátor-tábora, amint ezeket a XIII. századból ere
dő tudósításokban leírva találjuk. S mégis az erre vonat
kozó tényállás egészen egyszerű alapon nyugszik. Ugyan
is a törökök, mint Zemarkhosnak és a tizenkét évvel ké
sőbb, II. Tiberius alatt kiküldött Valentiusnak egyező tu
dósításaiból kitűnik,' nemcsak Transoxaniának, hanem az
Oxus bal partján elterülő régi Khoraszan egy részének is
urai voltak. Győzelmes fegyvereik már akkor megszerez
ték nekik ama vidékek iparos és szorgalmas árja lakóinak
sokféle adóját, nemesércekből és drága kelmékből gaz
dag kincseket halmoztak össze, s amint az arab invázió
korában a kereskedelmi tekintetben virágzó Bejleend érté
kes szövetekkel és szőnyegekkel rótta le adóját a kalifá
nak, éppen így történhetett ez a törököknél is. De
mindennek dacára ők megrögzöttek a nomád életmód
ban s a Jaxartestől az Altajig terjedő pusztákon tartózkod-
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r
tak nyájaikkal, bár filológiai okokból nehezen lehet az
utóbb említett hegy nevét Zemarkhos Ektag nevezetével
azonosítani. Hogy vajon itt a másoló követett-e el hibát,
olyanformán, hogy az -aranyhegy- nevezete elől elhagyta
az illető török szót, nehéz volna bebizonyítani, de hogy
az Ektag nem jelent -aranyhegy=et, az kétségtelen s leg
följebb a helyette fölteendő Ak-tag jelent «fehér hegy=et.
Zemarkhosnak ezen homályos topográfiai adata követ
keztében nem jöhetünk tisztába a török fejedelem lakó
helye iránt s továbbra is csak a gyanítás tág terén kell
maradnunk.'

Ami ezen törököknek szorosabb etnikai kötelékét illeti,
Menandertől megtudjuk, hogy azon törökök, akikhez
Justinus követséget küldött, elóbb a szaka-k neve alatt
valának ismeretesek. Azon véleményünket, hogy a szakák
tulajdonképpen törökök voltak, már egy másik munkák
ban kifejeztük;' s így egészen következetes eljárás az, hogy
a bizánciak, ily fölvételből kiindulva, az Oxuson és
Jaxartesen túl lakó török népet is ugyanezen névvel jelöl
ték. Azon kérdés, mely bennünket leginkább érdekel, az,
hogy melyik torzshez tartoztak a Dizabul'" törökjei. De er
re vonatkozólag semmi fölvilágosítást sem acl a Zemarkhos
tudósítása. Kazak-, vagy kara-kirgizek semmi esetre sem le
hettek, mert különben nem olvasnák, hogy Dízabul a saját
lándzsájával szerzett kirgiz rabnőt ajándékozott görög ven
dégének;' a legjobb esetben tehát csak Karluh-, vagy
Nqjman-törökök lehettek, akik a mongolok megjelenése
kor a kansagok északkeleti részén laktak s már korábban
is ott nornadízalhattak."

Zemarkhos útleírásának pozitív értékű adatai részint a
geográfiai nomenklatúrára, részint a személy- és méltóság
nevekre vonatkoznak, amelyeknek kétségtelenül török
nyelvű jellemében azon fénysugarat vehetjük észre, mely a
török népek történetének homályos korszakából legelő
ször csillámlott a nyugati világ szemei előtt. A szernélyne
vekről már egy előbbi munkánkban" kifejtettük, hogy
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Dizabul, vagy Dizavul - Dizeol = rendező, uralkodó;
Tagma, azon török követ neve, aki Zernarkhost visszafelé
vezető útján kísérte, azt jelenti, hogy a mellé adott, hozzá
csatolt; Maniakb, helyesebben Manaka = nemes úr;
Tardu, vagy inkább Tartu, ajándék; Bohban (Dizabul
egyik követének neve), helyesebben Bukan, leselkedő.
Fontosak továbbá a Tarleban és Kbalean méltóságnevek,
melyek közül az utóbbi az avar fejedelmek, név szerint
Bajan címe gyanánt is szerepel s amely csalhatatlan bizo
nyítéka egyrészt a Duna mellett, másrészt a Jaxartes északi
partján lakó két ural-altáji nép rokonságának.

Ha ezek után a geográfiai nornenklatúrára fordítjuk fi
gyelmünket, méltán csodálkozhatunk azon, hogy a kirgiz
pusztaság szélén levő Talasz már a VI. században is meg
volt ugyanezen név alatt, továbbá azon, hogy Zernarkhos,
mielőtt a nagy tóhoz, t. i. az Aral-tóhoz érkezett volna, az
Ojkh folyón kelt át, amely névben a török Jkh (folyó, s a
Jaxartes egy mellékfolyójának neve is) szót ismerhetjük
fel.7 Hogy melyik volt a rövidebb út, melyen a Justinushoz
előre küldött követ hamarabb elérte a Bizánci birodalmat,
nehéz volt meghatározni; de annál könnyebb azon helyne
vek fölismerése, illetőleg a maikkal való azonosítása, me
lyeket maga Zemarkhos érintett visszatértekor. Minden va
lószínűség szerint az Aral-tótól északra, az Emba-n kelt át,
melyet hasonlóan Jkh (folyó) néven említ; innen a Dajkb
folyóhoz érkezett, melyben könnyen fölismerhetjük a Jajk,
azaz Ural folyót; majd tovább az Atil-hoz, mely ma Itil, az
az a Volga, s innét az ugurote földjére jutott, akiktől hallot
ta, hogy a Kophen, azaz Kuban mellett négyezer perzsa le
selkedik reá. Hogy melyik ural-altaji népet kell érteni ezen
ugurok alatt, akik azon időben a Kaukazus északi oldalán
laktak és a Szaszanidák hadi mozdulatairól pontosan vol
tak értesülve, nehéz volna biztosan meghatározni; mert az
Ugur, Ogur, Ugr csak olyan gyűjtőnév, melyet maguk az il
lető népek nem ismertek s melyet a középkori Európa
egész sereg török és finnugor népre ruházott. Cseremiszek
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vagy mordvinok semmi esetre sem lehettek; mert ezek
mindig föntebb, a Volga felsőbb folyásánál laktak; s ha már
éppen valami hipotézis fölvételét megengedjük magunk
nak, legföljebb valamely, magát Uguz-, vagy Ugur-nak ne
vező török törzset gondolhatunk, mely ezen a vidéken tar
tózkodott. - Mindent egybefoglalva tehát Zemarkhos útle
írásaiból azt tanuljuk, hogy a Volgának, Urálnak és
Embának már a Kr. LL VI. században is török" neve volt,
amiből az következik, hogy az említett folyók mellett lakó
népek a VI. században bizonyosan, sőt valószínűleg már
elóbb is török nemzetiségCíek voltak; mert másként nem
volna érthető, hogy e folyóknak miért éppen török és nem
valami finnugor neve jutott el hozzánk olyan korán.

Amit még ezenkívül a bizánciaktól tanulunk a törökök
ről, azt leginkább Constantinus Porphyrogenitus császár
nak köszönhetjük, aki a 940. évben írta meg «De adminís
trando írnperio- címCí munkáját, és úgyszólván szemtanúja
volt az azon időben és azon vidéken élő török népek moz
galmainak; de minthogy ő még csak hallomás után írt, csak
olyan adatokat szolgáltat nekünk, melyeknek bizonytalan
és töredékes mivolta csupán egyes törzsekről adhat fölvi
lágosítást. Azon időben, t. i. a X. és már a IX. században is
a Bizánci Birodalom határához és általában keleti Európá
hoz sokkal közelebb nyomult a török népraj; a Turk gyCíj
tőnév kezd lassankínt kimenni a használatból s helyét a
bolgár, khazar, besenyő (pecseneg), ghuz és úz törzs-ne
vek foglalják el, jelölvén olyan egyes töredékeket, ame
lyeknek neve mellől a «török,, etnikai nevezetet mint magá
tól érthetőt már elhagyták s csak a nemi megnevezést tar
tották meg. A bolgár és khazar, melyekről alább bővebben
lesz szó, minden valószínűség szerint inkább valamely
nemzet politikai nevét jelenti, amelyben a vezérlő elem a
török volt, amint ezt már a magyarok eredetéről írt tanul
mányomban részletesen bebizonyítottam. De annál bizo
nyosabb a besenyőknek kizárólag török nemzetisége, akik
ről Porphyrogenitus azt beszéli, hogy kezdettől fogva a
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Volga és Urál mellett laktak, de 890 körül az úzok nyugat
felé szorították őket s a Don és Dnyeper melletti puszta
ságon telepedtek meg, amit az orosz évkönyvek is bízo
nyítanak," mert e népek első megjelenését Oroszország
határán a 915. évre teszik. Constantinus elég részletesen
leírja az itteni lakóhelyüket s a topográfiai nomenklatúra
nak török nyelvű jellege fölött semmi kétség nem lehet. '0

A törökök etnográfiai részleteire vonatkozólag csak kevés
dolog felől értesítenek bennünket a bizánciak; úgy festik
őket, mint kitűnő harcias lovas népet, amely nemzetsé
gekre és törzsekre van oszolva, leginkább nomád életet
folytat, a fegyverekre és lovakra nagy gondot fordít s ez
utóbbiakat nyáron és télen át szabadon legelni hagyja, az
éghajlat minden viszontagságához hozzátörődött, az éh
séget és szomjúságot könnyen tCíri; - egyszóval olyan le
írást adnak róluk, mely a mai turkománok és kirgizek tár
sadalmi s erkölcsi életére egészen ráillik s a török nomá
dok jellemét tünteti föl." A besenyők mellett említést tesz
még Constantinus az úzokról, akik az ő idejében mint a
khazarok utódai és szövetségesei a Volga és Urál közt tar
tózkodtak, - ott, hol ma a kazah-kirgizek belső hordája
lakik - s úgy Constantinus, mint mások által is a törökök
höz számíttatnak.

A törökökről az arabok közvetítése által hozzánk jutott
tudósítások körülbelül ugyanezen időből erednek, csak
hogy részletesebbek és konkrétabb formájúak, aminek oka
az, hogy az akkori iszlám-világ északi és keleti határait
mísszíonaríus, kereskedő és tudornányszomjas utazó minő
ségében bejáró arabok és perzsák, a moszlím kultúrának
akkori virágzó állapota következtében, jobban érdeklődtek
Ázsia ismeretlen részei iránt s a nomádok közt otthonosab
baknak érezték magukat, mint a minden barbárra megve
téssel tekintő görögök. Ibn-daszta" és Ibn-Fozlari", a legré
gibb arab források, 12 leginkább csak a Volga és Pontus mel
léki törökséggel foglalkoznak, amennyiben csak a baskí
rokról, besenyőkről és magyarokról, mint tulajdonképi tö-
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rökokról, beszélnek. Sokkal részletesebb már MaszúcW",
aki -Murüdzs ez Zeheb ye Máden ul Dsovher» (Aranyme
zők és drágakövek bányái) című művében, melyet a 943 -~
44. évben kezdett és 947-948-ban fejezett be, azon kor to
rökségéről egészen megbízható képet rajzol. Kortársa, Ebu
Dolef Miszszar Ibn-Mohalhal?" aki a szamanida Naszr-bin
Ahmed udvarából egy kovetseget kísért Kínába és 941-ben
tért vissza, gazdagítja ezen adatokat néhány újnak hozzáadá
sával s ugyanezt lehet mondani mindakettőnek elődjéről, t.
i. Ibn-Khordadbeh-ró1, aki Mutarnid Billah'!V kalifának pos
taigazgatója volt s -Kitab ul Meszalik ve Memalik» (az utak és
országok könyve) című művében ír a törökökről, valamint
Ibn-Haukal-ról is, aki 976-77-ben hasonló című könyvet írt.
Ezen és más utazók adatai a későbbi arab geográfusok mun
káiban egyesítve vannak, melyek közt első helyen állanak:
-Mudzsem ul Buldan- (az országok lajstroma) Abulfeda-tól
(meghalt 1312-ben). Amit e munkákból a tulajdonképpeni
keleti törökökről tanulunk mindenesetre - az uralkodó kor
szellemhez mérten - mesékbe van burkolva s nagyon gyak
ran csak töredékes. De egészben véve mégis engednek be
pillantást az akkori törökök etnikai viszonyaiba. Így a gúz
gyűjtőnévvel nevezik az arabok mindazon török nomádokat,
kik a Volgától keletre, vagyis a Káspi-tenger és Aral-tó észa
ki részétől délen egészen Dilisztánig, keleten Aszpidzsabig (a
mai Csimkent" környékén) elterülő pusztaságokon barangol
tak. Szomszédjaik voltak északon a baskírok, nyugaton a be
senyók, délen Dsordan és Khoraszan, keleten pedig a kar
lukok. Maszudi (VII. fejezet) felső, alsó és középső gúzokra
osztja óket, fővárosukat Al-hadiszanak (az új város) nevezi,
mely a Jaxartestó1 körülbelül egy mérföldnyire fekszik; s hoz
zájuk tartozónak sorozza még a középkorban gyakran emle
getett Dsend-e: is, Bokhara északi részén. Gúz névvel jelöl
ték általában mindazon török nomádokat, akik Irán északi
részén egész Belkhíg barangoltak; ó1< voltak a kultúrára tö
rekvő kharezmíek, khoraszániak és szogdiaiak országának
valóságos csapásai; s valamint évszázadokkal később, úgy
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már Ibn-Haukal idejében, azaz a X. században is, asszonyai
kat a szépség mintaképeinek tartották.

Az a nézet, hogy az araboknak e ghúz nevezete alatt a
mai turkománok értendők, szerintük egészen helyes. Min
denekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy a Káspi-tenger és
Aral-tó északi részétől Irán északi határáig, sőt egészen az
Oxus felső folyásáig elterülő pusztaságot a történelmi em
lékezés óta olyan török nomádok lakták, akik úgy szám
erejük tekintetében, mint fizikai minőségüknél fogva tulaj
donképpeni törököknek látszanak. Maszudí említi (XIII. fe
jezet), hogy alacsony termetúek, kisebb szemeik vannak,
mint a többieknek és erejük miatt az összes szomszédok
ban félelmet gerjesztenek. Földrajzi kiterjedésük tekinteté
ben egyáltalában nem lephet meg bennünket ezen adat, s
mint icaT' Eéox~v törökök a túrlemen nevet azért tartották
meg, mert - amint a hagyomány beszéli - ősüknek,
Oghuz-kánnak idejében az összes törökök a türemen ne
vet viselték." Az mindig kérdéses marad, hogy honnan
ered az arabok gbüz nevezete. E szó mindenesetre az
oghuz-ból származott, mely a törökök szájában ouz- úz
ra változott, amiből lett a bizánciak 00(-ja s ezen uz szó
az, amit az arabok többnyire szókezdő t ajn-nal, vagyis

j..s. -nak írtak, melyből később helytelen pontozással >-"
lett."' Hogy a gbicz, mint török nemi elnevezés, nagy jelen
tőségt'.í volt, azt semmi esetre sem lehet puszta véletlenség
nek tartani. A gbúz, vagy helyesebben cgbuz szót tényleg
használhatták a törökök etnikai neve gyanánt, mert - ami
figyelemre méltó - e szó egész mai napig fennmaradt mint
melléknév «durva, miueletlen-, azaz: nem-mohamedán, je
lentésben, amiből látható, hogy a régi pogány, az iszlám
nak nem hódoló törökökre az oghuz = barbár epithetont
ruházták."

E ghúzok vagy turkornánok közvetlen szornszédjaíul a
karlukokat említik az arab geográfusok. Ezek a Jaxartestől
keletre laktak egészen Kína határáig s Transoxania moha
medán lakói részint Taraszon, részint Özkenclen, az iszlám-
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nak észak és kelet felé eső határvárosain keresztül közle
kedtek velük. Magas termetűeknek és valamennyi törökök
közt legszebbeknek rajzolják őket. Fejedelmük a
-hbaleanok tehakanja- címet viselte s legrégibb uralkodóik
egyike Efrasziab, Perzsia meghódítója (Maszudi, XIII. feje
zet) volt. Ami etnográfiai adatokat Ebu Dolef a karlukokról
ír, egészen jelentéktelenek s hibás fölcserélésen alapulnak,
amennyiben ezen utazó azt, amit egy más török népről
hallott, a karlukokra alkalmazta, - mint Grigoriev jogo
san fölteszi. 16 - Hogy melyik török néptörzset kell érteni
ezen karlukok alatt, a fölött még mindig bizonytalanság
ban vagyunk. Már e névnek különböző írásmódja is: a
e:Y Kharlikh, e:Y Khizlikh, tY Khizlidzs és a törö
köknél J~.>----9 Karluk, semmi biztos olvasási módot nem
nyújt s e népnek valamely élő török néptörzzsel való azo
nosítását nehézzé, ha nem éppen lehetetlenné teszí.?"
Azon tarka hipotézisek, melyeket úgy a keleti szerzők,
mint az európai tudósok erre vonatkozólag fölállítottak,
keveset vagy éppen semmit sem segítenek a talány megol
dásán; éppen oly kevéssé visznek közelebb a célponthoz,
mint Grigoriev véleménye, 17 aki - a Maszúdi, Edrtszi"" és a
kínai írók egyező adataira támaszkodva - a karlukokban az
utóbbiaknak Tu-kiu nevű népét akarja fölismerni.xvni Min
denesetre figyelemre méltó, hogy a karlukok, a törökség
hagyományos genealógiájában, az ujgurok-, kanglik- és
kipcsakokkal együtt ős törökök gyanánt említtetnek. A név
tehát régi; s habár egynevú török nép létezése a mongolok
föllépésekor nem mutatható ki, azért még nincs kizárva
azon lehetőség, hogy lakott ilyen néptörzs a mai Ferghana
északi részén s hogy a karluk név - eredetileg valamely
clan vagy ág neve - az egészre, keleti Turkesztán és
Ferghana északi részén lakó nomádokra alkalmaztatott,
amint ilyenre gyakran találkozik példa a történelemben.

Az arab íróknak még rejtélyesebb Khatajan, Khatlan és
Dsikíl?" 18 nevezeteit mellőzve, a tagazgazokról fogunk
említést tenni, akiknek _j.j: _j..Á.-J neve csak tollhibán alap-
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szik s eredetileg _>-1:j...u (toguzgur, a kiadó] helyesebben
J .Y---J. 1 j _9----Ll toguz-ujgur-nak'' hangzott és Abulghazi

tokuz ujgur-jávai azonos, amint erről később bővebben
lesz szó." Ezen ujguroe hazáját Maszudi és lbn
Khordadbeh Tíbettól északra helyezik, Khoraszan és Kína
közé s a karlukoktól keletre, - ami mindenesetre határo
zatlan és zavaros geográfiai definíció, minthogy Khoraszán
akkor egész a Tíen-saníg ért, Kína keleti határa pedig a Gó
bi-sivatag nyugati szélén kezdődött. Mindamellett egész
ben véve az ujgurok hazája elég helyesen meg van jelölve,
sőt e népnek kulturális és politikai jelentőségéről is - ám
bár hatalmát már akkor megtörték a kínaiak - meglehető
sen helyes fogalmuk volt az araboknak. Ibn-Khordadbeh
szerint valamennyi török nép közt az ujgurok lakják a leg
nagyobb területet. Khakanjok egy nagy városban lakik,
melynek tizenkét kapuja van, lakása egy aranyos sátor, öt
ferszakhnyi területen, melyben kilencszáz ember fér el.
Maszudi Kusannak nevezi fővárosukat - melyben Barbier
de Meynard a mai Kucsá-t akarja fölismerni a Tíen-sanban
- s az ujgurokat valamennyi törökök közt a legvitézebbek
nek, leghatalmasabbaknak és legtehetősebbeknek írja le.
Fejedelmüket Er-kánnak (azaz: férfífejedelem) nevezik;
vallásuk a maníchaeízrnus (mezheb ul Menaje), amelynek
a többi törökök nem htveí.?" Az ujgurok keresztény voltát
az első arab írók egyáltalában nem említik, dacára, hogy a
nesztoriánusok már jóval azelőtt egészen odáig elterjesztet
ték Krisztus vallását. Az ujgurok politikai hatalmának és
hazájuk nagy kiterjedésének ezen rajza, melyet az arab
írók a X. században tárnak szemünk elébe, teljesen megfe
lel a valóságnak s hitelességét a kínai írók is bizonyítják,
amint ezt Abel Rémusat, Klaproth és Grigoriev az ujgurok
ról írott munkáikban kifejtették; sőt az is kétségen kívül áll,
hogy e török nép már a keresztény időszámítás első száza
dában a Tien-san északi részén egy jól rendezett államot
képezett, hogy a kultúra jelentékeny fokára jutott s úgy
szólván az akkori török világ gyúpontját képezte. Nevében
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a keleti törökség hatalma és tekintélye volt megszemélye
sítve s a Bizáncba és az oroszokhoz már korán eljutott
ugor, ugur, ogur vagy ugr név - Klaproth és más 6t köve
t6 újabb kutatók ellenkező nézete dacára - nem egyéb,
mint az eredeti ujgur névnek rövidítése, amely néven hal
lották nevezni nyugaton már elég korán a legnagyobb, leg
hatalmasabb és legműveltebb török államot.x'"

A török világnak az arabok által festett képében még két
más kelet-ázsiai nép lép előtérbe, név szerint a kimakolt'

1

" és
kirgizek Az elsőket - kiket a kínaiak is ugyanezen néven
ismernek - a különbözó arab geográfusok leginkább a
karlukoktól északra helyezik. Eclriszi, aki déli szomszéd
jaikul az ujgurokat nevezi meg, a török népek legnagyob
bikának írja óket, amely állítás csak ismétlése azon ha
sonló megjegyzésnek, amelyet Maszudi a karlukokra vo
natkozólag tett. Csak abban egyezik meg, valamennyi for
rás, hogy tólük kelet felé a kirgizek laknak. A kimakok -
akiket nem szabad összetéveszteni a Kaukázusban lakó s
hasonló nevű kumükokkel _ úgy látszik, hogy az északi
törökséghez tartoztak, emellett szólnak a hazájuk északon
fekvéséről való egyez6 adatok s az a körülmény, hogy,
Ebu Dolef szerint, vadállatok b6reib61 építik házaikat,
amely szokás Szibéria egyes török törzseinél még ma is
megvan. Ugyanezen arab író beszél a kimakok földén le
vő aranymosásokról is, melyekről tudvalevőleg oly sok
folyó híressé vált." - Ami az arabok khirkhizeit, vagyis a
kirgizeket illeti, az a körülmény, hogy hazajokat az ujgu
roktól északra fekvőnek írják le, elég bizonyíték ama ha
sonló nevű nomád néppel való azonosságuk mellett.'?"
Itt a Jenyiszej, Ob és Irtis felső folyása melletti 6shazában
lakó kírgizekkel van dolgunk, de mindamellett, hogy mily
viszonyban állott ezen név a kimakokhoz, karlukokhoz,
dsikílekhez stb., vagyis hogy a kirgiz wlajdonképpeni
törzsnek tekintendő-e, melyhez a többiek csak kláni vi
szonyban állanak, azt az arabok bizonytalan és mítikus
tudósításaiból nem lehet kiérteni. xxv Ezen adatok a leg-
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több esetben csak hallomáson alapszanak; az utazók nem
ismerték a török nyelveket, a pusztákon tartózkodásuk
csak futólagos volt, ezért följegyzéseik töredékesek és
csak a fő vonásokban felelnek meg a kép eredetijének.
Minthogy ezen elégtelenséget a binzánciaknak még job
ban szemökre lehet hányni, nem szükség ismételni, hogy
a binzánciak és arabok tudósításait a törökök első föllé
pésére vonatkozólag csak elfogulatlan kritikával lehet te
kinteni és értékesíteni; minthogy pedig ezen adatok a leg
jobb esetben is csak első megjelenését, nem pedig erede
tét világítják meg, ezért próbaképpen még az archeológí
ához, a történelemnek különben legjelentékenyebb se
gédeszközéhez fordulunk.

JEGYZETEK

1 A görög forrásban ez ital kosmos-nak van nevezve, amiben
könnyen fölismerhetjük a mai leimisz szót. V. ö. a eamos
alakot, melyet Priscus (bonni kiadás, 183. I.) említ Attila ud
varának lefrásában. E szó eredetileg Menandernél vagy
Zemarkhosn::íl is teomos (kimisz) lehetett s a görög másolók
hanyags::íga csinált belőle előttük ismeretes kosmos-t,

' Az ezen követségről szóló tudósítás szintén Menander töre
dékeiben fordul elő.

' Ugyanezt mondhatjuk a leboliatole földéről is, ahova Diza bu I
a Zemarkhos kíséretét küldotte. Desguignes (Ir. 9.) e szót a
föntebb említett Khalads-sal akarja azonosítani, de ez lehe
tetlen, mert ez az etnikai (tehát nem topográfiai) nevezet a
mesék országába tartozik.

•
1 Lásd a «Magyarok eredete- 15. I.
' A kirgiz leányok a többi törökök előtt már régóta különös

szépség hírében állottak (l. alább a kírgizekról szóló feje
zet). Dizabul tehát a saját esztétikai ízléséból indult ki, mi
kor a görög vendégnek ilyen szépséget ajándékozott.

'' Lásd a hun-avar szójegyzéket a «Magyarok erederé-ben.
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' Yule ( .. Cathay and the way thither" CLXV I. lap) az Ojkh alatt

magát a jaxartest érti.
" Az Urál folyó neve törökül Jaik, vagy jajie, ami szó szerint

széleset jelent. Porphygrogenitus így írja: azaz Jejkh. Az Etil,
vagy Itil, mely a Volga neve is, :'ílt:.ilában [olyot jelent.

9 Lásd: Karamszin, I. k. 87. lap.
10 L. ..A magyarok eredete" 97-99. lapjait s a besenyő szólajst-

romot.
11 Így ír VJ. Leo császár (Bölcs Leo) körülbelül ötven évvel

Constantinus előtt.
12 Ibn-Daszta 913-ban írta -Kitab ul Alaik al Nafisza.. (a nemes

drágaságok könyve) című munkáját, Jbn-Fozlan csak 921
után.

1•1 E két helyet Grigoriev azonosítja Ebu Dolefnek közép-ázsiai
utazásáról írt értekezésében.

'' Lásd Rasid-ed-din föntebbi círatumaban a 4. lapon.
" Az oszmán-törökben előfordul oghuz és oghuzane, például

oghuz kisi, durva ember; oghuzane szöjler, faragatlanul,
míveletlenül beszél.

"' Lásd: ..ob arabszkorn puteseszrvenntkje X. vjeka Abu Dolef]e
i sztrauszvovanf] [ego po Szrednej Aszn- (SL-Petersburg,
1872) a 36 lapon.

" Lásd id. m. 36 I.
IKE három geográfiai nevet eddigelé a legkülönbözőbb módon

magyarázták. Legnevetségesebb a Dsieil azonosítása a
székely-lyel, elfeledték ugyanis az illetők, hogy a székelyek
mar a X. században a Kárpátok keleti részében laktak és
hogy nekik a dsikliekhez - kik a besenyők mögött laktak -
semmi közük sem lehet.

19 Lásd az ujgurok és keleti turkesztániakról szóló fejezethez
való bevezetést.

'° Yule-nak tehat igaza lehet, ha azt véli (Cathay and the way
thifter CLXXXVJJI. I.), hogy Maszudi fekete és fehér trsat-ix,
melynek partján a Kejmak-Bajgur török törzs lakik, az
l rtíssel azonosítandó.
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III. TÖRÖK RÉGISÉGEK, TEKINTETTEL
A TÖRÖKÖK EREDETÉRE

Ahol a Klió meggyújtotta fáklya csak halvány fényt ter
jeszt, ott természetesen az ókor emlékeitől sem sokkal
több világosságot várhatunk. Mindamellett futó pillantást
akarunk vetni a történelem előtti idöból ránk maradt és tö
rök nyelvű népektől származó emlékekre. Tekintetbe véve
a történelmi emlékezet óta török nép lakta területnek rop
pant kiterjedését, Ázsia e nagy területének nem annyira
nyugati, mint inkább keleti, s itt sem déli, hanem északi
részét, azaz Dél-Szibériát szándékozunk fölkeresni. E vál
lalatunkban főleg Szpaszki G. úrnak, az orosz császári
geográfiai társaság -Zaptszkí-jának 1857. évfolyamában
megjelent érdemes munkáját követjük; Szpaszkí ugyanis
Szibéria régiségeit évekig tartó, beható tanulmány tárgyá
vá tette s így - anélkül, hogy nézeteiben mindenben osz
toznánk - értékes útmutatásával segítségünkre van. Dél
Szibéria régiségei a következőkből állanak: a) kurgánok
és az ezekben található tárgyak; b) a kurgánokon vagy
kurgánok mellett levő emlékkövek vagy képszobrok; e)
meredek sziklafalakon található bevésések és jegyek; d)
szintén sziklákon található, vörös vagy fekete föliratok is
mert és ismeretlen betűkkel.

A kurgán szó, mellyel a Szajáni és Altaj hegységtől
kezelve, az Urál, Káma és Volga mentében az Azovi- és Fe
kete-tenger partjáig található sírhalmokat nevezik, török
eredetű s ma erődöt, menedékhelyet jelent, alapjában vé
ve valamely emelkedést, magaslatot, melyen az ősember, a
sík talaj közepette, az állatok és később az emberek meg
támadása ellen menedékhelyet keresett, később aztán e
szó a menhely és sírhalom alakjainak hasonlósága követ
keztében ezen utóbbira is alkalmaztatott. Ma a belső-ázsi
ai törökök e szó alatt határozottan erősséget, várat értenek
s a sírhalom neve csak a «magaslat, emelkedés,' fogalmát
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kifejező szónak átvitele, sőt elég külonös módon a sírha
lom nevéül Indiában használt topee szónál is ugyanezen
eset fordul elő, mert hiszen ez nem egyéb, mint a török
töpe = domb. «Szibériának egész kiterjedésében (írja
Jadrincev a «Russische Revue» XXI.k., 12. füzete 511. lap
ján) Kurgán kerülettől az Altajig találunk egész tömeg, kü
lönböző alakú kurgánokat a honi temetőkben, melyek bi
zonyítják, hogy mily borzasztó embertömegnek kellett lak
nia e vidéket a történelem előtti korban.. Az Altaj olyan
kurgánokat és óriási sírokat mutat fel, melyek egy ölnyi
magasan kővel vannak befödve, átmérőjük pedig 5-10 öl
hosszú. Kőtáblákkal és kőbábokkal (kósa-rasi, hős-kőxxvi)
vannak fedve. A sírokon agyagedények cserepeit találjuk,
közelükben pedig kézi malmokat- Tekintve azon jól ismert
tényt, hogy az a szokás, mely szerint a megholtak fölé te
kintélyük vagy érdemük szerint kisebb vagy nagyobb hal
mot emeltek, nemcsak a törököknél, hanem más, nem tö
rök, a -skytha- gyűjtőnév alatt említett népeknél, sőt Afrika,
Európa és Amerika régi bentlakóinál is feltalálható: a jenyi
szej és Ob forrásvidékétől egészen a Dnyeperig terülő sík
ságon található kurgánokból specialiter a törökök
etnológiájára vonatkozó dolgot igen keveset meríthetünk.
Külső forrnájok igen keveset vagy semmit sem különbözik
az őskor más, hasonló maradványainak alakjaitól; csak
belsejok, t. i. a holtaknak tulajdonképpeni sírhelye, tesz bi
zonysagot más szokások világáról, amennyiben az itt talál
ható tárgyak kétségtelenül török jelleget árulnak el, így
például a halottak koponyaalkata, de főleg a fegyverek,
házi szerek és eszközök, melyekből az itt fekvőknek ural
altaji és speciális török eredete világosan látható. Még a tö
rök népek egyes törec.lékeinél lévő szokásokra vonatkozó
lag is adnak némi felvilágosítást a sírok; így forrásunk' ál
lítása szerint a szibériai kurgánok sokkal több nemes érc
tárgyat tartalmaznak, mint a Dnyeper mellett, vagy máshol
levő kurgánok, míg másrészről a szibériai kurgánok szob
rai és feliratai az emlékköveken, ami a művészi kivitelt ii-
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Jeti, sokkal durvább és ügyetlenebb munkára vallanak,
mint az Azovi-tenger mellékén található kurgánok faragvá
nyai, amelyeken a Kr. e. korból eredő görög befolyás min
den valószínCíség szerint észrevehető nyomokat hagyott.'

Geográfiai elterjedésök szerint a kurgánok messzebb ér
nek nyugati, mint déli irányban, ha az Altajból indulunk ki.
A déli határt Közép-Ázsia pusztasága képezi a Góbitól a
Hyrkaniaí sivatagig. A Tien-sanban, valamint a Sar-Mur és
Aclsi-Bogdo hegységben (mely utóbbit észak felől a Góbi
határol) nem fordulnak elő; de a Kobdo és Barkul közötti
útjában Potanín" látott ilyen kurgánokat, miket a mongolok
Kerekszur-nak neveznek. Nagyon számosak természetesen
északnyugati Mongóliában, ahol valamely folyót vagy tó
medret körülövező hegyek lábainál csoportosan találhatók
s eredetökről a legtarkább mesék keringenek. A halha
mongolokv'?' hite szerint ezen a hajdankori emberek sírjai,
akik óriás termetCíek s oly természetfölötti erejCíek voltak,
hogy a legnagyobb fákat is gyökerestül együtt kiszakítot
ták, ha tüzelőre volt szükségük. Később aztán ezen óriás
nernzetség mindig törpébb és törpébb lett, amiből azt kö
vetkeztetik, hogy az emberiség a jövőben mindinkább ki
sebb lesz. Egy másik versio szerint ellenben a kurgánok
olyan helyek, melyekbe a régi kor hadakozó emberei kin
cseiket és mindenféle vagyonukat, javaikat rejtették s
amelyeket föliratokkal és bizonyos ismertető jelekkel lát
ták el, amilyenek a kőbábok, mongolúl hisacsilo, kirgizül
szin-tasz, azaz kép-kő. Arni a kurgánok alakját illeti, az
mind északnyugati MongóMban, mind a törökök őshazá
jában általában: 1. földhányásból csinált körforma, mely
nek perifériája egyenkint hatvan és nyolcvan lépés közt
váltakozik s mely körnek közepén kőhalom áll, míg ma
ga a kör körülbelül kétszáz lépésnyi kerületű, 2. négy
szög, amely úgy van elhelyezve, hogy a négy oldal meg
felel a négy világtájéknak; 3. vannak kurgánok n előbb
említett formák hozzaadasava! vagy díszítésével, amint az
alább idecsatolt ábrákon látható, melyek Potanin könyvé-
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nek mellékletében fordulnak elő s mely ábrákból Potanin
huszonnégy példát hoz fel, amiket valószínűleg még sok
mással lehetne szaporítani.
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Tehát inkább a kurgánok mellett talált szobrok azok,
amik a kutató figyelmére méltóbbaknak látszanak, mint
sem ezeknek külső alakja. Szpaszki úr öt dél-szibériai szo
bor rajzát adja cikkében, melyek közül hármat az Altaj
hegység területén, kettőt pedig a Jenyiszej forrásvidékén, a
szaga] pusztaságon talált s összehasonlítja az Azovi-tenger
és Dnyeper mellett talált hasonló emlékekkel. Az ide mel
lékelt táblázaton közlünk néhányat e képek közül, anélkül,
hogy a részletek leírásába bocsátkoznánk, hanem inkább
céljukról s mivoltukról, valamint néhány feltúnó vonásuk
ról fogunk szólani. Hogy ezen emlékkövek a buclclhismus
befolyásának monumentumai gyanánt tekintendők - mint
Pallas hiszi-, már azért is nagyon kétséges, mert 1. a buddha
bálványok rajzának (burkán) semmi nyoma sincs rajtok, s
mert 2. e szobrokat, mint a törökök pogány korából eredő
szokást fölemlíti munkájában Abulghazi, aki elbeszéli,
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hogy a régi törökök valamely kedves családtag halálakor
bábot vagy bálványt készítettek, azt házukban sokáig őriz
ték (s lehet, hogy később a sírhalom mellett fölállították),
ételt adtak neki, szorgalmasan tisztogatták és imádkoztak
hozzája.5 És mivel a törökök előbb a sámán vallás hívei
voltak, ezen, az Abulghazi által említett s az iszlámra való
térésük előtt gyakorolt szokásban könnyen föl lehet fedez
ni a kurgánok képszobrainak eredetét. 3. Mert általában a
buddhismus, mai elterjedése dacára a mandzsu és mongol
népek között - hol a sámánizmussal bizonyára harcolnia s
ennek még engednie is kellett - a törökök közt kevéssé,
vagy éppen nem tudott elterjedni, nem még akkor sem,
midőn Buddha tanai Kelet-Turkesztánból Közép-Ázsián
keresztül egészen az Aral-tóig eljutottak. Sőt azt hisszük,
hogy az erre vonatkozó nézetünkben még tovább mehe
tünk, mint Szpaszkí úr, és a szibériai szobrokat már azért
is kizárólag a sámán-kultusz befolyásának tuljdonítjuk,
mert a 3. és 4. rajzban, jelesen az állatoknak a Iöabra kö
rül található képmásolataiban azon áldozati állatok emlé
keztetőjelét ismerjúlzfel, melyeket a megholtnak sírjánál le
öltek, tehát a megtartott halotti tor (toj) nagyszerűségére va
ló emlékezés mellett tanúskodnak, - azon halotti torról, me
lyet tudvalevőleg a hunok is megültek, amint az Attila ha
láláról való tudósításból kitüník s amely még ma is nagy
szerepet játszik. Levsin írja, hogy a megholtnak tiszteletére
kedvelt lovát még ma is leölik és vele együtt eltemetik; s
amely célt a hajdankor törökjeí az állatoknak sírkövekre
való rajzolásával akartak elérni, azt ma kos-szarvak föl
akasztásával érik el, amik szintén a leölt áldozat maradvá
nyai gyanánt szerepelnek s azonfelül az erő jelképéül szol
gálnak, éppen úgy, mint az 5. számú képen a nap a hősi
ességet, a medve az erőt s az ostor az uralmat és szigorú
ságot képviselik.

Természetesen az archeológia a barbár szobrászat durva
vázlatait is kizsákmányolta etnográfiai, vagy helyesebben
etnológiai célból és a kőképek ügyetlen vonásaiban a
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mongol típust fedezvén föl, azon rokonsági fokra akarnak
következtetni, amely e képek eredetije és a hunok, mint
az urál-altaji népek legelőbb ismert és leírott törzse között
volt. Ezt, ami név szerint a dél-szibériai kurgánok szobra
it illeti, merész hipotézisnek kell tartani; mert ha ilyen ha
sonlítás csakugyan lehetséges, azt csak az Azovi-tenger
környékén előforduló szobrokon lehet végrehajtani, me
lyeken a görög míveltség közelsége következtében már
több művésziesség nyomai vehetők észre. Ezeken ugyan
is félreismerhetetlenül lépnek föl a mongol és török-tatár
típus jegyei: a nagy fej, lapos orr, a kicsiny, rézsútosan
fekvő szemek, és - mint különös characteristicum - a sza
káll teljes hiánya, egyszóval éppen az a kép, amit Jordanis6

Attiláról rajzolt; csak az 1. ábrán levő férfinak van bajusza,
amely egyébiránt skytha módra növesztett és vísszagörbr
tett, ahogyan a magyarok még ma is viselik. Ami még
ezen emlékeken ótörök eredetre mutat, az mindenekelőtt
az 5. ábrán található csizma, amelynek éppen olyan alak
ja van, mint a magyarok csizmájának s a közép-ázsiaiak
csezmejének, mert figyelemre méltó, hogy a kirgizek,
özbegek, tatárok és magyarok lábbelije mind e mai napig
teljesen hasonló maradt; éppen így a föveg egészen olyan,
aminő a Svájcban, Aargauban talált hun fejeken van, ami
lyent Sejbaninak, az özbeg fejedelemnek fején látunk az
aranyhorda urának nemzeti öltözetében feltüntető képén,
s olyan, mint a kelet-turkesztáni földmíveseknek és a ma
gyar mágnásoknak egész máig fönnmaradt díszruhájához
való fövege.

Ami a elél-szibériai és azovi képszobrok összehasonlítá
sánál legérdekesebb, azon szokás egyező volta, hogy az
egymáson keresztül rakott kezek egy csészét vagy ehhez
hasonló edényt tartanak, ami sokféle magyarázatra adott
alkalmat. Pallas e jelenséget a tibeti buddhismus befolyásá
nak tulajdonítja, Szpaszkí nem fogadja el e nézetet, de a
nélkül, hogy valami jobb magyarázatot tudna adni; a csé
sze vagy pohár azonban egészen egyszerCíen a sámán-Ind-
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tuszra utal, mert az ember ennek tartása által vallásos ün
nepélyes állásban, kezében ivócsészével vagy aldozópo
harral, vagyis imádkozva van feltüntetve. Az áldozópohár
(ajak), mint a Kudatku Bilikben olvassuk, már régóta mint
a vallás szimbóluma, a fejedelem jelvényeihez tartozott,
akit úgy koronáztak meg, hogy a poharat kezében tartotta;
mert amidőn Batu-kán Kipcsak trónjára jutott, Abulghazi
szerint Cl 79): mongol szokás szerint átnyújtották neki a csé
szét; s hogy mily fontos szerepet játszik még ma is a pohár
a már ezer év óta Európában lakó ural-altáji népeknél, ar
ról legjobban meggyőzhet mindenkit a mi szép szokásunk:
az áldomás-ivás. Tehát a megholtaknak kezükben tartott
edénnyel való ábrázolása bizonyítja legerősebben, hogy
azon emberek, akik e kurgánokat építették, a sámán vallás
hívei voltak. - E folvételünkkel szemben mindenesetre azt
a kifogást lehetne tenni, hogy a pohárnak ilyen szerepét
már Hérodotosz <IV fejezet) is említi, hogy a szobrok Eu
rópa pogány korából Spanyol-7 és Németországban, vala
mint a poharak is az öv előtt tartva, előfordulnak és így ez
a szokás nem kizárólag ural-altaji eredetű. Erre azt jegyez
hetjük meg, hogy ez a tény annál inkább a mi nézetünk
mellett szól, mert ki van mutatva, hogy a kőképek szoká
sa, sok mással együtt, Ázsiából jött Európába, mégpedig a
pontusi tartományokon és Krímen keresztül s így a nélkül,
hogy a sámán-kultuszra vonatkoznék, határozottan urál-al
tají eredetű. Hogy a kőképek szokását a gótok vitték Spa
nyolországba Krímből, mint Henszlmann tanár állítja (id.
m. 17. 1. ), azt nem vonjuk kétségbe, de annál inkább azon
véleményét, hogy csak gótok lehettek azok, akik a Krím és
a pontusi tartományok szobrait készítették. Ha ez így van,
ki csinálta Dél-Szíbéríának s a távol Kelet más helyeinek
számtalan szobrát? s kicsoda a török nomádoknál régóta
honos iparnak sokféle emlékeit, miket a elél-szibériai kur
gánokban találnak?

Ami északnyugati Mongóliát illeti, Potanin (II. 66-75.) a
kóbábokat legszámosabban az Altaj közelében találta,
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mégpedig gránitból és grarutítból, részint kifaragva, részint
faragatlanul. Amazok leginkább képekkel, emberi alakok
kal és talányszerCí feliratokkal vannak ellátva s csak a 26.
(IX. tábla) és 32. (XVI. tábla) ábrákon lehet észrevenni az
áldozópoharat, míg az úgynevezett föliratok, melyeket
ezen orosz utazó a X. táblán közöl, hasonló természetűek,
csakhogy még primitívebbek, mint azon emlékek, melye
ket a következő lapokon fogunk megbeszélni.

A dél-szibériai emlékek ezen harmadik kategóriájára, -
t. i. a sziklákon talált hevésésekre és rajzokra vonatkozólag,
archeológiai túlbuzgóságról el nem vakított, világosan látó
szemekkel - őszintén megvallva - csak kevés olyan dolgot
olvashatunk ki e nagyon primitív vésetekból, ami a törö
köknek prehisztorikus korára némi világot vethetne, így te
hát a forrásunkul szolgáló tudóssal" nem érthetünk egyet,
aki ezekben a kurgánokhoz hasonlóan, a régi ókorból ere
dő emlékeket akar fölfedezni. Ezen rajzok, leginkább álla
tok, emberek és más élettelen tárgyak legügyetlenebb föl
tüntetései egyszerCí vonalak által, Strahlenberg óta, aki leg
először közölte a Kuznyeck és Cserdin mellett talált ilyen
rajzokat, a tudományos világot már gyakran és sokfélekép
pen foglalkoztatták és, mint könnyen érthető, a legkülön
bözőbb magyarázatokra adtak alkalmat, annál inkább is,
mert ezekhez hasonló rajzokat Dél-Szibériától távol, neve
zetesen az Onega-tó partjánál is találtak, melyeket amazok
kal összehasonlítottak. Természetesen az említett, geográ
fiailag egymástól távol eső sziklákra vésett rajzokon, ha
nem is az idomok kivitelében, de legalább az alakokban
bizonyos hasonlóságot nehezen lehetne elvitatni, olyan ha
sonlóságot, aminőt az emberi művészetnek nemcsak Ázsi
ában s északi Európában, hanem Amerikában is föllelhető
ilyennemCf maradványain ki lehet mutatni, ha ugyanis a
Baron De la Hontan? által Kanadában, az irokézeknél talált
rajzokat tekintetbe vesszük. De azt a kérdést bátorkodunk
föltenni: vajon ez nem csupán a véletlenség múve-e, s va
jon az emberi elmének ilyennemCí nyilatkozata a föld leg-
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különbözőbb pontjain, nem az észjárásnak azon csodála
tos analogiájához hasonlít-e, mely az erkölcsökben, szoká
sokban és babonákban a legkülönbözőbb eredetű népek
nél is mutatkozik.

Hogy az olvasónak e szóban forgó rajzokról némi fogal
ma Jegyen, a Szpaszki úr müvéhez csatolt mutatványok kö
zül folemlítjük a IV. táblán található majdasinak-í rajzot
(helyesebben ma] das tat. zsírkő) az orosz archaeológus
szavaival leírva.

Ezen rajz a Jenyiszej jobb partjának sziklalejtőjén egy
vörös hornokkóre van vésve, Minuszinszktól hétversztnyi
távolságra és a víz állása fölött egy arsin (rőf) magasságban
s a következő hét csoportra oszlik. Az 1. csoport egy, talán
a maga idejében híres nomád-költözködést tüntet fol. Kü
lönböző háziállatok, úgy mint tevék, lovak, kecskék s még
szarvasok is vonulnak egy bizonyos irányban, amerre egy
egylovas kocsi is halad, míg fönt egy férfi látható némine
mű fegyverrel s egy ló és két teve kíséretében. A 2. és 3.
csoport egy vadászatot s ennek zsákmányát ábrázolja;
négy ember látható rajta, az egyik jobban kialakítva,
kezokben kardot vagy hátukon buzogányt viselve; a kü
lönböző vadállatok között farkas, róka és coboly ismerhe
tő fel, míg a kép alján bizonyos állatoknak áldozatra való
vezetése, valamely kolosszális nagyságú (?) és a régi bá
bokhoz hasonló istenségnek néhány ember által való
energiecus mozdulatokkal (?) kísért imádása van ábrázol
va. Az 4. csoportban egy ember látható fél lábán állva, mel
lette egy másik, valószínűleg asszony ül, kiterjesztett ka
rokkal, körülötte két alak táncol s egyiknek feje kerek ka
lappal van födve. Az 5. csoportozatban egy térdeplő alakot
veszünk észre, aki jobb kezét fejére emeli, előtte pedig há
rom ember áll, kik közül az egyik valószínűleg pap (sá
mán) s fején a régi pénzeken előforduló phrygiai sapkát vi
sel. A 6. csoport különböző állatokat mutat s némelyek
mellett ott van kicsinyük vagy csikajuk; valószínűleg a ter
mékenység istenét ábrázolja (?). A 7. csoport végre istene-
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ket és embereket tüntet föl, körülvéve szimbolikus jelek
kel; egyik ember mellett kakas vagy valamely más madár
látható, amennyire az alacsony lábakról megítélni lehet.

Hogy mindezen tárgyak meghatározásához nagyon élénk
fantázia és eleven képzelet szükséges, azt fölösleges kiemel
nünk; de föltéve, hogy ennek dacára a rajzok megmagyará
zásában egyetértünk, mégis bajos dolog ezen primitív rajzo
kat olyan valami titkos képírásnak tartani, mellyel a török
fajnak más írásnemet nem ismerő ósernbereí gondolataikat
akarták kifejezni, - amint Szpaszki'" és vele más régiségbú
várok is hajlandók föltenni. E fölvételt mi helytelennek tart
juk, mert egyebek közt e rajzokon olyan állatok és tárgyak
is fordulnak elő, melyeknek a hajdani törököknél való léte
zése kétséges; ilyen például a kecske, amelyeknek neve a
törökben idegen s csak délről származott át," ilyen a kocsi"
is, mely tudvalevó1eg kínai eredetű, míg másrészről a mar
ha, a törökök legrégibb állata," egészen hiányzik.

Tekintve azon körülményt, hogy a kurgánokra és rajzok
ra vonatkozólag csak nagyon kevéssel jutottunk közelebb
célunkhoz, könnyen érthető, ha annál több reményt táplá
lunk a homály eloszlatása iránt a már említett, részint vö
rös, részint fekete írásjegyek megvizsgálása által. Általános
ságban szólva, az eddigelé fölfedezett emlékekben az írás
jegyeknek két nemével volt dolgunk, melyek közül egyik
az ujgur, tehát ismeretes, a másik pedig teljesen ismeretlen
s csak annyiban költi fel érdeklődésünket, hogy az összes
törökséggel közös, mondhatnám, nemzeti jellege van. Elő
ször ezen ismeretlen betűkről szólunk s azután fogunk át
térni az ujgur írásra. Ezen ismeretlen írásokat csaknem
minden dél-szibériai utazó lemásolta és saját munkájában
közzétette. Így tehát az ilyeneknek elegendő száma áll ren
delkezésünkre, s ha ennek dacára itt specialiter a Zapiszki
VI. táblájára, t. i. a Castrén által 1847-ben Minuszinszk kö
zelében a Jenyiszej bal partján talált, három arsin hosszú,
tizenkét hüvelyk széles és három és fél hüvelyk vastag kő
táblára reflektálunk: csupán csak azért tesszük, mert ennek
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fölirata kitűnik a vonások tisztasága és világossága által s a
Zapíszkíban közzétett másolata is nagyobb pontosságra és
hűségre mutat, mint Pallas és Szpaszki hasonló közlései. A
kőnek főfelirata három sorból áll, melyek közül itt az elsőt
és másodikat közöljük, előrebocsátva azon megjegyzést,
hogy a kettős pontok vagy a mondat, vagy a szó végződé
sét jelentik s minden valószínűség szerint csak diakritikus
értékűek. E kettős pontokon
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kívül még feltCínő a szintén mondat végén álló ~ jel,
amely annál inkább növeli kíváncsiságunkat, mintnogy a
Szpaszkí-féle -Inscriptiones Síbíriacae- IV. tábláján, vala
mint a -Nordísche Beltrage- 5. kötetében Pallas közölte fel
iratban is hasonlóan a mondat végén fordul elő.

Mit jelentenek ezek a jegyek? Vajon betűk, szótagok,
egész szók vagy szimbolikus jelek-e, különösen pedig mi
lyen eredetűek, minthogy némely kutatók a kínai betúkkel,
mások pedig a gót és kelta rúnákkal való hasonlóságot lat
nak bennük? Ezen és hasonló kérdésekkel a tudományos
világ még nagyon sokáig foglalkozik s végleges megoldást
nem is fog találni mindaddig, míg a szerencsés véletlen se
gédkezet nem nyújt valamely kétnyelvCí felirat képében.
Véleményünk szerint egyelőre nem tehetünk egyebet, mint
azt, hogy Szpaszki nézetéhez csatlakozunk, aki az ő
-Inscríptíones-iében a következőket mondja: «Si ductus illi
omnino pro litteris, neque uero pro signis, de quibusfort
asse inter bornines conoenit, aut cbaracteribus ad sub
cribendum et subsignandum usurpatis, cu.ius generis sunt,
qu.ae Tamga ac Taoro appellata etiam nunc inter Nomades
Sibiria inueniuntur, babendi suni, nonne illi in orientali
u.m potius antiquis et bodiernis litteris, quam apud Celtas
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et Gothos quarendi oidebunturié?" S ezt a nézetet annál
inkább elfogadhatjuk mert a leideni könyvtárnak egyik,
eddigelé kevéssé ismert kéziratában, a «Tevarikh-i Al-i Szel
dzsuk»-ban (A Szeldzsuk-család története), ott, ahol a törö
kök ős törzseinek genealógiájáról van szó, hasonló jegye
ket találunk, melyek az egyes nemzetségek pecsétje vagy
bélyege (tamga) gyanánt vannak felsorolva. Ha már most
ezen jegyeket egymás mellé sorba állítjuk, ha nem is
mondhatjuk őket teljesen azonosaknak, de azonnal észre-
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vesszük a hasonlóságot az egyes vonások között és az írás
általános jellegében. Ezért van az, hogy mi ezen írásmód
nak török-nemzeti jellegéről beszélünk, mert e jegyek régi
ek, sőt nagyon régiek, s mert az illető törzsek nevének
mintegy képleges aláírását tüntetik föl, s ha nem is valamely
hivatalos okmány megjelölésénél, de legalább mint bélye
gek, mint az egyes törzsek állatainak ismertető jelei a no
mádok életében bizonyára jelentékeny szerepet játszottak.
Ha már most megemlijük azon körülményt, hogy a számos
nyájjal és csordával bíró pusztalakóknak társadalmi viszo
nyaiban mindig fölötte fontosnak kellett lenni a legelőhe
lyek felosztásának s határaik megjelölésének, és hogy még
a közelmúltban is a pusztaságon emelt dombok által jelöl
ték meg a legelők határait: nem lehet kizárva annak a le
hetősége, hogy a Minuszinszk közelében, valamint a
Szmolanka (az Jrtis egyik mellékfolyója) partján lev6 grá
nitsziklán talált és más hasonlóföliratok azon törzsek név
sorát tartalmazzák, amelyeknek a legel6i Jog e vidékeken
meg volt engedve, s így a legel6iJogra vonatkozó okirat gya
nánt tekintend6k. 1

'

Az írásjelek második kategóriája, t. i. a megfejtés elé
be kevesebb nehézséget gördítő ujgur írás tekinetében
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természetesen már jobban áll a dolog. Az ujgur fölirato
kat, melyekről Szpaszki Gergely a Zapíszkínak 12. köte
tében (1857) beszél, Dél-Szibériának két különböző
pontján találták. 1. Az egyik föliratot ugyanis egy bar
langban a Bukhtarrna folyó jobb partján, a
Bukhtarrninszk erődtől északra tizenkét versztnyi távol
ságban. E barlang magassága a bejáratnál három és fél
százseny, szélessége három százseny, de befelé mindin
kább szűkül, úgy hogy tizenkét százsenynél beljebb nem
lehet jutni, mert a vége felé már legföljebb egy arsin ma
gas és fél arsin széles. A föliratok a bejárat mellett jobb
ról voltak s néhány, felülről lefelé haladó függélyes sor
ból állottak más-más kéz által írva s ezért, Szpaszki úr vé
leménye szerint, különböző időből is származtak. Midőn
ez említett orosz tudós ezen vidéken járt, a fölíratoknak
már semmi nyoma sem volt; az ott lakó emberek állítása
szerint 1806-ban semmisítették meg, még pedig - ami hi
hetetlen - Klaproth által, aki Golovkin gróf követségével
együtt Pekingből való visszatérésekor azért követte vol
na el ezen herosztratoszi tettet, mert ez az írás az oro
szokra vonatkozó kellemetlen emlékezést tartalmazott.
De mellőzve a megsemmisülésük módját, nincs miért saj
nálnunk elveszésüket, mert a fölirat, úgy a mint az
-Inscríptones Sibiriacae- VI. tábláján van, semminemű se
gédeszközt nem nyújt a megfejtéshez sem, nemhogy
még historia i, vagy philológiai deductiókhoz. Mi azt his
szük, hogy az egész nem egyéb, mint terv és cél nélküli
irkafirka, vagy legjobb esetben ártatlan írásgyakorlat uj
gur és arab betűkkel. A felső rész határozottan csak fan
tasztikus irkafirka, míg a második, vers módjára írt töre
dékben néhány arab s egy ujgur szó olvasható, így: az 1.
sorban izz, a 2.-ban níkadr s a 10.-ben bolgan. A
bukhtarrninszki fölirat tehát - mellyel Pallas is foglalko
zott - absolute értéktelen. 2. Annál nagyobb érdeklődést
érdemelnek tehét az előbbiekhez hasonló azon föliratok,
melyek a Jenyiszej bal partjára, az Abakanszk szigetnek
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szemközt, az úgynevezett -atkeléshegyek- egyik sziklájá
nak vörös homokkövére írva még ma is megvannak. A me
redek sziklák függélyesen emelkednek a víz fölött s a föl
iratok, alacsony vízállás mellett, körülbelül hétlábnyi ma
gasságban vannak a víz színe fölött. Ezen föliratokat maga
Szpaszki 1811-ben látta s a következő év telén a kraszno
jarszki festő, Martin Khazjainov segélyével másolatot vett
róluk, melyet fordítás céljából közölt Igumenovval, az is
meretes tudóssal s egyúttal Kovalevszky és Popov tanítójá
val. Igurnenov úr eléggé őszinte volt kijelenteni, hogy a
fölirat betűit, melyek szembetűnő módon hasonlítanak a
mongolhoz, nem ismeri, de úgy látja, hogy a nyelv ettől
egészen különböző s valamely bokharai tudósnak segítsé
gül vevését ajánlja. Fraehn és Klaproth sem tudtak több fel
világosodást adni a Szpaszki -Inscrtptiones Sibiriacae»
jének V. és VI. tábláján levő föliratokra vonatkozólag. Vég
re sikerült Titov úrnak fényképezéssel új fölvételt csinálni,
- amit Szpaszki, öt részre osztva, a Zapiszki VIII. tábláján
közölt, - s amely az -Inscríptíones Sibiriacae»-ben megje
lent fakszimilénél sokkal hívebb. Az 1. szám az -arkeléshe
gyek» sziklájában levő egyik kő felső részén van, a 2. sz.
ugyanezen kő középső, a 3. pedig alsó részén, míg a 4. sz.
a második kövön, az 5. szám pedig a harmadik kövön van.
Midőn ezt s a Castrén által Minuszinszk közelében talált
föliratot Berezinnek, az ismert turkológusnak elküldötték,
az egész helyesen rámutatott az elsőnek ujgur eredetére.
Erre vonatkozó és Kosztrov N. A. herceghez intézett iratá
ban azt mondja ezen utóbbi említett orosz tudós: «Ami az
abakáni feliratot illeti, ez Dzsingiz-kán vagy elődei idejébe
tartozik és ujgur, t. i. ugyanazon nyelven van írva, amelyen
a Tokhtamis rendelete Jagailóhoz. A felirat értelmét meg
fejteni már azért is nehéz, mert a 6. sortól a 17.-ig alig le
het fölismerni néhány betűt, amit a végső sorokról is lehet
állítani, s úgy látszik, hogy vagy a másolat nem hű, vagy
az eredeti van már elmosódva az idő folytán. Továbbá van
nak egyes töredékek, melyek egymással semmiképpen
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nem köthetők össze s itt egy szó, amott egy betű által za
varba hozzák az embert. Az ujgurral és mongollal egyező
leg az a és i, továbbá z, ez, és k azonosak (?), míg a ro
kon jegyek: t, d, bés u váltakoznak egymással. Türelmet
lenül várva az új másolatot, ezt egy ideig magamnál tar
tom, ámbár valamely jobb példány reménye nélkül ilyen
re is ráadom magamat, melynek egyik sorában bes jüz =
ötszáz olvasható. Különösen sajnálom valamely kulcs hiá
nyát, mert ezzel az írás tartalma azonnal kitalálható, s az
egész fölirat olvasható lenne, ami azonban még most le
hetetlen».

Én oly szerencsés voltam, hogy a Kudatku Biliknek sok
helyen csaknem az olvashatatlanságig eltorzított szövegei
vel való többévi foglalkozás következtében szemeim az uj
gur íráshoz jól hozzászokván a Jenyiszej partján levő fölirat
megfejtésében több szerencsével haladtam, amennyiben
sikerült elolvasnom az előforduló szóknak több mint
kétharmad részét s bennük az írásra és nyelvre vonatkozó
lag a Kudatku Bilikkel közel rokon, sőt talán ennél régibb
keletű ótörök nyelvemléket fölfedeznem. Hogy a mondot
takról meggyőzőclhessék az olvasó, hasonlítsa öszsze az
-Ujgurische Sprachmonumente- címCí munkában levő fak
szimilét és a Jenyiszej partján levő foliratoknak a Zapiszkí
VIII. táblájáról ide mellékelt másolatát s azonnal szernbetú
nik úgy a vonások hasonlósága, mint az a körülmény,
hogy a tőszóktól a ragok és képzők el vannak választva.
Az írás ezen hasonlóságára vonatkozólag különösen ki kell
emelnünk, hogy az abakanszkí fölirat sem az oxfordi és
párizsi ujgur kéziratoknak, sem Timur és Tokhtamís leve
leinek, hanem egyedül a Kudatku Bíliknek frásmódjához
hasonlít, főleg ott, hol ennek másolója hanyagsázot árul el.
Különösen feltűnő a hasonlóság a f.LJ = k = kh, /- = sz, z,
9- vagy 0 = k, g, Y = r és G = i betűkben, melyek
egyéb ujgur kéziratokban különböző alakúak. E két írás
módnak egyezése tehát kétségtelen; s ha mindennek dacá
ra a teljes megfejtés lehetetlen volt, tekintetbe kell venni a
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következőket: előszőr e felirat legnagyobb részben oly pri
mitív és hanyag módon van írva, mint a Kudatku Bilik leg
rosszabb helyei; másodszor homokkőre levén írva, az el
mállásnak s eltöredezésnek könynyen ki lehettek téve; har
madszor a betűk fekete festékkel vannak írva, amely annál
inkább is elmosódhatott, mert negyedszer: a fölirat a Jenyi
szej vize fölött emelkedő sziklán van s így úgyszólván cso
dálatos módon maradt fenn egész máig. Arni végre az
egész fölirat megfejtésének főakadálya volt, az az írónak
alacsony rruveltségi foka és gyakorlatlan keze, akit inkább
érdekelt a betúk elnyújtása, mintsem a tartalom. A könnyebb
megértés céljából fölhozzuk itt a két első feliratot a mi
interlineáris korrekturánkkal s aztán az átírással és fordí
tással.

A.

I. :L 4. 5. (i. 7. S. 8.

A függélyesen, mégpedig balról jobbra haladó fölirat
nak átírása, az általunk olvashatónak talált sorokban, a
következő:
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B.

A.
1. Bu dur jer akszír ez az Akszír hely.
2. Tetilir taktu... Taktusnak nevezett.
3. lliladi határos.
4. Atluk jer atlik jer híres (megnevezett) hely.
S. Bek i i kelmejüb . a fejedelem népe nem jövén.
6 l egészen olvashatatlan.
7 . . . . . . . . . . . . . . . . I
8. Bolmasza, jaksilik kelszün. ha nem lesz, a jóság jöjjön.
9. Almasza malun ne vegye el jószágát.

B. átírása és fordítása:

1. Tangri kim bir. .. jülek
2. . .. bu töb a musz

egészen olvashatatlan.

hogy isten segítséget adjon.
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3. Ajik tönün keszülmez szün a világosság éjjel ne tűnjék el.
4. Csapmaka szu . harcolni egy hadsereg ellen.
5. Cserikin tüzmeke . . . sereget rendezni.
6. . tutszum möjüz . . ... győzze meg.
7. Jüz urluk [eke jaj bolub egynek százat megölő nyila levén.
8 ....

Ezen hiányosan és töredékesen közölt szövegből látha
tó, hogy olyan török nyelvemlékkel van dolgunk, melynek
grammatikai formáiból az ujgur nyelvnek és specialiter a
Kudatku Bilik nyelvének jellege túník ki, amit különösen a
teli/ír (a későbbi dejilír, azaz mondatik, vagy neveztetik),
tün-ün (azaz éjjel, az un adverbiális raggal) és jülek (segít
ség, mely csak a Kudatku Bilíkben fordul elő) szavakból
lehet kimutatni. Másodszor e szegényes nyelvemlék nem
mutatja fel semmi nyomát a mohamedán, helyesebben az
arab befolyásnak, az egy m.al (barom) kivételével, mely a
mongolban is előfordul, amely körülmény azon jogosult
gyanításra ad alkalmat, hogy e fölirat olyan török néptől
ered, amely az iszlámot még akkor nem vette föl, sőt való
színűleg valamely sámán-nép cornpositíója, legalább ilyen
szellem nyilatkozik azon imádságszerű könyörgésben,
melyben az isten segítségül hívatik a hadsereg megerősíté
sére s az ellenség meggyőzésére és élénken emlékeztet
azon sámán-imádságok és áldási formulák szellemére, me
lyeket részint Radloff közölt -Proben der Volksliteratur der
türkischen Starnrne Sudsibiriens- című műve I. kötetében,
részint pedig a «Grammatika Altajszkago jazika- szerzői.
Anélkül tehát, hogy az alapnak kevés és gyönge volta kö
vetkeztében semmi esetre sem jogosult kombinációkba bo
csátkoznánk, ezen török szöveget a Kudatku Bílíknél ré
gibb keletünek s így az eddigelé ismert legrégibb török
nyelvem.féknek tarthatjuk. A dátumnak pontos meghatáro
zása természetesen nem tartozik a lehetőségek körébe;
mert ha a Kudatku Bilik évszámánál (462, Kr. u. 1069) hát
rább mehetünk is, a már említett s a Zapiszki VIII. táblája
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5. föliratának utolsó sorában még egyszer előforduló
mai (barom) szó határt szab gyanításunknak; mert ez a
szó, mely csak Közép-Ázsiának az iszlámra való térítése
után jutott a pusztaság északi és északkeleti részébe, e föl
irat dátumának több évszázaddal való hátrább tevését sem
mi esetre sem engedi meg. Ha tehát kifejezzük azon néze
tünket, hogy az eredetileg szír betűk a VIII. század elején
már elterjedtek" keleti Turkesztánban, s hogy a nesz
toriánusok mCíveltségi szelleme, amint már Abel Rérnusat is
fölvette, 16 kelet felé egyrészt Szi-gnan fu""-ig elhatolt,
amint ez az ismeretes többnyelvű fölíratból kitCínik, más
részt pedig egészen a tatárokhoz eljutott: legföljebb a Kr.
u. IX vagy X századot vehetjük/öl aIenyiszejpartjdn levő
ujgurfölirat keletkezési idejéül. Az ilyen fölvétel ellenében
- mert állításról szó sem lehet - természetesen azt a kifo
gást lehetne tenni, hogy Dél-Szibéria török népei száza
dokkal később, azaz még akkor is ujgur betűket használ
tak, amikor ezeket Közép-Ázsiából az arab írás kiszorítot
ta, amint ezt Radloff tanártól Barnaulból küldött ujgur föl
iraton látom: de a mi ide vonatkozó véleményünkben nem
annyira az írás, mint inkább a nyelv határoz, márpedig az
abakanszki fölirat nyelve legalábbis olyan régi, ha ugyan
nem régibb, mint a Kudatku Biliké.

Ha már most összefoglaljuk azon eredményt, melyet ed
digelé Dél-Szibéria régiségeinek kutatásával nyertünk,
azonnal nyilvánvalóvá lesz, hogy a török nép geográfiai el
terjedése, emberemlékezetet meghaladó idő óta, az Altaj és
Szajani hegységtől, vagyis onnan kezelve, ahol még ma is
van a török-tatárok és mongolok határvonala, egészen a
Fekete-tenger északi partjáig, sőt talán a Pruth folyóig ért;
hogy műveltségi foka, melyen állott, csak keveset külön
bözött attól, amelyen találták az oroszok, Dél-Szibériában
való megjelenésük idejében; hogy valamely nemzeti írás
nemmel való ismeretségük nagyon is problematikus, mert
a legelső írást a nesztorinus-keresztény müveltség útján is
merték meg; s hogy végre szokásaik s erkölcseik eredeti-
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ségét Dél-Szibériának említett részeiben - a pusztaságnak
Volga-melléki széléig - tartották meg legtovább és legtisz
tábban. Ilyen és más hasonló sejtelmeket nyerhetünk
ugyan a török régiségek beható vizsgálata által, de ezek
még korántsem alkalmasak arra, hogy vezetésük mellett
bejárjuk a történelem-előtti kornak homályos térségeit és
földerítsük a török népnek eredetét és legifjabb korát.

Természetesen reflektálhatnánk még azon tudósok né
zetére, akik úgy a kurgánokban, mint a kőképekben nem
török, hanem kizárólag finnugor emlékeket akarnak fölfe
dezni, de azt hiszem, itt sem helye, sem ideje nincs annak,
hogy az erre vonatkozó vitában a szükséges fölvilágosítást
megadjuk. Ami, később bővebben kifejtendő nézetünk
szerint, a finnugor elem sohasem nyomult annyira elél fe
lé, hogy még a Fekete- és Káspi-tenger között lakott
kúnokban is finneket vagy zürjéneket és permieket lehet
ne sejteni, mint Eichwalcl teszi, s az Asztrakánban, a doni
kozákoknál, a Kharkov és Kherszon kormányzóságban s
Krímben előforduló halmok és kőképek semmi esetre sem
származhatnak csúcl eredetű emberektől, amint eddig hit
ték. Ezen emlékeknek az Altaj keleti részében levőkkel va
ló feltűnő hasonlósága kétségtelenné teszi török eredetü
ket; mert Abulghazi tanúskodása és az eredeti török «kur
gán» név biztosabb alapul szolgálnak, mint a Herodot-féle
tulajdonnnevek etimológiájára épített hipotézisek.

JEGYZETEK

1 A kurgán szó a kw; fölemelni, igéből származik, jelentése te
hát «emelkedés, halom, dornb-. Éppen így az orosz mogila
(olv. magila), sír, alapjelentése szerint «magaslat, emelke
dés«, mert azt mondják: -magíla szipat-, sírt feltölteni s nem
ásni. V. ö. magyarul máglya, Haufen. V. ö. P. von Koppen
-Ueber Tumuli in Russland- (Si.-Petersburg. 1836), 2. lap.
Nem tudom felfogni, hogy miként jöhetett e ruclós azon kü-
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lönös gondolatra, hogy a török kurgán szót a perzsa kur
(sír) és lehane (haz) szóból magyarázza.

' Zapiszki, 122. lap.
1 A krími szobrokat éppen művésziesebb formájuk miatt tartja

Henszlmann I. a gótok munkáinak. Lásd: .. L'áge du fer.
Étude sur l'art gothique" (Budapest, 1878)

Lásd Potanintól: .. Ocserkí szjerevo-zapadnoi Mongolt]
(Vipuszk), Il. 46-76. l.

' Erre vonatkozik a következő ujgur vers (Kuclatku Bilik, 109.
1. 17. vers):

Juketti ataszuka as szub ögüs
Csikajka üledi köb altun körnüs.
(Áldozott atyjának sok ételt, italt,
A szegényeknek osztott sok aranyat: s ezüstöt.)
6 "De rebus Gothtcís- 53. caput.
7 Lásd: -Mernoría sobra las notables excavaciones hechas en el

Terro de los Santos, publícada por los P. P. Escolapios de
Jech, etc. Madrid 1871. (Henszlmann után idézve.)

8 Zapíszkí, 135. l.
9 Zapiszki, 146. l.

10 Zapíszki, 135. l.
" Lásd: «Primitive Kultúr des turko-tatarischen Volkes-, 197. 1.
12 Ugyanott, 128. 1.
13 Ugyanott, 188. I.
" Ilyenforma nézetet fejezett ki Wetzstein úr, a berlini antropo

lógiai társaság 1877. évi január 20-án tartott ülésén, egy,
Szmolenszk mellett 1873-ban talált kófelíratról, amelyet va
lamely lelkesült antropológus már föníciai írásnak akart ma
gyarázni. A beduinok életének és nyelvének tudós ismerő
je Damaszkusztól keletre, különböző helyeken, veszm-eket,
azaz jegyeket (egyes beduin törzsek bélyegei) talált, melyek
ilyen alakúak:

? >< T = ) ~ -~ LL-(.) ~t- IIT :/\ 't' 110 1111
melyek közül némelyik hasonlít a török tarnga-khoz s me
lyek valószmüleg szintén a különböző nemzetségek és tör
zsek legelőinek megjelölésére szolgáltak (v. ö. -Globus
XXXII. 256).

15 -Ujgurische Sprachmonumente-, 14. l.
16 -Iournal des Savants", Octobre 1821., 559. l.
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IV. A MŰVELTSÉGI
MOZZANATOK BIZONYSÁGA

Hogy valamely nép primitív kultúrájának a nyelvben
megőrzött momentumai milyen természetűek s milyen
bizonyító erejűek az illető nép őstörténetére nézve és
hogy általában a török műveltségi szók mit beszélnek
nekünk a törököknek praehistorikus koráról: azt már
évekkel előbb megjelent egyik munkámban részletesen
kifejtettem.' Itt tehát csak ezen munkának eredményét
foglalom össze röviden, amennyire könyvem keretébe
illik. Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy ha ha
sonló kísérletet tehettek a sémi és árja nyelvcsalád terén,
amott Kremer és Hommel az arabokra, emitt Babu
Rajeridra Lala Mitira és Zimmer' a régi híndukra vonat
kozólag: mi ugyanezt a török-tatár népterületen annál
több reménnyel tehetjük; mert először a török nyelvnek
ragozó jellege megengedi, hogy egészen tisztán és vilá
gosan lássuk az egyes szók mivoltát és formáit s így az
etimológiai kutatásokat kevesebb veszéllyel lehet érté
kesíteni az etnológiában; másodszor, mert a török nyelv
kincs olyan bámulatos stabilitás által tűnik ki, hogy a
csaknem kilencszáz geográfiai mérföld hosszú s majd
nem éppen ilyen széles török népterületen, a Lénától
Szíriáig, tulajdoképpen nem török testvérnyelvekról, ha
nem csak dialektusokról beszélhetünk. Tekintve azt,
hogy a legrégibb török nyelvemlék, t. i. a X. század má
sodik feléből eredő Kudatku Bilik tanúsága szerint -
melyről még többször lesz szó s melyet a török nyelv
nek minden ismerője ma már könnyen érthet - közel ki
lencszáz év alatt csak nagyon kevesett változott, e stabi
litást sokkal régibb korszakra is könnyen visszavihetjük.
Sőt még tovább is mehetnénk s állíthatnók azt is, hogy
a törökök nyelve, azon időtől fogva, mikor e nép a kö
zös urál-altaji törzstől elvált, a legújabb időkig csaknem
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változatlanul maradt, mert azon szók, melyek az emberi
gondolkozás első fogalmait fejezik ki, még mindig azon
eredeti formájukban vannak meg, melyet az általuk je
lölt tárgyak vagy tevékenységek tulajdonságából és ter
mészetéből merített felfogás ruházott rájuk. Ha megfi
gyeljük például az egyes testrészek neveit, azt találjuk,
hogy

a láb aiak?", a «lépni"
a kéz elie, alik, a «venni, fogni"
a szem köz,
a fül kutak,

a «látni"
a «hallani"

az ajak tutkak, a «fogni"
a fog tis, a «törni, átlyukasztani"

jelentésű ata-ból
al-bál
kör-bői
kul-ból'
tut-bál
tis-bői stb.

származik és e szerint a láb lépő, menő; a kéz fogo, ve
vő; a szem látó; a fül halló; az ajak fogo, megfogó, a fog
törő, szétzúzó, összeőrlő; - s mind e szók olyan tövek
bői és olyan képzőkkel alakultak, melyek egész máig
változatlanul maradtak. Ilyen eredetiséget s a szóképzés
nek világos és átlátszó formáját más ismeretes nyelvben
nem lehet föltalálni: s minthogy így van ez az egész tö
rök szókincsben, t. i. az emberi gondolkozás és cselek
vés legkülönbözőbb fáziaira vonatkozó fogalmaknál is:
csakhamar azon meggyőződésre jut az olvasó, hogy itt
egy olyan kristálytisztaságú üveg áll szolgálatunkra,
amelyen keresztül a gyakori csalódások veszélye nélkül
pillanthatunk vissza a török nép őstörténeti múltjának
messzeségébe.

63



Ha most kezünkbe vesszük ezen üveget s megnézzük,
hogy mit bizonyítanak tulajdonképpen a múveltségí szók,
azt fogjuk látni, hogy: először úgyszólván megjelölik azon
geográfiai határokat, melyek közt mozgott a török nép, lé
tezésének legifjabb korában; másodszor fölvilágosítást ad
nak az iránt, hogy az egyes törzsek milyen szomszéd né
pekkel érintkeztek mívelőclésük egyes fasísaíban: harmad
szor azon mód, ahogyan az egyes fogalmakat kifejező szók
képződtek, megmutatja egyszersmind a mívelődésnek és
társadalmi életnek kezdetét is. - Ami a geográfiai határokat
illeti, bizonyos állatok és növények elnevezése - mondhat
juk - egész világosan rámutat azon geográfiai szélességi
fokra, ahol a török nép bölcsője volt. Ha tekintetbe vesz
szük, hogy a törököknél a magas északra s ennek attribu
tumaira vonatkozó fogalmak eredeti köz-török szóval fe
[eztetnek ki, amyennyiben pl. a tél kifejezésére a hóvihar
fogalma szolgál alapul s a hidegség és szél ugyanezen tő
ből eredtek; hogy továbbá a bocipdre és jávorszarvasra
eredeti szavuk,' míg másrészt a kecske éspárduc, mint dél
ről jövő állatok, megnevezésére csak a perzsából kölcsön
zött szavuk van: minden nyelvfilozófia nélkül azonnal be
látjuk, hogy az őshazának Ázsia azon részén kellett lennie,
amely úgyszólván éghajlati határt képez a fagyos észak és
a pusztaság délibb földöve között. Anélkül tehát, hogy a
határok pontos megjelölésébe bocsátkoznánk - ami csak a
fantázia müve lenne - azAngara, jenyiszej, Oh és Irtis for
rásvidéken és Jelsőfo~yásánál levő nyelvterületet tekinthet
jük a török nép bölcsőjének, amelybol egyes töredékek már
nagyon korán nyomultak délre és délnyugatra, míg ellen
ben észak és kelet/elé csak nagyon ritka és csak önkényte
len költözködési mozgalmat árultak el.

Ezen folvételünket másrészről a növényvilágra vonatko
zó kultúrszók is támogatják. Amint a törököknek legelső
élelmiszere a hú.s volt, mert az et szónak alapjelentése
«táplálék, élelem», úgy a táplálkozásra használt legelső nö
vény a köles, tarik, tari volt, mert e szónak tulajdonképpe-
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ni jelentése «vetőmag, vetés» (v. ö. tari-, magot vetni).
Egyébiránt a régi árjáknál is ugyanez az eset á.11. Plinius a
kölest -ornniurn frugum fertilissimum=nak nevezi, hozzá
tevén." «ex uno grano sextarii terni gignuntur, serí debet in
urrudís.. (V. ö. e magyar közmondást: fizet, mint a köles.)
AX. században is a nép fő élelmiszerének írják, mely mel
lett szerepel még a búza és arpa (bugdaj és arpa, míg
egyéb gabonanerneknek, milyen a holcus sorghum és rizs
- dacára, hogy a mai törökök taplakozasaban nagy szere
pük van - mint délibb éghajlat produktumainak nincs ere
deti török nevük, hanem a dzsúgeri és pirindzs, perzsából
vett nevek alatt ismeretesek. Még számos ide vonatkozó
példát fölernlrthetnék, de mivel az előbb említett munkám
ban ezt már részletesen megbeszéltem, s itt csak e tanul
mányomnak legfőbb momentumait akarom érinteni, elég
ha annyit jegyzek meg, hogy a török nyelvnek ,1 fauna és
flóra körébe tartozó kultúrszavai a török nép bölcsőjének
földrajzi fekvését elég nyilvánvaló módon megjelölik. A
kulturszók tanúskodásából következtetve azt lehetne hin
ni, hogy a törökök már őshazájukban ismerték a tengert
(mare), mert van rá eredeti török szavuk, t. i. tengiz. Hogy
ezen téves felfogásnak elejét vegyük, ki kell jelentenünk,
hogy e szónak tulajdonképpeni jelentése «széles, tag: s míg
a köl (lacus) a kisebb tavak, mint Iszik-köl, Kara-köl, Sór
köl stb., addig a tengiz a szárazföldön levő nagyobb kiter
jedésű tavak megnevezésére használtatott, mint például
Aral terigizi (Aral-tó), Balkhas tengízí (Balkhas-tó). A tulaj
donképpeni tenger, a mare, Oceanus fogalmára soha sem
volt szavuk, valamint a folyam fogalmára sem, mert ez
utóbbit a közép-ázsiai török a perzsa nyelvből átvett derja
szóval jelöli; ellenben a kisebb folyókat már az eredeti tö
rök csaj és irmak (folyó és patak)' szókkal nevezik.

Szintén ilyen terrnészetúek lesznek észrevételeink, ha a
törökök szellemi, testi, erkölcsi, vallásos és állami életére
vonatkozó kultúrszókat vizsgáljuk; mert meggyőződünk
arról, hogy az emberi és társadalmi fejlődésnek mindezen
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különbőző fázisai valamely népnek hozzájárulása, - azaz
idegen befolyás nélkül, tisztán a törökök világnézetéből és
egyéni felfogásából alakultak ki, s hogy tehát a genetikus
korszak az önállóság és eredetiség jellemző nyomait viseli
magán. - Mindenekelőtt teljesen ki van zárva a kínai kul
túra befolyásáról való gyanítás; mert dacára, hogy a kínai
ak a Kr. e évszázadokig egyenes közlekedésben álltak a
velük közvetetlen szomszédos törökökkel s ezeket gyak
ran megverték, vagy szövetsésegeikhez számították, mégis
a műveltségi momentumok segélyével kimutatható semmi
féle hatást nem gyakoroltak a legrégibb annalisaikban kü
lönböző nevek alatt előforduló s a Tien-san északnyugati
részén tanyázó nomádokra, akik alatt csakis a törökök ért
hetők. Sőt még a buddbisrnus kultúrájának befolyása sem
jöhet szóba, amely vallás pedig, buddhista utazók állítása
szerint, a Kr. u. első században egészen az Aral-tóig el volt
terjedve; mert különben a nyelvnek fel kellene mutatnia e
hatásnak valami, habár legcsekélyebb nyomait is, - amint
ezt a mai teleutoknál látjuk, akiknek mitológiájára annyi
hatással volt a buddhísmus, amennyi momentumát őrzi
nyelvük a mongolokkal való szorosabb érintkezésüknek.
Talán csak a már nagyon régóta letelepült és jelentékeny
kultúrájuk által kítúnt ujgurok tesznek e tekintetben kivé
telt, amennyiben állami és társadalmi rendjük csak a kínai
műveltség segélyével jöhetett létre; de még ezt sem lehet
kimutatni az ujguroknak általunk ismert nyelvéből, ha csak
a Klaproth hozta ujgur szógyűjteményt - mely kínai szer
zőktől származik - nem vesszük alapul.

A törököknek az északi népekkel, t. i. a finnugorokkal
való közlekedését illetőleg könnyen lehetne azt gondolni,
hogy ezek, mielőtt a törökök kiszorították őket az Altajból,
az utóbbiakra bizonyos tekintetben hatást gyakoroltak s
egyéb békés foglalkozás közt az ércrnüvek és fegyverek
készítésére oktatták őket. Mondom, ilyen nézetre könnyen
jöhetnénk, ha a bányászati dolgokban s az ércek kezelésé
ben való művészi ügyességüket, melyről Eichwald,8
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Köppen, Rittich és mások műveiből olvashatunk, érdeme
szerint méltányoljuk s ha egy letűnt kultúrának emlékei
gyanánt fölemlítjük azon féldombormüveket és véseteket,
melyekkel az Altajtól a Donig húzódó kurgánok mellett ta
lálható kőképek vannak díszítve s azon tárgyakat, amik
ezen sírokban levő csontvázak mellett vannak. Hogy a haj
dani csüd bányáknak" a felső Irtis, az Isim, Tobol és Iszer,
valamint a Bjela és Csuszova mellékén előforduló számos
maradványai az Altaj ezen vidékén, de különösen a telec
ki tó körül finnugor népeknek egykori szomszédságát két
ségtelenné teszik: azon ma már senki sem vitatkozik. De
még ezzel az ugoroknak a törökökre gyakorolt képző ha
tása koránt sincs bebizonyítva. Mindenekelőtt az ugorok
kivándorlásának ideje az Altajból csak hipotézisekre van
építve; aztán meg az is lehetséges, sőt a legnagyobb mér
tékben valCíszínü, hogy a kiszorított ugorok helyére jutott
törökök nem folytatták e foglalkozást, mert a török kurgá
nokban található érceszközök és fegyverek éppen úgy le
hettek zsákmányul nyert tárgyak, mint az iparnak és meg
telepedett életmódnak sok egyéb produktuma, amelyek
ilyen módon minden időben jutottak a törökökhöz."?' A
nyelv tanúskodásán alapuló véleményünk szerint ezen
mesterséggel a régi időben sem foglalkoztak a törökök,
amint ma sem igen foglalkoznak. A különböző ércek nevei
egész máig nagyon ingadozó jelentésűek és leginkább a
színük által keltett benyomás után vannak képezve. Az
arany neve (altun és hizil) tulajdonképpen "vörös" -et je
lent, az ezüsté (alecse'?") .. fehér=et, megjegyzésre méltó
azonban, hogy az ezüst- mert másik neve kömüs - elein
te az érc vagy ásvány általános fogalmát fejezte ki, mint
hogy neve a köm (elásni, elrejteni) igéből származik és e
szerint -eldsottat, elrejtetteu" jelent."?" Hasonlóan áll a do
log a réz megnevezésével is, melyet az alta] és csagataj di
alektusokban bakir-pakrasz-nak, a jakutban pedig al/an
nak, azaz vörösnek neveznek. Az ólom és bronz nevét a
mongoloktól vették a törökök, csakhogy a dzeszmongolul
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rezet, az ebből Jett török dsez, jez bronzot jelent." Végre a
vas fogalmát (temir) olyan szó fejezi ki, melynek eredetije
lentése «tömött, szilárd, massziu- s talán a kevésbé tömött
vagy szilárd kőtől való megkülönböztetésért van így nevez
ve. A bányászatra vonatkozó egyéb kifejezések teljesen hi
ányoznak a török nyelvből s ezért az a gyanítás, hogy az
ugorok a szomszéd törökségre ilyennemü kulturális befo
lyást gyakoroltak volna, teljesen alaptalan.

Amit e tekintetben némi bizonyossággal lehet állítani,
csak azon kulturális hatásra szorítkozik, amit a régi Perm
gyakorolt Dél-Szibéria és Közép-Ázsia törökjeire a Perzsiá
val és nyugati Ázsiával való közlekedése révén ..Én ugyan
is Aspelin azon nézetéhez" csatlakozom, hogy Perm keres
kedése, időszámításunk első ezredében, nem a Volga men
tén s a Kaukázuson át, hanem az Irtisen, a pusztaságon és
a régi Szogdián keresztül vonult dél felé; s mivel a törökök
azon időben ugyanazt a szerepet játszották a turáni felföl
dön, amit a mai ídőben, ezért az Irtis felső folyásánál, vagy
is Dél-Szibériában normalizálodó törzsek éppen oly mér
tékben lehettek kitéve az ugor kultúra hatásának, mint a
Szogdia közel szomszédságában lakó törökök az iráni mű
veltség befolyásának.

De egészben véve a török nyelv csak igen kevés s azon
felül nagyon bizonytalan nyomát mutatja fel az egykori
kölcsönös közlekedésnek, melyben a törökök és ugorok
állottak egymással. Az ilyen nyomok, könnyen érthető ok
ból, csak az altajíak és kirgizek nyelvében fordulnak elő,
de ezeket sem tudjuk még ma részletesen kimutatni, mint
hogy ezen nomádok szókincsét még nem ismerjük telje
sen. 11 Egyelőre csak két szót akarunk fölemlíteni például.
Egyik a kara-kirgiz manasz, monda, elbeszélés, melynek
töve man, a török nyelvben nincs meg, míg a cseremisz
ben (man a. m. dicere) és lappban (muone a. m. norni
nare) előfordul. xxx:v Másik a kazak-kirgiz pala, rét égése, tu
lajdonképpen «égés» melynek pal töve a törökben ismeret
len, míg a finnben pali azt jelenti: -égnt-. S mivel helytelen
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volna az a föltevés, hogy ezen és más hasonló szók még
az ősidőből, t. i. az összes urát-altaji törzsek együtt-lakása
korából maradtak meg a kírgízben, ezért ezen és más ilyen
szóknak ugor eredete kétségtelen. De, mint már mondot
tuk, az ilyen szók száma nagyon korlátolt; mert ha megen
gedjük is, hogy két népnek egymás szomszédságában va
ló lakása sohasem történhetett meg anélkül, hogy a kölcsö
nös érintkezésnek valami nyomát ne viselné nyelvük: más
részt számba kell vennünk azt a már alapjában különböző
jellemet, mely az ugorokat, mint az északi égövnek s er
dős, hegyes és rnocsaros vidékeknek lakóit a törököktől,
mint par excellence puszta-lakóktól eleitől fogva elválasz
totta s még ma is elválasztva tartja.

A délről ható kultúrának befolyásával már egészen más
képp áll a dolog. Már azon körülménynél fogva is, hogy az
ember, társadalmi életének primitív állapotában, ösztön
szerű vonzódást érez az enyhe és növénydús elél iránt, föl
lehet tenni a töröknek az ókorban árjáktól lakott déli vidé
kek felé való költözködését, amely körülmény igazolja az
árjákkal való már korai és gyakori érintkezés fölvételét. S
ezen érintkezés nyomai nemcsak a török, hanem a perzsa
s főleg az új-perzsa nyelvben is föltalálhatók. Hogy az isz
lám előtti korban a parszí hitet terjesztő buzgalom mennyi
re hatolt el a Hirkániai sivatagon és a Jaxartesen keresztül
a pusztai török nomáclokhoz, arra nézve nincsenek pozitív
adataink; de hogy ez utóbbiaknak - akár tulajdonképpeni
misszionáriusok, akár szogcliai, baktriai vagy khorezrní ke
reskedők közvetítése útján - volt tudomásuk a tüzímádas
ról: azt néhány perzsa eredetű kultúrszó eléggé bizonyítja.
Amint a perzsa khuda (isten) északkeleti irányban egészen
a elél-szibériai törökökhöz eljutott, akik között a sámán al
tajiak, teleutok, erdei tatárok stb. - kiknél az iszlám elter
jesztése eredménytelen maradt - pogány ístenségüket még
ma is kudaj-nak nevezik: úgy másrészről az istennek egy
másik perzsa neve t. i. izdan, a kúnok-, vagy úzokhoz ju
tott jezda alakban," sőt a magyarok e szót már a IX. sza-
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zadban magukkal hozták Európába s a Deus fogalmára
mind e mai napig az isten szavunk van.'""v A parszi vallás
hatásának eredményei még a török pa/van, 15 vagyis szent
( perzsa pabliuan), deo rossz szellem (perzsa div)jada vagy
dsada, 16 varázs (perzsa dsadu) stb. szók, melyek nem az
újabb moszlím-perzsa mCíveltség közvetítésével, hanem
még a régi parszí kultúrából jutottak a törökökhöz; hogy
ez csakugyan így volt, bizonyítja ezen és más perzsa szók
előfordulása a magyaroknál, 17 kik a távol keletről a IX. szá
zad közepe felé vonultak át déli Oroszországon, amikor
moszlim-perzsa müveltségról általában még szó sem lehe
tett, sőt ez a rnoszlírn-perzsa mCíveltség egyáltalában soha
nem tudott áthatolni a Kaukázuson, s annál kevésbé jutott
az Urálig. - Sőt a törököknek még erkölcsi életében is van
nak nyomai a parszí kultúra hatásának, ilyen például az a
tisztelet, mellyel a tCíz iránt viseletetnek; mert a tuzbe köp
ni, a tüzet vízzel eloltani, a forró ételt fújni, a túzheiynek
hátat fordítani stb., a nomádok még ma is véteknek, vagy
legalább neveletlenségnek tartják; továbbá a tCíz által való
megtisztítás, amit már föntebb említettünk, - mind olyan
szokások, melyeket az iszlámnak több száz évig tartó ural
ma nem tudott megsemmisíteni s amelyeknek forrása csak
a parszí kultúra befolyása lehet.

A törökök és perzsák ezen régi és közvetetlen érintke
zésének egészen természetes következményeül tarthatjuk
másrészt azt, hogy e kölcsönös érintkezés nem történt meg
anélkül, hogy hogy a perzsakon is nyomokat ne hagyott
volna. Eddigelé mindig azon téves nézetből indultak ki,
hogy az új-perzsában levő számos török kölcsönszók csak
a Xl. századból, vagyis a törököknek Szeldzsuk utódai alatt
való megjelenésük idejéből datálódnak s az óperzsa nyelv
ben még nem voltak meg. Ha a Zend-Aveszta nyelvét s a
pehlevit vesszük, bizonyos mértékben, de nem föltétlenül,
igaz lehet ez az álhtás:" de hogy vajon a népnyelv, a mai
Irán északi részén, vagyis az etnikai határon, már sokkal a
Szelclzsukiclák előtt nem vett-e át török szókat s vajon már
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a parthusok - kiknek török nemzetisége a legnagyobb
mértékben valószínű - nem szerepeltek-e az idegen nyel
vi hatás közvetítőiül, mindezt bajos volna tagadni. Megen
gedjük, hogy a perzsák nemzeti gyűlölete a törökök irá
nyában mindig intenzív volt és méltán; de amint a barom
tenyésztés, hadügy és jó lovassá levés dolgában sokat ta
nultak a törököktől, úgy ezen idegen műveltség új fogal
maival együtt az ezeket kifejező idegen szókat is átvették.

Nincs itt helye annak, de hiányzik is elegendő szakísme
retem az árja nyelvcsalád terén, hogy az oly sok török ere
detü, de valódi iráninak tartott szók kérdését tüzetesen
megbeszéljem. De mégsem mulaszthatom el, hogy, leg
alább röviden, ne utaljak azon hibákra és helytelenségek
re, melyeket nemcsak európaiak, hanem keletiek által írott
perzsa szótárakban is találunk. Példaképpen fölemlítem
Johnson nagy szótárát («Dictionary of Persian, Arabic and
English», London, 1852), amely a Burhani Kati, Ferhengí
Suúri stb. szótárak alapján készült s amelyben számtalan
olyan szó perzsának van jelezve, melynek török eredete
határozottan kétségtelen. Ilyenek pl. as (étel), asam (éle
lem), al (vörös), alau (láng), ordu (tábor), alak (sátor),
ortak (kereskedő), csekus (kalapács), esek (penis), csahir
(korcsma), cserger (zenész), csapule (gyors), csadir (sátor),
csak (idő), csaku (kés), csal (szürke), cseepen (köpönyeg),
bogra (vadkan), bahaul (konyhafelügyelő), tagar(edény),
tamga (bélyeg), turnan (köd), tösek (ágy), tomen (halom,
rakás), taj (ünnep), szal (tutaj), kas (szemöldök), kak (szá
rított hal vagy hús), kacs (kos), hadagan (tilalom), karaul
(őr), kalauz (kalauz), kaltak (nyeregfa), kur (fegyver),
kasun (sereg), kevek (üres), kötek (bot), kel és kecsel (ko
pasz), körüs (képzelet), kör (vak) stb. Ezen, az irodalmi és
népnyelvbe behatolt szók többnyire az Ilkhaniclák és
Helagiclák korából valók, ámbár másrészt vannak olyan tö
rök szók, melyek részint sokkal régebbi korból származ
nak, részint ma már etimológiai vitatkozás tárgyaiul szol
gálhatnak. Az első kategóriába tartozik a szub, víz, mely-
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nek ezen eredeti formája csak a a legrégibb ujgur nyelvem
lékben fordul elő; továbbá a kazkan (kazán) és haskak
(vezető), ma kazan és hasak, melyekben a képzőnek kez
dő k-ja egy régi grammatikai alakra utal. Ami az utóbbi ka
tegóriát illeti, erre idézzük a következő példákat: szalar
(vezér), a török szal (küldeni, mozgásba hozni) igéből ké
pezett norn. agentís sór(sós), v. ö. tör. sur, sós puszta, ma
gyar só, vogul csaz, só; ezenkívül megjegyezendő mé~,
hogy a perzsában e fogalom kifejezésére perzsa eredetLÍ
szó a nemek. Továbbá khane (ház) a török konak (ház,
szállás) szóból, mely a kon, letelepedni igéből ered; ebun
(vér), melynek a török kanhoz több köze van, mintsem
pusztán véletlen hangbeli találkozás.

Ennyit Iránnak nyelvéről. Az árja világnak északi határ~
vonalán, t. i. a Jaxartes és Zerefsan partjainál már korábbi
és mélyebb nyomokat hagyott a török nép és nyelv hatá
sa. Sőt ez a hatás a tádzsikokná1 már a nyelv belső szer
kezetét is megtámadta; mert például a perzsa der-itv, itt és
der-eti, ott helyett azt mondják in-ba (itt) és on-ba (ott),
vagyis törökösen egy ótörök ragot tesznek a névmás után;
továbbá a török ki/gen (jött), kitken (ment) stb. példájára
képeznek ilyeneket: amedegi (jött), reftegi (ment) az igazi
amede eszt és refte eszt perzsa kifejezés helyett. Ott pedig,
ahol az iráni elem kevésbé kompakt volt, például a
Jaxartes középső folyásánál, a török nyelv egészen legyőz
te az iránit, mert - amint látjuk - a szartok perzsa anya
nyelvüket a törökkel cserélték föl, ámbár fizikai minősé
gük nagy részben egész máig iráni maradt. 19 És ezen
eltörökösítésnek már jó korán meg kellett történnie; mert
a Kudatku Bilik már a Xl. században a tadzsíkokröl és
szartokról mint önálló nemzetekről beszél. Ezt bizonyítja
Közép-Ázsiának az első arab geográfusoknál előforduló
topográfiai nomenklaturája is, mert például az Akhszí-ket,
Bej-kend helynevek a perzsa ket (ház) és kend (hely), meg
a török akhszi (fehér, szürke) és hej (fejedelem, herceg)
szókból vannak összetéve és tökéletesen igazolják azon
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föltevést, hogy az illető helyeken már az iszlám előtti kor
ban törökök laktak.

Ha tehát a török kultúrszókban levő egyes fénysugara
kat gyújtólencsével összegyűjtjük és ennek világa mellett a
történelem előtti kor sötétségébe visszapillantunk, azt fog
juk látni, «hogy testestül-lelkestül igazi nomád néppel van
dolgunk, amelynek túlnyomó száma, emlékezetet megha
ladó idők óta, Ázsiának és Altajtól a Volgáig terjedő és fü
vei, náddal födött lapályain barangolt méneseí, nyájai és
gulyái kíséretében; csak állatainak tejével, húsával és zsír
jával táplálkozott s csak állatainak bőrével ruhazkodon,«
Igen, a törökökben olyan népet látunk, amely ősi létének
föltételei következtében, örökös vándorlási vágytól elra
gadtatva és kalanclszomjtól Cízetve, kedvezőbb klimatikus
és territoriális viszonyok utáni epekeclésében, már nagyon
korán át-áttörte sivatag hazájának korlátait és a szomszé
dos népeket örökös háborúkkal ostorozta; - olyan népet,
amely felső Ázsia etnikai káoszának hömpölygésében és
tolulásában legelőször elél, illetőleg délnyugat felé nyomult
és így az ural-altaji néptörzs azon ágának tekintendő,
amely úgy a közép-, mint az újkorban legjobban beleavat
kozott a nyugati világ sorsába. Ezt az előnyt azonban el
akarják vitatni a törököktől újabb kutatók, akik ezt az ugo
roknak tulajdonítják és Herodotnak etnikai nómenk
laturáját ugor népek mai neveivel azonosítva azt állítják,
hogy a Kr. e. korban vogulok, zürjének, mordvinok és vot
jákok laktak egészen a Káspi-tenger partjáig, sőt még azt is
be akarják bizonyítani, hogy Perzsiában és Asszíriában is
laktak ugorok." A féktelen képzelődés ezen szüleményé
vel - amely leginkább olyan tudósoktól származik, akik
sem az ugor, sem a török népeket és nyelveket nem isme
rik - valóban kár volna behatóan foglalkozni. Az etnológi
ának ma már nem szükséges, sőt nem is szabad többé agy
rémekre építeni, ez csak a tényeket, vagy ezek helyettesí
tőit, t. i. a kultúra maradványait és a nyelvbeli monumen
turnokat használhatja fel, s mivel az ugoroknak állítólag
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délen létezett őskori szellemi és fizikai uralmáról egy árva
szó, egy parányi emlékezet sem maradt fenn, azért mi
megmaradunk azon előbbi nézetünk mellett, hogy a törö
köknek geogrdfiai elterjedése az őskorban csak nagyon ke
veset különbözött a maitól, valamint általában az urál-altaji
népeknek a történelmi kor elején megvolt etnikai csopor
tosulása már évezredek óta alig változott valamit. A vogu
lok, osztjákok és zurjének emberi emlékezés óta s bizo
nyosan már az őskorban is mai hazájukban laktak és nem
délről költözködtek oda. Ők nem valamely, egykor hatal
mas népnek töredékei, amint némely tudós fölhevült fan
táziája képzeli; mert ámbár régebben jelentékenyebb szá
múak valának, mégsem tartoztak soha azon népek közé,
amelyek a világtörténelem színpadján szerepeltek. E tekin
tetben tökéletesen egyetérthetünk Ahlquistnak teljesen
azonos nézetével (vl.lnrer Wogulen und Ostjaken» 27. lap);
mert Ázsia beljesében az ural-altajiak etnikai csoportosulá
sának képe, főbb vonásaiban, mindig ugyanaz maradt. De
ezzel nem azt mondtuk, hogy a számra nézve nagyobb és
hatalmasabb törzsek, mint pl. a törökök, elél és nyugat fe
lé tartó ideiglenes vándorlásukat nem kezdették meg na
gyon korán. A törökök vándorlásait a Volgán és a pontusi
tartományokon keresztül Pannoniába vagy a Oxuson és
Görgenen át az iráni világ mCívelt országa felé bizonyára
Kr. e. sok-sok évvel kell kutatnunk; de e vándorlások
olyan területen mozogtak, amelynek határa csak a legkö
zelebbi múltban lett állandóvá.

JEGYZETEK

1 «Die prímírrvc Cultur des turko-rataríschen Volkes, auf Grund
sprachlicher Forschungen erörtert-. Leipzig, 1879.

' V. ö. -Indo-Aryans, contribution towards the eluciaclation of
their ancient and mediaeval history". (London-Kalkutta,
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1881.). Továbbá: " Altindisches Leben, die Kultúr der vcdi
schen Arier nach elem Samhíta dargestellt " (Berlin 1879).

' A kul mint önálló ige ma már nem fordul elő a török nyelv
ben, de hogy régebben ilyen volt, bizonyit]a a jelen esel,
mert a kutak csak egy kul igéből való nomen agentis lehet.

1
Törökül az első: Izanga], a második: bulan. Figyelemre mél

tó, hogy a magyar nyelvben is megvan mind a két szó. T. i.
kangaj a magyarban lzengyel, a bulan pedig bölény.

' E szónak hangalaki variánsai: asz, as, is (étel), a magyarban
pedig szókezdő gutturalissal bús.

'' V. ö. Die primitive Kultúr des turko-tatarischen Volkes, 215.
1. és 216. I.

' Az Itil, leli/ a. m. folyó s a Volga neve, etimológiája ismeret
len előttem; egyébiránt ez a szó csak a szibériai és Volga
melléki törököknél fordul elő. Eredeti szónak a régi Ögüz
(folyam) látszik.
«O Csudszkih Kopjah-, az archaeióg!aí társaság
Zapiszkijában, 1857 V. ö. tovabba e munkáról -Ermari' s
Archív- XIX. 55 I.

9 Eichwalcl, 227 lap.
'
0

V. ö. jakut eizil leomúsz, azaz arany, szó szerint vörös érc.
11

Kuriózumképpen megemlítem, hogy ezen jez-, dzsez-zel ro
kon a vogul ezisz és magyar ezüst.

" , Travaux de la me Session du Congrés International des
Orientalistes á St.-Pétersburg, 1876. JI. 415. I.

'' Ez csak akkor történhetik meg, ha majd Radloff V. a elél-szi
bériai törökök szótárát, melyet minden turkológus méltó kí
váncsisággal vár, kiadja.

11
V. ö. «Codex Curnanícus-, Kuun Géza gr. kiadásában, 159. I.

"Palv::in az oroszban boluan, azaz bálvány, s Dél-Szibéria ugor
népeinél is ugyanezen jelentésű.

''' Jada tasi-nak nevezik a törökök azon követ, mellyel esőt va
rázsolnak - az arabok badsar al matar-sx - s ilyen minő
ségben a mongolban is megvan. Yule azon kérdése, hogy
ezen jada nem rokon-e valamiképpen az angol jade (achát)
szóval, nem egészen alaptalan (v ö. Cathay stb. CLXXXVJ[).

"A perzsa kultúrának a régi magyarokra történt hatásáról lásd
«A magyarok eredete- 405-409. lapjait.

'" Egyebek közt Geiger V. -Osurarusche Kultúr ím Altcrthum-
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című munkájára (Erlangen, 1882) utalok, melyben az
Avesztából felhozott szók között több van olyan, melynek
török eredete kétségtelen. Így például a csakusa (csákány;
Geiger 445. L) határozottan a török csekiicsvagy csekics, ka
lapács, szóból van átvéve; s megjegyezendő, hogy az
Avesztában előforduló alak a régibb és helyesebb, mert ez
a szó a csae-, azaz vágni igéből származik s eredeUleg
csakidsi-nak kellett hangzania.

'" Ezen szartok a legékesebben szóló bizonyságai az antropo
lógia bizonyító erejének etnológiai kérdésekben, melyet
pedig a filológusok gyakran kétségbe vontak. Aki azt állít
ja, hogy a nyelv állandóbb emléke a történelem előtti idők
nek, nézze meg a szánokat, akiknek iráni típusa egészen
máig csaknem változatlan maradt, míg nyelvüket több mint
ezer évvel ezelőtt a törökkel cserélték föl. Ha tehát vala
mely népnek fizikai jellegei ezer évig úgyszólván változat
lanul maradnak, lehet-e kételkedni az antropológia bizonyí
tó képességén?

211 «Die primitive Kultúr turko-tararíschen volkes-, 36. 1.
" Aligha van a tudományban több olyan vad hipotézis, mint

az, amely szerint a Herodotnál és más görög geográfusok
nal előforduló népnevekben bizonyos finnugor népeket,
például az íssedonokban vogulokat, az aorsokban zürjéne
ket, a massagetakban basírokat (?) stb. akarnak fölismerni,
s csupán azon okból, mert Herodot és mások bizonytalan
helyi meghatározásai azon helyekre illenek, ahova az illető
tudósok fantáziája helyezi az ugorokat a keresztény időszá
mítás előtti korban.
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V. A TÖRÖKÖK HELYZETE
A URÁL-ALTAJI TÖRZSBEN

Mielőtt a törökök vándorlásaira áttérnénk, okvetetlenül
szükséges, hogy e népnek a többi urál-altajiakhoz való ro
konsági viszonyairól elmondjunk némi dolgokat. Tudvale
vőleg az urál-altaji néptörzs öt főágra oszlik, melyek a kö
vetkezők: 1. szamojédok, kik újabb öt részre oszlanak:
jurak, tavgi, jenyiszej-szamojéd, osztják-szamojéd és
kamaszín: lakják a Fehér-tengertől a Katanga-öbölig nyu
gat-keleti, s a Jeges-tengertől a Szajáni-hegységig észak-dé
li irányban elnyúló nagy területet. 2. tunguzok vagy man
dzsuk, a kínaiaktól ily nevű törzsfőnök után így nevezve,
északkeleti Ázsiából, Mandzsuriából származnak s egyes
ágaik vagy nemzetségeik keleti Szibériában, név szerint
Njercsinszk vidékén, az okhockí tengernél, a Léna, Angara
és Jenyiszej mellett találhatók. 3 . finnugorole, vagy mint
legújabban nevezik őket: ugorok,' egyes ágaik a vogulok,
osztjákok, zürjének, votjákok, cseremiszek, mordvinok,
lappok és finnek; nagyon szétdarabolva és nagy területen
elszóródva laknak az Ob és Irtis mellett, az északi Urál ma
gas hegyein, a kazani kormányzóságban és Finnlandban.
4. mongolok, akik a tulajdonképpeni keleti mongolokra, a
burjétekre és kalmükökre oszlanak. 5. törökök, vagy török
tatárok, akikről részletesebben beszélünk e könyvben. Itt
alkalmilag megjegyezzük, hogy a «török-tatár" szó csak az
európai tudósok által használt nevezet; mert a tatár- mely
alatt Európában majd a mongolokat, majd az északi törö
köket értették - a tulajdonképpeni törökök előtt mint etni
kai név ismeretlen volt s ma is az, sőt sértésnek tartanák,
ha így neveznék őket. Hozzánk Európába, ez a szó, mint
az ugr (unger, ugor) is, az oroszok közvetítésével jutott,
akik Dzsingiz kán idejében a mongolokat és törököket
együtt e szóval nevezték;' mert a mongol hódító seregének
előcsapatát, a Volga mellett való megjelenésekor, a Tatár
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törzs képezte. A mohamedán világ e tatar szóval Kína
északi részét nevezte, innen van a musle-i tatar, azaz: tatár
pézsma, kifejezés, mely alatt tulajdonképpen Tibetet kell
érteni. Az ezen vidékről a mongol sereghez csatlakozott tö
rökök, vagy mongolok (?) szintén a tatar nevet viselték s
míg egyik részük mint előcsapat a Volgához nyomult, ad
dig a másikat, kara-tatar (fekete tatár) név alatt, Helagu
Perzsiából Szfria határára küldötte, hol egy ideig függetle
nül éltek, de később Bajezíd Jilclirim szultán a maga anató
liai seregébe olvasztva Karahiszar és Aksehir környékére
letelepítette őket. Timur, életírójának, Seref-Eddin Jezcli
nek állítása szerint, 30---40.000 sátort visszavezetett közülök
Turkesztánba, de úgy látszik, hogy ez csak egyik részük
volt, mert a másik itt maradt s még ma is - minden cívili
zálási kísérletnek ellentállva - Diarbekr környékén vagy
Szíria határain lakik. Róluk, mint tórülmetszett nomádokról
és kitCínő lovasokról maradt fenn a tatar badreftar (szél
gyorsaságú tatár) kifejezés, sőt az oszmán-török nyelvben
a gyorsfutart, gyorspostát tatárnak nevezik.'

Ami már most a törökök rokonsági viszonyát illeti az
urál-altaji törzs egyes tagjaival, könnyen belátható, hogy itt
nem az első és második, hanem csak a harmadik és negye
dik csoport, t. i. az ugorok és mongolok jöhetnek tekintet
be, akiknél a rokonság jelei intenzívebbek s az összetarto
zás köteléke is jobban szembetűnő. Az etnológiai kutatá
sok legmerészebb spekulációja mellett sem lehetne igno
rálni, hogy a törökök - őshazájuk földrajzi fekvése, vala
mint a hasonlóságnak nyelvükben és fizikai jellegeikben
mutatkozó momentumai következtében - egyrészt a mon
golokhoz, másrészt az ugorokhoz sorakoznak. A legna
gyobb és ránk nézve legfontosabb kérdés a rokonságnak
nagyobb foka az egyikhez vagy a másikhoz, mert csak en
nek szerencsés megoldása segélyével állítható fel a szár
mazási teóriában vezérlő alapelv. Anélkül tehát, hogy itt a
filológiai és antropológiai kritériumok kisebb vagy na
gyobb bizonyító ereje fölött vitatkozásba bocsátkoznánk,
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mind a kettőt egyenlő fontosságúnak tartván, először a fi
zikai jellegek, azután a nyelv vallomását hallgassuk meg.
Valamely speciális török nemzeti típus felállítása - azon
sokféle idegen vérvegyűlés következtében, melyen a törö
kök évszázadokig tartó vándorlásaik alatt átmentek egész
máig - bizonyára nem könnyű dolog; de azt hisszük, hogy
e tekintetben legjobban megközelítjük az igazságot, ha a
kirgizt vesszük tulajdonképpí tipikus töröknek, a kírgizt,
aki még ma is a gyanítható őshazában lakik, akit a világ
történelmi események áramlata nem ragadott oly erősen és
oly gyakran magával s aki ennélfogva a primitív török élet
módhoz sokkal hívebb maradt, mint más testvérei. Ezen
török típus alkotó vonásai tudvalevőleg: az alacsony, köp
cös termet, széles, erős csontokkal, brachycephal alakú
nagy fej, ferde vágású apró szemek, alacsony homlok, la
pos orr és széles áll, ritka növésű szakáll, fekete vagy bar
na haj s végre sötét, csaknem sárgás bőrszín. Ha most egy
ilyen törököt a mongol mellé állítunk, azt fogjuk látni,
hogy ez utóbbinak fizikumát is ugyanezen vonások képe
zik, de azon különbséggel, hogy ennél ezen vonások éle
sebb és pragnánsabb formában jelentkeznek s ennélfogva
a törökkel szemben a tulajdonképpeni őstípust képviseli. Ha
már most ezen tapasztalatunkkal északra, az ugorokhoz
fordulunk, legelőbb is a vogulokkal találkozunk, akiknek
arcuk szintén kerek, hajuk fekete, szakálluk gyér növésű,
bőrük szintén sötétes és akik külsejük után ítélve, közel
állnak a mongolokhoz, - amint már Castrén is megje
gyezte.' Ahlquist, külső megjelenésük tekintetében, meg
különbözteti a kondaí vogulokat északi testvéreiktől, mert
ámbár arcukat kereknek, pofacsontjukat kissé kíállónak,
orrukat szélesnek, a hajuk színét sötétbarnának mondja,
hozzáteszi, hogy a Konda-melléki vogulok sokkal preg
nánsabb nyomait mutatják fel a mongol típusnak, mert
sötétfakó arcszín, erősebben kiálló pofacsontok, szurokfe
kete haj és ritka növésű szakáll jellemzik őket (sl.lnter
Wogulen und Ostjaken- 39. L). Az osztjákok, akiket észak
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felé tartó utunkban a második helyen találunk, már inkább
a finn, szamojéd és török törzsekhez közelednek, amint
Castrén mondja.5 Ahlquist szerint (id. múve 157. I.) az oszt
jákok szeme gyakran meglehetősen mongolos, gyakran
pedig eléggé kerek és nyílt. A pofacsont legtöbbnél csak
kevéssé kiálló, az orr hegyes, de alsó része széles, az áll
hegyes és egy kissé kiálló, a haj pedig legtöbbnél fekete.
Dr. Wainios, Ahlquist útitársa, az osztjákok szemét nagyon
ferdének és kicsinynek, arcukat kereknek és laposnak, aj
kukat vastagnak, pofacsontjukat kiállónak s termetüket a
közönségesnél kisebbnek és köpcösebbnek írja le. Más
utazók leírásai is meglehetősen egyeznek ezekkel; mert a
karakterisztikumot túlnyomólag mongolnak tartják, amely
gyakran vegyítve van a finn típus vonásaival. Az ugor cso
port többi nyugati tagjainál ellenben már semmi nyomát
nem találjuk e török-mongol jellegeknek, hanem ezeknél a
speciális finnugor Faj tipikus jelei lépnek inkább és inkább
előtérbe. Erre vonatkozó összehasonlításunk eredménye
tehát azt mutatja, hogy a mongolok és törökök közt fizikai
tekintetben nagyobb a rokonság, mintsem az ugorok és tö
rökök közt, s hogy míg e viszonynak egyes nyomai a tö
rökségnek mégoly távol álló és vérvegyülésen átment tag
jainál is kimutathatók, addig e nyomok az ugoroknál a vo
guloktól kezdve északnyugat felé gyorsan fogynak, majd
egészen eltűnnek.

Még világosabban látható e viszony a törökök és mon
golok közt a nyelvhasonlítás terén. Hogy vajon itt is, mint
a fizikai jellegek dolgában, a törökkel szemben a mongol
nak kell-e tulajdonítani a nagyobb eredetiséget, azaz: va
jon a mongolban régibb és az urál-altají anyanyelvhez kö
zelebb álló nyelvet kell-e látnunk, egyelőre nehéz volna
megállapítani s e kérdésre csak akkor lehet helyesen meg
felelni, ha majd az összehasonlítás mind az öt csoport nyel
vében megtörtént, amítól azonban ma még messze va
gyunk. A mongol, török és ugor nyelvek eddigi ismereté
nek világa mellett csak annyit állíthatunk, hogy a mongol,
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ami hang- s alaktanát és szókincsét illeti, határozottan kö
zelebb áll a törökhöz, mint a vogul- és osztjakhoz, de más
részről az ugor nyelvekkel való rokonságának jelentékeny
számú momentumát mutatja fel, melyek a törökben ma
már nincsenek meg. Minthogy e szerint a mongol nyelv
mind a két oldalra hajló rokonságát olyan mértékben fel
mutatja, aminőben sem a török, sem az ugor nem tudja,
ennélfogva jogosan tulajdoníthatunk neki több eredetisé
get. A mongol később bontakozott ki a közös urál-altaji
törzs kötelékéből, mint a török, innen vannak a pragnáns
abb vonások Fízíkumaban és nyelvének bizonyos jelensé
geiben. A mondottak után már fölösleges volna kiemelni,
hogy a törökök nyelve az ugorokéval csak :1 ősi anyagban,
t. i. a tövekben vagy gyökökben mutatkozik rokonnak,
míg a mongol nyelv szókincsének több mint fele része kö
zös a törökkel azonkívül, hogy e két nyelvnek több gram
matikai formája azonos egymással. Tekintve a mongolnak
ezen szoros csatlakozását a törökhöz, a távoli őskorban bi
zonyára kellett lenni egy átmeneti alaknak a kettő között,
ami azonban régi nyelvemlékek hiányában csak nagyon
halvány vonásokban mutatható ki, név szerint a Kudatku
Bilik ujgur nyelvében, az Altájban és régi csagataj szöve
gekben, melyekből egyes alakokat és szókat csak a mon
golnak segélyével tudunk megmagyarázni, de amelyeket
nem az újkorban vették át a törökök, amint első pillanatra
gondolni lehetne.

Mivel immár fölvehetőnek látjuk a törökök ás mongolok
szorosabb rokonságát - mert végleges bebizonyításról a
segédeszközök szegénysége miatt szó sem lehet-, még az
a kérdés van hátra: vajon az urál-altajiaknak nyugat felé
nyomult két csoportja közül melyik szakadt el előbb a kö
zös törzsből, vagyis: a törököknek vagy az ugoroknak
nyelvi különválása régibb-e? Erre természetesen csak hipo
tézissel lehet felelni; ha ugyanis megemlítjük: hogy a fin
nek már Kr. e. mai hazájukban voltak letelepedve; hogy a
mordvinokat már a góth Jordanis ismerte; hogy a permiek
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kultúrájának maradványait csak egy századdal előbb tör
tént megtelepedett életmód folytatásának fölvétele mellett
érthetjük; s hogy végre az ugor szókincs és alaktan nagy
eltérése a töröktől és mongoltól csak régibb elválás ered
ménye lehet: könnyen meggyé5zé5dhetünk arról, hogy az
ugoroknak a közös ural-altaji törzstől persze koronként és
fokozatosan történt elválása sokkal régibb, mint a törökö
ké, s hogy az elöbbíek az óshazaból észak-nyugati irány
ban megkezdett vándorlásaikat a Balti-tenger felé már ak
kor befejezték, mikor az utóbbiak még az Altaj mellékén
elterjedő pusztaságokon legközelebbi rokonaik, t. i. a
mongolok közvetlen szomszédáságában primitív nomád
életet folytattak.

Ilyen körülmények közt annál nehezebb a törökök leg
elsó vándorlásai idejének pontos meghatározásába bocsát
kozni. Hogy a skythák a Tanaíson (Don) túl valószínűleg
török nomádok valának s hogy az indo-baktriai birodalom
ba becsapott sakák is azok voltak: erról a magyarok erede
téról írott tanulmányomban tüzetesen beszéltem." - A pár
tusok és a műveltség határain kívül, Perzsiától északra tar
tózkodó nomádok török nemzetiségének sokkal nagyobb
a valószínűsége; mert azon hírük, hogy kitúnó lovas nép s
a nyíl és íj kezelésében való ügyességük, valamint nomád
életmódjuknak sok más vonásai, melyekről a rómaiak be
szélnek, elegendően bizonyítják ezt a foltevést.Y'" - Pozi
tív, a nyelv tanúskodására támaszkodó adatokat legelőbb a
hunok török nemzetiségére vonatkozólag találunk, ezen,
az V. században Ázsia beljeséból a Volgán keresztül keleti
Európába berontott népre vonatkozólag, amint ezt már egy
más munkámban részletesen előadtam." Hogy a hunok
nem kizárólag törökökból állottak, hanem zászlóik alatt
ugor népek is, mint zürjének és mordvinok voltak, semmi
esetre nem vonjuk kétségbe; de hogy ezen, a bizánciak ál
tal "hunok,,-nak nevezett népcsoport vezérlő etnikai elemét
ugornak tartják, mint Klaproth egy félszázaddal előbb s
Hunfalvy és Rittich még ma is, azt határozottan helytelen-
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ségnek kell tartanunk." Mi ugyanis úgy Jordanies leírását
eredetileg az Urál északi tundráín lakó alacsony termetű,
szakálltalan, barna arcszínű, fürge és gyorsan lovagló hu
nokról, mint Ammianus Marcellinus adatait ezeknek az
Azovi- és Káspi-tenger közt fekvő s a Jeges-tengerig (?) ter
jedő hazájáról sokkal bizonytalanabbaknak és fantasztíku
sabbaknak tartjuk, mintsem ilyen geo- és etnográfiai
anyagból valamely teória alapkövét akarnák kifaragni. E
célra megbízhatóbb, szilárdabb tárgy kívántatik s azt his
szük, hogy - jobbnak hiányában - találtunk is ilyent bizán
ciak által megőrzött személy- és tárgynevekben, valamint a
nemzeti szokások rajzában, amelyeknek habár ortográfiai
tekintetben el vannak is torzítva, sokkal több igényük le
het a valódísagra és eredetiségre, mint az akkori írók geo
és etnográfiai kombinációinak. Az a körülmény, hogy a
hun királynak, Attilának udvarában kamasz (a török
kimisz) nevű italt ittak, mint Priscus állítja - aki 448-ban az
Attilához küldött görög követség tagja volt -, többet bizo
nyít, mint a bizánci geográfíak összes lapjai s az újabb tu
dósok minden okoskodásai. Aki ezen nézetünk el!en azt a
kifogást teszi, hogy a tulajdonnvek, más szavakhoz hason
lóan, idegen nyelvből is lehetnek átvéve, az elfelejti, hogy
ilyen szokás az ókor civilizálatlan népeinél, név szerint a
nomádoknál, a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, s
hogy különösen a törökök, évszázadokkal az iszlám fölvé
tele után, csak eredeti török szókat használtak személyne
vek gyanánt. S mivel az ilyen tulajdonnneveknek, mint
Atakam, Akaga, Anaga, Baszikh, Dengízlkh, Ellak, lrnak,
Marna, Mundzuk, Ojbarsz, Szaragur stb., vagy ilyen méltó
ság- és targyneveknek, mint bokolabra, jugur, karnosz,
khakan, rudun stb. török nyelv jellegén semmi esetre sem
kételkedhetünk, megmaradunk azon elóbbí nézetünk mel
lett, hogy a hunok török nemzetiségCíek voltaic - A hunok
kal együtt az avarok nemzetisége is gyakori és sokféle ma
gyarázatok tárgya volt. E gyűjtőnévvel nevezett népnek -
néhány személy- és tárgynéven kívül - csak kevés nyoma

83



maradt reánk, de ezek is mine! a török nemzetiség mellett
beszélnek; sőt e momentumok némelyike a szomszéd szláv
népekhez is átment, mert sok olyan ó-szláv szó, melynek
etimológiája ismeretlen, török eredetre vezethető vissza.

A bolgárokra és kazárokra vonatkozó állításunkat szin
tén fenntartjuk, hogy ezek is török nemzetiségCíek voltak."
Ami a bolgárokat illeti, az előbb már felhozott bizonyítéka
inkhoz hozzátesszük, hogy a «bolgár» nemzeti fogalom alatt
finnugor elemekkel való vegyülése kell értenünk, s hogy tu
lajdonképpen ezen utóbbiak voltak azok, akik a török bol
gároknak ösztönzést adtak a letelepült életmódra, kereske
désre és iparra, melyek által a bolgárok már a X. század ele
jén híresekké lettek. Mint Ibn Daszta , Ibn Fozlan, Maszúdi
és a későbbi arab geográfusok adataiból látható, a bolgárok
már korán foglalkoztak földműveléssel, fából és kőből épí
tett házaik voltak, a bőr gyártásával kitCíntek, első ércpén
zeík, Ibn Fozlan szerint, a 950-976. évből erednek, keres
kedésük pedig - leginkább ércek, viasz, borostyánkő, ba
gariabőr, ólom stb. valának kiviteli cikkeik - már Maszúdi
idejében Kharezrnig elterjedt. Ezen civilizáltabb életnek egy
részét bizonyára az araboknak köszonhetik," kikkel az isz
lámnak 992-ben történt fölvétele után közvetlen érintkezés
be léptek; cle ezen a törokségnél idegen jellemvonásnak
alapföltételét határozottan az északon lakó finnugorok
szomszédságának kell tulajdonítanunk, név szerint a permi
éknek, akiknek még régibb kultúrája nem maradhatott ha
tás nélkül a délről szomszédos bolgárokra. Azt, hogy a bol
gárok mikor foglalták el a mai ufai, kazáni és vjatkai kor
mányzóság területét, nehéz volna meghatározni, de ezen
időpontot legalábbis a Kr. LI. első századra kell tennünk,
mert különben nem érthető, hogy miért kellett e törzsnek
két részre válnia már korábban, mint a Kr. u. 677. év - mi
kor egyik részük Moesiába vonult -, mert a bolgárok föld
je eléggé tágas volt" mind a kettőnek befogadására.

A kazárok első megjelenését és államuk megalkotásá
nak idejét illetőleg szintén csak a sötétben kell tapogatóz-
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nunk. A kazárok birodalma tudvalevőleg délnyugatra fe
küdt a bolgároktól és baskíroktól, mely utóbbiakat már a X.
század elején ismerte Ibn Fozlan. De amily nehéz a Kazár
Birodalom határait pontosan megjelölni, éppen oly nehéz
meghatározni azon etnikai elemeket, melyek a közös nem
zeti «kazár" név alatt fontos történelmi szerepet játszottak.
De az bizonyos, hogy itt szintén egy vezérlő és uralkodó tö
rök néppel van dolgunk, amely ugor eredetű míveltebb
alattvalók hiányában a kereskedés és ipar terén nem tűnt ki
annyira, mint a bolgár, de amely mindamellett elérte a kul
túra bizonyos fokát s ami hatalmát és állami tekintélyét ille
ti, bátran megmérkőzhetik a késóbbí századok akármelyik
török államával. Úgy látszik, hogy a kazarokra nagy hatás
sal volt a déli szomszédok, név szerint a karezrníek,
Szaszaniclák és görögök (Bizáncból és Krímből) kultúrája;
de akárkik voltak a kazárok és bolgárok tanítói, az a tény,
hogy a törökök már a múlt évezredben tudtak alkotni álla
mi renddel bíró társadalmat és bizonyos fokú polgárosult
sagot: magában véve mindenesetre érdekes.

Az ókor török népeihez számítja néhány tudós, így
Klaproth, Neumann, Kunik, Castrén stb. még az alánokat
és ro.xolánokal isxxxv"; de mi a bármilyen csekély nyelvi
emlék abszolút hiánya következtében nem akarjuk szapo
rítani az eddigi haszontalan hipotézisek számát, hanem in
kább azt a kérdést vetjük fel: vajon meg lehet-e chrono
logice határozni vagy nem a törökök első föllépését nyu
gati Ázsiában vagy keleti Európában? E kérdésre - fájdalom
- csak tagadó választ adhatunk. A bizánci forrásokon kívül
fordul ugyan elő néhány adat az örmény történelmi
művekben" is, melyek már a keresztény időszámítás elején
beszélnek török nemzetiségű népekről, sőt hipotetikus
vizsgálódások világa mellett még hátrább is mehetnénk, de
mindez nem használ semmit, a legelső kronológiai adat
csak az V. század közepéből datálódik s bármely azon idő
pontot minél régibb korra tevő fölvétel azon a dolgok ter
mészetéből folyó tényben lelné meg igazolását, mely sze-
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rint a saját nemzeti jellemüknél fogva pusztalakóknak é:
állattenyésztőknek ismert törökök emlékezetet meghalaclo
idő óta hasonló életmódot folytattak s mint ilyenek csak
azon fűben és legelőben gazdag síkságon mozoghattak,
mely a kimutatható őshazától, t. i. az Altajtól kezelve a Do
nig, sőt egészen a Dunáig terjed. Mi legalább úgy látjuk,
hogy a «pusztaság és síkság- geografíat fogalmak, meg a «tö
rökség» etnikai fogalma elválaszthatatlan egymástól, mert ez
nyilatkozik e nép primitív kultúrájának minden fázisában; s
mivel így áll a dolog, mi nem átalljuk azt hinni, hogy a tö
rök népelem e nyugtalan tengere ősidőktől fogva hajtott
egyes hullámokat nyugat és elél felé, s hogy a törökök már
nagyon régi korban megjelentek az árja népek területének
határain mind Ázsiában, mind Európában. Ha nem így
állana a dolog s ha a turáni felföld, valamint a Kaspí- és Fe
kete-tenger melléki tartományok talajviszonyai nem volná
nak oly teljes összhangzásban a török nomádok élet
föltételeivel, akkor hajlandóbbak volnánk elfogadni az úgy
nevezett ugor teóriát, mely szerint a vogulok, osztjákok,
zürjének és mordvinok régi hazája sokkal délibb szélességi
fok alatt volt. E népek mai hazájánál délebbre eső szélessé
g! fokot mindenesetre fol lehet venni és teljes joggal keleti
Azsiában, vagyis a Jenyiszej, Ob és Jrtis forrásviclékénél,
mint ezt: Castrén az osztjákokra vonatkozólag már bebi
zonyította, 11 de nem nyugati Ázsiában, legkevésbé pedig a
Kaspi- és Fekete tenger mellett, amint néhány újabb kori et
nológus akarná. Ázsia e részein csak tórülmetszett és meg
testeseclett nomádokkal, tehát törökökkel van dolgunk,
akik már műveltségük legprimitívebb stádiumában azon
pusztaságon és síkságon laktak s az ugor népek közül leg
följebb csak a vogulokkal és osztjákokkal, mint a legdélibb
részen lakó töredékkel, érintkeztek az Altaj-hegységben.

E kölcsönös érintkezést kell az «ugor,, etnikai név erede
tének főokául tekinteni, amely név eredetileg törökökre
vonatkozott, s az oroszok csak azért ruházták a Volgától és
Uráltól keletre lakó különböző népekre, mert az ujgurok
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hatalmas birodalma már a népvándorlás idejében nagy hír
nek örvendett Ázsiában," s talán e finnugor népek több
tagját adófizetőivé is tette, minek következtében az uralko
dó nép neve alatt az alattvalókat is értették és nevezték,
amire gyakori példa van a történelemben. Az általunk
-ugorok-nak nevezett népek e nevet egyáltalában nem is
merik, az oroszoktól jött Európába, akik - mint Nestor írja
1096-ban - jugr névvel jelölték azon népeket, melyek a
novgoródi fejedelemnek adót fizettek, minélfogva -
Lehrberg intése után" a régi Jugriát vagy Ugriát nem euró
pai Oroszországban, hanem északnyugati Ázsiában, t. i. a
mai permi és tobolszki kormányzóságban keresték. Úgy
látszik, hogy ezen, eredete szerint sem etnikailag, sem
geográfialiag pontosan meg nem határozott nevet a bizán
ciak is ismerték valamennyire; ezt mutatja legalább az a
körülmény, hogy Theophylactus Sirnocatta (612-640) az
avarokat ogor-, vagy ugoroknak nevezi, de kételkedünk
rajta, hogy ő e név alatt fínnugorokat értett, mint Hunfalvy
állítja, 16 sőt ellenkezőleg a bizánciak ugu1~ ugor nevezeté
ben az eredeti ujgur névnek görögösített alakját látjuk,
mégpedig azon egyszerű okból, hogy a hatalmas Ujgur Bi
rodalom nem lehetett ismeretlen a bizánciak előtt; - amint
láttuk - már az 568. évben, tehát negyvennégy évvel
Theophyiactus előtt, indult görög követség a Keletrómai
Birodalom fővárosából az Altajba, s mert az első nesz
toriánus térítők csak az ujgurok műveltségének híre által
csábíttatva mertek oly korán, Heráton és Szarnarkandon át,
Kínába, vagyis az ujgurok hoz menni. 17 Így történt, hogy az
oroszok és utánok a középkori úgy mohamedán, mint ke
resztény utazók is Jugria alatt Ázsiának az európai Orosz
országtól északkeletre fekvő részét értették, úgyszólván el
lentétül a tatárok országának, ahogyan Dzsíngíz után a
mongolokat és törököket egyformán nevezték. Csak így
érthető, hogy az Ugra, Jugra, Jura vagy Oguria országot a
középkori geográfusok majd a becses prémek hazájának,
majd ismét északi Ázsia borzalmas és fantasztikus mesék-
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- - - "'. / - I észak-kel lent csodavilagának, egyszoval Oroszországtó ., bár
keletre fekvő idegen és ismeretlen földnek tartot:ák,

1
~1;i1 ré

igazság szerint Ugria alatt e tágas területnek csak ~l tték
f. 'dél ét éi neszét, vagyis az Altajt és a Jenyiszej orrásvi · <

1 1
oz:

volna, mely a régi ujgurokhoz tartozott, vagy ezekne < <
vétlen szomszédja volt. . , z uj-

Mi tehát nem megyünk annyira, mint Castrén, aln_ '1 ·
1
_

1 .... OS VOgur és ugor név viszonyából az említett népek wz_ _ ó
tát akarja következtetni. Névhasonlóságról sincs itt szei·t'

. , , , "I mmint Klaproth véh," hanem a név /ölcserelesero '.. Aalt
. I ulönvugyan rokon, de egymástól már nagyon régen <LI

111- kra neurál-altaji népeknek olyan nevet adtak, mely azo '
1

te-
illett s mely mindig ismeretlen volt előttük. Ezen okb~ az
hát teljesen fölöslegesnek tarthatjuk Castrén igyekezet t ~

. - I Klaproth arg -u7gur es ugur, ugor szók rokonítása végett, ' . _

1 · z uJgumentumait pedig egészen tarthatatlanoknak, a <1 a: , és
tokról írott munkájában óva int bennünket az u;g_u, ·u
ugur nevek fölcserélésétől. Hogy ezen ugornév hogyan 1 t-

. . I I at'irozotott a b1zánc1akhoz, nem tudjuk, de az oroszo < 1 ' ve-
tan zürjén kereskedők közvetítésével ismerkedtek meg! .. _

· · · l dest (OZle, ~kik - ~1111t tud1uk - a középkorban a keres <e . ; jJ]e-
v:tttették Azsi~ északkeleti része és cl~li Oroszoi sza:,kik a
toleg a Volga es Pontus melléki tartomanyok kozott, és

·-1wk-már akkor az Irtis, Ob és Pelin mellett lakó osztja z
rt avoguloknak azért adták az ugor, jugor, jogra nevet,_ 111~ ak

ujgurok politikai hatalma az Altajon keresztül messze és~ et
felé elterjedt. Amint még az újkorban is némely népe <ez
nem a saját nevükkel nevezünk annál inkább úgy volt .

' z UJ-a múlt időkben s ilyen politikai fogalom maradt meg :, elt
gur, ugr, ogur, jugr névben is, amely csak azért szer . P r
gy~jtőnév gya~_ánt a legújabb korig, mert azon n~n1 L;{Jf:sa
torok, hanem ftnn-szamojéd népeknek etnikai kulon .
. - - ,, .. . d zas az,ismeretlen volt elottunk. Tehát haszontalan fara O f

, ( enha Klparoth az ugor szót az osztják ogor, azaz magas . ch
sík), vagy Ahlquist'9 a züríen jogra jugra jögra-t az or:Ja ~

. o , . o , - . k neve(az or-cho pluralisa, mellyel az obdorszki oszrjako
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zilH: magukat) szótól származtatja. Az ugor, ugr, jugrs e szó-~a!~ minden variánsa az ujgur névvel azonos és eredetileg
_o,ok nyelvCf és ótörök eredetű népre vonatkozik, mert
Ilyen értelemben még a középkorban is nagyon gyakori
~~sználatú. Mindenekelőtt Rubruquisre hivatkozom, aki a
rnnok hazáját a jugurok földjének nevezi s a jugurok nyel
~-éb~n a török és kún nyelvek forrását és gyökerét fedezi
ol,,arm az ujguroknak más nyugati török nyelvjáréisokhoz

való dialektikus viszonyát illetőleg egészen helyes is. Az
ugor, ugar szónak jelentése majdnem a középkor végéig

1~egmaraclt, mert a genuaiak a Krím és kipcsaki kánság tö
rök nyelvét «lingua ugaresca-nak nevezték. Az «ugor» név
alatt még ekkor is a törököket értették s e szónak a régiek
:légtelen tárgyismerete alapján keletkezett téves értelmezé
se tehát az újkorból ered.

JEGYZETEK

1 Ezen rövidebb elnevezést használja Buclenz tanár, de ő ennek
fölvételénél inkább nyelvészeti, mintsem etnológiai alapból

indult ki.
A tatár név eredetét és jelentését illetőleg v. ö. Ca

5t
rén:

-Etnologtsche Vorlesungen«, 18-20. I. Klaprorh «Asia
Polyglotra-, 208. I. Pater Hyacinth «Zapiszki o Mongolii»,

221. I. (St.-Petersbourg, 1828.) Vámbé1y »A magyarok erecle-

3 te» 462-463 I. »Notes et Extarits» XIV. 77 I.
, V; ö. -Notes et Extraits», XIV. 77. I.
, ":tnologische Vorlesungen», 128. I.
, «Etnologische Voelesungen», 127 I.

7
Lásd a 13-16. lapokat.
Lásd «A magyarok eredete» 19-53. lapjait.

"Klaproth (..Tableau hísronque de l'Asie-, 246. I.) a húnokat a vogulo!<
le I .. I _.. I ( M · szag etnográÍI-

g <oze ebbí rokonainak tarta. Hu1 ua vy " agyat 0
1

ája-, 393. !.) így nyilatJmzik: ..ugorok voltak tehát mind ,
3

hun~k
mind a bolgárok- - Végre Rítnch (.Materiali dlja etJmograftJé

1
Rosz

1
J"

I. 25. I.) Jorclanis geográfiai adatai alapján osztj::íkoknak tarqa őker.
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'Usd "A magyarok eredete" 54-95. lapjait.
"' E I .. , .. b .. ·1 lyeknekz cu on en az épuletek emlékeire vonatkozi <, me

romjait leírták: Pallas (utaz::ísi múvében), Erdmann, Breton
(.. Monuments des tous les peuples-, 1843), Berezin ( .. Bulgar
na Volgje-, 1852.), Laptev (.. Material! dlja geografii i sztansztJ
ki Roszíj-, 1861 .), Rittich (Materiali ell ja etnografij Roszij) és
mások. Ezen épületek mind a hidsra első századában dívott
mohamedán építészet bélyegét viselik magukon és uralnak
Bulgáriának a X-XITl. századi virágzó állapotára. ..

11
Rit:tich ugyanis körülbelül ezer négyszögmérföldet vesz fol
( .. Materialí-, I. 30. I.)

12 Í éldá 1 1- I · A· zakidagy P Lau em ttés van arról, hogy a bolgárok az 1s- _
l. Arsag idejében - aki Kr. e. 127-114-ig uralkodott - az
Ararat hegy vidékére nyomultak. Továbbá az önTJé~y
nyelvben már nagyon korán fordulnak elő egyes torok
szók, például kacs, kos.

""Ethnologische Vorlesungen., 97-101. I.
14

Klaproth szerint ( ..Tableaux hístonque de l'Asie-, 122. I.) a kí
naiak már a keresztény idószármtas első századában isme
retséget kötöttek az ujgurokkal. Uralmuk déli irányban a
Kün-Lün-ig terjedett ki; mert olvassuk az északi udvarok
történetében (Grigoriev ..Vosztocsni Turkesztán ..-janak 83-
lapja után idézve), hogy a kasgarí fejedelem évi adót szo
kott fizetni az északon lakó törököknek.

" «Untersuchung zur Erlauterung der altern Geschichte
Russlands .. , von A. C. Lehrberg, 4. I. (St.-Petersburg, 1816).

16
"Magyarorsz:íg etnográfiája" 172. I.

17
Yule ennek idejéül már az V. századot tartja valószínűnek,
hivatkozván az -Assemanní Biblíotheca orienralis- követke
ző idézetére: -Heriae et Sarnarkandae et Sinae Metropolita
nos creavit Salíbazacha Catholicos 7111-728. Aiunt vero qui
dam Achaeurn 411-415 et Silam 503-510 illos constítiusse
(v. ö. Cathay stb. XC. I.)

'""Asia Polyglotta-, 215. I.
19

.. LJnter Wogulen und Ostjaken-, 154. I.

90 



VI. A TÖRÖK NÉP
SORSA ÉS VÁNDORLÁSA

Miután az elóbbí lapokon megpróbáltuk vázolni a törö
kök és ugorok rokonsági viszonyát s az «ugor» név hibás és
helytelen használatát kellőleg megvilágítottuk, tovább foly
tatva szemlélődésünket a török nép fölött, költözködési
irányának vizsgálatába bocsátkozunk. E kísérletünkben
nem szükséges csupán a helynevek tanüskodasara támasz
kodnunk, amint Eichwalcl és Rittich1 jártak el a finnugorok
első költözköclésének kutatásában; mert nagyobb bizonyí
tó erejű eszköz áll rendelkezésünkre, olyan eszköz, mely
hez hasonlót a legrégibb kultúrnépek etnológiájában sem
egykönnyen találhatnánk. Ha ugyanis a török nép mai
földrajzi elterjedését közelebbről szemügyre vesszük, azt
fogjuk látni, hogy azon nyelvek, melyeket ma beszélnek,
dialektus minőségük szerint tulajdonképpen három főcso
portra oszlanak: a) A elél-szibériai török dialektusok, me
lyek a legkülönbözóbb árnyalatokban, de a félreismerhe
tetlenül közös jellemvonás bélyegével, Tobolszkig és
Turanszkig terjednek. h) Az úgynevezett keleti török nyelv,
mely a Kuclatku Bilik 900 éves szövegében levő ujgurnál
kezelődik s hosszú láncolatban, melynek egyes szemeit a
kirgiz, üzbég, turkomán, kún és oszmán-török nyelvjárá
sok képezik, a Tien-santól az Adriai-tengerig húzódik. Úgy
itt, mint amott sokféle és lényeges változásokat okozott a
kornak és művelődésnek különféle befolyása, de a közös
eredet és szorosabb összetartozás bélyegét lehetetlen ész
re nem venni, minél az a meggyőződésünk támad, hogy
azon népek, melyek ma ezen nyelvjárásokat beszélik, ele
itől fogva szorosabb rokonsági viszonyban állottak egy
mással. e) Ezen kettőből eredt vegyülék-tajbeszédek, ami
lyen pl. a baskír, kazáni, nogai és krími tatár, amelyeknél
mindenesetre nehéz volna pontosan meghatározni a meg
történt arnalgamízalas kvantitív mértékét; mert a legtöbbnél
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már a földrajzi összefüggés következtében :.JZ északi török
nek nyomai az uralkodók, míg másrészről a keleti törökkel
való érintkezés számos jeleit is magukon hordják. Amit a
dialektusok e három kategóriájáról mondottunk, az az ille
tő török népekre is határozottan ráillik. A dialektusok e
kölcsönös viszonyából következhetetjük, sőt némi bizo
nyossággal állíthatjuk, hogy a török nép egy része, a Jenyi
szej, Ob és Irtis felső folyása melletti őshazából - valószí
n(íleg a kínaiak által kék szeműnek és vörös hajúnak raj
zolt bennszülöttek, t. i. a finnek kiszorítása után, - észak
nyugati irányban egészen a Tobolon keresztül nyomult és
oly mértékben terjeszkedett ki nyugat felé, amily mérték
ben ezt a finnugorok egyes töredékeinek lassan-lassan hát
rább vonulása megengedte. Ezen nyugat felé irányuló köl
tözködés kezdetének idejét semmi esetre sem lehet meg
határozni, de annál valószínűbb azon föltevés, hogy a nagy
csoportokban nyugat felé nyomult törökök csak a Volgáig,
illetőleg a régi Bolgárország nyugati határáig terülhettek el,
mert a közép Volgától az ókorban' nyugatra lakó udok,
mériek, cseremiszek, mordvinok és szlávok akadályul szol
gáltak nekik a tovább haladásban.

A török népnek második és nagyobb része, a történelmi
emlékezéstől távol eső őskorban, déli, illetőleg délkeleti és
délnyugati irányban indult útnak. A délkeletre vonult törö
kök alatt elsősorban az ujgurok értendők, kiket a kínai
krónikások már Kr. e. 400 évvel mint a Lob-noortól nyu
gatra lakókat említenek s akiknek az Irtis felső folyásától a
Tien-sanon és a mai Urumcsi-n keresztül már nagyon ko
rán ki kellett terjeszkedniük a Lob-noor melletti pusztaság
felé. E sivatag déli részét azonban sohasem lakták, mert itt
volt Katen, mely már az őskorban árja kolonia volt, mint
Abel Rérnusat szellemesen kimutatta." Kelet felé sem ter
jeszkedett soha a törökség etnikai határa a mai Komulon,
vagy Hámín túl. De annál korlátlanabbak voltak a délnyu
gat felé tartó költözködési mozgalmak már az őskorban,
mert ámbár etnikai és politikai tekintetben az ujgurokhoz
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közel álltak, de mégis törökök voltak azok, kik ~, régi
Sogclián keresztültörve a Nagy Sándor alapította birodalmat
megrohanták és elpusztították s a Szaszanídák korában
Irán keleti határán nomadizálták; s törökök lehettek azok
is, akiket Irán hósmond.ít mint ezen osrszágtól északra ta
nyázó meztelen és a szörnyekhez hasonló ellenségeket
festenek. Ami a délnyugat felé irányuló költözködést illeti,
semmi esetre sem hibázunk, ha föltesszük, hogy a török
ség zömének a nagy közép-ázsiai pusztasagról már igen
korán kellett az Aral-tó és Kaspi-tenger északi partja, vala
mint a Pontus felé nyomulnia; mert az etnikai nómen
klatura idónkinti megváltozása dacára, éppen oly kevéssé
lehet kételkedni az ujgurok, besenyők, kunok és szeldzsu
kok nyelvbeli és származási összetartozásán, amily kevés
sé jut ma eszébe valakinek az üzbégek, turkománok, azer
bajdzsániak és oszmánok szoros rokonságát elvitatni. A dé
li Szibériába és a Pontus melléki tartományokba való ezen
vándorlás volt tulajdonképpen a két főáramlat a török nép
költözködésében. Az északnyugati áramlat elébe - mint
föntebb említettük - a finnugor és szláv népek vetettek gá
tat, míg a délnyugatra nyomultakat először Irán, Róma és
Armenia, később Oroszország, Bizánc és Magyarország tar
totta sakkban. E két főáramlat között ugyan már a hajdan
korban is voltak sporadikus összeköttetések, de a tényle
ges és állandó kontinuitás csak a mongolok beütése után
állott helyre, akiknek megjelenésekor a török népek tenge
re egész fenékig mozgásba jövén minden irányba korlátla
nul hajtotta zúgó hullámait, úgy hogy a vihar megszűnte
után olyan etnikai konstellációk jöttek létre, melyeket ma
az etnológus egészen ídegenszerübbnek lát és különféle
képpen magyaráz. Ilyenek például a kazáni tatárok, kik
(egyrészt) a régi bolgár törökök maradványai, csakhogy
nagyon vegyülve vannak kunokkal, ilyenek a mescser
jékek, repterek, bobilok és besszermenek, a török és ugor
népek tarka vegyülékei, ilyenek végre a noga]í tatárok,
akiknek neve tisztán politikai név, mert nem egyebek, mint
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Dzsingiz kán és első utódainak seregéből való különböző
néptöredékek kikhez szibériai törökök kirgizek és főleg
kunok is tartoztak, mert az utóbbiak alatt - akár kún, krí
mi tatár, palóc, úz vagy gúz néven fordulnak elő - a legré
gibb nyugati-törököknek számra nézve legerősebb részét
kell értenünk, azon törököket, akik besenyő (pecseneg,
patzinakita) név alatt már a IX. században megismertették
magukat a bizánciakkal, akik a X. században gúz név alatt a
Káspi-tenger keleti partjáról a Gaznevida Mahmud birodal
mába betörtek, a XI. században pedig mint szeldzsukidák
Irán meghódítása után a Földközi-tengerig nyomultak. Meg
kell itt jegyeznem, hogy az etnikai nórnenklaturanak külö~
bözősége csak a mi európai felfogásunkhoz szokott kutat~t
vezetheti tévútra, de a török Ázsia igazi ismerőjét nem; meit
ez tudni fogja, hogy két nagyon közel rokon törzs, különbo
ző nevek alatt, gyakran önálló nemzet (etnosz) gyanánt sz~
repelhetett s néha évszázadokig tartó elkeseredett ellense
geskedésben állhatott egymással - amint ezt a tekke-jomut
turkornánok példájából látjuk.

A mongolok betörése után keletkezett török néptöredé
kek tehát azok, amelyek az északi és keleti törökök közt
az összekötő láncot képezték s amelyeknek mai neve_ -
mint már mondottuk - inkább politikai, mintsem etnikai ie
lentésCí. Ezek voltak azok, akik a hozzájuk közel lakó ug~r
népeket magukba olvasztották, mint ezt a csuvasok példa
ja mutatja, akik török fizikumukat megtartották, de nyel
vükben bizonyos ugor befolyást nem lehet eltagadni; vagy
például a baskírok, akiknek nyelve tiszta török, de habitu
suk határozottan elárulja a részben való ugor származáSL
Ami a baskírok vegyülését illeti, az mindenesetre még __a
mongolok föllépése előtti korból ered· mert török vegyu
lék-népeknek már a múlt évezredbe~ is kellett lenniük,
mint a magyarok példájából láthatjuk, kiknek fizikuma : _a
Duna és Tisza mellékén való ezeréves tartózkodás dacaia
- sokkal több jellegét viseli a török, mint az ugor típuSnak,
nyelvük pedig a török és ugor nyelvek szokatlanul erős ve-
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l
gyülését s emellett perzsákkal és mongolokkal való érint-
<ezés I . .dá[- nye v1 nyomait mutatja fel; s ami mindebben legcso-
táv cttosabb, olyan török szókat őrzött meg, melyek csak a
rec oh Altájban a kojbálok, kacsinzek és teleutok közt tsrne-

esek. Hogy a cseremiszek ugor néptörzse mikor és ho
gyan keletkezett - mert szókincsüknek csaknem kéthar
mad része t .. .. khé oro , míg alaktanuk ugor maradt -, nagyon ne-

__ 1z volna megfejteni. Csak az bizonyos hogy a két népre-
ru et I ,, ' .s 1atarvonalánál való ingadozás - mint ez mmden ha-
ii;ló _:setben megtörténik - a törökök és ugorok közt ős
létrk ot~ tartott és a legkülönbözőbb vegyületeket hozta

e. Azon módot ahogyan s azon időt amikor kisebb
népe··. ' ' 'otedékeknek ezen vegyülési 1xocesszusa végbement,
csak .nagyon ntkán találjuk biztosan meghatározva; de na-
gyobb e·· , · lZé omegeknél, hol az idegen elemekkel való énnt<e-
k 5 f~lbontó hatást nem gyakorolt, a szorosabb nyelvro-

~lnsag egyes momentumai kalauzoló fáklya gyanánt szol-
ga nak az l l · ·· én ' etno ógiai homályban. Bizonyos 1angtarn rorv -
tJ.~k, egyes szóképzók és igelalakok, az illető népeknek
h;tá~~-- és __id~ben való távolsága dac!ra, kgbizto~ab_~
rök n ovekul szolgálnak a hátrahagyott /uton; ~ m1;el a to

, yelvteruleten, egyrészt a Tien-santol K1s-Azs1a1g, más-
reszt a·· Al .ny . z tajtól a Volgáig, a rokonságnak ilyen momentu-

aira bukkanunk 1·ogunk van fö Itenní hogy a török né-
pek . .. ' 't k ,egy közös centrumból két különböző irányban ered-
k:l u_t~ak s hogy a délnyugat felé tartó töredék - mint sok
" szamosabb - hamarabb érte el a régi művelt világ ha-

tarát s , l -Abb'sz . ennélfogva a világtörténelem szmpadán w1
,

1
an

eiepelt, mint északnyugati Ázsiába vonult testvérei.
r·· tla tehát most Ázsiának ma törökök által lakott nagy te-

t
u1 :tén áttekintünk, a két költözködési irányról való fölvé
e Unkk I ·· · l ··_rök e osszhangzatban azt fogjuk észrevenm, 1ogy a to

s- Ség a gyanítható őshazától északnyugat felé csak el
zórv-1 é . · JA ht' s gyéren 1·e]entkezik míg a délnyugati anco '

sokkal J ' ltab ' 1_osszabb s az egyes csoportok is sokkal kompa ~-
bak. Eszak felé nyomultában a töröknek csak a neki h-
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zikailag alárendelt ugorokkal volt dolga, kiket az Altajból s
más a természettől kedvezőbb helyekről nemsokára kiszo
rított. De annál keményebb és huzamosabb volt a dél és
délnyugat felé nyomulók harca; mert itt a kínaiak, perzsák,
rómaiak és bizánciak sokáig ellenálltak s az általuk mt'.ívelt
té tett területet csak lassan engedték át a hódítóknak. Ezen
- nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy több ezer éves -
harcról a kínai annalísok csak kevés olyan értesítést adnak,
amelynek az etnológiájában pozitív értéke lehet, valamint
a Firdaúszi Sah-name-jába mCívészileg beszőtt mondák is,
az irániaknak az északi barbárokkal való harcairól, éppen
olyan megbízhatatlanok és misztikusak, mint Vergilius,
Salluktius és Propertius alkalmi megemlékezései a partu
sokról. A vad ellenségeknek felületes és vázlatos etikai raj
za itt is, amott is csak az iráni és római vitézség glóriájának
emelésére szolgál s egy árva szót sem találunk az illető tu
dósításokban, melyből az ókori letelepült emberek ezen el
lenségeinek nyelvére és nemzetiségére következtethet
nénk. A Kr. utáni V. századtól kezelve a mongolok follépé
séig e tekintetben már valamivel jobban áll a dolog. Az
ezen korból eredő keresztény, vagy mohamedán annale
sek, utazási és történelmi művek nagy hagynak többé sem
mi kétséget aziránt, hogy a pontusi tartományokban, a Du
nánál, a Kaukázusban, Szíriában, Transoxaniában és Irán
ban mint náció militáns föllépett nomádok török nemzeti
ségCíek. Vezéreik és követeik nevét halljuk említtetni, érte
sítést kapunk harci szokásaikról és életmódjukról, sőt a
kultúrájukra méltán büszke letelepült népek nem irtóznak
a durva harcosoktól bizonyos fogalmakat a török szóval
együtt átvenni nyelvükbe. De a kép, ami az etnikai részle
teket illeti, még mindig csak vázlat; a bizánciak, irániak és
arabok borzalmas félelemmel és irtózattal viseltettek a
kazarok, úzok és szeldzsukok iránt, akár szövetségeseik
vagy zsoldosaik, akár ellenségeik voltak ezek; s csak a
XTII. században, mikor a török népelem a mongolok győz
tes fegyvereink égisze alatt kiterjesztette uralmát az egész
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nyugati Ázsia felett, csak ekkor lép fol először merészeb
ben nemzeti igényeivel, az etnikai részletezés mindinkább
érvényre jut, s a «török» név, mely előbb minden durvaság
és barbarizmus fogalmát fejezte ki, most a hatalom és te
kintély epitetona gyanánt kezel szerepelni.

Ha az iszlám nem volna olyan nemzetellenes, amilyen
eleitől fogva volt, a törökség már a Gaznedivák, Szeldzsu
kák és Karezmídak alatt tekintélyre emelkedhetett volna,
de e török hordák vezetői nagyon körül voltak hálózva az
iráni és arab kultúra varázsával s az árja és sémi népelemek
között sokkal távolabb voltak a török őshazától, semhogy
a törökséget nemzeti jogaiba helyezzék. Csak a mongolok
nak s a belső-ázsiai pusztákról és a Volga- s Pontus-rnellé
ki országokból hozott török szövetségeseiknek sikerült po
litikai hatalmi állásukra nemzeti bélyeget nyomni s az ural
altaji eredetről a szégyenfoltot lemosni. Természetesen
ezeken is nemsokára erőt vett az iszlámnak mindent nivel
láló szelleme, ők is nemsokára fölvették az általuk legyő
zött árják és sémíek sok szokását, erkölcsét; de nem szé
gyellték többé az ural-alta]í eredetet, sőt büszkélkedtek is
vele minden muzulmán vallási buzgóság mellett, amennyi
ben, még igazi alap nélkül is, egyenesen Dzsingiz kántól,
a pogánytól és bálványimádótól, hozták le csaladfajokat,
mint ezt Timurnál, Sejbaninál és másoknál láttuk s ahogyan
tesz ma is Perzsia királya és Bokhara emírje.

Habár a törökség a XIII. századtól kezdve tekintélyre
emelkedett is, de - a maga soraiba görögöket, örményeket,
szlávokat és cserkeszeket szedő oszmánok kivételével -
Ázsiában soha nem mutatta magát államalkotónak. Vezető
ik mindig inkább csak a háborút és zsákmányt kereső oli
garchák szerepét játszották, akik külső ellenség hiányában
egymásra rohantak s egymást pusztrtouak kölcsönösen;
úgy hogy a keresztény társadalom és keresztény állam
megszilárclulásával magának a keresztény világ legszél
sóbb előőrsének, t. i. az orosznak is sikerülhetett e nemze
ti test legkompaktabb és legtőrülmetszettebb képviselőit
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elgyöngíteni és lassanként megtörni. Az Arany Horda fel
bomlásával és Kazán meg Asztrakán bukásával megtörött a
törökök tulajdonképpeni ereje is, mert hiszen itt volt a tö
rök hatalom tulajdonképpeni központja, mely délen és
nyugaton a pontusi tartományok vérrokon nornádjaira s a
turáni felföldön, az Altajig és Tien-sanig lakó pusztai török
ség zömére támaszkodva, alkalomadtával még egyszer
sokkal hevesebben és hatásosabban fölléphetett volna,
mint a közép-ázsiai és a Boszporusz-parti török hódítók,
akik tulajdonképp csak mohamedán hitharcosok és nem
török hódítók valának. Oroszország győzelmének az ú. n.
tatárok fölött okvetlenül maga után kellett vonnia az akko
ri többi török dinasztiák bukását is. Közép-Ázsia «officina
gentíum-jának a nyugatra nézve legveszedelmesebb kapu
ja eleitől fogva az Aral-tótól északra s a Volgától és Uráltól
keletre levő terület volt, nem pedig keleti Koraszán, mint
eddigelé tévesen hitték. Azon török népáramlat, mely ezen
az úton ömlött nyugati Ázsia felé egész Szíriáig, a
Jaxartesen túli anyaországtól való nagy távolság miatt, ne
hezebben tarthatta fönn a pusztaságon lakó torzstestvérek
kel az összeköttetést, mint azon török seregek, melyek, a
Volga mellől fölkerekedve, a XIV. és XV. században még a
Dnyeperen túl is mindenütt török nomádokra találhattak s
így egészen Európáig a saját nemzetiségükből álló szaka
datlan láncolatot hagyhattak volna maguk után, melynek
segítségére okvetetlenül számíthattak volna.

Azon időponttól kezelve, mikor a török népáradat a szlá
vokban, magyarokban és németekben erőteljes véclgátra
bukkant, lassanként észrevehetővé lett az áramlatnak kelet
felé való visszatorlóclása. A krími kánok égisze alatt még a
XVIII. században is egészen a Prutig nyomultak elő a török
nomádok, de e mozgalmuk csak árnyék volt a régi erőtel
jes hadjáratokhoz képest; létezésük már csak ideiglenes
volt, s mikor Bagcseszerai elesett s az utolsó janicsárok vissza
vonultak az Azóví-tenger mellől: a Volga és Dnyeper kö
zötti török népelem gyors fogyatkozásnak indult. A török
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városi lakók és félnomadok egyes kolóniat úgyszólván szi
getek gyanánt emelkedtek ki a közéjük ömlő szláv népek
tengeréből, amely izolált tagokat csak az iszlám köteléke
tartotta össze; míg a nomádok - minthogy nélkülözniük
kellett életüknek fő feltételét, t. i. a szabad és korlátlan
mozgást, mindinkább apadtak számra nézve s ma már csak
azon szánalomra méltó csoportokból állanak, melyek
Sztavropol területén, a nogají tatárok neve alatt, koldus
életet folytatnak. Oroszországnak legújabban szerzett kö
zép-ázsiai birtokainak kivételével, a törökök sorsa ezen et
nikai területnek egész északi felében mindenütt egyformán
átalakult a nyugat közvetlen befolyása alatt. Az altajiak,
Tobol-mellékiek, baskírok, kazáni és krími tatárok - az
oroszoknak minden kiforgatási igyekezete dacára - min
denesetre még nagyon sokáig meg fognak maradni a tö
rökség nemzeti kötelékében, mert még a keresztény csu
vasok és keresen-tatárok is szorosan ragaszkodnak török
voltukhoz, de önállóságuk elvesztésével a tespedés bizo
nyos fokának kell bekövetkezni s a hosszú álomból való
fölébredés csak a távoli jövőben történhetik meg. De a tö
rök népterület déli felére sem vár fényesebb jövő. A kirgi
zek, üzbégek, karakalpakok és turkománok még csak kez
detén vannak azon átalakulási processzusnak, melyen
északi testvéreik már több mint egy századdal előbb ke
resztülmentek. A puszta természetének és a klímának vé
delme alatt itt az ellenállás tartósabb s az átalakulás mun
kája nehezebb lesz, de a nyugati műveltség hatalmas szel
lemével szemben minden dacolás hiábavaló; csak az idő
tartam lesz hosszabb, de a következmény ugyanaz marad.
Legkedvezőbb sorsuk van természetesen a nagy török
néplancolat délnyugatra nyomult tagjainak; mert itt, értem
az oszrnanoknal, a nemzeti szellem - az iszlám halálos
mérge dacára - már bizonyos mértékben fölébredt s mivel
itt, Európa nemzeti tendenciáinak utánzásaképpen, a tö
rökség zászlóját már fennen lobogtatják. Ezen pseudo
törököknek már görög-örmény és szláv alapelrneí is sikert

99 



biztosítanak, hacsak Európa hatalmának egész súlyával meg
nem támadja a törökség ezen képviselőit. Alig gondolható,
hogy a ma már Európából kiszorított oszmánoknak megen
gedjék, hogy Ázsiában összeszedjék magukat és a mögöttük
egész Kínáig lakó törzs rokonaikat érdekeik megvédésére
szólítsák. Ez az önfenntartás szempontjából jogosult egoiz
mus lesz, de a nyugati hatalmak terjeszkedési vágya nem
fogja megengedni. Az oszmán törökség állami függetlensé
ge tehát csak rövid tartamú, s vele azon emberi törzs utolsó
ága fog elbukni, amelynek évezredeken keresztül óriási be
folyása volt Ázsia és Európa sorsára, amely már elég korán
fölkerekedett sivataghazájából, hogy a müvelódésre alkal
masabb talajt keressen, de amely már természetébe oltott
vándorlási vágy következtében s az etnikai és politikai kons
tellációk miatt soha nem nyughatott mindaddig, míg az új
kornak művelt emberei erre nem kényszerítették.

Amin tehát a kínaiak, baktríaíak, perzsák, rómaiak, bi
zánciak és a középkori keresztény világ hiába fáradoztak,
sikerült végre egy évezredig tartó harc után a modern Eu
rópának: a törökség immár csendesen viseli magát. Terje
delmes pusztai hazájából nem fognak többé előtörni szél
gyorsaságú lovasokból álló légiók; mert a futóhornoktalaj
nemsokára a sínek vaskötelékébe lesz szorítva s a nomád
nak, aki még két évtizeddel előbb is azzal dicsekedett az
utazónak, hogy könnyebb volna minden egyes homoksze
met a talajra leszögezni, mint őt megtelepedetté tenni,
akarva, nem akarva - a kardot ekével fölcserélve - a mű
velt emberek sorába kell lépnie. A törökség tehát egy idő
re már eljátszotta világtörténelmi szerepét. Ezzel egy neve
zetes dráma ért véget az emberiség történetében, mely va
lóban érdemes azon fáradságra, hogy mi, mint ezen utolsó
jelenetnek szemtanúi, az egész cselekvést áttekintve, fő
okait kutatni megpróbáljuk. Legelső kérdés ez: Honnan
van az, hogy egyedül a török bolyongott évezredekig anél
kül, hogy állandó hazát talált volna, míg Ázsia egyéb né
pei mint mCívelt emberek, már őelőtte sok idővel földet
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műveltek s városokat alapítottak' Másodszor: Már a termé
szettől valóban annyira vad, zabolátlan, szívtelen, rablást
kedvelő s munkától iszonyodó volt-e, amilyennek a kínai
ak, perzsák, bizánciak és arabok rajzolták s ellenségei még
ma is rajzolják? Mi e két kérdést egymással szorosan össze
függőnek találjuk s feleletünkben megjegyezzük, hogy a
törökség nemzeti karakterének fény- és árnyoldalai össz
hangban vannak pusztai őshazájának csupasz, vakmerő
ségre és nélkülözésekre megedző természetével; de a tö
rök ember, ami erkölcsi éltének egyes vonását illeti, egy
hajszállal sem volt rosszabb, mint a letelepült életmódot
folytató árja és sémi eredetű embertársai.

A mezítelen sivatagon lakó ember, lett légyen az arab
vagy török, a mCívelt emberek kincsei után való bírvágytól
ösztönöztetve, mindig harcias szelleme által tűnt ki s ennek
következtében rabló, farkas és barbár hírében állott.

A fegyverrel való bánáshoz jobban értett a török, mint
minden más nomád, de alig sikerült neki, hogy magának
és nyájának tűrhető létezési módot biztosítson, a természe
tében rejlő hajlam a pátriakalísz és szemlélődő életmód
iránt nemsokára a világ legbékésebb és legjobb szívű em
berévé tette. E tulajdonságra nézve úgy az egyszerű no
mád, mint a győzelmes sereg élén álló fejedelem mindig
egyforma maradt. Innen van az, hogy a török Szebüktekín,
Alp-Arszlán, Ertogrul s ezeknek utódai nagyobb érdemeket
szereztek Irán irodalma körül, mint az összes Deilemiek és
Szaffaridák, s hogy éppen e vad törökök voltak azok, akik
- a kafilák csillagának lehanyatlása után - az egész iszlám
világban, a Nílustól a Tíen-saníg a rendet fenntartották.

Tehát nem a javíthatatlan vad természet s még kevésbé
a szellemi képességben való hiány az oka annak, hogy a
törökség nem volt államalkotó elem s hogy a török társa
dalom műveltség dolgában messze hátramaradt az irániak
és sérniek mögött. Két körülmény szerencsétlen találkozá
sa azon ok, amelynek következtében a törökség tulajdon
képp sohasem jutott nemzeti virágzásra. Először: a régi vi-
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lágnak múvelésre képes talaját már birtokukba vették az
árják és sérníek s a létért való harc, melyet ők az ókorban
a megtelepültek ellen kezdettek, egészen az újkorig tartott ,
azon különbséggel, hogy a baktríaíak, perzsák, rómaiak és
bizánciak helyére a modern Európa sok más népe lépett;
mert úgy amazoknál, m int emezeknél a «törökség kiirtása»
volt a jelszó . M ásodszor: a sorsnak egy szerencsétlen hatá
rozata úgy akarta, hogy a törökök, intenzívebb fö llépésük
idejében, a mohamedán műveltséggel jö jjenek érintkezés
be; e vallás következtében aztán az azstaíassagnak oly sok
veszedelmességében megerősödtek s azonfelül előbbi pri
m itív életmódjuknak sok fényoldalat elveszítették. Már az
Abbaszidak alatt az iszlám kardja valának s a keresztes há
borúktó l kezelve a plevnai ütközetig tulajdonképp csak
m int Mohamed tanainak és az ázsiai világnézetnek védői
álltak szemben a kereszténységgel, m ikor ez, - akár Euró
pában, vagy Ázsiában, akár Afr ikában - az iszlám elleni
harcát vívta! Nem csoda tehát, ha ily körülmények közt a
törököt m in t: a modern világszem lélet ellen küzdő ellenál
lás megtestesülését s Európán ak ellenséges érzületű köz
vetlen szomszédját - ez utóbbi hevesen megtámadta, év
századokig ostromolta és végre megtörte.

Ez a sorsa azo n népnek, melynek egyes, a Lénától Szíriáig ,
s a Tien-santól a Balkánig elszórva élő ágait a következő lapo
kon le akarjuk festeni az olvasónak. Amennyiben most már az
egyes töredékek rajzolásához fogunk, a könnyebb áttekintés
kedvéért s a fölvehető két költözködési iránynak megfeleló1eg,
az egész török népet északi és déli ágra oszthatnák. De ez a
felosztás már nem felelne meg többé a mai geográfiai elterje
désnek, ezért inkább ez utóbbit vesszük számba, semmint a
nem mindig bizonyos származási teóriát. E szempontból az
egész török népet a következő öt föcsoportra osztottuk.

I Szibériai törökök, kikhez - beleértve a magas északon
lakó jakutokat is - e nép mindazon ágait számítjuk, melyek
ma a Lénától kezelve a Jenyiszej forr:oisvidékéig s
Tobolszktól északnyugat! Mongóliáig vannak elterjedve.
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11. Közép-ázsiai törökök, kikhez, a letelepült üzbégek és
kelet-turkesztániak mellett, az összes pusztai lakókat so
rozzuk Dél-Szibériától kezdve Irán északi széléig, tehát a
turkornánokat is, ámbár ezeket eredetüknél és nyelvüknél
fogva tulajdonképp a nyugati törökökhöz kellene csatolni.

III. Volga-melléki törökök, amely elnevezés sajátképpen
csak konvencionális gyCíjtőneve azon török népeknek,
amelyek a Volga középső folyása mellett a kazáni, ufai,
szírnbírszkí és szamarai kormányzóságban laknak. Ezek
történelmi emlékezés óta élnek itt s a délről a kazáni kán
ságba bevándorolt nogai-törökök kivételével olyan népele
mekből állanak, melyek eleinte a Tobolszktól a Volgáig
nyúló területen laktak.

IV. Fontus-melléki törökök, akik alatt az ókori besenyők,
úzok és kunok utódjait értjük, akik a hunok megjelenése
óta a Fekete- és KáspHenger északi és északkeleti részén
laktak, s akik közül egyes töredékek részint még ma is e
vidékeken laknak, részint pedig a Káspí-tenger keleti part
jára, vagy a Kaukázusba húzódtak, vagy más rokon tör
zsekbe fololvacltak.

V. Nyugati törökök, vagyis az azerbajdzsaníak Iránban és
a Kaukázusban s az oszmánok, akik vagy egészen letelepül
tek, vagy félnornádok, mint a jürükök és türkmenek. Ezek
részint Szeldzsuk és Dzsingiz kán, részint Timur seregeivel
jöttek nyugati Ázsiába s ezért nevezzük őket nyugati törö
köknek. Eredetük szerint tulajdonképpen a pontusí
törökökhöz tartoznak; legnagyobb részük a Káspi-tenger
északi s az Aral-tó déli partjáról jött s eredetileg a középkor
ban úz, gúz vagy kún név alatt ismert törökök tagjai voltaic

Ezen geográfiai elterjedéshez alkalmazva magunkat, a
elél-szibériai törökökön, mint a török népnek legjobban
északkeletre nyomult töredékén, kezdjük ísmertetésünket.

E felosztásnál természetesen inkább a mai geográfiai el
terjedést és a történelmi fejlődést tartottuk szem előtt, mint
sem azon dialektikus sajátságokat, melyeket a török osztá
lyozásában a tudósok néha irányadónak szoktak tartani.
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Véleményünk szerint a nyelv dialektikus karakterének bi
zonysága még korántsem mutatja valamely nép etnikai ere
detét. E metódus helytelenségét legjobban bizonyítja a tö
rök díalektusoknak Radloff szerinti osztályozása a hangta
ni jelenségek szerint;' mert a keleti dialektusok lajstroma
ban az altaji, baraba, lebed, sór, abakan, szaga], kojbal,
kacsinz, kizil, szojon és karagasz dialektusok mellett ott ta
láljuk az ujgurt is; mert a baskír - a toboli és turalí dialek
tussal, meg a kírgízzel és karakalpakkal levén rokon - a
nyugati nyelvjárásokhoz van sorolva; s mert a kornuli és
akszui tájbeszédek - dacára, hogy egyenesen az ujgurtól
származnak - a közép-ázsiai dialektusok közé vannak szá
mítva. Nyelv tekintetében mindenesetre közelednek az uj
gurok az altajiakhoz, de etnikai tekintetben ezt nem lehet
állítani; mert nyelvük még több és szembetűnőbb nyomait
mutatja föl a már régóta nyugatra vándorolt törökök nyel
vével való rokonságnak. Éppen oly kevéssé szabad a
karakalpakokat a kirgizek mellé állítani, mert az elóbbíek
tuclvalevöleg a Volga vidékéről jöttek Közép-Ázsiába; leg
kevésbé lehet pedig a mai baskírokat az ókor baskfrja ival
azonosítani. Tehát nem egyedül a nyelv, hanem a históriai
fejlődés és a mai geográfiai elterjedés lebegett szemünk
előtt az osztályozásnál s ezen utóbbit véve figyelembe, a
török népterület legészakkeletibb részén, vagyis a szibéri
ai törököknél kezeljük ísmertetésünket.

JEGYZETEK

1 Rit:tich, Eíchwaldru támaszkodva, a finneknek az Altajból mai
hazájukba való els6 költözködését úgy vázolja, hogy a lívek
képezték az clóórsöt, míg a vézek, mértek, murornak,
murok stb. uióvédül szolgáltak. Eíchwald és Rittich mind
non helynevekben, melyek e költözködési vonalba esnek
és cstíd-zlal kezd6dnek Ccsúd oroszul a. m. finn, idegen,
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barbár), példaul Csuclovo, Csuclinovo Csuclovk-i stb ol ,, , ., yan
helyeket akarnak fölismerni, melyekben az északnyugatra
vonuló finnek állornásr tartottak. Mindenesetre merész hi
potézisnek taJj[juk, ha meggondoljuk, hogy e csüd szó oro
szul nemcsak finnt, hanem idegent, csodálatost stb. is je
lent.

2
Rittich («Materiali« I., 15. L) azon véleményben van, hogy a

finn népáramlat a távoli keletről a Kr. e. V század vége fe
lé, vagy a VI. század elején vonult át a mai kazáni korm::íny
zóságon; s a népek mozgalmának okául az akkori Perzsia
hatalmának rendkívüli növekedését tartja, aminek követ
keztében a massagetak egy része észak felé, a baskírok mai
földjére tódult s a finneket északnyugatra szorította. Ez ter
mészetesen csak hipotézis, mégpedig a merészebb fajtából,
de az bizonyossággal fölvehető, hogy a finnugor elem a
Volga középső folyásánál a múlt évezred végéig uralkodó
volt.

' Tibetnek a Hodgson adatai után készített térképén (v. ö.
Markham «Narrative of the Mission of George Bogle to Ti
bet», London, 1879.) az Altin-tagtól délre levő fennsíkon
előfordul a Hor-pa jelzés török eredetű nomádok neve gya
nánt, ez azonban hibás adat, mint Przseválszki eléggé bebi
zonyította.

Lásd: -Phonenk der nördlíchen Türkensprachen- (Leipzig
l 883), a 280~291. lapokon.
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I.
SZIBÉRIAI
TÖRÖKÖK

I. SZIBÉRIAI TÖRÖKÖK

A «Szibériai törökök.' gyűjtőneve alatt olyan urál-altaji
népségeknek nagyon sajátságos keveréket kell összefoglal
nunk, melyek részint tatár, részint mongol-kalmük, részint
azonban ugor eredetűek, és melyeket ama hatalmas viha
rok, melyek azon a vidéken mindenha dühöngtek, együvé
dobáltak; ezek csak ritka esetben óvhatták meg nemzeti
önállóágukat néhány évszázadig és azért a legváltozato
sabb etnikus keveréket képezik. Ha régi bányák után, me
lyek nyomait az Altájban találhatni, ítélünk, azt találjuk,
hogy ott a homályos hajdankorban bizonyos fokig művelt,
letelepült népnek kellett élnie és ez, szorosan véve a dol
got, csak ugor lehetett; ugor, melyet a közel levő puszta tö
rokjeí gyakran megtámadtak és végre észak és északkelet

106



felé szorítottak. Mikor volt és meddig tartott ez a küzde
lem, az homályos előttünk; hogy azonban tusakodtak, azt
éppen a meglevő töredék népek bizonyítják. Hogy az ol
vasónak fogalma legyen e különféle töredékekről, először
az úgynevezett altajiakat említjük meg, kik a mai tomszkt
orosz kormányzóságban, különösen Bijszk és Kuznyeck
kerületében laknak és következő részekre oszolnak.

l. Teleutok vagy telenget-kisi, azaz telenget ember,
ahogy önmagukat nevezik, nagyobbára letelepültek és ré
szint Kuznyeck, részint Bijszk kerületében laknak, az előb
biben 2991, az utóbbiban 2791, összesen 5782 lélek.

Ez a régebben jelentékeny törzs már a XVII. században
összekeveredett a szomszéd török törzsekkel és egy része
át is tért az iszlámra. Mindenkor ismeretesek voltak arról,
hogy a samánízrnus merev követői, és az orosz leigázásnak
szívósan ellene szegültek. Két főtörzsre szakadnak: 1. tulaj
donképpen való teleutok a következő nemzetségekkel:
Toro, Ocsu, Mürkit, Ak-Tarnat, Csorosz, Szárt, Kipcsak,
Naiman, Tölösz, Torgul, Mundusz, Kocskor-Mundusz,
Totos, Parat és Csalman, 2. az acs-kestinek a következő
nemzetségekkel: Jüti, Tört-Asz, Csüngisz és Ang ( Radloff,
Etnograpische Übersicht 14. I.).

2. A tulajdonképpen való altajiak vagy Altaj-kisi, ahogy
önmagukat nevezik, az oroszoknak altaji kalmükjei, majd
nem egytől egyig nomádok és a Katuny meg a Csarts folyó
vidékén tartózkodnak. Számuk Radloff adatai szerint 11 824
személyre rúg, kik következő nemzetségekre oszolnak:
Mundusz, Ara, Toto.s, Naiman, Csapti, Urkit, Mürküt,
Tong.son, Almat, Köbok, Tölösz, Kipcsak, Kan, Köjö, Kergit,
Tangdu, Pailagasz, Kirgiz, Szojong, Mongul, Jiltasz, Koti,
Szakai és Judak. Ezekhez számítják még a 2-3000 lélekből
álló duofedanokat, kik a Csuja folyó vidékén laknak és kik
nek neve annyit tesz mint kétszeres adóra köteles, mivel ré
gebben Kínának is, Oroszországnak is adózniuk kellett;
1865 óta azonban csak ez utóbbi államnak hódolnak. Ha a
más nomádoknál is előforduló nemzetségneveikből ítélünk,
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azt: mondhatjuk, hogy a délnyugati törökökkel is genetikus
viszonyban vannak; törzsük alapja azonban ősrégi, mit
nyelvük, vallásuk és szokásaik sajátságos volta is bizonyít.

3. Sorcoki=?", kiket az oroszok koridomcoknak"?" ne
veznek, mivel a Tomba ömlő kis Koncloma folyó partjain
laknak. Radloff szerint (1. Etnographische Übersicht der
Türkenstamme Sibiriens und cler Mongolei Leipzig, 1883.
12. I.) nincs a sorcoknak általános nevük, hanem legin
kább azoktól a folyóktól veszik nevüket, melyeknek part
jain laknak. Hivatalosan nomádoknak mondják őket, azon
ban többnyire letelepültek, vadászatból és halászatból él
nek és igen szegények. Bár színleg megkeresztelkednek,
lelkükben mégis a sámánizmust vallják. Számuk 5563 fér
fiúra és 5125 asszonyra, összesen 10 688 lélekre megy. Fel
osztás dolgában a következő nemzetségekre szakadnak:
Kiszai (Kizil-Kaja), Tajas, Kongi, Koju, Kara-Sor, Szari-Sor,
Karga, Csedíbesz, Selei, Szebe, Tartkin, Usztu, Kobii, Abin,
Tagap, Keres, Bai-Szojat, Salkal, Saragas és Besbojak. Ide
számít Radloff még egy csapat tatárt 0349 férfit és 1209
asszonyt, összesen 2558 lelket), ki a Tomtól nyugatra eső
hegység északi elágazásában lakik és részint a sorcokhoz,
részint a teleutokhoz tartozik.

4. Az erdei tatárok, a mongolok Urjankhaijai, kiket az
oroszok cserneví-tatárí-nak hívnak és kik saját magukat
Tuba-kisínek, vagy jts-kisi-nek, azaz erdei embereknek ne
vezik; ezek a Katuny és a teletszkí tó közt levő erdős hegy
ségen laknak, éspedig mint félnomádok, mert földrnúve
léssel csak csekély mértékben foglalkoznak, inkább va
dásznak és a cédrusok gyümölcsét szedegetik össze.
Radloff alaposan gyanítja, hogy keletről származnak;
nagymértékben vegyültek az altajiakkal és nagyobbára a
sárnánizrnust vallják. Öt törzsre oszolnak: 1. Köszön (nem
zetségei: Köszön és Csedites); 2. Tirges (nemzetségei:
Togusz, Jobir és Csigal), 3 Körnnös (nemzetségei Kömnös,
Jedan, Ton, Csiga] és Palán); 4. jüsz (nemzetségei Jüsz és
Sor); 5 Togul Összes lélekszámuk 2464."
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S. Kumandincek vagy Kurnandi-kisi, kik részint oldalt a
Bija mellett, a Lebed torkolatától a Csepcsiig, részint az Isi
folyó mellett, mely a Katungába ömlik, és ez utóbbinak
mellékfolyói mellett laknak. Letelepülve kicsiny falvakban
laknak, melyeknek háza száma öttől tízig szokott terjedni,
és nagyobbára a földet művelik. Két részre oszolnak: felső
kumandincekre a Szo és Kuban nemzetséggel, és alsó
kurnandíncek a Tatar, Joti, Csabas és Ton nemzetséggel.
1869-ben összes számuk 2177 volt?"

Az oroszok e törzseket, melyek kalmük szornszédjaiktól
annyit magukévá tettek, még «fehér kalmükök--nek is neve
zik; részben földműveléssel foglalkoznak és vallásukra néz
ve sámánok. E nép egy része Oroszországhoz tartozik a
dzsungárok hatalmának hanyatlása óta, mely 1755-ben kö
vetkezett be, másik része pedig a XVII. század elején telepe
dett meg Oroszországban. Pauli azt írja, hogy a tomszkí kor
mányzóság teleutjar?" a jenyíszejszkt tatárokkal egy törzsből
származnak és hogy a szajani hegyek közt levő őshazájuk
ból először nyugat felé szorultak, később pedig észak felé
húzódtak. Feltűnők és elóbbí megjegyzéseínkkel egybevá
gók az altajiak és finnek közt levő megegyezés ama pontjai,
melyeket ez az utóbb említett szerző elénk ad; szerinte
ugyanis ftziognorruajuk és viseletük észrevehetően emlékez
tet Finnország és Karélia lakosaíéra. A Rassza felső folyása
mentében lakó teleutokról ugyanaz a szerző azt mondja,
hogy utóbbi időben részint természetes szaporodás, részint
a jenyiszeji-tatárok odatelepülése által jelentékenyen gyara
podtak. Jadrincev szerint, ki e vidékeket legutóbb átkutatta,
az altaji népesség, mint nyelve és eredete bizonyítja, törté
nelmi rokonságban van a tobolszki és tornszkí kormányzó
ság valamennyi tatárjával, és e szerzőnek igaza van, midőn
megjegyzi, hogy az Altaj lakosainak tanulmányozása nélkül
aligha tehet az ember szert a szibériai tatárokról való tiszta
fogalomra, és hogy az AJtaj tulajdonképp a szibériai törökök
középpontja. Ennek az utóbb említett orosz írónak igaza
van, midőn arra utal, hogy e népségek lakóhelyét és nevét

109



az etnográfiában gyakran összezavarták, hogy például
Yenjukov a Katuny és Telec tava közt lakó teleutokról be
szél, holott azok valóban a kuzneckí kerületben, Bacsat kö
zelében és a tornszkí kerületben laknak, vagy hogy
Helmersen oly törzseket tartott a Bija folyó mellett teleutok
nak, melyek a valóságban kumandíncek voltak. E szemrehá
nyás, mint mondottuk, jogosult; azonban nem szabad feled
nünk, hogy oly kicsiny és azonfelül még nem is végleg le
települt néptöredékek helyének meghatározása mindig ne
hézségekkel lesz összekötve; ez összevissza hányt-vetett tö
rök-tatár és ugor eredetű töredékek etnologikus titkát is csak
nagy nehezen lehet majd földeríteni.

A nevezett népektől keletre még más kicsiny török né
pek laknak, melyeknek vonásai, mint Rittich helyesen
megjegyzi, világosan mutatják, hogy ereikben szamojéd és
osztják vér is kering. E népek Radloff szerint a legkülönbö
zőbb elemek zagyvalékából állanak, azonban sokévi
együttélésük alatt nyelvükben és életük módjában majd
nem egy törzzsé forrtak össze. Midőn a kirgizek kétszáz
évvel ezelőtt fötömegükben elhagyták az Abakan- és Jenyi
szej-pusztát, csak kicsiny törzsük, a szagaj"!", maradt visz
sza az Aszkisz-völgyében. Az Abakan gazdag pusztái azon
ban csak kevés évig maradtak lakatlanul, mert a kirgizek
elvonulása után azonnal a közel levő erdős hegység lako
sai nyomultak a síkságra. Délről a beltírek, délkeletről és
keletről a kaíbalok"" és matorok?", északnyugat felől az
arinok'?" és asszanok szétugrasztott törzsei vonultak le a
tágas Abakan-volgybe. Mind e törzsek azonban csak cse
kély számúak voltak és ennélfogva a Abakan-völgynek
csak igen kis részét vették birtokukba. Ez időben a kínai
akkal való harcok a kalmükök hatalmát mindinkább meg
törték és a török törzsek, melyek ezek alá voltak vetve, ré
szint a tulajdonképpen való Altajba vonultak, részint a Bija
és Abakan közt levő erdős hegyek közé, ahol az előbbi Je
nyiszej-osztják törzsű lakosokkal összekeveredtek, és vég
re a déli Abakan-völgybe.
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Midőn az oroszok Kücsüm-kan birodalmát a Tobol mel
lett tönkretették, alattvalói nagy része, kivált azok, kik még
nem tértek az iszlámra, nem elél, hanem kelet felé húzód
tak. Kuznyecktől északra átkeltek a Tomon és részben a
Csulim és a két Jüsz mellett letelepedtek. Legnagyobb ré
szük azonban egész a Jenyiszejig ment és sátrát a Kacsa
mellett, nem messze Krasznojarszktól, ütötte fel. A dús
Abakan-völgy, mely a kirgizek elvonulása után lakatlan
volt, a nomádokat csakhamar elél felé csábította, úgy hogy
az Abakan völgyét az Aszkísztól északra és a Jüsz pusztá
ját e tobol-tatárok népesítették be. E tatárok, kik az
Aszkisztól északra laknak, önmagukat Kesnek nevezik és
tudnak arról, hogy Tobolból jöttek.

E néptöredékek felemlítéséhez fogva az előbb megkez
dett jegyzék folytatásaképpen a következőket soroljuk fel:

6. A kizilek vagy kizilcek (ahogy az oroszok írják) a Jüsz
pusztáján laknak és teleutok, tobol-tatárok és a Jenyiszej
osztják törzsű őslakosok keverékéből támadtak. A követ
kező nemzetségekre oszolnak: Kizil, nagy és kis Acsin,
Aki, Basszagar, Karnlar, Argin, Kalmak, Kurcsik, Sü, és szá
muk a negyvenes években 4362 lélekre rúgott. (Radloff,
Etnographische Übersicht 10. I.) Van külön részük a pusz
tában, a kizll-terulet, mely Acsinszk kerületéhez tartozik."?"

7. A Csulim-tatdrole, a jusz pusztájának északnyugati ré
szében; alig vannak 500-an, oroszok között élnek magá
nyos tanyákon, Acsinszk és Mariinszk kerületében; felosz
tásuk a következő: a) tulajdonképpen való Csulim-tatárok
az alsó Kijatól északra a Cserclat folyó mellett; b) Ketszik,
Mariinszktől délre; Küerik, Mariinszktől északra (Radloff,
Etnographische Übersicht 10. I.)'1v111

8. A szagájok Minuszinszk kerületének délnyugati sarká
ban az Aszkisz folyótól az Abakan felső folyásáig, tatár tí
pusukat tisztábban és jobban megtartották, mint szomszéd
jaik és rokonaik, a kacsincek, kik a Kacsa partjairól, mely
folyó mellett Krasznojarszk városa épült, kiindultak és a
kírgízeket a Jenyiszej völgyéből kiszorították. Összes sza-
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rnuk Radloff (Etnographische Übersicht 8. I.) szerint 1557
férfi és 609 nő egyénre, tehát összesen 2166-ra megy. Első
felük a következő nemzetségeket foglalja magában: Szagai,
Turan, Szarig, Irgit, Ecsig, Kii, Aba és Tjoda; második felük
ben ezek vannak: Kirgiz, Csettí-Pürü, Osz-Szagaí és Tom
Szagai. A szagaiok maguk azt állítják, hogy ők ama fold ősi
lakosai és tulajdonképpen a kirgizektól szarrnaznak.?" A
hozzájuk legközelebb álló beltirek vagy belterek, kiknek
nemzetségei ezek: Szu-Kakrnina , Tag-Kakmma, Ak
Csísztar, Kara-Csisztar, Szarig és Taban-Beltír, állítólag tulaj
donképp finn eredetűek.' A Tasti és Abakan közt laknak;
azt mondják róluk, hogy a kirgizek régebben szorongatták
és emiatt kénytelenek voltak visszavonulni. Finn eredetü
ket egyébiránt sem nyelvük, sem fiziognómiájok és szoká
saik nem mutatják. Kis falvakban laknak, melyek körülbe
lül 25 házból szoktak állani; mások ellenben nomád életet
élnek és körülbelül 500 jurtot, Radloff szerint 2640 egyén
nel, képeznek. Ruházatuk hasonló a szagájokéhoz; dolgos
és becsületes emberek, és csakis e szép tulajdonság az, mi
ben, mint Pauli helyesen megjegyzi, a finneket némileg
megközelítik.

9. A kacsincek, kikbe annyi szomszéd szamojéd törzs
beleolvadt, manapság az Abakan bal partján, a Jenyiszej
mellett az Aszkísz torkolatáig, a fehér Jüsz és mellékfolyói
mellett levő legelőkön kóborolnak." Azelőtt mint nomádok
a Kacsa partjain, Krasznojarszk vidékén bolyongtak és ké
sőbb a kírgízeket szorították ki helyükből. Később még
tomszki tatárok is csatlakoztak hozzájuk, úgy hogy ma a
tulajdonképpen való kacsinceket kétfelé kell osztanunk:
déli ágra, mely kevésbé kevert és a szilárdabb tömeget ké
pezi, és másrészt északi ágra, mely kevésbé számos és
majdnem egészen orosszá vált, E keverék voltukból követ
kezőleg a kacsincek a mongol típus erős bélyegét viselik
arcukon és már Pallas felfedezte, hogy a külső ismertetője
lek, szokások és ruházat tekintetében észrevehetően ha
sonlítanak szornszédjaíkhoz, a kalrnükökhöz, ezen a körül-
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rnényen bizonyára nem ütközhetünk meg, ha a szamojéd
mongol népek területének szomszédságára gondolunk. A
Kacsa mellékén maradt kacsíncek száma Köppen szerint
1828-ban csak 472-re rúgott, holott Castrén az Abakannál
9436 e törzsből való egyént talált. Majd mindnyájan keresz
tények, mint Radloff írja, természetesen csak színleg; főképp
baromtenyésztéssel foglalkoznak és ehhez képest jóllétnek
örvendenek. Még távolabb esnek az eredeti török típustól

10. a kaihalok,'" kik önmagukat kaibanak nevezik és a
Jenyiszej völgyének legfelső részét foglalják el, részint
azonban az Abakan jobb partján a Tabar torkolatától a Je
nyíszejrg, továbbá e folyó jobb partján is egész a Szogcláig
mint nomádok kóborolnak. A kaíbalok Castrén'" szerint ti
zenhárom nemzetségre oszolnak, melyből öt, úgy látszik,
szamojéd és három Jenyiszej-osztják eredetű: a nagy és kis
Baigado, Kang, Taradjak, Tjoc.la, Madir, Köl, Ingara,
Bögöc.lji, Artji, Köjok, Irge, Kaicliug. Ezek közül Castrén
szerint két nemzetség jenyiszej-osztjak'" és három föltétle
nül szamojed eredetű; ez az érdemes utazó legalább 1847-
ben még olyan kaibalokkal találkozott, akik néhány sza
mojéd és osztják szóra emlékeztek. A kaibalok e vidék ere
deti csúcl népe mellett legrégibb lakosoknak tekintik ma
gukat, szomszédjaik azonban megvetik őket, kivált tolvaj
voltuk miatt, mit azonban, tekintve tökéletes elszigeteltsé
güket, melyben élnek, és a művelődéssel való minden
érintkezés hiányát, Pauli némileg menthetőnek tart. Való
az, hogy a műveltség legalacsonyabb fokán állanak; szegé
nyes kunyhóikat az orosz falvak közelében róják össze és
a legrosszabb táplálékkal élnek. Adó fejében körülbelül
három rubelt fizetnek egyenként életük tizenhatodik évé
től az ötveneclikig. A kaibalokhoz csatlakoznak továbbá

11. a karagaszok, az Oka, Uda, Birjusza és Kan folyó
mellékén, akik a következő öt nemzetségre szakadnak:
Kas, Szaríg-Kas, Tjoc.lge, Karatjoclge és Tjepteí." Stuben
clorff szerint 1851-iki decemberben a törzs tagjainak száma
284 férfi és 259 nő volt (v. ö. Radloff, Etnographísche
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übersicht 5. I.); a finn-szamojéd fajnak, úgy szólva legin
kább keletre szorult tagját képezik, és úgy látszik, hogy
először a kacsincek hatalmas támadása alatt törtek meg. A
karagaszok mindenesetre már tökéletesen eltatárosodtak,
midőn mai hazájukba költöztek. Igaz, hogy finn eredetük
kevésbé tűnik ki nyelvükből, erkölcseikből, hitükből stb.,
mely mint tudva van, a tatároknak nem akkora mértékben
sajátja. Testalkatukra nézve zömök, de nem nagyon izmos
termetűek. Fejük kicsiny, válluk és combjuk keskeny, ke
zük-lábuk parányi, hajuk merev és fekete, szemük kicsiny,
homlokuk alacsony és orruk pisze. Természetük szelíd, jól
lehet a pálinkát nagyon kedvelik. Ámbár forma szerint
megkeresztelkedtek, ma nap csak névleg keresztények.
Azelőtt sem voltak idomtalan bálványaik, sem pedig sá
mánjaik, hanem a napot, a csillagokat stb. imádták, ezek
nek mutattak be áldozatokat, éspedig mindig a levágott ál
latnak a szívét. A bizonyítékok, amelyek nyomán szarnojé
dekkel és osztjákokkal atyafiságba kerültek, nagyobbára
nyelvi természetűek; e tekintetben továbbá a Jenyiszej mel-

/ lett talált régi bálványokra hivatkoznak, melyek között a
rénszarvasnak nevezetes szerep jut; ez az állat ma nap az
ő vidékükön már nem található és képe arra jogosít fel,
hogy a karagaszokat északi eredetű népnek tartsuk. Ide
tartoznak továbbá

12. a szojotok vagy szojonok, akik a Szajan-hegység lej
tőjén Kína határán belül laknak és származásukra nézve
finn-szamojéd nép, amely azonban ma már tökéletesen
eltatárosodott.!" A szojotokat az említett kis népekkel
együtt egy olyan kicsiny nép maradványainak kell tekinte
nünk, amely a műveltségnek magasabb fokán is állott.
Most a szojotok nyers nomádok, kik részint a buddhizmust
vallják, részint még a sámán vallásnak hódolnak. Így nyi
latkozik Rittich Etnographie Russland's című munkájában,
holott Castrén (Reiseberichte 391. I.) azt a nézetet vallja,
hogy, mivel a kaíbalok, karagaszok és szojotok nyelve a
kacsinc nyelvjáráshoz legközelebb áll, valószínűleg a ka-
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csinc tatárok voltak azok, akik a kaíbalok, karagaszok és
szojotok neve alatt ismert kicsiny szamojéd és Jenyiszej
osztják népséget kiirtották, vagy inkább magukba olvasz
tották. Krasznojarszk tájékán laknak továbbá még

13. a leamaszincee, akik a következő három nemzetség
re oszlanak, t. i. az Ucsumakov, Abalakov és az Agulszk
nevéről elnevezettre. Az első nemzetség tatár eredetCf és
ama nép töredékeiből áll, amely azelőtt a Kacsa partjain
lakott. Az Abalakov nemzetsége vagy az erdei kama
szincek szamojéd eredetűek; az agulszki nemzetség pedig
himlójárvány pusztításai következtében 70 lélekre olvadt
össze, ma nap a hasonló nevű folyó partján lakik és nyel
vében meg vallásában majdnem egészen hasonlóvá lett az
oroszokhoz. ,v"

Amit itt a szibériai törökökről megjegyeztünk, az na
gyobbára a tomszki, tobolszkí és jenyiszejszki kormányzó
ságok keleti részeire vonatkozik, holott e vidékek nyuga
ti részét más, típus dolgában kevésbé eltorzult török tör
zsek lakják. Az Om, Irtis és Tobol folyók vidékén lakó tö
rököket, kik a szibériai tatárok gyűjtőneve alatt ismerete
sek, az oroszok

14. a barabinok vagy toboli tatárok nevével jelölik, ho
lott az előbbiek önmagukat barabanak, az utóbbiak ellen
ben törzsüket ama közigazgatási kerületek szerint, melyek
hez tartoznak, nevezik el: Tarlih (Tarajok), Tobolik
(Toboliak), Tümellile (Tümenek) és Turalih (Turaíak).'?" Ez
utóbbi szó szerint annyit tesz, mint a városiak, a tatár tura,
azaz város szótól, és a turaíakat némelyek e táj őslakosai
egyenes utódjainak tartják. Most a Tura mindkét partján
laknak, forrása vidékétől egész addig, ahol a Tobolba sza
kad, továbbá a Tavda és a Izset között; mások pedig
Turínszkban és Tümenben tartózkodnak. Ezek a tatárok,
kik nagyobbára a szibériai törökök utódjai és csak kivéte
lesen származnak Kücsüm idejében oda került bokharai
gyarmatosoktól, már régen telepedtek le állandóan és ré
szint földműveléssel, részint kereskedéssel és iparral fog-
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lalkoznak, kivéve a falvakban lakó turalík csekély töredé
két, amelyet 1720-ban Filoteus tobolszki érsek a keresztény
vallásra terített, mindnyájan a moszlim hitet vallják, és szel
lemi életük meg szokásaik dolgában közelebb állanak
Kazanhoz, mint Bokharához, ami azonban a múlt század
ban még nem volt így. Pauli és más források szerint is e ta
tárokat többnyire a kazáni tatárok legközelebbi rokonainak
tartják; ez oly nézet, melyet a törökség első vándorlásáról
szóló és előbb említett elméletünk álláspontjáról tökélete
sen igazolhatni. A legékesebben szóló tanulságot teszi er
ről, mint említettük, a nyelv, mely a Tobol mellett sokkal
több altaji elemet tartott meg, mint a Volga mellett, ahol a
törökség e népfaj délnyugati töredékéből erős adatot ka
pott. A kazáni tatárok, mint az egykori bolgár törökség ma
radványai, mindenesetre Dél-Szibériából származnak,
azonban mai etníkus tulajdonságuk már egészen különbö
ző és a két törzs közt való közeledés nyilván már csak a
vallás és a történelem közös kötelékéből ered, mert a Vol
ga vidékeinek erős politikus és vallási befolyása, melyet
Szibéria e részére gyakorolt, minden kétségen kívül van. E
befolyást inkább Tura lakosain lehet észrevenni, akik a ka
záni tatárokkal a legszorosabb összeköttetésben vannak. A
barabinok az Ob és Irtis mocsárviclékei között külső meg
jelenésükben a mongolokhoz hasonlók, nagyobbára állat
tenyésztésből és halászatból élnek és csak nyaranta nomá
dok. A Csulim mentén lakó úgynevezett Csulím-tatárok
majdnem egészen elsajátították már az oroszok nyelvét és
szokásait és e szerint kihalófélben vannak.

A szibériai törökökhöz tartozó, de kínai területen, tudni
illik az északnyugati mongolok közt élő u1jánkaiokról, kik
magukat Tubanae nevezik és kiket az oroszok és altajiak
Szojongnak vagy Szajancinak hívnak, Potanin azt írja, hogy
az orosz határ hosszában a Kobclo forrásainak vidékétől
kezelve egész a Koszogolba való ömléséig találhatók. Ha
zájuk a Tagnü-Ola hegyétől északra van és ennek déli lej
tőéig terjed, keskeny, körülbelül 30-40 verszt hosszú terü-
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leten, a mongol határ lovas őrszemei mellett hosszában.
Távolabb, délen csak két ponton találhatók: 1. a
Kankhukei völgyének északi széle mellett a Narin-Szumin
folyó völgyében; 2. a Kobdo forrásvidékén, ahol Kök
Csulut-nak (kék sziklának) nevezik magukat. Hazájuknak
nem adnak külön nevet, mert -Bodun-Dser-, amit
Helmersen tulajdonnévnek tartott, szó szerint annyit jelent,
mint «a mi földünk». Az urjankaiok, kikre Potanin a
Dzíndzllík mellett akadt, öt eosunbot állanak, melyeket
dzasszikok igazgatnak; csak egynek az élén áll egy áruban
(magasabb rangú kínai tisztviselő) és ez az ág árnbaní-nak
is nevezi magát, holott a többinek neve gurtakosun, mert
gúrta a mongol dzasszik szó urjankhají megfelelője, azaz
tiszt-viselő. Minden khosun négy szumínból (alosztalyból)
áll, például a dzindztliki a következőkből: Kirgiz, Szaldsak,
Baígara, Nur vagy Maíder, az Ambankosun e szurnínokból
áll: Oin, lrkhit, Szajang és Csati. A többi khosun alosztálya
it illetőleg Potanin semmit sem tudhatott meg.!"

A Kobdo forrásvidékén lakó kök-csulutok, kiket a kirgi
zek kök-rnunsaknak (kék gyöngynek) neveznek, török
nyelvjárást beszélnek, amely állítólag az erdei tatárokéhoz
hasonló; ezt az állítást azonban, tekintettel a Potanin által
följegyzett nyelvmutatványokra (v. ö. a következőben a sá
mánok imádságát), nem tarthatjuk egészen igazoltnak. E
kök-csulutok a következő öt khosunra oszolnak: Mjerinda,
Cerin-da Khornbu-da, Tjerník-da és Bedsín-da, így elnevez
ve, mivel mindegyikét da, azaz tisztviselő igazgatja. Mind
annyi a Kobdo forrásvidékén, az Ak-kol és Kargatti mellett,
valamint a Dulbo tava mellett is kóborol. Ezenkívül
Potanin még a Durbutvan khosunjában is az Ubsza tava
mellett török ajkú népecskét talált, mely önmagát muszur
man-nak, azaz muzulmánnak nevezi, amelyet azonban a
dürbütek ko/on-nak (?) hívnak." Ez a nép nomád életet él,
a telet hegysorokban, nyugatra a Kírgíz-Nortól, a Sibe és
Burgusz-Szutaj folyó völgyeiben tölti és nyáron a Tjelin
Gol völgyének északi részében kóborol. Ez a folyó az
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Ubsza tavába ömlik. E nép hadifoglyok maradéka, kiket
valószínűleg akkor, mikor a dzsungárok Turkesztánba
ütöttek, Közép-Ázsiából hurcoltak oda; viselet, szokások és
erkölcsök dolgában majdnem teljesen a mongolokhoz al
kalmazkoclot:t és az iszlámról csak nagyon kuszált fogalmai
vannak. Nyelve is már lényegesen megváltozott, ha a
Potanin által följegyzett mutatványok után ítélünk, melyek
egyike következőképp szól: »O Khoclsam pisi (?) erdi
Jarlagan1 szuuni szuulagan, jer szuni pirljara (?) ilja pejgarn
bar, [angílgan, janzangan (?)». Lehet, hogy a helytelen átírás
gátol bennünket abban, hogy a szöveget megértsük, mert
egyes nyelvalakok után ítélve, itt mindenesetre egykori üz
bégekkel vagy szánokkal van dolgunk.

Ami a szibériai törökök külső megjelenesét illeti, könnyen
megmagyarázható, hogy ott, ahol hazájuk a mongolkal
mük népek területével határos, a mongol fajnak erősen ki
fejezett vonásait magukon hordják és könnyen megfogha
tó, hogy Tchihatcheff orosz utazó -voyage sctentífíque
clans l'Altaj Oriental» című művében azt jegyzi meg, hogy
az utazót bizonyára azonnal meglepi, hogy ha a nyugati
Altaj felé jövet, kelet felé utaztában a Katunyon átkel és e
folyón túl lakó törököknek kiválóan kínai típusát maga
előtt látja, úgy hogy azt hiheti, hogy egyszerre a kínai csá
szárság kellő közepében van. Ellenben a török eredetű
nyugati lakosokat illetőleg megjegyezhetjük, hogy túlnyo
mó török jellemvonásuk mindenütt észrevehető. Ez embe
rek testalkatuk szilárdságával tűnnek ki, arcuk sima és so
vány, termetük közepes, járásuk nyugodt és döcögő és tes
tük egyes részei meglehetősen arányosak. Hajuk, szakálluk
és szemöldökük uralkodó színe a fekete, szemük sötét,
majdnem fekete és hosszúkás metszetű; orruk egyenes és
meglehetősen széles; szemöldökük sűrű; ajkuk vastag; fo
gaik rendkívül fehérek; homlokuk alacsony és sima, arcuk
kerek; a férfiak arckifejezése általában szépnek mondható.
Az inkább kelet felé lakó baraba-tatarok arcában már vala
mi mongol sajátság látszik, amely nagyobbára a szem kes-
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keny metszésében és a koponya erősebb kifejlődésében,
továbbá gyér hajukban és szakallukban is nyilvánul. E
nemzetség megkeresztelt tatárjai hosszú hajat viselnek,
amely körül meg van nyírva. némelyikük fízíognomíaja
már egészen orosz, az orosz nyelvet is beszélik, amint
hogy általában félig eloroszosodtak. Arni a nők
fiziognórniáját illeti, az szabályosságával, hellyel-közzel
kellernével tűnik ki; arcuk színe sokkal fehérebb, mint a
férfiaké, hajuk egészen sötét és hosszú, idomaik kerekde
dek és puhák, végtagjaik meglehetősen arányosak; válluk
néha hátra hajlik, hasuk ellenben kidomborodó. Nagyon
sokat von le a tatárok külső megjelenéséből az, hogy po
facsontjuk néha nagyon erősen kiáll és hogy gyakran szen
vednek szernbajban, melynek azért vannak kitéve, mivel
füstös helyiségben laknak. A nők, kivált ha koruk harmin
cadik esztendejét meghaladták, nagyobb testesség által
tűnnek ki, mint a férfiak. E tarkán összekeveredett nép
elem testalkatának sajátságaira nézve megtudjuk azt, hogy
például a karagaszok, mint már említettük, inkább a kirgí
zekhez hasonlók, holott a kacsinceken, szagajokon és
kaibalokon a legerősebb fajkeveredés nyomait észlelhet
jük. Hajuk nagyobbára fekete, szemöldökük sűrű, szájuk
kicsiny, ajkuk keskeny és bőrük színe barna. Úgy látszik
egyébiránt, hogy a vegyülés szakadatlan folyamatban van,
mert azok a néprajzi leírások, melyeket Pallas és Gmelin
száz esztendővel ezelőtt e népekről följegyeztek, a leg
újabb utazók adataival már meg nem egyeznek.

A legújabb időben Jadrincev, a már említett orosz utazó,
e népek területén behatóbb antropoiogikus tanulmányokat
tett, melyek eredménye azonban még nem ismeretes. Az
eddig rendelkezésünkre álló megjegyzések szerint az, amit
eddig csak sejtettek, tudniillik, hogy a törökök és altajiak
az ugorokkal összekeveredtek, tökéletesen igazolható, és
be van bizonyítva, hogy a délen uralkodó tatár-mongol tí
pus észak felé a bijszkí és kuzneckí kerületek erdeiben
mind tisztább európai (?) típussá válik. Mint legtipikusabb
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népességet Jaclrincev a kumandínceket említi, akiket a
bijszki cserni-tatárok délen az altajíaktól elválasztanak, ho
lott a teleutok felé való határukat a kuzneckí cserní-tatarok
képezik. Hogy itt a fajok egybeolvadtak, mint Jadrincev
antropologikus jegyzeteinek végén írja, azt ma már senki
sem vonhatja kétségbe; de azon bizonyára még nagyon is
kételkedhetünk, hogy vajon itt rég elveszett őslakosok
nyomaira, kiknek sírjai az Altaj völgyeiben vannak, akad
hatunk-e, vagy hogy az altaji faj (?) a tiszta európai típusra
való átmenetet képez-e, ahogy ez orosz utazó gondolja.
Csak a nyelvtudománynak, az antropológiának és régiség
tudománynak egyesült kutatása terjesztheti itt a még hiány
zó világosságot.

A szibériai törökök élete módja is épp olyan különböző,
mint tipikus sajátságaik. Az éghajlat és a talaj viszonyai az
egyes törzseket majd egészen, majd félig nomádokka tet
ték; míg ugyanis hegy-völgy néha határt szab a vándorlási
kedvnek, addig a barorntenyésztő a fennsíkokon annál
könnyebben válhatott tökéletes nornádda és az erdőkben,
mint Jadrincev helyesen megjegyzi, új életmódnak, a letele
pült nornádénak vagy vadaszénak keJlett képződnie. A sá
tor, amint a kirgizekné1 találjuk, itt nem az uralkodó; ellen
kezőleg, másféle lakásokat találunk a fenyvek ágaiból való
kunyhótól kezdve egész a letelepült kumanclincnek négy
szegű szilárd téli hajlékáig, melyben már csuval (kályha) is
van, és mely mellett már barmok akla és éléstár is találha
tó. A cserní-tatárnak nyírfa kérgével takart kunyhóját
szjüjülti-nek, tulajdonképp a lehántottnak nevezik és e név
alatt a takaróul szolgáló kéregre (a szüj, szujül török igétől)
vagy alancsik-ra vonatkozik (v. ö. a közép-ázsiai nomádok
alacsuk-ját). Az altaji barorntenyésztó lornbsátra több do
rongból áll, melyet két abroncs tart össze; télire küptetejú
Iajurtokat csinálnak, az erdei nomád pedig négyszögű desz
ka bódét épít magának, melyet jaida-nak (?) nevez.

Foglalkozásukat tekintve valóban nehéz volna az Altaj
lakosságát az eddig említett három osztályba, a vadászok,
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baromtenyésztők és földművelők osztályába sorolni, mint
hogy az átalakuló kultuszok folytonos hullámzása változó
foglalkozást is von maga után. Így például a földmüvelés
a baromtenyésztőkné1, ere.lei lakosoknál és nomádoknál
egyaránt megvan és csak a munka módjában mutatkoznak
fokozatok. Az altajíak és cserni-tatárok kiváltképp árpát
vetnek, amely tudvalevőleg a gabonának azon faja, melyet
az ősi földművelők először vetettek. Kerti terményeket is
művelnek és a vadkendert (kendir) feldolgozzák ruháik
készítésében; télire szénát gyCíjtenek, szakasztott úgy, mint
ama vidék orosz parasztjai. A vasipar az altajiak és cserní
tatárok egyes törec.lékeinél már egész az acél készítéséig
haladt, mint Jaclrincev jelenti, «a kurgánok kiásása alkal
mával talált tárgyak, úgy mint üstök, nyilak, sőt tegzek is,
azt bizonyítják, hogy az Altaj vidékén az ércek feldolgozá
sát ósidótól múvelték, igaz, hogy nem törökök, hanem
autothon ugor faj_,,,xi

Ruházat dolgában, mint könnyen megfogható, délen a
kínaiak divatja, északon az oroszoké uralkodik; a tobolsz
ki és tornszki tatárok pedig Kazant és Bokharát választot
ták mintájukul. Jadrincev a kumandincek viseletét mondja
legrégibbnek. Mint külön altaji divatot csak a női ruhák
gallérjanak gyöngyökkel és egyéb ékítményekkel való dí
szítését, valamint a varkocs viselését említjük meg, mely
utóbbi divat különben lassan-lassan enyészik. Egyébben a
legtöbb viselete durva vászonból készült bugyogóból és
bírkabórbundaból áll, amely jobb oldalt csíkos. Fejüket
pástétomforma sapka fedi, mely fekete prémú, a homlok
tól hátrafelé keskenyedik és két hosszú veres, kék vagy
sárga szalaggal van díszítve; tetején pedig veres folt van. A
nők öltözéke ettől csak annyibban különbözik, hogy
csegedeleet viselnek, melyet télen a bunda fölé, nyáron pe
dig puszta testükre húznak. A csegeclek kék nanktnból ké
szül; szabása olyan, mint egy hosszú derekú frakké (:>); kö
rös-körül világos színCí szalaggal van beszegve. Lábbelijük
a mongoléhoz hasonló és nyáron ióbórból, télen a vad-
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kecske bőréből készül. (V. ö. egy nomád altaji megjegyzé
seit az Erman-féle «Archív» XVIII. k. 537. I.)

Az erkölcsökre és szokásokra nézve a moszlim vallású
szibériai tatárok keveset különböznek a Volga területén la
kó és ugyanazon törzsből eredt meg ugyanazon hitet val
ló rokonaiktól. Azok, akik a régi sámán hitnek még hívei
maradtak, híresek ritka hCíségükről és tüneményszerCí be
csületességükről. Az orosz forrás, melyből az adatokat me
rítjük, a többi között a következő erre vonatkozó adomát
beszéli el: «Egy a szagajok közt lakó orosz telepítvényest
az a szerencsétlenség érte, hogy házát kiütött tűzvész által
elvesztette. Ez alkalommal elégett az a könyv is, amelybe
a környéken lakó szagajok apró adósságait jegyezte. Az
orosz, aki csak ez adósságoknak főösszegét tudta, egészen
meg volt rémülve; nem tehetett egyebet, mint hogy a sza
gajok uluszaban (néptörzsében) körüljárt és tudakozódott,
hogy tulajdonképpen ki tartozik neki. Nevezetes, hogy
minden adósa önként jelentkezett, sőt mi több, mindegyik
egészen pontosan mondta meg az összeget, amellyel tar
tozott. Az orosz erre új könyvet készíttetett, az adósságo
kat újra följegyezte és a főösszeg egy batkáíg egyezett
meg azzal, melyet a hitelező elégett könyvéből emlékez
tében megtartott."

Ami a szibériai tatárok szellemi tehetségét illeti, ezekről
megjegyezhetjük, hogy csak kevéssé fejlődtek ki, ámbár
más részről természetes elmésségüket és értelmességüket
nem lehet tagadni. Ha az oroszokkal összehasonlítjuk,
minden előtt apátiájuk és ősi ázsiai erkölcseikhez való erős
ragaszkodásuk tűnik fel. A mezei munkákban tanúsítanak
ugyan ügyességet, azonban épp annyira mutatják a lusta
ságnak bizonyos fokát is; egy-két napig szépen halad mun
kájuk, de nemsokára bágyadtság jelentkezik, mivel általá
ban elmaradnak az oroszok mögött testi erő dolgában és
csakhamar kimerülnek.

Életük módját illetőleg két részre oszolnak a szibériai ta
tárok; az egyik, mely nyugaton lakik és részint az orosz
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elem műveltségi viszonyai, részint a Volga területén lakó és
ugyanazon törzsű meg vallású rokonaival való élénk köz
lekedés miatt is már régen meghódolt a letelepült emberek
élete módjának, nagyobbára földmCfveléssel vagy kereske
déssel foglalkozik, vagy pedig az állam szolgálatában van.
Az isi-jalatravai, káni és kurgánt kerület tatár lakosai legin
kább a földművelő osztályhoz tartoznak, földjeik terméke
it azonban csak saját szükségleteikre fordítják és ritkán bo
csátják áruba. Az állatok tenyésztésében a legnagyobb
szorgalmat a lóra fordítják, melyet a szibériai tatár, éppúgy,
mint a törökök általában, családja legdrágább tagjának tart
és amelynek hátán sokkal honosabbnak érzi magát, mint a
széken. A szibériai tatár, jóllehet már természeténél fogva
lovas, feltünó ügyetlenséget tanúsít abban, hogy a lovakat
kocsi elé fogja, és az oroszok nem is nagyon keresik ko
csisnak. A kereskedelmet illetőleg megjegyezhetjük, hogy
vagy díszrnúarukkal, ruhaszövetekkel, fűszerrel s több effé
lével való kiskereskedésből áll, melyet házalók a legna
gyobb távolságban is úznek, vagy nagykereskedésből is, kü
lönösen a kirgiz puszta délnyugati része és a három kansag
felé, ahonnan selyem- és gyapotszövereket, nyers gyapjút,
teát, aszalt szőlőt és szilvát, lovakat, juhokat, nemezt, bőrö
ket stb. exportálnak. E kereskedésben érintkező pontoknak
már évszázadok óta a pusztának egyes helyei szolgálnak
mint: Kizil-Dzsar (a vörös lejtő), oroszul Petro-Pavlovszk;
Palat, oroszul Szemí-Palatyínszk, Türnen, Kurgán és
Tobolszk. Meglehetősen régi út az, amelyen itt a kereskede
lem a délen fekvő oxusi országokból, sőt néha Perzsiából is
észak távol levő vidékei felé mozog, oly országút, melyet a
múltban hadi vállalatokra is használtak és amelyen, mint ké
sőbb látni fogjuk, az iráni moszlim mCíveltség világa Ázsiá
nak északkeleti részébe való bevonulását tartotta.

Ily foglalkozás mellett még vadásznak és halásznak is a
szibériai tatárok, sőt némelyikük még piócák fogdosásával
is foglalkozik, éspedig egészen kezdetleges módon, amennyi
ben a tatár e célból meztelenül nyakig a vízbe megy, res-
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tére rá engedi tapadni a sok piócát és vérének ez önkén
tes lecsapolása után az állatokat magáról leszeclegeti. Ez
természetesen csak a szegényebb osztály foglalkozása,
amely különben ama vidékeken állítólag igen kiterjedt,
mert orosz forrásunk állítása szerint sokan vannak, kiknek
alig van egy lovuk vagy egy tehenük.

A tulajdonképp letelepültek télen falvakban laknak, de
ahol lehet, mindig azon vannak, hogy nyáron a szabadba
juthassanak. A falvak egyes voloszt-okra, melyeknek tatár
neve ulusz, oszolnak; ezek élén egy öreg áll, kit tatárul
baslík-nak (azaz főnek) hívnak, és aki olyan személy,
melynek, mint a régi patriarchális alkotmány maradványá
nak, a legnagyobb tisztelettel adóznak. E voloszt-ok, ám
bár néha kétezer, sőt háromezer versztnyire is kiterjednek,
legföljebb háromezer embert foglalnak magukba mindkét
nemből; egyik-másik csak kétszáz lélekből áll; a falvak
ilyen összességének általános neve -jurt-, azaz hazai föle! a
szónak tágabb értelmében, holott a ház vagy lakás neve uj
vagy ű]. Külső alak és belső berendezés tekintetében e há
zak bizony kevéssé gyönyörködtetik az ember szemét; van
bennük egész sor alacsony szoba, néha nincs is tetejük és
csak föle! van rájuk hányva. A szobákon, szegényes desz
kabódékon legföljebb két kicsiny, hólyaggal bevont ablak
van. A berendezés a lehető legszegényesebb; az ajtó ren
desen kelet felé nyílik és vele szemközt a szobában ne
mezzel vagy gyapjúval bevont ülő- és alvóhely van, körös
körül pedig házteszközök, evő- és ivó-edények, fegyverek
és lószerszám stb. van a falra akasztva. A tűzhely, melyet
csuvalnak neveznek és amely egyúttal a kályhát is pótolja,
e szegényes helyiség közepén van, kevés meleget ad, de
annál több füstöt okoz, és mégis majdnem egészen mezte
lenül alszik a tatár e helyiségben; nagyon kevéssé érzé
keny a hideg iránt és csak lábát óvja a dermesztő fagy el
len. Hogy az egész lakást minden gondolható szenny és
rondaság borítja el, azt alig kell mondanunk. A szegényeb
bek lakásában eső és szél egyaránt alkalmatlankodik és
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míg néha a család felnőtt tagjai pálinkától vagy airantól de
rült hangulatban itt-ott a lakás zugaiban hevernek, a félig
meztelen, kiéhezett kicsinyek a tűz fölött függő katlan előtt
állanak és melengetik sovány kezecskéíket, Ehhez járulnak
még a kutyák, melyek farkcsóválva várják, hogy nekik is
jusson egy falat, és hogy a szegénység és nyomor képe tö
kéletes legyen, mindehhez még néhány juhot és borjút kell
gondolnunk, mely hidegtől és nedvességtől gyötörve fejét
mind a félig nyitott ajtón át bedugja, míg a könyörületes
háziasszony övéi között ad neki menedékhelyet és védel
met a tűzhely mellett. Ez bizony a szibériai tatár háziasság
nak nem éppen vonzó képe.

Hogy ezek az emberek az élelemben nem nagyon válo
gatósak, azt az olvasó könnyen megértheti. Táplálékuk
többnyire zsíros, lisztes anyagokból áll és készítése módját
illetőleg a kazáni tatárok ételeit juttatja eszünkbe. Az italok
között mindenütt ez égövben a tea játssza a főszerepet, és
pedig a tégla-tea, mely északi Kínából a mongol pusztán
keresztül való vándorlásában egész idáig jutott és itt is el
terjedt. A tégla-tea tudvalevőleg e növény legsilányabb fa
ja; összetörik, az üstbe dobják, felforralják és a gazdagok
nál zsírt tesznek hozzá; cukor ritkán kerül bele, de annál
inkább só, mint a kírgtzeknél és mongoloknál. A kumisz,
azaz erjedt, kancatejből álló ital is a tatárok élvezeteihez
tartozik, bár nincs köztük annyira elterjedve, mint a kirgi
zek között, kiknek gazdag lóallornanya erre jobb alkalmat
szolgáltat. Az airan, vagyis tehéntejből készült savanykás
ital mellett a pálinka is, mely itt kumiszból készül, bizo
nyos kedveltségnek örvend, a moszlirn törvény szigorúsá
gát azzal játsszák ki, hogy szerintük a pálinkát, mivel Mo
hamed idején még nem ismerték, a törvény ipso facto nem
illethette. Ezen kívül némely helyen a húsételek mellett a
marhazsirral leöntött dara egy fajtája képezi a főtáplálékot;
ez étel neve kas (Pallas, II. 680.), tulajdonképp egész árpa
szemekből főtt daralevesféle, amelyhez néha apróra vag
dalt húst is tesznek.
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A családi élet szokásai közt a házasság kötése érdemli
meg figyelmünket. Valamint minden török népnél, úgy itt
is, a szülők kötik meg a leendő házasok viszonyát, éspe
dig ama zsenge korban, mikor a leendő házastársak még
pólyában vannak. Az apa, aki fia helyett háztüz nézni in
dul, néhány ismerősével vagy legközelebbi rokonával ló
háton elmegy azon törzsrokonához és hitsorsosához, aki
nél nézete szerint fia jól házasoclhatik. Miután a menyas
szony atyjának házába megérkeztek, a kérő egész kísére
tével egyszerre mutatja magát be és a szokásos végeért
hetetlen köszöntő mondókák után, melyeket a tűzhely
körül guggoló helyzetben váltanak, a leány atyjához így
szólnak: «Ha az ár itt viharzik házad előtt, szívesen leszek
védő gátacl; ha a szél itt dühöng házad előtt, szívesen le
szek oltalmazó falad; ha nekem fütyülsz, kutyád leszek s
oda futok hozzád, és ha nem ütsz fejbe, szívesen lépek
házadba és rokonod Ieszek.. A kérő apa erre előadja jö
vetele célját, a dohánnyal megtömött pipákat aztán kive
szik szájukból és a tűzhely mellé leteszik és a kérők tár
sasága egy időre eltávozik. Ha aztán visszatérnek, először
is megnézik otthagyott pipájukat, és ha azt nem szftták ki
vagy rá nem gyújtottak, akkor az a körülmény elutasító
feleletet jelent; a kérők azonnal lóra kapnak és hazamen
nek. Ha azonban visszatérve azt találják, hogy rágyújtot
tak és szíttak is pipájukból, akkor ottmaradnak a menyas
szony lakásában és folytatják az eljegyzés szertartását. Az
apa elővesz egy magával vitt csészét és megtölti airannal,
míg egy rokona újra megtömi a pipát és más a csípővas
sal a tűzhelyről parazsat vesz. Úgy állnak aztán mindhár
man várva, míg végre a leány atyja beleegyezését adja,
mire aztán a készen tartott csésze airant megisszák, a má
sik kezéből a pipát elfogadják és a harmadik kezéből vett
parázzsal rágyújtanak. A megvenclégelés akkor kezelődik
tulajdonképp, mialatt a leány apja a kalim (móring, tulaj
donképp a menyasszony ára) miatt buzgó fejtegetésbe
bocsátkozik és a barom, a ruhadarabok és egyéb tárgyak
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számát és minőségét megbeszélni szokták. Ez a kailm,
orosz forrásunk állítása szerint, átlag 5-15 rubel közt vál
tozik, ami bizony szerény összeg, melyet tehát bizonyára
csak a szegényebb osztálynál találhatunk és melynek a
gazdagoknál sokkal jelentékenyebbnek kell lennie. Az el
jegyzés ténye azzal végződik, hogy a vőlegény atyja a
menyasszony szüleinek és legközelebbi rokonainak né
hány ajándékot ad.

Az eljegyzett gyermekek aztán megnőnek; az ifjú, aki a
leendő rokonsági összeköttetést mar megtudta, meg is lá
togatja eközben menyasszonya házát és néha több héten
át is tartózkodik ott, játékban és munkában menyasszonya
társává lesz, sőt néha nagyon is hamar válik a család meg
hitt tagjává. Különben még néhány hivatalos látogatást
kell szülei és rokonai társaságában tennie, mely alkalmak
kor mindig ajándékot (akcsa) is kell adnia, melyek na
gyobbrészt dohányból, szárított sajtból, zsírból és füstölt
húsból állanak. A szibériai tatároknál a jegyben járás ide
jének általában sok költői vonása van; az ébredő szerelem
érzelmei szóban és dalban jutnak kifejezésre és ilyen vő
legény dab az, melyet Radloff Kresztomatiájában (IV, szö
veg, 308. I.) találunk és mely fordításunk szerint a követ
kezőképpen szól:

Ha a szellő leng, akkor hajolnak a kákafejei egvmdsra,
Fiú és leány megnőtt; most szólnak egymáshoz.

Leány, ha férjet akarsz, válassz engem,
Ha hűséget esküdtem neked, nem hagylak el.
Ha kobzon jdtszik: az ember, azt ujjaival teszi,
Ha az Wú a lányt szereti, azt érzelmével teszi;
A kobzon játszva, játszva begedüs lettem.
A gazdag leányt szeretve, boldog lettem.
A hídon átvonulva, vonulva láttalak téged,
Sok ember közt látva, szerettelek téged.
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Megesküdni tulajdonképp csak akkor szoktak a szerel
mesek, mikor tizenhetedik évüket elérték. A menyegzőt
leginkább nyáron ülik meg. A menyegző napja előtt a vő
legény rokonaival menyasszonya házában megjelen, ott la
komát ad, melynek végével menyasszonya kezét megfogja
és azzal együtt a leány atyja előtt térdre borul. Ez aztán
mind a kettőt fölemeli, leányához fordul és így szól: ,]aksi
bala, csor-, azaz «jó leányom, eredj», mire a jelenlévők, ha
keresztények, templomba mennek, ahol az esküvő szertar
tását elvégezik. E ténykedés után sokan a keresztény tatá
rok közül még a pogány korból származó régi lakodalmi
szokásoknak is szoktak hódolni. Az if}ú párt körülvezetik a
rokonokhoz és ha az ünnepiesség napja meg van állapít
va, akkor a vőlegény szülei nélkül elmegy lóháton meny
asszonyához, akinél aztán megkezdődnek az igazi lako
mák. Míg a lakodalmas vendégek egész nap esznek-isz
nak, addig a fiatalság zárt sorokban táncol és karban kü
lönböző énekeket énekel. A legjobb táncosok szíjakat kap
nak, melyeket a lakoma miatt levágott barom bőréből ha
sítottak. Másnap ismétlődik ez az ünnep, mire aztán a vő
legény és a menyasszony legjobb ruháját ölti fel és kísére
tével együtt legközelebbi rokonait látogatja meg. Az egész
úton előttük haladnak táncolva a menyasszony játszótársai,
hosszú, virágos sálkendőket függönyként maguk előtt tart
va; a vőlegény előtt dicsőítik leendő neje szépségét, mások
pedig a menyasszonyhoz fordulva a következőt éneklik:
«Oly férfiúhoz mégy, kit atyád rendelt neked; most izmos
ménen vonulsz vele tova; ne fáradj el, érj szerencsésen
ipad házába és élj ott boldogságban és békében." Ez útján
aztán a fiatal pár minden rokonát meglátogatja s azután az
ifjú férj falvába megy. Ott az előbbi szertartás ismétlődik és
a fiatal házasok egészen új jurtba költözködnek, melyben
előttük senki sem lakott. Régente az volt a szokás, hogy a
nászéjre következő reggel az új házasokat jurtjukból kive
zették, hogy a kelő napot üdvözöljék. Nern helytelen azok
nézete, kik azt állítják, hogy ez a szokás a régi perzsa mű-
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veltség világából származik, mert valóban még most is szo
kásban van ez Iránban és Közép-Ázsiában, mint a régi
parszi kultusz maradványa, minthogy abban a hitben élnek
az emberek, hogy a kelő nap sugara az új házasok szapo
rodásának leghathatósabb szere. E szokásra még köny
vünk mas részében is fogunk akadni.

A temetkezés szokásaiban Szibéria keresztény tatárjaí po
gány koruk nem egy vonását őrizték meg. A sírokat na
gyobbára keletről nyugatnak ássák; a férfiakat esóköpenye
gükbe burkolva, az asszonyokat selyemruhájukba öltöztet
ve és a gyermekeket nyírfakéregbe takarva helyezik örök
nyugalomra. A holttestet legtöbbnyire hanyatt fektetik; feje
kelet felé van; ételt: és italt is tesznek mellé sírjába és néha
a halott kedvelt lovát is levágják sírján:'.íl, melynek húsát az
tán a halotti tornái megeszik, koponyáját pedig pálcára
erősítve a sír fölé túztk. Máglyát is gyújtanak meg, mely kö
rül táncolnak és egész napokon át dőzsölnek. A kac
sincekről azt mondja Pallas (II_ 684.), hogy halottjaikat kö
zönséges ruháikban temetik el, melléjük néhány apróságot
tesznek és a gödröt, mielőtt betemetik, deszkával fedik be.
A sírdomb tetejére ívócsészét tesznek és egy év elmúltával
ünneplik a rokonok a sírnál az elhunyt emlékezetét, elő
ször az asszonynépség jajgatással és siránkozással, azután
a férfiak ivással és mulatsággal és ekkor isznak a síron le
vő csészéből. A mai altajiak, kiknek többsége habár csak
látszatra elfogadta a kereszténységet, már ritkábban köve
tik a temetés e szertartásait. Halottjaikat vagy a régi srrhal
mokba, vagy azok fölé temetik; ily sírhalmokban fölötte
gazdagok az Altaj némely vidékei, mint a kurgánoknál (v
ö. a 32. I.) már említettük.

Vallási viszonyaikal tekintve a szibériai tatárok kereszté
nyekre, mohamedánokra és olyanokra oszolnak, kik még
az ősrégi sámán hitet vallják. A kereszténység természete
sen csak az 1584. év után következett idóben terjedt, mi
kor Jermak orosz hararniavezér Kücsüm kánt legyőzte és
azt a vidéket a cárok nagy birodalmába bekebelezték. Mint
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keresztények elsősorban ismeretesek a turelinek'?", kik a
XVIII. században tértek át; különben e néptörzs sok tagja
még ma is Mohamed hitét vallja. Keresztények továbbá a
Csulim folyó mellett lakó csulimi tatárok is, valamint az obi
tatárok egy része is; az orosz egyház általában csak ott sze
rezhetett új híveket, ahol az orosz gyarmatosítás hatható
sabb volt és ahol az orosz közigazgatás középpontjából az
illető tatarokra nagyobb hatást gyakorolhattak. Valami na
gyon semmi esetre sem virágzik a szibériai törökök e ke
reszténysége. Sokan azért keresztelkedtek meg, hogy új
uruknak tetsszenek, sokat pedig a kínált kedvezmények és
pénzösszegek csábítottak; és valódi orosz ortodox hívőkké
csak azok a törökök lettek, kik túlnyomó orosz népesség
közepette laknak, régi természetes szokásaikból kivetkőz
tek, sőt még anyanyelvüket is az orosszal felcserélték. Mint
gondolhatni, ez emberek keresztény hite csupa felületes
szertartásból áll; látogatják a templomokat, tisztelik a szent
képeket, azonban egyúttal sok erkölcsükben és szokásuk
ban még azokon a régen megszokott sajátságokon is csün
genek, melyek még sárnánhituk korából származnak, mely
vérré vált bennük és náluk is, valamint egyebütt, csak üg
gyel-bajjal irtható ki. Hasonló viszonyokra etnikus terüle
tünk más részeiben is fogunk bukkanni, midőn majd meg
látjuk, hogy a kazáni keresztény tatárok mindamellett,
hogy ide s tova már háromszáz esztendeje, hogy megtér
tek, mindeddig régi vallásuk világának számos vonását
megóvták, és hogy a csuvasok is a Volga középső folyása
mellett pogány babonától erősen eltorzított kereszténység
nek hódolnak. Valóban nevezetes vonás a török népek éle
tében, hogy Krisztus tanítása náluk mind e mai napig még
sehol sem vert szilárd gyökeret; ezt a vallást illetőleg Ázsia
többi nagy népeleméről is állíthatjuk, mert ama népek ki
vételével, melyek megtérte még az iszlám előtt való korba
esik, milyenek az örmények, georgiaiak és szíriaiak, Krisz
tus tanítása nyugat minden világi hatalma mellett, mai mű
veltségünk világának minden imponáló nagysága mellett
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sem fészkelhette be magát sehol sem az ázsiai ernber keb
lébe. Nem találó bizonyítéka-e ennek az is, hogy a keresz
ténység, jóllehet ázsiai termék, csak Európa talaján és Eu
rópa népei közt virágzik?

E vidékek iszlárnjával már másképp vagyunk. Nemigen
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a mohamedán vallás első
hirdetői a Tobol, az Isim és az Irtisz partvidékeire a Volga
vidékéről érkeztek, éspedig még a régi bolgár birodalom
idejében. Azon vezetett már a XI. és XII. században a szi
bériai országút; mohamedán bolgár kereskedők, kik nyu
gat felé a Duna középfolyásáig elónyomultak, kelet felé is
fenntartották a kereskedelmet akkor még egészen nomád
testvéreikkel, és habár csak szórványosan, az iszlámra va
ló térítés mégis a gyarmatosítással, azaz a műveltség kez
detével ott mindenhol karöltve járt. Abban tökéletesen
megegyezünk Radloffal, hogy a toboli tatároknak Közép
Ázsia lakosaival való viszonyai maguk is messze a XVI.
század felé visszavezethetők és hogy Kücsüm Kán idejé
ben a toboliak legnagyobb része már elfogadta az iszlámot.
A délnyugattal, azaz a Transzoszanía iszlámjával való vi
szony, melyről szólunk, természetesen gyengébb volt és
hivatalos megerősítést csakis 980-ban (1572-ben) kapha
tott. Szibériának az Oszus országaival való közlekedése
minden időben okvetetlenül fölötte bajos lehetett, mint
hogy nagy földrajzi távolság, több mint háromszáz német
mérföld, mégpedig óriási lakhatatlan puszták választják el
egymástól. Csak abban a mértékben, melyben a török-tatár
uralkodóházak a Zerefsan partjain megsztlarditotrak hatal
mukat és belső Ázsia iszlámjára török bélyeget süthettek,
csak abban a mértékben terjedhetett az arab próféta vallá
sa messze fel északra és csak akkor szállhatott eredmény
nyel síkra a sámánság, azaz a törökök nemzeti vallása el
len. Csak ily értelemben szeretnék az Iszkerben az lrtis
partján uralkodó Kücsüm Kán viszonyát venni, melyben
Abdullah Kannal'?", a Seibanidák üzbég uralkodóházának
legnagyobb fejedelmével volt, és csak így tartjuk némileg
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megmagyarázhatónak, hogy az elóbbí moszlim seíkheket
és tudósokat kért. A követség tudvalevőleg 980-ban (1572-
ben) járt el e küldetésében, tehát oly időben, melyben
Abdullah Kán dicsősége tetőpontján állott, mikor mint
moszlim uralkodónak bizonyára arra is lehetett gondja,
hogy a próféta tanítását terjessze. Mint a Radloff irodalmi
mutatványai negyedik kötetében közölt darabból megért
jük, Abdullah Kán először is bizonyos jartm-Szeíd-et és
ürgencsi Serbeti-Seikh-et küldött az Irtis partjaira és mikor
az elóbbí meghalt és az utóbbi hazájába visszatért, akkor
másodízben bizonyos Ali Kodsa ment az említett Serbetí
Seikh kíséretében Iszkerbe: ezek azután ott az iskolában
működtek és Kücsümtől nagyra becsülve az iszlámot lehe
tőség szerint terjesztették. Hogy Abdullah Kán a mohame
dán tanítás ez apostolát nem Bokharából, hanem az inkább
nyugaton levő Ürgencsből választotta, arra először a tudo
mány aránylag nagyobb híre indíthatta, melynek a régi
Karezm tudósai régente és a XVI. században is örvendet
tek; másodszor meg az a körülmény is bírhatta erre, hogy
az ürgencsi mollah török anyanyelvével Szibéria tatarjai
közt sokkal sikeresebben léphetett fel, mint bármely per
zsául beszélő tádzsik tudós, ki a Zerefsán partjain született.
Így történt tehát, hogy az iszlám leginkább északon levő
határterületén mindjárt a közép-ázsiai hitvilágnak szabását
kapta, vagyis a rajongás köntösében lépett oda és abban
maradt meg mind e mai napig. Azért sajátságos, rendkívü
li tünemény, hogy az Arábia forró talaján támadt vallást Szi
béria zord ege alatt is az idegen keresztény uralom mellett
is még most is fennállónak, sőt folyton virágzónak látjuk,
éspedig oly erővel, amely ellen az orosz ortodox missziók
térítő kísérletei hiába küzdenek. Orosz források legalább
majdnem egyhangúlag azt mondják, hogy az orosz művelt
ség ama tájak moszlimjainál épp oly kevés nyomot hagy
hat, mint a kazáni és krími tatároknál. Az Irtis, a Tobol mel
lett és a tümeni és jalutrovszkí kerületekben lakó igazhívő
nek ugyanazon vallási meséi vannak, mint távol délen la-
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kó hitsorsosának; ugyanazo kat a vallási hősöket ünnepli ,
m int a tádzsik és szárt , ső t m int Arábia beduinja, és a Ko
rán parancsaihoz épp oly szívósan ragaszkodik , m int az
utóbbiak . M ég néhány évtizeddel ezelőtt is , amennyire én
em lékszem , meglehetős élénk közlekedés volt Szibéria
moharnedanjaí és Bokhara között, am elyet akkor még az
iszlám gyújtópont jának tartottak . M ajdnem egy évig tartott
az utazás az Ir tistő l a Zerefsanig és még sem rettegtek a
bokharai, a szam arkandi fő iskolák lelkes tanítványai a fá 
radtságtól, hogy e nagy útra keljenek. Sokan pénzben gaz
dagon tértek vissza, sokan az onban ott telepedtek le és az
oro sz felsőbbség mellett is egészen honosoknak érezték
magukat. Ami a régi török mondákból, erkölcsökből és
szokásokból e népnél még megmaradhatott, azt a társada
lomnak csak legalsóbb rétegeiben találhatjuk meg; aki
megkövetelheti, hogy műveltnek tartsák, az minden affélét
szégyell, ami a régi pogány világra emlékeztet és szíveseb
ben díszeleg arab-perzsa sallangos kifejezéseivel.

A harmadik vallást, melyet a törökség e részében, éspe
dig az Altaj-hegységtől keletre, nevezetesen az előbb emlí
tett teleutoknal, sóroknal és fekete erdei tatároknál találha
tunk, tudniillik a sdmariizmust, úgy kell tekintenünk, mint
a legrégibb vallást, mely a törökségnek általában sajátsága
volt; ez ott, annyi erkölcs és szokás, csak azért állhatott
fenn zavartalanul, mivel egyrészt a kínai buddha műveltség
délkeletről, másrészt pedig az iszlám délről és nyugatról
csak kevés befolyással lehetett ama vidékekre. Ha az oro
szoknak nem sikerült volna az, hogy Kücsürn Kán uralmá
nak megsemmisítése által az iszlámtól világi alapját elve
gyék, az eredeti sámán vallás ma bizony már alig volna
meg a Csuja, a Katunja, az Abakan mellett és a teletszí tó
körül; e.le mivel egyetlen ellenfele erőtlenné lett, még most
is tovább tengődik, természetesen nem abban az őserede
ti erejében, mint régente, és lehetséges, hogy nem a ke
reszténység, hanem az iszlám vagy a buddhizmus fogja
végképpen elnyomni. És az altaji törökök e sámáni hite,

133



mit Pallas, Gmelin, Jadrincev és mások leírásaiban előttünk
van, vagy mint Radloff irodalmi mutatványaiból és az alta
ji misszió nyelvtanának töredékes jegyzeteiből kiolvashat
juk, valóban amaz ősrégi gondolatvilág egy részét jelenti,
mely talán már évezredek óta a törökség sajátsága; oly
gondolatvilágét, melynek némi nyomát a bizánciaknak
ama tudósításaiban, melyek a hunokról és avarokról szól
nak, fedezhetjük fel, és amely végre is mindamellett, hogy
a ujgurok az iszlámot vallották, a legrégibb török nyelvem
lékből, tudniillik a Kudatku-Bilikból is felénk világít.'"v A
Tengere Kán, az ég-fejedelem vagy Isten-fejedelem is, a
legfőbb istenség, melynek a Katra Kán, szó szerint a gon
doskodó, az eltartó az irgalmazó, valamint Alias, azaz atya,
ős, ősapa, úgy látszik, tulajdonképp csak szinonfmája vagy
epitetonja. Általában a jó elvét Ülgen (azaz nagy), a rosszét
pedig Erlik jelenti. Ülgen azonos Jarik-kal (azaz a világos
sággal); három fia van, kik közül az elsőnek neve [amgir
Akti (vagyis az eső esett) és [asigan (vagyis a villámló), a
másodiké Szaltigan (vagyis a lengő) és a harmadiké Timur
Kán (vagyis vasfejedelern). Ez az utolsó a háború Istene,
kinek torkát a hagyomány szerint átlőtték, aminek követ
keztében hebeg. A sámánok a következő himnuszban
éneklik meg:

Mint széles vas, olyan a te vállad,
Mint simított acél, olyan a melled,
Orcád a vasrudakhoz hasonló,
Szíved a fekete csudakőhöz hasonlít.

Hehegő lévén, egy szót sem mondasz ugyan ki,
Ha lőnöd kell, balog is vagy;
A fehér Űlgen .J1a vagy te,
A vas Kdnfia:'

Ami az idegen mCíveltség befolyásának nyomait illeti,
valóban nem tartozik a merész hipotézisek közé, ha a jó és
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gonosz szellem jelképes ábrázolását ó-iráni műveltségnek
tulajdonítjuk. Legalább némileg igazat adnak e tekintetben
az ide vonatkozó elnevezésnek. Az altajiak és teleutok to
vábbá a I<udai-ban a jó elvét, a Saitan-ban vagy Körhösz
ben a gonosz elvét tisztelik. A Kudaí neve a perzsa Kuda]
ból, azaz Istenből van átvéve, és arra utal vissza, továbbá
a török nép egészen más részénél, tudniillik a magyarok
nál előforduló hasonló esetre emlékeztet, kiknek legfőbb
szelleme, tudniillik Isten, szintén az ó-perzsa ízdannal azo
nos; hogy a gonosz szelleme, melynek neve az arab Saitan
on kívül még Körbosz is, a perzsák Horrnuzd-jának roko
na volna, mint Schiefner Radloff könyvéhez írt előszavában
gondolja, azt abból az okból mernék kétségbe vonni, men
Kürbüsz vagy Kürmösz, melyet Körümesz-nek is írnak, szó
szerint láthatatlant jelent, és más föle! alatt lakó török isten
ségre emlékeztet, tudniillik Örtűk-re, vagyis az elrejtettre,
meg az ugyanazt jelentő magyar ördög nevére.?" A gonosz
és jó szellem e megszemélyesítése mellett az altajiaknak
épp úgy, mint a régi magyarok pogány vallásának emléke
iből is kimutatható, még sok alárendelt szellemük vagy vé
clőistenük volt, kit Ee vagy Ege és Eje, azaz úr nevével je
löltek, és kinek a különböző elemek fölött való felügyele
tet vagy uralmat tulajdonították. Van hegyi szellem, erdei
szellem, folyó szelleme, ház szelleme; az altaji ember fél is
ezektől, tiszteli is őket, és áldozatokat meg ajándékokat
mutat be nekik, hogy kegyüket megnyerje vagy haragjukat
kiengesztelje. Ezek az áldozatok nagyobbára lovakból, bar
mokból és juhokból állanak, melyeket kegyetlen módon
ölnek meg. Az áldozópap ugyanis kezével az állat felhasí
tott szügyébe kap, szívét összeszorítja és így hihetetlen
gyorsassággal okozza halálát. A húst aztán megsütik vagy
megfőzik és a legnagyobb sietséggel elfogyasztják a jám
bor jelenlévők, miután az áldozati állatok bőrét hosszú
póznákra akasztották, hogy a gonosz szellemeket lecsilla
pítsák. E bizarr maradványok egy utazó elbeszélése szerint
a téres síksagon vagy kopár kősziklán fölötte különös lát-
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ványt nyújtanak. Ezenkívül még kész ételeket és italokat is
áldoznak; ez utóbbiak alatt bort vagy pálinkát kell érte
nünk, e.le vizet sohasem. A vadász tésztából gyúrt vadkecs
kéf (kocskar) áldoz fel, melyet az oltárra tesz. Az altaji
legendák szerint hajdanában emberáldozatot is mutattak
be, de úgy látszik, ezt szégyellik, mert szüzek állítólagos fel
áldozását a mongolokra, kirgizekre és oroszokra fogják,
mint iszonyú tettet; legalább ezt olvassuk Jadrincev müvé
ben. Az áldozati szertart::ísoknál szokásos áldások mondó
káí annyira jellemzők, hogy itt egy példájukat szintén kell
közölnünk.

Sámán imádság
(Radloff, szöveg, I, 217. )

Ó, te a magasban lakó Isten Abias!
Te, aki aföldetjüvel ruházod,
Te, aki a.fának levelet adtál,
7e, aki a láb ikráját hússal láttad el,
Te, aki a [ejen hajat növesztettél,
Aki minden teremtményt alkottál,
Aki minden ill lévőt készítettél/
Ó, Alton Pi, aki az atyát.felemelted,
Ó, Ülgen Pi, aki az atyát.felemelted,
Te, a teremtett teremtője,
Te, a készített készítője,
Ó Isten, te, a csillagok nemzője,
Ó adj nekünk barmot, oh Isten!
Adj ételt, ó Isten!
Ad/fejedelmet, ó Isten/
Te, a készített készítője,
Te, a teremtett teremtője/
Atyámhoz esdekeltem,
Adja nekem áldását,
Legyen nekem segítségemre,
Nekem házamban

136



És marhdimnnli a nyájban/
Előtted meghajolok,
Te add áldásodat, ó Kudai,
Te, a teremtett teremtője,
Te, a készített készítője/

Az Abiszhoz legközelebb áll a Kam, aki a bűbájos, igéző,
ráolvasó, álomfejtő, csudatevő és kuruzsló dolgát végzí.P"
Mint sok eddig megjelent leírásból ismeretes, csodálatos, hó
bortos, sok tarkabarka rongyból készült ruhába van öltözve,
úgy mint afrikai hivataltársa, a legkülönbözőbb talizmánokat
aggatja magára, mint állatok csontjait, köveket, növények
gyökereit s több effélét; piszkos, hosszú, soha nem fésült ha
ja, merev tekintete, sovány, félelmet gerjesztő külseje bőven
képesíti arra, hogy ilyen titokkal teljes foglalkozást úzzön, és
könnyen megfoghatónak találjuk, hogy a természet egyszerű
fia, látva ezt a leginkább éjjel, lángok fakó fényénél múködó
búbájost - amint a dobot pergeti és irtózatos taglejtéssel ug
rándozik - belső félelemtől elfogulva ez ősrégi valláshoz ra
gaszkodik. Ez a dob, tüngürvagy leüngür; mely a legszeszé
lyesebb alakú rajzokkal van ékesítve, egyik oldalán őz bőré
vel van bevonva, a másikon pedig különböző fémdarabok
kal és kis csengetytyűkkel van teleaggatva, képezi főleg az
altajiak vallásos tiszteletének tárgyát és sokkal több rémule
tet okoz, mint maga a sámán. Az a babona uralkodik, hogy
e dobban szellem (tüngür eezi) rejtőzik és hogy a varázsolás
alkalmával benne a védő szellemek (tösztör) gyűlnek össze.
A dob különböző alkotó részeinek és rajzainak külön jelen
tősége is van és elkészítésük meg összeállításuk különös
szertartások mellett történik meg. A sámán pap holta után
dobját sírja fölé akasztják vagy bizonyos részeit nagy tiszte
letben őrzik meg rokonai. A sámán segítségét igen gyakran
veszik igénybe, mert hol arról van szó, hogy valami beteget
meggyógyítson, valamely vajúdó asszonynak nyomorúságát
megszüntesse, hol pedig arról, hogy esőt varázsoljon a föld
re; a Kam ez utóbbi esetben következőképpen kiállt fel:
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Kairalean! Kairahant
Áldás, áldás, áldás.
Adj nyílást; akkorát, mint a tenyerem.
Lyukat, akkorát, mint a tú!
Én a nemes szuletesü,

(?)
Abíi Tobi kiáltott,
Én, a becsületes rabszolga, kiáltottam/
Az ég ködjét aföldre,
A föld ködjét a égre (tedd)!
Pastigas őst szólítom:
Nyisd meg az ég zsilipjeit,
Nyisd meg annyira, mint a tenyerem/
Nyisd meg annyira, mint egy Iii!
A hegy mögül ronts elől
Az A bahanforrásafelől ronts elől
Kairalean! Kairalean!
Aldas! dldds! áldás!

A mai altajiak és teleutok sámán vallásában általában ré
szint ó-török műveltségi reminiszcentiáknak, részint pedig a
buddha vallás befolyásának sajátságos vegyülékét lehet ész
revenni. Ha Schiefnerrel egyetértve a fold teremtéséről szó
ló és Radloff múvében 0, 175.) közölt mondának egyes mi
tikus személyességeit, mint a Mai-Tere-t és Mandi Sire-t a
budc.lhisztikus bodhíszattvák'f'" Maitreja""?" és Mandzsus
ri'-'" utánzásának tekintjük és az altaji kozmogónia több
más epízódusat tíbet-rnongol forrásból eredtetjük, másrészt
mégis nehéz volna tagadnunk, hogy egyes istenségek a tö
rök nyelv nemzeti köntösébe öltözve tagadhatatlanul török
eredetűek. Így például Erlik, az alvilág legfőbb istensége, az
ördög, helyesebben a fold alatt levő hatalom megszemélye
sítése, nem egyéb, mint az erő fogalmának szó szerint való
tolmácsolása, mert er a törökben az erő törzsszótagja (v. ö.
a török erük, a magyar erő szót), és lik melléknévképző. Er
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~1 kalmük pokoli szellemmel, Erlík Kánnal azonos; a budd
histák mint az alvilág uralkodóját, mérges, irtózatos külső
vel ábrázolják Ugyanilyen az ördög által először elcsábított
ember, a Töröngői, aminek szó szerint való jelentése a föld
alatt levő, a mélységben lakó (a töröng, azaz mély mellék
névből); ez oly mitikus lény, amely a magyarban is, tudni
illik a tereng szóban maradt meg (terengette, vagyis az ör
dög ette). Hogy a szöveg és koncepció, valamint a szellemi
irány általában az urál-altaji és különösen a török-tatár né
pek más hasonló nyílvánulásaíhoz sorakozik, az természe
tes. E célból csak egyes helyeket kell az altajiak mai
mitoszatból kiemelnünk, például a Menander közölte esküt,
melyet Bajan avar fejedelem mond, aki kivont karddal es
küdve, hogy őszinteségét bebizonyítsa, azt mondja, hogy az
ég a magasságból leomoljék, a világot lángokkal megemés
sze, erdők és hegyek rászakadjanak , és ezt azzal a hellyel
hasonlítjuk össze, mely az altaji hagyomány szerint a világ
végére vonatkozik és következőleg szól: «A föld zúgni fog,
a hegyek meg fognak fordulni; a lejtők le fognak szakadni;
az ég meg fog rendülni; a tenger hullámokat fog vetni; a
fold fol fog keveredni és teteje lefelé fordul..

Az ó-török mítosz más csalhatatlan jelei pl. az Ifik szó
ban is fedezhetők fel, melyen az altajiak áldozatnak kisze
melt állatot értenek, melynek nyaka köré már legzsengébb
korában - mivel Isten szolgálatára van kiszemelve - tarka
szalagot kötnek; az ily állatot azonban éveken át szabad
mint háziállatot használni. Az altajiak ez Jjik szavával a csu
vasok Irile és a turkornánok Ijisz szava azonos; erről ké
sőbb lesz szó. Pallas szerint ez az áldozati ajándék, vagy
inkább fogadalmi állat ménló, nagyobbára fekete vagy sár
ga, és a felajánlás tavasszal tartott ünnepen történik meg,
melyen a lovat az áldozati tűz elé vezetik és az lrün füvé
vel - az Artemísia tanacetifólía fajába tartozó kicsiny, jósza
gú ürömmel - megfüstölik, tejjel megöntik, és miután sö
rényére elül és farkára vörös és fehér rongyot kötöttek, is
mét szabadon eresztik a ménesbe.
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Továbbá még egyes más momentumok is vannak, me
lyekhez hasonló pontokat a török-tatár népelemek tágas te
rületén az ókor legrégibb idejében könnyen találhatni, pél
dául az altajiak ama szokása, amely szerint a hegyi, erdei és
folyókban lakó szellemek megengesztelésére bizonyos he
lyeken áldozatokat mutatnak és amely a magyaroknál
Pannoniában való letelepedésük első századában még na
gyon el volt terjedve; szóval az Altaj keleti részén lakó török
néptöredékek mai vallásának képe a régi török-tatár hit vi
lágának nem egy becses vonását mutatja, csak az a baj, hogy
ma még csak vázlatban van előttünk, és azért az összeha
sonlító vallástudomány tanulmányozásánál nem értékesít
hetjük eléggé. A ház gonosz szellemének (Öj Karaszi) meg
kérlelésére Pallas szerint «minden sátoron kívül, keleti olda
lán, valami bálványfélét találunk oda túzve, melyet Tesznek,
vagy a többes számban Tösztör-nek hívnak. Villaszerúen
meghasított botra ugyanis, mely hosszú fából van vágva,
keresztbe kötött szíjra két madár alakú, durván faragott fács
ka van fúzve, melynek mindegyikébe egy nyírfajcltoll van
tűzve, úgy, hogy olyanforma, mint valami kéttestű madár,
melynek szárnya ki van terjesztve. A két fácska között egy
darabka róka- vagy hölgymenyétbör és széthasított inak
hosszú csomója függ, melybe gyakran lószőr is van kötve.
Gazdag jurtoknál azt vettem észre, hogy a fácskák között is
kicsiny, meghajlított fából való karika vagy kör és ehhez
kötött faragott dobverő van megerősítve, amelynek valószí
nűleg ama sámán büvös dobjának képét kell ábrázolnia, aki
a bálványokat csinálta és megszentelte. A fa mellett még két
más bot is van a nernezsátrat összetartó kötelék közé szúrva,
melynek egyikén vörös, a másikán fehér rongyocska függ,
amelyhez közönségesen még kék is járul. Ezek a botok a
bálványnak hol az egyik, hol mind a két oldalán vannak.
Sok, kivált szegényebb altaji sátornál azt láttam, hogy a fán
csak egy róka bőre farkától kezelve egész szeméig bajuszá
val együtt és e mögött egy juh farkának legvége gyapjústól,
e dtszttmények mindegyik oldalán pedig egy kék szövetron-
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gyocska és barna meg fehér gyapjúból kötött vastag darabka
zsinór csüngött le a szüacskan. E mellett még más foltok is
varrnak letűzve, melyeken fehér és vörös rongyok függnek.
Mások csupán hölgymenyétbőrt akasztanak egy botra, és
ilyet a sátornak nemcsak keleti, hanem ellenkező oldalán is
találtam, ámbár a rongyokkal teleaggatott többi botok a ke
leti oldalon voltak. Nem szeretik, ha e szent tárgyaikhoz nyúl
az ember, és ezek előtt gyakran imádkoznak, ha valamire
szükségük van. A tavasz ünnepén ezt a bálványt is megfüs
tölik túz fölött az Irin füvével és azért rendszerint rnegpör
zsöltnek látszik. Sok sátorban azon az oldalon, amelyen a
bálvány van, belül is találhatjuk ezt a füvet feltűzve.»

Az altajia k sdmcinleodasara (kamda) vonatkozólag
Potanin az ő vázlataiban, melyeket az északnyugati mongol
földről írt (II, 8.3), részletes és érdekes leírást közöl, amelyet
itt kivonatosan előadunk. Ez az orosz utazó az erdei tatárok
között, akiket a mongolok Uriankhaj-Tangnu-nak nevez
nek és akik saját magukat Tuba-Kisinele hívják, e szertartás
ban egy Najdik nevű sámánnőnél személyesen részt vett, és
az ő leírásából tudjuk meg, hogy a sárnánkodásnak kétféle
faja van, tudniillik rendkívüli és meghatározott, mely utób
bi minden hónap 9., 19 és 29. napjára esik. A büvos dob,
melynek neve khengirgin-tüngür, Najdik sátrában a szek
rénytől jobbra függött, balra pedig a sátor oldala mentében
a különböző rongyokat és bűbájos tárgyakat lehetett némi
távolságban látni. A sátor e részének, amelyben ilyesféle
rongyokat tartanak, [andir a neve. A dob maga vagy egé
szen kerek vagy hosszúkás alakú; függőleges faátrnéróje
egyúttal fogantyúnak is szolgál; e fát toktus-nak hívják.
Hosszabban vésett alakokkal van tele, amelyek, mint
Jadrincev megjegyzi, az altajiak egész világnézetét ábrázol
ják. Ott van a nap, a hold, a szivárvány; ott van a legtöbb
re becsült állat mind: a béka, a kígyó, a gyík, halak, a szi
bériai szarvas, azonkívül még áldozatok, kézművesek és
vadászok eszközeinek képe is; azonban emberi alaknak
nyoma sem látszik. A függőleges átmérő alatt és a e.lob kö-
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zepe fölött vízszintes vonal húzódik végig, amely a dobot
két egyenlőtlen részre osztja, mely közül a felső kicsiny, az
alsó nagy. A vízszintes átmérőn ezenkívül a fogantyú mind
két oldalán vascsengettyúk (kungra) is lógnak le, teteje fö
lött pedig egy zsinór, ton, húzódik végig. Ezek a csenget
tyűk az istentisztelet alkalmával nagy szerepet játszanak,
mivel csengésük a sámánt izgatja, felvillanyozza és rajongó
vá teszi. A clobverőnek ( orbi) alakja olyan, mint egy rövid
nyelü ásóé, melynek kiemelkedő külseje vadkecske bőré
vel van bevontva, homorú oldalán pedig kis fémdarabok
vagy gyűrűk vannak megerősítve, hogy csörögjenek.

A sámánnő ruházata mellényféléből, sajátságos kalapból
és cipőből áll. A mellényféle térdeig ért és keskeny, tarka,
övén megerősített szövetdarabokkal volt teleaggatva, me
lyeknek alsó ék alakú vége térdére lógott. E hosszú csíkok,
melyek a bennszülöttek magyarázata szerint kígyókat ábrá
zolnak, olyanformák voltak, mintha a prófétanő testét roj
tos koszorú vette volna körül, mely alatt azonkívül még
vadkecske bőréből metélt kis szíjak is voltaic Az öv köze
pén az Amirga nevű hatfejű kígyónak jele volt (mongolok
nál is Ahii·ga-nak neveznek valami mesés kígyót); hátán
két lapockája között a bűbájos nő ruhájához erősített sűrCí
sor csengettyűt viselt, és vállán magán egy csomó bagoly
tollat. Süvegén világosszínű prém volt; a hatfejű kígyó
alakjából két sor volt rávarrva és azonfölül még számos vé
kony szíj lógott le róla a nő arcára. Két széles szíj hátul
nyakánál volt megerősítve; a süveg csúcsán pedig diaderna
alakjában bagolytollak. Végre vadkecske bőréből készült
cipófélét is viselt, melynek szőre befelé volt fordítva.

A sárnánkodas művelete rendesen azzal kezdődött,
hogy borókabogyót dobtak a túzbe és a ruhákra. A három
lábú vasat, amelyen az üst szokott állni, kivitték a sátorból,
aminthogy általában a bűbájos művelet alatt a vastárgyakat
el szokták távolítani. Mielőtt a dobbal való működést meg
kezdette, ezt a tűzön rnegmelegítették és a borókabogyó
füstje fölé tartották. Öltözködés közben a bűbájos nőnek
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anyja segített, aki egyúttal a tCízre is rakosgatott borókafát
és fakanállal tejet merítve, azt részint a tűzbe, részint a sá
tor felső része felé loccsantotta. Miután Najdik teljesen fel
öltözött, először is kezébe vette a dobot és egyet ráütött,
aztán a sátor jobb oldalára, háttal a tűz felé és arccal a
jandír (I. az előbbiben) felé fordulva állt, tehát észak-nyu
gati irányban; azután elkezdte a dobot pergetni, olyformán,
hogy a hangszert jobb lábán tartva, háromüternú verésben
jobboldalt ütötte, majd meg bal lábára véve, baloldalt do
bolt. Fejét, valamint egész testét eleinte meghajtotta, majd
folytonos dobszó mellett lassanként fölegyenesedett, majd
mintegy táncban mozgott, mindig apróbb lépései lassan
ként mozdulatlanságba mennek át, kivált fejét rázza a dob
szavának üteme szerint, míg végre kimerülve a földre
ereszkedik és a dob folytonos kísérete közben a bűbájos
igéket mélabús, kellemes, a viharos tánccal nagyon ellen
kező dallamra elénekli. A recitálást néha sajátságos hangok
szakítják meg, amelyekben a szellemek megjelenése nyil
vánul; a bűbájos nő horkol, nyerít, mint a ló, majd meg a
bűbájos Kileu kiáltást hallatja, mely a mongol gyermekek
Cagan-Madon (fehér fa) nevű játékában is előfordul.

Miután így a Jandir előtt elvégezte a búbajos nő sámán
szertartásait, az ajtóhoz ment, ahol háttal a tűzhely felé for
dulva szintén sámánkodott és azután kiment. Ott már ne
mezdarabot terítettek ki és némi távolságban Istennek szen
telt fehér lovat tartott a bűvös nő fitestvére kantáránál fogva;
e lóra Najdik családjának tagjain kívül senkinek sem volt
szabad ülnie. Az állatot fejjel az ajtó felé fordították és előt
te kavargott háromlábú faállványon a borókabogyó füstje. A
bűbájos nő eleinte a nemezszőnyegen működött, tudniillik
a dobot pergette, meg-megrázkódott és fél lábán körben for
dult, miközben ruhájának szíjai, rojtjai és csücskei vadul röp
ködtek a levegőben. Aztán a szentelt lóhoz baloldalt köze
lebb lépett, folytonosan pörgetve a dobot; azonban a zaj az
állatot, mely valószínűleg már megszokta, éppen nem ijesz
tette meg valami különösen. Mialatt a bűbájos nő a lovon
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végezte szertartását, anyja a ló orra alá tartotta a füstö
lőedényt vagy tejjel locsolta meg az állatot, és akkor mind
egyik locsolásnál letérdelt a nernezdarabra és homlokát
megérintve fejezte ki a ló előtt tiszteletét. Najdik erre hátra
felé visszament a sátorba és ott arccal a Jandir felé fordulva
megállott. Majd lassanként megszünt a dobot verni, lecsen
desedett, a dobverőt a nézők közé dobta, akik csupa tiszte
letből homlokukhoz szorították és a szerint, amint ez a szen
telt eszköz homorú vagy domború oldalára esett valami
lyekük elé, jósoltak ez ismertető jelből szerencsét vagy sze
rencsétlenséget. A búvös nőt azután levetkőztetik; nyöször
gés, hörgés, meg szomorú dallamok folytonos nyaggatása
közben darabonként veti le ruháját; dobját is leteszi és elóbb
nem nyugszik meg, míg cipőjét le nem vetik.

Az egész búba] tulajdonképp a láthatatlan szellemekben
(ege, ee) való hitben fordul meg, akiket a sámán a szertar
tás alatt magához idézett, kikhez az említett módon fohász
kodik és kiknek segítségét kikéri. E szellemidéző mondá
sok legísmertebbjeí közé a többi között ezek tartoznak:

A/tin bastig Amirga dzsilanirn
Szuk hasi szak szunug
Taglar hasi tamdzsilgalit
Kemper hasi kecseklik;

/
azaz:

Oh, Amirga, te aranyfejű kígyóm!
Melyfolyáforrasdnal a vizet nyújtja,
Amely a hegy csúcsán csepeg!
( .... ..)'

vagy:
Szologai golim szolongida
Ong golim aktargaida
Tagdikpatuk men
Tas khöse (?) dsúrekti men;
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azaz:
Bal karom a szivárványon pihen,
Jobb karom az égen (?),
Magas vagyok hegykénl,
Olyan, mint a kő a szívem.

Az altajiak (Potanin Uriankaj-Tangun-jai) felfogása sze
rint a dob tulajdonképp a sámán lovát ábrázolja, amelyen
a szellemek világában ic.le s tova száguld, és minél heve
sebben pereg a dob, annál gyorsabb lesz röpte a levegő
ben; azért a c.lobverőt, mely a hangokat létrehozza, mint a
sámán hit jelképes htppognffjanak-" ostorát tekintik."?'

Végre itt a bűbájos sámánszertartások más faját is kö
zöljük, ahogy Jadrincev a szibériai törökök más töredéké
nél látta. «A kumanc.lincoknál egy fiatal embert találtunk,
amint egy kunyhóban egy beteg nő előtt csengettyCíit
csörgetve hevert; első ízben hallottuk ezeket az átható
hangokat. A szennyes kunyhó, a kórágyon fekvő asszony,
a körülötte mászkáló gyerekek és a karn őrjöngő csenge
tési dühe sajátszerű benyomást tettek ránk. Valamivel
utóbb ugyanezt a sámánt más betegnél láttuk. A Bij part
ján egy máglya tüzének erős vilaganal ültek kumandíncok
vén aszszonyai vörös szarafanokba öltözve, szájukban a
pipa, mozdulatlanul, mint a szobrok; egy ernyő alatt sor
vadasban szenvedő fiatal ember feküdt, nem messze tőle
állt a sámán és énekelt, ide s tova hirnbálódzva, egyfor
mán, egyhangúan, majd megváltoztatta hangját, mintha a
gonosz szellemmel beszélne, aztán a szellemek idézésé
hez fogott, mind hangosabban, erősebben ismételve sza
vait; szívszakasztó hangok törtek elő kebléből, míg körben
futkosott. A beteg fölemelkedett, lázas szeme reménnyel
teljesen, vágyva föl-fölcsillant, a távolban a menny dörgött
és a villámok világították meg ic.lőről ic.lőre a sötét eget. Hir
és babona, remény és csalódás, halálos félelem és halálos
tusa meg az elemek hatalma egyesült a vadak életének e
képében..
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Az állatok, nevezetesen a juhok, lovak, marhák és tevék
félig elszenedesett tapochacsontjdbol való jövendölés babo
nája, ámbár a sámánság tételeivel szellemi összefüggésben
nincsen, mégis jelentékeny szerepet játszik a pogány alta
jiaknál, épp úgy, mint a félig moszlim kirgizeknél. A lapoc
kacsontot, melynek neve jarin vagy dzsaurn, dzsarn,' na
gyon szeretik az állat elórészéból kivenni; nem szabad sem
leharapni, sem késsel levágni, és azoknak a repedéseknek
irányából jósolnak, melyek a csonton támadnak, ha hosz
szabb ideig tűzben volt. Itt hozzuk a Potaninnál a XIX. tab
lán lerajzolt 38. ábrát, hogy az olvasóval az orákulum mü
kifejezéseit némileg megismertessük.

Ezek közül
a kazan ..... kazán,
bb bauzdan nya-
kacska,
b dtsauring arkalíkí
fésűcske,
d kulak . . fül,
g mangdaí .... homlok,
ee dzsauring iteki a
lapockacsont széle,
bg kir szél, oldal,
dd kara dsol fekete
út,
ss kujuszkan párhu
zamos repedések a fé
sűcskén,
II tii nyelv,
ti bögöt gát (ómen
az ellen, hogy az ember útra keljen),
o arning dzsoli alísz elclelte .. _?

n turgara csijunis .. fontos hír,
rat auz ... ló szája.
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A lapockacsont egyes részeinek aprólékos elnevezései
meglehetően megegyeznek egymással, azonban a repedé
sekre alapított jóslás magyarázása nem mindig ugyanaz,
mert hol így, hol amúgy magyarázzák a különböző irányo
kat. Az egyik valami repedésből egy utazás sikerét vagy
meghiúsulását jósolja meg, a másik ellenben valamely be
teg felgyógyulását vagy halálát stb., valamint általában a la
pockával való jövendölést is nemcsak a sámán, hanem
minden laikus is gyakorolja.

Mint a sámánok vallási életéhez tartozót akarjuk az alta
jiak teremtési mítoszait is említeni, amelyeken, mint már
Schiefner is észrevette, az iráni és mongol-buddhísztíkus
muveltség hatása leginkább észrevehető; e mítoszok közt
a következő Radlofftól (fordítás, I, 175 ) följegyzett legér
dekesebbnek látszik.

A föld teremtéséről szóló altaji monda

Mielőtt a föld el volt készítve, minden csupa víz volt; a
föld nem volt, az ég nem volt, nap és hold nem volt. lsten
lebegett ide s tova, meg egy ember is lebegett ide s tova,
mind a ketten fekete ludak levén lebegtek ide s tova, Isten
egyáltalán nem gondolt semmire; az az ember szelet tá
masztva felkavarta a vizet és vizet loccsantott Isten arcába.
Az az ember azt gondolta, hogy magasabbra emelkedik Is
tennél, azonban lebukott és a vízbe esett. Leesvén fuldo
kolva így szólt: ,Jaj, Istenem, ments megl- Isten így szólt:
«Ó, ember, ernelkedjél ki a vízbóll- Erre az az ember a víz
ből a magasba fölemelkedett. Isten így szólt: «Legyen szi
lárd kó.. A tenger fenekéről kemény kő támadt; ennek a
tetejére ült az ember, aki Istennel együtt élt.

Isten így szólt: «Te szállj le a tenger fenekére és hozz fel
földetl- Miután leszállott, kezébe földet fogott és miután
földet vett, odaadta Istennek. Isten ezt a földet a tenger szí
ne fölött elvetette és így szólt: «Legyen száraz föld.. Erre ta-
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macit a szárazföld. Erre Isten ismét így szólt: «Szállj le és
hozz fel még földet.» Az ember így gondolkozott magában:
«Ha ott leszállok, a magam számára is fogok földet felhoz
ni.» A víz fenekére leszállt, gondolata szerint két marokkal
földet hozott magával. Az egyik maroknyit Istennek vitte,
másik kezével a földet szájába tette és fölemelkedett, hogy
Isten elől elrejtve maga is szárazföldet csináljon. Az egyik
marok földet Istennek adta, Isten fogta, elszórta és a föld
vastaggá lett. Az az ember a földet szájába tette, az ott
megdagadt, az ember fuldokolt, a föld összeszorította tor
kát és az ember majdnem meghalt. Most oldalt futott és Is
ten elől menekült. Azt hitte, messzire ment, pedig mikor
hátra tekintett, ott állt Isten az oldalánál. Mikor az az em
ber a megfulladáshoz közel volt, így szólt Istenhez: ,Jaj, Is
tenem, igaz Isten, ments meg!- Isten így szólt: «Mit akartál?
Talán azt gondoltad, hogy a földet foghatod és szajadban
elrejtheted? Miért rejtetted el a földet?" Az az ember így
szólt: -Azért tettem a földet szájamba, hogy szárazföldet csi
náljak.» Isten így szólt: «Köpd ki!" Miután az ember kiköp
te, kicsiny mocsárdombocskák támadtak. Erre Isten így
szólt: «Most a bűnben vagy. Azt gondoltad, hogy gonoszat
tész ellenem; az alád rendelt nép belső értelme éppen
olyan gonosz lesz' Az alám rendelt nép értelme szent lesz.
Meg fogják látni a napot, meg fogják látni a vílagossagot,
valóságos Kurbisztan-nak fognak engem nevezni. A te ne
ved legyen Erlík. Az ember, aki bűnét előttem elrejtette, le
gyen a tied, az Erlik embere. Az ember, aki a te bűnöd elől
elrejtőzött, legyen az enyérn.»

Egyetlen fa nőtt fel ág nélkül, ezt meglátta Isten. «Egyet
len fát gally nélkül látni nem kellemes, támadjon rajta ki
lenc ág," így szólt. Kilenc gally nőtt rajta. «A kilenc ág al
ján legyen kilenc ember, ama kilenc emberből támadjon
kilenc nép.»

Mikor aztán Erlík jött, sok (előtte ismeretlen) dolog zaja
hangzott. Erlik ekkor így szólt Istenhez: «Honnan van ez a
zaj?" Isten így szólt: «Te fejedelem vagy, én is fejedelem va-
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gyok, ez az én népem." Erre így szólt Erlik: «Ó, acid nekem
ezt a te népedet'- Isten így szólt: «Nem adom neked, várj
csak." Ekkor Erlik magában így szólt: «Megállj, megállj, már
csak megnézem Isten népét.» Erlik ment, ment és odaért.
Mikor a dolognak utánanézett, mindent meglátott: embere
ket, vadat, madarakat és mindenféle élő állatot. Erlik így
szólt: «Ugyan hogy csinálta mindezt Isten? Hiszen én azt
mondtam, hogy mindent el akarok venni; hogyan váljék
hát ez tetté, mivel él ez a nép?»

Mikor Erlik azt látta, hogy az egyetlen fának egy olda
láról ettek, a másikról pedig nem, így szólt: «Miért esztek
csak ebbólr-

Erre egy ember így szólt: «Ez ami ételünk, melyet Isten
rendelt. Isten az emberekhez ezt mondotta: ,Ne egyétek e
négy gally ételét; napkelet felé fordul öt gally, annak ételét
egyétek!' Miután így szólt, ő maga a mennybe emelkedett;
a fa tövéhez kutyát állított és ezt mondta: .Ha az ördög jön,
fogd meg.'Azonkívül kígyót is tett oda és ezt mondta: .Ha
az ördög jön, marci meg.' Erre Isten a kutyához és kígyóhoz
így szólt: ,Ha ember jön, hogy amaz öt gálynak, mely nap
kelet felé fordul, ételét egye, akkor engedjétek oda; ha
azonban ennek a négy gallynak az ételét akarja enni, akkor
ne engedjétek oda!' Azért ez a mi ételünk.-

Mikor Erlik ördög ezt hallotta, a fához ment; ott egy
Töröngői nevű embert talált, ahhoz így szólt: «Ha Isten azt
mondta nektek, hogy ez öt gallyról egyetek, ama négy
gallyról pedig ne egyetek, akkor az hazugság és nem igaz
ság. Ennek az öt gallynak az ételét ne edd, ama négy
gyallyról egyél'-

Mikor az ördög így szólt, a kígyó elaludt. Az ördög a kí
gyóba beszorult; a kígyóban így szólt az ördög: «Csússzál
fel a Iáral- A kígyó arra a fára felcsúszott. A kígyó evett az
ételből, amelyről Isten azt mondta, hogy az ember belőle
ne egyék. A Töröngői nevű férfiúval együtt élt valami Ec.lji
nevű leány; e kettőhöz így szólt a kígyó: -Töröngói, Edji,
egyétek eztl- Töröngői így szólt: «Nern, hogy enném belő-
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le, hiszen Isten maga mondotta: ,Ne egyél1'Én nem eszem."
Erre a kígyó az ételt a leánynak adta; Edjí megette. Mikor
ette, nagyon édes volt az étel. Töröngői nem evett. Erre
Ec.lji az ételen végighúzta kezét és Töröngői szájába tömte.
Erre a szőr lehullott testükről és elszégyellték magukat.
Egyikük az egyik fa mögé bújt, másikuk más fa mögé.

Erre jött Isten. Mikor Isten jött, minden nép elbújt Isten
elől. Isten így kiáltott: -Törőngói, Töröngői, Edji, Edji, hol
vagytok?" Midőn Isten kiáltott, így szóltak: «Fákon vagyunk
és nem megyünk hozzád." Isten így szólt: «Mi történt rajtad,
Torőngói?» -Edji az {litalac.1 eltiltott ételt szájamba kente." Is
ten így szólt: «Miért tetted azt, Edji?» Edji így szólt: «A kígyó
azt mondta nekem: ,Egyél!',, Isten így szólt: «Kígyó! Mi do
log volt az,,, Az így szólt: -Belsórnbe az ördög bújt volt, én
nem mondtam, hanem az ördög mondta." Isten így szólt:
«Hogy jutott az ördög beléd?- A kígyó így szólt: «Elaludtam
volt, akkor jött az ördög hozzárn.» Isten így szólt: «Hát te
kutya, mit csináltál? Miért nem fogtad meg az ördögöti- A
kutya így szólt: «Szememnek láthatatlan volt.»

Erre Isten a kígyóhoz így szólt: «Ó, kígyó' Te most ördög
gé váltál, az ember legyen ellenséged, üssön, öljön megl
Azután Edjihez így szólt: «Te a kenyeret, amelyről azt mond
tam, hogy ne egyétek, megetted; az ördög beszédjére hall
gattál, az ördög ételét etted; ezután gyermekeket kell szül
nöc.l, a szülésnél heves fájdalmakat érezned, a halál is el fog
érrn.» Azután így szólt Isten Töröngőihöz: «Az ördög ételét
etted, szavamnak nem engedelmeskedtél, aki az ördög sza
va szerint tesz, az ördög országában van; az ember, aki az
én szavaimnak nem engedelmeskedik, az én világosságo
mat nem fogja meglátni, az én kegyelmemet nem fogja meg
kapni, az sötétségben legyen. Most az ördög az én ellensé
gem és az ördöggel együtt te is ellenségem vagy, Töröngői.
Ha most az ördög ételét nem etted volna, ha az én áldáso
mat elfogadtad volna, az én szavaim szerint cselekedtél vol
na, egykor hozzám hasonló lettél volna; most azonban le
gyen kilenc fiad és kilenc leányod. Most: az ördög áldását fo-
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gacltacl el, az ördög ételét etted. Ezentúl már nem akarok
embert teremteni, az ember önmagából tarnadíon..

Erre Isten az ördöghöz így szólt: "Miért csaltad meg em
beremet'» Erlik így szólt: -Mikor kértelek, nem adtad ne
kem; elloptam, csellel elvettem; ha lóháton fog vágtatni, le
fogom dobni; ha pálinkát iszik, össze fogom egymással ve
szíteni, harcra fogom tüzelni, azon leszek, hogy a fa ágá
val üsse egymást. Ha a vízbe szállnak le, a vízben el fogom
meríteni; ha fára másznak, le fogom ejteni; ha sziklára hág
nak, le fogom taszítani.»

Erre Isten így szólt: -Hárorn földréteg alatt a sötétség or
szága van, ahol sem nap, sem hold nincs; oda foglak leta
szítani; most már ételt sem fogok adni, ti magatok táplál
kozzatok tin erőtökből; most már nem jövök, hogy veletek
társalogtak, a Mai-Tere-e fogom hozzátok küldeni, az tanít
son meg, hogy kell mindenfélét készíteni.»

Mai-Tere eljött hozzájok, megtanította mindenfélére; amit
Mai-Tere nekik készített, az árpa, retek, kandik, liliom hagy
mája és hagyma volt. Erre így szólt az ördög: -Nos Mai-Tere,
nem bánom, fohászkodjál Istenhez; szeretnék fel, Isten ol
dala mellé emelkedni.- Mai-Tere lsten színe előtt hatvankét
esztendeig hajlongott. Isten így szólt: -Igen, ha nem vagy el
lenem, ha az embereknek nem okozol semmi rosszat, ak
kor jer1» Erre Erlik a menny felé emelkedett; miután Erlik
odaért, meghajolt Isten előtt: -Add nekem áldásodat, add
nekem áldásodat, hogy az eget befejezhessem, ó, Istent- Is
ten áldását adta neki: -Fejezd be az eget!» Így szólt. Erre
Erlik Isten áldásával megcsinálta az eget és Erlik ördögei
abban az ő egében nőttek, nagy számban nőttek.

Akkor Istennek egy embere is élt, Mandi-Sire, az így
gondolkozott magában: »A mi embereink a földön élnek,
Erlik emberei az égben élnek, hiszen ez nagyon rosszul
van." Ezt gondolta Mandi-Sire, megharagudott Istenre és el
ment, hogy Erlíket megtámadja. Erlik Mandi-Sire elé ment,
megverte Mandi-Sire-t tűzzel és elűzte. Mandi-Sire hazafe
lé menekült. [seen megkérdezte: -Hát honnan jössz,,,
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Mandi-Sire így szólt Istenhez: -Erlik népe fenn lakik a
mennyben, a mi népünk pedig a földön él; ez nagyon
rosszul van. Nekem magamnak volt szándéka Erlik népét
a földre levetni, de nem volt erőm, és nem bírtam letaszt
taní.» Isten így szólt: «Senki sincs erősebb, mint én; Erlik
most erősebb, mint te; ideje még nem érkezett el; ha ide
je elérkezik, akkor azt fogom neked mondani: .Ma menj';
ha az nap mégy, erősebb léssz.»

Amaz élt, élt csendesen; midőn Mandi-Sire sokáig így élde
gélt, ezt gondolta magában: «A nap, amelyen Isten azt mond
ja, hogy: ,Ma menjelérkezett.. Isten meglátta Mandí-Sirét és
így szólt hozzá: «El fogod úzní, gondolataidat keresztül fogod
vinni, erős Iéssz, igen erős Iéssz, hatalmas áldásom rád száll.
-Mandi-Sire örült, nevetett, nevetett és így szólt: «Nincs pus
kám, nincs tegzem, nincs dárdám és nincs kardom. Csak ez
egyetlen vörös kezem van, hogy menjekj- Isten így szólt: «Hát
mivel akarsz menni? Mandi-Sire így szólt: «Nincs semmim; lá
bammal akarok rátaposni, karommal akarom tovahajítani> Is
ten így szólt: «Fogel ezt, fogj dárdat.. Mandi-Sire fogta a dár
dát, az éghez ment, legyőzte Eriiket és elűzte. Erlik egét szét
zúzta lándzsájával, mindent, ami ott volt, ledöntött. Ez idő
előtt nem volt kő, nem volt: szikla, nem volt erdős hegy. Mi
kor aztán Erlik egének romjai a földre lehullottak, akkor tá
madt minden szikla, minden kő, az erdős hegység, a magas
hegyek és minden hegygerinc. Az Istentől teremtett jó, egé
szen s11, fold mind megromlott. Erre Mandi-Sire Erlik alattva
lóit az égből a földre ledobta. Néhány a vízbe esett és meg
halt, néhány marhára esett és meghalt, néhány egyenesen ál
ló fára esett és meghalt, néhány járó-kelő emberrel ütközött
össze, néhány kőre hullt és meghalt, mine.I meghalt.

Ekkor Erlík Istentől földet kért. -Mennyorszagornat össze
törted, most nincs földem, adj egy keveset», így szólt. Isten
így felelt: «Nem, nem adok neked foldet.. Erlik így szólt:
«Ugyan adj csak egy hole! föklet.» Isten így szólt: «Nem, nem
adok neked semmi földet.. Erlik így szólt: «Adj öt ölnyi föl
det.. Még öt ölnyi földet sem adott neki Isten. Most Erlík
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botját, mely a kezében volt, a földbe szúrta és így szólt: ,:Jaj,
Istenem, ugyan adj legalább annyi földet, mint amekkora e
bot hegye.» Isten nevetett és így szólt: «Annyi földet, amen
nyi botod alatt van, ám végy magadnak..

Erre Erlik azon a kis darabka földön eget kezdett építe
ni. Isten azonban így szólt: «Eredj le; a föle! alá épttsd, ott
tégy szert erőre. Szállj alá a pokol fenekére, rétegekkel
vedel körül magadat. Fölül égjen olthatatlan tűz; soha, cle
soha nem fogod a nap vagy a hole! világát megpillantani.
Egykor, a világ végén, ítélni fogok feletted. Ha jól viseled
magadat, az én világosságomba foglak vezetni; ha rossz
léssz, még egyszer annyira foglak eltávolítani; úgy legyen..
Erlik így szólt: «A meghalt embereket mind magammal aka
rom vinní.. Isten így szólt: «Azokat egyáltalán nem adorn..
Az ördög így szólt: ,:Jaj, Istenem, ha úgy van a dolog, ak
kor nincsen egyetlen alattvalóm sem; most a föld alá száll
tam, mit csináljak ott egyedül>, Isten így szólt: «Mit
kérclezesz, tedd azt, amit gondolsz, teremts magadnak em
bert.» Erre Erlik Isten előtt meghajolt: «Ha áldásodat adod,
majd tererntek.. Isten megadta áldását. Erlik fújtatót csinált
és harapófogót tett alá, egyet ráütött a kalapáccsal, a kala
pács alól béka ugrott ki. Megint ráütött egyet, akkor kígyó
siklott elő gyürúkben, ismét ráütött, akkor medve jött elő
és elszaladt; újra ráütött, akkor vaddisznó jött elő; még
egyet ütött, akkor Almisz (szőrös, gonosz szellem) jött elő;
megint ráütött, akkor Sulumisz (gonosz szellem) jött elő;
újolag ráütött, akkor teve jött elő.

Ekkor Isten odament és Erlik fújtatóját, harapófogóját és
kalapácsát a tűzbe dobta; a túzbe dobott fújtatóból nő lett,
a harapófogóból és kalapácsból férfi lett. Isten fogta a nőt,
ráköpött és az madárrá változott, kócsagga (korcloi) válto
zott, melynek szárnyából nem látják el tollal a nyilat, mely
nek húsát a kutya nem eszi meg, mely a mocsarat büzhödt
té teszi. Isten a férfiúra köpött, akkor az patkánnyá (jalban)
változott, melynek lába hosszú, melynek nincs keze, mely
a háznak szennye, mely a csizma ócska talpát eszi.
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Erre Isten így szólt az emberekhez: «Csináltam nektek
barmot, csináltam nektek ételt, a föld színén az én páran
csomból folyik szép, tiszta víz, hogy belőle igyatok, segí
tettem nektek, most már ti is tegyetek nekem valami jót1

Most vissza akarok térni, nem egyhamar jövök ide vissza.
Te az én emberernból való vagy, Sál-Jime, oly emberből
való, aki pálinkát ivott; kis gyermekeket, csikókat, borjú
kat, bárányokat őrizz meg te, Sal-jirne! Azt az embert, aki
jól halt meg, fogadd el; aki puskával agyonlőtte magát, ön
magát megölte, azt ne fogadd el, azt dobd el. Aki mással
harcolva halt meg, azt hozd országomba. Azt az embert,
aki a gazdagoktól valamit eltulajdonított, azt, aki másokra
fenekeden, azt ne fogadd el, azt dobd el; aki érettem a fe
[edelernért halt meg, azt hozd országomba. Segítettem, az
ördögöt eltávolítottam, tőletek elválasztottam: ha az ördög
most közeletekbe férkőzik, akkor adjatok az ördögnek
ételt, de az ördög ételét ne egyétek. Ha az ördög ételét
eszitek, az ördög alattvalóivá lesztek; ne felejtsétek el sza
vaimat' Ha hozzám fohászkodtok, az én ruhám szárnyán
fogtok ülni. Én most távol maradok. Ha sokáig maradok is
el, mégis elfogok jönni; ne felejtsétek el soha, ne felejt
sétek el, hogy eljövök. Gondoljátok, hogy valóban jövök.
Most messze elmegyek; ha visszatérek, jó és gonosz csele
kedeteket abban az időben meg fogom látni. Helyettem
most japkara, Mandi-Sire, Sal-Jirne fog nektek segíteni.
japkara, láss hozzá jól! Ha Erlik a megholt embert el akar
ja vinni, mondd meg Mandi-Stre-nek; Mandi-Sire erős,
győzze le Erlíket. Sal-Iime, láss hozzá jól; a gonosz szelle
mek maradjanak a föld alatt; ha feljönnek a föld színére,
mondd meg Mai-Terenek; Mai-Tere erős, győzze le őket.
Podo-Szünkü erősítse meg a napot és a holdat, Mandi-Sire
őrizze a földet és az eget. Mai-Tere a gonoszat a jótól távol
fogja tartani. Mandi-Sire, te harcolj; ha megjő az erőd, hívj
engem segítségül, ne dobd el az egyiket, ha gonosznak tar
tod. Egy megholt hagyatékánál legyen minden egyenlő. Ha
valamely fejedelmet rossznak tartasz, ne taszítsd el alattva-
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lóit m int gonoszokat; ha valamely fejedelm et jónak tart asz,
ne fo gadd magadhoz m inden alattvaló ját m int jót; tanítsd
az embert m inden jóban: tanítsd meg, hogy halat horoggal
fogjon, tanítsd meg, hogy halat hálóval fo gjon, tanítsd meg,
hogy evetet lő jön , tanítsd meg, hogy barmot legeltessen,
vezéreld m inden jóra, m intha én magam volnék."

Erre Isten eltávozott , Mandi-Sire ott maradt, horgot csi
nált és azzal halászo tt; kendert font, hálót csinált, sajkát csi
nált és a hálóval halászo tt ; puskát csinált, puskaport csinált
és evetet lő tt. Így m indenféle jóban Isten igéje szerint pél
dát mutatott nekik , m indenben oktatta őket. Egykor így
szólt Mandi-Sire: «A szél m a engem el fo g ragadní.. Forgó
szél tám adt és elragadta Mandi-Sue-t,

japkara így szólt: -Mandi-Síre-t Isten maga vette el, ne
keressétek, nem fogjátok megtalálni. Én Isten küldötte va
gyok és most szintén visszatérek, abba az országba me
gyek, ahol Isten laknom enged. Ne hagyjátok el azt, amit
tanultatok, az Isten adta erő az.» Így szólva elment.

*
Az altajiak nyelve észrevehetően közeledik ahhoz a török

nyelvjáráshoz, amelyet a törökség legrégibb nyelvemléke,
tudniillik a Kudatku-Btlík, számunkra megőrzött, mind
amellett azzal a különbséggel, hogy ez utóbbiban megfino
mult irodalmi nyelv emléke van előttünk, holott az előbbi
részint hangtani tekintetben ment át lényeges változásokon,
részint a nyelvtani alakok használatában tünteti fel azokat a
sajátságokat, amelyek által a kánságokban használt nyelvjá
rás az irodalom csagata] nyelvétől különbözik. Az altaji
nyelv alapjában könnyen fel lehet ismerni, hogy az ujgurral
bensőbb rokonság köteléke fűzte össze, oly rokonságé,
amelyet elsősorban a kara-kirgizek nyelve és második sor
ban a kazak-kirgizek nyelve megközelít; szóval, az említett
nyelvek viszonyából az derül ki, hogy az altajíakat és ujgu
rokat már a történelem előtt való időszakban közös kötelék
egyesítette, és hogy a kazak-kirgizek e közös kötelékből
sokkal elóbb váltak ki, mint a kara-kirgizek.
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Ami az altaji nyelvjárások egyes részeit illeti, arra meg
jegyezhetjük, hogy a cserniek és sórok nyelvjárása közele
dik leginkább az ó-törokhöz: ezek a szóvégző k hangot
érintetlenül tartották meg, amit a többi nyelvjárásról már
nem lehet mondani. A kirgiz nyelvjáráshoz való közeledés
abban nyilvánul, hogy t hangot használnak ott, ahol a töb
bi török nyelv / hanggal él. Tekintettel az egyes nyelvjárá
sokban mutatkozó eltérésekre, igazán nehéz itt közös sza
bályokról szólanunk. Az alaktanban vannak egyes sajátsze
rű vonások, azonban a mondattannak alakja egységes,
mint az altaji orosz misszionáriusok nyelvtanából kitetszik.
E kérdés behatóbb tárgyalását különben csak Radloff ösz
szehasonlító nyelvtanától várhatjuk.

Az irodalmi viszonyokra való tekintettel az olvasót a
dél-szibériai törzsek népírodalmanak rnutatvanyaíra utal
juk, melyeket Radloff műve első kötetében összegyűjtött,
amelyben az altajiak szellemének termékeiből jeles mon
dásokban, mesékben, dalokban, énekekben és legendák
ban elég mutatványt találunk. A kazak-kirgizek népkölté
szetétól elütőleg ezekben igazi török észjárás képe tükrö
ződik vissza, mert habár a költés motívumai imitt-amott
mongol és orosz eredetet is árulnak el (a Schiefner gyaní
totta ó-iráni műveltség befolyását szerfölött jelentéktelen
nek tartjuk), az eszrnernenet, a dolgok felfogása és megíté
lése és a képíes előadás mégis valóságos török, sőt annyi
ra valóságos török, amilyent a többi bármilyen eredeti tö
rök népeknek egyéb, az iszlámtól erősen áthatott alkotása
iban ma már nem találhatunk.

Az altaji irodalom mutatványaként a Radloff-fele irodal
mi szemelvényeknek illető részeiből egyet-mást közlünk.

Altaji közmondások.
(Radloff nyomán.)

1. Minek akarod az ég madarait megfogni'
minek akarod a tenger halait megfogni'
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2. Ki látta, hogy a kos szarva az égig ért?
ki látta, hogy a teve farka a földig ért?

3. Az öly(ít (megismerhetni) röptéből,
a pintyet (megismerhetni) járásából.

4. Aki nem tud menni, elrontja az utat,
aki nem tud beszélni, elrontja a szót.

S. Van-e (vagyis: nincs-e) a poroszka lónak ezer útja?
van-e (vagyis: nincs-e) a ravasznak ezer szava?

6. A sügérnek nincs leve,
az ostobának nincs szelleme.

7. Ha látod, hogyan megy a béka,
minek kérdezed, milyen az ügetése?

8. Az öreg szavait dugd zsákba,
a tekintélyes beszédjét dugd zsebedbe.

9. A bundában férfi él, cle ki ismeri?
a nyeregtakaró alatt ló él, de ki ismeri?

10. Ahelyett, hogy sok vagy és szemét,
légy kevés és légy művészet.

11 Újat készíts és öltsd fel,
ócskát javíts és öltsd fel'

12. Szeles napon nincs pihenés,
gonddal terhes napon nincs álom.

13. Ha rossz is, csak legyen a te házad,
ha böjti eledel is, csak legyen a te da rád.
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14. Rossz lövő (aki nem tucl lőni)
golyója csak hatölnyire ér.

15. Aki az urat tisztelte, urrá lesz;
aki a gazdagot tisztelte, gazdaggá lesz.

16. Bármit eszel, csak edd,
csak kőre ne akadjon fogacl1

Bármit öltesz fel, öltscl fel,
csak ne égesse a nap hátadat!
Bármin nyargalsz, csak nyargal],
csak ne érje lábad a földet!

17. Ha húst főzök, neked nem jut leve,
két szóból egy sem jut neked.

18. A lovak véne levágásra való,
a férfiak véne gúnyolásra való.

19. Száraz kanál nem esik jól a szájnak.

20. Akinek fennen jár a gondolata,
az nem éri meg az estét,
aki nagyokat lép, nem ér az ajtóhoz.

21. Jobb az arany fejű asszonynál
a sovány fejű férfi.

22. A férfi kantárszára hosszú,
a ló patkója lapos.

23. Ha a lovak nyerítenek, egymásra ismernek;
ha az emberek szólnak, egymásra ismernek.

24. Ha sovány is, vedd kövérnek;
ha kevés is, vedel soknak'
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25. Ételem csekély, fejem kopasz.

26. Jobb a fekete léleknél, ha akkora is, mint a teve,
a fehér lélek, ha akkora is, mint a tapló.

27. A varjúnak, amely a ludat akarta utánozni,
megrándult a lába.

28. Ha újat látsz, ne légy magadon kívül az öröm miatt,
ha régit látsz, ne vesd meg.

29. Jobb, mint holnap egy bél hájjal,
ma a tüdő és a máj.

30. Az agglegény nyakát megeszi a tetű,
és megtakarított vagyonát megeszi a kutya.

31. Ami nem vág, azt ne köszörüld:
Aki nem hallgat rád, azt ne oktasd'

32. Ha azt gondolod, hogy meghalsz,
ne clobcl el kenyeredet!

33. Ha (valamely helyet) elhagysz, előbb vess.

34. Ahelyett, hogy szépségre tekintesz,
inkább belső értéket keress.

35. A hős elbukik,
a dühöngő elvész.

36. Aki a faggyal küzd, füle kárát vallja,
aki az úrral küzd, feje kárát vallja.

37. Amit az értelmes hat nap alatt végez,
azt a ravasz öt nap alatt végzi.
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38. Békés fejet a kard nem vág le.

39. Ahogy az értelem gondolja, úgy nem történik;
ahogy Isten rendeli, úgy történik.

40. Ha rossz kutya meghízik,
ne bocsáss senkit mellé;
ha rossz ember meggazdagszik,
ne bocsáss senkit mellé.

41. Az asszony szívében (belsejében)
vértes, sugárzó férfi él;
a férfi szívében
megnyergelt, tüzes paripa él.

42. Az ócska bunda gallérja
számomra a múlt ídó emléke:
az új bunda gallérja
számomra a jó (idó) emléke.

43. A kíbékrtó olyan a népnél,
mint a gomb a bundán.

44. Kinek csak egy lova van és azzal versenyt fut,
olyan, mint az az ember, aki szőrtelen bundában
birkózásba bocsátkozik.

45 Ha kés van kezedben,
ne bocsátkozzál perlekedésbe:
ha hurok van kezedben,
ne keveredjél verekedésbe.

46. Aki verekszik, elfárad,
aki veszekszik, elbágyad.
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47. Olyannal, aki idegen törzsből való,
ne menj vadászatra:
Olyannal, akinek más az atyja,
ne köss üzletet!

48. Ha még nem látod a vizet,
ne vesd le csizmádat.

49. Akin vaskabát van, az meghal;
akin bőrkabát van, az megél.

50. Ha eszel, ne siess1

Ha nyargalsz, ne állj meg!

Történet

Amit a szibériai törökök történetéből tudunk, az, tekintve
e népek eredetéről való bizonytalan ismereteinket, sokkal tö
redékesebb, hogysem a történelem nevét megérdemelné. Er
re vonatkozó összes adataink nagyobbára az úgynevezett
Sztroganov- és jesszípov-féle évkönyveken alapulnak, me
lyeket eddigelé Fischer az ő szibériai történelmében,
Lehrberg az ő Oroszország régibb történetének rnegvilagúa
sához való kutatásaiban, Howorth az ő mongol történelmé
ben és végre Veljaminov-Zernov a Kaszímtda fejedelmek és
fejedelemnek történetében tárgyalt. Joggal mondja az utóbb
említett orosz tudós, hogy az e téren tett előbbi kutatások,
nevezetesen Lehrberg és Fischer művei, amelyek oly időben
keletkeztek, mikor kelet ismerete még igen alacsony fokon
állt, ma már alig állhatják meg a bírálatot. Veljaminov-Zernov
össze is hasonlította ez évkönyveket más moszlím történelmi
kútfők adataival, és habár nem egy hiba van már most mel
lőzve és nem egy eddig fennállott téves nézet helyreigazítva,
mégis a törökség e részéről való történelmi ismereteink való
színűleg még soká kuszáltak lesznek.
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A Sztroganov- és jesszípov-féle előbb említett évköny
vek bizonyos On nevű mohamedán királlyal kezdődnek,
aki az Isim mellett lakott, és akit egy alattvalója, név szerint
Csingiz vagy Csingi, megölt; ezután a utóbbi, aki alacsony
tatár származású volt, foglalta el a király helyét. On fia,
Taíbuga szerencsésen megmenekült a veszedelemből, ké
sóbb kibékült atyja gyilkosával, annak szolgálatában mint
vitéz harcos kitűnt, sőt várost is alapított, melynek neve
Csingi vagy Csingidin volt. Howorth egész helyesen jegyzi
meg, hogy ez a monda sok tekintetben Ong Kán és
Dsengisz Kán viszonyára emlékeztet. Mindamellett
Taíbuga-t kell a szibériai fejedelmek uralkodóházának va
lódi alapítójaként tekintenünk; ez az uralkodó ház, mint is
meretes, Kücsüm személyében érte el fényének tetőpont
ját; e háznak származási tábláját Veljarninov következő
képp állította össze:

Taíbuga
I

Khodsa
I

Mar

Ader
I

Memet
I

Kaszim

jabalak
I

Akus

Jadigar Bekbulat
I

Szeidak

Ámbár nincs kizárva annak lehetősége, hogy a nevezett
fejedelmek némelyike egyrészt a nogaji kanokkal délnyu
gaton, másrészt az orosz fejedelmekkel összeköttetésben
volt, sőt Kazan meghódítása után ez utóbbiak hűbéresévé
is lett, mégis valóban nagyon nehéz volna az ő uralkodá
suk idejének részleteibe vagy éppen koruk belső politikai
eseményeinek kornbinációiba bocsátkozni. Csak annyit tu
dunk biztosan, hogy Jadikar volt az a fejedelem, kinek
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uralkodása Iván Vasziljevics kormányzása idejével egybe
vág. Ez az utóbbi hódította meg, mint ismeretes, 1552-ben
Kazant, 1554-ben került kezébe Asztrakhan és 1555-ben is
merték el a baskírok az orosz főhatóságot. Ez utóbbi év
ben jelent meg állítólag jadikar követe a moszkvai udvar
ban, ahol 700 cobolybőrt nyújtott át adó fejében és ura ne
vében mentegetődzött a cár előtt, hogy nem hozhatott
több bőrt, mert emberei Kücsürn hódításai következtében
nagyon sokat szenvedtek. Az orosz évkönyvek e pontjához
aztán a történelem fonala bizonyossággal fűződik, mint
hogy, mint ismeretes, Kücsüm volt az, akinek moszlim val
lási buzgalmát már előbb említettük és aki először kötött
valóságos ismeretséget orosz kozákokkal; ezek le is győz
ték, és erre országa Szibériának illető részével együtt
Oroszország birtokába került.

Azt a nevezetes utat, melyet jerrnak és társai mint rab
lók az alsó Volga mellől elindulva és az Irtis meg a Tobol
távol partjaiig kalandozva megtettek, már gyakran részlete
sen elbeszélték; azért nem is tartozik e vazlatba Ami ben
nünket az egész epízódusban érdekel, az először Kücsüm
személyisége és másodszor az orosz kalandorok rendkívü
li sikerének oka; e kalandorok mindamellett, hogy egy íz
ben kudarcot vallottak, az orosz koronának mégis oly or
szágot szereztek, amelyből később Ázsiában elfoglalt hatal
mi állásának tulajdonképpen való alapja fejlődött. Hogy
Kücsüm nem volt kirgiz, mint Levsin gondolja, azt
veljaminov egészen tisztán mutatta ki, mídón a tümeni fe
jedelmektől való származását kétségen kívül bebizonyítot
ta. Megszakítással körülbelül negyven esztendeig uralko
dott Szibérián, és tekintve az Oxuson túl uralkodó
Selbanidákkal való jó viszonyát, Ázsia északi részén bizo
nyára alapított volna moszlím hatalmat, ha Oroszország sa
játságos véletlenségből éppen abban az időben nem kez
dett volna északkelet felé terjeszkedni. E hatalom ugyanis
már akkor, mindamellett, hogy az orosz nemzet jellege
minden ízében ázsiai volt, úgy szólván közvetítőt képezett
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nyugat csirázó hatalma és nagysága közt egyrészről, és a
hanyatlásnak induló Ázsia között másrészről. Valamint há
romszáz évvel utóbb Csernajev orosz tábornoknak sikerül
hetett alig kétezer katona élén Közép-Ázsiának legalábbis
ötmilliónyí lakosságú kánságaiba berontania, Taskendet
rohammal megvennie és Khonsendet elfoglalnia, éppen
úgy sikerült Jennak vezérnek 1579-ben ugyanannyi kato
nával Kücsümnek akkor hatalmas birodalmát megtámadnia
és több évig tartott küzdelem után megdöntenie. Itt, vala
mint ott is személyes vitézségen kívül különösen a jobb
fegyvernem döntött. Jermak emberei ugyanis akkor már
lövő fegyverekkel rendelkeztek, melyek ugyan még na
gyon kezdetlegesek voltak, melyeket azonban a szibériai
tatárok egyáltalán nem ismertek; csak így magyarázható
meg, hogy egy maroknyi orosz a tatár hadsereghez férhe
tett, amely Kararnszin szerint Mehemed Ku! vezérlete alatt
10 OOO lovasból állott. Az orosz mondák és legendák a
nemzeti hősök e harcát ugyan a legtarkább csudálatos me
sékkel ékesítik, azonban a siker a fegyverek egyenlőtlen
ségének természetes következménye volt, bár nem tagad
hatni, hogy a keresztény harcosoknak, akik oly messze
mertek vad népek közé nyomulni, nagyon kedvelték a ka
landokat és rettenthetetlenek voltak.

Változó szerencsével folytatták azután Jennak utódai a
megkezdett harcot; Oroszország szakadatlanul küldött har
cosainak segítő csapatokat a Tobol és az Irtis mellé, míg
végre 1598-ban Vojekov Andrásnak sikerült az időközben
szellemileg és testileg megtört Kücsümöt teljesen legyőznie
és hatalmát mindenkorra megsemmisítenie. Nyolc felesége,
öt fia és leánya, öt fejedelem került mindenféle jószággal
együtt a győztesek kezébe, csupán az öreg Kücsüm mene
külhetett meg, és mikor követségtől azt ízenték neki, hogy
adja meg magát önként, akkor a cár Moszkvában kegyel
mesen fogja fogadni, az erdő mélyében talált vak aggas
tyán így felelt: «Nem mentem hozzá jobb napjaimban, mi
kor még hatalmas és gazdag voltam; talán most menjek,
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hogy gyalázatos halálomat leljem? Vak, süket, szegény és
elhagyott vagyok, nem panaszkodom kincseim elveszté
sén; csak az fáj, hogy az oroszok fiamat, Aszmanakot, drá
ga gyermekemet, elfogták. Ha mellettem volna, szívesen
lemondanék a koronáról és a gazdagságról, minden felesé
gemről és többi gyermekemről. Most családomat Bokhará
ba akarom küldeni és magam a nogajiakhoz megyek.» A
szibériai tatárok utolsó fejedelmének e tragikus végével
függetlenségük története is körülbelül be van fejezve. Ali
kán, Kucsüm kán egyik fia, valamint más hercegek, úgy
mint: Isim, Ablai-Girai és Devlet-Girai később is fölmerül
tek ugyan a délnyugati Szibéria egyes pontjain, de az oro
szok lábukat már megvetették, és a tatárok minden kísér
lete, hogy az idegen hatalom igáját nyakukról lerázzák, si
kertelen volt. Megerősített helyek és városok építésén kí
vül főképpen az osztjákoknak és az akkor még számos vo
guloknak csapatai tettek az oroszoknak a moszlírn alapon
nyugvó szibériai török társadalom leküzdésében lényeges
szolgálatot. Ehhez járult még az a körülmény, hogy száz
évvel később, tudniillik a múlt század közepe táján, Kin
Leng kínai császár a dzsungarok országát elpusztította és
hogy emiatt újabb, a Szajan-hegység északi lejtőiről való
török és kalmük: elemek hódoltak meg az orosz hatalom
nak. A valóságos, uralomra képes török elem, amely mosz
lim műveltségének segítségével az oroszokkal szembe
szállhatott volna, most keresztény, sámán és buddha nép
töredékek által ;:i moszlírn néptest derekától el volt vágva;
kénytelen volt sorsába belenyugodni és az orosz uralom
nak oly mértékben meghódolni, amelyben a Volga mellé
kén és Krímben lakó testvérei meghódoltak.

Az utóbb emlúett idő óta, vagyis másfél száz évnél tovább
tehát Oroszország e vidékek korlátlan ura és ez tartja ke
zében a szibériai törököknek, a török népcsalád legvégső
keleti határán lakó töredéknek sorsát. Az a kérdés tehát,
hogy mit akar ott az orosz uralom és milyen sors jutott a
szibériai törökök osztályrészeül, teljes mértékben érdemli
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meg érdeklődésünket, sőt annál is inkább méltó az etnog
ráfus osztatlan figyelmére, mivel belőle azt a tapasztalatot
merítjük, hogy az iszlám egyrészről ugyan megnehezíti az
orosz mCíveltségterjesztő törekvéseket, de másrészről az i.1-
lető népeket megóvja attól, hogy az oroszság el ne nyel
je, és rendezettebb társadalmi viszonyok alakjában oly
eszközöket ad kezükbe, melyekkel kedvezőbb gazdasági
életet élhetnek. Holott a Volga mellékén és a Krímben
egészen vagy félig letelepedett törökök jólétüket gyarapí
tották és nemzeti egyéniségüket a legbuzgóbb oroszosító
törekvésekkel szemben is érintetlenül megóvták, azt lát
juk, hogy ott az Altajiban a sámán meg a keresztény tö
rökség is óriási léptekkel közeledik ama ponthoz, ahol
nemzetiségéből kivetkőzik és végképpen elvész. A nomá
dok területe napról napra szűkül, - ezt írja e vidékek leg
újabb orosz kutatója - az oroszok az altajíakat hegyen,
völgyön és erdőben egyaránt szorongatják és a leglelkíís
meretlenebb módon zsákmányolják ki furfanggal, csalás
sal és erőszakkal az egyeneslelkCí nomádot vagy erdei la
kost. Az altaji hazája termékeiért, úgymint cédrusok gyü
mölcséért, evet- és cobolybórökért, marháért stb. oly ára
kat kap, melyeket az orosz maga szab meg; az orosz gyá
rak készítményeit ellenben szertelen árakon kénytelen
megvenni, például egy arsin hölgyposztóért (melynek ára
60-70 kopek) 3 rubelt, kattunféleért (melynek ára 18 ko
pek) 40 kopeket fizet. Azonkívül még gyalázatos uzsorá
val is szedik rá és a pálinka ölő mérgével rontják meg
egészségét, úgy hogy már nincs messze az az idő, mikor
Szibéríának ma már egészen elszegényedett és betegség
től megtizedelt török népessége talán csak névleg fog lé
tezni. Hiába veti fel Jadrincev, ez emberies érzelmCf orosz
utazó, azt a kérdést, hogyan lehetne ezt a pusztulást meg
akasztani, mert ezt Darwin törvényénél fogva meg nem ál
líthatni; a tudomány figyelme és a művelt világ részvéte
ezen csak keveset bír és fog változtatni.
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JEGYZETEK

1 Forrásaink (melyeket. itt kivételképpen a szakasz elején fel
sorolunk, holott később elhatároztuk, hogy ezt elhagyjuk
és forrásainkat egyenként, mindegyiket a saját helyén,
idézzük):

Pallas P. S. Reise durch verschíedene Provinzen des russischen
Reiches (St.-Petersburg, 1773.) - Fischer, Johann Eberhard,
Sibirische Geschichte (St.-Petersburg, 1786.). - Howorth,
Henry H., History of the Mongols (London, 1880.). - Orosz
ország népei (Szt.-Pétervár.). - Veljaminov-Zernov, A
Kaszírnida fejedelmekről és fejedelemnőkről szóló kutatá
sok (Szt.-Pétervár, 1864.). - Radloff, Dr. W, Proben der
Volksliteratur der türkíschen Starnrne Süd-Sibiriens (St.
Petersburg, 1866.). Ugyanaz, Etnographische Übersicht cler
Turkenstamrne Sibiriens und der Mongolei (Leipzig, 1883.)
- De Pauli, T., Description etnographique des peuples de la
Russíe (St.-Petersbourg, 1862.). - Rittich A. F., Die
Etnographie Russlands, a Petermann-fele Mittheilungen 54.
számú pótló füzete (Gotha, 1878.). - Middendorf, A. Th.,
Reise in den aussersten Norden und Osten Síbírtcns, 4 kö
tet, (1848--1870.); Die Barabá (1870.). - Russíche Revue
Skízzen über die Coldwáscherei in Sibirien. - jakutszki út
ja, második kiadás (Szt.-Pétervár, 1844.). - Vázlatok az
északnyugati mongol földről, Potanin G. N. utazásának
eredményei, melyeket az orosz császári földrajzi társaság
ajánlatára 1876-77-ben megtett útján elért. 2. rész. (Szt.-Pé
tervár, 1881.). - Jadrincev, M. N., Über die Bewohner des
Altaj und die Tschernschen Tataren (Russiche Revue, XXI.
köt. 12. füz.). - Tchthatcheff, Voyage scientifique clans
l'Alta] oriental et les parties adjancentes de la frontiére de
Chine (1845.)

2 Jaclrincev szerint (-Russíche Revue- XXI. köt. 12. füz.).
3 Potanín ezt a verset nem fordítja le; mi sem érthetjük meg,

mivel a szöveg hibásan van közölve.
4 V. ö. a magyar szárny szót.
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II. JAKUTOK

Szibéria törökjeihez tartoznak még a jakutok, a török
ségnek legmesszebb fenn északon lakó töredéke. Legin
kább Jakutszk területén, a Léna és mellékfolyói öntözte Vi
dékeken találhatók és legelőik nyugatra a Viljuj és mellék
folyói mentén egészen a Jenyiszej, az Olenyok és a
Katanga folyó vidékéig húzódnak; keletre hazájuk az
Aldanig és a Kolimáig ér, északon pedig Uda szigetének
irányában egész az okhockí tengeröbölíg találhatók. Ott a
Jeges-tengerbe ömlő folyók, nevezetesen a Léna, a Jana, az
Indigirka és az Olima partjain nyájaikkal minden vidéken
megfordulnak, ahol dús legelőket találnak; szomszécljaik
tól, a tunguzoktól, lényegesen éppen abban különböznek,
hogy főképpen állatok tenyésztésével foglalkoznak, holott
az utóbbiak szegényes életüket vadászat és halászat Zsák
mányával tengetik.

Általában véve a 60. szélességi foktól a Katangáig és ke
leten a csukcsok területéig, tehát a keleti hosszúság 150.
fokán túl, szoktak kóborlasaík közben eljutni. A jakutok
hazája tehát az északi sark legborzasztóbb természetének
hatása alá esik; a talaj még nyár vége felé is csak 31/2 vagy
41/2 lábnyi mélységre enged fel, úgy hogy a Jakutszki há
zak pincéiben, mint Rittich mondja, minden folyadék még
nyár derekán is már két óra múlva megfagy, habár a hő
mérséklet júliusban néha +36 fokra is emelkedik. E terület
déli részén teljes pompájukban díszlő cédrusok, vörös- és
jegyenyefenyvek őserdeit találhatni; azonban a 68. vagy
69. foktól kezelve nincs erdő és a sarkvidéki természet lép
teljes jogaiba. Scsukin állítása szerint az igazi rémületes hi
deg december közepén kezdődik, mikor még a szobában
is csonttá fagy minden és dértől van borítva. Az üveg meg
pattan, a falak repedeznek és fagyos ködbe vész az egész
légkör; minél hidegebb van, annál sűrübb e köd; a kémé
nyek füstje a házak felett elterjed és öregbíti a homályos-
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ságot; tizenegy órakor délelőtt fölemelkedik a nap a homá
lyos ködös látóhatár fölé, de nemsokára ismét lehanyatlik;
nem világít, nem melegít, hanem csak olyan, mint valami
nagy távolban pislogó komor fáklya, és még délben sem
látszik az ég szeme egész valóságában. Tulajdonképpen
nincs is napszaka és az embereknek mindig lakásukban
kell tartózkodniuk. Nem látható sem veréb, sem szarka,
sem holló, sem pedig galamb; csak a lenike (csicsörke)
meg a fekete varjú bírja ki azt a telet. A hőmérő 35-38, sőt
40 R.'m fokra száll le zérus alá; a levegő rendkívül nyugodt
és a legcsekélyebb mozgás is Iéghuzarnot okoz. Szerencse,
hogy szél nem járul e hideghez, különben nem lehetne ki
bírni. 1828-ban a hőmérő decemberben és januárban kora
reggel állítólag 46 fok R.-re'm' süllyedt és csak elél felé
emelkedett megint 44-43 fok R.-re.'"'" Előfordul az is,
hogy a kéneső a szabadban megfagy; akkor olyan, mint az
ólom és késsel vágható. Különben már 38 foknál-?" meg
fagy ott a lehelet párája és zizegve, mint a széna, hull a
földre. És az emberek mégis egészségesek és jól érzik ma
gukat e kegyetlen éghajlati viszonyok közt!

Hogy mily úton kerültek a jakutok, kikkel az oroszok
1627 és 1640 közt ismerkedtek meg, mai hazájukba és
hogy milyen az ő közelebbi rokonsági viszonyuk a többi
török népekkel, arról rnanap csak egyes hipotéziseket le
het felállítani. Némelyek oly közeledési pontok miatt, me
lyeket köztök és a burutok közt észre lehet venni, ez utób
bi néppel akarják közelebbi rokonságba juttatni, mások el
lenben ama népek láncolata utolsó gyűrűjének tartják, me
lyekről az előbbi lapokon a «szibériai törökök» neve alatt
megemlékeztünk; holott a legnagyobb valószínűség szerint
ama török törzsekhez sorakoznak, amelyek már régen a
történelmet megelőző időszakban a dzsungarok földjén la
kó és gyűjtőnévvel ujguroknak nevezett törököktől elvál
tak és amelyeket a népek mozgalmai, melyekben az a vi
dék különösen bővelkedett, a messze észak kietlen vidé
keire szorítottak. Ennek föltevésére nem természeti ismer-

169



tető jelek bizonyító ereje, nem egyes, a szokások képében
levő vonások megegyezése ösztönöz bennünket, hanem
leginkább a nyelvek összehasonlításának eredménye,
amennyibben a jakutok nyelvjárása az alakok hangtani te
kintetében és a szókincset illetőleg feltűnően közeledik a
tulajdonképpen való ujgurhoz, az altajíak mai nyelvét csak
bizonyos tekintetben tarthatni átmenetnek. Hogy a jakutok
nem egy huzamban tették meg délről észak felé való ön
kéntelen vándorlásukat és hogy útközben meg-megálltak,
azt a tényállásból könnyen meg lehet magyarázni; azonban
épp oly kevéssé határozhatjuk meg vándorlásuk idejét,
amily keveset tudunk állornásaikról. Annyit bizonyossággal
állíthatunk, hogy a jakutok eredetük dolgában sokkal kö
zelebb állnak az ujgurokhoz, mint a kaibalokhoz, altajiak
hoz és kacsincokhoz. A jakutok önmagukat szakhanak, a
többes számban szakhalar-nak nevezik; e tulajdonnév a
tiszta török eredet bélyegét hordja magán és nemcsak az
altajiaknál használt Szaka] nemzetségnévvel egyezik meg,
hanem magával az ókori Szakba névvel is, amellyel a gö
rögök és perzsák az Irán keleti részében levő törököket
jelölték.r"?" Hozzánk a jakut név orosz közvetítéssel jutott;
az oroszok e nevet a tunguzoktól hallották, kik szomszéd
jaikat és régi ellenségeiket Jako-nak, a többes számban
Jakot-nak nevezik, ami különben, tekintve aj és sz szabá
lyos hangcseréjét, a két elnevezés közt nem nagy különb
séget okoz. A jakutok jelenleg öt törzsből állnak, melynek
eredetét a mesés Jellei, az egész jakut nép törzsaryja, öt fi
ának tulajdonítják. Mielőtt az oroszok ama vidéken jártak,
állítólag Ttghin'"?", a kangal törzs feje, volt a leghatalma
sabb fejedelem Jakutszktól délre.

A [akutoknál maguknál homályos monda létezik mai ha
zájukban való letelepedésükről. Ők ugyanis azt állítják,
hogy a Krasznojarszk környékén levő tatároktól származ
tak és hogy hajdan bizonyos Amogoi Baj százötven embe
rével együtt ismeretlen okból elvált a jenyiszejszki kor
mányzóság déli vidékén lakó törzsrokonaitól és a Jenyiszej
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folyótól kelet felé vonult. Mikor az Irkutszk és a Léna kö
zött lévő rnanszurí pusztára ért, az ott kóborló burjetekre
akadt és elhatározta, hogy ott letelepszik. A jövevényeket
azonban nem fogadták barátságosan; a burjetek arról gon
dolkoztak, hogy elpusztítják, de mivel a hold fogytán volt
- amely ídóben a burjetek semmihez sem fognak-, elha
lasztották ellenséges szándékuk kivitelét jobb alkalomra.
Amogoi Baj aközben tervük neszét vette, titkon néhányat
emberei közül a Lénához küldött, tutajokat készíttetett, a
hegyeken átvonult és ama tutajokkal a Léna folyón leeresz
kedett, míg a mai Iakutszk helyére ért, ahol új hazát alapí
tott. Egy idő múlva ott egy másik tatár, kinek neve Jelei
volt, csatlakozott hozzá, és ez a vállalkozó férfiú nemcsak
Amogoi kegyét nyerte meg, hanem leánya szívét is, akivel
tizenkét fiút nemzett. Ezek közül Khangalasz volt a leghí
resebb, akitől a jakutok hasonló nevű törzse származik;
egy idő múlva megint ehhez csatlakozott a Bari nevű bur
jet'-""111 törzs a Baikal-on túl levő földről; innen van tehát a
mai jakutok rokonsága egyrészt a tatárokkal, másrészt a
mongolokkal. Ma is van még a jakutok között egy Khari
nevű törzs, és hogy mennyire őrizték meg a jakutok a bur
jetek galádsá.gának emlékét, azt még mai nap is bizonyítja
e szokásos szólásmód: «Nem a kharí-ak nyelvén szólok
hozzad.. azaz nyrltan és igazán szólok. Scsukin, akitől ez
adatokat vesszük, azt tartja, hogy a mai szagájok egy része
Amogoi vezérlete alatt valóban útra kelt észak felé, de
azon joggal kételkedik, hogy vajon azt az útjukat nagy nyá
jakkal együtt tehették-e meg. E nézettel szemben a nyelv
bizonyságára támaszkodva elóbbí állításunk mellett meg
maradunk, amennyibben a mai jakut nyelvben levő mon
gol alkotó részeket ama szomszédság hatásának tulajdonít
juk, melyben ez a most északon lakó török nép a történel
met megelőző korban a Tien-santól északra levő régi ha
zája földjén a mongolokhoz, illetőleg a burjetekhez állott.

Külső megjelenésüket illetőleg a jakutok nagyobbára kö
zepes termetűek, széles vállúak, és holott Pauli erővel tel-
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[es emberekként írja le, egy névtelen szerző a -Russiche
Revue» XV. kötetében azt mondja, hogy látszólag kissé
gyönge testalkatúak. Az elóbbí leírást helyesebbnek tartjuk,
minthogy a zord éghajlat a jakutot vasemberré edzette, s
minthogy az oroszok ez emberek erejéről, amellyel a fára
dalmakat és az idő viszontagságait eltűrik, bámulatos dolgo
kat mesélnek. ,Jakut fuvarosok a legiszonyúbb hidegben
szabad ég alatt képesek hálni; kedélyesen megisszák teáju
kat, részben levetkőznek, felső ruháíkból takarót készítenek
maguknak és a hóban fekve hol egyik, hol másik oldaluk
kal fordulnak a tűz felé. Jakutszkban gyakran negyvenfok
nyi hidegben árulják a piacon holmijukat, pedig csak
.parka-juk van rajtuk, mégis egész kedélyesen nevetgélnek
és tréfálnak, mintha a legszebb tavaszi idő volna, pedig más
ember fiának szájában megfagy a pára."

Arna vidék éghajlati viszonyai zordonság tekintetében a
legrenclkívüliebbek. November havában beáll a fagy és
ugyancsak e hónap huszonnyolcadik napján lenyugszik a
nap s azután harmincnyolc napig nem is kel fel. Januárban
a hideg gyakran 46 fok R.-ra emelkedik és még a rénszar
vasok h, a sarkvidék ez igazi polgárai, akkor a legsűrűbb er
dőkbe húzódnak és szorosan egymás mellett szorongva
mozdulatlanul állanak. Rittich egy utazónak, Bulicsevnek el
beszélése nyomán azt mondja, hogy ama rémületes hideg
ben, amely azon a vidéken nem szokatlan, a kelkáposztale
ves azon forróan az üstből merítve a kanál szélén már meg
van fagyva, mire az ember szájába veszi. A jakut gyermeket
már legzsengébb korában edzik, hogy ezt a dermesztő hi
deget elvíselhesse, az alig háromnapos gyermeket többször
napjában hóval dörzsölik és hideg vízzel leöntik ezt mond
va: «Tűrj hideget és ki fogod bírni a hideget, tűrj forróságot
és ki fogod bírni a forróságot> Ily módon edzett emberek
aztán dacolhatnak is az éghajlat minden viszontagságával és
néha akad is köztük ember, aki százévesnél idősebb.

Csak a jakutok arca tartott meg néhány vonást a mon
gol típusból. Kicsiny, villogó szemük, fekete, merev hajuk,
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erős fejük, tojásdad arcuk, erősen kiálló pofacsontjuk, rö
vid, széles orruk és sötétbarna arcbőrük van; a férfiak ha
jukat többnyire rövidre nyírják és csak fejük hátsó részén
növesztenek meg egyes fürtöket, a nők pedig hosszú haju
kat több fonadékban hordják. Szakállal nem dicsekedhet
nek a jakutok; Pauli szerint a természet tagadta meg ezt tő
lük, mások állítása szerint ők maguk tépik ki ifjúkorukban
szakállukat szálanként, ahogy ez egyéb török népeknél is
szokásos. Általában inkább szendének nevezhető a jaku
tok arca kifejezése és az elgondolkodás nyomait hordja
magán. Ez a általános szabály; kivételképp említik a turok
hanszkí jakutoknak erősen tatár fiziognómiáját és az Uda
szigete környékén lakó jakutok visszataszító rút arcát.

Ruházatukban keveset különböznek Szibéria többi la
kosaitól. Férfiak és nők, fejedelmek és szegények télen
nyáron térdig érő kaftánban járnak, mely egy sor gombbal
van begombolva. Mindnyájan az ismeretes süvegeket
hordják, melyek neve sabak, melyeken a fül védelmére két
széles bőrdarab van, szűk bőrnadrágot, melynek neve szu
tur és róka vagy más állat bőréből készült felöltőt. Az elő
kelők néha posztó- vagy bársonyruhák által tűnnek ki, me
lyekre ezüsrgombok vannak varrva; azonkívül még vésés
sel díszített ezustövekkel ékeskednek. A közönséges férfi
öve bőrből van és bádoglemezekkel van ékesítve; ez öv
höz van a nécessaire kötve; e szokás a tatárok kosbag-jára
emlékeztet, amelyről később lesz szó. Ez öltözékhez a gaz
dagabbaknál még evet farkából készült nyakravaló is járul.
Kesztyűt természetesen mindnyájan viselnek, azonban a ja
kut ember, mindamellett, hogy a hidegség iszonyú, azon
nal leveti, ha munkájában gátolja. Az alsó ruhákat nagyob
bára irhabőrből készítik; ezek ritkán érnek térden felül és
föléjük húzzák felső ruháikat, amelyeket apró szíjakkal
megerősítenek. A lábbeli először is nyúlbőr, mely fölé a
rénszarvas vagy ló bőréből készült tulajdonképpen való ci
pőt (torba) húzzák. A nők viselete általában hasonló a fér
fiakéhoz, csak ékszerben és cífrasagban múlja fölül ezekét.
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Fülbevalóik roppant nagyok és nehezek és gyakran kisza
kítják a nők fülét; nyakukat ujjnyi széles nyakdísz ékesíti és
ünnepies alkalmakkor fejük tetején süvegük alatt fonadé
kot viselnek, melynek hosszú szíjai pénzekkel és férnda
rabkakkal ékesítve hátukra és mellükre leérnek. Ünneplő
ruháik különösen dús prémdíszítésükkel és fémcífrasagok
kal tűnnek fel. Télen a kaftán és ködmön fölé még más
bundát is húznak, melynek szőre kifelé van fordítva és
melynek neve szanajak: ezt a felső bundát nagyobbára a
mormota bőréből csinálják; természetes, hogy e ruhák leg
többjét a jakut nők maguk készítik és eközben cérna gya
nánt gyakran bizonyos állatok szárított beleit használják.

A jakutok tápláléka főképpen ló és marha húsából meg
tehén és kanca tejéből áll; kenyérről a [akuroknak általá
ban épp oly kevéssé van fogalmuk, mint rorzstestvéreik
nek, a kirgizeknek. Azonkívül természetesen a halak is
mind frissen, mind szárítva táplálékuk fő alkotórészét ké
pezik. A zsírt legkiválóbb nyalánkságnak tartják és hihetet
len mennyiségben fogyasztják. Nyersen és főve, frissen ~s
avason élvezik és tulajdonképpen mindig inkább a zsír
mennyiségére, mint minőségére tekintenek. Hogy meg
hízzanak, a zsírt azáltal igyekeznek még ízletesebbé tenni,
hogy apróra vagdalt nyírfakéreggel, hallal, tejjel, liszttel stb.
összekeverik, s aztán megfőzve megeszik. A tehén tejéből
bizonyos savanykás ízű sajtot vagy túrót készítenek, melyet
kenyér nélkül esznek és jóízű ételnek tartanak. Az evést ál
talában a legfőbb boldogságnak tartják a jakutok; az álta
lános érintkezésben legszívesebben emlékeznek meg éle
tük azon pillanatairól, amelyekben zsíros hússal jóllaktak.
Örvendetes és szomorú alkalmakkor esznek és még halá
los ágyán sem tartózkodhatík a jakut egy darab hájtól. Ha
május hava elérkezik, a jakutok a Léna szigeteire mennek,
hogy ott vakondokkal jóllakjanak, melyek az áradástól lyu
kaikból kiűzve olyankor fákra mászva keresnek menekü
lést. E sajátságos nyalánkságon kívül még az egészen ki
csiny csikó és borjú porcogója is kiváló élvezetet okoz ne-
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kik; e porcogót is természetesen azon nyersen eszik meg.
Akár nyers, akár félig főtt, akár hal, akár más húsféle vala
mely étel, az ő ízlésüknek az mindegy, csak a mennyiség
elönt. Igazi nemzeti eledelük azonban a keserü, vagy meg
avasodott háj; minél többet ehetik valaki abból, annál na
gyobb az ő boldogsága. Falánkságuk jellemzésére a követ
kező adomát jegyezték föl. Bizonyos Simpson nevCí utazó
egykor két hírhedt falánk jakutot hívott meg vendégül, és
eléjük tétetett két pucl főtt marhahúst és egy pucl olvasztott
zsírt. Az előbbit megosztották közöttük és megengedték,
hogy az utóbbit kanalazzák. A jakutok egyike öreg és ta
pasztalt, a másik fiatal és torkos volt; mikor eleinte úgy lát
szott, hogy ez utóbbi az ő társát legyőzi, az öreg megje
gyezte: «Még jó a foga, azonban a szentek segítségével» -
ekkor kereszten vetett - «talán nemsokára elérem." Mikor
az ételek felét megették, Simpson az ő vendégeit titkára
felügyeletére bízta, s mikor két óra múlva visszatért, a tit
kár azt jelentette, hogy a két faló tökéletesen bevált és
hogy a földet megcsókolta, azaz a dús lakomáért köszöne
tét kifejezte. Erre, mint mondják, három-négy napig félig
öntudatlan állapotban volt a két falómúvész, sem nem
evett, sem nem ivott, és folyton a földön hempergett, hogy
az emésztést elősegítse. Szokás ilyen múvészeket lakodal
makra meghívni, hogy falánkságukkal a vendégeket mulat
tassák; az egyiket a menyasszony, a másikat a vőlegény
hívja meg és a győztes természetesen nem kevéssé büszke
az ő sikereire.

Az italok között a kumiszt, e minden tatártól kedvelt
italt, nagyra becsülik; a jakutok egy kevés zsírt is tesznek
bele. Ez ital gyakran való élvezése által testességben gya
rapodnak, és csak a jobb módúak isszák az ismert fajta tég
lateát, ámbár újabb időben orosz közvetítés által a pálinka
élvezése is nagyban elterjedt. Mint bódttószer természete
sen a dohány is igen kiváló szerepet játszik náluk, amennyi
ben füstjét egészen elnyelik, és azáltal tökéletes bódulatba
esnek. Magától érthető, hogy ételeik elkészítése közben a
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tisztaságra nem valami nagyon ügyelnek. Így fölöslegesnek
tartják a halak beleit kivenni, mert azt gondolják, hogy ez
által az igazi jó íz elvész. Nevezetes, hogy a jakutok egy
szerű életmódjuk mellett is magukat az oroszokat bizonyos
ételek készítésére tanították. Ilyen jakut eledel az, melyet
az oroszok sztruganyina-nak neveznek, és mely nyalánk
ságként orosz házak asztalára is kerül. Megfagyott halnak,
többnyire söregnek húsát késsel vékony szeletekre vagdal
ják, úgy hogy majdnem olyan, mint a gyaluforgács, és ecet
tel, hagymával és olajjal eszik, igazi mCíismerő azonban
anélkül élvezi, hogy valamit hozzátenne. Más nyalánkság
az úgynevezett pupki, egy halnak kevéssé megsózott has
részei; ez a hal Jakutszkból kerül kereskedésbe, nagyon
kövér és gyenge húsú és szintén azon nyersen ecettel,
hagymával és borssal kerül az asztalra.

A jakutok lakása kúp alakú, urasza-nak nevezett sátor
ból áll; ezt a hajlékot hosszú rudak segítségével emelik és
nyírfa lombjával fedik; ezzel egész nyáron át a folyók part
jain elterülő és fűben gazdag stkokon kószállnak, mely idő
alatt a baromtenyésztő a télire való széna gyűjtéséről is
gondoskodik. A telet gerendákból összerótt és csonka pi
ramis alakú hajlékban töltik, mely kívülről vastag fü-, föld
vagy agyagréteggel van födve és egészen a benne lakók
szükségleteihez mérten van berendezve. A nap világa ren
desen két kis ablakon át hat be, melyen üveg helyett télen
jégdarab, nyáron halhólyag vagy zsíros papiros van. A sze
gényebbeknél a talaj két vagy három láb mély, a gazdagab
baknál valamivel magasabb és deszkával van kipadlózva,
az ajtó a közepén van, éspedig rendszerint kelet irányában.
A fal egyik részén gyapjúból valami fekvóhelyfélét készíte
nek, amely gyakran a családhoz tartozó személyek száma
szerint részekre van osztva. A kályha e helyiség közepén
van, nem messze az ajtótól, és szakadatlanul tüzelnek ben
ne. Ruhát és mindenféle eszközt és szerszámot körös-kö
rül a falakra akasztanak, belül pedig még bizonyos helyet
az Isten adta házi állatok számára is tartanak fenn, melyek

176



rendkívül zord, hideg időben ott menedéket találnak. Csak
a lovat eresztik még a legkeményebb fagy idején is a sza
badba, ahol a fagyos földből neki magának kell patkójával
élelmét kikaparnia.

Mindamellett, hogy a jakutok lakása ilyen kezdetlegesen
van felszerelve, mégis azt mondják, hogy az odavaló éghaj
lati viszonyokhoz inkább van alkalmazva, mint az orosz
ízba, a jakutok jurt-ja ugyanis először alkalmasabb anyag
ból épül, másodszor kályhája a folytonos léghuzam által a
helyiség levegőjét jobban megtisztítja. A jakutok lakása job
ban is felel meg életük szükségleteinek, amennyiben a ré
mületes telet e lakásban félelem nélkül töltik el. Nappal a
férfiak vadászatra járnak, mialatt a nők a kályha körül ül
nek, bőröket készítenek ki, ruhákat varrnak, kötelet: vernek
és hálót kötnek; csak este, mikor az egész család összegyűl,
örvendenek a dohányzás, kurniszivás és hájevés gyönyörű
ségének. Ez időben gyűjtik az ősz szakállúak vagy az elöl
járók a társaság kivalóbbjaít maguk köré, ekkor tanácskoz
nak közös ügyek fölött vagy intézik el a pereket. A közna
pi élet egyforma folyását néha a sámán bűbájos ténykedé
se szakítja meg; ez ugyanis a kályhában izzó parázsból
megmondja azt a helyet, ahova valamely barom tévedt, be
tegeket készül gyógyítani vagy a jótékony szellemek segít
ségét kéri ki valamely vállalathoz. Könnyen megmagyaráz
hatni azt az átható szagot, melyet az ilyen jakut jurtokban
hosszabb ideig tartozkodó utazón érezhetni, mely ruhába
és hajba egyaránt beveszi magát és melytől csak több gőz
fürdő segítségével lehet megszabadulni. Sajátságos, - leg
alább azt mondja orosz szerzőnk - hogy ezt a kellemetlen
szagot még a természet tárgyain is meg a jakutoktól készí
tett faedényeken és csonteszközökön is észrevehetni.

Hitüket illetőleg a mai jakutok ugyan mindnyájan az
orosz egyház tanítását vallják, azonban kereszténységük
nem sokkal szilárdabb alapon nyugszik, mint a többi szi
bériai tatáré, azaz csupán kényszer útján rájuk parancsolt
külsőségekre terjed ki, holott titokban a sámánhitnek még
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sok szokása, erkölcse és babonája járja köztük. Így még
nagyon tisztelnek a [urtokban bizonyos tengerinyúlszemCí,
nyírfa kérgével körülvett kicsiny bálványképeket; ritkán él
vez a jakut jó falatot, anélkül, hogy e penates-ei'?" képét
zsírral be ne kenje. Különösen tisztelik a napot és a tüzet,
mivel e kettőt tekintik az élet kútfejének. A tűzbe étkezés
közben jó falatokat dobnak, pattogasából szerencsétlensé
get jósolnak és iparkodnak a tCíz rejtett szellemeit nemso
kára kiengesztelni; a napnak ellenben ritkán áldoznak,
nem is félnek tőle, mivel, mint könnyen megfogható, any
nyira fenn északon nem is képes félelmet okozni.

Néha-néha (így ír Rittich egy Porjadin nevCí jakut elbe
szélése nyomán) még éjfélkor is egy-egy jakut kunyhóból
fény dereng, és akkor meg lehet az ember győződve, hogy
ott valami sámán űzi búvös mesterségét, hogy beteg bar
mot meggyógyítson, lopott vagy elvesztett jószágot megke
ntsen, a szellemek segítségét valami vállalat számára meg
nyerje stb. Sőt a sarnansag régi istenei is még mindig teljes
tiszteletben vannak, jóllehet az orosz kormány már régeb
ben kijelentette, hogy «a jakutok jó népe méltónak találha
tott arra, hogy orosz testvéreivel nagy keresztény családdá
egyesuljön-. Mert ahogy Porjadin előadásában közli, «Ai
Tojon fő istenséget az égi, középső és földi világ teremtője
ként tisztelik. Ez a kilencedik égben lakik, ahol sohasem
szenved hiányt húsban, vajban és zsírban. Van azonkívül
még a megtermékenyítésnek és szülésnek is istennője, a
sorsnak istene, az időjárásnak, a túznek, az erdőknek sat.
egy-egy istene. A másodrendű istenekhez tartoznak a
Jevszidek, az őrző angyalok egy neme, aztán meg gonosz
szellemek (saitan-ok) is. A megholtak lelke aszerint, amint:
az emberek életükben jók vagy rosszak voltak, világos vagy
sötét árnnyá változik. Tovább nem foglalkoztak a jakutok
eschatológikus kérdések megoldásával. Más szerző szerint
Ar-tojon, vagyis tiszta Isten a legfőbb istenség neve, felesé
géé pedig Kübeí-Khatum, vagyis tiszteletreméltó aszszony.
A villám és mennydörgés istenének neve Szur-Dajak és
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Szüge-Tojon. Ezeken kívül vannak még közvetítő istenségek,
kik közül az egyiket Seszszugaj-Tojo-nak és feleségét Ai-Szid
nek hívják. Ezeken kívül még más jótékony szellemeket is is
mernek el, kiket fehér ló, holló, hattyú, sólyom stb. alakja
ban képzelnek; ez utóbbiakat nem is használják eledelül..

A jakutok samansagat illetőleg azt tudjuk meg, hogy a
sámán személyében oly embert képzelnek, aki a gonosz
szellemekkel érintkezik és fölöttük bizonyos hatalmat gya
korol. Sámánná vagy sámánnővé nem mindenki lehet, ha
nem természeténél fogva kell erre rendelve lennie. Már
gyermekkorában adja az illető jövő hivatásának jeleit,
amennyiben az erdőkben kóborol és tüzet, vizet és min
denféle fegyvert arra használ, hogy életének véget vessen.
Szülei, miután gyermekük ez állapotára figyelmesekké let
tek, idősebb sámánt hívnak meg, akinél aztán a gyermek
nek több hétig a kezelő szolgálatait kell végeznie, aki őt a
szellemek világába bevezeti és a szellemek idézésére ok
tatja. Gyakran eltérnek a mester és a tanítvány útjain, ha ez
utóbbi oly fogásokkal él, amelyeket amaz nem ismer.

A sámánok segítségét nagyobbára betegségek és egyéb
szerencsétlenségek alkalmával veszik igénybe. A meghí
vott bűbájos először is hosszú póznát fog, melynek felső
végén néhány szál lószőr van, a beteg fölött érthetetlen
nyelven bűvös igéket mond, a beteget átkarolja, és közle
kedik azzal a szellemmel, akit a szenvedő kínzójának tar
tanak. A szellem erre közli vele, hogy honnan jött, mivel
lehet haragját kiengesztelni, és hogy a beteget rokonainak
minden könyörgése mellett és minden áron meg akarja öl
ni, meg hogy csak bizonyos állatok vagy bizonyos ajándé
kok feláldozása által elégíthető ki. Erre aztán a szellemtől
kívánt tehenet vagy lovat elővezetik, a sámán teljes díszét
ölti fel és az igazi boszorkányság megkezdődik. Ez a dísz
ruha lényegesen különbözik a jakutok közönséges öltöze
téről. A sámán a többi halandótól való megkülönböztetésül
haját sohasem nyírja meg, rendesen kétoldalt lefüggő fona
dékban hordja és csak a varázslás ténykeclésénél bontja ki
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és lebegteti nagyobb hatás kedvéért. Ruhája maga bőrből
való rövid félkaftánból áll, melynek hátsó resze hosszabb
az elsőnél és melynek széléről hosszan a földön húzódó
bojtok csüngenek le. Hátul öt sor vascsörgö van rávarrva
és a háta közepén vasgyűrű van, melyet napnak neveznek.
Ezt a kaftánt nem varrják meg, hanem szíjakkal kötik össze
és elöl térdig érő kötény van rákötve, amelyre két nagy
vasgyűrű, meg más különös alakú holmi van erősítve. A
kaftán ujján is vannak vas csörgők és alakok, hogy a bű
bájos minden mozdulatát sokat sejtető zörej kísérje. Bal ke
zében tartja a sámán a dobot, jobbjában a dobverőt, mely
bőrrel van bevonva. Így felkészülve megtekinti az áldozati
állatot, és ha ez netalán nem felel meg a gonosz szellem
kívánalmainak, másikat követel. Ha akadt olyan, melyen a
kellő jelek megvannak, azt elől megragadja és eközben ért
hetetlen hangokon kiált. Az állat bőg és jobbra-balra hány
kolóclik, amit a jakutok arra magyaráznak, hogy a gonosz
szellem belebújt, mire aztán másnap reggel az áldozatok
helyére vezetik, levágják, fejét s bőrét felakasztják, húsát
pedig megfőzik és elköltik. Ha aztán a beteg az egész el
járás után egészségét visszanyeri, akkor a sámán öt rubelt
kér tiszteletcli1ul; ha azonban meghal, a varázsló nem kap
semmit és beérheti a zsíros húsdarabokkal. Egészben véve
csaláson és a legotrombább ámításon nyugszik e sámánok
egész mestersége. Néha vérrel teli tömlőt kötnek ruháik
alá, aztán úgy tesznek, mintha hasukba szúrnának, hogy a
nézőket a nagy vérzéssel megindítsák; mások ruhája alatt
nyírfa kérge van, ezek után mindenféle fegyvert döfnek a
testükbe anélkül, hogy megsérülnének. Van azonkívül még
különféle varázsige, melyet, mint forrásunk előadja, nem
csak a jakutok, hanem az ott élő orosz keresztények ma
guk is használnak.

A jakutok nemzeti jellemének fővonása a különböző
szerzők egybehangzó állítása szerint bosszúvágy, civako
dás, titkolódzás, bizonyos természetes vonzalom a
henyeség iránt és mindezzel együtt bizonyos fokú ravasz-
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sag, ügyesség és vállalkozó szellem, mely csak ritkán hi
ányzik. Sértést, melyet rajta elkövettek, a jakut ember so
ha nem bír elfelejteni; ha maga nem állhat érte bosszút,
ennek kötelmét fiára vagy legközelebbi rokonára ruház
za. Vendégszeretetüket épp úgy dicsőítik, mint a világ
összes többi tőröket, ámbár különben nem valami na
gyon tűnnek ki azáltal, hogy a társas életet kedvelnék,
minthogy lakásaik nagyobbára elszórva, egymástól meg
lehetős távolságban vannak. Első tekintetre elfogultnak,
gyanútlannak és ábrándosnak látszik, azonban azt állítják,
hogy e tulajdonságok alatt jókora adag bizalmatlanság,
aggódó óvatosság és ravaszság rejtőzik, úgy hogy sokkal
gyakrabban csalják meg a jakutok orosz szomszédjaikat,
mint amennyiszer emezek őket. Mindenkit ostobának tar
tanak, aki nem ragadja meg az alkalmat, mely felebarátja
megcsalhatására kínálkozik; nem is annyira szükségből
szoktak lopni, mint inkább azért, hogy ügyességüket fi
togtassák. Bámulatos nagy emlékezőtehetségük, mert
gyakran olyant mondanak el a legnagyobb pontossággal,
ami húsz évvel azelőtt történt. Hogy mégis csak ritkán
tesznek szert jómódra, jóllehet annyi jeles tulajdonságuk
van, annak az oka nagyobbára rendkívüli renyheségük;
az orosz államnak csak nagyon jelentéktelen adót fizet
nek, azonban a föld rnúvelését tökéletesen elhanyagolják,
pedig az különben bőségesen fizethetné meg fáradozásu
kat. Éppen olyan mértéktelen elöljáróik gőgje, kiknek a
nép azelőtt majdnem istent megillető tisztelettel adózott.

Tekintve ezt a komor, hallgatag természetet, meg talán
azért is, mert az éghajlat rendkívül zord, nem ütközhe
tünk meg azon, hogy a jakutok képzelőereje csak kevés
sé fejlődött ki. Népdalaik jelentéktelenek és költészetük
csak oly tárgyakra szorítkozik, amelyekhez szemük legin
kább szokott Mint afféle költői ömlengést jegyzi fel
Scsukin a következő dalt: «Fagy után meleget ad nekünk
Isten. Teheneink megborjadzanak, a fCí felcsírázik, marha
ink meghíznak, sok tejünk lesz, kumiszt csinálunk belő-
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le, iszunk és felvidulunk." Hangszereik sincsenek s még
kevésbé van nemzeti táncuk.

Annál inkább csudalkozhatunk azon, hogy nyelvüket
idegen befolyástól eddigelé oly híven megóvhatták és
hogy még az oroszokkal való sCfrű érintkezésben is, amely
nek például Jakutszkban ki vannak téve, ahelyett, hogy ők
fogadták volna el hódítóik nyelvét, valósággal kénysze
rítették ezeket a jakut nyelv megtanulására. «Nevezetes»
(így ír a -Russiche Revue- névtelen szerzője), «hogy vegyes
házasságokból származó gyermekek, ámbár orosz atyjuk
vagy orosz anyjuk műveltsége a túlnyomó, majdnem min
dig vagy egészen járatlanok az orosz nyelvben, vagy leg
följebb nagyon kevéssé értik. Sőt felnőtt oroszok is, akik
hosszú ideig jakutok közt éltek, anyanyelvükkel csak rend
kívüli esetekben és csak ha elkerülhetetlenül szükséges,
szoktak élni. Jakutszk városában, ahol sok letelepedett,
részben művelt jakut van, a tisztviselők és kereskedők tár
sadalrní köreiben túlnyomóan a jakut nyelv uralkodik. Az
istentiszteletet is e nyelven tartják, hogy a kereszténység
útját jobban egyengessék- Ez már csak, úgy látszik, nem
zeti öntudatra vall; azonban az orosz műveltség mérge, a
pálinka, sajnos, gyakorolja pusztító hatását, és Ríttichnek
igaza van, mikor azt mondja: «Hiába minden, e nép leírá
sánál is érzi az etnográfus, hogy halotti jelentést ír.»

Házi szokásaik és erkölcseik közül is a házasságot említ
jük meg, melyet a jakutok, valamint a többi török népek is
már a felek legzsengébb ifjúkorában szoktak megkötni. Mi
vel keresztények, csak egy nőt volna szabad elvenniük;
azonban ritka köztük az olyan ember, akinek nincs két fe
lesége, amihez az orosz papok természetesen szemet huny
nak, minthogy csak egy feleségükkel esketik meg őket a
törvény szerint. A házassághoz szükséges a szülők bele
egyezése. Először szerelem követét küldenek a leányos
házba, és ha a leány atyja beleegyezett, akkor megjelenik a
leendő férj atyjával együtt; alkudoznak a kahrnon=" és az
ajándékokon, amelyek kell, hogy a kalim felét megüssék.
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Csak ez üzleti ügy befejezése után mennek a menyasszony
hoz, kinek hallgatását a -cuí tacet, consentire videtur"?"» el
vénél fogva beleegyezésnek veszik. A kalim rendesen tíz
rnénból, tíz kancából csikóstul, tíz erős ökörből, tíz jó te
hénből áll; ehhez még húsz hízott ökör és tehén húsa is já
rul. Azonkívül kell, hogy a vőlegény atyja a menyasszony
atyjának százötven és anyjának száz rubelt fizessen. Ha a
kalim, melyet az ifjúnak fizetnie kell, rendkívüli értékű, ak
kor a menyasszonynak gazdagon díszftett képet, két ezüst
tel kivert szerszámú lovat, húsz hízott tehenet, egy evetbör
bundát, ezüsttel hímzett nyári és téli süvegeket, fülbevaló
kat, nyakláncokat stb. kell férje házába vinnie. A kalírnot
nagyságához mérten két részben fizetik. Az első rész fizeté
se alkalmával a menyasszonynak leendő férje szüleit és
ezek kíséretét, melynek száma gyakran kétszáz emberre
rúg, meg kell vendégelnie. A vőlegény ez alkalommal
menyasszonya [urtjának bejáratától jobbra áll, szülei pedig
ettől balra foglalnak helyet. A sámán eközben már letelepe
dett az apai nyugvóagyra. A szertartás ltbatíókkal'Y" kezelő
dik; a vőlegény ugyanis olvasztott zsírt önt a tűzbe, leveszi
kalapját és háromszor hajtja meg fejét. A sámán erre azt kí
vánja neki, hogy a házas frigyet szerencsésen megkezdje,
nejével sok gyermeket nemzzen, hogy marhaállornánya
gyarapodjék, szóval, hogy gazdag emberré legyen. E szer
tartás végeztével visszavonul a vőlegény, leveti úti köntösét,
ünneplőruhát ölt fel és ismét megjelenvén kíséretével a jurt
ban helyet foglal a menyasszonyi ágyon és valami takaró
val betakarózík. Ez egész ünnepiesség alatt a menyasszony
nak a szomszédos jurtban kell tartózkodnia. A vendégek
most lakomához fognak és miután mindenki visszavonult,
a vőlegény élhet férji jogaival. Három nap múlva eltávoz
nak a vendégek, miután a kalim része meg van fizetve és a
menyasszony részéről az ajándékok egy része át van szol
gáltatva. Csak akkor, mikor a kalim már egészen van meg
fizetve, hagyja el a menyecske apja házát és költözködik
férjeébe a következő módon. Mikor a férje lakásához köze-
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lednek, a menyasszony rokonai eltakarják arcát egy hölgy,
menyét bundával, két férfi pedig elóresíet, hogy a meny,
asszony jöttét jelentse. Mikor megérkeznek, az egész társa,
ságot bőségesen kell kumisszal megvendégelni, míndenkj,
nek kell egy kis ajándékot kapnia, és csak azután vonul a
menyecske elé ipa napa, hogy új lakásába bevezesse, mi
kor is a menyecskének természetesen mindenelőtt zsírt kelj
a tűzbe öntenie; ugyanakkor a szintén ott levő sámán a rn:ír
említett áldó igékkel üdvözli. Másnap a sámán a vőlegény
atyjának fejére új süveget tesz; megint zsírt öntenek a tűz_
be, megint esedeznek a jó szellemeknek az új házasok ér
dekében és újra se hossza, se vége az ünnepíességnek, já,
téknak és más mulatságnak. Ha aztán a pogány szertartá
soknak végük van, illedelem okáért még az orosz papság
szolgálatait is veszik igénybe.

Általában kitűnnek a jakutok családjuk iránt érzett kiva,
ló szeretetükkel. Gyermekeiket megölelik, fejöket, nyaku
kat, sőt ruháikat is meg-megszaglálják, de nem csókolják
meg őket; csak a városiak, meg az oroszokkal sűrű érint
kezésben levő jakutok fogadták el a csókolás szokását.
Más szokásaik közül még említésre méltó, hogy az apa
gyermeke születése alkalmával legközelebbi rokonait ven
dégségre hívja meg és ez alkalommal az újszülöttnek ne
vet ad; ha lánya született, ez az ünneplés elmarad. Ha va
lamely jakut meghal, ugyanaznap el is temetik; sírjába né
hány ruhadarabot tesznek és néha paripáját is megölve
minden szerszámával együtt melléje temetik. A sír fölött
gerendákból állványt csinálnak, erre lóbóroket fejestül
együtt akasztanak és a sírt lóháton háromszor megkerülik.
A megholt legközelebbi rokonai nem mennek közel a sír
hoz, hanem némi távolságban hátramaradnak és panaszos
hangokat hallatnak. A jurtot, melyben valaki meghalt, a
család elhagyja, minthogy az ott tanyázó gonosz szellemek
hatása alatt nem akar maradni; ezeket áldozatokkal igyek
szik kiengesztelni. Ételt és italt tesznek a halott mellé sírjá
ba, abban a hiszemben, hogy arra szüksége lesz.
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A jakut nép más töredékeiröl megjegyzi Pauli, hogy a
giganszki nemzetség az Anabara és Léna közt becsületes
ségével, patriarchális életével és bizonyos tisztasággal tű
nik ki. Ezek az emberek ama végeérhetetlen mocsarak
közt laknak, melyek egész a Jeges-tengerig húzódnak; na
gyobbára a vad jávorszarvas szolgál nekik eledelül, ame
lyek húsát magok közt egyenlően felosztják, bőrét pedig
sorban mindig másnak adják. Ezek jóindulatú, komoly han
gulatú és mégis vendégszerető emberek, kik szükségleteik
ben nagyon szerények; folytonos nomád életet élnek, vadá
szattal és halászattal foglalkoznak és mamutfogakat keres
nek. A Turokhanszk területén lakó Jenyiszejszki jakutok két
jelentéktelen nemzetségből állnak; fenn északon a legzor
dabb éghajlat alatt laknak és jóllehet hosszú ideje, hogy test
véreiktől elszakadtak, mégsem különböznek ezektől valami
nagyon. Az említett töredékek egyike a Sarohina nevű falu
ban lakik, Turohanszktól harmincversztnyire, a Solokának, a
Jenyiszej egy mellékfolyójának torkolatánál; a másik pedig
még messzebb északon a Keta, Popigaj, Oka, Hatanga és
Aanabara folyó partjain tartózkodik. Ez emberek viselete
már inkább a szarnojédekéhez hasonló; csak a gazdagabbak
ismerik az ing használatát; pedig e jakutok jobb módban
vannak, mint a Jakutszk területén lakó testvéreik. Azt mond
ják, minden családnak legalább negyven vagy ötven
szelídített rénszarvasa van. Ezek az emberek most már
mindnyájan keresztények, azonban azelőtt más vallásuk
volt, mely szerint kilenc mennynek létezésében hittek; ezek
közül hétben valamennyi állat volt, a nyolcadikban a villám
és mennydörgés istene, a kilencedikben pedig a mindenha
tó teremtő feleségével együtt lakott.

Történet

Minthogy a jakutok eredetéről való sejtelmünket már
előbb kifejtettük, azért itt mint e nép történeti élményei
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csak azok az adatok találhatnak helyet, amelyek arra vo
natkoznak, hogy mi módon ismerkedtek meg először az
oroszok a jakutokkal és hogyan alapították meg ott fenn
északon az orosz hatalmat. Mint Fischernek Szibériai törté
netéből látható, egy kis csapat mangaszaj már 1607-ben ért
a Lénához, habár határozottabb hírek a jakutok népéről
csak tizenhárom évvel később, tudniillik 1620-ban, éspedig
a tunguzok közvetítése által jutottak az orosz hódttókhoz.
A bátor kalandorok, akik akkor hihetetlen kicsiny számmal
a fagyos észak ismeretlen vídéketbe nyomultak és puszta
megjelenésökkel a természetnek semmit sem sejtő fiaiba ,
kik ott laktak, mód nélkül való félelmet öntöttek, természe
tesen sokkal kevésbé gondoltak arra, hogy azt az országot
a moszkvai fejedelem nevében annak rendje s módja sze
rint birtokukba vegyék, mint inkább arra, hogy óriási fara
dalmaíkért jutalmat és kincseket kapjanak. Mikor Galkin
orosz kozák kapitány Ilja Jermolint, a zászlótartót öt kozák
kal együtt elküldötte a Léna felé, hogy az előbb eltávozott
Vasztlij Bugort megkeresse, akkor értesültek először az
oroszok a Csaja torkolatánál arról, hogy a Léna partjain él
a jakutok népe, mely a hír szerint nagyban foglalkozott ba
romfitenyésztéssel és mint ügyes vadász jó sok becses
szücsarü birtokában volt. Egyúttal azonban azt is hallották
az oroszok, hogy a jakutok országában roppant hideg ural
kodik és hogy az oda vezető út a közben lakó hatalmas
tunguzok miatt nagy veszedelmekkel és nehézségekkel
van összekötve. Jermolin tehát nem merte a vállalatot egy
maga megkezdeni. Utána következett a bátrabb Beketov,
aki az 1632. év tavaszán az első osztrogot, vagyis sáncka
rókkal megerősített építette védelmi mű-félét, szó szerint
fegyházat, erősséget, építette és Jakuczki-Osztrognak elne
vezte. Az ellenállás, amelyre Beketov abban az időben a ja
kutok közt akadt, nagyon csekély volt; régi hírek, melyek
az oroszok idegen népének megjelenéséről szóltak, és
még inkább a lövő fegyverekről, melyekkel az oroszok
rendelkeztek, elterjedt mesék a jakutok egész bátorságát
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elvették; nyugodtan engedték, hogy az idegenek letele
pedjenek, sőt még bizonyos örömet is árultak el, hogy az
zal alkalmuk akadt, hogy kereskedelmi viszonyok kötése
által bizonyos életszükségletekre tehessenek szert, ame
lyeket nagyon megkívántak. Így a többi közt azt jegyez
ték fel, hogy a jakutok egy orosz készítményű üstért an
nyi cobolybőrt adtak, amennyi belefért, ami, ez értékes
bőrök nagy árát tekintve, mindenesetre óriási nyereséggel
járt.

Bizonyosan ezen és sok más csábító haszon hintette el
a hódítók közt a viszálykodás magvát. A versengés először
a mangaszajok és a turukhanszkí kozákok közt vetett lo
bot. Mindegyikök azt vitatta, hogy a felfedezés elsóbbségé
nek joga őt illeti meg, azaz mindegyikök akarta a jakutok
népét a cár nevében a saját hasznára kizsákmányolni, és
mikor ez a nép, kétfelől szorongatva, átlátta, hogy örökös
fosztogatásnak van kitéve, akkor Galkin kozák kapitány
rablási vágya 1633-ban lázadást idézett elő. Bizonyos
Mimak nevű törzsfő vezérlete alatt hatszáz jakut nekiment
Jakutszki-Osztrognak, azt hosszabb ideig vívta, azonban
üres kézzel semmit sem érhetett el és azután a hegyeken
át tovább észak felé vonult, hogy ott új hazát alapítson. Az
oroszok tehát háborítatlanul maradtak meg az ország bir
tokában, de viszálykodásaik egymás közt folyton tartottak,
míg végre 1641-ben Moszkvából egy vajdát küldöttek, aki
a fóvezérletet átvette és a nyugalmat helyreállította.

Azóta a telepek lassan-lassan szaporodtak. A jakutok
területe jelenleg az irkutszki, kirenszki és jakutszkí kerü
letre oszlik, a következő jelentékeny helységekkel: Ja
kutszk, Oljokma, Viljujszk, Verhojanszk és Kalima; az
egész területen Scsukinnak az 1838. évről szóló adatai
szerint 89 560 férfiból és 90 067 nőből álló népesség él,
amely főösszegbe az orosz nemzetiségűek is bele vannak
foglalva, minthogy a tulajdonképpen való jakutok száma
alig üti meg a 80 OOO-et.
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Végül a szibériai törökökről szóló statisztikai adatokra
akarunk egy tekintetet vetni, azonban már előre is megje
gyezzük, hogy ezek az adatok a különböző szerzőknél
egymástól eltérnek és hogy ezért a főösszeg nem egyköny
nyeri határozható meg. Ha e célból végigtekintjük az előt
tünk levő kútfőket, tudniillik Paulít, a -Narodíj- című mű
vet, mely szerző neve nélkül jelent meg, és Rittichet, akkor
azt találjuk, hogy Pauli a közigazgatási felosztásra való te
kintettel

a Jenyiszejszki kormáynzóságban .
a tobolszkí és tomszki kormányzóságban
a minuszinszki kerületben .

. 22 OOO
40.000

. 20.000

tehát összesen 82.000

lelket számlál össze, akiket aztán nemzetiségök szerint feloszt
va a következőképpen ád elénk:

(

kacsinc van
kizilc .
szagaji
beltir
kaíbal .
karagasz
teleut (Tomszkban) .
teleut (Kondornaban) .

9.500
4.000

11.000
1.500
1100

500
. ... 2.000

.. 5 OOO

összesen 34.600

E számadatokról eltérőleg Jadrinczevnél (Russ. Revue,
XXI. K. 12. füzet) azt találjuk, hogy a tomszki és tobolszki
kormányzóságban 50 466 tatár és 48 258 altaji van, holott
Venjukov (,,Die Russ. Asiat. Grenzlande- 236. lap)

8 OOO szagajíról,
6.500 kacsínszról és

800 karagaszról
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beszél, aztán összetéve 25.000 urjankhot és 24.000 finn
török lakost, tehát 49.000 lelket vesz fel.

Ezzel szemben Rittichnél ezt találjuk:

Az irkutszki kormányzóságban
a [enyíszejszkí
a tornszkí
a tobolszkí
szojot .

.... 1.900
.. 20.500

13 OOO
... 26.000

.. 13.500 van,

ami összesen .. 74 900

Végül még Radloff adatait említjük meg; e szerző sokat
emlegetett néprajzi áttekintésében azt írja, hogy

teleut van ..
tulajdonképpen való altaji
sór.

erdei tatár .
kumanclinc .
kizilc .
csulim-tatár .
szagaji ...
beltir .
karagasz ..
koibal
kacsinc

összesen .

5 782
11.824
10.688
2.588
2.464
2.177
4362

500
2.166
2.640

. 543
.. 840
9.908

. 56482 egyén.

Ezekhez még a 80.000 jakutot kell számítani, úgy hogy
mindent összevéve talán leginkább megközelíthetjük a va
lóságot, ha nem tekintve a különbö számadatokat, a szibé
riai törökök összes számát 150 OOO lélekre becsüljük.
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II.
KÖZÉP-ÁZSIAI

•• •• ••

TOROKOK

I. NOMÁDOK ÉS FÉLNOMÁDOK

Valamint az állat, az éhség és szomjúság ösztönétől űzet
ve, a hegyeken és a völgyekben, az erdőkben és a puszta
ságon ide s tova jár a fenntartására szükséges táplálékot
megkeresni: éppen úgy kellett az embernek is létezése ősi
állapotában - mikor még nem voltak neki eszközei táp
szerének mesterséges beszerzésére - egyik helyről a má
sikra vándorolni, vagyis nornád életet folytatni. Eleinte csak
családjával és hozzátartozóival barangolt, de később, mi
kor állatokat szelídített és állattenyésztővé lett, szűk hazá
jának határait annál inkább is ki kellett terjesztenie, mert az
őt követő nyáj hamar elfogyasztá a legelő füvét s őneki,
hogy saját táplálékát biztosítsa, háziállatainak élelméről is
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kellett gondoskodnia Így keletkeztek a pásztornépek, vagy
is a nomád társaságok, melyeknek nagysága éppen oly kü
lönböző volt a talaj minősége és az éghajlat föltételei sze
rint, amint a primitív vagy nomád állapotnak hosszabb
vagy rövidebb tartama a saját körében előforduló, vagy a
szomszédos népeknél kitört politikai vagy társadalmi forra
dalmaktól függött. Az először említett körülményt tekintve
világossá lesz, hogy miért nomád az ural-altaji és speciáli
san a török-tatár fajnak túlnyomó része, s hogy az időnek
erőszakos viharai dacára, melyek Ázsiának az általa lakott
részén átvonultak, miért maradt egész a jelenkorig sokkal
hívebb a vándorélethez, mint bármelyik nép a földön; mert
ma már általánosan ismert dolog, hogy olyan megtestesült
nomádok, mint a törökök, sem Afrikában vagy Ameriká
ban, sem Ausztráliában nincsenek és nem is voltaic Belső
Ázsiának messze kiterjedt pusztasagahoz, mely keleti Mon
góliától, név szerint az Jin-san-Hingan hegylánctól délnyu
gati irányban keleti Turkesztánon át:, kevés megszakítással,
a Káspi-tenger keleti partjáig húzódik, semmi általunk is
mert pusztavidék nem hasonlítható, még Ausztrália belseje
sem, hol kietlen és sivár ugyan a természet, de hegylánc
okkal levén átszelve nem pusztaság a szó tulajdonképpen
való értelmében. A talajviszonyok e specialitását kell tehát
a török-tatár faj etnikai tulajdonságának fő okául tekinteni.
Ázsia ezen részének beláthatatlan síkságán eleitől fogva
ural-altaji eredetű pásztornépek barangoltak, itt kisebb, ott
nagyobb tömegekben, de mindig a bizonyos törzsekből és
főosztályokból álló csoportokban; mert amint például a
mongolok kezdettől fogva a szajáni hegységtől délre és a
nagy Góbi-, vagy Sarni-sivatagon voltak honosak, úgy a tö
rököket az Altajtól a Kaukázusig terjedő pusztaság benn
szülötteinek lehet tekintenünk.

Nem tekintve tehát a korlátlan vándorlási vágyat, a nomá
doknál éppen úgy fol kell tennünk a -haza- fogalmának
megvoltát, mint a letelepülteknél. Egyes satorcsoportok
vagy családok évről évre barangolnak a hódítás vagy meg-
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szokás jogánál fogva sajátjukká lett legelőkön és ivóvizet
szolgáltató térségeken mindaddig, míg törzsbeli viszálykodá
sok - melyek legtöbbször a legelőhelyek választása miatt ke
letkeztek - vagy más, a külvilággal való érintkezésből szár
mazó harcok és háborúk szükségessé nem teszik a nagyobb
mértékben való ktköltözkodést, amikor aztán a tulajdonkép
pen való hazának határát - természetesen nem egyszerre,
hanem lassankínt - átlépik és az atyák ősi otthonát elhagy
ják, amint ezt, a történelmi korszakban, a török népelemek
mindenfelé ömlő árarnlatából látjuk. Ha a nomád ilyen nép
tolulás alkalmával olyan vidékre jut, amelynek klimatikus és
talajbeli viszonyai hasonlók elóbbí hazájának föltételeíhez,
akkor mindenesetre folytatni fogja az elóbbení és megked
velt életmódot, vagyis nomád marad. De ha az ellenkező
eset történik, vagyis ha valamely nomád társaság letelepült
lakosság határaihoz kerül, akkor átalakulása elmaradhatatlan;
mert elóbb vagy utóbb a szomszédos állandó lakhelyek be
folyása alá kerül s a primitív vándorélettel föl kell hagynia.

Az ilynemű átalakulás processzusa magától érthetőleg
csak lassan, csak fokozatosan mehet végbe s elsősorban a
letelepült népség műveltségi fokától s csak másodsorban
függ a nomádok etnikai sajátságairól; legalább ezt bizonyít
ja számos példa a történelemben, mert a török nomádokat
valamely letelepült török lakosság és török kormányzási
szellem sohasem tudta oly könnyen a stabilis életmódra rá
venni, mint az iráni kormányzat és iráni társadalom, vagyis
a régibb kultúra. Nagyon érdekes azon egyes fázisok
szemlélése, melyeken valamely nomád társadalom az át
alakulás processzusaban keresztülmegy. Az érintkezés leg
először természetesen az illető társadalmak legszélsóbb vo
nalán történik, ahol egyrészről a letelepültek műveltségi
foka a legalsó nívón áll, másrészről már magáról a nomád
ról is lecsíszolódott a beléoltott vadságnak több vonása,
sokkal hajlékonyabbá vált s az új életmódnak varázsereje
úgyszólván már elcsábította. Amik a nornádra nézve a leg
nagyobb vonzóerőt gyakorolják, korántsem a rendezett
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társadalmi állapot, a jobb s az éghajlat viszontagságai ellen
inkább oltalmazó lakások vagy az aránylag nagyobb biz
tonsága a személynek és tulajdonnak, hanem az egyes
fényűzési tárgyak, az élet kényelmességei és főleg a fegy
verekben való gazdagság, amely vágyainak legszebb ideál
ját alkotja. Ő olyan embert lát közvetlen szomszédságában,
aki jobban öltözködik, jobban táplálkozik s olyan eszkö
zök- és házi szerekkel rendelkezik, melyekre ő sohasem
tekinthet sóvárgó szemek nélkül s minthogy az ilyenféle ja
vak erőszakos elsajátítása nem mindig lehetséges, mint
hogy a háborút, rablást és pusztítást nem mindig lehet al
kalmazni: így eljut a nomád - lehetne mondani, önkénte
lenül - azon útra, amely mint a letelepült és nomád, e két,
alapjában különböző életmód között való átmenet, minde
nütt és minden időben föltalálható volt. A közeledés leg
többször megpróbált eszközének, ilyen esetekben, eleitől
fogva a földművelés mutatkozik, a földművelés, melytől a
legjobban megtestesült nomád sem idegenkedik teljesen;
mert az eddig uralkodott nézettel szemben biztosan állít
hatjuk, hogy létezésük legprimitívebb stádiumában maguk
a török-tatárok is műveltek földet, ahol a talajviszonyok
megengedték, sőt az emberi múvelódés ezen ágát, minden
külső ösztönzés nélkül, önmaguktól tanulták. Természete
sen az emberi foglalkozásnak ezen ága eleinte csak né
mely cucurbitaceák és hüvelyes vetemények mCfvelésére
szorítkozott, melyhez később a legalsóbb fajú gabonák já
rultak, de ez a foglalkozás is elegendő volt arra, hogy a no
mádot vándorlási idejének rövidítésére és a vándorlási cél
ból választott térség meghatározására bírja; mert az év több
hónapján keresztül családját vagy sátorát egy és ugyanazon
helyen kellett hagynia, amíg a földművelés termékei meg
értek és betakaríttattak. Ez a csírája a letelepült életmódnak
s ha a nomádok ezen osztályához tartozó pusztalakó a mű
velhető s bővizű talajon lakó megtelepült nép szomszédja
volt, akkor szükségképpen bekövetkezett nála azon élet
mód, melyet félnomád névvel szoktunk jelölni.
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A félnomád - aki leginkább a pusztaság szélén lakik -
azzal adja első jelét a stabilitásnak, hogy a talaj termékei
nek és a földműveléshez szükséges eszközöknek befoga
dasara csűr, vagy kamra alakú szilárd épületet, mégpedig
ablaktalan, sötét, komor agyagkunyhót csinál, melyben
nem szeret lakni - sőt még kedvelt állatát, a lovat sem
akarja elhelyezni benne - mert a szabadban felütött, szel
lő-járta sátort többre becsüli, s a szilárd épület megnevezé
sére azt a szót használja, mely tulajdonképpen a «sötét, ho
mályos, elzárt- fogalmát fejezi ki s amelyből származott a
-fogsag- és «pokol- elnevezése is. De nemcsak a lakás: vi
szonyok árulják el a nomád és letelepült életmód tarka ve
gyületét, hanem a mindennapi élet mozzanatait is. Így pél
dául a társadalomnak női része hamarabb lesz félnomád
dá, mint a férfi része; mert ez utóbbi tavaszkor már elhagy
ja a félig szilárd lakhelyet, az év háromnegyed részét a
pusztán és a nyt1t síkságon tölti s csak hideg télben keres
menhelyet a háznál, míg az első a szilárd lakhely közelé
ben való huzamosabb maradás és némely iparágak gyakor
lása következtében a sivár pusztaságon töltött durva élet
ben semmi gyönyörűségét nem találja s a letelepült élet
módhoz vonzódik. A harc és ellenállás a nomád társada
lomnak csak férfírészénél tart sokáig és ez a határozatlan
ság a Iélnomádnak minden cselekedetére s egész gondol
kodásmódjára ráüti bélyegét. Már a félnomádnak külső
megjelenésében nem találjuk fel a pusztaság édes gyerme
kének feszes testtartását, mozgékony szemeit, bátor tekin
tetét, gyors tagjártatását és fürgeségét, - amint ezt Perzsia
és Khiva között megtett utamon elég alkalmam volt szem
lélni. Délen, tudniillik a Görgen és Etrek folyók mellett
egészen nomád jomutokkal érintkeztem s teljesen külön
bözőknek találtam őket a pusztaság szélén Khiva mellett
lakó testvéreiktől, kik pedig ugyanazon törzsből vagy ép
pen ugyanazon ágból valók voltak, s nemcsak a fizikai jel
legek, hanem még inkább a szellemi tehetség, világnézet
és néha már az erkölcsi élet tekintetében is pregnánsnak
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tűnnek fel az egy helyen való hosszabb tartózkodásból
eredő tulajdonságok. A félnomád többé nem oly vidám,
élénk szellemű, vakmerő, bátor és rajongó, mint törzsbeli
társa, aki még csak sátort, de nem házat ismer. A félnomád
csak nehezen határozza el magát valamely kalandra, a fel
sőbbség nyomását itt vagy ott eltún, amit a puszta szabad
gyermeke nem bír elviselni; vallási elmélkedésekre nagyon
hajlandó, míg a nomád örökli a vak babonát, egyszóval: a
félnomád, ha pontosan megfigyeljük, érdekes fölvilágosí
tást ad a legkülönbözőbb kérdésekről, melyek a stabilis
társadalmi állapotok keletkezésére vonatkoznak; mert az
egyes halvány vonásokról már fölismerhetjük a későbben
elkészülő képnek fény- és árnyoldalait.

Nem érdektelen az átmeneti korszak ídótartama körül
vizsgálódnunk. Az árják a nomád életmód korszakán már
régen átmentek s e faj nem egészen megtelepült tagjainak
kis toredékeiról, tudniillik a dzsernsiclik, hezarek, firuzkuhtk
és csihar-ajmakokról már azért sem lehet szó, mert etnikai
tekintetben az ősi típust és ősi szokásokat elveszítették, a ve
lük szomszédos török-tatárok politikai bonyodalma: által bi
zonyos faji tulajdonságok kifejtésében rnegzavartattak.P=" A
törökökre vonatkozólag e dologban már konkrét példák
után ítélhetünk s úgyszólván axióma gyanánt állíthatjuk fel,
hogy a letelepült éle/módtól batdrozottan idegenkednek, no
rnddolebol felnomadoeed csak a körülmények eenyszeruo
hatalma tette 6kel s afélnomád állapotban századokig meg
maradnak, ha valamely műveli állam vaskeze vagy vala
mely szomszédos, hékeszeret6 népnek túlnyorno száma nem
kényszeríti 6ket letelepülésre.

Ezt néhány példával akarjuk illusztrálni. Perzsia török la
kossága közül csak az a töredék tekinthető teljesen megte
lepültnek, amely - a szelclzsukiclákkal jövén - a mai Azer
bajdzsánt lakja, míg e tartomány északi részén lakó sah
szevendek, karapapakok és terekrnék még mindig félno
mádok, dacára, hogy már több mint kétszáz évvel ezelőtt
jöttek ide a Káspi-tenger déli és keleti partjáról. Az
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(

Oxus'"?" bal partján, Kerki és Csthardsuj'"'?" között lakó
erszarikm"'v', százötven évvel előbb történt település után is
még nagyon gyönge félnomádok; a jomutok Khíva délnyu
gati részén még kevésbé vertek gyökeret s a kipcsak néven
ismert kara-kirgizek Ferghana keleti részén, akik már több
évszázad óta lakják a Pamir és az Iszik-kol közt levő terü
letet, csak kis részben nevezhetők félnomádoknak. De az
állandó lakhely ellen a legnagyobb ellenállást azon kazak
kirgizek tanúsítják, akik már több mint háromszáz év óta a
jaxartes'"":" bal partján laknak, anélkül, hogy eddigelé va
lami jelentékeny félnomád társadalmat tudtak volna terem
teni. A Turkesztán kánságaiban lakó ozbegek - a csaknem
ezer év alatt a pusztaságról árják közé, a mai kánságok kul
turális körébe úgyszólván beleerőszakolt törököknek ma
radékai - évszázadokig küzdöttek a megtelepült életmód
heterogén föltételei ellen s még ma is magukon hordják,
életük sok vonásában, a «kénytelen letelepült» bélyegét. Sőt
van az oszmánoknak is két töredéke, tudniillik a
türkrnenek Szivasz körül és a Jürükök (azaz vándorlók)
Brussza környékén, akik egy később keletről nyugatra
nyomult, szeldzsuk eredetű törzshöz tartoztak s egész mai
napig nem tudtak lemondani a nomád életről.

Egészen haszontalan munka volna tehát azon kérdéssel
foglalkozni, hogy mennyi időre volna szükség, amíg vala
mely török eredetű nomád néptörzs letelepült, földművelő
és békés foglalkozást Cíző néppé vált; mert - amint a ta
pasztalat mutatja - ilyen kísérlet az ázsiai talajon - kevés
kivétellel - sohasem s Európában csak ott sikerült, ahol a
bevándorolt nomádokat a megtelepült lakosságnak majori
tása úgyszólván elnyomta. Tehát az időtartam kérdését
mellőzve, jobban megérdemli a fáradságot, ha azon oko
kat kutatjuk, amelyek ezen a rendezett állapotokhoz és bé
kés életmódhoz szokott ember előtt különösnek látszó kí
vánságnak, helyesebben mondva: a jobb életmóddal szem
ben való makacsságnak motívumai gyanánt szerepeltek.
Ennek magyarázatában legelőbb is a .fels6ség érzetével talál-
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kozunk, melyet a nomád a megtelepülttel szemben táplál
s minden időben ki is mutatott. Hogy vajon az emberben
levő szabadságvágy, mely a röghöz való tapadás által nem
növekedik, hanem inkább csorbát szenved, vagy pedig a
vándoréletben erősebben föllépő újsági inger s az életben
való gyorsabb és gyakoribb váltakozás-e a nagyobb befo
lyású, nehezen lehetne meghatározni. Mi azt hisszük, hogy
mind a kettő együtt költi fel a puszta fiának keblében ezen
érzelmet s az a meggyőződése támad, hogy ő, akit nem
korlátoz sem határvonal a hazájában, sem törvény a cse
lekvésében, szabadabb és boldogabb ember, mint a szilárd
épület és a stabilis életmód védelme alatt élő embertársai.
Ehhez járul még a vérnek s eredetnek nagyobb tisztasága,
mellyel a nomád a megtelepülttel szemben kérkedik, még
pedig jogosan kérkedik; mert ha az arisztokratikus igénye
ket akarnák mérlegelni, mindig a nomádé volna a győze
lem a megtelepült fölött. Az Enezeh-, vagy Samr-törzsból
való beduin mindig megvetéssel tekint az arab pusztaság
északkeleti és északnyugati szélén levő városi lakókra, vagy
is iraki és szíriai törzsrokonaira. Nem tagadja ugyan meg a
vérrokonságot, de fattyúknak, keverékeknek nevezi őket,
amit valóban megérdemelnek; mert az a nép, mely falakat
épít, földet művel és békés foglalkozásra adta magát, a faj
kereszteződésnek szabad utat engedett s etnikai tekintet
ben hihetetlenül gyors idő alatt kivetkőzik nemzetiségéből.
S amilyen a szíriai és iraki a beduin előtt, éppen olyan az
özbeg és kurarna"?'?" a kirgiz és turkornán előtt, mindket
tő elpuhult és elromlott embereket - bár törököket - lát az
elsőkben s e lenézést mindenféle gúnyszavakban fejezi ki;
ámbár az özbeg, a szíriaihoz hasonlítva, még csak a félno
mád nevet érdemli meg. Második motívumnak tekinthetjük
a nornadnak természetében mélyen gyökeret vert konzer
vativizmust, melynél fogva a világ folyásában előforduló
minden újítás ellen nagyobb megátalkodottságot tanúsít,
mint más, szintén ázsiai kultúra emlőjén nevelkedett ke
leti nép. A szkítáknak Elő-Ázsiába való nyomulása óta a
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Kr. e. VII. században, egészen az özbegeknek Közép-Ázsi
ában való győzelméig azt mutatja a történelem, hogy a no
mádok, habár évszázadokig uralkodtak is művelt tartomá
nyok fölött, a meghódított letelepült lakossággal soha sem
amalgamizálódtak tökéletesen, s még a nyelv, erkölcsök és
szokások átvétele mellett is a vezérszerep megtartása által
tűntek ki s a kardhoz szokott kezüket földművelésre és bé
kés mesterségekre csak ritkán használták. Az oszmánok
már hatszáz év óta uralkodnak örmények, arabok, görögök
és szlávok fölött s még mindig szabad ég alatt tanyáznak s
mint natio militans a békés életmód egy terén sem tudtak
kitűnni. E jelenségnek oka természetesen nem etnikai és fi
zikai sajátságokban rejlik, mint tévesen hiszik, hanem a po
litikai konstellaciókban, de a tény változatlan marad s ezt
vizsgálódásunknál nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Nern nevezetes dolog-e, hogy a nomádoknak életnéze
te, taktikája és politikája, úgy az ó-, mint az újkorban, a
föle! legkülönbözőbb pontjain, mindig egy és ugyanaz volt?
Amint a -passaorole=?" Kr. e. 2300-ban az akkor már virág
zó Egyiptomba beütöttek, az ott talált kultúrát elpusztítot
ták és a virágzó városok és jól művelt földek romjai közt
letelepedve nomád életet folytattak, éppen úgy tettek a
szakák'c Kr. e. 150-ben a görög-baktriai birodalomban, a
hunok: Attila alatt Kr u. az V. században nyugaton és a
mongolok a XIII. században a mohamedán Ázsia több
pontján. Ahol lovaglásra alkalmas stk talajt és legelőül szol
gáló réteket bőven találtak, ott hosszabb ideig megmarad
tak, primitív életmódjukat folytatták, semmit sem törődve a
leigázott művelt népnek egészen különböző foglalkozásá
val, amelytől legföljebb egyik vagy másik fegyver javítását
tanulták el, s talán később az életnek egy vagy más kényel
mét átvették, s csak akkor vonultak el, mikor a bőségben
való hiány vagy talán az idegen éghajlat is megritkította so
raikat vagy pedig, a megtelepültektől kijátszva, engedniük
kellett. A dolgok e szokásos folyásában a nomád nem en
gedte magát tévútra vezettetni fejedelmének ellenkező
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irányzása által; mert némely szeldzsuk és mongol fejede
lemnek a mCívelődés után való vágya Perzsiában harcosa
iknak zömére teljesen hatás nélkül maradt, minthogy az
ilyen törekvések ellenállást keltettek s a civilízální akaró
kan vagy szultán gyűlöltté lőn és cserbenhagyatott. Kivéte
lek - mint mondottuk - csak ott történnek, hol a nomád -
az erősebb majorttástól körülvéve - visszavezető útját el
zárva találja, amint ezt például az alsó Dunához vonult tö
rök-ugor törzseknél latjuk,"? e.le akik akkor ellenszegültek
a kényszerített letelepedésnek és szelídebb erkölcsök föl
vételének, amint ezt, egyebek közt, legjobban tudjuk a ma
gyaroknak Szent István apostoli és civilizátori törekvései
ellen történt follazadásából.

Már a régi hazából egy új és jobb honnak keresése vé
gett történő útrakelésnek motívumai is meglehetősen ha
sonlók minden kor nomadjainál. Grigorievnek' igaza van
azon összefüggésre való utalásában, mely valamely nomád
hordának nyugaton való megjelenése és a távol keleten
más puszralakók néptolulása között van, s hogy például a
nomád szakáknak a Jaxartesen túl egész India határáig va
ló nyomulása a géták ütrakelésén alapszik, akiket ismét az
uzok, ezeket pedig a hunok hozták mozgalomba. A tenné
szettől nagyon mozgalmas és örökös vándorlási kedvvel
teremtett népnek elegendő egy lökés, hogy az egész, bár
mily hosszú népláncolatot megrázza, egyik törzs szorítja a
másikat s az így létrejött mozgás mindaddig nem jő nyuga
lomba, amíg a kulturális világ valamely hatalmas fala meg
állást nem parancsol s a térben és időben való távolság a
messze özönlött áramlatot meg nem fosztja az intenzívítás
tól és a hatalomtól. Abban is egyet kell értenünk az emlí
tett orosz tudóssal, amit a föllépett nomád hordák számbe
li mennyiségének tülzasáról mond, amely számbeli nagy
ságot csak a nyugalmukból fölzavart megtelepült népek fé
lelme és képzelődése teremtette, de amely a valóságban
már azért sem volt lehetséges, mert azon, nagyobbrészt
csupasz és szegény földek, melyeken ilyen fölötte nagysza-
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mú s csak fogyasztó, de semmit nem termelő nomcidok át
költöztek volna, sem táplálni, sem fenntartani nem tudták
volna őket. Amint még mai nap is Perzsia északi részére
beütő turkoman alarnanok számát gyakran ezrekre becsü
lik, pedig valóban legföljebb csak néhány százra rúg, ép
pen úgy a mongol invaziónak perzsa krónikásai százez
rekről meséltek, míg a Dsingiz által nyugati Ázsia meghó
dítására küldött hadtest csak két turnanból, azaz 20.000
emberből állott, éppen így a magyar krónikások 800.000,
sőt egymillió magyarról beszélnek, kik a Kárpátokon ke
resztül Pannóniába jöttek, pedig - tekintve az élelmezési
nehézségeket azon ídóben - e számnak alig negyedrészét
lehet fölvenni.

Ezen általános szemlélődés után most már a nomádok
külső és belső életének rajzolásához fogunk. Erkölcsi
életüket éppen azon színekkel akarjuk lefesteni, amely
színekben láttuk mi, vagy látták mások részint előttünk,
részint: utánunk." Olyan kép lesz ez, mely az utolsó év
tizedben végbement változások dacára, legnagyobb
részben a mai állapotokra is illik. E képben csak az ál
talános vonásokat tüntetjük fel, míg a speciális sajátsá
gokról az egyes nomád törzsek tárgyalásánál teszünk
említést.

I. Törzsek, nemzetségek és családok

A török nép etnográfíajaban kevés olyan pont van,
amely annyi nehézséget okozna, mint az összes nép fő- és
alosztályainak csak valamennyire is pontos megjelölése. E
tekintetben olyan képpel van dolgunk, amelyből hiányzik
a stabilitás; men fóbb vonásai az egyes népcsoportoknak
századokig tartó ingadozása következtében összefolytak,
annyira, hogy a legnagyobb gondossággal és beható tanul
mányozás után is alig lehet őket meghatározni. E körül
mény okának elsősorban az uralkodó nomád jellemet és a
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kalandhajhászat meg a harcvagy következtében könnyen
átalakuló képegészet kell tartanunk, míg másodszor az er
re vonatkozó tudatlanságunk nagymértékben onnan is
ered, hogy a törökök akkori belső viszonyairól és őshaza
juknak történeti múltjáról hiányos ismereteink vannak.
Ahol az említett okok valamelyike hiányzik, ott némileg in
tenzívebb a világosság, vagyis a már hosszabb idő óta
meglehetősen állandó formában maradt fönn ~1 generikus
nómenklatúra s több száz évvel hátrább eső korra vezethet
vissza, amit azonban a pusztaság örökké vándorló fiainál
semmi esetre sem találhatunk fel.

Mielőtt tehát e bonyolult viszonynak genezisére áttér
nénk, előlegesen megjegyzem, hogy az osztályozás általá
ban részint ethniko-szociális, részint politikai eredetű s
hogy a nomenklatúra nyelvi jellemének pontos tekintetbe
vételével nem kicsinylendő segédeszközt szolgáltat etnoló
giai kuratásunkhoz. Az etruko-szoctalís elválásra, azaz va
lamely nomád népcsoport fő- és alosztályainak keletkezé
sére vonatkozólag nem szükséges kiemelni, hogy erre elő
ször a lélekszám folytonos nagyobbodása s az ennek kö
vetkeztében beállott hiány elegendő legelőkben, másod
szor az utóbbi körülménnyel összefüggő, vagy másféle in
dokokból eredő belső zavarok és háborúk adnak alkalmat.
Amint a dolgok békés fejlődése mellett az aul-ból (sátor
csoport, egy-egy falu) egy emberöltő folyamán két, néha
három au! lesz, mert az új házaspároknak a család szoro
sabb köréből megválva új ault kell alapítaniuk: éppen úgy
növekszik - a természet törvényei következtében - az
uruk (család) tire-vé (nemzetség), ez pedig ulusz-ezé (nép
törzs). Az ilyen békés és természetszerű csoportosulás al
kalmával az új csoport - minthogy a közös családi kötelék
től való megvalaskor új nevet is kell fölvennie - vagy
akszakaljanak, illetőleg vezetőjének nevét - akinek vezeté
se alatt történt az új haza választása - vagy ez utóbbinak
geográfiai nevét veszi föl, vagy végre valamely kedvelt, a
különválók karakterisztikumát kifejező megnevezésből
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lesz az illető gyűjtőnév, amely talán kezdetben gúnynév
gyanánt szerepel, de mégis idővel az illetők fölveszik és vi
selik. Ezen esetben, ha törökökről van szó, a genealógiai
nómenklatúra tiszta török és túlnyomólag tulajdonságnév
szokott lenni, természetesen az olyan nemzetségnevek ki
vételével, melyek idegen, azaz arab-perzsa kulturális befo
lyás korszakában keletkeztek s ennek nyelvi nyomait vise
lik. Így pl. a Perreng (helyesebben purreng, azaz színnel
tele), Szufian (jámborok) Debli, Karnasz(Kjar-naz, kokett)
stb. turkomán nemzetségnevek perzsa, míg a Sejhblar;
Ramadan, Kuuu-Kadem és Baba-Nazar kirgiz nemzetség
nevek arab eredetűek, következőleg újabb keletűek. Tisz
ta török nevek pl. a turkománoknál: Aladsa-goz (tarka
szem), Kongor (barna), faszi (sík, sima), Erkekli (férfias),
Szigirszilei (bikacsök), Kösze (szakálltalan) stb., a kazak
kirgizeknél: Karaszakal (fekete szakáll), Kök-dsarli (zöld
lejtőről való), Uzun (hoszszú), stb., a kara-kirgizeknél.
Talkan (puha, lágy), Cson-bagis, (nagy szarvas), Dzseti-leul
(hét rabszolga), Tönteg (kamasz) stb. Megjegyzendő, hogy
ez a tiszta török nómenklatúra leginkább az alosztályokra
vonatkozik; mert ez legtöbb esetben külső, vagy politikai
befolyás hozzájárulása nélkül, belső mozgalmakra vezethe
tő vissza s magában a nép szájában keletkezett, míg pl. a
főosztályok, vagy törzsek nomenklatúrája a történelmi ese
mények bélyegét viseli magán s csak olt tudta megőrizni
genuin-török jellegét, ahol az események vihara gyorsan
átvonult, vagy nem volt nagyon erős. Csak e körülmények
tekintetbevétele mellett érthető - s ebben mi érdekes histó
riai tényt látunk -, hogy a törzsek nevei között a
turkornánoknál - akik a mongol hordák lökésének nem vol
tak oly erősen kitéve, vagy nem akartak velük egyesülni
mint segédcsapatok - találkozik ugyan arab és perzsa, de
mongol eredetű nem; míg a kazak- és kara-kirgizek, kara
kalpakok és özbegek főosztályainak túlnyomólag mongol
neve van. Ilyenek pl. a Dürmen (mong. dorben, azaz négy),
Najman (mong. najman, nyolc), Arat(erdei ember)?", Kijat,
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Nöküz, Miten, Dzselair stb. törzsnevek, a melyek természete
sen azon erős befolyásnak tulajdonítandók, melyet a mon
golok a XIII. században Közép-Ázsia nomád népeire gyako
roltak s valóban minden dologban olyan megrázkódtatást
okoztak, amelyhez hasonlót a keleti világnak históriailag is
mert korszakában aligha lehet kimutatni. Dzsingisz kánnak
nyugati Ázsia ellen intézett győzelmes hadjárta volt az, ami
a pusztaságon mindent fenekestül felfordított, összevissza
egymásra hányt, a legkülönbözőbb elemeket egymáshoz
csatolva s a kánságok északi részén lakó törökök közt egé
szen új etnikai alakulatokat idézett elő. Csak így érthető,
hogy ma egy ugyanazon törzsnevet különböző ethnice és
socialiter egymástól külön levő népcsoportoknál feltaláljuk,
így pl. a Kungrat, Najman, Kipcsak, Kita] stb., - leginkább
mongol eredetű nevek - egyformán megvannak az
özbegek, kirgizek, kara-kalpakok és kara-kirgizek közt, ter
mészetesen mindenütt mint törzsnevek; míg némely nem
zetségnevek egyezése, például Tersztarngalu a kírgízeknél s
kara-kalpakoknál, Kandzsigali, Burundzsuk és Sejkh a
turkománoknál és kírgizeknél, inkább véletlennek, mint a
genealógiai rokonság csalhatatlan jelének tekinthető.

A mondottak után tehát a török törzs- és nernzetségne
vek egész nómenklatúráját bátran két részre oszthatjuk s az
előbbieknek keletkezését éppen úgy politikai, mint az
utóbbiakét tisztán ethniko-szociális motívumoknak tulajdo
níthatjuk. Mint számos históriai példából látjuk, valamely
harcosnak sikeres katonai pályája elég volt arra, hogy en
nek nevét mindazon népelemek nemzetség- vagy torzsne
vévé tegye, amelyek zászlója alatt szolgáltak és hosszabb
háborúskodásban vezetése alatt egyesültek. Így keletkez
tek a szeldzsuk, özbeg, csagata] és oszmán nevek, amely
politikai nevek fölvétele után nem belső, hanem külső vál
tozás állt be és olyan etnikai alakulás történt, amelynek ter
mészetesen rendkívüli események alkalmával ismét más új
neveknek kellett helyt adni. Fájdalom, a némileg megbíz
ható történelmi adataink a török nép belső életéről csak a
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XIII. századból valók, s azonfelül még a mongol króniká
sok mitikus forrásaiból erednek; de az ott előforduló ada
tok a törzsnevek fölcseréléséről való nézetünket megerősf
tik. Így említi Rasid-ed-din a törökök eredetének történeté
ben a Kipcsak, Kalács, Kanglí, Karluk, Najman, Ujgur,
Mangit, Kerait, Tatar és más törzseket, melyeknél - mint a
sok mongol névből látható - a nemzeti török törzsnevek
már idegen, azaz mongol nevekkel vannak folcserélve, föl
téve, hogy azon mitikus korszakban nem képeztek egy és
ugyanazon népet, amit aligha lehetne elfogadni. Rasid-ed
din óta, akit tudvalevőleg a későbbi keleti historikusok
csaknem mindnyájan másoltak, a történelmi hagyomány
keveset foglalkozik a török nép egyes törzseinek vagy nem
zetségeinek fölszámlálásával, s csak a Sejbaninarne költőjé
nek, t. i. a kharezrní Mehernrned Szalih hercegnek köszön
hetünk néhány erre vonatkozó adatot; ugyanis ott, ahol az
özbeg fejedelem segédcsapataíról van szó,' fölemlíti egye
bek közt a Szihijut (? ma ismeretlen), Kijat, Kungrat, Borkut,
Mangít, Najma n, Dürrnen, Ösün,"?" Dzselair, Karlik,
Szolduz, Nöküz, Ojrat és Tatar törzseket, amelyek mindnyá
jan az özbeg fejedelem párthíveiképpen, tehát mint
özbegek szerepelnek; míg másrészről Baber emlékiratában
a föntebbi nevek némelyikével törökök (az özbeg fejede
lem ellenségei) és mongolok vannak megnevezve. Amint
látható, a mondott korszak legjobban feltünteti az átalaku
lás processzusát, amely - ami Közép-Ázsiát illeti - ott kevés
megszakítással egészen a mai napig folytatódott s némileg
magyarázatát adja annak, hogy - specialiter az özbegekről
szólva - miért különböznek oly nagyon még ma is a tör
zsek számára és neveire vonatkozó adatok. Én és Burnes
Sándor harminckét özbeg törzsről hallottunk beszélni,
Kharoskhiri' ellenben már kilencvenkettőt említ, ami nyil
ván csak hallomás után van írva, mert ezen orosz utazó
nem sorolta fel őket. Az adatoknak egy másik eltérését is
megtalálhatja az olvasó, ha az én tudósításomat a
turkománok felosztásáról összehasonlítja Galkinnak - a ki

204



csak felületes szemlélő volt - a Zapiszki 1867. évfolyamá
ban közölt adataival. S mégis a turkornánok, ami az erede
tiséget illeti, legtisztábban megőrizték magukat!

E konfuzíóban a török nép egyes osztályainak törzs- és
nemzetségneveire vonatkozólag csak annyit lehet határo
zottan állítani, hogy eddigelé mindnyájuk között a türkmé
nek tudtak legtöbb eredménnyel ellenállni az idegen poli
tikai befolyásnak. Másodszor, hogy a törzsekre és nemzet
ségekre való osztásnak szísztematíkuss keresztülvitele oly
mértékben csökken, amily mértékben valamely nép, a ván
doréletról lemondva, szilárd lakáshoz szokik, ennélfogva a
krími tatárok, azerbajdzsaníak és oszmánok már évszáza
dokkal ezelőtt elfelejtették nemzetiségi neveiket vagy pe
dig semmi fontosságot nem tulajdonítanak nekik. Harmad
szor, hogy a nomádoknál csak a törzsek nevei bírnak po
litikai jelentőséggel, de a nemzetiségekéi nem, míg a nem
zetség- és családnevek annál fontosabbak szoktak Jenni a
társadalmi összetartozás dolgában.

2. Jajlak (nyári lakás)

Azon nagy ünnepiességet, mellyel a noruz-t (tavaszi nap
éjegyenlőség) a kultúrája miatt már az ókorban híres iráni
aknái még ma is ünneplik, csak akkor fogjuk teljesen érte
ni, ha ismerjük azon izgalmas örömöt és boldogsági érzel
met, mellyel a kultúrának primitív stádiumán álló ember,
nevezetesen a nomád a tavasznak kezdetét üdvözli. A nya
rat, vagy tavaszt - mely két fogalomra csak egy elnevezé
sük van a török-tatároknak - jaj-, vagy jaz-nak nevezik,
ami szó szerint -kíterülés, elterülés-. A kiterjeszkedés, elszé
ledés a bő térségben legjobban gyönyörködő ural-altaji
előtt mindig a földi élvezetek legszebb ideálja volt, különö
sen pedig akkor, ha annak volt ideje, hogy a szúk sátort -
melyben az éghajlat viszontagságai hónapokon át úgyszól
ván fogságban tartották - elhagyja s a szabad természettel
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és a pusztaság határtalan területével fölcserélje. Már azon
időszakokban, melyeket a nomád Koj-kozladi- (a juhnak
bárányozása, ellése) és Bije-bagladi-nak (a kancának csikó
zása) nevez - amelyek nyomban a noruzra következnek,
ami körülbelül április közepére vagy végére esik - már ak
kor megteszik a téli sátor lebontására való előkészületet. A
sátornak kettős borítékát lassankint leszedik, egyes cölöpö
ket megíngatnak helyükön s mivel éppen ezen időtájban
adnak legtöbb tejet az állatok, az élelmiszerek, mint: sajt,
író, kimisz készítésével nagyon buzgón foglalatoskodnak.
Ez ugyanis a legkedvesebb vendégnek, a nyárnak fogadá
sa, mely nemsokára megérkezik; s alig váltotta föl az eköz
ben beállott Kura/aft (az eső és szél időszaka) a Biskonak
(május eleje), a fiatal emberek máris messze kimennek a
pusztaságra a ménessel és tevenyájjal, a juhokat készen tart
ják az útra, míg a leányok és asszonyok a sátor lebontásá
val s a készen álló tevék megterhelésével foglalkoznak.

S most mennek tovább napokon, heteken, sőt hónapo
kon át megszakítás nélkül egyik legelőről a másikra, egyik
kúttól a másikhoz s a pusztaság mélyen fekvő helyeiről a
hófedte hegycsúcsok alatt elvonuló völgyekbe, mindenü
vé, ahol a természet puha füvet növeszt és iható vizet bo
csát a föld színére. Amily sokféle a talaj minősége, oly tar
ka és különböző az állatok táplálkozására szolgáló nö
vényvilág, melynek botanikai nómenklatúrájában a pusz
ták fia egészen otthonosnak érzi magát s már távolról meg
tudja különböztetni, hogy ez vagy az a terület a tevéknek,
lovaknak, juhoknak vagy szarvasmarháknak adja-e meg sa
ját kedvelt táplálékukat. Magától érthető, hogy a lónak,
mint a legnemesebb és legkedveltebb háziállatnak, a leg
jobb legelőhelyeket tartják fenn s csak ezután következnek
a tevék és juhok, melyeknek bizonyos tövisbokrokat és sós
tartalmú füveket engednek át, sőt az utóbbi állatokat álta
lában külön legelőhelyre terelik, mert a füvet széttiporják s
más állatokra nézve hasznavehetetlenné teszik. Mint
Zagrjasszkinak a -Turkesztanszkíja Vjedornoszti- 1874. év-
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folyamában közölt cikkéből láthatjuk, a kirgizek a követke
ző növényeket tart ják az egyes állatok legjobb tápsze
rének.":" A lovak szamara. kudja,' torlau kojan, karca,
ibelek, kaparbas, börgün, rang, majkara; homokos helyen:
zigir (olajnövény), irkek (tarackfű, triticum repens), szilszi,
vagy szilti és karabarak (salsola cali) és nedves talajon
jonuska (lóhere), kijak (sás, triticum repens), aclzsarik,
csizanal, terszken, kara-bas, ak-bas, A puszta más részén
termő s a lovak által kedvelt növények még: büj-bejin, ísz
bejin, köz-otí (Bathengel, gamanclor tarorja), bos-jusan (az
izsóp egy neme), bat-taun, mija (édes gyökér), teren, kirik,
buun-szöjek, ketre és csij (náci, káka:').

A juhok szamara. csair (mezór), japran, karga, tujak,
bozganak, kíz-csallak, dzsaukaszín, imris, balkuraj, csigir,
kaurak-kuraj, temirtiken (vastóvisr), jantak (gyanta?), kök
bek, turnar-bujau, juva, karpau, bajalís, ilgau, jalman-kulan,
kurt-así (féregeleclel?), ízen, clsuzgun (calligonum caput
Meclusae), kijik-otu (szarvasfú"), kujan-tabak (nyúltalp"),
jol-kok (útifű"), balausza, aclraszpan, küszek, jube, kumarc
sak, ak-jonuska (fehér lóhere?), kurtka-csas (öregasszony
haja?), kizinke, taszrna-csagír, buzaubas (borjú-feji'), ma]
csup (zsfrfúr), balík-köz (hal szeme"), turgajoti (darufür),
tünkarin (igen sötét), kara-burkhan, kur-kara, szaru-szuzan
(sárga líliom"), szirtik, csirmaun (felfutó növény), csingli,
csiten (sövény"), ak-kungrau (fehér harang"), szígan, tíke
szakai (merev szakáll?), kustamír (kettős ér?), kízil-csüp
(vörös forgács?), tün szinir, atekulau, ak-clsuszan. Az itató
helyen legjobban szeretik a juhok a következőket: izen,
c.lzsuzgun, taszma-csagir, ak-kungrau, kurtkacsas, kizinke,
kulk-unbe, kumarcsak.

A s:zaruasmarha s:zámára: karnis (náci, káka), battauk,
szelei, kucle, bitege, csalgin, torlau, jonuska (lóhere) és
jusan (izsóp).

A tevék s:zámára: alabuta, a lúdláb (libatopp,
chenopoclium rubrum), kökbük, tirszken, clsüren, börgün,
karszuk, szuran, kurkara, karabaran, balik-köz (hal szeme),
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japtal, kurtasí, japrel, csair, ízen , csagir, dsingil s ezenkívül
még a kisebb cserjék és a szakszaul vékony ágai.

M inthogy a növényv ilág Közép-Ázsia és délnyugati Szi
béria egész területén kevés kivételle l ugyanaz, ennélfo gva,
ha nem is a nómenklatúra, de a használat tekintetében,
csak kevés különbség van a nom ádok között . A növényne
mekben való választást egészen az állatok tetszésére bíz
zák , ők maguk pedig annak a szem lélésében gyönyörköd
nek , hogy a tél fo lyam án lesoványodott állatok egy hónap
eltelte alatt ism ét kerekded fo rmát nyern ek, ugrálnak és
egym ással játszanak A nyár tehát igazán az az időszak,
amely a nomácinak valódi boldogságot szerez; mindenki
örömmel lát a maga dolga után s minden foglalkozást, még
a legnehezebbet is szórakozásnak tekintik. A minduntalan
való gondoskodás, a szüntelen őrködés a rabló farkasok
gyakori támadásai ellen éppen oly kevéssé fárasztja el a
pásztort, mint a fejés, sajtcsinalás munkája, a sátor felállítá
sa és lebontása a családnak női tagjait; s míg az előbbiek
emellett kisebb kézimunkákat végeznek, vagy vadászaton
kalandok után járnak, az utóbbiak ugyanezen munkaidő
ben még házi iparral is foglalatoskodnak. Magam is láttam
az Oxus mindkét partján turkománok és kirgizek közt,
hogy már korán reggel asszonyok és leányok a sátor előtt
nemezkallással foglalkoztak, oly formán, hogy egymás mel
lé sorakozva a gyékénybe takart nemezt erős taposás köz
ben tovább-tovább hengergették; mások pedig a földön ül
ve egy öreg matróna vezetése alatt a szép szőnyegek fárad
ságos és müvészí készítésével voltak elfoglalva; mások is
mét, bizonyos távolságban, teveszőrt vagy juhgyapjút gere
benéztek vagy pedig sajtot (kurut) raktak ki a napfényre
száradni. Egyszóval a nyár mindenkire nézve élet és sürgés
forgás, csak a paterfamilias-ra nézve nem; mert ő a napi te
endők legkisebb részét tartja fönn magának s leginkább a
sátor árnyékában fekszik egész hosszában kinyújtózkodva
s álmát legföljebb csak a gyakori és bőséges étkezés sza
kítja félbe. Csak a nyár vége felé, mikor a juhok második
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nyírása is megtörtént, mikor a lovak néhány hónapi bő le
gelésből megkövéredtek s megerősödtek és mikor a már
hosszabb éjszakák a nagyobb darab földre való titkos kirán
dulásra alkalmat adtak, csak akkor kezdenek fürgébbek
lenni a család férfitagjai; mert most van ideje a nyáron ter
vezett rabló és bosszúálló portyázásoknak, melyek többé
vagy kevésbé nyomós okokból, de leginkább csak korlát
lan kalandvágyból történnek s részint magukra a nomádok
ra, részint a szomszédos művelt országok lakosaira oly sok
bajt hoznak s annyi ember életének és javainak periodikus
pusztulását idézik elő. Ma már természetesen e veszedel
mes szokás elébe gator vetett a nomádok tulajdonképpen
való szabad területének mindinkább szűkülő határa, amen
nyiben a kirgizek közt immár mindig ritkábbak a barantdle,
de a turkornanoknal e részben még nemigen történt válto
zás, Perzsia északi részén még minden ősszel gyakoriak a
rablóbeütések s ezen időszakban éri a legtöbb szerencsét
len iránit a rabszolgaság kemény sorsa.

3. Játékok és mulatságok

A nyár eleje és utolja képezi azon időszakot is, melyben
legjobban szeretnek a nomádok bizonyos ünnepeket és
nyilvános játékokat tartani, melyek közül igen sokon meg
maradt még az ősidők erkölcsi világának számos szép vo
nása, minélfogva méltán megérdemlik teljes figyelmünket.
A versenylovaglás (kosturrna, vagy csapau) volt és marad
mindig a nomadnak legkedvesebb mulatsága, mire a nagy
kiterjedésü síkságok és a mindig különös szorgalommal
űzött lótenyésztés elég alkalmat adnak. A megfutandó tér
hossza három és hat:, sőt néha négy és nyolc mérföld közt
váltakozik, aszerint t. i., amint a nomádoknak kisebb vagy
nagyobb bizalmuk van lovaik fajtájában és jóságában. Ép
pen így váltakozik a jutalom is, az ünnepély rendezőjének
vagyoni állása szerint, egyszer, kétszer vagy háromszor
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.kílenc- közt, értve ezalatt kilenc ruhadarabot, kilenc juhot,
kilenc tevét, kilenc lovat stb. Mielőtt a verseny megkezclőd
nék, a futásban résztvevőknek mutogatniuk kell magukat
lovaikkal együtt az összegyűlt népség előtt, amely termé
szetesen minden lovászati tudományát kimutatni igyekszik
s egyik ezen, másik azon lónak jósolja a győzelmet, bár
egyikük sem vesz részt fogadásban. Az indulásra trombitá
val adnak jelt s az izgatottság csak addig tart, míg a szem
lélők a teljes erejükből lovaglókat láthatják; mert a célpont
gyakran igen távol van, melynél a versenyzőket csak az elő
reküldött versenybíró fogadja, aki ismét visszavezeti őket,
hogy az indulópontnál az ajándékokat s az ott várakozó ba
rátaik gratulációit átvegyék. Egy másik, még kedveltebb
módja a versenylovaglásnak az, mikor a versenyzőknek a
pálya tért egy lovaglás alatt kell megfutni oda és vissza, mely
alkalommal a szemlélők izgatottsága annál inkább növek
szik, mert a távolban látszó pontot mindenki igyekszik föl
ismerni - amennyire a fölszálló porfelhő engedi - s min
denki élénk figyelemmel kíséri a lovak erőlködését. - Egy
másik, mulatságosabb versenyfutás az ún. Kiz-leouu, azaz
leányvadászat, mikor ugyanis egy csoport lovas leány -
akik, mint a férfiak, nyereg nélkül ülnek a ló hátán - egy
csoport lovas ifjúval mérkőzik meg a harcban. Egy leány
előugrat lovával, enyelgő módon tréfás szavakat mond az
ifjaknak s azzal, mint a szél, gyorsan ellovagol. A legtöbb
esetben az ingerkedés már irányozva van valamelyik ifjú
hoz s az illetőnek most a leány után kell vágtatnia, hogy
utolérje és erőszakosan visszahozza. Erre aztán érdekes ide
s tova lovaglás keletkezik. A leánynak, ha még oly nagyon
szereti is üldözőjét, illedelemből ügyes oldalraugrásokkal
kell kitérnie, néha korbácsütésekkel is védelmeznie magát
s ha végre erővel vagy érzelmei által legyőzetik, akkor a
győzőt egy csókkal jutalmazza meg, annak nyergébe ül s
így jelenik meg a közönség előtt. De ha a leány látja, hogy
nem szívének választottja üldözi, akkor az üldözöre nehéz
játék vár. Egy ideig csak futnak s ha az epedő szerelme
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semmit sem tud véghez vinni erővel, a szerep fölcserélődik;
mert ő lesz az üldözött, a leány pedig az üldöző, aki a to
lakodónak korbácsütéseket osztogatva a férfiak csoportjába
kergeti vissza, hol gúny és gyalázat vár reá. Az utóbbi eset
ben óvakodnia kell a férfinak attól, hogy a leánynak viszo
nozza az ütéseket; mert ha ezt megteszi, a fiatalemberek rá
rohannak s az a veszély érheti, hogy agyonverik. A leány
vadászathoz hasonló a játék a Kole-búri. azaz zoldfareas,
mely leginkább a turkománoknál van szokásban, de egyéb
nomádoknál is feltalálható. Ezen alkalommal a leányt nem
egy, hanem több fiatalember üldözi, kik mindnyájan azon
iparkodnak, hogy a leány öléből kikapják a bárányt, vagy
gödölyét: s ezáltal megszerezzék maguknak a jutalmul adan
dó csókot. Az üldöző lovasnak csak akkor szabad hatalmá
ba ejteni a leány ölében levő állatot, ha a leggyorsabb fu
tásban mellette lovagolva, egyik kezével megkaphatja. De
ha két kézzel fogja meg, vagy a leányt - elébe lovagolva -
feltartóztatni akarja, akkor jogában áll emennek korbacsüte
sekkel szabadulni meg támadójától. I-la sikerül valakinek a
bárányt elkapni tőle, az illetőt kökbürt-nek nevezik s a le
ány azt megcsókolja, az pedig diadallal vezeti vissza a le
ányt az ünnepiesség helyszínére.

A párviadal - mely hasonló a mi középkori tornajatéka
inkhoz - szintén ismeretes a nomádoknál Szogus, Szokus
(azaz: verekedés) név alatt, mikor ugyanis a küzdők lóhá
ton ülve s tompa lándzsával fegyverkezve rohanják meg
egymást. Ilyenkor a harcosok több ruhát öltenek fel, fejü
ket a vászonkendőkkel körülcsavarjak s néha páncélinget
is húznak magukra, hogy a lándzsa döfése és szúrása ellen
jobban védve legyenek. Minthogy a bajnokok mindegyike
más nemzetséget képvisel, a párviadal heve átragad a
szemlélőkre is; a klán becsülete forog szóban s ezért a harc
oly nagy tűzzel folyik, hogy gyakran a súlyosan megsebe
sült bajnok még életveszély mellett sem akar engedni.
Győztesnek csak azt tekintik, aki képes ellenfelét a nyereg
ből kiemelni és a földre dobni, amit ha megtett, megkapja
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a versenydíjat, mely több lóból és tevéből áll. Az elkesere
dés néha oly huzamos, hogy e játékkal gyakran hosszasan
tartó ellenségeskedések (baranta) magját vetik el.

A magányosabb jellegű játékok között a versenyfutást és
birkózást kedvelik. De legnagyobb elterjedésnek örvendett
a török népnél eleitől fogva az Asik, vagyis a juhok boka
csontjaival való játszás, a kockajáték egy neme, melynél
nagyobb betételek is történnek. A csontocska, alakulata
szerint, különbözóleg van elnevezve; a homorú, nyeregsze
rű oldala: cseke, vagy kirgízesen seke, hegyes, éles része:
alcsi, vagy alsi, lapos oldala pedig tava, vagy taka. A négy,
vagy néha nyolc csontocska feldobásakor a játszók tetszés
szerint kiáltják: «én cseké-re játszom'- «én alsi-ra!- «én tava
ral- s akinek legtöbb csontocskája esett az említette oldalra,
az nyerte meg a játékot. A kumalak, vagyis a ganaj-golyócs
kákkal való játék, a gyors kézmozgáson alapszik s a gyer
mekek mulatsagaul szolgál; míg a többi játékokat, milyenek
pl. a Tajak-kiszimi, Esek-jagri, melyekről már beszéltem
«Vázlatok Közép-Ázsiából» e. művemben (lásd a 248. 1),
mint egyes törzsek sajátságait könyvünk illető helyén fog
juk említeni. Nem kevésbé kedvelt játék a kírgizeknél és
turkománoknál az ún. Tokuz-ad, a páros-e vagy páratlan
egy neme, amit egy, tizennyolc lyukkal, vagy kis mélyedés
sel ellátott deszkán - kilenc lyuk esvén egy sorba - úgy ját
szanak, hogy az illető játszóknak az utolsó lyukban páros
számú dióféléje legyen - mert ezzel játszanak, - ellenkező
esetben elvesztik betételüket.

A zene és a hangszerek, melyek leginkább valódi török
eredetűek, jelentékeny szerepet játszanak a nomádok mulat
ságaiban. Első helyen a koboz, vagy kohuz(gitár és hegedű),
ezüstfaból csinált két húros hangszer áll, melyen vagy az uj
jakkal, vagy lószórból készült ívvel játszanak s mely a dalok
vagy költői előadás kíséretéhez illő melankolikus, szomorú
hangokat ad s a dalnok énekét ismétli. A kohuz, vagy
komuz (ó-török komur) alatt egy fuvolát is értenek, melyet
- mint a gitárt - szintén éneklésnél használnak. Ehhez ha-
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sonló a szipozga, pásztori síp; míg a perzsa kultúra befolyá
sából vett zurna, azaz trombita, inkább hivatalos jellegű,
ünnepek alkalmával és háborúban használtatik. A kirgizek
zurná-ja felül hegyes, illetőleg keskeny, alul pedig széles fa
csőből áll, hasonló a mi klarinétunkhoz s nagyon messze el
hallatszó hangot ad. A dallamokra vonatkozólag megjegyez
zük, hogy azon monoton, panaszos hangok uralkodnak,
melyeknek, mint speciális török zenének, a beduinok és irá
ni félnomád hasonlónak látszó dalaihoz semmi közük sincs
s ez utóbbiaktól abban különböznek, hogy a dünnyögő, fé
lig síró hangokat gyakran - legtöbbször a harmadik vagy ne-
6ryedik taktusnál - félbeszakítják s aztán ismét folytatják. A
török nomádok zenéjének alaphangja, a mongoloktól kezd
ve egészen az anatóliai jürükükig, egy és ugyanaz s némely
kaukázusi népnél is feltalálható.

4. Kislak (téli lakás)

Láttuk az előbbi fejezetben, hogy hogyan zsákmányolja
ki a nomád a meleg évszak gyönyöreit szíve kívánsága sze
rint, hogyan barangol a szabad ég alatt a létezésével szo
rosan összekötött hazíallatatval együtt akadálytalanul és
gondtalanul és - mivel a nyár, azaz: a «kiterjedés, elszéle
dés és kényelmesség» szó alatt a szabad mozgás korlátlan
ságát érti, - hogyan ereszti meg kedélyvidarnsága fékét is.
Ha a nyár a mozgás szabadságát jelenti, a tél az összeszo
rulást, korlátoltatást fejezi ki, vagyis azt, hogy a nomádnak
sátorban, vagy - ami még rosszabb - valamely mélyen fek
vő völgy komor és nedves üregében, vagy egy hajdani fo
lyónak medrében kell meghüzódnía, mert amint nyáron a
fennsíkokat, a jegeshegyek szomszédságát, szóval az
északkeletről fújó, felüdítő s elevenítő szellőt keresik, most
ellenkezőleg gondosan kerülik ezeket; mert a szellőből
tomboló orkán lett, mely - a dermesztő hideg, a hó és hó
viharok őszhajú fúriáinak kíséretében - mindent szíklake-
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ménységűvé fagyasztott. A lábasjószágnak, mely nyáron
játszva és ugrándozva gyönyörködött a buja legelők puha
füvében, most elfonnyadt fúszaron, száraz gyökéren és
cserjén rágódva kell tengetni életét. A lábnyi magas havat
kell fölkaparnia, hogy valamit találjon, testének gömböly
ded formáját és vidámságát elvesztette s lesoványodva, fe
jét leeresztve áll gazdája előtt, mintha védelmet és segélyt
kérne tőle a télnek könyörületlensége ellen! Nem csoda te
hát, ha az ínség és szomorúság képe, mely a közép-ázsiai
pusztaság telét jellemzi, oly híven visszatükröződik a no
mád kedélyén és hangulatán.

Ha a zordon évszak beálltával a téli lakást kell fölkeres
ni, a nomadnak legelső gondja, hogy olyan helyet találjon,
amely nem annyira magának, mint inkább jószágának lehe
tő legalkalmasabb szállásául szolgál. Az olyan helyek, me
lyek már előbb is téli szállások voltak, előnyben részesül
nek; mert itt az összegyűlt állati ganaj következtében a talaj
keményebb, melegebb s a hidegnek kevésbé van kitéve,
míg nedves talajon a juhok könnyen megkaphatják a vesze
delmes baurleurtu-: (a belekben levő férgek), melytől nem
sokára köhögni kezdenek, majd lesoványodnak s végre el
döglenek. A talaj megválasztása mellett legnagyobb gondot
fordítanak a jó vízre és bőséges tüzelőanyagra, melyet a no
mád a saját életszükségletére használ s október vége felé -
a puszta éghajlati viszonyaihoz mérten - felütik a téli sátort,
a gazdagok kettős nerneztakaróval, a szegények kákával
bevonva s a zúgó buran (északkeleti szél) dühöngése ellen
cölöpökkel és kötelekkel biztosítva. A család asszonyainak
kötelessége arról gondoskodni, hogy a zsákok leurut-cú, az
az részint megszárított, részint zsírban sütött sajttal tele le
gyenek; hogy szárított húsban, sóban, lisztben és darában
ne legyen hiány. Tekintve az említésre alig méltó földmű
velést, a kenyeret a legtöbb nomád mindig csak nyalánk
ságnak tekinti s a szükséges élelmiszereket csak a baromte
nyésztés bőséges produkturnaiból állítja elő. Lehet-e hát
azon csodálkozni, hogy a nomád több gondot fordít állata-
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inak, mint saját családjának jólétére; s hogy az előbbieknek
fölötte való nagy pusztulása (dzsut, vagy jut, azaz dög,
járvány"?') egyértelmCí reá nézve a teljes megsemmisüléssel?
A dzsut tulajdonképpen nem egyéb, mint az állatok éh
szüksége s főleg két okból származik:

a) ha nagyon sok hó esett s a lovak, hogy élelmet ke
ressenek, pataíkkal széttapossák a különben is nyomorult
fCíszárat s így a juhok, tevék és tehenek nem ehetik;

b) ha kevesebb havazás alkalmával a fölszín kőkemény
ségúvé fagyott, amelyet csak a lovak tudnak áttörni erős
patáikkal, de a gyengébb patájú állatok nem s így ezek az
éhhalál martalékai lesznek. Ilyen szerencsétlenség el szok
ta ragadni a nornádtól nyájának felét, sőt gyakran kéthar
mad részét is s ilyenkor az au! környéke az eldöglött álla
tok csontvázával van borítva. A szerencsétlen esettől lehan
golva, most a tél közepén egy jobb hely keresésére kell in
dulni a társadalom férfitagjainak, olyan hely keresésére,
hol a kedvezőbb hóesés megkönnyíti az állatok legelését s
a fagy, vihar és hózivatar dacára lebontják a téli sátort és
tovább költöznek. Ilyen esetekben a puszta némely részén
szokásban van a náddal, fahéjjal és gyökerekkel való mes
terséges eltartás, de ez már csak a legutolsó kisegítő a
szükségben s éppen oly kevés haszna van, mint annak, ha
a kirgizek orosz gyarmatosokhoz adják barmaikat kitelelte
rés végett, mert csak a tizedrészt kapják vissza belőlük. A
dzsut tehát a legborzasztóbb sorscsapás, amely a nomádot
érheti; barom nélkül egy szem gabonát sem cserélhet ~1

szárt kereskedőtől vagy a nogají-tatartól, minélfogva az
éhenhalás veszélyébe jut s van rá példa, hogy a kirgiz ilyen
borzasztó időben saját gyermekét adta el egy kab (körül
belül ötven kilogramm) gabonáért.

De ha az éghajlati viszonyok normális állapotban ma
radnak, a sátor alatt töltött élet még a pusztai tél legna
gyobb hidegsége dacára is, bár a hőmérséklet néha -20
vagy -25 R. fokon szokott állni, távolról sem olyan bor
zasztó, amilyennek mi, városi lakók szoktuk képzelni. A
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vastag nerneztakarókkal körülvett sátor közepén, a tűzhe
lyen fellobogó tűz jótékony meleget terjeszt, s mikor a hosszú
téli estéken összegyűl egy társaság a tűz körül, a baksi
(vándor dalnok) egyik vagy másik hősnek kalandjait regé
li el kobuz (háromhúros hegedű) kíséretében, mialatt a
kímísz-szal telt turszuh (tömlő) kézről kézre jár: ez a csu
pasz pusztaság fiának éppen oly nemes élvezet és gyönyö
rűség, mint a civilizált embernek az, ha valamely színház
páholyában egy opera dallamait hallgatja.

A napi teendők rendjére, az ősi szokás szerint folytatott
életmódra a tél kíséretének egész zsarnoki hadával együtt
csak kevés befolyást gyakorol. A férfiak részint sövény
(kurum) kerítésével, részint ennek tisztogatásával foglal
koznak, s míg a fiatalemberek a ménest, a teve- és juhnyá
jat legelőre kísérik és este ismét az aulhoz hajtják, a család
nak idősebb férfi tagjai a barmok megolvasasahoz látnak,
vagy a nőknek segítenek egyik vagy másik makacs jószág
fejesénél, a nőknek, akire különben is a háztartás legtöbb
súlya nehezedik; mert ők foglalkoznak a különböző sajt
nemek, egyéb ételek és italok készítésével, tüzelőanyagot
hordanak messziről, nemezt kallanak és kötelet fonnak, ru
hát szőnek és varrnak, a fiatal borjúkat és saját gyermeke
iket ápolják, s ezenfelül még a férfinak lovaglószereire és
fegyvereire ügyelnek, míg a férfi számos szabad óráit va
dászati kalandokkal tölti el, vagy - ami ritkább eset - fora
gó munkában keres szórakozást. Azonban e két foglalko
zásról a következőkben fogunk részletesebben beszélni.

5. Vadászat

A vadászat, a lokális viszonyok szerint, kiterjeszkedik
madarakra, állatokra, melyeknek bőre a prémet szolgáltat
ja s ragadozó vadakra, melyeket nyájainak biztonsága ér
dekében igyekszik irtani a nomád. Arni a vadászatra hasz
nált eszközöket illeti, legrégibbnek kell tartanunk a fogó-
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tőrt (kapkanl"?" s a ragadozó madarakat (kits), mert am
bár a fejsze (balta), alabárd (aj balta, azaz hole! alakú bal
ta) és a bárd (csakan) régibb eredetűek is, ezek inkább
védekezésre, mintsem a vadállatok szándékos megtáma
dasára szolgáltak. Ma már ott, ahol az iszlám lassankint el
terjedt s a koránnak a leölésre vonatkozó parancsait töb
bé vagy kevésbé szigorúan megtartják, a vadászat kevés
bé szolgál élelmezési mód gyanánt, mint másféle beszer
zés; legtöbb esetben csak mulatság, vagy a háborúhoz
nélkülözhetetlen gyakorlat. Ennélfogva nagyjában érvé
nyes szabály gyanánt lehet felállítani, hogy a kanságok
északi részén lakó nomádok még jobban kedvelik a vadá
szatot, mint a délíbbek; s hogy úgy ezeknél, mint amazok
nál a tulajdonképpen való vadászatot vagy a gazdagok
gyakorolják kedvtöltésból, vagy a szegények életük fenn
tartása céljából. Legjobban kedvelik a ragadozó madarak
kal való vadászatot; mert bármily faradsagos is Diana e
szárnyas tanítványainak fölnevelése és betanft{isa, a va
dász gazdagon megjutalmazva érzi magát az idegfeszítő és
ingerlő játék által. Egy jól betanított borleűt (aquila fulva)
ennélfogva gyakran két ló vagy hat teve árával ér föl, ép
pen ennyire becsülik a jó tugan-t (sólyom), legkevesebb
értékú az ölyv és méhész-sólyom (falco apivorus) Gazel
lára, Ovis-poli-ra szokás szerint királysólymot, nyúlra és
rókára ölyvet bocsátanak, míg a tigrist (kaplan) és leopar
dot legtöbbször tőrrel és hurokkal fogják meg. Ezen utób
bi sport Közép-Ázsiának csak északi pusztaságán ismere
tes; míg az Oxustól délre, vagyis a turkománoknál, az aga
rakkal való vadászat is szokásos, amely azonban a szom
szédos Perzsiából származott át.

Nagyon érdekes, cle csak a kirgiz pusztaságon divatos, a
tőrrel vagy hurokkal való tigrisvadászat, mely a következő
elökészületból áll. Egy, körülbelül két arsin'cv" (rőf) bosszú
és fél arsin széles tuskót teknő alakulag egy kissé kiv{ijnak,
a két masszív végére pedig lyukakat fúrnak, melyeken át le
het húzni egy vastag és erős kötelet. Ezen kifeszített kötél
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I

közepén van egy fél arsín hosszú pálca, melynek végére 6
hüvelyk hosszúságú éles kés van erősítve. Most a tuskót
földhöz szegezik s miután a középső kötél úgy van kife
szítve, hogy a pálcán levő kés vízszintesen emelkedik, a
pálcára egy kötelet s ennek végére a csaló étek gyanánt
szolgáló húsdarabot olyan módon kötik rá, hogy a tigris,
mikor a hús után kap, a jól kifeszített kést fölszabadítja,
minélfogva ez a gyors fölpattanás következtében halálos
sebet ejt az állaton. Ez a fegyver rendkívül ritkán hibázza
el hatását, s legjobb esetben is csak néhány lépésnyire
húzódhatík vissza a megsebzett tigris. Ezenkívül még a sá
tor faállványainak vagy racsozatanak (leerege) segélyével
is vadásznak tigrisre, amely eszközt - mivel két, egymáson
keresztül tett rúddal hordozható - lőtávolságra viszik a tig
rishez. Az első megsebesttéskor az erős szerkezetű rács
hoz rohan a tigris, ahol dzsídadöfésekkel, kard- és balta
vágásokkal megölik. A dühbe jött vad ilyenkor az ellene
szögezett fegyver meztelen vasát fogaival megragadja s
nemritkán húsdarabot szakít kis támadója karjából.

Lőfegyverekkel (leginkább az Európában a XIV és >-..'V
században használt primitív szerkezetű kanócos puskát is
merik, de még ez is ritka) nem szeret a nomád vadászni s
jogosan, mert a rossz fegyver s a még rosszabb lőpor csak
szégyenére válik minden ügyességnek. A nyfl és íj, mely
még harminc évvel előbb divatban volt a kirgizek és kara
kirgizek egyes törzseinél, mindinkább kimegy a használat
ból; mert ha a nyugati kultúrával való érintkezés nyomai
észrevehetők a mindennapi élet egyes vonásain, annál
jobban mutatkozik e hatás a fegyverek dolgában, melyek
re a nomád eleitől fogva legnagyobb gondot fordított.

A kutyákkal való vadászat leginkább a turkománoknál
szokásos. De ez a sport idegen, t. i. iráni eredetű, Perzsi
ában már a Szaszanídak korában nagy szokásban volt, mi
kor a Desti-Kuvir pusztaság szélén gazellakra és antilo
polcra vadásztak. A mai perzsák is nagyon kedvelik az
agarakkal való vadászatot, tőlük tanulták a turkornanok is,
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de ezektől már nem terjedt el tovább, mert a török nomá
dok általában nem kedvelik. A vadászat után a

6. Háziipar

egyes ágaival foglalkoznak a puszta lakói, melyekben már
régóta kitűntek, s melyekben más, a kultúrában őket meg
haladó népeknek is tanítói voltaic Ezen iparban első he
lyen áll a bőr készítése. A juhok és bárányok bőrét először
a földre terítik száradni, a zsírtól és húsdaraboktól megtisz
títják, azután ajrannal, vagy száraz sajttal készített savanyú
folyadékkal bedörzsölik s így ismét felakasztják száradni.
Ezen eljárást egymásután háromszor vagy négyszer ismét
lik, végre a bőrt kézzel jól átdörzsölík és így bocsátják
használatba. Ha simára kikészített bőrt (jargak) akarnak
előállítani, két-három napig vízbe teszik a nyers anyagot,
azután a szőrtől késsel megtisztítják s végre ajranból, liszt
ből és sóból álló folyadékba mártják. A jargak-ot különö
sen nadrágnak használják s ez esetben kecske-, vagy bá
ránybőrből készítik, vagy pedig - gazdagok - a ló és teve
csikó bőréből, melyről azonban nem távolítjuk el a fényes
szőrt. A tevebőrből, nevezetesen a nyaka bőréből irhát ké
szítenek, szüakra vagdalják és kézzel szétdörzsölík. A nyers
bőr teve-, ló- és tehénbőrből készül, úgy, hogy hét napig a
föntebb említett csávában ázik, azután a mi kendertorónk
hez hasonló készüléken puhává tetetik. Puszta kézzel is csi
nálnak nyers bőrt, de ez a készítés sokkal lassúbb s a bőr
nem oly jó minőségű. A nyers bőrből természetesen legin
kább nyereg, kantárfó, vagy egyéb lószerszám, továbbá
vizesedény, veder, tömlő és zsák készül, megjegyzendő
azonban, hogy tur:szuknak(kimisztartó tömlő) leginkább ló
bőrt, burduk--nak (vizestömlő) pedig kecskebőrt használ
nak. Különös gondot kíván a kirgizek által nagyobb mennyi
ségű kimisz eltartására használt, láda alakú és szaba nevű
edény készítése, melyet négy darabból varrnak össze, előbb
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azonban tíz vagy tizennégy napig folytonosan füstölik a
bőrt. A lehetőleg primitív füstölókészülék valamely lejtő al
jához csinált kemencéből áll, melynek fölszálló füstjét a lej
tőre kiterített bőrdarabok magokba veszik s miután eléggé
meg vannak füstölve, zsírral bekenetnek. A pusztaságon ké
szített nyersbőrök jelentékeny része természetesen a kánsá
gokba és Oroszországba vitetik, hol ezeket ügyesebb mes
terséggel más bórnemekké átdolgozzák.

A nomádok iparában a második helyet a kötélgyártás
foglalja el, melyre az állatok szőrét és gyapjúját használják,
s mely a sátorlakáshoz és a teherhordó állatok megrakása
hoz szükséges kötélkészletet szolgáltatja. A közönséges
kötelet (arkan) juhgyapjúból készítik kecske- és lószőr ve
gyítésével, míg tisztán ez utóbbiakból azon tarka köteleket
csinálják, melyeket a lakodalmi ajándékok felpakolásakor
alkalmaznak. A széles teherhordó köteleket színes gyapjú
val kevert zsinegből készítik, vagy csak puszta kézzel, vagy
nagyon primitív szövőszéken, melyet a földre terítvén ka
rókkal megerősítenek. Ezen egyszerű készülékkel csinálják
az eső ellen való vízmentes ponyvákat és teveszórszövetet
is, melynek gyártásában némely nomád törzsek nagyon
régóta kitűnnek; itt egyebek közt csak a turkománoknál te
vecsikó gyapjújából készített, selyemszerű nagyon finom
agari-kelmét, melyet gyakran aranyért vesznek s a berek és
patu néven ismert, Perzsia és Afganisztán nomádjai által
készített szöveteket említjük meg. Ezen ügyesség annál
csodálatra méltóbb, mert az eszközök a legegyszerűbb
szerkezetűek s csak egy kis pálcából áll az orsó is, mely az
alsó végére erősített kő segélyével mozgásba hozatík. Ha
tehát a nomádok szövési munkája mindennek dacára alig
érdemel említést, másrészről a különböző nemezek készí
tésében való ügyességet nem lehet eléggé kiemelni. E cél
ra leginkább a tevék és juhok gyapjúját használják. Először
különválasztják a fehér gyapjút a barnától, az egyes rétege
ket lóbórre terítik és addig ütik, míg az egyes szőrszálak,
egymástól elválva, egyenlő magasságú réteget képeznek,

220



aztán vízzel befecskendezik és addig hengergetik a két
gyékény közé helyezett gyapjúréteget, amíg ez - a szőrben
vagy gyapjúban levő ragadós zsír következtében - kom
pakt, szilárd testté lesz. Kézzel való többszörös hengerítés
után oly vékonnyá lesz a tekercs, hogy a kallást lábakkal
kell folytatni, olyanformán, hogy gyakran hat vagy nyolc
leány vagy asszony a tekercset egyenlő lépéssel hengerít
ve maga előtt a tánchoz hasonló mozgást végez. A kirgiz
vagy turkomán szépek egyik vagy mindkét kezüket csípő
[ükre téve s danolva gyakran több óra hosszáig folytatják e
foglalkozást, anélkül, hogy elfaradnanak. Ha a nemez virá
gokkal díszített vagy tarka lesz, akkor az illető mintát előbb
a festett gyapjúra kiterítik. A nemezt leginkább a sátor és a
föld takarójául használják, de csinálnak belőle föveget is, a
szegények pedig ruhát.

A fából és vasból készülő szerekről - melyeket egyéb
iránt a következő fejezetben tárgyalunk - itt annyit aka
runk megjegyezni, hogy csészéket, kanalakat, habszedő
kanalakat és kímíszívasra használt poharat, ahol az elegen
dő fatenyészet lehetővé teszi, magok a nomádok készíte
nek, leginkább az eleagnus néven ismert vad olajfából; míg
nagyobb darabokat, például tálakat és fazekakat leginkább
Oroszországból szállítanak. A művésziesség bizonyos fokát
árulják el a nomádok a csöbrök és kannák készítésében,
mire kívájott fatörzseket használnak, melyeket mindenféle
csodás és bizarr vésetekkel cifráznak föl. Nyeregfa is nagy
számmal kerül ki a nomádok kezéből, de ezeknek
bekérgezését és kidolgozását a letelepült lakosság végezi.
Ezenkívül még kis ládákat és dobozokat is csinálnak, ter
mészetesen a legprimitívebb módon; de az ipar ezen ága
inkább csak azoknál virágzik, akik valamely letelepült nép
szomszédságában laknak s a szükséges kellékeket és szer
számokat megszerezhetik.

Az ötvösségről természetesen csak megszorított értelem
ben lehet szó; mert ez a foglalkozás a műveltségnek már
elóhaladottabb fokát kívánja s a már kész fémnek újraön-
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tése vagy átalakítása magában is mesterségnek tekintetik.
Így azt beszéli forrásunk, Zagrjasszki,6 hogy a kirgizek az
ólommal és szénnel töltött olvasztófazekat körülülik és
imádkoznak, hogy a kívánt fém jöjjön létre. Kovácsokat te
hát igen ritkán találhatunk s ahol vannak ilyenek, a kohó
többnyire agyagsárral befödött deszkából áll, mellette van
a primitív üllő, melyen lapátot, kapát, fejszét, szekercét, ol
lót, kést, borotvát, szeget, árat stb., szóval csupán csak
olyan tárgyakat állítanak elő, melyek készítéséhez bármily
eredetű ember minden oktatás nélkül hozzáfogott. Körül
belül így nyilatkozhatunk a szappanfőzésről és festőmester
ségről is, melynek alapanyagát és alkatrészeit a nomád ál
lapotban levő ember maga találta fel. A szappant úgy fő
zik, hogy a szakszaul, alabuta (chenopodium rubrurn)
vagy nyírfa hamuzsírjából lúgot csinálnak, melyben külön
böző állatok csontjait addig főzik, míg a zsír kipárolog be
lőlük. Ezután a lúgot leöntik a csontokról, mind a kettőt
külön sokáig főzik s a lúg felső részét összekeverik a pu
hára főzött csontokkal. Ha ez megtörtént, e tömeget főzik
mindaddig, míg sűrű nem lesz; ekkor azután lemerik, a fű
re kiöntik és megszárítják. - Festéket leginkább a követke
ző növényekből készítenek: mohából, akbas-ból, nur-bas
ból, citvormagból, a kujan-laszka gyökeréből, a
Calligonum caput Meduse-ból és pirosító buzérból. A fes
tékeket mind lúgban főzik timsóval s csak az ak- és nur
bas-t ló- vagy juhzsírral; az izsópot pedig vízben, tevega
najból készített lúg hozzávegyítésével. A mállát egyszerűen
feloldják vízben timsóval s a kerege (a sátor faállványa
vagy rácsozata) festésére használják. Ami a szinkülönbsé
get illeti, a bérci zuzmó csugak-csup-pal sötétpiros, a
dsuszbuk, kojan-szoszka és citvormag sárga, az akbas és
izsóp zöld, a nur-bas fakósarga s az aj-bogar kék színt ad.

Lőport is állítanak elő itt-ott a pusztaságon - amennyire
el tudták lesni készítési módját a kánságok lakóitól -, de
ez természetesen a lehető legrosszabb minőségű s nem is
nagyon foglalkoznak vele a vegyítés veszedelmessége ml-
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att. A turkománok perzsáktól, a kirgizek oroszoktól és kí
naiaktól szerzik be Ióporszükségletüket, - Különösen em
lítést érdemel a só kizsákmányolása, mely a nomádok éle
tében fontos szerepet játszik, mivel a baromtenyésztésnél
nélkülözhetetlen. Hol a barom nem talál sós talajt a pusz
tán, ott a szükséges készletet vagy a számos sós tavakból,
minő a Kara-köl is az Ili medencéjében, vagy pedig sóba
nyakból nyerik. Ilyenek vannak a kirgiz pusztaságon Narin
mellett, nem messze az Ala-buga torkolatától s a Bís-kul ál
lomáson, Tokuz-torau-n felül. Különösen híresek a noruz-i
sóbányák, melyekben már kialakított tárnák vannak, ám
bár az itteni só sötétebb színű, de nem rossz ízű. Sok he
lyen a halak megszarúasara is használják a sót; mert a fo
lyók vagy tavak mellett lakó turkománok és kirgizek - szi
gony, merítő és kézíháló használata mellett - nagyban űzik
a halászatot s némely vidéken, így az Etrek, Görgen,
Jaxartes és ez utóbbi mellékfolyóinak partjain, az egyik
élelmezési módot képezi.

7. A sátor és bútorai

Semmi sem bizonyítja jobban azon nézetünket, hogy a
török nép az egyetlen a föld kerekségén, melynek vérébe
legjobban átment a nomád életmód s ezen életmódból leg
több gyönyörűséget tud szerezni, mint a speciális török sá
tor minősége és kiállítása, melynek megnevezésére a
nyelvnek a házéval azonos szava van, s amely az eddigelé
ismert hasonló lakások közt valóban legtökéletesebb. Ok
vetetlenül ilyen meggyőződésre jut az ember, ha egy bedu
innak, egy iráni vagy afgán nomádnak sátorában hosszabb
időt tölt, hol a fekete, felfordított teknőhöz hasonló búvó
hely alatt, görbült helyzetben éppen oly kelletlenül érzi
magát, amily szabadon mozoghat a csinosan berendezett,
kerek alakú török sátorban, mely tizenöt lábnyi magas és
gyakran harminc lábnál szélesebb, mely nyáron hűvös, té-
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len pedig jótékony meleget ad s amely végre - ha az ég
hajlati viszonyok kedvezők - könnyen feledteti velük a szi
lárd épületben való tartózkodást. Ehhez mérve a török sá
tor összeállítása is sokkal komplikáltabb s alkatrészei szá
mosabbak, mint az «Ábrahám sátora» név alatt ismeretes
alacsony és hosszúkás sátoroké.

Leírásunkat a sátor vázlatán kezeljük. Ez áll:
a) nyújtható rácsozatból (kerege), mely hasonló azon já

tékszer alapzatához, melyre a mi gyermekeink fakatonáikat
szokták állítani. A kerege úgyszolván a falat képviseli s a
sátor kerülete és nagysága szerint 6-10 szárnyból (kana!)
áll, melyek egymás mellett körben vannak felállítva s felső,
középső és alsó végüknél szíjakkal vagy kötelekkel egy
máshoz erősítve. A kerege felső részeit kulak-nak (fül) ne
vezik, alsó végét pedig erge-nek, mely csak olyan szűk nyí
lást képez, hogy legföljebb egy kutya bújhat keresztül raj
ta; innen van ez a szólásmód: -Ergedm csikarup csapára
men», az ergén kergettek ki, azaz: úgy, mint egy kutyát. A
kerege felső részei rovatékszerú csúcsokban végződnek,
melyekbe a második alkatrész, tudniillik az

h) Ok (szó szerint: nyíl) van beledugva. Ezen nyilak - tű
zön meghajlított rudak - száma nyolc és tizenkettő közt
váltakozik, a sátor boltozatát képezik s a harmadik alkat
részben, tudniillik

e) az abron csalakú, de fából csinált csagarak-ban vég
ződnek, mely két láb átmérőjű s belülről nyolc vagy tíz
egymáson keresztül tett küllővel van ellátva s ezenkívül
tünlük, vagyis azon nyílás gyanánt is szolgál, melyen ke
resztül a füst kimegy és a világosság behatol s amelyet csak
éjjel és rendkívül hideg időben csuknak le. - Ami az egyes
alkatrészeket illeti, - mert ahol fa van, a nomádok magok
készítik ezeket - a rácsozatot és nyilakat leginkább nyárfá
ból (Populus alba), a csagarak-ot pedig juhar- és nyírfából
csinálják. A kerege fájának legalábbis egy hüvelyk átmérő
jűnek kell lenni, miután már a kérgétől megtisztították,
megszárították és sárgafölcldel bemázolták. Az egyes rudak
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magassága ritkán tesz többet, mint öt lábat; egymáson ke
resztül tétetnek, hogy az egész keregének rácsozat alakja
legyen s nyers bőrből csinált szíjakkal, vagy a gazdagoknál
sárgaréz kapoccsal erősítetnek egymáshoz. Csak a gazda
goknál van kivétel a sátor magassága tekintetében évsza
kok szerint, amennyiben náluk a nyári sátor mintegy há
rom lábnyival magasabb. A csagarak-ot különösen kemény
fából, legtöbbször juharból készítik s mikor már kész, bel
ső oldalát mincleféle cífrasagokkal ellátják. A sátorra ajtót
alkalmazni ritkaság, csak a kirgizek használnak félajtót,
melynek neve: itleirbesz, azaz: a kutya nem megy be s min
den valószínűség szerint arra való, hogy e háziállatot ne
engedje a sátorba jutni. De általában nemezfüggöny he
lyettesíti az ajtót, melyet nappal felgöngyölnek, éjjel pedig
lebocsátanak.

d) A csij nevCí pusztai fűből (Lasiagrostis splendens) fo
nott gyékény, mellyel a sátort belülről s néha kívülről is
földíszítik, de amely arra is szolgál, hogy a port vagy ga
najt távol tartsa, ha nyáron az alsó nernezdarabokat szel
lőztetés végett elveszik helyükről. A gazdagok e gyékényt
selyern-, a szegények pedig gyapjúszalagokkal fonják.

Mikor már a faállvány fel van állítva, a nernezdarabok,
melyek takaróul szolgálnak, úgy terítettnek ki, hogy a kes
kenyebb és hosszabb darabok alul futnak körül, a nagyob
bak pedig a boltozatra jutnak, de úgy, hogy a felső nyrlás
szabadon marad, mert a tünlüknek külön nemeztakarója
van, mely két olclalról a csagarokhoz van erősítve s egy, a
másik oldalára kötött kötél segélyével kiteríthető és össze
göngyölíthető. A nemez természetesen a legdurvább minő
ségű, azaz: vastag és barna színű s csak a gazdagoknál és
ünnepíességek alkalmával használnak fehér nemezt, mely
nek szalagja néha piros kelmével van beszegve. - Ami a
sátor belső fölszerelésér illeti, látjuk jómódúaknál a fön
tebb említett s a kerege körül futó gyékényt (bur/a, vagy
csij), mely szép cifrázatokkal van ékesítve. A sátor jelenté
keny alkatrészeihez tartoznak az egyes részek megerősíté-
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sére szolgáló különböző szerek, például kötelek, karók és
oszlopok. Ez utóbbaik közül említésre méltó a szürüe,
felül meghajlított rúd, mellyel a csagarok, illetőleg az egész
sátor van megerősítve; továbbá a bakan, az elsőhöz hason
ló, de erősebb rúd a sátoron kívül, mely heves viharok el
len védelmezi a sátort. A karók közül az ajtótól jobbra és
balra levő kettőt baskazuk-nak (fokaró), a hátul levőket
ana-kazuk-nak (anyakaró) nevezik; míg a kötelek (bag,
bau) közül a baszrule, azaz a faállvany öve és a bilbag -
azon széles, többnyire kicifrázott kötél, mely a sátort kívül
ről fogja körül - a legjelentékenyebbek. Habár a sátor még
oly régi is, és nernezdarabokat az időjárás akárhogyan
megviselte is, a nomád nő azt hiszi, hogy a bilbag foléke
sítése fényt kölcsönöz a háztartásnak s ezért van az, hogy
e kötelek készítésében a nomád leányok igyekeznek mű
vészi ügyességüket elárulni.

A sátor belső berendezéséről szólva a kerege fáinak vé
gére a különböző kisebb-nagyobb kab-okat és leburdsin
okat (zsákok) akasztják, melyek részint élelmiszerek: liszt,
rizs, gabona és só, részint az állatok gyapjának és szőrének
tartására szolgálnak; míg a fegyverek, lószerszámok, nyer
gek és más, a férfiak tulajdonát képező tárgyak, az úgyne
vezett nyilakról (ok) csüngnek le. A csagarakról, különö
sen télen, a füstölni való hús lóg alá, mert ez alatt van a sá
tor közepén az ocsag, a tűzhely, melyet minden nomád
nagy tiszteletben tart, úgyszólván a ház szentségének te
kint s a amelyet átlépni vagy beleköpni nemcsak illemet
sértő dolognak, hanem egyenesen bűnnek tartja. A tűzhe
lyen felül levő rész, az egész sátornak tör nevű (szó sze
rint: felül) díszhelye a legjobb nernezdarabokkal vagy sző
nyegekkel van leterítve, melyen csak vendégek és az idő
sebb férfiak foglalnak helyet, míg a tűzhelyen alul s az aj
tótól közvetlenül jobbra és balra levő rész neve eden vagy
iden, mely az ivóedények s néha a tüzelőanyag helye.

A sátor különböző bútorai közt a kazán vagy üst
(kazan, kazgan), vasláb Cűcs-ajae, három láb), csípővas
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(kizgacs), különféle alakú tálak (kab és szabak), kanalak
(kasuk), habmeró kanalak (csörnücs), a fából és vasból ké
szült fazekak (csömlek; a vasfazekak Oroszországból szál
líttatnak) foglalják el az első helyet; míg a pusztaság más
helyein, hol az erkölcsi élet más sajátságokat idézett elő,
egyéb háziszerek is találhatók. Így például a turkornán sá
torában, a bemenettől jobb felől a hosszabb és rövidebb
láncok, a lábra és kézre való bilincsek, vas nyakörvek és
más, a rabszolgákra használt tárgyak vannak felfüggesztve;
míg a kírgízeknél a sátor ezen helyét nagy kimíszos edény
(szaba), vagy kimisztömlő (turszulz) foglalja el, még pedig
az első vagy négyszögű faállványra (szaba-ajak) van felál
lítva, melynek befelé fordított oldalán vésetek ékeskednek.
Vedrek, csöbrok, korsók és más edények - melyeket legin
kább fából maguk a nomádok csinálnak, de természetesen
ügyetlen és primitív formában - a gazdagok lakásában a
nők és szolgák által lakott melléksátrakban helyeztetnek el.
A fából való háziszerek tekintetében általában azt állíthat
juk, hogy ezek csak a kínai vagy orosz műveltség határán
lakó nomádoknál találhatók fel, de a turkománoknál soha
vagy legalább ritkán. Ide számítandók az egyenkint előfor
duló bútordarabok, mint ágy Curuns, székek, szekrények és
ládák, melyek a tőrülmetszett nomád élettel ellenkeznek;
mert a nehéz és kemény tárgyak az örökös vandoréletnek
csak terhére vannak. Ugyanezt mondhatjuk a földművelés
hez való szerszámokról is, melyek csak a pusztaság szélén
lakó nomádok sátorában fordulnak elő, olyan nomadoké
ban, akiknek vándorlási tere már korlátolt s akik az ősi ál
lapotból félnomád életmódra vezető átmeneti fokon állnak.

Ami egy sátor költségét illeti, a jól épített körülbelül két
száz, a legszegényesebb pedig ötven forintba kerül. Az el
ső általában az oj-v», az utóbbi pedig az oroszok által dzsu
lamejk-nek nevezett, rögtönzött kis sátorra vonatkozik,
mely szó a kirgizeknél helyesebben dzsolum-oj. Közép
Ázsiában jolum-oj, azaz: utazó sátor, a jol, út és o/,xcviii sá
tor szókból. Van ezenkívül a sátornak még egy neme, a kos
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nevű, a nomádok legprimitívebb lakása, mely négy, hosz
szában felállított rúdra terített fedélből áll és kúp alakú.

Ami a szilárd épületekhez, különösen pedig az európai
házakhoz szokott utazót legjobban meglepi, azon aránylag
nagyobb szabad térség és kényelmesség, amelyet belső
Ázsia nomád fiainak szellójárta lakása nyújt s a kőépületek
hiányát legkevésbé sem érezteti. Minden tárgynak megvan
még az ős időkben meghatározott saját helye; innen van
az, hogy a csak valamennyire is tágas sátorban nappal
negyven, éjjel húsz ember elférhet s azonkívül a nomád
összes ingóságainak is a sátorban van helye részint felfüg
gesztve, részint a földön a sátor oldalánál. Míg a ház urn a
férficsoporttal a tör-ön telepszik le, a zsákok és ládák köz
vetlen szomszédságában s a tűzhelytől jobbra és balra a
fekvőhelyek, illetőleg a nappal összegöngyölített nernezda
rabok vannak, addig a háziasszony a többi nőkkel és gyer
mekekkel az ajtótól balra levő szögletet, a férfiszolgák el
lenben a szemközti térséget foglalják el és hallatlan dolog,
hogy valaki szükség, vagy a háziúr parancsa nélkül meg
változtassa saját helyét. A rendetlenségnek és tisztátalan
ságnak - mely az Eneze- és Samr-beduínok hosszúkás, te
veszőrből csinált sátorában uralkodik - a törökök nemez
sátorában semmi nyomát nem találhatjuk.

8. Ételek és italok

A nagy-ehetőségnek oka, melyet az árják és sérniek
szemökre hányhatnak a török-tatároknak, nem annyira a
törökségnek tuljadonát képező ftzíkumban mint inkább az
éghajlat hatásában és azon élelmiszerek minőségében rei
lik, melyekkel e néptörzs nomádjai eleitől fogva táplálkoz
talc Ámbár meglehetős bizonyossággal állíthatjuk, hogy
úgy a hús, mint a növény egyformán tápláléka volt a török
ősembernek, mégis azt találjuk, hogy például az arab sá
torlakók több húst fogyasztanak el naponkint való étkezé-
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sük alkalmával, mint a pusztai törökök, annak dacára,
hogy mindkettőjüknek elegendő nyáj áll rendelkezésükre,
s hogy éppen a táplálék jobb minősége mellett kevesebb
mennyiségre van szükség, minélfogva a beduint - a török
höz hasonlítva - jogosan megilleti a józan és mértékletes
cím. Tekintetbe kell venni továbbá azt is, hogy az arabok
őshazájának éghajlati viszonyai - tudniillik a 20. és 32.
északi szélességi fok között, harmincfoknyi meleg általá
nos hőmérséklet mellett - már magában véve is ritkább és
kevesebb étkezést kívánnak, úgy hogy míg a török gyanít
ható őshonában, tudniillik az északi szélesség 38. és 58. fo
ka közt, túlnyomólag húvös, sőt fagyos hőmérséklet mel
lett naponkint háromszor történő étkezéssel kénytelen
edzeni testét az éghajlat hatása ellen, addig a beduinnak
egyszeri evés is teljesen elég. Az északi és déli nomádok
ételmennyiségében tapasztalható különbségek összeha
sonlítása mellett azt sem szabad elfeledni, hogy a déliek a
talaj bizonyos termékeiben, például a datolyában, vad
szarvasgornbában, olyan cukor- és liszttartalmú növényt ta
lálnak, amelyet az északi puszták növényvrlagaban semmi
sem pótol, szóval, hogy a török-tatárnak - a körülmények
től oly sok oldalról lévén kényszerítve - nemcsak többet,
hanem gyakrabban is kell ennie, mint a jobban délre lakó
inini és sémi eredetű nomád társainak.

A török nomádok élelme, mert baromtenyésztők s főleg
juhuk legtöbb van, minden időben határozottan tejbol ál
lott, amit azonban nem annyira a frissen fejt tej minőségé
ben - melyet csak gyermekek és betegek isznak=-, mint in
kább a belőle csinált tejételek és tejitalok alakjában hasz
náltak. Ilyen a) az ajran (régibb és helyesebb formájában
agiran, savanyított) juh- és tevetejböl készített savanyú ital.
Az ajran, miből a nomád hihetetlen mennyiségűt tud egy
szerre meginni, a forró nyári időben hüsítőleg és frissítőleg
hat s a szomjúságot több órára eloltja. Minthogy az ajran
nagyon el van és el volt terjedve, a nomádok ezt már ele
itől fogva megsürítették és megszárították, hogy hosszabb
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útra magukkal vihessék. Ilyen állapotában az ajran leurut
nevet kap, mely szó szerint -száradtat- jelent, de általában
helytelenül használják «sajt» értelemben, mert az európai ér
telemben vett sajtnernek készítése ismeretlen volt s most is
az a törökök előtt. A sűrített ajranból csinált kurutgolyóc
skákat vagy napon megszárítják, vagy zsírban kisütik és így
több hónapon át eltarthatják. Még a sós, keserű pusztai for
rások vizét is ihatóvá lehet tenni a kuruttal, úgy, hogy a víz
zel félig töltött edénybe belemorzsolják a kurutgolyócskát,
így aztán az ajranhoz hasonló ízű italt kapnak. Az ajran ké
szítésén kívül ősidők óta kitűntek a törökök a jogurt vagy
jourt (aludttej) csinálásában, mely speciális török tejételt ko
vásszal vagy már kész jogurttal készítik s valóban a legjobb
és legegészségesebb étel. Míg a kurut csak a pusztaság la
kóinál fordul elő, az ajran és jourt a már századok óta meg
települt törököknél is megmaradt s ezeket az oszmánok gaz
dag asztalának finom nyalánkságai sem tudták kiszorítani. A
legjobb jourt juhtejből, a legrosszabb pedig tevetejból ké
szül. Mint a jourt, úgy a kimisz is török specialitás, de figye
lemre méltó, hogy csak azon nomádoknál található, akiknek
ősi primitív életmódjára a megtelepült szomszéd népek kul
túrája legkevesebbet hatott, akik a messze terülő, beláthatat
lan pusztaságon háborítatlanul foglalkozhatnak a lótenyész
téssel. Így például a turkomanok és kara-kalpakok közt nem
olyan kedves ital és tápszer a kimisz, mint a tórülrnetszett
nomádoknak ismert kazak- és kara-kirgtzeknél. Ez a körül
mény természetesen összefügg azzal is, hogy a kirgizek a
legnagyobb mértékben foglalkoznak a lótenyésztéssel, már
pedig a kimisz készítésére tulajdonképp csak a lótej alkalmas
igazán. A turkornánok is lótenyésztők ugyan, de nincsenek
méneseík, hanem mindenki nevel magának néhány lovat,
mint a mezopotámiai beduinok s ámbár mind a kettő
testestül-lelkestül nomád, semmi különös élvezetet nem talál
a kímíszben. Egyébiránt amint a kimiszt mindig csak a lóte
nyésztő pusztai lakosok készítették különösen, úgy a haza -
rizsből vagy kölesből erjesztett ital - részint a félnomádoknál,
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részint az egészen megtelepült törököknél volt használatban.
A boza, mely a rnéhsor egy neme, ma inkább a nők és gyer
mekek itala, de úgy látszik, hogy régebben a részegítő italok
közé tartozott, mert a legrégibb török nyelvemlékben mint
ilyen van említve.

A tejből készített ételek után a köles (tarih) foglalja el az
első helyet a nomádok élelmiszerei közt, mely növény mű
velése nem kíván fáradságot s mely a legrosszabb talajon
terem. Leggyakrabban tejben főzve, kása alakjában és bő
ven megzsírozva eszik; néha pedig megpirítják, aztán szét
dörzsölik és úgy fogyasztják el, amikor talkan nevet kap,
ámbár talkant búzából is készítenek. Egy tarisznya ilyen
liszt gyakran több napon át elegendő táplálékot ad a lo
vagló nomádnak, mert egy maroknyi talkan és egy ital víz
hosszabb időre kielégíti. Speciális kirgiz és turkomán tész
ta a baurszalz, vagyis metélt tészta búzalisztből, melyet
vagy főznek, vagy pedig - s ez gyakoribb eset - zsírban
sütnek és útra való eleségül használnak. Baurszak jelenté
se tulajdonképpen bél, s úgy látszik, hogy a hosszú, egy
mással osszebonyolódott tésztadaraboknak ahhoz való ha
sonlóságáért nevezték így.

Ami a többi líszttartalmü ételeket illeti, az idegen kultú
ra hatása következtében délen, tudniillik a turkománoknál
a rizs nagyon elterjedt, míg a kánságok északi részén még
búzalisztet is szereznek a vagyonosabbak; de ezek csak
idegen fényűzési cikkek s ha a beduinoknál jelentéktelen
szerept játszik a lisztből készített étel, annál inkább állíthat
juk ezt a törökökről.

Húst - mint: már említők - csak ünnepélyek és kedves
vendég érkezése alkalmával esznek; vagy üstben főzik, s
ilyenkor csak magát: a húst eszik és a levet utána isszák,
vagy füstölt állapotban mint haurma-; főzik meg kölessel.
Első esetben a tiszteltebb rendbelíeknek joguk van némi
nyalánkságokhoz is, sőt - mint már előbb említettük - az
egyes törzsek ízlésük és kedvük szerint tesznek különbsé
get a hús különféle darabjai között.
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Nagyon el van s eleitől fogva el volt terjedve a török no
mádok közt a bis-barmae, melynek szó szerint való jelen
tése «öt ujj-, nemcsak azért, hogy ujjal eszik, mint Budagov
magyarázza,' hanem azért is, hogy e húsételt hosszúkás da
rabokra metélik és így zsírban sütik. A bís-barrnak-ot külö
nös előszeretettel juhhúsból, míg a torama-t - apró húsda
rabok hagymával és bő mártással főzve - marhahúsból ké
szítik, mely utóbbi a kara-kalpakoknal szokásos, minthogy
ezek leginkább szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkoznak.
Ez a torarna, melynek jelentése -szétvagdalt-, emlékeztet
bennünket a magyar -gulyasos-ra, amelyet hasonló módon
készítenek. Hurkát csak lóhúsból csinálnak, mégpedig
vagy metélt hússal töltve (ez a hazi), vagy pedig zsiradék
kal (parti). Ami a török nomádok húsételeinél legjobban
feltűnik, az a -pecsenye- fogalmának teljes hiánya, s való
ban sehol sem találjuk említve, hogy az efféle hús valaha
kedveltségnek örvendett volna. Ez a körülmény annál fel
tűnőbb, mert hiszen a hús képezte tulajdonképpen a no
mádok fő élelmiszerét, a táplálékot par excellence, amint
ezt az erre vonatkozó szóból legjobban láthatjuk. Így az et
(hús) szó etimonja azonos az esz-szel (enni);mx továbbá a
magyar hús szó eredeti jelentése is: étel, ennivaló, mint
hogy egyeredetű a török as, is (étel) szóval, amely viszony
megvan az arab Lahm (hús és táplálék) szóban is

A növényi eledelek sohasem voltak különösen elterjedve
a török nomádoknál, nem is mutathattak ezek iránt semmi
hajlamot; mert Ázsia pusztáin, némely gyökérnövények ki
vételével, minő a sárgarépa, hagyma és az eleagnus bo
gyói, semmi olyan nem tenyészik, ami ehető volna, a ker
ti vetemények és dinnyék pedig csak a pusztaság szélén,
ahol víz van, termelhetők.

Arni a különböző étkezéseket illeti, az első kevéssel a
nap fölkelte után szokott megtartatni, miután a nyájak el
széledtek a legelőn. Ez a reggeli étkezés, a kusluk, bősé
ges lakomából áll s az évszakokhoz, a nomádok körülmé
nyeihez vagy vagyoni állapotához van alkalmazva. Ezt kö-
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veti 11-12 óra közt az ebéd, csast-jimegi s naplemente
után a vacasora, kidse-jimegi. Az egyes étkezések közt sem
minőség, sem mennyiség tekintetében nem tesznek kü
lönbséget s kivételek csak bizonyos vendégségek, lako
mák (toj) alkalmával történnek, melyeknek vagy családi,
vagy vallási jellegük van. A vallásban ugyan kevés ürügyet
talál a nomád a lakornázásra, de annál több alkalmat nyúj
tanak a nemzeti szokások, mint pl. a menyegző, születés
és halálozás, különösen pedig az október vége felé, vagy
néhol későbben, tartatni szokott szokum, azaz lakmározás
a marhavágás alkalmával, vagyis azon időben, mikor a
megfüstölní és eltenni való húst készítik. E szokumra em
lékeztet a magyar disznátor, melyet körülbelül ugyanazon
időben s olyan ünnepies színezettel szoktak megtartani. A
pusztán s főleg a kírgizeknél a szokurnra szánt napok ha
tártalan vidámságnak vannak szentelve, vannak játékok,
versenyfutások és mindenféle mulatságok, s aki nem tehe
ti, hogy barmot vágjon, szívesen fogadtatik a vagyono
sabbnak sátorában, hol a munkában való segédkezéséért a
levágott állatnak egyik vagy másik részét kapja jutalmul.
Régebben, mikor még a sámán vallás volt az uralkodó, a
sátorlakók kötelesek valának a leölt állatból egy, a szokás
által meghatározott részt adni a karnnak, valószínűleg az
áldozati ünnepnél osztott áldások megjutalarnzasaul, amely
adónemhez később a törzsek főnökei tartották jogukat s
egyebek közt a kara-kirgizek szultanjaí még ma is tartják,
míg máshol a mohamedán papság tart rá számot, mert az
őt illető részt, habár nem in natura", hanem megfelelő
pénzértékben átveszi. Ebben mindenütt egyforma maradt: a
világ. A Magyarországban lakó katolikus urál-altaji a meg
ölt disznónak véres hurkájával vagy sódarával tiszteli meg
a falusi papot, míg a távolban, Közép-Ázsia pusztáin lakó
törzsrokona keöze-t (lapocka) vagy kövér farkat visz az
akhondnak vagy mollának.
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9. Születés

Minthogy a nomád nőt egész terhessége alatt, sőt még
az utolsó napokban sem kímélik semmi munkától és fárad
ságtól és legkevesebb tekintettel sincsenek reá, azért néha
napi munkája közben lepik meg a szülés első fájdalmai. Az
első segítséget természetesen az au! idősebb asszonyai
nyújtják, akik arról gondoskodnak, hogy a szenvedőt az
Albaszti (álnyomás), ezen ártalmas szellem kártékony ha
tásától varázsszerekkel megszabadítsák, mi célból a terhes
nőnek már régóta nyakán hordott turnarokat (amulet) hely
reigazítják és ralehelnek. Ha hevesebbek a fájdalmak, ak
kor egy kedvelt, már készen levő nuszkha-t (talizmán) víz
be mártanak s ezzel a szülendőt megitatják, azon hitben,
hogy a szónak szellemi csodaereje átment a tintára s ez
most közvetetlenül hatni fog. Más helyen a gonosz
Albasztí-t lármával igyekeznek elijeszteni, amennyiben 8

sátor külső oldalát botokkal verik, kiabálni és ordítani kez
denek, vagy ahol lőfegyverek vannak, folytonosan lövöl
döznek puskával; míg ott, hol az iszlám nem vert erős gyö
keret, a régi sámánhit maradványának, az Öj-karaszi-nak
(a sátor rossz szelleme) áldoznak a lobogó tűzbe dobott
zsírdarabokkal, mégpedig kedvelt bárányzsírral, s ha mind
ez nem használ, végül a varázsköteléket (hag) alkalmaz
zák, úgy, hogy a vajúdó asszonyt valamely izmos kezű fér
fi erős kötéllel összekötözi, mégpedig úgy, hogy a nő kar
jain sokáig sebhelyek vagy sávok látszanak, mert ősi török
vélemény szerint így kell elvenni a rossz szellem erejét és
ártalmatlanná tenni befolyását.

A szülés alatt leginkább félig fekvő helyzetben van 8 nő,
sőt sok helyen karjai alatt megfogva a tünlük (a sátor tete
jén levő nyílás) felé magasra emelik, míg az újonnan szü
letettet az aulnak egyik legvénebb asszonya veszi át, néha
egy levágott báránynak még meleg bőrébe takarja s ha fiú,
a tor-re (a felső hely), ha leány, az eden-re (a sátor alsó ré
sze) fekteti le. Azonkívül nem felejtik el a levágott allatna k
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csigolyáit fölakasztani a sátorban, hogy az újszülöttnek az
allatéhoz hasonló er6s nyaka legyen, valamint azt sem,
hogy a túzre b6ven dobjanak zsírt azon célból, hogy az
anya a rossz szellem okozta utófájdalmaktól megszabadul
jon s ha ez mindennek dacára nem történeík meg, a követ
kezó eszközökhez nyúlnak:

a) A ménesb61 egy világos és nagy szernú lovat vezetnek
eló, melynek orrát a 116 melléhez érintik, hogy ezáltal a
rossz szellemet elűzzék.

b) Egy bagolyt hoznak a sátorba és kiabálni kényszerítik,
hogy hangjától a rossz szellem megijedjen. E madárnak kü
lönösen sok titkos erót tulajdonítanak, s ezért tollát taliz
mánnak használják a gyermekek sipkájára.

e) Hasonló okból valami ragadozó madarat tesznek az
anya mellére.

d) Egressel dobálják a szenvedőt, azon reményben, hogy
a rossz szellem erre rá fog ragadni, vagy pedig meggyújtják
e bogyókat, hogy szagával elijesszék.

e) Egy kardot ásnak a földbe vánkosa mellé hegyével föl
felé, hogy ennek megpillantása elríasza a rossz szellemet.

J) Hívnak egy bakhsí-t (dalnok és varázsló), aki a sátor
ba rohanva a szenvedóból könnyCí botütésekkel igyekszik
kiCízni a kínzó szellemet. S ha mindez nem használ, csak
akkor veszik ki kézzel a szülepet.

Az újszülött nemi különbségét illetőleg könnyen érthe
t6, hogy a fiút éppen oly örömmel fogadják, amily kelle
metlen vendégnek, sót sok esetben egyenesen szeren
csétlenségnek tekintik a leányt. E tekintetben Ázsia összes
népei - álljanak bár a kultúra legmagasabb vagy legala
csonyabb fokán - mindig egyformák voltaic A 116 a gyen
geséget és szemérmességet, a férfi ellenben az erőt és
büszkeséget, egy au! alapítóját és a család támaszát kép
viseli, s amint már sok ídóvel ezelőtt a letelepült, bizo
nyos kultúrának örvendő ujguroknál irányadóul szerepelt
eme vers:
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Jobb, ha leány nem születik, vagy nem marad életben,
Ha születik is, jobb, ha a .föld a/au van,
Ha a halotti tor összeesik a születéssel,

éppen úgy halljuk még ma is a kirgizeknél e közmon
dást: -Tuzdi köp szaktama - szu bolur, kizdi köp szaktarna
- kul bolur- azaz: ne tartogasd sokáig a sót, mert vízzé lesz,
ne tartsd sokáig a leányt, mert rabnóvé lesz. E felfogással
megegyezőleg könnyen érthető, ha egy gyermek születését,
főleg a gazdagok, gyakran nagy ünnepiességgel ülik meg,
melyben nemcsak a legközelebbi rokonok, hanem a legtá
volabbi barátok és ismerősök is részt vesznek. A boldog
apa tivornyát ad, versenyfutást és párviadalt rendez és min
den hozzátartozóival azon jövendölésekben gyönyörködik,
melyeket a vendégektől hall az újszülött megpillantásakor,
vagy amelyeket a bakhsi dünnyögve énekel versekben.

Az újszülöttet a jelenlevő asszonyok azonnal megmos
sák, arany- vagy ezüstpénzt vagy -gombokat téve a vízbe,
hogy a nernesércekkel való érintkezés gazdaggá tegye őt.
Azután vászonba göngyölik úgy, hogy csak az arca látszik.
I-Járom napig az anya fekvőhelye mellett marad, s csak a
negyedik napon fektetik bölcsőbe, mely legtöbbször négy
rúdra kötött vászonkendőből áll s olyan bölcsőnek előnyt
adnak, amelyben már feküdt gyermek. A derékaljat tavaszi
nyírású báránygyapjú képezi, de amelyet, a tisztaság és
egészség tekintetbevétele nélkül, a gazdagoknál is csak
hetenkint egyszer cserélnek föl. Naponkint való fürdőben
nincs hiány, mely sós vízbe való többszörös bemártasból
áll, melynek megtörténte után a gyermeket megtörülik s
vajjal vagy bárányzsírral bekenik, hogy csuklói megerősöd
jenek; s csak 40 nap eltelte után húzzák le róla azon inget,
melyet születésekor kapott, és ezen inget, mely a napon
kinti kenés miatt zsíros, vagy a kutyának dobják, hogy ez
zel a gyermeknek minden jövendőbeli betegségét maga
hoz vegye, vagy pedig megtakarítják s ekkor a felnőttek
nek gyógyítószer gyanánt szolgál olyanformán, hogy ez in-

236



gecskét testük fájós részén hordják, azon hitben, hogy a
még ártatlan embernek egykori ruhája biztos szer a rossz
szellemek eltávolítására.

A gyermek első táplálékát természetesen anyja emlőjé
ből kapja, s csak a legritkább esetben fogadnak dajkát
(imcseh-ana, emlő-anya és szüt-ana, tej-anya). A törökök
általában vérrokonnak tekintik a dajkát s amint a nomád
mostohaanyjának tartja szoptatódajkáját, úgy az oszmánok
nal is meg van engedve a hárembe való szabad belépés a
tejtestvérnek, ami különben csak a vérrokonoknak a kivált
sága. Hogy a csecsemővel a legnagyobb gyöngédséggel és
gonddal bánnak, alig szükséges említeni. Különösen a go
nosz szemektől féltik, melynek befolyását kevés dialektikus
különbséggel köz-tiji-nek (a szem érintése) nevezik s ezt
minden lehetséges eszközzel igyekeznek elhárítani. Leg
először is azzal akarják megcsalni az alattomos ellenséget,
hogy a gyermeket nem saját, hanem más idegen s lehető
leg rút és kellemetlen néven nevezik, mintha ezzel akarnák
bebizonyítani a rossz szellemnek, hogy a csecsemő irányá
ban semmi szimpátiájuk és érdekük nincs s az őt érendő
szerencsétlenség őket legkevésbé sem aggasztja. Ilyen ne
vek pl. Jaman bala (rossz gyermek), Tentek bala (ostoba
gyermek), Dsinli bala (ördöngős gyermek), Uru bala (tol
vaj gyermek), vagy a leányoknál: Kara-csacs (fekete hajú),
Koj-közű (juh-szernú) stb. Némely nomádok e cselt annyi
ra viszik, hogy az anya vagy a családnak más női tagja
minden reggel sírva kiabálja: «Oh, jaj, meghalt a gyerme
kernl-, hogy e siránkozással tévútra vezessék a rossz szel
lemet. A gonosz szemek hatása ellen különféle talizmáno
kat is használnak, melyeket részint a sipkára, részint a ru
ha bal ujjára kötnek vászonból vagy bőrből való arnuletbe.
E talizmánok vagy teleírott papírdarabokból, vagy a juh
szemgolyójából, fekete kavicsból, saskörmökből, bagoly
tollakból, vagy végre olyan napbarnította s időjárás által
megviselt rongyokból állanak, melyeket a szél valamely fo
gadalmi cserjéről lefújt.
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Különös szertartással jár az újszülöttnek elnevezése. A
mohamedán kultúrában előre haladottaknál a molla, e val
lás befolyásától még messze levőknél pedig a bakhsí az, aki
hivatalosan nevet ad a gyermeknek, amely megkeresztelés
magától érthetőleg lakomával van összekötve. Ahol a n1olla
viszi e szerepet, a gyermekek legtöbbnyire valódi moha111e_
dán, azaz arab vagy perzsa neveket kapnak, csakhogy a Sé
mi és árja hangokat a nomádoknak ural-altaji beszédszerve
gyakran a fölismerhetetlenségig eltorzítja, így pl. Mohan1ec1_
bői Membet, Khodsaból Kosa, Khoszruból Kuszi·ai

1
Musztafából Busztapa lesz. Ahol nem a molla a hangac1~'
vagyis a mohamedán műveltség határvonalától távol eső Vi~
dékeken, úgy a férfiak, mint a nők nevei valódi török ere
detúek s leginkább olyan erényekre és előnyökre vonat
koznak, melyeket a nomád dicséretre méltóknak tart. Innét
vannak az ilyen nevek: Kücsüm (erő), Arszlan (oroszlán)
Iszen-kíldí (szívesen fogadott), Altin (arany), Timur (vas)'
Csapar (nyargaló), Isim (villám), Tangri-berdí (isten adta)'
vagy nőknél Aj-jaktim (holdvilágom), Kízíl-gül (piros ró~
zsa) stb. Úgy látszik, a hajdankorban szokás volt a törökök
nél, hogy a születéskor kapott név mellé később valami tu
lajdonságnevet vettek föl, így pl. a szevük (kedves, szere
tett), kara (fekete), oraz (szerencsés) szók mellé a tikerz,
telein, tegin (nevezett, nevű)?' járulván a hístóríaílag ismere
tes Szebuktekin (helyesebben Szevüktekin, kedvesnek ne
vezett'"), Karatekin, Oraztekin, Alpteteirt" stb. nevek szár
maztak, olyan nevek, melyeket - mint a históriából látjuk _
csak kitCínő személyek használtak.

A gyermeknek csak akkor vágjak le először körmeit ke
zéről és lábáról s akkor borotválják le haját, mikor már
egyéves, midőn körmeit gondosan összegyűjtik s gyapjúba
göngyölve megégetik. Ha a gyermek még ekkor nem tud
járni, anyja, vagy a sátor legidősebb asszonya tarka zsinórt
erősít jobb lábára hosszában, s azt egy vágással elmetszi,
így akarván erőszakosan feloldozni azt a titkos varázst,
amelynek tulajdonítják azt, hogy a gyermek mindeddig ga-
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tolva volt lábának szabad használatában. Más helyeken,
név szerint a félnomádoknál e babonan kívül még kis to
lókocsival (atale" arabaszi, labkocsí) segítenek a gyermek
járásán. Később pedig, hogy beszélni tanuljon, madarak
megfőzött nyelvével, vagy kedves vendégek étel- és ital
maradékaíval etetik és itatják a gyermeket.

Alig lett két-, vagy hároméves a gyermek, valamely idő
sebb, szelíd lóra ültetik egy acsamaj, vagy kirgizesen
asamaj nevű gyermeknyeregbe és megkapja az első leckét
a lovaglásban, mely a nomádok felfogása szerint éppen oly
szükséges az életben, mint a menés és ülés. A gyermek
nyereg tulajdonképpen két egymáson keresztültett hajlé
kony botból áll, melyek három oldalról egészen körülve
szik a gyermeket, ami azonban nem akadályozza meg,
hogy a gyermek fejét, hátát és oldalát ki ne sebesítsék a
botok az állat gyors mozgása következtében. A kis
turkomán bámulatos sztoicizmussal állja ki e gyakorlatot s
még az anyák is csak ritkán nyújtják ki kezüket a legény
ke után vagy ritkán mutatnak aggodalmat az első lovaglá
si kísérlet alkalmával.

Minthogy a születésre vonatkozó szokásokban a pusztaság
más helyein némi különbséget vehetünk észre, közlünk itt egy
leírást a Szernípalatínszk környékén lakó kirgizek életéből."

«Mihelyt a nőnél a szülési fájdalmak elkezdődnek, az aul
valamennyi asszonya összegyűl nála, hogy segítsenek raj
ta. Kevéssel a szülés bekövetkezése előtt a sátor oldalához
erősített kötelet adnak a nő kezébe, hogy annál fogva tart
sa magát. A szülés pillanatában letérdel, két nő fogja, egy
harmadik pedog hátulról átkarolja, egyik térdét keresztbe
támasztja és derekát két kézzel szorítja. Ha a szülés meg
történt, a nő derekát pólyákba burkolják s a fekvóhelyre
viszik, hol féligfekve- parnáktól körülvéve - pihen, de kü
lönös kívánatára azt is megengedik, hogy egészen lefeküd
jék. Ha mindez megtörtént, a nőn keresztül egy kötelet
húznak, melyre néhány vallásos könyvet akasztanak, hogy
az ördögöt (sajtan, sátán) távol tartsák.
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«Az asszonyok egész éjjel a gyermekágyas mellett ma
radnak a sátorban, gyertyát vagy éjjeli lámpát gyújtanak s
vigyáznak rá, hogy a tűzhelyen el ne aludjék a tűz, mert
különben jön az ördög és bajt okoz.

«Közvetlenül a lebetegedés után egy kost vágnak le,
melynek jobb oldali hátsó címerét, máját, hájas farkát, hát
gerincét és nyakát üstben megfőzik, a többi részét pedig
nyersen félreteszik s a szülésre következő három nap fo
lyamán elégetik.

«Mikor a tűzre föltett hús már elkészült, összehívják a
szomszédokat, hogy tudtukra adják a gyermek születését;
a megfőtt húst kiosztják a jelenlevők közt; a nyakát azon
nő kapja, aki a gyermeket elfogadta.

«A szülésre következő nap különösen boldog mindenki
re nézve, s ezt vidámságban töltik el; az összegyűlt asszo
nyokat tehetségük szerint megvendégelik. Három nap múl
va a gyerekágyas asszony, ha már van annyi ereje, fölkel
ágyából és - ha éppen tél van - fürdőszobába (azaz: egy
arra szolgáló sátorba) megy; nyáron pedig úgy mosakodik,
hogy a sátorban avarfűvel önti le magát. Közvetlenül a für
dés után -szurpa-t, azaz juhhúsból csinált és fahéjjal jól be
hintett húslevet iszik, amely különben is főleg gyermek
ágyasok ételéül szolgál.

«Most a fekvőhely fölött lógó vallásos könyveket eltávo
lítják; a gyermekágyast már tisztának tekintik, s most ismét
lehet neki a férjének ételt adnia, ami a szülés utáni első na
pokban nem volt megengedve.

«Ha a szülés nem történik könnyen, mindenekelőtt ki
kergetnek minden asszonyt a sátorból, mert azt hiszik,
hogy van közöttük egy gonosz és a -sajtau-tól megszállott
nő. Ellenben a család férfitagjai begyűlnek a sátorba, a sá
toron kívül pedig körben állnak az aul többi lakosai. Ek
kor aztán lármáznak, kiabálnak, lövöldöznek, ostorokkal
pattognak, sőt közbe-közbe - bár csak látszólag - a gyer
mekágyasra is ütnek. Azután hívnak egy -dargon-s? azaz
az orvosság hatásával ismerős embert, vagyis néminemű
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orvost, de gyakrabban egy bahsza-c. '0 A baksza egy
-kobísza-" nevű húros hangszeren játszik, miközben görcsös
rangatózasba esik és ilyen állapotban tud gyógyítani. Ha a
szülenclő asszony állapota rendkívül veszélyes, két bakszat
hívnak. Nők is lehetnek bakszak, de ez ritkább eset.

«Az egy baksza által végzett szertartás következőleg
megy végbe. A sátorban minden tüzet eloltanak, még a sá
tor közepén a tCízhelyen lobogót is. A beteget a tűzhelyre
fektetik, míg a baksza, hosszú fehér inget véve magára, le
térdel és -kobísza-jat (háromhúros, mandolinhoz hasonló
hangszer, melynek szélére mindenféle érccífrasagok van
nak aggatva) maga elébe veszi. Először lassan ide-oda haj
longva játszik hangszerén, időről időre rázva azt, minek
következtében a ráakasztott ércdarabok csengenek; azután
rezgő, alig hallható hangon vad és idegenszerű dallamot
énekel. Közbe-közbe tagolatlan, hangos kiáltásokkal sza
kítja félbe az éneket; közbe-közbe megszűnik a hangszer
kísérete. Végre minden csendessé lesz, de csak egy pilla
natig; a baksza felugrik helyéről eltorzított arccal és szemét
forgatva hangszerét eldobja magától és elkezd körben jár
kálni a sátorban; nyilvánvaló, hogy nincs eszénél. Csak jár,
csak botorkál; majd a körűlállókra esik, fölemelkedik, kia
bál, zokog, kezeit harapdálja, aztán összegörbül, mintha
görcs húzná, majd fölugrik magasra, egyik vagy másik pár
nát megragadja fogaival és eldobja, szóval: őrjöng. Akkor
dühös igazán ez az őrjöngés, ha - ami gyakran történik -
két bakszat hívtak; igyekeznek egymáson túltenni, harap
dálják és égő üszökkel dobálják egymást stb., s az őrjön
géssel nem hagynak föl addig, míg a gyöngébb baksza
erőtlenül össze nem rogy. Eközben - a kirgizek véleménye
szerint az őrjöngés következtében - meg kell történni a
szülésnek. Ha a szülep nem akar kijönni, az asszonyt nagy
bő nadraba öltöztetik, mely egyszersmind az egész öltönyt
beburkolja, aztán egy kírgízzel lóra ültetik, aki nyargal ve
le messze hegyen-völgyön keresztül, kísérve az aulnak lár
mázó, kiabáló lakosaitól.
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«De hát mit használ ez?» kérdé a tudósító. «Néha hasz_
nál, néha pedig meghal a nó-, válaszolá nyugodtan az et
beszélő asszony.

«Ha a nő e vad lovaglásból életben tér is vissza, minden,
esetre el van ájulva; a baksza kezeivel homlokát dörzsöli
nyelvét kihúzza és pofon üti. Ha ez nem használ, v~1gyis ,;
nő nem ébred föl aléltságából, egy kovácsot hívnak, aki
nek oly derekasan kell verni az izzó vasat üllőjén, hogy a
szikrák mindenfelé szálljanak; sőt az izzó vasat közel tart
ják a nő arcához; a baksza beszél hozzá, mire őneki azt
kell válaszolni: «Köszönöm, urarn.» Végre magához tér 1
megkínzott nő s elrebegi: «Köszönöm, urarn.» A kovács ek,
kor vasreszelőt dug a szájába, hogy tartsa azt fogaival. Vég,
re aztán békét hagynak a nőnek.

«A következő hét napon szjurpa-c (urühúsból csinált le
ves) kell innia a betegnek, mely bőven meg van hintve fa
héjjal, gyömbérrel, galanyával (kirgizül -dsemdsemil.,
oroszul -kalgan-) és egy ismeretlen gyökérrel, melyet a kir
gizek szarbug~nak neveznek.

«A baksza és társa, a kovács, gazdag ajándékot kapnak
a gyógyításért.

«Az újszülöttet legelőször azon habban fürösztik, ame
lyet közvetetlenül a szülés után megfőzött juh húsáról le
mertek; aztán a köldökét fekete kirgiz szapannal (szabin)
és vékony ürühájjal befödik és megkötik.

«A szülésre következő három napon nem az anya szop
tatja gyermekét, hanem az aulnak valamely másik asszo
nya, akinek éppen csecsemőgyermeke van.

«Mikor már a gyermek köldöke begyógyult, meleg sós
vízben fürösztik és minden egyében kívül valamely gyap
júszövet rongyaiba burkolják s így kell feküdnie, míg meg
szárad. Ezután szegfúborssal, galanyagyökérrel, gyömbér
rel és olvasztott orosz vajjal készített kenőccsel bedörzsö
lik. A gazdagabb kirgizek inget és felső ruhát varratnak a
gyermek számára, míg a szegények egyszerűen «dsabaga,~
ba" burkolják (így nevezik a tevények téli szőrét; tavasszal,
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mikor a teve vedlik, lejön róla a vastag nernezzé vált téli
szőr; a dsabaga nagyon finom és puha, mint a pehely). Hat:
hónapig naponkínt fürösztik a gyermeket meleg sós vízben
s dörzsölik a föntebb említett kenőccsel.

«A harmadik napon történik meg a gyermeknek ünne
piesen bölcsőbe való fektetése. A kirgiz bölcső" fúzfa
vesszőből van fonva; fölállítanak egy kis állványt, mely
nek alacsony párkánya és egy rúdja van a függöny szá
mára. Ez állványra erősítik a dsabaga-bol készült tulaj
c.lonképpen való agyacskat, olyanformán, hogy a bülcső
és ágyacska mindig tiszta. A gyermeket a bölcsőbe fekte
tik, puha teveszőr nemezbe burkolják s aztán egy széles
kötelékkel az állványhoz erősítik. A bepólyált gyermek
egészen szabadon s kényelmesen nyugszik s mindamel
lett nem eshetik ki a bölcsőből. Az anya rúdon hordozza
a bölcsőt, mint mi a kosarat fülénél fogva; lovon pedig
kényelmesen maga elébe teszi. Mivel e készülék ily
könnyen kezelhető, a kirgiz nők csak nagy ritkán veszik
karjaikra a gyermekeket.

«Az említett szertartást röviden így lehet összefoglalni.
Levágnak egy ürüt s összehívnak mine.len szomszédot és
barátot a lakomára; a legtekintélyesebb nő bölcsőbe fek
teti a gyermeket, a legtekintélyesebb férfi pedig nevet ad
neki. Gazdag kirgizeknél ma már egy molla jelenik meg
evégett, aki akkor imádságot is mond. A nevet egészen
szabadon és véletlenül választják, néha azon tárgy után,
ami az elnevezőnek éppen szemébe túnik, például
Kucsuk: (fiatal kutya); néha a leány -Ajgir- (csődör) nevet
kap. Ha az újszülött fiú, ez alkalomra versenyfutást ren
c.leznek, melyen hároméves lovakkal futtatnak; azonkívül
mindenféle más bohósagot követnek el, például két as
szonyt birokra küldenek, vagy olyan versenyfutást rendez
nek, hogy lovak helyett néhány asszony fut, de a pálya
hossza csak egy negyed verszt s a jutalom egy vég gyap
júszövetből áll. Néha az elsőszülött leány bölcsőbe fekte
tésekor is rendeznek ünnepet. Különben az előkelő kirgiz
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nők sohasem vesznek részt az ilyenkor tartott játékokban
és tréfákban, hanem csak nézókként szerepelnek.

«Gazdag kirgizeknél akkor is nagy ünnepiesség van, mi
kor a gyermek először nevet s mikor járni kezel. Ez utóbbi
alkalommal következő módon járnak el. A gyermek lá
bacskáit összekötik gyapjúzsinórral, elébe tesznek bizo
nyos étellel rakott tálat, aztán az aulnak egy tekintélyes as
szonya késsel elvágja e köteléket és kidobja a sátorból; e
tettéért ajándékot, egy vég kelmét kap. Erre aztán a jelen
levő vendégeket [óltartjak hússal, imádságot mondanak és
ki-ki elmondja a gyermeknek szerencsekívánatait, hogy
egészséges, gazdag és hosszú életű legyen.

«S akkor ismét lakomát tartanak, mikor a gyermek" há
roméves lett; ugyanis ekkor ültetik lóra legelőször. Ez ün
nepiesség alkalmával, mint rendesen, több marhát levág
nak, a szomszédokat összehívják és megvendégelik, csak
hogy a férfiak és nők külön-külön esznek. Az étkezés után
ismét mindenféle játékot és versenyfutást rendeznek, mely
nek bevégezte után a férfiak szétoszlanak, csak a nők s egy
férfi, az au! legtekintélyesebb embere maradnak ott. A nők
kihozzák a gyermeket a sátorból, a szülők átadják a jelen
levő kirgiz nemesnek, aki egy dsigitnek (kirgiz lovag)
nyújtja a lóra. A dsigit az egész aulon átlovagol a gyermek
kel s mindenki ajándékoz neki valamit. Rendesen úgy tesz
nek, hogy egy csődört ajándékoznak a gyermeknek, me
lyet valamely kedvelt kanca ellett ugyanazon évben, mikor
a gyermek született; mind a kettőt együtt nevelik fel, úgy
hogy mikor a gyermeket a meghatározott időben lóra ülte
tik, a ló ki van tanítva és olyan szelíd, mint egy hazieb.

«A fiúnál hétéves korában történik meg a szokásos kö
rülmetélés, amelyet szokás szerint valamely molla végez,
mely alkalommal szintán nagy ünnep van.

Ha a gyermek beteg, egy -dargon-i, vagy -balesza-« hív
nak; de a baksza sohasem dühöng és őrjöng valamely be
teg gyermek ágyánál, csak csöndesen játszik -kobísza-jan.
Ha hasfájása van a gyermeknek, a baksza száraz köpölyfé-
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lét tesz hasára, összerág szegfűborsot: vagy hagymát s ezen
nyálával megfecskendezi a gyermeket, vagy pedig csak rá
lehel; levagat egy fekete kost s ennek tüdejével üti a beteg
gyermeket.

«A -dargon- megtapogatja a betegnek ereit úgy, hogy
mindkét kezét annak halántékára és karjára teszi. Ha úgy
tartja, hogy a gyermek az anyja tejétől betegedett meg, meg
parancsolja az anyának, hogy három napig ne egyék, és va
lami gyönge forrazast vagy leöntést ad neki hanytatóul..

«Az alkalmaztatni szokott gyógyítószerek száma igen
nagy; a növényi orvosságokon kívül használnak asványfé
léket is, például cinóbert és higanyt, sőt a kinin gyógyító
hatása is ismeretes a kírgízeknél.,

10. Nevelés

Azon ismeretek, melyeket a fiatal nomáclnak meg kell
szereznie, tisztán tapasztalati természetúek s a gyakorlati
életre vonatkoznak. Mindenekelőtt tanulja ismerni, hogy
mi jó és mi ártalmas a marhának, amely őt legközelebbről
érdekli, mellyel úgyszólván a legszorosabb kapcsolatban
nevelkedik föl s amely kisgyermek korában játékszerét, if
júságában gyönyörüségét, érett férfi korában minden tö
rekvése és iparkodása központját képezi. Olyan helyeken,
ahol rabló farkasoktól nem lehet félni, gyakran hatéves
gyermekek állnak valamely számos teve-, vagy juhnyáj
élén s a kis pásztornak tekintélytelen termete dacára a ná
la sokkal nagyobb állatok vakon engedik magukat vezet
tetni a csöpp kis nomád csengő hangja által. S ez iparko
dik is azon, hogy hivatalának minél hívebben megfeleljen;
mert a legelők, fünemek és ivóvizek különbségéről 111:'ír
korán tudomást szerez magának; s én magam is nem egy
nomád gyereket ismertem, aki - dacára, hogy alig volt ti
zenkét éves - a puszta növényvtlagtinak legkülönbözőbb
fajaiban egészen jártas volt. Az apáról fiúra hagyomány-
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szerűleg átszálló ismeret gyorsan elterjed és mélyen bevé
sődik a puszta fiainak emlékezetébe. Olyan éghajlat alatt,
hol normális időjárás uralkodik, már a gyermek nomád is
meg tudja határozni megközelítőleg, hogy például ezen
irányból fújó, több napig tartó szél után nyolc napig fújó
szélnek kell következnie azon irányból, hogy ezen hó
napban itt ilyen, másik hónapban amott olyan növények
jönnek folszínre, melyek ezen, vagy azon állatoknak nem
valók s így a tovább költözköclésben az illető helyet ki kell
kerülni. Ámbár a csillagok ismeretében messze marad a
török nomád az arab puszták lakóitól, de már elég fiatal
korában ismeri az egyes csillagokat, például az északi
Sarkcsillagot (temir kazuk, vas karó), Nagymedvét (jeti
karakcsi, hét rabló), Hajnalcsillagot (csolban, a ragyogó)
stb., a napnak egyes óráit meg tudja határozni a lándzsa
árnyékának hosszasagából; következtetést von a légtükrö
zódés irányából és kiterjedéséből s a láthatár végtelensé
gén élesített szemei oly gyakorlottak, hogy a többórányi
távolságban fölszálló porfelhőnek okát és tartalmát megle
hetős pontossággal meghatározza. A szabad ég alatt való
mozgás, az örökös harc és küzdelem az éghajlat minden
lehetséges viszontagságaival megedzi izmait, kifejleszti
testi erejét; innét van a mozdulataiban észrevehető fürge
ség, innét a tüzes villámokat szóró tekintet, mely megkü
lönbözteti a puszták gyermekét letelepült törzsrokonaitól,
innét a kalandok után való féktelen hajlam, s az arra való
szüntelen törekvés, hogy fizikai erővel embertársai fölé
emelkedjék s ily módon a társadalom előtt tündökölhes
sen. A batir-rz (hős, bátor), vagy merken-né (jó lövő) le
vés tehát a tökéletesség legszebb ideálja, mely a serdülő
nomád szeme előtt lebeg, hogy mint ilyent tiszteljék és fél
jék életében, halála után pedig új életre keljen a dalban és
mondában, mely megzendül a kobzosok húrján, mikor
«száll az ének szájról szájra- s «bajnok ébred hősi lanton»;
mert legszebb jutalma derék voltának, ha azt «unokák is
tudják, dal is egyre zengi».
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Magától érthető, hogy ilyen életnézet mellett a szellemi
képességek gyakorlását és fejlesztését elhanyagolják. Amint
az illeclelem, szokás és a világgal való érintkezés kívánja,
minclenekelőtt a törzsek, ágak és családok különbözésének
nagyon tekervényes labirintusában kell elegendő jártasnak
lenni s elsősorban a hét ős (jeti ata) neveit hibátlanul tud
ni. A tizenöt éves nomád már tisztában van az egyes tiré-k,
tajfé-k'" rokonsági viszonyával s jártas a legelői jogban és az
egyes aulok lokális viszonyaiban. Ezen emlékezetébe vésett
dolgokon kívül már jókor ismerős a tapu-v: formáival, vagy
is azon bélyegekkel, melyekkel az egyes törzsek nyájait az
állat farára nyomott fekete festékkel megkülönböztetik, s
ámbár ezen jegyek - mint már előbb láttuk - nagyon ha
sonlítanak egymáshoz, a nomád azonnal fölismeri diakriti
kus értéküket. A tupu, vagy mint némely vidéken nevezik,
tamga ( pecsét) ismerete mellett éppen ilyen fontos a no
madra nézve az uran, vagyis az egyes törzsek jelszavának
tudása is; mert ez az ő kalauza az éj homályában, vagy a
sCírCí ködben s az eltéveclettnek megtalalharasahoz éppen
oly szükséges, mint a puha homokban található lábnyo
mok fölismerése. A könnyű horpadás, vagy nyom (iz) tud
tára adja a nomáclnak, hogy a száraz talajnak melyik mélye
désében maradt meg összegyűlt esővíz, a perzselő nap su
garaitól megkímélve, m.ely a szomjazó állatokat magához
csalja s az embernek is nyújthat egy kis enyhítő italt. Ha
sonlóképp nagyon korán megtanulja a nomád az egyes
kutak(kutuk) neveit s ihatóságuk fokát, vagy vizüknek ízét;
mert a pusztai kutak fekvésének és mélységének életkérdés
reá és jószágára nézve s úgyszólván ez az alfa és omega az
ő geográfíaí ismeretében.

Ami a morális képzést illeti, az ifjúba már korán belecsö
pögtetik a családnak idősebb, e.le csak férfitagjai iránt való
tiszteletet, amely érzelem nyilvánulását azonban túlságos
szigorúsággal követelik; mert a gyermek apja irányában
csak rabszolga s e viszonyból több félelem, mint szeretet
származik, mikor peclig nagykorúvá lett a gyermek, e vi-
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szony egészen az ellenkező végletbe csap át. Egészben vé
ve a patriarchális életnek éppen annyi vonzó, mint vissza
taszító vonása van; mert amily szép és tetsző minekünk az
a szokás, hogy a gyermeknek apja engedelme nélkül nem
szabad leülni, dohányozni, vagy hangosan beszélni, éppen
oly visszatetsző azon hivatalos közönyösség és kevésre be
csülés látása, mellyel ugyanez a gyermek anyja irányában
viselkedik. Az -atatar- és -akatar- (atyák és öregek) fogal
makban van központosítva a gyermek tisztelete és félelme,
s ezek után következnek a múlt idők hősei és mitikus alak
jai; s valamint az előbbieknek szavait és szólásmódját (ata
lar szözi, közmondások, példabeszédek) az életbölcsesség
velős kivonatának tartják s már ftataisagukban megtanul
ják, éppen úgy őrzik meg emlékezetükben a hősök ka
landjairól és tettiről szóló elbeszéléseket és mondákat.
Amint kevés turkomán van, aki tizenöt éves korában nem
tudja elmondani könyv nélkül a kedvelt hősnek, Kor-Oglu
nak néhány kalandját versben vagy prózában, éppen oly
hűségesen tanulják a kirgiz és altaji ifjak a earaszoz (nép
szava) név alatt ismeretes énekeket és elbeszéléseket; mert
a nomád ifjúra nézve, bármely törzsből, vagy bármely vi
dékről való, legnagyobb szégyen volna, ha a szokásos la
kodalmi vagy gyászoló éneket - mire felszólítják - nem
tudná eldanolni, vagy a dalnoki versenyben, vagy valamely
talány megfejtésében legyőzetnék. E szokás tekintetében a
nomádok mindig egyformák voltak, s hogy mily fontos
szerepet: játszottak a talányok már régen is, kitűnik azon
körülményből, hogy az 1303-ban íratott Petrarca-fele kún
kéziratban (Codex Curnanicum) több dsurnbak (talány, ta
lálós kérdés) van idézve.

Tekintetbe véve azt, hogy az iszlám mindeddig nemigen
tudott gyökeret verni a pusztaságon - s e tekintetben az
arábiai sivatagon sem áll jobban a dolog -, nem lehet cso
dálkoznunk rajta, ha a nomádok nincsenek különös tekin
tettel a vallási dolgokban való szükséges ismeretre, mint
hogy ezt nem tartják nagyon fontosnak. Imádkozással, mo-
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sakodással és rituális szokbokka! /,. .
1

,,
mai csa < elorehahdottkorban foglalkoznak a puszta gyermel ~-

1
h " "

, I - <ei, e etne monda-ni csak husz és ,armmc év 1<0-- 70·· tt . kl .
1, - s e <or 1s csa < a pusz-

taságnak a mohamedán kultúrával érintkező szélén. E kö-
rülményt a kirgizeknél annak tulaJcloni'tJ·a'lr 11 I , e -

.. .. ," ,.; e ,, ogy 11res ,eie-
delmuk, Kücsürn kan, csak kétszáz évvel ezelőtt kért mol-
lakat Bokhara fejedelmétől népének megtérítésére, s hogy
ezen időt~ttam ne'.n volt elég az egész nép mohameclánná
tételére. Amde e töltevés már azért sem állja ki a tCízpró
bát, mert ilyen célból, más etnikai konstellációk között,
nem évszázadok, hanem évtizedek is eredményre vezet
tek; mert az említett időben a kánságok számos kollégiu
maiból buzgó misszionáriusok mentek hosszában és szél
tében a pusztaságba térítési munkával foglalkozni; s men
végre az Oxus bal partján lakó turkornanok - a mohame
dán fanatizmus székhelyével való folytonos érintkezésük
dacára - éppen oly laza követői a Mohamed vallásának. A
puszták gyermeke, akár kirgiz, vagy turkornán, akár bedu
in legyen, nem érez semmi különös hajlamot a mohame
dán monoteizmus egyszerű és mesterkéletlen szisztémája
iránt; az ő gyermeki naiv természete jobban gyönyörködik
a mítoszok és babonák tarkabarka szövevényében, mint az
igaz hitben; s valóban csak ott dicsekedhetik az iszlám bi
zonyos eredménnyel, ahol nem mollák állanak szolgálat
ban a Korán merev szabályaival és nyers szavaival, hanem
isán-ok (rendbeli testvérek) fantasztikus öltözetben, csoda
latgerjesztő nefesszel (rálehelés) és sok más titkos eszkö
zökkel. Csak akkor, ha az évek terhe meggörbíti a testét s
egyik lába már a sír szélén áll, csak akkor szokott a nomád
teológiai spekulációkba merülni; de férfiereje teljességé
ben s főleg ifjúságában csak mechanikusan morzsolja a
patha-t (fatiha?"), bajuszát csak illedelemből gondozza, a
mosakodást és imádkozást nagyon ritkán végzi. A mondot
tak után nem szükséges kiemelni, hogy az írás és olvasás
mindeddig nem tudott elterjedni a sátor lakóinál, s hogy az
ebben való ügyesség és készség elérését nemcsak lehetet-
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lennek, hanem helytelennek is tartják. E célra megvan mt11_
den kánnak, bínek vagy manapnak a maga írnoka, a\q
egyszersmind molla: a turkománoknál e hivatalt az önál16
akhondok, karik és isánok töltik be, akiknek hivatalos ktk
telességük az egyes törzsek közt a levelezést folytatni. A
nomád mint egyed, egyes ember, nem használja az íreitt
szót, mert a kimondott szó - néhány kivételt nem számrt,
va - még nem veszítette el értékét.

Az olvasó tehát világosan láthatja, hogy a nomád tuLtj,
clonképpen semmi rendszeres nevelést nem kap s hogy
úgy szellemileg, mint testileg csak a természet törvényei,
nek és a saját mCíveltségi fokának megfelelő erkölcsi élet
vezetése alatt fejlődik. Török fajú nomádoknál az ember
nevelése tizenöt vagy legfölebb tizennyolc éves koráb~111
be van fejezve.

11. A házasság

A házasságkötés vagy konvencionális, ha t. i. az össze,
házasítandó pár szülei intézik el, vagy pedig önkéntes, ha
t. i. hosszabb ismeretség ad reá alkalmat. Az első esetben,
- mely leginkább gazdagoknál szokott történni - vagy va,
gyoni viszonyok, vagy politikai tekintetek, példáu]
törzsviszálykoclás, vérbosszú, elöntik el a dolgot. Azok, kik
nek egy fiuk van, valamely gazdag vagy hatalmas szom,
széddal való összesógorosodasra törekszenek s az
odaígérés már gyermekkorban, gyakran, harorn-, leggyak
rabban pedig hat- vagy nyolcéves korukban megtörténik.
A fiú atyja meglátogatja a leány apját, megegyeznek a
molla jelentlétéberi, megtörténik a hivatalos étkezés, s mi
utan a szokásos fatiha (áldás) elmondása közben kölcsö
nösen kezet fogtak - mikor is a molla kaftánja szegélyével
eltakarta kezöket - ezáltal a leudaman (sógorság) viszo
nyaba léptek, vagyis a vérrokonság egy bizonyos fokára ju
tottak , mely jogot ad nekik az erősebbnek támadásai ellen

250



való védelemre s érdekeik körét tágítja. A második eset
ben, vagyis a természetes házasságnál - amely esetben az
ifjú néha már éveken keresztül ismerte jövendőbelijét, mert
az érintkezés háborítatlan, mivel a mohamedán nomád so
hasem vetette alá magát a hárem gyalázatos szokásának s
így számos tete-á-tete történik a csillagos ég alatt, vagy a
sátor koromfekete nemezfödelének védelme alatt - ez
esetben a kölcsönös igérkezés csak záradékát képezi a vi
szonynak, de éppen ezért annál szigorúbban tartatik meg.
A fiatalember elküldi vagy atyját, vagy meghitt barátját vá
lasztottjának sátorához az ügy hivatalos elintézése végett. E
szerelmi követség neve leuda-tű.zi, vagyis a házasság rend
behozása, melynek legelső dolga a kalim-ot (jegy-ado
mány, nászajándék) megállapítani Nyáron az ilyen követ
séget akoj-ban (ünnepi sátor) fogadják, télen pedig a saját
sátorába vezeti a ház urn s gazdagon megvendégeli.

A kalím vagy kalin, melynek szó szerint való jelentése
tömeg, kincs, gazdagság, érték,C"" s nem egyéb, mint juta
lom a háztól elvitt leányért, úgy lényege, mint neve szerint
a török-tatár törzs összes tagjainál, még a fagyos északon
lakó jakutoknál is, eredeti formájában maradt meg s azt bi
zonyítja, hogy a leányrablás, amelyet Amerika és Ausztrá
lia primitív embere még ma is űz, Ázsia északi részében
csak szelídebb formában maradt fenn; mert a kalim nem
más, mint a vételár a megvásárolt s nem erőszakkal elvett
tárgyért. Hogy az olvasó a kalirnnak minőségével és meny
nyiségével megismerkedjék, megjegyzem, hogy a kalírn
nak - azért, hogy szerencsés óment hozzon magával - :1
keletieknél s különösen a törököknél kedvelt hetes szám
ra kell rúgnia, minek következtében a leggazdagabb kánok
hétszáz, a szegényebb nomádok hét, vagy tizenhét darab
ban állapítják meg az adandó tárgyak, legtöbbször barmok
számát. Tehát csak a kalírn kvalitásának részletei azok,
amikkel a házasulandónak követei és a leány apja tisztába
akarnak jönni. E kölcsönös megállapítást azonban feltűnő
leg lassú módon végezik, minden gesztikulálás nélkül, a
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beszélőknek még ajkait is alig látjuk mozogni, de azén a
megvitatás kiterjed a legcsekélyebb részletekre, a lovak és
tevék korára és színére, valamint más adományok számá
ra és alakjára vonatkozólag, miket jakhsi-nak (a kirgizek
nél dsaebsi, jó, szép) neveznek. Föltéve, hogy valaki elég
gazdag és negyvenhét darab tárgy adására határozza magár
- ami természetesen már jelentékeny fokú jólétet árul el -,
a kalím következő részekre oszlik:

a) bas jakhsi (fő adomány)
b) kulum bíje (egyéves kanca) 16 csikóval
e) gonan (háromáéves ló mindkét nemből
d) taj (kétéves csikó)
e) egy kanca, csikó nélkül

.J) egy ló, vagy teve, választás szerint
g) ajak jakhsi (legalsó adomány)

összesen

Ez leginkább a kazakokról mondható, mint a nomád élet
módban leghívebben megmaradt pusztai lakókról, de még
itt is vannak egyes eltérések; mert a kazakok kis hordájában
a kalim, Ilminszki szerint, dzsiirma-nak (azaz húsz) nevez
tetik és e szerint szarmttatik. A felosztás tehát a következő:

a) négy kanca csikaíval
b) két kétéves kanca csikaival
e) két-két csikó mindkét nemből
d) két kétéves csikó mindkét nemből

10 ló
17 "

7 ,,
7 ,,
1 ,,
1 ,,

4 darab

47 darab

8 darab
4
4
4

összesen 20 darab

Ehhez szárníttatik aztán még a bas jakhsi és ajak jakhsi,
melyeknek páratlan szamüaknak kell lenni s így végre is
mét kijön a kedvelt harminchét vagy negyvenhét darab;
mert a kerek számot határozottan szerencsétlennek tekin
tik s csak a uerpene meghatározásánál alkalmazzák, mint
alantabb látni fogjuk. Az egyes állatnemeknél megfelelő ér-
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. . , ló , gy tehén hatvantékú csere is szokott történni, igy egy va_ e ész clsi-
Juh értékű négy teherhordó nagy teve pedig egy g .él

' 11 '·á .aban Jelent cenyinna-val ér föl. A bas jakhsi megá apit sa ,,
, 1 l · ·gizeknél sot aszerepe volt a rabszolgák számana < a <11 . ,, ' f.

1
,

. "l lában az ídók o y.1-turkománoknal még ma is; mint d ta e e , . ,,

mán változásoknak volt alávetve ezen adomány m1nos_ége
á l ... sek anyagi v1-és mennyisége aszerint, amint a nom; e torz •

' . . , l .. l t szom-szonyal változtak, vagy aszerrnt, amint c1 rnegte epu ,,
szédok kultúrája hatott reájok. Ilyen fölfogással egyezol~g
könnyen érthető, hogy a kalim mai nap tulajdonké~pe~n
csak a nagy horda némely törzseinél, a karakalpapoknd~ 6
föleg a turkománoknál szokott igazán gazdag lenni'., mtg a
többieknél e szokáson már oly sokat koptatott az ídó, hogy
- ámbár még ma is a legszigorúbban megtartják - már csak
emlékezetük él, a mesék tarka szövevényú ruhájába hur
kolva, azon hosszú sorban vonuló nyájaknak és megterhelt
tevéknek, melyek egykor a vőlegény udvarából a jövendő
beli ipának sátorához vándorolnak.

Mihelyt a kalimra vonatkozólag megegyeztek - melyhez
nem írás, csak adott szó szükséges-, a családapa összehív
ja a család többi tagjait s az örvendetes eredményt a követ
kező szókkal adja tudtokra. «N. N. leányunkat N. N. ifjúnak
átadtuk ennyi és ennyi kalimért, mondjatok fatíhat (áldás),
cle ne sírjatok.» Először a Férfiak üdvözlik a kérőket és spe
cialiter a vőlegény rokonait mint immár sógoraikat, s csak
ezután jelennek meg a nők a szokásos szacsi-val, azaz
ajándékkal, melynek szó szerint való jelentése kiszórás,
1 ibatio s leginkább apró ércpénzből, szárított földi eperből
és zsírban sütött gornbócokból állanak, melyeket nem föl
adnak, hanem a szó legszorosabb értelmében a vendégek
re szórnak, azaz dobálnak. A szacsi, vagyis kiszórás, az
ajándékozás azon neme, melyet a nagyobb, a föllebbvaló
gyakorol a kisebb, az alattvaló irányában s mely Perzsia és
Törökország nagyjainál még ma is szokásos; míg a 1ar11:

vagy tartile (előhúzás, elővevés) azon neme az ajándéko
zásnak, mellyel az alárendelt hódol a fölötte valónak. Miu-
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tán az ajándék kiszórása és a szokásos étkezés megtörtént
a fiatal leánynak meg van engedve, hogy a kérőkkel egy kc~
mulatságba elegyedjék, amely szokás a leuda-tartis (a sógor
rancígalása) nem éppen költői elnevezést viseli s amely .____
minthogy jelentésének megfelelő következetességgel ha1_
tatik végre - az illető kérőt, aki ilyen figyelemben részeseit
a pusztai szépségek részéről, nem irigylendő helyzetbe b0_

nyolítja. Tudniillik két vagy három nő körülállja, nyers rn0_

dorban és durva szólásmódokkal majd valamely tal::íny
megoldására, majd egy költői dialógus (kosuk-ajtim) folyta
tására szólítják fol. Ha az illető kissé hosszasan gondolkc.,
zik, a nomád nők elvesztik türelmöket, ugrálnak és táncol
nak a férfi körül, rángatják ruhájánál fogva, taszigálják, lök
dösik minden irányban s jaj azon férfinak, aki az ilyen ud
variasság ellen védelmezi magát, mert akkor megragc1clj:_ík,
a sátor közepére állítjak s az őt körülvevő nők hangos ka
caja lesz a büntetése. Sőt az is megtörténik, hogy aki nem
tucl versben beszélni, vagy a feladott talányt azonnal meg
fejteni, annak fejére asszonyi fejkötőt (seükele) tesznek, ót

magát egy bikára ültetik, mégpedig arccal hátrafelé és így
körülvezenk az aulban, vagy pedig lábánál fogva fölhúzzal,
magasra s mindaddig nem eresztik szabadon, amíg azt nem
mondja, hogy a föladatot, legtöbbször valami fizetést tel1e
síti. S az egész abajgatas és kínzás alatt az asszonyok vaia ,
mi dalt énekelnek, melynek

-Bizony nem leonnyú dolog
Egy leányi eloirini-

refrénjét minden jelenlevő rázenclíti. Még azzal is szokták
ingerelni a vőlegény ügyetlen követét, hogy egy rút, vak
vénasszonyt adnak az ölébe, kit meg kell csókolnia.

Az eljegyzés után való második nap a menyasszony ap
ja rokonai kíséretében megjelenik a leánykérők sátorában
és átadja a szokásos ajándékot, a kijgü-t (kirgizül ki/ti), va
gyis díszruhákat, mégpedig a küldöttség vezetőinek több
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{,éha kilenc), J többieknek egy-egy darabot; a vőlegény
{ ek pedig egy darab főtt húst küld a juh melléből, mely
11.jndék neve töse.
iJ-) Miután némi idő, két vagy négy hét eltelt, a vőlegény
.ideinek is jelt kell adni magokról; a menyasszony apja

S /J-1< tehát a leuda-csaleridsi (a sógorok meghívása) ajándé
(10r küldik, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezek
J4'. ost tegyenek látogatást. Megjelennek tehát rendesen egy
1~gy két emberrel többen, a menyaszony apja is velök
v,1okott jönni, leginkább azért, hogy a meghatározott
c.'j)
;;, /1-Jimnak egy részét magával vigye; mert: a leány férjhez
)4'.o::ísa az apa szemében egészen üzleti jellegű, mely üzlet
{> el< materiális oldala nagyon szívén fekszik. Itt is adnak
~ flJ1epélyt, rendeznek játékokat s osztogatnak ajándéko
J {Jr, de nem olyan mértékben, mint a menyasszonyi ház
i~ fil; mert a kereskedés tárgya még nincsen a vevő kezei
/1 efl s az üzlet azon oldalról még nem tekintetik befejezett-
17el<- Ha itt nem kapják meg a szokásos ajándékot, az en
flel< megfelelő értéket később a kalímhoz kell mellékelni.
~{>gát a kalirn kifizetését, melynek neve mai-veri (marha-

clomány), valamely szerencsés napon, tudniillik hétfőn,
;o1 .otörtökön vagy pénteken kezelik meg, mégpedig leg
c_s 17bször a juhok atadasaval, mert a szarvasmarhát csak a
~~r~t-kalpakok szoktak adni. Ilyen esetben a nőknek kell
zolgáltatni kusak-bag-ot (párnak való kötél), amiért né

~{lflY rőf szövetet vagy egy javluk-ot (fejkötő) kapnak
a jJ1clékul; míg a lovak átadásakor a csikós ad leurule-bagjt (fogókötél, hurok), a tevék átadásakor pedig a tevenyáj

;3sztora, akiket a menyasszony apja ruhával vagy más
~gyébbel köteles megajándékozni. Csak e rsézben való ki
fi2:etés után történik meg a tulajdonképpen való hivatalos
bemutatás. Tudniillik a vőlegény előáll, vagy, ha kiskorú,
elővezetik, ha pedig - ami gyakran megesik - még nem
tud járni, előhozzák. Ekkor jövendőbeli ipának lefizetik a
kötúmlük-öt (a menyasszony meglathatasanak árát) egy
ló, teve, vagy más ajándék alakjában s azon esetben, ha
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az elfogadó rangban vagy gazdagságban fölötte áll, a kö
vetkező közmondást idézi neki: -Kílgen doulet, kitken
míhnet-, azaz: ami jött hozzád (t. i. a kalim): szerencse,
ami elment tőled (a leány): szerencsétlenség. Semmi eset
re sem hízelgő megjegyzéssel vigasztalják tehát a nomád
szépeknek szülőit!

Nem érdektelen az a szertartás sem, mellyel az egyes
családok tagjai a sógorság kötelékébe veszik föl egymást.
Míg más esetekben úgy kötik a barátságot, hogy a leendő
barátok (doszt, tanir, kirgizesen tarnir) meztelen kard he
gyével érintik egymásnak meztelen keblét, amivel mintegy
azt akarják mondani: í6,y szúrják keresztül keblemet, ha hűt
len leszek hozzád; addig a leendő sógorok valamely ajándé
ka (lebalaú)" kötelékével fűzik össze magukat. A vőlegény
családjának tagjai vannak feljogosítva, hogy a menyasszony
rokonaitól khalau-t kérjenek, ami vagy egy lóból, vagy egy
jó agarból szokott állani. Ha az ajándékot megtagadják, a ké
rést többé nem ismétlik, hanem ehelyett ellenségeskedés,
rablás (baranta), gyilkolás és pusztítás következik.

Csak miután már az eljegyzés véglegesen megtörtént a
jövendőbeli házaspár szülői és legközelebbi rokonai kö
zött, csak ekkor szólítják fel magukat az illetőket a nyilvá
nos közeledésre. Ha a házasság konvencionális, vagyis a
vőlegénynek még kiskorában köttetett, ez utóbbinak vár
nia kell tizenkét vagy tizenöt éves koráig, amíg a legelső
hivatalos látogatást (burun, leelis, kírgízesen: urun keli) te
heti. E szerelmi útjában szokás szerint négy-öt jó barátja kí
séri s nem szabad elfelejtenie, hogy a kalimban megállapí
tott ajak-jakhsí (más nomádoknál általában toj-mal, lako
dalmi adomány a neve) magával vigye. Ezen első látogatás
alkalmával a következő szertartást a legszigorúbban meg
kell tartaniok. Legelőször elénekelik a tojbasztar aevü dalt,
mely következő tartalmú."
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Az ifjak éneke:

Esz-szelam alejeum, dzsenge ke!dük,
[aebsiga dsilgan köb szelam berdútz!
Szaarina szarszemhening toi etibszin,
Tojingiz euüi bolszun dsilgan kob!

azaz:

Mi újonnan jöttek, üdvözlünk benneteket/
Jóra osszegyüu tdrsasag, sok üdvözletet mondunk/
A szerdai szerencsés ordban ünnepel ülsz,
Boldog legyen ünneped, osszegyült tdrsasag!

A menyasszonyhoz intézett ének:

Ala anang leinaladi leitedi dep,
Kaj balam cseragima dzsitadi dep?
Köskinde kösdüng kürti eúreersinem,
Hazir leitsze eadring ötedi dep!

azaz:

Apdd, anyád sajnál, hogy elmégysz,
Siranleoznale, hogy. Ki hasonló a mi

gyermeeüniebez?
Szép galambom, most te eljössz innen,
És ezerszer aragabb vagy így mineleünle!

A menyasszony szüleihez intézett ének:

Bu tojding biz alarmiz tojbasztarin,
Kojmadi tojbaszta dep dzsoldasztarim.
Malebaldu zirminin csigarmaszang,
Kerekmcz kojkun szitsza aka dasztarungtr)
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azaz:

Ezen ünnepre mi belépti ajándékot ueszúnk,
Az ünnepi énekre társaimfelszólítottak
I-fa nem hoztok zsinórokat és bársonyt,
Nem kell a karton, nanlein ésfehér kendő

A vőlegény körülbelül kétmérföldnyi t:{tvois{!gban hátra
marad a pusztán, hogy az elébe jövőket itt bevárja, míg lo
vas társai, a lovat vezetve, az au! felé sietnek. Az aulhoz ér
kezve a menyasszony nővére vagy más rokona a lov.u
megköti (at-battar), amiért ajándékot kap; az asszonyok és
leányok ellenben - természetesen a menyasszony kivételé
vel - a pusztán várakozó vőlegény fogaclás,ha sietnek,
vivén magukkal kimiszt, sajtot, baurszakot és mas ételeket.
A találkozáskor a vőlegénynek tazim-ot vagy szalam-oi
(üdvözlés) kell csinálni, tuclniillik a nők felé olyanform.in
hajol, hogy két kezével lábát érinti, azután karjait kereszr
be teszi, úgy, hogy ujjai vállaihoz érnek. Ezen üdvözlést ,1

nők «Köp [asaszangí- (sokáig él]') vagy -Bizní szijlan Kuclnj
szíjladtr- (aki minket szeret, azt az isten szereti), -Tari j:.11·

Hkaszinl- (az isten irgalmazzon neked), «Baj boll- (légy gaz
adag) stb. köszöntésekkel viszonozzák. Erre aztán leülnek.
tudakozódnak előbb az istenadta jószág hogylétéről, nu
tán az ernberekéről; a vőlegény vesz egy keveset az ::ítnyúj
tott ételekből, de őneki is azonnal oda kell adnia a -Csapip
kíldi- (gyors megérkezés) nevű ajándékot a legidősebb ,1.s;,,
szonynak s hasonlóan a többi nőnek is, ha történetesen s:í
torcsoportok közt kell elmennie. A menyasszony aulj.ibn
való érkezéskor már készen várja ezen utóbbinak sátorától
bizonyos távolságban felá llüort sátor, de ahova csak n.iple
mente után vezetik be a nők, mert a kirgizek ílledelrnetlen
nek tartanák, ha világos nappal vonulna be a sátorba, v,1gy
vőlegénylétével díszelegni akarna. A sátorba való lépéskor
először azon nőket ajándékozza meg munkájukért, akik :1
sátort csinálják, azután azokat, akik elébe mentek és leg-
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utoljára a jövendőbeli ipát és napát, mégpedig ipának egy
felső ruhát, napanak elelnben fejkötőre való kelmét ad.
Csak késő este csinálják meg, illetőleg terítik ki a nászágyat
a legközelebbi rokonok az apa sátorában, közvetetlenül az
ajtó mellett balra s erre ültetik az ünnepiesen felöltöztetett
menyasszonyt, miután jobb kezét selyemből vagy más ér
tékes kelméből csinált vitézövvel körülkotötték és a nász
ágyat függönnyel eltakarták. Most a vőlegényt, kezét
épúgy bekotvén, a sátor közelébe vezetik, melyben az
apán kívül n összes rokonok jelen vannak, mégpedig
azon hellyel szemközt állva, ahol a menyasszony van s
honnét ez az erre készen tartott nyilason keresztül kidug
hatja a vitézövvel beburkolt kezét. A kézszorítás után (kol
kisztaszui) mindkettőnek kezét kitakarják; a vőlegényt a
sátor elébe vezetik, melyben az asszonyok egybegyCílnek,
hogy a belépőnek útját különféle akadályokkal elzárják,
melyeknek elhárítását egyenkint ajándékokkal kell megvá
sárolnia. Így pl. először a bakan-t, azaz a sátornak viharel
lenző karóját dobják útjába, melynek átlépését nagy bún
nek tartják, ezt tehát el kell távolítania útjából. Ha a bakan
eltávolrtasát apró pénzekkel megvásárolta, akkor a sátor
kötelét (fele vagy dzsele) dobják elébe, melynek átlépése
szintén végzetesnek tartatík s csak ajándékok osztogatása
után veszik el útjából. Most a sátorba lép, de azonnal fo
gak harapását érzi ruháján, ez az úgynevezett kutyahara
pás, melytől ismét csak ajándékokkal szabadul meg. És így
megy ez gyakran a végtelenségig, míg végre a legutolsó
akadályt, tudniillik a küszöbön hosszában fekvő öregasz
szonyt is eltávolítja útjából és beléphet a sátorba.

A kirgiz Altinszarin állítása szerint a vőlegénynek a
menyasszonyhoz való első közeledése a következő nyolc
szokásból áll:'7

1. Kulusztatar, vagyis a kar kinyújtása (t. i. a leányé a
függönyön).

2. Ujga'"?" kirgízer, a sátorba lépés.
3. It irildar, a kutya ugatása.
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4. Sas szijpar, a haj Iöloldasa.
5. Kaszina dsatar, a melléfekvés.
6. Kürpe kímtldatar, az ágytakaró mozgatása.
7. Kernpir üldi, a vénasszony halála.
8. Simildik seser, a fátyol fölemelése.
Ezek azon stádiumok a szertartásban, melyeknél a vőle

génynek ajándékot kell adnia. Az utolsó szertartás, melynek
neve ezenkívül még bet asadazaz: az arc felnyitása), a nők
éneklése közben megy végbe. A vőlegénynek, mikor a sá
torba ér, háromszor kell magát meghajtania; az első meg
hajlás vonatkozik azon elhaltak szellemeire, akik előbb e
sátorban laktak, a második a csaladapára, a harmadik pe
dig a menyasszony anyjára, és csak ekkor ülhet le az ajtó
mellett, de a tűzhelyen felül egyáltalában nem szabad men
nie, mert ez a legszentebb helye a sátornak s oda menni
még nincsen joga. Tehát a túzhely előtt meg kell állnia s mi
után az ott ülő anya bájitalt nyújtott neki egy csésze tej alak
jában, az ágyon várakozó menyasszonyához vezetik e sza
vak kíséretében: «Gyermekek, nevessetek és mulassatok'- A
menyasszony, illendőség kedvéért, eleinte nem akar szólni
s a vőlegénynek azon ismételt kérdésére «Hogyan vagy?
csak akkor válaszol, ha ez átadja neki a szöjleslili (megszó
laltatni) és tösek-szali (ágyat vetni) nevű ajándékokat, mire
aztán magukra hagyják a szerelmeseket.

A pusztaság más részén, fgy például a kirgizek nagy hor
c.lájában, a menyasszony és vőlegény - ünnepiesen levén
felöltözve - egy arra elkészített sátorban vízzel megtöltött és
lepedővel leterített edény fölött forma szerint elválasztatnak
a molla által és a szokásos «igen» mondása után vízzel fecs
kendezik meg őket. Néha az edénybe nyilat is tesznek,
melyre a vőlegény lovának sörényéból húzott szálak és a
menyasszony ékszereíból való szalagok vannak kötve; más
helyen pedig még nuszkha-kat (amulet) is dobnak a vízbe.
A pap fatihája (áldás) után fejére teszik a fiatalasszonynak a
seoleele-: (fejkötő), amelyet egy évig, első gyermeke szüle
téséig hord s míg őt a sátor közepén a nők megéneklik,
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megjelenik a vőlegény lóháton, hatalarnaba ejti menyasxzo
nyár és a nyeregbe téve elvágtat vele anélkül, hogy ez al
leanyrablasban a jelenlevők akadályoznák."

Ennyit általában a nomád elemek zöménél - mialatt el
sősorban a kirgizek értendők - uralkodó házassági szo
kásokról, melyhez természetesen még más, részint kiegé
szítő, részint csak egyes töredékeknél divatos speciális
szokások járulnak. Ilyen mindenekelőtt a női hozomány,
az ú. n. kosanti, melyet a leánynak, ha mégoly szegény is,
kell vinnie férje házához s amely leginkább női ruhákból,
nernezdarabokból, szőnyegekből és mas, a nomád élethez
tartozó szerekből, mint zsákok, kötelek stb. áll. Legtöbb
esetben egy vagy két tevét is kap a menyasszony, melyek
re a kosanti-t felrakják s melyeket a vőlegény barátai ve
zetnek az ő aulja felé, míg azon állatot, melyen a meny
asszony ül, maga a fiatal férj vezeti fékénél fogva legalább
néhány lépésnyire. A fiatal nőnek útra kelése az apai
aulból gyakran a legmeghatóbb jelenetek közé tartozik, az
apától, anyától, testvérektől való elválás sírás és jajgatás
közt történik meg s ha a menyasszonynak van öccse, en
nek meg van engedve, hogy nénjét több állomásig elkísér
je, de sógora auljáig ez sem mehet, mert itt az új család
tagnak egyedül kell megjelennie. Ami ezen útra kelés ide
jét illeti, ez változik, az uralkodó szokás szerint, három
nap és tizenkét hónap között, minthogy a fiatal házaspár
a legtöbb törzsnél haza megy a menyegzői ünnepélyek el
telte után s csak néhány turkornan törzsnél szokás az,
hogy a már férjhez adott: leány egy évig szülői hazában
marad, mely idő alatt a fiatal férj csak lopva közeledhetik
házastársához és ha rajtaérik , jelentékeny ajándékot kell
lefizetnie az ipának. A turkornanok azt állítják, hogy az
alattomban való talalkozgatás csak annal inkább gerjeszti
a szerelem tüzét s ezért az elsőszülöttek a legsikerülteb
bek is. Miután a nő világra hozta az első gyermeket, ter
mészetesen megszűnik a különvalas és következnek az
útra kelés meg a satorcsinalas ünnepiességei.
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.Így a menyasszonyi állapot időtartama és a vőlegénynek
adott érintkezési jog is különböző módon határoztatik meg.
Ha pl. a kalírn kifizetése után a toj-mali-; (rnenyegzei aján
dék) is megadta a vőlegény, meg van neki engedve a láto
gatás. Ez meg is jelenik, akár nyáron, akár télen, az esti
órákban, [ovendóbelijével a legbizalmasabb módon társa
log, öleli, csókolja, coram pubiíco':" órák hosszáig ölében
tartja, anélkül, hogy ezen valaki megütköznék, vagy ímrno
ralitásnak lehetne tartani; mert valamely leány megesése hal
latlan dolog s ilyen esetben alkalmazandó büntetés létezésé
ről sohasem hallottam. '9 Mindamellett a leány szülői arra tö
rekednek, hogy a menyegzőt - ha a kalim már ki van fizet
ve - siettessék. Ha a vőlegény az első megegyezéstől számí
tandó egy év lefolyása alatt nem képes eleget tenni kötele
zettségének, a házasság felbomlik s az ilyen fiatalember az
tán nagy nehezen juthat egy másik menyasszonyhoz.

A közép-ázsiai pusztaság nagy kiterjedésénél fogva a
nomád társadalomnak egyes, a földrajzi távolság által elkü
lönített részei csak rendkrvul tirkán érintkezhetnek egy
mással s ez az oka az illető szokások egyes vonásaiban va
ló különbségnek s ezért akarunk a leánykéréssel összefüg
gő, más vidéki szokásokra is reflektálni Így a Szernípa la
tyínszk környékén nomadizáló kirgizeknél következő mó
don megy végbe a házasság.

Az apa, ha a fia számara egy leányt kiszemelt, elküldi va
lamelyik rokonát mint kérőt, hogy az illető leány apjával ér
tekezzék. A leánykérő - kirgiz neve szaucsi - a kiszemelt
leány auljába lovagol s előadja, hogy mi j::íratban van. Ha
kérelmét elfogadják, azonnal levágnak egy ürüt, megvendé
gelik a kérőt és megállapítják, hogy mely napon jelennek
meg «a nagy kérők", mégpedig rendesen szerdai vagy csü
törtöki napot választanak, mert e napokat szerencsésnek
tartják. A k itúzött napon a vőlegény apja bizonyos számú
(körülbelül 15) rokonok kíséretében, ünnepiesen felöltöz
ve, föictfrazott lovakon, megjelenik a menyasszony
aulj::íban, hol szépen fölclíszített sátorban fogadják s a sátor

262



főhelyére (tör) ültetik. Erre következik a szokásos rnegven
dégelés, melyről nem szabad hiányozni egy férfi és nő dal
noknak. A jó és kedvelt dalnokokat igen nagyra becsülik s
100 versztnyí távolságról is elhozzák őket, hogy dalaikban
dicsőítsék a kérőket. Különös énekek nincsenek, csak rög
tönzéseket adnak elő. A tudósttó" jelen volt néhányszor
ilyen rögtönzéseknél s ezek némelyikét elég jónak, néme
lyikét nagyon nevetségesnek találta. A dalnok énekel, éne
két a dombra-val kíséri s az eksztázis foka szerint változtat
ja a ritmust. S mit énekelt egyszer egy ilyen rögtönzó dal
nok? «Te hegy vagy, te repülő poroszka-ló, te elefánt vagy,
te gőzhajó vagy.« Úgy iatszík, hogy a dalnok a gőzhajót a
dicséret legmagasabb fokának tartotta. E dicsőít:ő énekeken
aztán valami ajándékot kap a dalnok ::1 kérőktől: egy
hosszú felöltőt (khalat), vagy egy lovat, vagy másfélét.

Miután a nap így eltelt, lefeküsznek a vendégek. Másnap
reggel, az ismételt üdvözlések után, az aulban körülveze
tik s aztán ismét a jurtba (sátor) kísérik őket. A meny
asszony ezalatt egy más jurtban tartózkodik; ha pedig fia
talsága miatt még bölcsőben fekszik, akkor ugyanezen s{!
torban marad, de :t kérőknek nem mutatják meg. Miután
most ismét ettek és ittak, - juhhúst és kimiszr - megkezdő
dik végre a tulajdonképpen való üzlet: a kalímnak, vagyis
azon árnak, értéknek meg.illapűása, melyen a leányt - szó
szerint való értelemben - megveszik.

A jelentékeny mennyiségű kalím 100 hajtat (fiatal kanca)
értéket képvisel. A kalimot mindig lábas jószágban fizetik,
éspedig a következő érték szerint: egy teve öt kancát, ef,,y
betanított kanca két teve, egy jó jorga (poroszkáló) egy vagy
két tevét, egy jó hátasló egy vagy három tevét ér. Ezenfelül
szokás szerint adnak még acél vértinget, egy puskát, egy ha
vasi sast. (Különösen kedves mulatsága a kirgizeknek a sa
sokkal való vadászat; rókákra ilyen módon vadasznak.) Ha
ilyen tárgyakkal nem rendelkeznek, még 5-20 kancát adnak
a kalírnhoz. Kisebb mennyiségű kalirn 77, 67, 47, 37 vagy 27
kanca értéket képvisel, ennél kevesebb értékű knltm nin-

263



csen; különben minden a kölcsönös megegyezéstől függ,
néha egyik-másik szegény a kalírnnak csak negyedrészét fi
zeti. A menyasszonyi hozomány mennyisége sem mindig
ugyanaz, néha túlhaladja a kalím értékét, néha pedig sokkal
csekélyebb. Ha a két fél barátságos lábon áll egymással,
nem nagy súlyt fektetnek a különböző számításokra, de el
lenkező esetben nem vonakodnak nyí1tan kifejezni elége
detlenségüket és még mellékletet követelnek.

Ha végre a kalímon megegyeztek, a menyasszony apja
ismét vendégséget ad este, mely alkalommal a kérők ter
mészetesen a fő helyet (tör) foglalják el. Aminek az étke
zésnél nem szabad hiányozni, az a tüszük, vagyis ürürnell
megsütve. A tüszuk-öt apró darabokra metélik, egy külön
csészébe adják fel s ebből minden jelenlevőnek ennie kell
a megegyezés biztosítékának és sérthetetlenségének jeléül.
Ha a tüszük evésének szertartása végbement, ismét húst
hordoznak körül; de a kérőknek más külön ételt hoznak,
mely nagyon apróra szétmorzsolt ürüzsírból és ürürnájból
áll, katik (oroszul: varenec, tejétel) vagy leurt (túróból -
oroszul: tvorog - csinált sajt) közékeverésével. A legidő
sebb kérő megízleli ezen ételt és tovább adja a tálat, mfg a
fiatalabb kérőhöz jut. Ez vesz belőle, hogy a vendégeknek
adjon, mely szokás neve aszamae, ennei, evés. Ha most
egy vendég az átnyújtónak keze felé hajlik, hogy az evést
megpróbálja, a kérő az illetőnek arcára dörzsöli az ételt;
csak a nagyon ügyes ember tudja idejében megakadályoz
ni e nem éppen kellemes eljárást.

E tréfa és játék ideje alatt néhány vidám kedélyű ifjú és
leány belopódzik észrevétlenül a sátorba és némely kérők
nek hosszú felső ruháját hozzávarrják a vánkosokhoz, me
lyeken ülnek s e tréfától csak a legidősebb embereket kf
rnélík meg. Mikor aztán az étkezés bevégezte után a kérők
felállnak, magukkal húzzák a vánkosokat is, ami az összes
jelenlevőknek hangos kacagásra ad alkalmat.

Végre ismét összegyűlnek a vendégek a sátorban. Az
egyik oldalon ülnek a leánykérők, a másikon, szemközt
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ezekkel, a leányok és fiatal nők. A fiatalabb kérők a leá
nyokkal és fiatal nőkkel versenyezni kezdenek mindenfé
le dalok rögtönzésében. Ha valamely kérő nem tud, vagy
nem akar énekelni, vízhez hurcolják és kíméletlenül leön
tik. Az asszonyok húzzák és ráncigálják mindenfelé, bará
tai védelmezik, de mindhiába, mégis elhurcolják és leön
tik. Mikor ez a fürösztés megtörtént, a sátorba visszaveze
tik és ismét kényszerítik az éneklésre. Ha most sem tud
énekelni, asszonyruhát adnak rá, egy dsauluk-ot (különös
fejkötő) tesznek fejére, valamit kötnek a hasára, hogy ter
hes asszonynak lássék, akkor aztán nevetik és gúnyolják e
szavakkal: «A mi leánykérő asszonyunk más állapotban
van!-. Végre pedig az asszonyok után szaladva mekegnie
kell, mint a kecskebaknak. Ilyen játékokkal és énekléssel
töltik az egész estét.

Másnap reggel a menyasszony apja ismét a maga sátorá
ba hívja a kérőket. Eközben két aszony azon sátor ajtajához
áll, melyben a kérők aludtak, kezükben lisztet és kormot tar
tanak s mihelyt valamelyik kérő kidugja fejét az ajtón, arcát
bekenik korommal, vagy pedig lisztet hintenek reá. E kelle
metlenségtől is csak a nagyon ügyes ember szabadulhat
meg s általában ez a tréfa is nagy mulatságra, nevetésre ad
alkalmat. Ezután a kérőket kimisszal és teával megvendége
lik, mely alkalommal a legfiatalabbnak egy csészét kell lop
nia; vérge a menyasszony apja minden egyes kérőnek aján
dékot ad, az első ajándék tizenöt kancából áll s ezt a vőle
gény apja kapja, a többiek sokkal kevesebbet kapnak.

Most már elbúcsúznak a vendégek a házigazdától és
meghívják őt egy más napra vendégül. A fiatal aszonyok
és leányok elővezetik a lovakat, miután a tegnapi lakomá
ról maradt különféle csontokat a lovak sörényébe, farká
ba és a nyereg alá dugdosták, sőt még a balfelől levő ken
gyelt is a nyereg alá rejtették. Miután a nők azon szegény
lovasok fölött, akik nem bírnak lovukra kapni, jól mulat
tak, végre segítenek mindent rendbe hozni s a kérők ez
zel hazafelé indulnak.
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A kirúzött napon csakugyan megjelenik a menyasszony
apja, hasonló kísérettel, a vó1egény apjánál; a fogadást, a la,
komát, a játékokat, szóval mindent ismételnek. S amint ott a
menyasszony, úgy itt a vőlegény marad távol a társaságtól.
Ez alkalommal a kalim egy részét kifiztei a vőlegény apja.

A menyasszony apja ezután minden évben elmegy egy
szer :1 vőlegény apjához és fölveszi a kalimnak egy-egy ré
szét. Mihelyt a kalim nagyobb része ki van fizetve s a le
enclő házaspár már fölnevelkedett, a vőlegény apja elküld
néhány személyt (rendesen kilencet) a menyasszonyért
(kafimdik ujnamae), kik az ajándékot is viszik. Az egyes
ajándékoknak meghatározott nevük van: iliu (érinteni),
dzsirtisz (ráncigálni), kiz-kucsalmak (a leányt átölelni)
stb., stb. A vőlegénynek első látogatása a menyasszonynál
természetesen nagy jeJentőségCí.

Míg a menyasszony szülei az ajándékokat és a vendége
ket fogadják, a menyasszony barátnői az aul előtt hátrama
radt vőlegényhez mennek, aki itt néha ,l magával hozott
sátorban várakozik s azokat a szokás ,.íJtal meghatározott
hajlásokkal üdvözh. T. i. testét annyira meghajlítja, hogy uj
j,1i a csizmája hegyét érintik, majd lassankint fölegyenese
dik és kezeit térdéig viszi.

A fiatal leányok lakomáznak a vőlegénnyel együtt, aki
ajándékot osztogat nekik, amit csati.sz-baj kazi-nak (tábori
játék) neveznek.

Eközben a menyasszony apja sátorában ismét lakoma
van. E lakoma végezte után valaki elvezeti és elrejti a
menyasszonyt, mire újból lakoma következik, melyre ven
dégek hívatnak. Ezen étkezés után az asszonyok és leá
nyok a sátorban maradnak, a fiatal emberek pedig kívül ál
lanak és fölváltva énekelnek az egész éjen át.

Napkeltekor a vendégek két pártra szakadnak. Az egyik
párt, amelynek auljához tartozik a menyasszony, követeli,
hogy az elrejtett menyasszonyt adják elő, de a másik párt,
amely elrejtette, vonakodik kiadni. Erre aztán harc kezdődik
s végre is a menyasszony partja győz s ez diadallal hozza elő
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a menyasszonyt egy szőnyegen. I-1~1 erővel nem tudják
visszakapni a menyasszonyt, akkor kilenc tál és kilenc csé
sze valami ennivalóval, vagy ugyanolyan értékCí portékával
kell kiváltaniok. Ha verge a sátorba vitték és itt függöny mö
gé ágyra helyezték, elkezdenek sírni és panaszkodni, hogy
a menyasszonynak meg kell válnia a családtól.

Az a szomszéd, aki a leányt elrejtette és a lakomát adta,
ajándékot kap a leány szülőitől. Most két fiatal asszony a
vőlegényhez megy s kérik, hogy jöjjön a menyasszonyhoz.
A vőlegény ajándékot ad a két asszonynak s útra kelnek
egy társuk kíséretében, aki ajándékokat hoz magával. A
menyasszony sátora előtt találnak egy fekvő asszonyt arc
cal fordulva a fold felé, aki holtnak teszi magát, de mikor
ajándékot kap, fölkel és elmegy. Egy másik szegény asszony
ismét eléjük áll és ugat, mint a kutya; ez is kap egy kis
ajándékot. Így a vőlegény csak mindig ajándékokat oszto
gat; mert az egyik asszony a sátor ajt,1ját nyitja ki, a masík
pedig a függönyt emeli fol, hogy a vőlegény a menyas
szonyhoz csúszhassék. A menyasszony mellett ül egy «le
ánykérő asszony», aki szintén ajándékért mutatja meg a
menyasszony arcát s aztán magára hagyja a fiatal párt,
mely három vagy négy napig ott marad a függöny mögött.
Ámbár a vőlegénynek már most megvan a férji joga, még-
is szégyennek tartják, ha a menyasszony ennek következ
ményeit érzi, ezért azonnal használja a már említett italt. A
menyasszony csak akkor viselheti magát egészen asszony
módon, ha már férje házánál van, s a házasélet következ
ményei csak ekkor jöhetnek napfényre.

Három vagy négy nap eltelte után a vőlegény észrevét
len Lil kiszökik a sátorból, lovára ül és elvágtat. A meny
asszony apja eközben küld neki bizonyos mennyiségCí
ajándékot, mely az apa nagylelkCísége vagy bőkezCísége
szerint nagyon különböző. Hazaérkezve úgy viseli magát,
hogy senki észre ne vegye, hol volt; a magával hozott aján
dékokat pedig szétosztja társai között, akik nem mulasztják
el a kirándulás részleteit közölni a szülőkkel.
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Néha azonban a vőlegény és menyasszony találkozásá
nak eredménye csak annyi, hogy látták egymást.

A vőlegény szokás szerint csak apja engedelmével láto
gathatja meg menyasszonyát, míg végre saját sátorába veze
ti; de ez csak akkor történhetik meg, ha már az egész kalím
ki van fizetve. A menyasszony előbb mindenütt búcsúláto
garast tesz, mely alkalommal barátnői kísérik s ezek gyűjtik
össze a menyasszonynak mindenfelől adott ajándékokat is.

Végre tehát, hogy rnenyaszonyát hazavigye, eljön a vőle
gény, kisebb vagy nagyobb számú társai kíséretében s bi
zonyos mennyiségű jószágot hajtva magával. Itt ünnepiesen
és ugyanolyan szertartással fogadják, mint előbb; sokat esz
nek és isznak s ajándékokat osztogatnak kölcsönösen.

Másnap az asszonyok és leányok új sátort rendeznek be
a fiatal pár számára s ez új helyen újra kezelődik a vendé
geskedés.

Evés közben egyik asszony átadja a vőlegénynek a juh
nak már lerágott nyakcsigolyáját, melyre fehér rongy van
kötve s melyet a vőlegénynek a füst kibocsátására szolgáló
felső nyíláson ki kell dobnia annak jeléül, hogy a füst is
olyan könnyűséggel mehessen ki. Ha a vőlegény e mester
dobást nem tudja megtenni, kinevetik. Eközben a vőlegény
által adott marhát is levágták és elkészítették. Ugyanekkor a
jelenlevő asszonyok közül kettőt kiválasztanak, az egyik fel
öltözik a menyasszonynak lakodalmi ruháiba, melyek közt
figyelemre méltó először egy magas, kúp alakú, gyöngyök
kel, pénzdarabokkal, tollakkal és kövekkel díszített fejék vö
rös posztóból vagy prémből, mely szaukele nevű fejeknek
értéke néha 2000 rubelre rúg, másodszor a ton nevű ünnepi
ruha, mely arany- és ezüstszalakkal átszőtt kínai selyemből
készült s hasonlóan drága prémmel van beszegve. A másik
nő pedig elkészíti a menyasszony lovát, felzabolazza, meg
nyergelt és földrszrtí s azután mind a két nő felül rá, keresz
tüllovagolnak az aulon, hogy annak lakóit a menyegzői ün
nepélyre meghívják a menyaszony apja sátorába. Itt aztán is
mét vendégeskednek. Ennek befejezése után az idősebb
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emberek hazamennek, a fiatalok pedig felülnek lovukra,
mindnyájan nyargalóznak a menyasszony sátora körül s egy
különös ajándékot követelnek, t. i. egy darab csontot a kos
hátsó lábából. A menyasszony anyja átadja nekik a kívánt
csontot - melyen még rajta van a hús - különféle kelme-da
rabokba göngyölve. Egyik fiatal ember elkapja a begöngyölt
tárgyat és elvágtat vele, a többiek üldözóbe veszik, hogy el
vegyék tóle, mire az üldözés és lovaglás élénk játéka fejlő
dik ki, míg végre valamelyik ügyes ifjú kereket old a hata
Iamaba ejtett zsákmánnyal. Most a fiatalok a leánykérőket
keresik fel s elviszik őket lóháton a menyasszony sátorához,
hol a fiatal nők még együtt vannak. Az elül levő nemezta
karó egy részét elveszik a sátorról, úgy hogy itt nyílás támad.
Most a kérőket egyenkint megragadják s e nyíláson keresz
tül a nők közé dobálják, akik túszürasokkal fogadják őket,
míg az ajtón keresztül szerencsésen ki nem menekülnek. Az
ügyes ember egyszerre beugrik a lóról a nyíláson s a nők
közt gyorsan át fut az ajtó felé.

Azután az egész sereg mindkét nembeli fiatalsága azon
nő [urtjához megy, amelynek családja a vőlegény első láto
gatása alkalmával ajándékot kapott a menyasszony elrejté
séért. Itt egy ideig tréfálóznak, játszanak és énekelnek, de
a fiatal pár mindebben nem vesz részt.

A lakomázásról, játékokról és ünnepiességekről, melyek
a menyegző alkalmával történnek, külön fejezet szól; itt
csak azt említjük meg, hogy az az idő, mikor hetekig tar
tottak egy menyegzőt, mely több száz lóba, tevébe és juh
ba került, régen, nagyon régen elmúlt. Az új lakásba érkez
ve, a fiatalasszonynak kell földbe verni az első karót a sá
tor felütéséhez és csak ezután történik meg a fölépítés töb
bi mozzanata, melyben a jelenlevő rokonok és barátok is
osztoznak, ami éneklés és játékok közt megy végbe. A fi
atal nő kirakja a magával hozott kelengyét nyilvános köz
szemlére, mely alkalommal az egyes tárgyakat dicsérik
vagy ócsárolják, amit a nőnek megjegyzés nélkül kell vé
gighallgatnia, sőt azt is el kell tűrnie, hogy egyes tárgyakat
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legközelebbi rokonai kevesebb értékúekkel kicserélnek.
De leginkább arra kell törekednie, hogy férje nővéreinek,
különösen napanak kegyét megnyerje, ami csak úgy sike
rül neki, ha szorgalma és tevékenysége által a többi asszo
nyok között kitűnik és minden megvetés, lenézés ellen tü
relmet tanúsít. A szegény nő sorsa általában nagyon szo
morú. Már legfiatalabb korában a legnehezebb házimunká
kat végezi s pihenésnek csak azt az iclőt tekintheti, amikor
menyasszonyi kelengyéjének, t. i. nernezdarabok (kigisz),
zsákok (kap), sátorhoz való kötelék (oj-baj) és tömlők
(turszuk) készítésével foglalkozik Alig hogy 14 vagy 15
éves, férjhez adják, gyakran saját akarata ellenére, s még
menyasszonyi idejét is - mely különben életének egyetlen
örömkorszaka volna - munkával és fáradsággal tölti; mert
ezen idő alatt különösen ki kell magát tüntetnie szorgalma
által. Fiatalasszony korában pedig tökéletesen tönkreteszi J

sok és nehéz clolog, ami a gazdagabb nomádoknál - kik
nél az iszlám elterjedése óta a sokenjüség divatos - nagyon
érdekében áll a bajbecsé-nek, vagyis az első asszonynak;
mert a fiatal nő a korai öregedés következtében csakhamar
elveszti testi szépségét és így nem lesz amannak veszec.lel
mes vetélytársa. Minthogy a kalim vételárnak, a nő pedig
vásárolt tárgynak tekintetik, ezért az asszony, mint rabnő,
alattvalói viszonyban áll férjéhez és csak az első asszon
nyal tesznek kivételt, kinek a kor előjogot adott. A férjnek
második harmadik és negyec.lik neje sohasem jelenhetik
meg ura sátorában felszólítás nélkül, mindig a sátor alsó ré
szén ( eden) kell maradnia, a tűzhely mellé nem ülhet, an
nál kevésbé a közös asztalhoz, hanem csak az ételmara
dékkal kell beérnie. A bevett szokás következtében az el
ső asszony, ha eléggé erélyes, nem is engedi magát meg
zavartatni úrnői prtvilégíumaban. Csellel vagy néha erő
szakkal is megakadályozza, hogy férje egy második (takal
leadin; ágyasnő, vagy hirnale, fiatal leány) nőt vegyen s ha
ez nem sikerül neki, akkor egy más helyiséget kell beren
dezni a hűtlen férjnek a fósatortól távol, de a bajbecse még
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e szerelmi rejtekben sem hagy békét a férjnek, hanem os
torral megy érte, hogy a saját sátorába kergesse s a férj -
kinevettetve és kigúnyoltatva - kénytelen engedelmesked
ni haragra lobbant házastársának.

Egyébiránt: az ilyen bátor asszonyok és az ilyen engedé
keny férjek a ritkaságok közé tartoznak. Általában véve a
poligámia borzasztó szokása a legnagyobb mérvű kegyet
lenséggel uralkodik, melytől a bajbecse sincs megvédve;
mert a zsarnok férj önkénye egyszer csak leszállítja eddigi
tisztes helyéről - amikor aztán a «jámbor matróna» címmel
kell megelégednie - és a fiatalabb nőket emeli föl. Ha
mindezt jól meggondoljuk, be fogjuk látni, hogy a nomád
nő sorsa semmi esetre sem irigylendő. Már kora Fiatalsága
ban megtörik a munka nehéz járma alatt, minden kígondo
landó me6rvetésnek ki van téve s így már huszonöt éves ko
rában matrona, negyvenéves korában pedig hatvan- vagy
hetvenéves eunuchhoz hasonlít. E nyomasztó helyzetnek,
az erős munkának és nélkülözésnek, a gyöngédség és gon
dosság hiányának tulajdonítható, hogy a női nem a nomá
dok közt általában aránylag kevesebb számú, úgy hogy tíz
férfira legföljebb hét vagy nyolc nő esik. Ezen aránytalan
ságnak oka itt nem a leánygyílkolas, mint Indiában, hanem
a primitív társadalom erkölcsi életének durvasága.

Különösebb érdekúnek tartjuk végre a fiatalasszony éle
tét új rokonai körében. Megérkezése napján este ipa sáto
rába vezetik. Két nő karon fogja s így vezetik, több más as
szonyok kíséretében, a nevezett sátorba, ahova midőn be
lép, háromszor meghajtja magát s a kezébe adott zsírral
vagy kímísszal telt tömlőből néhány cseppet önt a tűzre,
miután a tCízhely előtt háromszor mélyen meghajta magát.
A tűz sistergésére felkiáltanak az idősebb aszonyok: -Ot
aulia! Maj-aulia!- (óh, túz szentei' Óh, zsír szentei') A fiatal
asszony leül a sátor ajtaja mellé balra s eléneklik előtte a
következő verset:
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Tisztelt apadat, meri ő az apád,
Tiszteld napadat, meri ő az anyád,
Tiszteldferjedet, meri ő az urad,
Ne légy civakodó.' stb.

S miután ő is megtette a szokásos hajlongást, megaján
dékozva visszavezetik saját sátrába.

A kirgizeknél az az általános szokás van, hogy a fiatal
asszonynak, a menyegző után három évre, sem ipának,
sem a család többi férfitagjának nem szabad mutatni ma
gát, s ha az elsőnek satoraba lép is, ezt csak kifelé fordított
arccal teszi s néhány lépésnyi távolságban megáll, mely il
ledelmes magaviseletnek mindig örül az ipa s azt kiáltja
neki: Köp dsasza/ (sokáig élj). Azonkívül a család férfitag
jait sohasem szabad saját nevükön szólítania. E szokásra
vonatkozólag a következő adomát beszélik. Volt egyszer
egy kirgíznek öt fia, név szerint: Köl (tó), Karnis (náci),
Kaszkir (farkas), Koj (juh) és Picsak (kés). Egy nap a me
nye vízért ment s mikor a tó mellett a nád között egy far
kast pillantott meg, mely egy juhot szaggatott szét, vissza
futott ezt kiabálva: «Ott a .fenylő mellett a himbálódzó közt
egy ragadozó eszi a begetot-, minthogy az ezen fogalmakat
kifejező szókat - egyszersmind a család férfiatagjainak ne
vei lévén - nem volt szabad kiejtenie."

12. Halálozás. Halotti tor.

A török nomád, a becluinhoz hasonlóan, a harctéren való
rögtön bekövetkező halált többre becsüli mint a betegágyon
való lassú kimúlást. S nem jogtalanul, mert hosszas sínlődés
alkalmával a vagyonosabbakat mindenféle babona és kuruzs
lás fölhasználásával kínozzák, mfg a szegény a sátorban nyo
morog, vagy vándorlás közben valamely teve hátára kötve
adja ki lelkét minden kigondolható kínok között. Ha bekövet
kezik a halál, a mohamedán kultúrában némileg előrehala-
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dottaknál fülébe súgják a haldoklónak a kelime-i-sehadet-et
(a vallás szava), míg máshol a sámánízmusból megmaradt kí
sértetet űzik, azaz mindent megpróbálnak, hogy a rossz szel
lemet elíjesszék, mert ez utóbbi gonosz akaratának tul
jadonítják a halált s azt hiszik, hogy ez a holttest eltemetése
után bizonyos ideig a sátorban marad. A holttestet megmos
sák, a legjobb ruhákba öltöztetik s legföljebb egy napig tart
ják a sátorban. A halálozási napon, ha férfi halt meg, fehér, ha
pedig nő, akkor fekete zászlót tűznek ki a sátorra, míg
valamely hős (batír) halála esetén valamennyi kedvelt lová
nak farkát levágják, a lovakat azonban teljes egy évig szaba
don hagyják legelni a pusztán, ezen idő lefolyása után pedig
egykori uroknak sírján feláldozzák óket. A sátorban a halott
mellett egy magas, a sátoron kívül is látszó lándzsát állítanak
föl, melyre az elhunytnak ruháit, fegyvereit s lova szerszámát
akasztják föl. A fiatal embert vílagosszrnú, a felnőttet fekete,
az öreget pedig fehér ruhával jelölik, miáltal a sátor mellett el
haladó értesítve van az elköltözöttnek koráról.

A halott eltemtése sem a turkománoknál, sem a kirgi
zeknél nem történik különös szertartással, de annál inkább
az erre következő gyászolás.

Mivel úgy a puszta gyermekének, mint a kultúra legma
gasabb fokán álló embernek az az eszme lebeg szeme
előtt, hogy még halála után se legyen elfeledve, hanem
egykori létezéséről a későbbi kor is tudomást szerezzen,
ezért a régi, ősrégi szokás úgy kívánta, hogy valamely
szembetűnő ponton temessék el a megholtat. De mivel a
mindenütt egyforma pusztaság nem sok ilyen alkalmas
pontot tudott nyújtani, az ember kénytelen volt arra a gon
dolatra jönni, hogy a halott fölé mesterséges emlékjelet, t. i.
sírhalmot emel, amely az illetőnek vagyoni körülményei
szerint az egyszerű sírhalom és a hegyhez hasonló tumu
lus között váltakozik. Az ilyennemű sírhalmot joszka-nak
(magaslat, emelkedés) nevezik s mivel az ilyenek emelése,
legalább ami Ázsiát illeti, leginkább török nyelvű nomá
doknál volt szokásban, ezért könnyen érthető, hogy e hal-
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rnok neve nyugaton, sőt távol délen is török ruhában ma
radt fenn. Török eredetű ugyanis a hind topee (törökül
töpe, domb) és az oroszok által Európába hozott kurgan,
mely utóbbinak szószerint való jelentése erőd, erősség,
vár, de «valami fölemelt» értelemben is vehető. Újabb idő
ben - s ez már a mohamedán kultúra hatásának tulajdoní
tandó - a híresebb vagy vagyonosabb halottak fölé négy
szögű kőépületet emelnek, mégpedig leginkább valamely
patak vagy folyó partján és valamely forrás szomszédságá
ban; mert e helyek a pusztán utazót pihenésre hívják, ami
alatt van ideje a megholtnak lelkéért egy fatihát elmonda
ni, vagy régi pogány szokás szerint a sírra ültetett fára ron
gyot akasztani. Így a férfi sírjára lándzsáját, az asszonyéra
sátoroszlopot, a gyermekére pedig bölcsőjét állítják fel. Azt
a sírhalmot, mely a megholtnak kitüntetésére, dics6ítésére
akar szolgálni, tulajdonképpen a temetés után csak egy év
re, a halotti tor megülése alkalmával emelik az összes ven
dégek közreműködésével, kícsínyje-nagyja, mind akar leg
alább egy lapát földet adni az emlékhez, mely a legköze
lebbi pusztavidék fiziognómiáját megváltoztatja s a láthatár
középpontját fogja képezni.

Ha télen következik be a halál, mikor a hó lábnyi magas
és a föld kővé fagyott, a hullát régi nemezdarabokkal és
náddal befödve a sátor közelébe a hóba beássák, hogy a
közeledő tavasszal eltemessék. De normális körülmények
közt a hullának nem szabad egy napnál tovább maradni az
e célra készített sátorban s ez idő alatt a rokonok és a ba
rátok a közeli vidékekről összejönnek, hogy gyászénekek
kel, sírással és kiabálással búcsút vegyenek a meghoittól. A
család női tagjai egy külön sátorban gyülekeznek össze s
zokogás és sírás közt szüntelenül gyászénekeket hangoztat
nak. A megholtnak neje és leányai gyászruhát öltenek, fe
jüket egy speciális gyászoló fejkötövel födik, senkinek sem
szabad őket üdvözölni vagy velük beszélni s még a leg
szükségesebb kérdéseket és feleleteket is siránkozó és
üvöltő hangon kell váltaniok. Eközben megtörténik a terne-

274



tés, míg a hullát a sírgödörbe teszik és földdel befödík, a
megholtnak fia vagy testvére egy darab vásznat, posztót
vagy selymet vesz elő, melyet sok kis darabra vagdalva és
szaggatva a jelenlevők közt szétosztanak, valószínűleg
azért, hogy mint kész rongyokat a sírhalomra állított rúdra
fölaggassák, amit azonban illedelemből senki sem tesz, ha
nem inkább a saját ruhájából vág le egy darabkát e célra. A
temetésnél a nőknek nem szabad jelen lenni, hanem a már
említett sátorban szüntelen siránkozás közt, arcukat körme
ikkel kell hasogatni, vagyis szépségüket megsemmisíteni;
gyakran lehet találni özvegyeket, akik barázdaszerü sebhe
lyeket hordanak arcukon, mint azon súlyos veszteség ma
radandó gyászjeleit, mely férjük halálával érte őket.

A siránkozó nő magaviselete általában rendkívül fárasz
tó s az idegen szemlélőre különösen szomorító hatással
van. Férje halála napjától kezdve egy egész éven át - az al
vási és étkezési időt kivéve - mindig vagy sírnia kell vagy
gyászdalokat énekelni, azért az özvegyi sátor azonnal fel
tűnik az utazónak s az ilyen aulban való hosszasabb tartóz
kodása dacára csak nehezen szokik hozzá a messze elhal
látszó s szívet rázó siralmas hangokhoz. Az első gyászév
az, mely idő alatt a megholtnak valamennyi rokonai és ba
rátai, kik a temetésnél nem vettek részt, az elhunytnak sá
tora előtt megjelennek s egy gyászének elmondásával vagy
hangos sóhajtozások és zokogások kitörése által a gyaszo
lasban való részvétüket megmutatják. Az idegen, a távolról
érkező, anélkül, hogy bárkit üdvözölne, leguggol a sátor
elébe; hoznak ki belülről egy nernezdarabot vagy szőnye
get a térde alá, mire aztán ez torkaszakadtából siralmas or
dítozást visz véghez s csak ennek elvégzése után lép be a
sátorba, üdvözli a családot, amely vendégnek tekinti. A ro
konoknak és barátoknak ilyen látogatás alkalmával valami
ajándékot, leginkább barmot kell magukkal hozniok, amit
azután a halotti torra megtartanak; aki e kötelességét nem
teljesíti, vagyis a látogatást elmulasztja, azt a család ellen
ségének tekintik s vele többé nem érintkeznek. A gyaszda-
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lokat leginkább a halottnak utódai éneklik. A férjet elének
li felesége, az anyát leánya, a gyermekeket pedig az any
juk. Csak fejedelmeket és hősöket ünnepelnek meghtvott
dalnokok. A gyászclalok a fájdalom tolmácsolásán kívül az
elhunytnak dicsőségét is zengik. Bopo szultán nővére kö
vetkezőleg siratja megholt vőlegényét:"

Miért is siratom én a halált,
Hiszen ez az isten rendelete.
Fekete hajamat [ololdozom,
Fololdozom és szeijelbontom,

Bünos ujjamnah van egJ1 rézkönne,
Azt én naponeint ucrretfogomfesteni
Ragyogófehér arcomat
A csontokig megbasogatom,
Csillogófekete szemeimet
A könnyezéssel leiudjom
6 tefiatal szultan! aki oly büszkén jártál!
Ki lesz most az enyim tebelveued?

Az elköltözött hősöket ilyenforma gyászdalban dicsőítik:

Ha távolban az ellenség lóra ült,
Ő dühöngött, mint eső- s hózivatar;
Ha közelben az ellenség lóra ült,
Haragos lett, mint a hím teve.
Ha ellovagolt, a szultanole megismerték,
Ha visszatért, osszegyült a köznép.
A nemesek és a nép
Összegyíilve az ő tandcsdt kérték.

Míg az anya így siratja meghalt leányát:

Kedvesemet akarom dicsérni, mily szép volt 61
Mint a vajban sütött eenyer, olyan volt;
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Ha magamat dicsérem, magasztos leszek;
Az én gyermekem legjobb uolt barátnői közt.

A halotti tort, melynek neve a kírgízeknél asz, a
turkománoknál as (evés), szokás szerint a halálozás évfor
dulóján ülik meg; e szokás még a régi sámán hit maradva
nya s alapjában véve az engesztelőáldozat egy neme, mellyel
a rossz szellemeket, akik a halált előidézik, akarják kien
gesztelni és az élők iránt kegyesebbekké tenni. A halotti
tor mindenkor különös jelentőségű volt, mindenki özönlött
közelről-távolról s mivel a jelenlevők száma - ha valamely
meghalt khán halála napját ünnepelték - ezrekre rúgott,
könnyen érthető, ha a költség gyakran túlságos összeget
képezett és tönkretette azt, aki a tort adta. Az ilyen ünne
piességet egész nemzedéken át éneklik dalokban, melyek
kel az életben maradottak erényét dicsőítik, hogy ily gyön
gédséget tanúsítottak a halott irány::íban, míg az ünnepély
elhanyagolását vagy nem elég nagy pompával való megtar
tását mint kötelességmulasztást és mint a kegyelet hiányát
hibáztatják és ócsárolják. A turkománoknál és özbegeknél
első napon az ijisz-t (zsírban sütött kenyér) készítik, amit
az ünnepen jelen nem levők közt is kiosztanak. Az ijisz
nek - mellyel azonos a csuvasok jiricb-se - analógja az al
taji ijik, s szó szerint ajandékáldozat, a líbatío egy neme, az
ij (eldobni) igéből, mert az első ijisz-: - mint a
turkománoknál láttam - tényleg a Görgen folyóba dobták.
A halotti torhoz való előkészület tehát gyakran heteket, sőt
hónapokat vesz igénybe; a vendégek számára sátrakat üt
nek föl s borzasztó mennyiségű eleséget tartanak készlet
ben, amit a részvéttel levőktől az egész év folyamán
önkéntesen adott ajándékokkal együtt: a tor alkalmával
megesznek. Minthogy az ünnep több napig tart, a tort ren
dezőnek vendégei mulattatásaról is kell gondoskodnia s
ezért alkalmat ad versenyfutásokra, párviadalokra és min
denféle játékokra. Legnagyszerűbb azon halotti tor, mikor
valamely elhunyt törzsfőnök emlékét ünneplik meg, mely
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esetben - orosz tudósítónk tanúsága szerint - a kirgizeknél
e célra külön helyet választanak, melynek egyik oldalán az
előkelő vendégek, a másik oldalán a gyászoló özvegy és a
nők számára, közepén pedig az ima elvégzésére való sá
tort állítják fol, míg a megvendégelésre szazakínt vágják le
a lovakat, juhokat és tevéket. Az egésznek sorrendje tehát
- föltéve, hogy az ünnep hét napig tart - körülbelül a kö
vetkező: első nap: a vendégek összegyülekezése és elszál
lásolása; második nap: céllövés jambu-xs (kínai pénz alak
talan ezüstdarabokban), amelyet - többröfnyí magasan le
vén fölakasztva vékony kötelekre - golyóval vagy nyíllal
kell lelőni s akkor természetesen a lelövőnek jutalma lesz;
harmadik nap: versenyfuttatas hároméves lovakon, melye
ken tizenhárom éves fiúk ülnek s a pálya hossza 3-4 mér
föld; az első díj egy teve, az utolsó pedig egy csikó; negye
dik nap: párviadal (szogus), amint már föntebb leírtuk,
több lóból és tevéből álló díjjal; ötödik nap: versenyfutta
tás 4-5 éves lovakkal, a megholtnak barátai és rokonai ál
tal rendezve; hatodik nap: előkészület a következő, vagyis
hetedik napon rendezendő nagy versenyfutáshoz és a dí
jak megállapítása, melyekben minden barom-nemből ti
zenöt darabnak kell lennie; este a hüsadagok kiosztása a
hetedik napra, mely legfőbb az egész ünnepben s mellyel
a halotti tor végét éri.

Hogy az ilyennemű halotti torok költségéről fogalma le
hessen az olvasónak, egy orosz utazó leírása után fölemlít
jük a következő példákat. A Szari-Bagis törzsből (tehát ka
ra-kirgiz) való Dzsantaí-Batír halotti tora alkalmával a fő
versenyfutás első díja ezer rubel értékű portékára, harminc
tevére, száz kancára, harminc tehénre és ötszáz bárányra
rúgott. Keldi-Beg halotti tora alkalmával rendezett futtatás
kor az első díj egy jurt (sátor) volt, drága szőnyegekkel és
selyemkelmékkel födve, továbbá ötszáz nyestbőr és há
romszáz ló. Végre a nagy hordaból való Szubbotaj halotti
toránál az első díj volt: száz teve, száz ló, száz tehén, száz
bárány, száz rubel, száz khokandí (tallér), száz rőf posztó,
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száz rőf kanavász és száz darab karton. Természetesen az
ilyen díjak elnyerhetése végett a kirgizek legszorgalmasab
ban idomítják lovaikat, 3-4 hónapig próbálják erejüket és
minden kigondolható fortélyt alkalmaznak."

JEGYZETEK

' Lásd: Journal des Ministeriums dcr volksaufklarung, 1875.
március.

2 Különösen kiemelkedők Zagrjasszí és Kharoskhin cikkei a
-Tukesztanszkija Vjedomoszti- első évfolyamaiban.

3 Abulghazmál: Szaleut, Berezinnél ellenben: Szulehajut .
' Szborruk, Sztateí kazajuscsíkhszja do Turkesztanszkago kraja

(St.-Petersburg, 1876.) 496. lap.
5 E növényeket talán csak Kírjevszkínek -Flora nasíkh szrednje

azíaczktkh vladcnieh- (1876) című műve segélyével lehetne
meghatározni, de minden fáradságom mellen sem voltam
oly szerencsés, hogy ebből egy példányt szerezhettem vol
na. A meglevő szótárak nem adnak felvil::ígosítást a növé
nyek neveiről.

6 Lásd: -Turkeszranszki]a Vjedornosti-, 1874 32. szám.
7 -Szravnitelruj Szlovar tureczko-t:atarszkikh narecsij- (St

Petersburg, 1869.) I. 250.
8 Idézem e leírást a «G lobus=ból (XXXIX, 109.), mely az «Orosz

hírnök»-ben (1878. 139 kötet, 22-66) megjelent s P. által
írott cikknek fordítása.

9 Helyesebben: iarlehan, darleban, varázsló, kuruzsló (a mon
golból átvett szó)

10 E kirgiz baesza szó ugyanaz, ami a közép-ázsiai bakhsi, az
az vándor dalnok, rögtönzó énekes, varázsló.

11 Helyesebben: leobuz. Láscl a játékokról és mulatságokról szó
ló cikket a 233. lapon.

"V. ö. japag, japau, azaz gyapjú
13 Mint a leírásból látható, nem is -bölcsó- a szónak tulajdon

képpen való értelmében, cle én nem ismerék más szót az
újszülöttek ilyen fckvőhelyének megnevezésére. Legjobban
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hasonlít ahhoz, amit Németország némely vidékén
-Stcckbettchen+nck neveznek.

" Forrásunkban nincs megmondva pontosan, hogy ez JZ ün
nep fiúkra és leányokra egyaránt, vagy csalefiulera vonar.
kozik, mert itt: csak gyermekrőlvan szó.

" A lehablamak, vagyis kívánni, tetszeni, igéből.
"' V. ö. az orcnburgi geographiai t::írsas:íg Zapiszki-jának I. k.

]30 I.
" V. ö. az orenburgi geographiai társaság Zapiszk í-janak 1870.

évf. 132. I.
'" Lewchine, Description des hordes et de Steppes des Kirgiz

Kazaks (Paris, 1840.) 361. lap.

"Csak a karakalpakoknál van e tekintetben kivétel, men ezek
nél a törvénytelen gyermekek nem ritkák s a karakalpak
aki egy megesett leányt: vesz nőül, azt mondja: -Inkábl-,
megveszem a tehenet borjasrul együtt, mint magát :1 reho.
net.»

"'V. ö. -Clobus- XXXIX. K. 91. I.
" Az orenburgi geographiai társaság Zapiszkijából (Ll ó. I.)
" V. ö. Radloff, Proben der Volkslitteratur der türk.schcn

Stamrne Südsibiriens, IL k. 22-34. I.
'' A legrészletesebb és egyszersmind legérdekesebb tudósítást

találjuk a halotti torokról az orenburgí geografía! társas::íg
Zapiszkijának már említett kötetében 037-150 I )
Plotnikov V-tól.

280



II. KARA-KIRGIZEK

A kara-kírgízek'" ma nap azokon a hegyvidékeken tar
tózkodnak, amelyek északra az Iszík-Köl-tól kezdődnek,
Khokand keleti határain végig az Alajon át egész a Kun-lun
hegység déli meredek lejtőjéig húzódnak; súrübb töme
gekben a Narin forrásvidékén a pamíri fennsíknak azon ré
szén, mely Khokand':" déli részével határos, továbbá a ke
leti Turkesztánhoz tartozó sarík-kölí kerületben találhatók.
A kara-krrgtzektól jelenleg elfoglalt terület nyugati határai a
Csatkai és Talasz vízválasztói; csak szórványosan találhatók
Khodzsend?" körül. Keletre Akszu-n túl terejdnek legelő
ik, déli határaik pedig egészen a Lehtól'?" jarkandba'?'" ve
zető úton levő Sahid-Ullah környékéig húzódnak. Ott nyá
ri időben nyájaikkal a fűben gazdag fennsíkokon élnek és
télire a folyók partjain levő és mélyebben fekvő hegysza
kadékoba vonulnak vissza. Kína és Oroszország főhatósá
ga alá vannak vetve; egyes törzsek majd az egyik, majd a
másik hatalomnak illető hegyvidékein kóborolnak, azon
ban e vándorlási területeknek mindig megvannak bizonyos
határaik, mert a Csuj és Taiasz vagy a Csatír-Köl mellett la
kó nomádok éppoly kevéssé jutnak el kószálásukban a
Muk folyóig, mint testvéreik a Sarík-Köl kerületében vala
ha a Terek-Davan-tg. 1

Ahogy ilyen féktelen vándorlási kedvet érző népnél és a
századok óta oly gyakran változó politikai viszonyok közt
gondolhatjuk, a kirgizek e mai hazáját aránylag újnak keli
mondanunk, mert amennyire kínai történelmi művek hal
vány világánál meg lehet állapítani, az ókor legrégibb ide
jében a Szajan hegységben a Jenyiszej partjain tartózkod
tak. A kínaiaknál akkor hien-leun volt a nevük, néha azon
ban hakasznak is hívják őket, és állítólag az akkor keleten
még hatalmas ujgur birodalomnak voltak alávetve.' Mint
mindenütt, úgy itt is véres harcokat vívtak a hatalmas no
mádok és letelepült rnúvelódó törzsrokonaík, az ujgurok; e
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harcokban hol az egyik, hol a másik fél küzdötte ki magé'\,
nak az uralmat, míg végre a kínaiaktól támogatott ujgur01\
a kirgizek hatalmát megtörték s őket magukat a X. százac\
közepe táján végképp visszavetették a Jenyiszej partjair~\
holott azelőtt, tudniillik a VII. század közepe táján hatalrm.j,
körét Szibéria déli részétől kezelve állítólag egész Tibetig
terjesztették ki. Igaz, hogy másrészt nem szabad figyelmen
kívül hagynunk, hogy Zemarchos, aki a VI. század vége fe.
lé mint Justinus követe az Altajnál időzött, már említi a
Cbercbis' nevet.F" Schott; szerint a kínaiak a kara-kirgizek
népét a XIII. század vége felé elvesztették megfigyelésük lé'\.
tóköréből és közelebbi tudósítást e népről csak a XVII. sz;:1_
zaclban kapunk az oroszok által, kik akkor a déli Altajban
e néppel találkoztak és ott kemény tusákat voltak kénytel-;
nek vele vívni. Onnan csak az újabb időben üzték el vég,
képp a teleutok.5 E történeti adatok alapján szokták a kara_
kirgízeket egyenesen a szajáni hegyek közül jövőknek te
kinteni; azonban Radloffnak körülbelül igaza van, ha azt hi
szi, hogy ezt alig állíthatni valamennyi jelenleg az elóob
említett vidékeken kóborló kara-kírgízról. Valószínű, hogy
kis részük a XVII. század felé a kazakokhoz verődött, azon
ban e nép nagy tömege a régi ujgur birodalomból, a kelet
felé előre nyomuló mongoloktól szorongatva, az elóbbi év
századokban a Tien-san nyugati részére áttelepedett; mert
hogy keleti Turkesztán északnyugati és nyugati vidékein
már a XIV. és XV. században megfordultak, azt amaz iclö
történeti följegyzéseiből eléggé be lehet hízonyrtaní," ame
lyekben óket mint az akkor ott viselt háborúkban való
résztvevőket gyakran emlegetik. Ezzel természetesen annak
valószínűsége nem vitatható el, hgy a kara-kirgizek törzse,
amely a hajdankorban ott élt, a jelenleg az Altajban lakó
teleutokkal legközelebbi rokonságban van, és hogy az uj
gurokkal együtt a kiválóan keleti törökök azon láncát ké
pezte, amely a Jenyiszejtől kezdve egész a Pamir-ig lehúzó
dott. Hogy a teleutok, ujgurok és kara-kirgizek (ismételjük,
ujgur csakis politikai fogalomnak vehető) szorosabban fű-
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ződnek egymáshoz, azt minden felett a nyelv tanúsága bi
zonyítja. A kara-kirgiz török nyelv a teleut török nyelvhez
oly közel áll, hogy Radloff is, meg kazak kísérői is éppen a
teleut nyelv segítségével értették meg magukat a kara-kir
gízekkkel." Bizonyítékul továbbá még az is hozható fel,
hogy Radloff a következő öt nemzetség nevét találta, amely
a teleutoknál és kara-kírgizeknél egyaránt megvan: Teleusz,
Mundusz, Szaru, Toro és Kucsu.

Azután, amit mondottunk, talán nem lesz nehéz a köl
csönös viszonyról, amely a kara-kirgizek és kazakok, vagy
mint hibásan nevezzük, kirgizek közt etnológiai tekintet
ben fenáll, magunknak fogalmat alkotnunk. Az előbbiek
minden időben a török népek területének keleti határát
foglalták el, az utóbbiak pedig szintén északon nyugati
szomszédaik voltaic Minthogy pedig az oroszok a XVII.
század elején a Jenyiszej bal partján, a Jüz és Abakan fo
lyók között először a tulajdonképpen való, vagyis igazi kir
gizekre akadtak, azért a később nyugati Szibínától délre ta
lált kazakoknak szintén a kirgiz nevet adták, és habár az
oroszok azokat a kirgizeket, kiket újabban az Iszik-Köl kö
rül találtak, Diko-kameru-leirgiz-viee=", azaz vad sziklájú
kírgiznek nevezik, azzal a néprajzi rnúszók közt levő zavar
nincsen megszüntetve, és még sokáig fog értelemzavarólag
hatni. Az etnológia álláspontjából ítélve a kírgizeket és ka
zakokat mindenesetre édestestvéreknek kell tekintenünk;
azonban az előbbiek nyelvi és természeti tekintetben sok
kal tisztábban óvták meg mivoltukat, mint az utóbbiak, és
az Altájban lakó teleutok, sórok, kacsíncok után a törökség
tősgyökeres képviselői.

Igaz, hogy ezzel a mi nézetünkkel régebbi írók feltevé
se e népről nagyban ellenkezik. Klaproth, Abel, Rérnusat
és Ritter, mint ismeretes, a kirgizekben germán, Castrén el
törökösödött csúd és Schott szintén finnektől és törököktől
származott keverék népet fedezett fel. A vélemények e kü
lönbségének indítóokát elsősorban a kínai kútfők szolgál
tatták, amelyek közül a legrégibb, tudniillik a Tang-su (a
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Tang-ház története, 618-907) a kírgízeket mint vöröses h~1-
jú, ragyogó fehér arcú és zöld (kék:') szemű népet írja le.
Ma Tuan-lin szintén beszél kék szernú és vörös szakállú
északi barbarokról, és végre Castrén szerint állítólag a mai
szibériai tatároknál is fennmaradt fehér vagy világos szemű
őslakosok híre." Ámde, hogy ezek a néprajzi tekintetben
nem egészen megbízható kínai kútfők és egyéb népmonda
ra támaszkodó adatok a germán-gót vagy finnugor hipoté
zis felállítását megengedik, azon bizony nagyon-nagyon ké
telkedünk Ha meg is engedjük, hogy a Jenyiszej forrásvi
dékén és derekán, mint az ugor és török elemek határpont
ján, időközönként elő is fordultak keveredések, mégis, ne
héz volna az ilyen összevegyülés tényét az egész kirgiz nép
tömegére alkalmazni, minthogy e nép, amennyire a törté
neti emlékezet tart, elél felé az Alajon túl egész a Kun-Iun
ig és kelet felé az Ili területén át, északra a Tíen-santól ter
jeszkedett ki, és éppen a kínai források szerint oly múveló
dési momentumokat tüntet fel, amelyek határozottan török
eredete mellett bízonyitanak." Klaproth, Rérnusat és Ritter
tehát hiába fáradtak azon, hogy árja őseiket e tisztán ural
altaji területen keressék, rninthogy csak merész képzelődés
műve lehet ily messze távolba dobott árja eredetű erratikus
testet keresni.f"'" Valamint én annak idején turkornanok,
özbegek és kara-kalpakok közt vörös hajú és kék szemű
emberekre akadtam, így például a keltek (jornut
turkománok) nemzetségében igen gyakran találhatók ilye
nek, és nekem eszem ágában sem volt, hogy ezeket az em
bereket árja vagy ugor ivadéknak tartsam: épp úgy fordul
hattak elő ilyen szórványos esetek a kara-kirgizeknél és
még most is akadhat példájuk. A műveltség egyes momen
tumai, pl. a manasz, monda, elbeszélés, szó (v. ö. a csere
misz man dícere, a lapp mnuone nornínare és a magyar
mond szót)," amely ma már csak a kírgtzeknél fordul elő,
bizonyára arra mutatnak, hogy e nép hajdanában ugor nép
ségekkel bensően ertntkezetr:"?" azonban ez az érintkezés
csak a határvidékekre terjedt ki és semmi esetre sem volt
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oly beható természetCí, hogy a fajok keresztezéséről vagy
éppenséggel teljes átalakulásáról szólhatnánk. A nép önma
gát egész egyszerűen kirgiz-nek nevezi, aminek szófejtés
sel megmagyarázható jelentősége mezőn vándorló (e két
szóból: kir, mező és gíz, vándorolni); a kara, vagyis fekete,
nem nemes, rossz jelzőt csak a kazakok adják neki, valószí
nűleg a köztük régtől fogva meglevő ellenségeskedésre vo
natkozólag. Úgy látszik, hogy a mongol burut(vagyis kara
kirgiz) névnek alapját ugyanaz az indító ok képezi; én
ugyanis ezt nem a bur, lép, szóból," hanem a mongol bor,
bur alakból származtatom (v. ö. bora gbu, azaz rossz).

A.mit a kara-kirgizek maguk tudnak eredetükről, az na
gyobbára mesékre és homályos legendákra szorítkozik, me
lyekkel azonban itt számot kell vetnünk. Ami az eló1Jbieket
illeti, azokról láthatjuk, hogy bennük a negyven leányról,
kirgiz nyelven kirk kiz, szóló történet a fő szerepet játssza;
innen van a nép elnevezezésének népies megfejtése. A ka
zakok gonosz elbeszélése szerint ez a negyven leány kutyá
val közösült és ez egyesülésből származtak a kirgizek. A kir
gizek maguk a saját eredetük és a negyven leány közt levő
összefüggést egyáltalában nem tagadják, csak a kutyával va
ló természetellenes érintkezés ellen tiltakoznak és az egész
dolgot következőképpen adják elő: «Egykor egy gazdag fe
jedelem meg akart nősülni és elküldte embereit elél felé,
hogy ott számára feleséget keressenek. Emberei egykor
negyven leányt vásároltak meg, szebbnél szebbet. Hazatér
rében ez a karaván nagy folyó partjain telelt. A kiküldött em
berek egyike hazatért urához, a többi hátramaradt, hogy a
szép szüzek csapatját őrizze. Történetesen nagyon kemény
tél volt és mivel az emberek kevés eleséget vittek magukkal,
önmaguktól kellett a táplálékot megvonniuk, csakhogy a
szüzek piros orcája meg ne halaványocljék és ragyogó sze
me el ne bágyadjon. E nélkülözések következtében aztán a
kísérők valamennyien meghaltak és e magányukban a leá
nyok állítólag, mint a kazakok gonosz nyelve elbeszéli, egy
ott maradt szürke kutyával érintkeztek. A kara-kirgizek állí-
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tása szerint a szüzek tavaszig várták az előreküldött ember
visszatértét, s azalatt tavasszal sokszor megfürödtek a folyó
ban és megmosdottak a víz habjában. Ily foglalkozás köze
pette találta őket a fejedelem visszatérő követe. A leányokat
azután a fejedelem elé vitték, de mekkora volt a szultán bá
mulása, mikor azt találta, hogy a szüzeknek tartott leányok
egytől-egyig terhesek. Haragosan űzte el valamennyit udva
rából, hiába bizonyítgatták ártatlanságukat; visszatértek tehát
az említett folyó partjára, ahol gyermekeket szültek, kiktől a
kara-kirgizek mai népe származik."

Más, nem kevésbé mondákkal és mesékkel kevert elbe
szélések vonatkoznak az egyes nemzetségek elágazására.
Nagy többségük azt állítja, hogy egyenes vonalban Tagai
tó1 (azaz unokatestvértól) származnak, így nevezetesen a
Szult, Szarihagis és Bu.gu. nemzetségek, holott másrészt a
szajaleokat mint kevésbé nemes nemzetséget Tagaínak
rabszolgálóval való egyesüléséből származtatják. Arni a
bugukat illeti, azt mondják, hogy ősük, Szaríbagis egykor
vadászati kalandja alkalmával az északon a Narinra elülő
hegységnek egy sziklabarlangjában egy szarvas férfiút ej
tett el, akit a sötétben vadnak nézett, és hogy a férje halá
lát sirató feleségét aztán nőül vette; innen van, hogy ivadé
ka a Bugu, azaz szarvas nevét kapta. Hasonló fantasztikus
történetekkel van más nemzetségek eredete is kicifrázva,
azonban e származási adatok nagyobbrészt a Narin és a
Csuj mellett lakó kirgizekre vonatkoznak: északról való
vándorlásuknak vagy az altajiakhoz való rokonsági viszo
nyuknak legcsekélyebb nyomát sem lehet a legendában ta
lálni; ez oly körülmény, melynek tekintetében messze el
maradnak a kazakoktól, turkománoktól és özbégektől.
Klán-rendszerükbe, azaz nemzetségekre és családokra való
feloszlásukha bepillantanunk két különböző kútfő alapján
lehet. Radloff, 12 akinek nagyobb áttekintése és alapos szak
ismerete volt, a kara-kirgizek összes népét jobb, ong és bal,
szol szárnyra meg a következő nemzetségekre és családok
ra osztja:
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A) Bugu
A Tekesz és az Iszik-Kötnek keleti partja közt lakik és

következő családokból áll:

1. Célek (nemes nemzet- 9. Mongulclur
ség) 10. Szájak

2. Torgoi 11 Sikrnajat
3 Bapa 12. Kaba
4. Jelden 13 Asszan-Tukurn
5 Takabaí 14. Arik-Tukum
6. Bor 15 Kücsük

7. Dolösz 16 Szériké
8. Kungrat 17. Onclu

B) Szari-Bagis
Az Iszík-Költúl északkeletre lakik a következő családok

kal:

1. Szaru 5 Szájak 9 Munclusz
2 Kaba 6. Asszík 10. Kitai
3. Mongulc.lur 7. Dölösz 11. Jetigen
4. Síkrnarnat S. Kungrat

C) Szultu
A Csuj folyó vidékén kóborol a következő családokkal:

1. Jetigen 4. Mongulclur 7. Aszik
2. Kucsu 5 Kitai
3. Szaru 6. Mundusz

D) Edigéné
Enclisan folyója mellett lakik a következő családokkal:

1. Dölösz 4. Mongulclur 7. Kaba
2. Szaru 5 Munclusz 8. Síkmamat
3 Kungrat 6. Szajak
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E) Csong-Bagis
Kasgar városától keletre tartózkodik és e családokból áll:

1. Akali
2. Toro
3. Macsak

4. Ücs-Tamga
5. Kandabasz
6. Kocsa-Tarnga

7. Kuan-Dua n

7) Cserik
Khokand területén tartózkodik az Ak-Csubak és Bai

Csubak nevű családokkal.
A bal szárny (szol), amely a Talasz mentében kószál, a

következő nemzetségekből á II:

1. Szaru 4. Töngtürüp 7. Jetigen
2. Bes-Beren 5 Kucsu

3 Munclusz 6. Kürkönen

r 

A második erre vonatkozó forrás a fejezetünk elején
említett orosz írónak, Zagrajasszkí-nak műve, aki tenné
szetesen csak a Turkesztán határain lakó kara-kírgrzekról
szól, és egyrészt ugyan nagyobb számú nemzetségnevet
közöl, másrészt azonban azt az érdekes megjegyzést teszi,
hogy e nemzetségi névsor tulajdonképpen csak olyan fe
jedelmek nevétől van kölcsönözve, kik népük bizonyos
töredékét maguk köré gyűjteni és a vezérszerepet végig
játszani bírták, ami a dolgok valóságával csakugyan meg
is egyezik. Az említett kútfők szerint a turkesztáni terüle
ten lakó kara-kirgizek a Szult, Szaribagis, Bugu, Kuscsi
Szari, Manguldzsar, Szajae, Csirik, Baszisz, Szumurun és
Aszisz nevű nemzetségekre oszolnak, amelyek közül állí
tólag az első kilenc egyenes, a két utóbbi pedig nem egye
nes vonalban származik Tagai-tól. E nemzetségeknek
több alosztályuk vagy családjuk van, ahogy mi nevezzük,
melyeknek neve a kazakoknal Taipasz=? vagyis csoport
fejek; u a kara-kirgízeknél pedig Kirk, helyesebben Kirile,
vagyis töredék. Így például:
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a szultoh ezekre oszolnak Talkan,
Bö!Lik-Bai,

a szaribaoisoe ezek1·e 1··o inai,
Csirik,
Iszangul,
Burukcsi,
Dseti-Kul,
Kalmak,

a szajakok ezekre Tupkatar,
Bis Kempir,
Kulcsugan,
Kurman Khoclsa,

Töntei,
Csura.

Az illetőleegyes nemzetségek és családok kölcsönös viszonyát
a karat:~1eg_ nem állhatjuk, hogy meg ne jegyezzül~, hogy
sok!

1
gízek egyes toredéke1 koré az egység koteléke

<a sz . , btur] "01 osa ban van fúzve mint a kazakoknál és
<ornánol ál H ' d Iés
6

. me · olott például az utóbbiaknál a szer áno <
ejek tel · él ,legföl'e cint ye csak nagyon kétséges természetLÍ, és

val l bb csak veszedelem idején vagyis háború alkalmá-
c van . 'osztatl tiszteletben, a kara-kirgizek manapjai alattvalóik

tozók an tiszteletének örvendenek és 6k is a hozzájuk tar
cháli u?yéről-bajáról annyira gondoskodnak, hogy patriar
kel ls kötelességük buzgalmában nemritkán saját érdekük-

<ez ~ l .jog al . ~s cednek és azért a föltétlen engedelmességet 1s
a ;e követelhetík. Ha éhhalál vagy dögvész üt ki, vagy ha
az

I
mzetség egy részét ellenséges támadás tönkretette,

0 <nak J ·1 . , ,ran , ' <I <et cl szerencsétlenség megkímélt, a manap pa-
na·kcsa szerint aclományaiakkal kell seaítenii.ik törzsroko-

1 on é - o , la be .. s természetesen a veszedelem beálltaval, példáu
ly torő ellenség elhárítása alkalmával saját életük veszé-

ezteté é 's vel kell a harcban részt venniük. A manap vagy
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bej az illető nemzetségnek nemcsak védő ura, hanem bírá
ja és mintegy családfeje is. Egyedül a manapnak van joga
peres ügyekben ítéletet mondani, valamint csak ő tartja
fenn magának élete párja szabad választhatását, holott a
népnek, amelyet ott Bu-Kara-nak vagy Bu-Khara-nak ne
veznek, sohasem szabad saját törzséből menyasszonyát vá
lasztania, mivel ezt vérkeveredésnek tartják. A ragaszko
dásnak, amellyel a köznép a törzsek fejei iránt viseltetik, a
török népek között nincs is párja; a nép valósággal ura rab
szolgájának nevezi magát és rábízza, hogy minden vagyo
nával és becsületével szabadon rendelkezzék. A manapot
illeti meg, hogy az alatta levő nemzetség ősz szakállú vé
neit tanácskozás végett összehívja; ha pedig az egész kir
giz népet illető kérdést kell tárgyalni, akkor az aga-manap,
azaz legfőbb fejedelem, kinek méltósága körülbelül a ka
zakok szultánjának felel meg, valamennyi manapot szokta
maga köré gyűjteni. Az aga-manap meg a többi manap
méltósága örökölhető.

Mielőtt a kara-kirgizek szokásainak képét vázoljuk, kül
sejükről akarunk beszélni, de azzal a megjegyzéssel, hogy
leírásunk alapját nem annyira az képezi, amit saját sze
münkkel láttunk, minthogy csak kevés kara-kírgízt pillant
hattunk meg, hanem más szakemberek adatait." Külsejé
nek általános képe után ítélve a kara-kirgiz az altaji és a ka
zak között középhelyet foglal el, amennyiben az a valósá
gos mongol típusnak kevesebb sajátságát mutatja fel, mint
az elóbbí, másrészt azonban többet, mint az utóbbi. Ez a
megjegyzés éppen nem vonatkozik e népnek Khokand kö
zelében kószáló részeire, hanem nagy tömegére, és azért
lényegesen tér el Ujfalvy" megjegyzéséről, aki bennük irá
ni keveréket sejt. A tiszta mongol típustól eltérő jellemző
vonások, úgy mint az erősebb hajnövés, a kevésbé lapos
orr, és a néha előforduló magasabb testalkat" inkább tulaj
doníthatók e népnek az alpesi természet ölében megszo
kott életmódjának, mint valami iráni vérvegyülésnek, mint
hogy a kara-kirgiz sohasem volt abban a helyzetben, hogy
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iráni elemekkel egyesüljön. Amennyire történelmileg ki
mutatható, sohasem került iráni mint rabszolga az ő házá
ba, és még a Pamir-on is, ahol jelenleg vakhanok, signáni
ak és szarik-köl-iek az ő szomszédjai, hallatlan dolog, hogy
a kara-kirgiz a nevezett népekkel összeházasodjék. A kara
kirgiz bőre színe sötét, szeme és haja túlnyomóan fekete;
hajnövés dolgában általában inkább a rnongolhoz (helye
sebben a teleuthoz) közeledik, mint többi testvéreihez,
mert 100 kara-kirgízt közt Ujfalvy számítása szerint:

54 ritka szakállú
11 szakallatlan
4 csekélyebb szakállú

31 erősebb szakállú

van. Hasonlót mondhatunk a koponya és homlok alakulá
sáról is, valamint az arcnak hossza és szélessége is általá
ban hasonlóbb a kalmükok mongol típusához, mivel
Ujfalvy" szerint:

arca hossza mm
a kalmükok 198
a kara-kirgizek 189
a kazakok 188

arca szélessége mm
140
135
127,

ami egészben véve mégis a mi feltevésünk mellett bizonyít,
tudniillik, hogy a kara-kirgizek mongolok és kazakok közt
foglalnak helyet.
jellemének fővonásaiban a kara-kirgizt jóindulatúnak

és engedékenynek, de gyúttal ingerlékenynek és kivált
képpen bosszúállónak is írják le. Ámbár darabos erköl
cseiben és szokásaiban, mégis a becsületesség és jórava
lóság iránt tanúsított határozott hajlamával tűnik ki; ra
bol, de nem lop, és általában kevésbé alattomos, mint
szomszédja, a kazak, akire Közép-Ázsiának árja elemei
vel való sűrűbb érintkezése már régen a hazugnak, na
gyokat mondónak, szóval a ravasz fickónak bélyegét
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nyomta. Különösen dicsőítik a kara-kirgiz vendégszere
tetét, amelynek szentségét semmi körülmény közt meg
nem sértené; és mint egykori útitársam maga beszélte el
nekem, voltak esetek, melyekben a Tien-san északi vidé
kein kóborló kara-kirgizek egyes törzsei inkább háború
ba keveredtek a kínai hatóságokkal, mint hogy a náluk
menedéket kereső kínai szökevényt, még ha kalmük, te
hát pogány is volt, kiszolgáltatták volna. Jellemző továb
bá a gyermekeknek szüleik iránt való rendkívüli tiszte
lete és kegyelete, mert még a harmincesztendős férfiú
sem mulasztja el sohasem fölkelni, ha atyja a sátorba
lép, és sohasem ül le előbb, mielőtt atyja erre többször
fel nem szólította. Ugyane tisztelettel és szeretettel adóz
nak anyjuknak is, aminthogy a nőnem náluk általában
nagyobb tiszteletet élvez, mint a letelepedett törökök
nél; sőt éppen nem tartozik a ritka esetek közé, hogy
valamely manap halála után az ő neje veszi kezébe a
nemzetség vezérletét és áll népe élén harcban úgy, mint
tanácsban.

Ezt elsősorban mindenesetre annak kell tulajdoníta
nunk, hogy a vallás még nem vert náluk gyökeret, mert
habár az iszlám, mégpedig a szunni felekezet: követői,
mégiscsak kevéssé hatottak eddig az arab próféta tanrtasa
nak tételei e nép tulajdonképpen való erkölcsi életébe. A
Bugu, Szari-Bagis és Csong-Bagis törzsénél még csak talál
hatni Khokandból való mollákat, akik a manapok házában
bizonyos tekintélynek örvendenek; azonban távolabb ke
leten és Jarkendtől délre a vallást csak kevés külső forma
iságban tartják meg. Ott a vadászaton elejtett állatot meg
eszik, imádságokat csak kevesen ismernek és csak a burut
teeszimi, vagyis a bajusz megnyírása szokását, amely ser
dült kor beálltával egyenlő és az iszlámból eredt, követik a
legszigorúbban, e családi ünnepet rendesen lakomával
(leeszim-toj) kötve össze. Hogy mily kevéssé mélyre hatott
egyébiránt eddig az iszlám a kara-kirgizek közt, azt legin
kább az bizonyítja, hogy a férfivilág arab-moszlirn tulaj-
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clonneveket ritkán használ, hanem amint látjuk," előszere
tettel török nevekkel, például a következőkkel él: Tailak,
Csalpang, Pokbaszar, Tileke, Tore stb. Lehetséges, hogy e
tekintetben a Khokand szomszédságában tanyázók kivételt
képeznek, azonban még olyan buzgó moszlimok sincse
nek a kara-kirgizek, mint a kazakok és turkománok, mert
holott ez utóbbiak nagyobb auljaikban (tanyáikon) külön
sátrat vagy terasz-szerű magaslatot (namaz-dsaí-t) használ
nak mecset gyanánt, addig ilyest az előbbieknél alig lehet
találni.

Tekintettel arra, hogy J kara-kirgizek legközelebbi roko
naikkal, a kazakokkal, évszázadok, sőt talán évezredek óta
mindig érintkeztek, néha pedig élénken közlekedtek egy
mással, továbbá arra, hogy még ma is érintkeznek: szoká
saik képének egyes vonásait illetőleg arra a rajzra utalha
tunk, amelyet a nomád életről más helyen vázoltunk. Kü
lön kara-kirgiz vonásokról, mint a dolog természetéből ön
ként következik, nehezen lehet szó. A viseletben alig talál
hatni valami különbséget, hacsak talán annak nem vesszük
az Európában gyártott posztó- és gyapjúfélének ritka elő
fordulását, továbbá azt a körülményt, hogy ott gazdag és
szegény egyformán öltözködik, aminthogy a jómód általá
ban nem a sátor fényűző felszerelésében, hanem a sátrak
számában mutatkozik. Ételük és italuk közt szintén kevés
különbséget jegyezhetünk fel Hús képezi fótaplalékukat
és csak egy ételt, tudniillik a leujrule-baur-i, zsírban kirán
tott és sajttal behintett sültet találok Zagrjasszkí múvében
feljegyezve, amelyet sem kazakoknál, sem turkománoknál
nem láttam. Rizst ritkán lehet találni és a kenyér, mint
szemtanúktól többször hallottam, éppenséggel a nyalánk
ságok közé tartozik. Az italok közt, mint egyebütt is, a
leimisz játssza a főszerepet; azonban azt állítják, hogy a ke
leti turkesztáni kara-kirgizek maguk szűrnek italt, melynek
neve nese és melynek erősen részegítő hatása van; azt
mondják, hogy a Lob-Nor körül lakó kirgizek készítik a
legkitúnóbbet." Mint a nomádoknál mindenütt, itt is a ba-
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romtál függenek az élet fő feltételei; ez a Tien-san, az Al
taj és a Kun-lun fűben és vízben gazdag völgyeiben jobban
tenyészik, mint a kazakoknál. Egészen természetes tehát,
hogy az állatok a kara-kirgiz egyedüli és főgondját képezik
és hogyha valakivel találkozik, a kazak-kirgizek közt is di
vatos szólásmóddal: «Mal csari?" amanba? (Jószágocl, éle
ted hogy van.') vagy «At laú?" amanba?- (Paripád, lovad
hogy van?) először tudakozódik az állatok és csak azután
a család hogyléte felől.

A marhaállomány a kara-kírgízeknél aránylag sokkal
nagyobb is, mint a többi nomádoknál. Az említett orosz ér
tekezésben azt találjuk, hogy középszammal 2212 juh, 450
ló, 56 teve és 65 tehén esik egy sátorra, és hogy az olva
sónak a kara-kirgizek marhában való bővelkeclésről fogal
mat adhassunk, itt közöljük a Zagrjasszí által közzétett
táblázatot," melyben a marha száma a különböző volosz
tok szerint van adva:

A terület neve Juh Ló Teve Tehén Sátor
Szult 35311 7111 1471 2347 2080 
Bölük-Bai 35903 3363 631 745 1162 
Tai kan 29815 5809 1385 1654 1852 
Bagís 27892 4733 839 902 1484 
Tinai 16698 2482 642 1066 1199 
Ternir-Bulat 54273 8236 696 1106 1228 
Tszangul 39506 5309 605 917 1406 
Burukcsi 30212 5416 486 478 1051 
Narin 23578 5424 470 298 1077 
Szaribagis 24251 5402 542 677 L384 
Ketmen-Töbe 29751 5889 641 487 1621 
Kulcsugacs 30431 6219 732 502 1197 
Kurrna-Khodsa 34839 7944 944 481 1004 
Rgaiti(?) 44685 5301 954 539 871 
Csui 32669 3243 967 351 1121 
Szekirn 20l06 1579 510 218 828 
Szájak 19320 4092 481 555 1077 
Dular 26632 1939 841 373 1341 
Dsílankuzu 35712 7165 1052 655 1238 

Összesen 591584 96656 14889 14351 24221 
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A kara-kirgizek marhaállományáról szóló adatokon kí
vül azt is látjuk e jegyzékből, hogy 1873-ban orosz főható
ság alatt e török népből több mint 24.000 sátor volt, ami te
hát 100.000 léleknél többet tett; hogy mily mértékben gya
rapodott ez a szám a Khokandban és az Ili völgyében tett
késóbbí foglalások következtében, azt legjobban mutaják
Rittich legújabb statisztikai adatai," amelyek szerint már
324 100 lélek van, úgy, hogy ha e számhoz még a kínai
uralom alatt álló töredékeket is vesszük, igen könnyen ke
rül ki kerek számban 400.000 kara-kirgiz.

E kitérés után néprajzi vázlatunkra visszatérve, minden
előtt megjegyezzük, hogy a szokások képe legföljebb csak
néhány vonást mutat fol, amelyben a török nomádok e ré
sze azoktól a nyugatiaktól különbözik, kik vele egy törzs
ből valók és ugyanazzal foglalkoznak. A házassággal ösz
szekötött szertartásoknál megjegyezzük, hogy a vőlegény
azonnal, miután a kalírnot megfizette, titkon meglátogat
hatja menyasszonyát, amely látogatásnak a neve imgel
vagy imjel-körmet, azaz kebel megnézése; ez alkalommal
a menyasszony nőrokonai mindenféleképp bosszantják és
csak miután őket megajándékozta, engedik zavartalanul él
veznie a szerelem boldog perceit. Az ünnepiességek, lako
mák, játékok és versenyfuttatások majdnem ugyanazok,
mint amelyeket e szakasz elején leírtunk, csupán a dalolás
ban meg a dalok és kettősök rögtönzésében különböznek
állítólag a kara-kirgizek kedvezően a többi nomádoktól. Az
éneklő társaság nagyobbára két félkörből áll, tudniillik ifja
kéból és leanyokéból, és miután egy ifjú a leányok közül
versenytársát kiválasztotta, egyszerű vagy kettős versben
kezdi gyengédsége vagy csudálata érzelmeit zengelmes
nyelven kifejezni, nemritkán képekkel ékesítve, melyeket a
körülötte levő természettől kölcsönöz. Erre a szűz hasonló
értelemben felel, ámbár sokkal gyakrabban az fordul elő,
hogy a váltakozó dalok csípős gúnnyal vannak fűszerezve
és a kör mulattatására szolgálnak, amely esetben a hölgyek
majd mindig diadalmaskodnak a férfiak felett. Különben is-
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meretes, hogy a kara-kirgizek Közép-Ázsia minden nomád
[ánál jó énekesek és ügyes rögtönzók hírében állnak, és
Radloff" elbeszéli, hogy ily zenész, aki kéthúrú hangszer
éből (koboz-ából) nagyon szép akkordokat tudott kicsalni,
ügyességével őt meglepte. Ezek az énekesek képesek bár
mely adott tételt teszésük szerint való hosszúságban kiter
jeszteni és fennakadás nélkül néha csinos versekbe és rí
mekbe foglalni, a költemény végén annak dicséretét zeng
ve, aki lakomájával a költői mutatványra alkalmat adott. Ez
alkalmi költemények mellett különösen az előbb említett
manaszok, azaz mondák és hősköltemények, tulajclonk p
pen kiváló batírok (bátrak, hősök) tetteinek leírásai [átsza
nak kiváló szerepet; e költeményeket is koboz kíséretével
adják elő és ezek a baranták (rablókalandok) dicsőítésére
szolgálnak, amelyekben a szultok vagy szaríbagisok a nagy
csapattal való közvetetlen szomszédságuk miatt mindenkor
kitűntek. E manaszok Velikhanov állítása szerint a kara-kir
gizek összes mitológiai mondáinak és hagyományának
enciklopédikus gyüjteményét képezik és a pusztának bizo
nyos Ilías-féléi, amelyek e nép életét, szokásait, földrajzát,
vallási és orvosi tudományát magukban foglalják. Mine.len
valószínűség szerint egyes dzsumukükbólcxx" (elbeszélé
sekből) alakult e gyűjtemény. Ezenkívül, mint mondják,
van a rnanaszoknak még folytatása is, tudniillik a szamfatei
(?), a kara-kirgizek Odüsszeája, melynek nevét különben
egyáltalában nem tudom megfejtení.""'"

Dr. Radloff V. tanár úr barátsága abba a helyzetbe jutta
tott, hogy itt e manaszok egy mutatványát közölhetem,
amely alkalommal azonban meg kell jegyeznem, hogy
Manasz itt egyúttal hős tulajclonneveként is szerepel A
költeményen a rnoszlin szellemi iránynak erős nyomai ve
hetők észre és azért aránylag újabb keletúnek is kell tar
tanunk.
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Manasz születése

A feti-terfejen
Született Böjön Kán,
Böjön Kánnak, afejedelemnek fia,
Volt Kara Kán, a nemes,
És Kara KánJia
Lett a nemesfahip Kán.
A Csunkar Uja tetején,
Az Almati patak torkolatánál
Lakott ez ajakip Kán.
Csiricsit, az A idar leányát,
Nőül kérte egyleorJakip Kán.
«Ha Csiricsit nőül is vettem,
Mégsem csókoltam soha gyermeket;
Csiricsi soha sem oldotta meg haját,
Istent segítségül híva soha sem tekintett rám,
Szorosan sohasem kötötte át csípőjét,
És nem szült nekemfiút.
Mióta Csiricsit nőül vettem,
Már tizennégy év múlt el,
Sohasem ment a szent helyre,
Nem hentergett az almafdruil, 21

Sohasem töltötte az éjszakát a gyógvítóforrdsndl.
Ó, könyörülj rajtam, uram isten,
Engedd, hogy Csiricsi testében
Mostfiú tdmadion!
Bárcsak megleothetnem csípőjét,
Megerbetnem, bogyfiam szülessék,
Aki a keecsizmasaear,
A noigutoleat megsemmisithetne,
A madarfejü nyereggel bírókat és zöldhátúakar,
A kokanokat cxxiv megsemmisitbetné,
A sebbedt szamárral és az orsóval bírókat,
Ezeket a szartoleat megsemmissitbetne,
Aleile nem bagynalefel kapzsiságukkal,
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Ételt keresvejól nem laknak,
A leirgizeeet megsemmisithetné»
Magára köttette az ijat,
Feleségétől, Csiricsitől
Akkor/ia született
Mikor aztán a .fiút meglátta,
Fehér húsa olyan lett, mint. .. (?)
Csontjai olyanok, mint a réz.
levágatottfehér kancát,
Jakip az újszülöttnek
A négypróféta úrtól
Aztán a Manasz nevét adatta;
Négypróféta megjelent,
Vizsgálódva tekintett a gyermekre,
A jarhandi hét követ
Derekasan evett a lakománál,
"Dühös lesz Manasz-, így szólt.
Kínából is negyven követ
Derekasan evett az ételből.
"A kínaiakat megöli", így szólt.
A nógaiak tíz követe
Ülve evett a húsból,
"Rettenetes lesz Manasz-, így szólt.
Ez az öreg asszony, Csiricsi,
Manaszt tarka bölcsőbefektette,
Kidir támogatta Manaszt,
A parton rejtőzött Manasz,
Minden hafir és rnoszlim
Sokat hallott Manasz híréről.
Most/ellobbant hős Manasz,
Aztán így szólt bolcsejebenfekve.
-Febér szakállúJakip Kán,
A moszlimele útját meg akarom nyitni,
A hafirole cxxv marháját szét akarom szórni.'
Arra iparkodom, hogy a kafirok elvonuljanak,
Hogy a moszlirnele hatalmasabbaehd legvenele»
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Mikorjakip e szavakat hallotta,
Poroszka lovat, tarkát, fogott,
Odavezette és megnyergelte;
Vértet, melynek gallérja arany, ujja réz,
Maddrszemü vértjét,
Mely arannyal gazdagon van díszítve,
Mely ezüstteljól van ékesítve,
Ezt a vértet vettefel.
Erre így kiáltottjakip Kán.
"Bakai Kán, Baifia,
Jer most ide mellém.'
Most tanácskozni akarok veled/
Ez az én csikóm, Manasz,
Azt mondja, hogy lóra akar szállni,
Messze utakon akar vonulni,
Medinán is át akar vonulni,
Átvonulni Bukharán, a hatalmasan,
A eutyagazlon át akar menni,
Bes Tereken is át akarportyázni,
A Kongur Baihoz Pekingbe
Akarok vonulni, vele harcolni,
A fehér aranyat el akarom osztani,
A kalmakok marháit szét akarom szórni,
Az Uzun Bulakon átkelni,
A Kebesz Bulaefeléfordulni,
Semeit és Kiziljart
És a gázlót e kettő közepén
(Sajkán) át akarom hajózni,
Aztán Bes Tereken át akarok vonulni,
Végig akarok menni Humbulungon,
Átlépni Almatit,
Ha az ajtót előlem elzárják,
Meghajolva mégis át akarokjutni,
Kopolun át akarok lépni,
A Toraigiron átmenni,
járni a Szari Kaikanon keresztül,
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Át akarok vonulni Medina siuatagjdn,
A Temirdileen át akarok rnenrii,
A széles Ilin átkelni,
A Cseng Bura foiyá partján
Hat napig akarok táborozni,
Hogy a lovak lebüljenee.
Aztán az Ilin átkelni,
Aztán Kuldsdn is át akarok vonulni.
A koldjok városát 1neg akarom látogatni,
Aztán egyenesen Korgison átmenni/
Ennek az én Manaszfiamnale
Főzz az üstben, csiholj tüzet,
Légy társa, Bakai,
Mutasd meg neki a nem látottat, Bakai,
Kelj te vele útra, Bakai,
Tanítsd meg neki a nem látottat; Bakai,
Kelj vele együtt útra, Bakai.
Adam apa, Obo anya,
Szülőföldjét ismerheted,
Jobb oldalt Ouszul csinált bikát,
Bal oldalt Kidirjol aludt;
Babedin legyen fejtül, Bakai,
Kidir legyen oldalán, Bakai,
Ha Manaszbol, az én fiambol, Bakai,
Aztán ferfi leli, Bakai,
Ha a sorenybefogodrua lóra szállt
t,\fér/zúvá lett, ó, Bakai,
Ha állán szakáll nőtt, ó, Bakai,
Akkor találj számára lovat, Bakai,
Találj rubdt, amelvetfeluegyen, ó, Bakai,
A korannal, mely olyan, mint a ló feje, Bakai,
A könyvvel, mely olyan, mint a juh .feje, Bakai,
Tanítsd meg a túlvilágra vezető útra, Bakai,
Légy afehér ló a ménesben, te Bakai,
Légv barátja a túlvilág számára, Baleai!-
Erre szól Bai fia, Bakai.
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-Meg vagyok elégedve, beleegyezem, jakip,
Hadd riyargaljunk tova, 6 Jakip,
Nyissuk meg a moszlimek útját, 6 Jakip,
Tegyük meg az utat Pekingbe, Jakip,
Ha van isten, akkor gy6zünk, jaleip!
Szeme ragyogott, mint a csikóé,
Belsejeforrongott, mint a salétrom;
Jakipfia, Manasz afiatal,
Ő, a vitéz h6s Manasz,
Ell6tte a nyilat, mikor tízéves volt;
Mikor tizennégy éves lett,
Fejedelem volt, várakat romboló;
Hatvan mént, száz lovat
Koleanbol elhajtott,
Nyolcvan kancát, ezer kimhapot
Hozott Buhharabol,
A kínaiakat Kasgarban
Tovább űzte Turfanba,
A kínaiakat Turfi'anbál
Akszuba leúzte. stb. stb.

A kara-kirgizek nyelve hangtani tekintetben gyakran az
altaji török nyelvjárásokhoz, leginkább pedig a kazakhoz
közeledik és amit Velikhanov'F'" 24 Kelet-Turkesztán nyel
vével való rokonságáról elmond, az legföljebb a szókincs
nek oly részeire vonatkozhatik, amelyek mint a régi ujgur
nyelv maradványai éppen összekötő láncot képeznek a
Tien-san északi részén használt nyelvjárás és a Jenyiszej
parti török nyelvek között

Itt még csak azokra az átalakulásokra akarunk mutatni,
amelyek a legújabb politikai fordulatok, vagyis Oroszor
szágnak Közép-Ázsia sorsába való belemarkolása nyomán
támadtak. Ezek, mint magától érthető, messzebb vágnak,
mint az előbbi jelenségek és ennélfogva kell is, hogy mé
lyebbre ható következményeik legyenek, mint az ujgurok,
Dzsingisz kán és a kalmükok felléptének a Dzsungarság-
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ban, minthogy Oroszország mint a nyugati hatalom képvi
selője a török nomád világ e keleti részére épp oly born
lasztólag és átalakítólag fog hatni, ahogy altajiaknál és ka
zakoknál már eddig is tette. Tíz esztendővel ezelőtt és még
ma is a következő földrajzi elosztásban voltak találhatók a
kara-kirgizek. A kuscsi-szari nemzetsége a Talasz felső vi
dékén lakik; a szultok északi irányban a Csuj meg a Sán
dor-hegység között egészen a Kegeti folyóig délen laknak;
a szaribagisoh ide s tova vándorolnak a Kegetitől nyugat
ra, északra egész az Ili és Csuj vízválasztójáig és keletre
egész az Akszu folyóig, amely északról az Iszík-Kölbe öm
lik, déli határukat pedig az Ula-Kol (magas domb) folyó és
a hasonló nevű hegy képezi; azonkívül még a Kacsgarka
nak és mellékfolyóinak, úgymint a Dsuvanaríknak és Kara
kadsarnak völgyvídékén, valamint az Atpasz, a Narin egy
mellékfolyója mellett is találhatók. A buguszoe+?" az Iszik
Köl medencéjében tartózkodnak, anélkül, hogy északon az
Akszu partjait és délen az Ula-Kolt átlépnék. A szajakok a
Narin völgyének közepén a Dsungal és Szuszamir meden
céjében élnek, ahol a szultoktól a Sándor-hegy gerince és
a szaribagisoktól a Csuj, Dsumgal és Szuszamir vízválasz
tója különíti el. A Manguldsar nemzetség a Narin felső vi
dékén tartózkodik, a Csirik pedig az Atpasz mellett; na
gyobbára Kelet-Turkesztán kormánya alatt áll, és az oro
szoknak legföljebb ezer sátor jut mindkét nemzetségből."
Más orosz utazó," aki 1856-ban látogatta meg a kara-kírgí
zeket, a buguszokat az Iszik-Kol északi partján, a szarib
agisokat a Csuj mellett, a szultohat a Talasz mellett, Pispek
egykori khokandí várának közelében, a szafakokat a felső
Narin és Dsumgal mellett, a csirikeket a Tien-san felvidé
kén és a csongbagisoleat Kasgartól északnyugatra találta;"
következőleg ugyanazokon a helyeken, amelyeket húsz
évvel később is elfoglaltak és csekély kivétellel még ma
napság is elfoglalnak.

Láthatni tehát, hogy az Oroszország beavatkozásából
származott átalakulás éppen nem volt oly beható terrnésze-
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tű, hogy a Tien-san nyugati vidékén lakó népelemek közt
rendkívüli eltolódást hozzon létre. Még a dzungar
kalmükok időnként való hatalma is csak kevés hatással
volt a kara-kírgízekre, mert már a XVI. század elején is az
Iszik-Kol mellett voltak találhatók, és minthogy e nomádok
a Kína és Oroszország közt levő határterületet elfoglalva
minden az utóbb említett hatalomtól származó erőszakos
letelepítést kikerülhetnek, ez okból a nyugati világ mCívelő
törekvéseinek bizonyára tovább és erőszakosan fognak el
lenállni, mint származásra és foglalkozásra nézve rokona
ik, a nagy pusztán lakó kazakok.

Végül itt még egy hibát is akarok kiigazítani, melyet ép
pen e nép egy töredékét illetőleg Közép-Ázsiáról szóló
útleírásornban" elkövettem. A kipcsakokaf'"""' ugyanis ott
mint önálló török népet írtam le, pedig a dolog nincs úgy,
mivel a kara-kírgizeknek csak egy nemzetségét képezik,
éspedig oly nemzetségét, amelyből körülbelül az egykori
khokandi kánság egész népességének tíz százaléka kerül
ki," és amely Khokand keleti határainál tanyázva csak
újabb időben lett félig nomáddá és az osi meg endiclsami
kerületek lakosságának többségét képezi. Némelyikük már
végképp letelepedett, így pálclául Karaman, Kökdsar, Bel
stb. falvakban;" az Des-Kurgan és Naukat közt levő úton.

Eszerint tulajdonképpen kirgiz-kipcsakoknak kellene
őket nevezni; jóllehet már hellyel-közzel letelepedtek, még
mindig megtartották egészen nomád testvéreik vad, harci
as jellemét, de külső ismertető jeleit nem; ezeken ugyanis
az özbégekkel való keveredés nyomai könnyen felismer
hetők. A mai Khokandnak minden viszálzkoclásában, há
borújában és véres forradalmában nekik jutott úgyszólván
ez oroszlánrész, minek következtében aztán el is terjedt
rendkívüli vitézségük híre egész Közép-Ázsiában.
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JEGYZETEK

1 Az időszaki vándorlásokró! bőveben értekezik Zagrjasszkí G.
az 1874. évi turkesztani újság 41-45. számában egy e nép
ről közölt néprajzi jegyzetben, amelyet egyebekkel együtt e
munkánkban értékes Forrásként használtunk.

' V. ö. Klaproth, Mérnoíres relatífs f l'Asie. - Abel Rérnusat,
Recherche sur la ville de Karakouroum. - Ritter, Erdkunde,
2. rész. - Radloff, Observations sur les Khirgises (Paris,
1864.). - Schott, Über die echten Kírgísen (Berlin, 1865) -
Welichanoff, The Russians in Central-Asia. Translated by J.
and R. Mitchell (London, 1865.).

' Cherchís mint rabszolganő neve, vagyis helyesebben mint: e
nő nemzetiségének a neve fordul elő. A kirgiz nők Közép
Ázsiában mindenkor híres szépségek voltak

' Lásd az id. h. 431. I.
5 Radloff 6. I.
' V. ö. erre nézve a Tezkerei Bugbra Khain-t, amelyben már

ama kor harcainak elbeszélése közben Kelet-Turkesztán
észak-nyugati vidékein levő török nomád törzseket említe
nek; továbbá a ebinai szerzőket; akik szerint 111ár a Juen-ek
korában, 1259-ben, voltak a Thein-Sanban kirgizek (Riner,
2. k. 1120); továbbá a Tarilehi-Pasidit, amely a nomádokat
mint már 1520-ban az lszík-Köl mellett lakókat említi (v. ö.
Velikanov 92. lap).

' Radloff 10. I.
'Shott után a 445. I. idézve.
9 V. ö. Svhott, Über die echten Kirgizen, 447-455. I.
'
0 Lásd Budenz Magyar-ugor összehasonlító szótárát.

11 Radloff 2.1.
" V. ö. az id. h. 10. I.
u Ebből: tai, csoport, rész és pasz, fej. Zagrjasszki szerint ez a

név a kicsiny, nagy és középső csapathoz tartozó kazakok
nál van használatban.

11 V. ö. Charles Ujfalvy de Mezőkövesd, Expedition scientifique
Francaise en Russie, et clans le Turkestan (Paris, 1880) Ill.
kötetét, különösen e szakaszt: Descripton des types anthro
pologíques de IAsie centrale.
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11 Lásd az id. h. 41. I.
16 Ujfalvy szerint a kara-kirgizek középmagassaga l 705 mm., a

kazakoké pedig 1669 mm.
1
' L. az id. h. 21. I.

1
" Lásd Report of J Mission to Yarkand (1873) 61. L

19 Lásd Report: of a Mission to Yarkand (1873) 60. I.
20 Lásd a Turkesztanszktja Vjedomostje (1873) 10. számát.
21 Geographische Mittheilungen, Erganzungsheft Nr. 54. 43. I.
22 Lásd az id. h. 17. I.
23 Szó szerint: Nem hentergett országban, amelyben almafa állt,

azaz magában álló almafanál, melyet valamely szent szék
helyének tekintenek, amelynél éppen a magtalan nők szok
tak istenhez utódokért könyörögni.

" Az id. h. 101. I.
25 Zagrjasszkí a turkesztáni újságban (1874) 41-45 sz
"' Velikhanov kapitány, egy kirgiz szultán fia, kinek útleírása az

elóbb említett cím alatt (I a 312. I.) angol fordításban jelent
meg.

27 Velikhanov, 103. I.
2
" Reise in Mittel-Asien (Leipzig, 1865) 304. I.

29 Kosztenko, Turkeszranszkí Kra], l, 328.
30 Újfalvy, Le Kouhístan, le Ferghana et le Kouldja, 65 I.
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Ill. KAZAK-KIRGIZEKCXXIX

A török nép eredetére vonatkozó eddigi kutatásainkban
már előbb rámutattunk arra, hogy az egyes törzsek hazája
- a korlátlan vándorlási hajlam és a gyakori politikai forra
dalmak dacára - a történelmi korszak óta csak ritkán volt
alávetve valami rendkívüli geografiai változásnak. Kisebb
nemzetségek vagy családok, a nagy események viharában
elszakadtak ugyan a törökség zömétől s ettől aránylag nagy
távolságra eltolattak, de maga a török nép zöme csak ritkán
és kevés távolságra mozdult ki a történelmi korszak óta is
meretes ősi hazájából; mert még ott is csak nehezen lehet
kimutatni az elóbbi hazának végleges elhagyását, ahol va
lamely török nép neve és lényege elveszítette eredeti for
máját. Elég okunk van föltenni, hogy a törökök a hajdan
korban keletről nyugatra s északibb szélességi fok alól dél
re nyomultak, de hogy a népvándorlás elvégződése óta e
nép fő osztályai lényegesen megváltoztatták volna hazáju
kat, azt nehéz volna pozitív históriai adatokkal bebizonyíta
ni. A kazáni tatárok előnyomultak ugyan keletről nyugat fe
lé, a baskírok délről északra, az oszmánok és turkománok
északról délnyugatra s az özbegek nyugatról délkelet felé,
de ezen előnyomulás részint csekély földrajzi távolságra ter
jed, részint csak kisebb töredékek vettek részt benne, kiket
a kalandok és zsákmányok után való vágy kicsalt az ősi ha
zának határai közül; míg a pusztaság természetével szoro
san összeforrott nomád népség nagy tömege történelmi
emlékezés óta mindig ott volt, ahol ma lakik.

A kazak-kirgizek, vagy mint magukat nevezik, kazakok
régi hazájára vonatkozólag szintén ilyen nézetben vagyunk
s azt állítjuk, hogy ez a nép, történelmi emlékezet óta,
Ázsiának ma is általa lakott részén, vagyis az Urál és Altaj,
másrészt déli Szibériai és az Oxus között barangolt, s e
komplex népterületnek csak határszélei szenvedhettek né
mi helyi változást. Csak ilyen értelemben lehet felfogni

306



Levchine' megjegyzését, aki a )(VI. századbeli Bolsoj
Csertoj (a nagy vázlat) adatai alapján fölteszi, hogy a kaza
kok az említett időben mai hazájuknak csak középső ré
szét lakták, mert keleti része a dzungárokhoz, az északi a
szibériai tatárokhoz, a nyugati pedig a nogají tátárokhoz
vagy a baskirokhoz tartozott. Előbb említett nézetünkból
kiindulva könnyen érthető, hogy a kazak név, mint
geografiai, de inkább mint etnikai fogalom, már nagyon
korán előfordul.' Porphyrogenitus a X. században a pon
tusi tartományok egy részét, t. i. a Don völgyeit Kazahbia
nak nevezi; Firduszi Rusztem hősi történetében egy kazak
népet és egy kazak kánt említ s az előbbi lándzsával fegy
verzett, rabló nomád népnek rajzolja;cxx' minélfogva nem
nagy vakmerőség, ha azt gyanítjuk, hogy amint az ataman
és kos' török szók már nagyon korán bejutottak az orosz
nyelvbe, úgy a kozák (olv. kazak) név is csak az oroszok
nak egy ilyen nevú török néppel való közvetlen szomszéd
sága útján került hozzájuk már a XI. században, - amint
Szamcsevszkí" is fölteszi. Amint a lengyelek lovasságukat
uhlan-nak nevezik, mert e szónak segédcsapataít, a krími
tatár harcosokat hallották neveztetni - kiknél az oglan,
ugblan, ublan, a. m. legény, fiatal ember, katona, - úgy az
oroszok is azért használták a kozák' nevet határvidéki ka
tonaságuk jelölésére, mert ilyen nevű török nomádok vol
tak azok, akikben a könnyűlovasság ezen nemét eólször
ismerték. De ami leginkább bizonyítja a mai hazájuknak
régi birtoklását, az azon viszony, mely a kazak-kirgiz nyelv
és a magyar nyelv török szókincse között van? s melynek
alapján teljes bizonyossággal lehet állítani, hogy a magya
rok, a távol keletről a Volga vidékére - legkésőbb a VIII.
században történt - vándorlásuk alkalmával, a már akkor a
törökök és ugorok határvonalán lakó kazak-kírgtzekkel
huzamosabb érintkezésben állottak.

Kétségtelen, hogy a kazak-kirgizek a kara-kirgizekkel,
minden történelmi emlékezéstől távol eső korszakban, egy
és ugyanazon törzshez tartoztak' s a Jenyiszej, Ob és Irtis
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forrásvidékén levő ősi hazában még együtt éltek s csak ké
sőbb váltak el egymástól. A baskírok a kazakokat még ma
is csak kirgizeknek nevezik s úgy látszik, hogy az előbbi
nevüket (t. i. kazak) éppen a közös törzstől való elválás
következtében kaptak."?" Hasonló motívumok szolgálnak
alapjául más népek etnikai nómenklatúrájának is, amilyen
pl. az ujgurok (azaz: szövetséges'""'") és kirgizek (azaz: ba
rangoló, nomád) viszonya; de a kazak névtől - miután ezt
a közös törzstől elszakadt töredék fölvette - az etnikai ér
téket sohasem lehet elvitatni s nekünk a kazakokat, vagy
kazak-kírgízeket a török népnek az idők folyamában külön
etnikai törzzsé vált részének kell tartanunk s mint ilyennel
kell számolnunk. Azon időpont, melyben a mai kara-kirgi
zektől való elválás megtörtént, csak gyaníthatjuk, de úgy
látszik, hogy a húnok fölkerekedése idejére, vagy ezután
nemsokára esett; mert először ezen név alatt ismert urál-al
tají néptömeg legalábbis olyan etnikai forradalmat idézett
elő, mint a nyolc századdal később megjelent mongolok;
másodszor a két nyelv dialektikus eltérésének s a két nép
fizikai jellegei különbségének sokkal nagyobbnak kellene
lenni, mint ma látjuk, mert a kazak-töröknek clialektussá
alakulása - mint a magyarhoz való viszonyából látjuk -
már a VIII. vagy IX. században megtörtént s a mai dialek
tus-sajátságok meglehetősen régi keletűek.

Ami már most a kazak-kirgizek életében történt msáodik
rendkívüli rázkódást, t. i. a mongolok megjelenését illeti,
ennek semmi esetre sem lehet olyan mélyre ható befolyást
tuljadonítani, mint eddig tették, amennyiben több oldalról
is föltették a kazakoknak mongolokkal való erős vegyülé
sét, amely vegyülést a mongol típusnak az elsókben mutat
kozó pregnans jeleiben akarják fölismerni. Megengedjük,
hogy némely nemzetség, mely a mongol invázió előtt a ka
zakok hazájától részint keletre, részint nyugatra lakott, pél
dául a kungratok,cxxx,,, karlukok és kanglzk, azon időnek
tarkabarka néptolongásában, legalább részben, a kazakok
közé keveredett s közöttük fölolvaclt. De itt határozottan
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csak török, nem pedig mongol nomádokról lehet szó; mert
először Dzsingiz kán seregében a mongol elem távolról
sem volt oly erős, hogy a kazak-kirgizcknek akkor már
nagyszámú népén a fizikai hatás mély nyomait hagyhatta
volna hátra s ezt igazolja az is, hogy e népnek leírása Plan
Carpinnál (1246) betű szerint illik a mai kazakokra is, amely
pedig azon időből ered, melyben a mongol invázió követ
keztében már létrejött fajkeresztezódésról még alig lehet
szó; másodszor a mongoloknak a velük egyesült törökökre
való ilyen tipikus hatása sehol sem mutatható ki, mert még
ott is, ahol vegyülés történt, nyomtalanul felolvadt a mon
gol elem a törökségben éppen ennek túlnyomó száma mi
att. Ami végre a kazakoknál és mongoloknál közösen elő
forduló nemzetségneveket illeti, minő pl. a najman, dúr
men, nöküz stb., ezekből már azért sem lehet nagyobb
mérvű etnikai amalgarnízacíóra következtetni, mert e nevek
csak politikai jelentésűek s az ozbegeknél, kara-kirgizeknél
és kara-kalpakoknal egyformán előfordulnak. Mindezt
számba véve tehát, a kazak-kirgízeket - kikről az oroszok
az újkorban csak 1534-ben szereztek tudomást Danila
Gubin, Rettenetes Iván követe útján" - a törökség önálló s
történelmi emlékezés óta e név alatt szereplő törzsének kell
tartanunk, azon törzsének, amely tágas puszta-hazájának
határai közt éppen számbeli ereje következtében leghíveb
ben és legtovább megőrizte a törökség fizikai és morális tu
lajdonságait A saját körén belül részekre oszolva és olykor
olykor előforduló harcok által egymástól elválasztva az
egyes részek néha messzire elhagyták lakhelyüket más ha
zát keresve, mint pl. a XV. században az Aral-tó körül lakó
kirgizek, akik az arany horda felbomlása után kelet felé
egészen a Balkhás-tóíg követték Gira] és Dzsaní Bek szul
tánjaikat, de a XVI. század vége felé ismét visszajöttek régi
lakhelyükre, mert hogy már a történelmi korszak előtt itt
laktak, talán valamely más név alatt, azt legjobban bizonyít
ja az itteni geográfiai nómenklatúra kazak nyelvi jellege,
mint pi. Magudzsar, Dzsdmanszu, Szor-köl '' stb.
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A kazak-kirgizek által lakott területnek határai északon
az Altaj hegység nyugati nyúlványai s az Irtis, Isim és Tobol
középső folyása az Urál hegységig; kelet felé csak ritkán
terjeszkednek Szernípalatínszk, Szernírjecsenszk területén
és a Tarbagatajon túl; nyugaton egyrészt az Urál folyó a ha
tár, míg másrészt a Bükej-horda e folyó jobb és a Volga bal
partja között lakik, közel ez utóbbinak torkolatához; ami
végre a déli határt illeti, ezt azon pusztai halmok képezik,
melyek az egykori khokandi és bokharai kánságok északi
részén az alsó Oxus jobb partjáig húzódnak. Mindenesetre
szinte lehetetlen, hogy egy par excellence nomád nép ha
tárainak megjelölésébe bocsátkozzunk, de minthogy a ka
zakok sohasem terjesztik ki legelőhelyeiket az Altajon túl
északra s az Ala] hegységen délkeletre s a Kaspí-tenger ke
leti patrján sem ereszkednek le a Balkánon túl: ezért a fön
tebbi hatarjelölés nagyban és egészben véve érvényes.

Ami a kazakoknak három részre, t. i. a kis, közép és
nagy hordára való eléggé ismert feloszlását illeti, Levchine
(301. lap) azt állítja - s jogosan, - hogy a kazakok tradíciói
az egész népnek egykori egységéről beszélnek, aminek
elég világosan szóló bizonysága a nyelvnek, erkölcsöknek
és szokásoknak - tegyük hozzá: a fizikai jellegeknek egy
séges volta. A három hordára oszlásnak aránylag újabb ke
letű eseménynek kell lenni s legföljebb a mongolok beüté
se idejében vagy kevéssel ezután kellett megtörténnie, -
amely nézetnek némi támaszpontjául szolgál a mongol
uralkodónak, Aladsa-khánnak három fiáról szóló monda;
de hogy e felosztás csak Tevékkel-khan idejében (1700)
történt volna meg, előttünk nagyon valószínütlennek lát
szik. Azt, amit mi a horda fogalma alatt értünk, a kazakok
dzsúsz szóval jelölik, melynek tulajdonképpen való jelen
tése: száz, de a szó tágabb értelmében: tömeg s ezen hasz
nálata éppen olyan, mint a tümen (azaz: tízezer) szóé,
mely a mongoloknál és törököknél valamely nagyobb osz
tály neve gyanánt szerepel. A nagy horda, vagyis Ulu
dzsúsz a pusztaság délkeleti részén, a szibériai és kínai ha-
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táron, név szerint a Csu], Talasz és Csircsik folyók mellé
kén tanyázik, az egykori Dzsungaria határáig terjeszkedve
s az Ujzun nemzetség-nevet viseli. A kis horda, Kisi
dzsúsz, az Aral-tó és az alsó Volga közt barangol, neveze
tesen a Jaxartes alsó folyásánál a Kara-Kum pusztaságon,
az Emba torkolatánál a Magudsar hegység mellett és
Mangislak körül s az Aisin és Dzsappasz nemzetségekből
áll; míg a középső horda, az Orta dzsúsz, a két előbbi hor
da között, vagyis a Tobol, Irtis, Isim és Turgaj folyók part
jain lakik, déli irányban egészen a Jaxartesig terjeszkedve
s túlnyomólag az Argun és Na/man nemzetségekből áll,

Ami mármost az alosztályokat illeti, tekintve a folytonos
változásokat, miknek az egyes törzsek, nemzetségek és
családok ki vannak téve, nagyon nehéz, ha nem éppen le
hetetlen, eligazodni a származást jelelő elnevezések út
vesztőjében. A zavart még növeli az, hogy néha egyes tör
zsek, nemzetségek és családok ugyanazon nevet használ
ják, mint a következő lajstromból látható, s hogy végre
csak az uruk (nemzetség) kerete őrizte meg sztereotíp for
máját s csakis ez ellenőrizhető, rníg az illető ágak és csalá
dok labirintusában még a genealógíaban legjártasabb ka
zak-kirgiz is csak ritkán tud eligazodni. Ha őseit (dzseti
ata, azaz hét atya) kérdezzük, minden kazak fennakadás
nélkül el tudja számlálni közvetlen hét eldődét, sőt klánjá
nak szorosab összefüggését is ismeri, de ez utóbbinak az
urukhoz, ennek pedig az egyes hordákhoz való viszonyá
ról csak ritkán tud felvilágosítást adni, - amiről magam is
több ízben meggyőződtem.

Mindennek dacára közölni fogjuk itt, Levchine után, a
három hordának főbb osztályait.
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A) Kis horda

Nemzetségek Családok
Alim-ulu Karaszakal, Karu-Koszek, Kitie (?),

Dort-Kara, Csomekej, Csikli.

Baj-ulu Ada], Dsapasz, Alacsa, Bajmakti,
Maszkar, Beres, Tazlar, lszentemir,
Cserkesz, Tana, Kizil-Kurt, Síklar.

Dseti-uruk Tabin, Tama, Kerderi, Dsagal-baj-ulu,
Kereit, Tilau, Ramadan.

B) Középső horda

Nemzetségek Családok
Argun Kara-keszek , Karavul, Keszek, Csar-dsitim,

Dsebdser, Csakcsak, Dört-aul, Aríga], Altai,
Tebics, Tabukli, Borcsí, Karpak, Barszan-tene,
Agtskalkaman, Kandsígalr, Kozígan, Köksal.

Najman Bulacsi, Ak-börü, Kara-Gire], 'Icrsz-tamgalí,
Tortaul, Kók-Dsarli, lrginekli, Szernisz,
Baganalí, Szadir.

Kipcsak Tori-Ajgir, Töjücske, Kítabak, Bultun, Kündeli
Ene, Tana-Buga, Uzurn, Kök-Börü

Uvak Girej Uvak, Girej, Tarakli.

C) Nagy horda

Ezen eredetileg az Ujzüri=?", Tulataj és Szargan nemzet
ségekhól állott, de később csatlakozott a középső hordától
elszakadt Kungrat nemzetség, minek következtében a nem
zetség neve Üjzün-Kungrat s következő alosztályokból áll:
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Nemzetségek
Üjzün, Tulataj

é::; Szargan

Családok
Botboj, Csimir, Dzsarusz, Szik-Am,
Abdaj-Szuvan, Szari-Szulu, Csantis
Kili, Kankli, Dzselair.

Kungrat Bajlar-Dzsandsar, Uraz-geldt,
Kulclzsigacs, Bucsman, Tok-Bulat,
Jaman-Baj, Kura-Kuzu, Etimli-Jer,
Kujus-Kanszíz.

E névlajstromban első pillanatra feltűnhetik, hogy a ka
zak-kirgizek legkitűnőbb nemzetségeinek neve mint ilye
nek az özbegeknél is megvannak, mint pl. az Argun, Naj
man, Kungrat és Kipcsak; míg másrészt a Kungrat, Najrnan,
Kipcsak, Kitaj stb. nemcsak a kara-kírgizeknél, kara-kalpa
koknál és turkománoknál, hanem a mongoloknál és más
keleti rokon népeknél is előfordulnak. A tudományos spe
kuláció ebből a közös eredetre következtethetne s arra utal
hatna, hogy e nevek már a török-tatár népek genealógiájá
ban mint közös elnevezések szerepelnek. Lehet, hogy a
legkitűnóbb nevek némelyikénél csakugyan így áll a dolog,
de általában merészség volna ezen azonosságnak kritikai
értéket tulajdonítani; mert meggyőződésünk szerint csak az
egyes nemzetségek (uruk) keretének van szilárdabb szerke
zete, de a családok és ágak folytonos ingadozásnak vannak
kitéve" s ezért neveik egyáltalán nem használhatók arra,
hogy az egyes török népek különböző alosztályainak köl
csönös viszonyát tisztázhassuk.

E genealogiai viszonnyal összefüggésben nagy szerepet
játszik úgy a kazak-kirgizeknél, mint keleti testvéreiknél a
nemesekre és nem-nemesekre való felosztás, sőt ennek itt
olyan fontossága van, amilyen a turkomanoknal és kara
kalpakoknál már régóta nem található. A nemes,
akszöngek (azaz: fehér csontú), a nép, kara-szöngek (feke
te csontú)" zömétől azáltal különbözik, hogy valamely
szultán vagy baj vagy híres batir (hős, bátor) családjából
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származott s a nem-nemessel szemben sokkal sértóbben
lép fol arisztokratikus igényeivel, mint bármelyik kékvérű
itt Európában. E régi arisztokráciához csatlakoztak újabb
időben a khodzsák, vagyis olyan írástudó emberek a kán
sagokból, akik családfájukat a prófétától vezetik le, de a
tiszteletben mögötte maradnak a régi nemeseknek (ak
szöngek) s genealógiajuk hitelességén is jogosan lehet ké
telkedni, mint általában az állítólag Mohammed családjából
származottak eredetében; mert a nép előtt bármely idegen
kalandor szerepelhet szejd, vagy lebodzsa gyanánt, ha zöld
turbánt tesz a fejére.

Ami a kazak-kirgizek vizsgálatánál legjobban feltűnhetik
az etnográfusnak, az a nép egész.fizikumának egyforma
sága, melyen sem a pusztai hazának aránylag nagy kiter
jedése, sem az éghajlat különfélesége, sem a tarkabarka
politikai események nem tudtak legkisebb változást sem
előidézni. Dacára, hogy északon az ugor és baskír, keleten
a mongol, délen az iráni vérrel való vegyüléstől aligha óv
hattak meg magukat, mindamellett az arcnak s az egész
testnek fizikai jellegei egységes egészet képeznek és ez a
legékesebben szóló tanúsága azon nézetnek, hogy a kazak
név, olyan értelemben, amint ma használjuk, határozottan
egy etnikai fogalom kifejezője, bármi legyen is eredeti je
lentése s bármily úton jutott is az oroszokhoz és ezektől
Európa többi részébe. A kazak-kirgiz középmagassagü, zö
mök termetű, erősen kifejlődött csontszerkezettel: bőre sö
tétes s csaknem bronzszínű, de nem annyira sárgás, mint a
mongolé. A szőrzet színe fekete és barna; a szakáll és ba
jusz hiánya csaknem általános s e férfídisz csak abból áll,
hogy nehány szál szőr van az állon és a felső ajkon, - er
re céloz ez a tadzsik gúny is: «Hamar meg lehet olvasni,
mint a kazak szórét.» A szemek - melyek tüzesek, mint
minden nornádé - többnyire keskeny metszetúek és barna
színűek, a homlok alacsony és széles, a száj nagy, az ajkak
vastagok, az áll négyszögCí és masszív; mindezek olyan
fiziognómiai vonások, melyek a mi fogalmaink szerint a
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kazaknak arcára határozottan az ídomtalansag és rútság
bélyegét ütik." A női nemnél az ős török típus e jellegei
kevésbé pregnáns módon jelentkeznek s minthogy a nők
arcszíne sokkal fehérebb, 1

·1 mint a férfiaké (értem a 15-20
éves nőket), ezért a kazak nők a közép-ázsiaiak szemében
mindenkor a szépség mintaképei voltak s a kereskedésben
jelentékenyen magas áruk volt, - sőt e török szépségek
Iránban is bizonyos hírnek örvendettek már régóta s Hafiz
híres verse a Turki-sirázi-ról 11 (sirázi török, vagy török nő)
Iránban már a XIV. század elején uralkodó ezen ízlést tol
mácsolja. De maguk a kazakok nemigen hódolnak ezen íz
lésnek; mert - amint általánosan ismeretes - nagy elősze
retettel nősülnek a kalmük nők soraiból s minél szembetű
nőbbek a mongol típus jellegei a nő arcán, annál inkább
megfelel a női szépségről alkotott esztétikai fogalmaiknak.
Ezen, a faj régi tulajdonságai irányában nyilvánuló hajla
mot egyébiránt a turkornánoknál is tapasztaltam, mert aki
az ada-kirgizekkel (a kis hordának legdélibb irányba nyo
muló töredéke) folytatott harc alkalmával egy kirgiz nőt
hozott, az úgyszólván jó nyereséget csinált, mert három
szorta magasabb árat kapott érte, mint egy éppen olyan
szép iráni nőért, akinek tiszta arja arcvonásait a puszták
fia sohasem tartotta szépnek.

Amily egységes a kazak-kirgiz típus, éppen olyan egysé
ges a kazak-kirgiz nyelv is, vagyis azon török dialektus,
melyet ez a nép beszél, mert csak nagyon halvány árnya
latokat mutat fel, olyan árnyalatokat, melyek leginkább a
kis horda nyelvjárásának a nagy és középső horda nyelv
járásához való viszonyában vehetők észre. Radloff, a dél
szibériai török dialektusok legalaposabb ismerője, erre vo
natkozólag így nyilatkozik 15: -jelentekeny dialektikus kü
lönbséget sehol sem mutat fel a kirgiz nyelv, én legalább a
pusztaságnak általam meglátogatott részein, t. i. a középső
és nagy bordánál, Omszk, Szemipalatyinszk, Bukhtarma,
Ala-Tau környékén, a Csu mellett s Taskencl körül, ilyen el
térést egyáltalában nem találtam, habár északon az orosz,
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délen a szárt szomszédok hatása következtében némileg
gazdagodott is a nyelv lexikális tekintetben." Tekintve a
pusztaság nagy kiterjedését, aminek következtében ezen
etnikai állománynak szélső tagjai csak nagyon ritkán vagy
sohasem érintkezhetnek egymással, a nyelvnek ezen egy
formasága mindenesetre nagyon feltűnő s nem magyaráz
ható másképpen, mint úgy, hogy először a nomádokat -
mint ezt már többször hangsúlyoztuk - kevésbé éri idegen
befolyás, mint a letelepülteket; másodszor, hogy az iszlám,
a nemzetiségnek e megölő mérge, a kazak-kírgízeknél
mindeddig csak a felszínen maradt s legföljebb a vallásos
és didaktikai irodalomban hagyott hátra egyes szókat, me
lyeknek csak nagyon kis része vált az egész népnek köz
kincsévé s azonfelül még ezek is a kirgiz nyelv hangtana
hoz idomítva terjedtek el. - Ami pedig a kirgiznek a többi
török nyelvekhez való viszonyát illeti, kétségtelen, hogy e
nyelvjárás a teleutnak legközelebbi rokona, s e kettő kö
zötti átmenetnek - mint Radloff helyesen mondja - a
Bamba-pusztaság tatárainak nyelve tekinthető. Tekintve
ezen rokonságot és azon körülményt, hogy a teleut nagy
régiségnek nyomait viseli, a kazak-kirgizek nyelve jogosan
tekinthető olyan török dialektusnak, amely legalább is ezer
év óta csak nagyon keveset változott hang- és alaktanában
s amelynek - mint a magyar nyelvhez való viszonyából lát
ható - egyes dialektikus sajatságaí, valamint szókincsének
bizonyos részei már a IX. században is jelenlegi formájuk
ban voltak meg. Ezt ki lehet mutatni a magyar nyelvben le
vő török elemekhez való viszonyából, valamint a szókincs
bizonyos részéből, amely rész egyfelől csak a magyar
nyelvnek, másfelől csak a kirgiznek és a hozzá legköze
lebb álló altatnak tulajdona. Ilyen szók pl.:

magyar kirgiz-alt. magvar
hő, kö (warm, Gluth). szólani,

fej, pa] (caput), özön,

kirgiz
szaula
(aussprechen).
özön.
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csákány, csakan (Axt). bűn, bin, min (Süncle,
Verbrechen). '6

borzad, borszanda (strauben),
az, osz (leper).
szalag, szalak (Band). köclmen, ketpen.

hurok, kuruk (Schlinge). kísérni, küsir.

ló, lau (Lastpferd). saru, sarik.

kanyar-ad, kangara (sich clrehen). kódor-og kídir" stb.

E szóknak mind a két nyelvben (t. i. kirgiz és magyar)
egyenlő alakban való elöfordulásukból teljes bizonyosság
gal lehet következtetni, hogy a kirgizek nyelve azon időtől,
mikor a magyarok e néppel érintkezésben állottak, vagyis
körülbelül a VIII. századtól fogva, hangtanában csak na
gyon keveset vagy semmit sem változott A kírgíznek e na
gyobb stabilitást mutató jelleméből a déli török nyelvekhez
való viszonya is könnyen látható. Emezek az iráni és
mohamedán kultúra erős és sokáig tartó hatása következté
ben már régen elveszítették eredetiségüket s valamint a tö
rök nemzeti szellem, úgy a nyelv is lényeges változásokon
ment át, - amint ezt a maga helyén ki fogjuk mutatni.

Valamint nyelvében, úgy nemzeti jellemének és szelle
mi lényegének uralkodó vonásaiban is a tőrülrnetszett tö
rök és par exellence nomád képét látjuk. Rittich nézeté
vel" egyezőleg én is úgy találom, hogy a kirgizek - a ter
mészetnek még romlatlan gyermekei - a gyermek híáiban
és erényeiben osztoznak, de értelmi és morális tekintet
ben a többi közép-ázsiai törököket felülmúlják. Azon uta
zókra, akik előbb özbegekkel és turkomanokkal érintkez
nek, a mozgékony, élénk szellemű kirgiz egy ravasz, for
télyos kópé s önző és kapzsi ember benyomását tette,
mint aki a mesterkéletlen pusztai lakó egyszerűségének
álarca alatt a keletiek ravaszságát rejtegeti s ezzel az őt
kevésre becsülő idegent rá akarja szedni. E jellemvonás a
kazak-kirgizek azon részénél kifejlődött ugyan, amely az
uralkodó orosz elemmel vagy a kánságokban lakó Iorté-
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lyos tadsikokkal és szártokkal való hosszabb érintkezés
után azon meggyőződéshez jutott, hogy ezek őt ki akar
ják zsákmányolni, minélfogva védelmül cselt alkalmazott
a csel ellen; de általában véve nem lehet arról szó, hogy
a kazakok nemzeti jellemének alkotó része volna az alat
tomosság és ravaszság. Mint a pusztaság gyermekei, kiket
idegen kultúra csak a határszélen s csak aránylag újabb
időben érintett, a műveltség primitív stádiumában levő
embernek minden előnyeit és hátrányait, e társadalmi ál
lapotnak minden erényeit és hibáit felmutatják, minélfog
va az etnográfusra nézve rendkívül érdekesek. Minden
előtt meglep bennünket a kara-kirgizek szellemi élénksé
ge és emlékezőtehetsége. Ez a nomád, hogy valamiféle
újságot tudhasson, egy, vagy néha két napig is barangol
a pusztán, akár dermesztő hideg, akár perzselő meleg van
s ha valami újat hallott, siet vissza sátorához, hogy az új
ságot közölje családjával és barátaival. Rendkívüli emlé
kezőtehetsége következtében az egyszer látott idegennek
nemcsak arcvonásait, ruhája szabását, hanem lovának szí
nét és más ismertetőjeleit is éveken keresztül eszében
tartja és semmi sem jellemzi memóriájának erejét jobban,
mint a következő történetke, amelyet egykori útitársam,
Hadzsí Bilal, akszuí molla beszélt:

«Az előbbi években Pulaton (Szernipalatyinszk) keresz
tül Oroszországba szoktam utazni a szent helyek megláto
gatására s ilyen alkalommal a Szargan nemzetségből való
egyik kirgiznek voltam rendes vendége. Egy este, vacsora
után, kölönböző történeteket beszéltem el s az egyik elbe
szélésbe egy, körülbelül nyolc sorból álló kalmük költe
ményt szőttem be. Midőn hat év múlva ismét Pulat vidékén
jártam, nagy csodálkozásomra egy, előttem ismeretlen ifjú
tól ugyanazon történetet és költeményt hallottam elmon
datni, mégpedig szóról szóra. Tudakozódasornra, hogy hol
hallotta, felvilágosított, hogy ezt ő mint kilencéves gyer
mek hallotta tőlem s a vers idegen nyelvű szövege dacára
mindeddig megmaradt emlékezetében."
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A kazak memória ilyenféle remekeit Khivában is dicsé
rik s nem csoda, ha a szellemnek ezen élénksége a fantá
zia produktumaiban a legteljesebb kifejlődésre jutott s a
népköltészet terén olyan termékenységet mutat fel, aminőt
Közép-Ázsia más nomádjainál, sőt egész Ázsia egy népé
nél sem találunk. De nemcsak kvantitatív, hanem kvalita
tív tekintetben is egyedül áll a kazak népköltészet. Egy
pillantás Radloff -Proben der Volkslitteratur der türkischen
Starnrne Südsibiriens- című művének III. kötetébe világo
san megmutatja e viszonyt s egyszersmind azon meggyő
ződésre juttat bennünket, hogy mily gazdag forrása van a
hamisítatlan és őseredeti költészetnek e primitív s az iráni
és mohamedán kultúra hatása által csak alig érintett török
népnél' Maguk a kazakok két részre osztják szellemi pro
cl u ktumaikat, egyik a nép szava, kara szoz; másik a könyv
beli énekek, kitap-ölöng; az első osztály a népköltészet
múzsájának terméke s nincs írásba foglalva, hanem szájról
szájra száll a nép között; míg a második osztály írástudó
kirgizek mCíve s ámbár kompozíciójuk a népszellem bé
lyegét viseli, de tárgyuk leginkább az iszlám történetére és
erkölcsi világára vonatkozik s Közép-Ázsiából vitetnek be
a pusztaságra. '9

A «nép szaván» azonnal észreveszi az olvasó, hogy a kü
lönböző műfajok, mint: régi mondások (ülgölü szöz), áldó
mondások (bata szöz), a menyasszony hazavezetése alkal
mával mondandó versek (uzatkan kizding ölöngü.), gyász
dalok (dzsoktagan dzsir) és versenydalok (kaim ölöng) el
vitázhatatlan eredetiséget mutatnak fel s a déli és nyugati
megtelepült törököknél csak nagyon rövid alakban és na
gyon halvány utanzatban találhatók fel. A képek elragadó
egyszerűsége, a gyakran megható elégiai hangulat, a me
rész metaforák s a meglepő gazdag és élénk fantázia a kul
túrában már régen előrehaladott keletiek költészetére em
lékeztetnek ugyan, de mfg ez utóbbinak gyakran vakító fé
nyű és túlságosan gazdag pompája, csillogása a mesterkélt
s nem-természetes észjárás benyomását teszi reánk, addig
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a kirgiz népköltészet múzsájának remek produktumai,
minden bízarrsaguk, naívsaguk és szabalytalansaguk dacá
ra, bámulatra ragadnak bennünket. E jelen munkában nin
csen elég terünk, hogy az olvasót e szellemi termékekkel
részletesen megismertessük, de a következő kivonatokból
is szerezhet róluk magának általános fogalmat.

A) Közmondások"

Altin basztí leatinnan bakir baszrí ir artík.
(Az aranyfej(( asszonynál többet ér a rézfejü férfí.)

Ananing küngli balada, balaning küngli dalada.
(Az anya öröme a gyermekben, a gyermek öröme a
pusztaságban van.)

(

Anaszrn küríp kízm al,
Kariszin kürtp bözín al.
(Nézd meg az anyját, vedd el a lányát,
Nézel meg a röfjét, úgy vedd meg a vásznát.)

Akílszízga töre dsok.
(Bolondnak nincs törvény.)

Barimtadan korkkan mai dsijmasz.
(Aki fél a rablástól, nem gyűjt vagyont.)

Ber ittike ekí ajak szijrnasz.
(Egy csizmába két láb nem fér; vagyis:
Két dudás nem fér meg egy csárdában)

Eki katinning baszi koszílsa bazar bular.
(Ha két asszony összedugja a fejét, vásár lesz; vagyis:
Két asszony meg egy lúd: egész vásár.)
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Dzsaszagan bílmesz, kidirgan biler.
(Aki sokat él, nem tud sokat,
aki sokat jár [kódorog], az ruci sokat.)

Dzseti ataszin bilmegen: rnürted.
(Aki nem ismeri őseit [hét apját]: az hitehagyott.)

Kazak clzsámáni szart bular,
Szart clzsámáni kazak bular,
(Aki rossz kazak [nomád]: szárt [letelepült] lesz,
Aki rossz szárt: kazak lesz.)

Kiming clzserin clzserleszeng, szonig clzsirin clzsirlaszin.
(Akinek helyén ülsz, annak a dalát clanold; vagyis
Akinek szekerén ülsz, annak nótáját fújjad.)

Kojsí köp bulsza, koj aram üler.
(Ha sok a juhász, a juhok titokban megdöglenek; vagyis: /
Sok bába között elvész a gyermek.) I

Ni ekszeng, szoni urarszin,
(Amit vetsz, azt aratsz, vagyis;
Ki mint vet, úgy arat.)

Szabír tübí szari altin.
(A türelem vége: sárga arany; azaz:
A türelem rózsát terem.)

Szart bajsza tam szalar.
Kazak bajsza karin alar.
(Ha a szárt meggazdagodik: házat épít,
Ha a kazak meggazdagodik: asszonyt vesz.)

Temirdi kizganda szok.
(A vasat akkor üsd, mikor meleg; vagyis:
Addig üsd a vasat, míg meleg.)
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Töszegingre karap ajagíndt uzat.
(Ágyad végeig nyújts ki lábadat; vagyis:
Addig nyújtózkodjál, ameddig takaród ér.)

A kilc.li oj ojlagansa, tentek eszin bitirer
(Amíg az okos gondolkozik, a bolond elvégzi dolgát.)

Bajdín khatun ülsze, tüszek dzsangarar,
Dzsarlinig khatuní ülsze, bas kangarar.
(Ha a gazdagnak felesége meghal, az ágya megújul
(más nőt vesz],
Ha a szegénynek felesége meghal, a feje forog.)

B) Versenydalok

Ezeknek kirgiz neve kaim ölöng, azaz barátságdal (?),
vagy dsumbah ojuni, azaz talány-játék, amennyiben társas
összejövetelek vagy ünnepek alkalmával leginkább a leá
nyok és fiatal embed, dialógusszerű, négystrófás és rögtön
zött versekben beszélnek, azaz énekelnek egymáshoz, mely
énekekben a két dalnok gúnyos szókkal, talányok feladásá
val s néha sikamlós célzásokkal le akarja győzni egymást.

( Aki valamely célzást nem ért, vagy nem tud adni reá alkal-
mas feleletet, legyőzöttnek tekintetik s a társaság kacaja köz
ben győzőjének ajándékokat tartozik adni. A jobb verseny
dalok a nép emlékezetében maradnak s szájról szájra járnak
a puszta egyik szélétől a másikig. Példaképpen fölernlítjük a
Radloff közölte (III. köt. 48.) egyik, «Mönök és Opan-Ieiz» e.
versenydal elejét, melyben egy Iólopason ért és bilincsbe
vert ifjú (Mönök) meg egy leány (Opan-kiz) - akinek apja
sátorába hozták az ifjút - a következő dialógust éneklik:

A leány:

A sapkám tollának begye ide-oda hajlong,
Fekete bajamnae gyökerei lágyak,
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Az én békében él6 népem egyszerre/e/zúdult,
Testvérek, én énekelni aearote! hol van, aki gyalog jou?

Az ifjú:

Sapkád tollának begye ide-oda mozog,
A keres6nek hasznos nyeresége lesz.
Messze.földről én, keresgetve, gyalogjöttem,
Hol van Opan leány, én énekelni akarok.

A leány:

Ha az eget esfolder dtmérue befuiod, i/jú.1
Ha az eget esfoídet dtmérue keresztül tooagoiod, (/jú.1

Most olyan bilincs van rajtad, mint a paraszt lován,
Nemeetscgedet kérdezem, hova való uagy?

Az ifjú:

Nemzetségemet kérdezed? Baganali vagyok,
Gazdagságunk szürke-peuyes menesbol áll,
Ha osszegyúlnele Aman-Dsoldung és Naur-Kul,
Nem doblak-e téged, gyermee, a ló hátára?

A leány:

Hogyan tudsz menni? hogyan tudsz a bazdrra menni?
Hogyan tudod népem megtámadni s engem eluinni?
Te, aki köztünk mezítláb és gyalog.1d1-sz,
Hogyan tudnád Opant a ló hátára dobni?

Az ifjú:

Énekedet elmondva, Opanom, meghalsz,
Hajön az isten rendelete, te is meghalsz,
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Aman Dsold.ung-ot és Naur-Kul-t ha összegvüitöm,
Te Najman, mint a tenyér, földbe súllvedsz:

És így tart hosszasan ez ingerkedés, tréfálás és gúnyolás,
míg végre az, amelyik nem olyan nagy mestere a szónak
és kifejezésnek, legyőzöttnek tekintetik. S ilyen alkalom
mal a kazak nem ismer semmi udvariasságot a szép nem
irányában, jóllehet a leányok - amint én magam is hallot
tam - csak ritkán lesznek legyőzött felek, ha csak ellenfe
lük nem kosa, vagy baksza, vagyis hivatalos rimkovács és
trubadúr.

C) Alkalmi énekek

Ilyenek először a menyegzői dalok, melyeket a menyeg
ző kezdetekor (Tojbasztar), a menyasszony hazavezetése
kor (Uzatkan kizding ölöngüJ' s a menyasszony lefátyolo
zásakor Bet asar)" énekelnek. Továbbá a gyászclalok
(Dsoktagan dsir)," melyek tulajdonképpen jajszók, sirán
kozások, összekapcsolva a megholtnak magasztalásával;
ezek közül az illető helyen már néhány példát felmutat
tunk, itt még csak azt akarjuk említeni, hogy az ilyen ne
mű dalok csak ezen nomádoknál maradtak meg hamisítat
lan eredetíségükben, míg Közép-Ázsia félig megtelepült tö
rök lakóinál lassankint kimentek a szokásból, vagy pedig
az iszlám hatása következtében átalakultak, a nyugati törö
köknél ellenben már teljesen ismeretlenek.

D) Mesék és elbeszélések

Tulajdonképpen ezek képezik a kazak-kirgiz népkölté
szetnek legnagyobb részét s vonatkoznak egyrészt régebbi
hősök (batir) hadi tetteire, kik a háborúkban és baranták
ban kitűntek, másrészt a fölhevült fantázia olyan produk
tumaira, melyekben a csodás a hósíessel párosul s melyek
a hallgatók lelkesítésére és mulattatására vannak szánva.
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Úgy a mesék, mint az elbeszélések tisztán nemzeti forrás
ból erednek, de az özbegek, kara-kalpakok és turkornánok
között rendkívül ritkán fordulnak elő, sőt az elsők, mint a
műveletlenség és nyereség jelét, megvetik, a kirgizek ellen
ben a művelt és szép társalgás kellékének tartják a bármily
hosszú ertek ( mese) és mesze! (elbeszélés) egy huzamban
elmondását s természetesen a legnagyobb élvezet rájuk
nézve, ha egy hivatott dalnokot, vagyis balesza+, vagy ko
sa-I hallgathatnak, aki e költői termékeket kobíz (koboz)
kíséretében bizonyos bravúrral adja elő. A tárgy mindig
ugyanaz, de vannak különböző, egymástól nagyon eltérő
variánsai, főleg a legjobban kedvelt daraboknak. Ha péld.
össze hason! ítjuk a Kozi I<ö17Jösz-ről szóló elbeszélést,
amint Radloffnál (III. k. 221.) és Berezin chrestomatiájában
van, azt fogjuk találni, hogy a versmérték, kompozíció,
epizódok stb. egészen különbözők a kettőben; a Berezin
nél levő variáns mindvégig verses, míg a Radloff közölte
változat prózával van vegyítve és rövidebb is. Ezen elbe
szélések költői értékére vonatkzólag megjegyzem, hogy
ezek a metaforák pornpájánál és a költői képek változatos
ságánál fogva az egyiptomi, arab és perzsa meddah-ok
meszel-jeíhez (elbeszélés) közel állanak ugyan, de annál
természetesebben és megragadóbban vannak rajzolva a
szenvedély kitrései. Olyan versek, mint a következők -
melyekben Baján nevű leány siránkozik kedvese, Kozi,
vélt hullájánál - ami az egyszerűséget illeti, ma már ritkán
fordulnak elő a meddahok kompozícióiban.

Kozi-m, kel/föl, ueuess és tré/álf'
h/;yellenem1 te csillogoafekszel?
Ha rád nézek, !Így é.li a bels/im, 111i11! a ttlz,
Bosszúbol én Koc/art ide hoztam,
Kozim, kelj/öl s csicseregj, mini a madár!
l~i,!,YCtlenem.1 le aföldön etterúltefeleszel?
Leteruie a hollotollal ékesített nvittol?
Ha benned uan még légy-lelked, eetifol!
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E/jötl hozzád Bajan, madár módjára csicseregve.
Fcnyem! világosságom/ lelki társam/
Eljött hozzád Bajan, lelki barátod
Te, aki népedt6l, orszdgodtol élve váltál meg,
Szemem fénye! Mivé lettél most erettem?"

A leírott vagy könyvbeli énekekre (kilab ölöng) vonat
kozólag helyesen jegyzi meg Radloff, hogy ezek célja: az
iszlám tanainak terjesztése és a népszellem 1assankint való
elnyomása, s valóban olyan hatásuk van, mint a lappangó,
lassan emésztő méregnek s mindig nagyobb-nagyobb be
folyást gyakorolnak. A népnek írástudó része, amely még
meglehetősen csekély, ezek hatása következtében már el
idegenedett a népszellemtől, sőt igyekszik a még érintetlen
elemeket is megismertetni az iszlám tanaival ezen írott éne
kek segélyével." E kompozíciók legnagyobb része tenné
szetesen - ami a nyelvet és észjárást illeti - meglehetősen
össze van egyeztetve a kirgiz népszellernmel, ami különö
sen feltűnt nekem, mikor a Szejpül-Melile-e: (Radloff, III.
521) Mir Ali Sir Nevai -Szeif-ül-Mulule- című költeményével
összehasonlítottam'" s a kirgiz költőnek alkalmazási ügyes
ségét nem győztem eléggé csodálni. De ezek még sokáig
idegen szellemi produktumok fognak maradni, melyeket a
nagy tömeg sohasem szível, s a kirgizek nyelvére és esz
mevílagara csak hosszú idő múlva s csak a határszélen
hagyhatnak hátra maradandó hatást.

A kazak-kirgizek népköltészeténél csak azért időztünk
valamivel többet, hogy e nomádok szellemi képességét -
amit különben a letelepültek is elismernek - eléggé bebí
zonyrthassuk. Közép-Ázsia bazárjaiban az egyszerCí kirgiz
tevehajcsár gyakran céltáblája ugyan a tadsikok és szartok
gúnyjainak, cle azon mollak, akik hosszabb ideig éltek e
nép között ~, pusztaságon, nem győznek elég dicsérni va
lót beszélni e nomádok szellemi fürgeségéről, elméssége
ről és memóriájáról. A vallás iránt való buzgalmuknak ter
mészetesen nem jut ki ily mértékben a dicséret; mert az
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iszlám - bár a déli határszélen elszórtan bizonyosan már jó
korán elterjedt - a nép zöméhez tuljadonképpen csak a
XVII. században jutott el, amikor Kücsüm kán, az Iszker
melletti székhelyéről, hivatalos segítséget nyújtott a Bokha
rából kiinduló térítésnek, - amint már ezt föntebb említet
tük. Bokharai mollák állítása szerint - s ez állítás megfelel
a ténynek - a kánságoktól északra elterülő pusztaság rég
óta csoportosulási helyéül szolgált az olyan akhondoknak,
akik vagy nem tudtak felülemelkedni a közepszeruség
nívóján a Zerefsan melléki kollégiumokban, vagy akiknek,
szabad hely hiányában, a kollégiumi cellára (hudsre) való
költséget a pusztaságon kellett összekuporgatni misszioná
riusi útjukon. E térítők tehát, akár üzleti célból, akár ka
landvágyból keltek útra, a pusztaságon mindig csak saját
zsebük megtöltését tartották szem előtt s térítési buzgósá
guk csak odáig ment, hogy az iszlámnak formális fölvéte
tése által a kirgiz pusztákat állandó zsákmányforrásnak
megszerezzék. Sőt a Volga vidékéről és Krímből jött mol
lakban sem volt több lelkesedés a térítés munkája iránt, ha
bár ezek kevésbé ravaszok és fortélyosak voltak, mint a
kánságokból került tadsik és szárt mollák. Ezeknek, mint
oroszországi emigránsoknak, tekintélyét emelte ugyan a
mártírság dicsfénye, mert még a spekulatív kazáni kereske
dő is jó üzletet csinált a mohamedán térítők szenvedései
nek kontójára, - de az ő működésük is különösebb ered
mény nélkül végződött, minélfogva a kazak-kirgizek mu
zulmán volta csak külsőségekre szorítkozik s a népbe még
annyira sem tudott behatolni, mint a turkornánoknál és
kara-kalpakoknál. Minden nomád keveset törődik ugyan a
vallással, - s e tekintetben még a Medina körül lakó bedu
inok sem tesznek kivételt - de sehol sem oly túlságosan fe
lületes az iszlám követése, mint éppen a kírgizeknél. Csak
a szultánok és előkelő bajok udvarában vannak mollák,
akik a korán olvasásában némi oktatást adnak, előimádko
zókul szerepelnek s a seríat-ot (vallási törvény) olvassák ki
a koránból. Egy ilyen molla rendesen 20 rubel fizetést kap
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havonként a saját urától és 40 kopeket a más házakból va
ló tanítványaitól A közönséges ember megelégszik azzal,
ha a btszmíliah-t Osten nevében) többször kiejti, ha bajuszát
a rítus szerint idomítja, ha a barmot a törvény szabta mó
don vágja le (ámbár a vadászaton eljetett állatot is eszik) s
ha a coitus után elvégzi felületesen a mosakodást. Ez utób
bit a kirgizek tesbihtehret-nek (utánzási mosakodás), a meg
települt törökök tejemmüm-nek nevezik s abból áll, hogy
egy zsák száraz homokkal leöntik magukat. A mosakodást
és imádkozást napjában ötször csak az öregek végezik s
ezek is csak ritkán; éppen ilyen mellékes dolognak tartják
a pata (fatíha, áldás) elmondását a születés, nősülés és te
metés alkalmával. A mohamedán papságnak csak egy osz
tálya, nevezetesen a kosá-k, helyesebben khodsák (amint
Közép-Ázsiában Mohamed állítólagos utódait nevezik) ör
vendenek nagyobb befolyásnak, de mivel ezek legnagyobb
részben kétes jellemű egyének, akik inkább a kirgizek ízlé
sét és tetszését, mintsem az iszlám rendeleteit tartják szem
előtt, csak a kuruzslásnak, jósolásnak és egyéb hókuszpó
kusznak köszönik tekintélyüket.

Iskolai oktatást akkor kap a kirgiz gyermek, mikor nyolc
éves lett. Az apa következő szókkal adja át fiát az au! rnol
lájának: «Molla úr1 Itt van a fiam, tanítsa. Ha lusta, rángassa
meg fülét, ha pajkos, botozza meg. Csontjai az enyimek,
húsát átadom önnek." Hogy a molla ezen Pestalozzí-ellenes
nevelési metódust gyakran alkalmazza, fölösleges említeni.
A szabad élethez, korlátlan mozgáshoz szokott szegény no
mád fiúnak most több órát szűk helyre csukva kell eltölte
nie s az egész tudomány, amelyet elsajátít, olvasásból áll és
csak ritkán írásból is s aki oly nagyra vitte, hogy a Heftjai»
ból (töredékek a koránból) néhány lapot el tud mondani
könyv nélkül - természetesen anélkül, hogy azt értené, - az
már határozottan a jó tanulók közé számtttatik."

Ha a sémi nemzeti szellemből eredő monoteizmus
mindeddig alig tudott meghonosodni a kirgizek között, a
régi sámán vallás reminiszcenciái annál elevenebb forrna-
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ban maradtak meg s habár az illendőség megszegésének
tekintik és némely helyen titokban úzík: a kirgiz még min
dig hódol a régi szellemvilágnak. Az altaji egész szabadon
megy a patakok, források, erdők és hegyek uraihoz (tu ezi
jis ez stb.), míg a kirgiz az ilyen helyeken eltemetet;
hösökhez zarándokol s a megholtak lelkeiben a régi hitnek
egy-egy szellemét látja. Továbbá számos babonának hódol
bizonyos elrejtett tisztelet által, amit a baksza, palsi, rimsi
és dsaurundsi irányában tanúsít. A baksza - az alt~1jiak
kám-ja - az ősi sámán hit maradványa s ugyanaz, amit a
mongolok baksai-ja, mely annyit jelent mint: írástudó, tu
dós stb., sőt ez a baksza, vagy baleszu és baksai a magyar
nyelvben is megmaradt mint személynév. A kirgizek bak
szá-ja körülbelül ugyanazt a szerepet játssza, amit az altaji
ak kárnja, csakhogy félénkebben lép föl, dob helyett kobizt
( hegedCí) használ, varázsruháját sem hozza egészen rend
be, sőt egy mohamedán jelvény fölvételéhez is folyamodik
s ez az ásza (bot), melynek görnbjére vasgyúrúk és bádog
darabok vannak akasztva. Általában a baksza inkább ha
sonlít mohamedán szerzeteshez, mint a sámán vallás kép
viselőjéhez, mert mindig Mohamed és négy társának nevét
hordja ajkain, s a régi hit szokásait és babonáit non hó
kuszpókuszoknál alkalmazza, melyeket gyógyüaskor, s fő
leg a gyógyuláshoz szükséges állat felaldozasakor visz vég
hez, mikor a csontokat is befesti és más, kovászböl, vagy
bőrből kialakított állatokkal együtt valamely magányos he
lyen elrejti. Mikor beteghez hívják, legelőször bizonyos
költemények recitálásával igyekszik elűzni a kínzó rossz
szellemet, mely alkalommal a legnagyobb fokú eksztázisba
esik, görcsös rángatózást kap és tajtékzaní kezel. Ezen :'.ílla
porban a testének érintése csoda hatású, éppen mint a köt
hen (khalka) ülő mohamedán szerzetesnél, amely állapot -
ezen utóbbiaknál: medzszub - éppen az iszlámtól tulaj
donképpen eltiltott rendszervezetnek a régi pog:'.ínys:'.íghoz
való közeledését képezi. Ami végre a baksza ímadsagatt
vagy énekeit illeti," ezek mohamedán ímaformulák, régi
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sámán babonák és nomád héroszkultusz tarka vegyüléket,
tulajdonképpen egészen értelmetlen recsegések, teljesen
különbözők az altaji kárnok áldásformuláitól, melyekben
néha költői tartalom sem hiányzik.

A palsi - a kánságokban [aldsi (a fal, prognosticon, elő
jel, főnévből) - jós, jövendőmondó, aki a rejtett dolgok fe
lől fölvilágosítást ad. Amint nyugati Ázsiában a koránnak,
vagy mesznevi-knek történetesen felnyitott lapjától akarják
megtudni valamely vállalatnak kimenetelét, úgy használ a
közép-ázsiai e célra bizonyos számú kis botokat, melyek
csukott kézzel elosztva a jelenlevők közt s egyenként át
szolgáltatva, a megfelelő szám és hosszúság szerint képe
zik a jósolás alapját. Néha egy rakásra hányják a pálciká
kat s ennek alakjából és fekvéséből mond jövendőt a szak
értő. Ezt a szokást csöh~fali-nak nevezik s nevezetes, hogy
- mint Ammianus Marcellinus beszéli - a hunoknál is meg
volt, mert Attila a chálons-í ütközet előtt éppen ilyen mó
don jövendoltette meg a csata kimenetelét jósai által. Fa hi
ányában kövecseket használnak e célra, de mivel a pusz
taság sem egyiket, sem másikat nem szolgáltat, a kirgizek
juhganéjjal, t. i. ennek apró golyócskáival (kumalak) vég
zik e jósolást. A jósolás e nemét -leumalak asadi-vzs (a go
lyócskát felnyitotta, kinyitotta) írják körül, minthogy az is
meretlen után való kutatást mindig a «kinyitni, fölnyitni»
szóval fejezik ki." E jósolás módja Radloff szerint" a követ
kező. A jós - akár baksza, akár kosa - 41 darab kurnalakot
lerak egy fehér nernezdarabra és összekeveri, miközben
valami áldásformulát mormog, egyes golyócskákat a hom
lokára tesz s miután az egészet három részre osztotta, min
den csoportból annyit vesz el négyesével, hogy csak 1-4
golyócska marad. A megmaradt golyócskákat ismét eloszt
ja három részre s ezt újból háromra, úgy hogy kilenc he
lyen van 1-4 golyócska; mármost aztán az egyes csoportok
konstellációjából jósol. A golyócskák fekvését a következő
ábra mutatja:
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A jobb oldalon levő három csoport, t. i. c-f-i neve özd
sak, a saját oldal, vagyis azon személyé, akinek jósolnak, a
bal oldali három csoport a-d-g neve duszpan dzsale, az el
lenség oldala, végre a középső csoportok h-e-h neve dzsol,
út. A felső vízszintes sorban levő a és e. dzsaszlik (ván
kos), mégpedig a az ellenséges, e a saját oldalon. A máso
dik sorban dés f húr (görbület, hát)," cl az ellenséges, /a
saját oldalon. A harmadik sorban g és i: boszaga (az ajtó
szárnyai), vagy höktönsög (a nyereg mögé kötött). A kö
zépső függélyes vonalban ha homlok (mangdaj), e a szív
(dzsürök) és ha farkszíj (leujusziean). - A magyarázat az
tán határozatlan s ingadozó; a páros számok, 2 és 4, sze
rencsétlenséget, a páratlanok ellenben szerencsét jelente
nek. Az egész orákulumszerú; azonban érdekes volna is
merni a jövendöléseket, melyeket Radloff gyűjtött s melye
ket - reméljük - közzé fog tenni.

A rimsi - a közép-azsíaíaknal irimcsi, az irirn, előjel, jó
jel, jövő, szóból, tehát jelmagyarazó - szintén egy osztálya
a jósoknak, melynek tagjai nőkből állanak. A rimsi a juhok
bégetéséből, a láng alakjából, a forró zsírba öntött vtzcsöpp
sístergéséból, a tündük-ön keresztül fölszálló füst keringé
séből stb. jósolja meg a szerencsét vagy szerencsétlenséget,
csakhogy az ilyen jövendöléseket a férfiak a kánságokban
nem veszik komolyan, innét ered ez a kifejezés: hbatun,
irimi, asszony jövendölése, vagyis bolondság, esztelenség.
- Végre még a dsaurundsi-: említjük, aki, mint neve mutat
ja (clsaurun, lapocka), azon mestersége! foglalkozik, hogy a
lapockacsontból jósolja meg a jövőt, amely módjáról a jó
solásnak már föntebb szóltunk. Már Rubruquis is beszél e
jósolási módnak a mongoloknál szokásos voltáról: de a ka
zak-kírgizeknél ma már nincs nagyon elterjedve s erre vo-
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natkozó kérdéseimre szégyenkezve válaszoltak. Az ősi sá
rnánkultusz rerniníszcenciáinak általában már csak titokban
hódolnak s még a bakszának is, mint láttuk, fantasztikus öl
tözete, botja és kobíza dacára, már sok, a dtvane-vel vagy
dervis-se! közös vonása van s csakis ez utóbbihoz való al
kalmazkodással tarthatja fenn magát.

Az iszlám e nomádok társadalmi életében mind e mai
napig általában kevés nyomto hagyott hátra, amely nyo
mok, könnyen érthető okokból, a kansagok mohamedán
iráni kultúrájának bélyegét hordják magukon. Amint a val
lási dolgokban, úgy az erkölcsi életben is a legfelületesebb
érintést tapasztalhatjuk; mert gyökeres átalakulásról csak
az életmód megváltozása, t. i. a letelepülés után lehet szó.
Bizonyos formaságok átvétele dacára a kazak-kirgizek
egész máig csak nagyon ritkán vesznek föl arab-perzsa ne
veket és sem életrendjükben, sem ruházatukban - azon ki
vétellel, hogy disznóhúst nem esznek - nem nagy figye
lemre méltatják az iszlámnak rituális törvényeit. A kánsá
gok igazhívő lakója a kirgizt csak fél-muzulmánnak tekin
ti, aki olyan állatok húsát is eszi, amelyeket a vallás meg
tilt, aki széles karimájú kalapot hord, aki sem nem imád
kozik, sem nem böjtöl, aki a korülmetélkedési törvényt
csak ritkán tartja meg s aki a nőket fátyol nélkül engedi jár
ni stb. Az igazságszolgáltatás - amit a szultánok gyakorol
nak - mohamedán-iráni formájú s amint a turkománoknál
a deb (arab edeb, erkölcs), úgy itt az aclat(arab adai, szo
kások), vagyis a megszokás törvénye az irányadó, melynek
lényege azonban a nomád társadalom sajátságos felfogása
ban rejlik. Kétféle büntetési mód van, úgymint a) kun,
mely nem egyéb, mint a perzsa lebun, vér; h) ajb, az arab
aib, hiba, vétek, szóból kölcsönözve. A kun, vagyis az em
berölés büntetése, férfiért száz, nőért ötven lóból áll," ami
hez még ajb fejében egy toguz (kilenc) járul, t. i. kilenc ló
vagy csikó, vagy tehén, vagy juh stb.; míg tíz éven alul le
vő gyermekekért a kunnak harmadrészét fizetik. Az ajb,
amit más vétségért, például valamely testrész megcsonkít:i-
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sáért vagy megsértéséért, házasságtörésért, lopásért és más
kisebb tettekért fizetnek, egy, két vagy három toguz-ból,
azaz egyszer, kétszer vagy háromszor kilenc kisebb vagy
nagyobb állatból áll, a megkárosítás nagyságához mérve.
Hogy a törvényt az egész pusztaságon egyformán megtar
tanák, nagyon kétséges; mert egyrészt Oroszország több
helyen a maga kezébe vette az igazságszolgáltatást, más
részt a mohamedán kultúra hatása következtében itt-ott a
Seriat a törvénykezés alapja. Levchine állítása szerint a kir
gízeknek Tiavka kán uralkodása alatt - akit Lycurgusuknak
tekintettek - rendezett jogi viszonyaik voltak, nevezetesen
a lex talionis teljes érvényben volt, de idővel elvesztette
szigorúságát és az említett két büntetési mód lépett helyé
re, s minthogy a büntetésnek e szelídebb formája, az
akszakal-ok nagy tisztelete dacára is, alig tudott érvényre
jutni - mert a vétkesek legtöbbször ellene szegültek - ezért
a személyes elégtétel kapott lábra, amit a barantá-kkal haj
tanak végre.

A baranta-v: (helyesebben: barumta, a barurn, barom
szóból, jelentése tehát: barmot rabolni) a népnek minden
esetre ősi szokásaihoz tartoznak, mert pörösködés, becsü
letbeli dolog vagy vérbosszú esetén az ököljog egy nemét
képviselik, de lényegüknél fogva a kalandhajhászat kifo
lyásának tekinthetők. Olyan fiatal kirgizek, kik a baranták
ban nem vettek részt, nem tarthattak igényt a tiszteletre és
becsületre, mert nem tudták megszerezni a baiir (hős, bá
tor) címet. A baranta a legártalmasabb csapások közé tar
tozik, amelyek a kirgiz népet történetének folyamában
meglátogatták, olyan csapás ez, mely nemcsak élelmiszeré
től foszt meg számos családot és nemzetséget, amennyiben
egy éjjel egész nyájakat elhajtják, hanem sok emberéletet
is megsemmisít, mert a védők egy része elhull a rablók csa
pásai alatt, más része pedig fogságba jut s így :1 család el
pusztul és csak puszta égési helyek vagy gazdátlanul kó
borló kutyák mutatják azon helyet, ahol előbb emberben s
állatban gazdag aulok voltaic Szokás szerint azt állítjéík,
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hogy kapzsiság, visszautasított szerelem, meg nem fizetett
kun és más, gyakran kicsinyesnek látszó okok keltik föl e
borzasztó szenvedélyt s indítják a kirgizeket testvér-gyilko
lásra. A mi véleményünk szerint ezek csak mellékes okok;
mert e rabló hadjáratok motívuma a munkától irtózó, ra
jongó, kalandvágyó s az élet változatosságáért epedő no
mádok természetében rejlik, akik külső ellenség hiányában
egymást támadják meg és mészárolják le, anélkül, hogy er
re - mint bizonyos állatfajokat - az éhségí ösztön kénysze
rítené őket. A pusztai életnek ugyanilyen jelensége a
turkománoknál szokásos alarnan, melyről alább a maga
helyén lesz szó. E baranták és alamanok voltak azon gátló
körülmények, melyek a déli és északi mívelt országok köz
lekedését megnehezítették vagy lehetetlenné tették, sőt e
barantáknak lehet tulajdonítani azon körülményt is, hogy a
pusztaságnak népességi viszonya mindenkor a legrosszabb
volt, mert csak a legújabb időben vehetünk észre némi ja
vulást e tekintetben azon helyen, hol az orosz hatóság eré
lyesen föllépett e veszélyes rablások ellen.

Hogy mily nagy volt a kara-kirgizek száma a múlt év
századokban, a legmerészebb kombinációval sem lehetne
megállapítani. Ricskov" helyesen gyanítja, hogy Abulkhaír
khan - az 1724. évre vonatkozó följegyzés szerint - aligha
állíthatott ki 100.000 harcost a kis és középső hordaból,
mert e számnak legföljebb csak fele volt lehetséges; míg a
nagy horda számát ugyanő 20.000 családra, tehát mintegy
100.000 lélekre becsüli. Georgi (1783-ban) szerint a három
horda egyenkint 30.000 sátorból áll, ami összesen 90.000
sátor, vagyis mintegy 450.000 lélek. Valamivel konkrétebb
már Levchine következő számítása:

Nagy horda
Középső horda
Kis horda

450.000 lélek
1,000 OOO "
900 OOO "

Tehát körülbelül 2.400.000 lélek. E számítás, tekintve a
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pusztaságról fél század után várható pontosabb értesülést,
híhetóbbnek látszik, másrészről azon föltevést igazolja,
hogy a mindinkább terjedő orosz uralom, jelesen pedig a
rabló kalandokra való szigorú fölügyelet, illetőleg ezek
megakadályozása, megtermi gyümölcsét. Levchine szám
beli adataival megegyezik egy még hitelesebb forrás is, t. i.
Ríttich," aki az orosz uralom alatt álló kazak-kirgizek szá
mát, a területek szerint, következőleg állítja össze:

korrnán~zóság lélekszám
Tomszk 41.500
Tobolszk 17.766
Akmolinszk 205.900
Szemipalatzinszk 240.000
Turgaí 266.000
Uralszk 415 OOO
Szernirjecsenszk 367 OOO
KulclsJ 23400
Szir-Darja 494 800
Amu-Darja 65 OOO
Káspi-tengeren túl 136 OOO
Ferghana 25 OOO

2 297.366

Ehhez adja még Rittich azon kara-kirgizek számát, akik
a tulajdonképpen való Közép-Ázsián kívül laknak s
61.266 lélekből állanak, mely szerint az összes kirgiz
nép" száma 2 358.632. A legújabb statisztikai adatokat
Kosztenkonál találjuk, aki 1880-ban egyec!Lil a Turkesz
tanhoz számított kazakok mennyiségét 1.462.693 lélekre
becsüli és egyes pontokban lényegesen eltér Ríttich ada
taitól. Összehasonlítás kedvéért néhány adatot szernbeál
Ittunk:
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korm::ín)!:zóság Rittichnél Kosztenkonál

Szemirjecsenszk 367 OO O 593 237
Szír-Darja 494.800 709 370
Ferghana 25.000 126.006
AmuDarja 65 OOO 31385

(

S ha meg is említjük, hogy Kosztenko a kirgizek alatt a
kara-kírgízeket is érti, mégis megyőzhet bennünket az ada
toknak ilyen eltérése arról, hogy e nép számának pontos
megállapítása nagyon nehéz. A 2.500.000 szám tehát leg
közelebb áll a valósághoz, amelybe természetesen a kínai
hatóság alatt álló jelentékeny töredék nincsen beszámítva.

Ez a lélekszám az, mely úgy fizikai, mint morális tekin
tetben egész máig legkevésbé változott elemét képviseli a
törökségnek. Ez a harmadfél millió kazak-kirgiz, kikhez
még a kara-kirgizek számíthatók, képezi egyrészt az ú. n.
török-tatár étosz legtisztábbprototipondt= a bár jelentékte
len ugor és mongol vérrel vegyülés dacára-, másrészt leg
hívebben megőrizte a társadalmi élet és a török nemzeti
szellem azon momentumait, melyekben a nemzeti egyéni
ség típusa legjobb kifejezésre jut s amelyek egyszersmind
a török-tatárok és mongol-mandsuk összekötő láncának te
kinthetők. E momentumokat, vagyis a nomád élet vonása
it rnár lerajzoltuk általánosságban e fejezet bevezető részé
ben, ezért itt csak azon részletekre reflektálunk, melyek a
kazak-kírgízeknél primitívebb formában és elevenebb szín
ben maradtak fenn. Ami például a ruházkodást illeti, a
nyers és kikészített állatbőrökből csinált ruhadarabok sok
kal gyakoribbak náluk, mint a turkománoknál, mert nem
csak a bórnadragok (csambarf" vannak használatban, ha
nem a csikónak fényes bőre is szolgál felöltő gyanánt, me
lyen a farkat ékességül meghagyják. Ugyanezt mondhatjuk
a nőknek cukorsüveg alakú fejékéről (szeökele) is, mely az
özbeg nőknél már egészen kiment a divatból s a turkomán
nőknél is csak ritkán vagy menyasszonyi ékesség gyanánt
fordul elő. A ruhák anyaga és szabása tekintetében az ural-
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kodó kultúra befolyását követik, e. i. a keletieknek hosszú,
ráncos és duzzadó öltözete eleitől fogva, legkedvesebb
volt előttük. - Táplálkozás dolgában - azon kímélet dad
ra is, mellyel a nomádok viseltetnek az életük fő feltételé
ül szolgáló barmok iránt - a juh- és lóhús sokkal nagyobb
szerepet játszik, mint Közép-Ázsia egyéb nomádjainál. A
föntebb már említett ételek, mint a leazan-dzsappau, bis
barmae, kaurma, torama stb. par excellence kazak-kirgiz
ételnemek, s így például a szibaga (egy ünnepi étel, ame
lyet fejedelmek adnak) a déli pusztaságon ma egészen is
meretlen. Az italok közül a leimisz aránylag jobban el van
terjedve a kazak-kírgízeknel, mint a turkománoknál; mert
emezek csak nagyon ritkán készítenek ilyen italt s ezt so
hasern kedvelték különösen; míg az eléggé ismeretes,
l1ogy a kimisz - mint Priscus beszéli - Attila udvarában is
nagyon kedvelt ital volt. - Ami az erkölcsi életnek egyéb
vonásait illeti, a különböző szokások, szertartások, ünnepi
ességek, babonák, előítéletek és a nomád életből folyó vi
lágnézet sokkal primitívebb alakban találhatók fel a kazak
kírgízeknél, mint a pusztaság más lakóinál. E népnek
számbeli nagysága és puszta hazájának nagy kiterjedése
volt az oka annak, hogy a szomszéd művelt népek közül
egy sem tudott reá mélyreható és maradandó kulturális be
folyást gyakorolni. Kína, amely műveltségi világának csak
határszélén s itt sem közvetlenül érintkezett a nomádokkal,
sohasem gyakorolhatott a kírgizekre civilizáló befolyást s a
kínai műveltségnek rendkívül kevés nyoma legföljebb az
ókorban juthatott ide az ujgurok, majd később a mongolok
közvetítésével. Az iráni-mohamedán kultúrának már több
szerencséje volt e tekintetben. Hogy az iszlám csak a :>-.'VI.
században terjedt el a kirgizek között, azt e nép zömére
vonatkozólag lehetne állítani; mert egyes töredékek, példá
ul a Jaxartes-tő! északra s ennek közvetetien szomszédsá
gában lakók, bizonyára már előbb áttértek forma szerint s
az új világnézettel megismerkedtek. E vidékeknek geográ
fiai nórneklatúrája határozottan arra utal, hogy itt eleitől
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fogva kirgizek laktak s annak oka, hogy a térítési kísérle
tek e nép között nem vezettek a kívánt eredményre, a no
mádoknak mindenütt egyforma jelelmében rejlik. Ami az
arab térítőknek - a törzsrokonság és közvetetlen szom
szédság dacára - nem sikerült a beduinok között, az a tad
sik eredetű molláknak annál kevésbé sikerülhetett olyan
népnél, mely száz meg száz mérföldre terjeszti ki vándor
lását. Az iszlám, mint idegen szellemi termék, még napja
inkban is erős harcban áll a sámán hitnek e nép vérébe át
ment s az éghajlat és talaj természetétől elválaszthatatlan
tanaival; s a sémi monoteizmus csak akkor győzedelmes
kedik a sámánizmus babonái fölött, ha a nomád nyájaitól,
a végtelen pusztaságtól és a vándorélet föltételeitől meg
válva, letelepült emberré lesz. Csupán a szilárd épület, a
föld röge és az eke az eredménnyel működő misszionári
us s a kazak-kirgiz csak akkor lesz igazán jó muzulmán, ha
megszűnik valódi kazak-kirgiz lenni.

Tekintve ezen elvitázhatatlan tényt, hamis okoskodásnak
bizonyul az oroszok azon állítása, hogy II. Katalin nagyot
hibázott, amennyiben a kirgizek kitelepítése által ezeknek
az iszlámra való térését elősegítette. Azon időtől kezdve,
mikor Abulkhair khán, a kis és később a középső hordának
is fejedelme, nem ugyan az északi állam iránt való szeretet
ból, látszólag alávetette magát Oroszországnak, egészen a
mai napig, nem mulasztott semmi alkalmat ez utóbbi állam,
hogy a kereszténységet terjessze közöttük. Valóban az
orthodox orosz papság semmit sem mulasztott el, de törek
vése mindeddig eredménytelen maradt, minthogy az ilyen
kísérletek éppen olyan hiábavalónak, sőt még reménytele
nebbnek mutatkoztak a kazak-kirgizek között, mint a kazá
ni tatárok-, baskírok- és krími-tatároknál; mert az orosz egy
ház csak ott tudott némi eredménnyel működni, hol az isz
lám még nem érintette a földet, például a zürjének, votjá
kok, cseremiszek, osztjákok, vogulok és jakutok között. Ha
tehát föltesszük, hogy a sámánizmus helyettesítése vala
mely monoteisztikus vallással elveszi a nomádoktól a ván-
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doriasí vágyat s művelt emberekké tudja átalakítani őket, -
amit azonban az eddigi példákkal nem lehet bizonyítani -
csakhamar azon meggyőződésre fogunk jutni, hogy e tekin
tetben az iszlámtól sokkal többet lehet várni, mint a keresz
ténységtől. Az elóbbí vallás, mint ázsiai szellemi produk
tum, a keleti társadalomhoz és éietnézethez sokkal jobban
illik, mint a kereszténység, mely mai formájában, még az
orosz ortodoxia ruhájában is már minden keleti jellegét el
vesztette és tökéletesen nyugati jellegűvé változott. Orosz
ország tehát hiába fáradozik azon, hogy a kirgizeket keresz
tényekké tegye, mert az áttérítés még az iszlámnak sem si
került egészen, amennyiben az iszlám csak ott és csak ak
kor verhet erősebb gyökeret, ahol és amikor a kirgiz fél-no
madda lett, vagyis az állandó letelepülés következtében az
idegen kultúra hatása érheti.

A kirgizek és általában a közép-ázsiai nomádok letelepí
tése, véleményünk szerint, csak erőszakkal s még így is
csak lassankínt és fokozatosan vihető véghez. Ezt bizonyít
ják a kirgiz telepeknek nagyon ritka példái a Jaxartes jobb
partján, ahol az illető megtelepült kirgizek részint mint
eurama-k (azaz keverék nép), részint mint csata-kazak-ok
(fél-kirgizek) szerepelnek, akik háború vagy más lázadás
következtében elszakadtak a nomádok zömétől és pusztai
hazájuktól megválva, úgyszólván erőszakkal beékeltettek a
művelt lakosság közé. Saját jószántából még eddigelé egy
nomád sem cserélte föl a szabad vándoréletnek hasonlítha
tatlan gyönyöreit a szilárd épületek ridegségével. Dacára a
zordon természettel való örökös harcnak, dacára a primitív
életmód minden kényelmessége után való vágyakozásnak,
a nomádot mindig nagyon nehezen lehet a föld rögéhez
lebilincselni, mert a dsatak (letelepült) és egindsi (földmű
velő) fogalmaktól lelke mélyéből irtózik. Letelepült élet
mód, nyugalom és halál a nomád szemében azonos fogal
mak; s valamint a vadállatot csak befogás által lehet meg
szelídíteni és háziállattá tenni, úgy a kirgiz is csak erősza
kos intézkedések alkalmazásával válik lassankint békés
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földművelővé. Ezen erőszakos intézkedéseknek pedig
nem ukázok és kormányrendeletek, hanem vas sínek alak
jában kell megjelenniük a pusztaságon, olyan sínekében,
amelyek közlekedést, kereskedelmet és életet hoznak ma
gukkal s amelyeken az idegen gyarmatosok ekével fegy
verkezve vonulnak be. Amint Amerika vörös bőrű lakói ré
szint erőszakosan kiszoríttattak, részint lssankint felolvad
tak, éppen úgy fog a közép-ázsiai nomád is - ott, ahol a
pusztaság művelhető lesz - a művelt bevándorlók nagy
többségének engedni és letelepült életmódot fölvenni. A
megtestesült nomádok egyetlen menedékét akkor a pusz
taság azon helyei szolgáltatják, ahol a feneketlen homok és
a vízben szűkölködő sivatag meghiúsítja a művelt emberek
törekvéseit s ezen az isten átkával sújtott talajon fogja nyo
morult életét az utolsó nomád befejezni, tétovázó szemmel
keresve új hazát, mint a vadszamár és az antilop, amelyet
ma ő szorongat és üldöz.

JEGYZETEK

' Description de Hordes et des Steppes Khirgiz-Kazaks, orosz
ból fordította Charriére (Párizs, 1840), 144. lap.

2 Tehát Howorth azon nézetével (History of the Mongols, II.
5), hogy a kazak név nem etnikai értékű, nem érthetünk
egyet. E szó etimológiai jelentése ugyan .. kóborló, barango
ló.. s az Izez, kis, vándorolni igének régibb alhangú alakjá
ból képezett nomen agentis: kaz-ak, cle ez is éppen úgy,
mint a türemen, törökség, etnikai nevezet gyanánt szere
pelt. Eredetileg ugyan nem szorosan vett etnikai fogalmat
fejezett ki, cle idő folytával ilyennek kifejezőjévé vált. (Lásd
alább az Özbeg név rnagyarazatat.)

·' Az ataman, hetman jelentése a törökben az elüllevők, az
atyák, míg a kos szóé katona csapat, hadtest.

' V. ö. Kunik oroszul frott munkájával ..A török besenyők és
palócokról magyar források alapján" stb. 723. L

1 Az orosz hangtan szabályai szerint az első szótagban levő o a
nak ejtendő.
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' E kölcsönös vizsony mindenelőtt bizonyos hangtani szabá
lyokra terjed ki. Így például 1. a szó elején és a szótestben
más török dialektusok cs hangja ellenében a kírgízben és
magyarban s-t találunk, például magyarul sátor, kirg.-salir
(más tör. csatir), m. saru, kirg. sarile (tör. csaruk), rn. kékes,
kirg. köksö (tör. kökcse), m. kis, kirg. leisi, (tör, kicsik), m.
kísérni, kirg. dzsalaus, 2. a nomen agentis más tör. díalcc
tus ak-ek-ik-uk képzője ellenében a kirgizben au-eú-ú-ü, a
magyarban 6-ő, például dsajlau, nyaraló, aszú, áthágó,
dsajil ú, nyúló, tari au, tarló; 3. míg az accusativus ragja más
törökben ni, addig a kirgizben ti, a magyarban t, például
arszlan-zz, oroszlánt, arile-ti, árkot, esz-ti, észt, sarík-n, sarut,
bügölök-tü, bögölyt stb.

' Ezt leginkább a nyelv bizonyságával lehet ignolni, men
- nem tekintve néhány hangtani és grammatikai s::ijátsá
got - a kara-kirgizek és kazakok nyelve a legszorosabb
rokonság! viszonyban áll s mind a kettő éppen úgy eltér
a szibériai, mint a kánságokban lakó törökök tájbeszé
détől.

" Lásd Levchine. 140. I.
" Magudzsar szó szerint magas partot jelent s ::i délibb dialek

tusokban magu-jar-cvsv: hangzik; a Dzsámán-szu (rossz
víz), [arnanszu, míg a Szor-köl (sóstó) sor-köl.

"' Levchine (304. I.) tehát helyesen mondja, hogy ezen alosz
tályok neveinek nagy része egy század lefolyasa utan ele
nyészik s csak az orosz archívumokban, vagy az akszaldlok
emlékezetében lelhető fel.

" Levchine könyvének francia fordúasaban az a szarvashiba
van, hogy e két elnevezés Kost0bbnc és Kos/-noir-ral van
fordítva, amely le nem fordított orosz szót (koszi, csont) so
kan kirgiznek gondolhatják.

" Y. ö. Ujfalvy, Expedition scientifique francaise, fl. 26. -
Vercscsagtn, a Tour du Monde-ban XXV. 219. - Levchine,
317 lap. - Narodí Roszij, II. 325

"A fehér arcsztn mindig jellemző volt a török nőknél, innen
van véve az elnevezés is: ak-baslik, nő, szó szerint fehér
fejű; továbbá a m::igyar «fehér személy, fehér cseléd, fehér
nép; ezt jelenti az asszony is, mely régen abszin, obszin,
oeszun volt s mely ugyanaz, ami török ae-szin (fehér szín)
szó.cxxxv
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"Ti.
«Ger an turk-i-sírazi bcdeszt ared dil-i-rnara,
Be-khal-í-lundujes bakhsern Szamarkand u Bok harara-.
(Ha ez a sirázi török elfogadja szívemet,
Fekete anyajegyéért odaadom Szamarkandot és Bokharát.)

15 Lásd: Proben der volkslítteratur der türkischen Starnme Süd
Sibiriens, TII. k. 18. 1.

1
'' Lásd e szót Radloff kirgiz textusaíban a m. k. 85. és 334. lap

jain, az első helyen -Sünde-, a másodikon -Verbrechen- szó
val fordítva. E szó egyébiránt megvan a kunszentmiklósi
kún miatyánkban is, t. i. a «bocsásd meg a mi vétkeinket
kifejezés így van fordítva: ii bezen menemezne, ami helye
sen: ii (?) bizim min-imiz-ni (bűnünket).

17 E négy utóbbi szót lásd: Kírgízszkaja chremostornathía,
Taskend, 1883. c. műben.

1
' Geographische Mittheilungen; 54. pótfüzet, 31. lap.

1
' V. ö. Radloff textusainak III. K. 20. lap.
'
0 E közmondások (az utolsó kivételével) a már idézett

Kirgizszkaja chrcstomathíából (Taskend, 1883) vannak vé
ve, az utolsó pedig Terentjev chrestomathiájából (St.
Petersburg, 1876.).

'
1 Szó szerint: az elmenő leány éneke.
" Szó szerint: az arcot felnyitó.
'·' Szó szerint: a megholtnak éneke.
21 Radloff, l Il 250-251. (szöveg). Az utolsó sort így fordítja

Radloff: «Mein Líebster, was du wegen rneíner gekorumen>
Azt tartom, megvaltoztathattam az értelmét, mert azt, hogy
nege kelding, szó szerint: mi végett jöttél, képes beszédnek
veszem ehelyett: mivé lettél.

" Radloff, in K. 20. lap.
Ezen Szejf-ül-Muluk-ból közöltem rövid kivonatot
-Tscbagataiscbe Sprachsiudicrt-estvcer: (187. lapon).

"A kirgizek neveléséről érdekes adatokat közölt egy kirgiz ta
nuló (a taskendt szemináriumban) a «Turkesztáni Hírlap»
1883 évf. 17. számában «A kirgizek fizikai és szellemi neve
lése» cím alatt.

'' V. ö. A lll:1gyar tdtos (Zauberer) nevet a /á/-ani igével.'xxxvi
50 L:'.ísd a kirgiz textusok fordttását, Ill K. 132. lapon
'

1 Radloff e szót nem fordította le, de én azt hiszem, hogy nem
egyéb ez, mint a török höi;ü1; görbület.
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'
2 Kosztenko szerint (Turkesztanszki Kraj, I. 346) e büntetés

ezer lóra rúg fel, ami azonban hihetetlennek látszik előt
tünk.

ll Orenburgi topographía, vagy az orenburgi kormányzóság
részletes leírása, Ricskov Pétertől, oroszból fordította Roekle
J (Riga, 1772), 125 L

" Georg. Mittheil., 54. pótfüzet, 43. lap.
" Nem tudjuk, hogy ezen összegbe bele van-e már foglalva a

Bükej, vagyis a belső horda. Ennek lélekszáma Ríttich sze
rint («Die Volker Russlands-, Petermann földrajzi közlemé
nyeiben, 1887. évfolyam, 148. lap) 156.462, mely összeg a
kánságok és Kína felsőbbségét elismerő kazakok számával
megerősíti azon fölvételünket, hogy az összes kirgizek szá
ma 2.500.000

'" Nem más ez a szó, mint a perzsa-török saluar
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IV. UJGUROK ÉS KELETI
TURKESZTÁNIAK

1.

/

Mielőtt arról beszélünk, hogy milyen etnikus viszonyban
vannak a keleti turkesztaníak többi törzsrokonaikhoz, szük
séges, hogy azzal a földrajzi fogalommal jussunk némileg
tisztába, amely ez elnevezés alapját képezi. Keleti-Turkesz
tán alatt ugyanis nem a kínai birodalomnak manapság e né
ven ismert részét értjük, hanem a szó tágabb értelmében a
török népek területének tulajdonképpen való délkeleti ha
tárvidékét, vagyis azt a darab földet, amelyen mindenkor
legközelebbi érintkezésben állt a török elem a mongollal,
és amely a szajaní hegységtől kezdve délnyugati irányban
az Altajon át a Jaxartes forrásvidékéig, délkeleti irányban
pedig a Dzsungarságon át Kornul felé húzódik. Hogy ezen
a vidéken sohasem lehetett valami nagy békesség, mint
hogy itt csapódtak össze a szomszédos folyton hullámzó
néptengerek habjai és igen gyakran változott az etnikus
csoportosulás, azt bizonyára alig kell mondanunk; ámbár
meglehetős biztonsága! föltehetjük, hogy a törökök Dzsin
gisz kán felléptéig a mongolokkal e területért sikerrel har
coltak és hogy ősrégi időktől fogva ott az uralkodó elemet
képezték, ámbár a kínaiak időnként megtámadták őket. Er
re vonatkozó nézeteinket ott, ahol a törökség eredetéről
szó van, már lehetőleg bőven kifejtettük; annál inkább
szükséges, hogy részletekbe bocsátkozzunk és figyelmün
ket arra a török törzsre irányozzuk, amely annak a történe
ti emlékektől legtávolabb álló, homályos korszaknak nép
csoportosulasaból legjelentősebben kiválik és amelyben
úgy szólva a legelső és legrégibb törököt látjuk.

E törzs alatt, mint az olvasó bizonyára könnyen kitalál
hatja, az ufgurokat értjük, ezt a népet, amelyről Klaproth,
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Abel Rérnusat és Grigoriev annyi fontos fölvilágosítást
~dott, anélkül azonban, hogy akár e tudósoknak, akár a
)4-ésőbbi kutatóknak sikerült volna e népnek amaz idő és
,ma vidék többi törökjéhez való viszonyát tisztán kifejteni,
f;s még kevésbé bennünket maguknak az ujguroknak po-
1Jtikai állása és etnikus mivolta felől fölvilágosítani. Kik vol
rak az ujgurok és mit: jegyzett fel róluk a régi történelem'
fmit a görög földrajzrrók erről közölnek, az mindent ösz
~zevéve Oikhardi-nak Ptolemaeus-nál előforduló földrajzi
elnevezésére vonatkozik, aki e név alatt az Irnauson túl le
.JŐ hegyek közt eredő és észak felé hömpölygő nagy fo
J vót, meg ennek forrásvidékén lakó népet ért. Minthogy
pedig e folyó forrásvidékét Sericatól és Scythíatól északra

1 lóhüsevó ázsiaiak közelébe helyezik, igaz, hogy egy ki
csit merész etimológiai ugrással, de mégis csak rájuthat
(lánk Oikhardi-ról Uikharra és Uigleburra. De nem aka
runk olyan szaltornortálékat csinálni, amilyeneket
úrigoriev és A. Rérnusat csinált, és így legnagyobb sajnála
rcmkra ki kell jelentenünk, hogy sem Ptolemaeus
Oikhardi-ja, sem a kínaiak Ui vagy Ulebu szava nem köl
csönöz ez azonosításnak igazolásához elégséges alapot, ép
0Jy kevéssé, mint hogy a kínaiak újabb Khui-Kbui szava
ilatt nem érthetünk kizárólag ujgurokat, minthogy e szóval
semmi különös török néptörzset nem jelölnek, hanem in
j{ább a mohamedánokat általában_cxxxvn Földrajzi, politikai
éS kereskedelmi tekintetben mindenesetre jelentékeny be
csűek a kínai kűtfóknek, meg az északi khanok történeté-
0ek, nevezetesen Híouen-Thszang'Y'?" és Fa-Hían'Y'" ura
z:ónak adatai, azonban a néprajzra csekély, vagy éppen
,semmi fényt: nem vetnek; és az elsők, akik a Tien-san észa
J<i vidékén levő török elemről megbízható értesítést adnak,
okvetetlenül a IX., X. és következő évszázadok arab föld
rajzírói, akik részint mint utazók az ujgurok közelében tar
tózkodtak, részint mások megbízható leírásaiból oly ta
pasztalatokat gyűjtöttek, amelyek, mint kiderül, igazságon
alapulnak és azért teljes hitelt érdemelnek. Sajnos, hogy a
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török szók átírására szerfelett alkalmatlan írásuk még itt
is ártott az illető adatoknak, amennyiben az Ujgur nevet
illetőleg föltevésre vagyunk utalva, azonban oly föltevés
re, amely mellett sok dolog bizonyít, mert Grigoriev né
zete, hogy az arabok jé.fa tagazgaz szava a megkülön
böztető pontok hibás alkalmazása által régebbi y:-fa
tagazgar, helyesebben togúzgur, vagyis togicz-ufgur (kilenc
ujgur) szóból támadt és hogy ez Rasid Eddin és Abulghazi
tokuz-ujgur szavával azonos, tökéletesen helyes, már csak
azért sem vonható kétségbe, minthogy a .?fa [tagaz
gar, a szerk.] nevú törökök hazájának fekvése a földrajzi
sorrendben a legtöbb esetben egészen helyesen van kijelöl
ve. Már Jakubi (891-892) Kitab-Ul-Buldan (a városok köny
ve) címCí múvében a kirgizek szomszédjának mondja a
y:-.fa [tagazgar, a szerk.] nevű népet,' és egészen helyesen
említi meg azok mellett a kímakokat és a ghuzokat (turko
manokat). Hasonló módon nyilatkozik Isztakhri is
(915-921), aki szerint a Y:- .fa [tagazgar, a szerk.] nevű nép
szintén keleten a kirgizek szomszédságában lakik; végre
még a Masz'udi adatairól akarunk megemlékezni, melyek
szerint a y:-.fa [tagazgar, a szerk.] nevű nép Khoraszan,
mely alatt akkor az egész északi Afganisztánt értették, és JG
na közt laktak és amelyek már világosan szólnak e nép fő
székhelyéről, Kusanról, amely Barbier de Maynard szerint a
mai Kusa.'?' (V. ö. A 27. lapot.)

Ha mármost az ujgurokról szóló adataink sorrendjében
tovább haladunk, azt találjuk, hogy a mongoloknak nyuga
ti Ázsiában való megjelenésével az ujgurok népéről szóló
hír ott is, valamint Európában is már határozottabb alakot
ölt, amennyiben attól kezdve konkrét alakban
LJ'G,...i_)fa..JI Ujgurisztán országáról, amely a Tíen-santól

északra van, továbbá az ujgurok népéről is értesülünk és
Rasid-Eddín meg Abulghazí adatai nyomán kimerítő tudo
mást szerezhetünk. Az ujgurok régi hazájára vonatkozólag
Abulghazi azt mondja,' hogy a mongolok országában két
nagy, keletről nyugat felé végtelen hosszúságban húzódó
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hegy van, melyek egyikének Toleratu-Busiule, másikának
Uszteunlule-Tilerim a neve.' E két hegy között, nyugatra a
mongolok országától, van egy Kut-Dagh (szerencsehegy) ne
vű hegy és e hegyek közt egy oldalt tíz folyó, más oldalt
pedig kilenc folyó folyik. Ott laktak aztán ősidők előtt az
ujgurok, és azért el is nevezták a tíz folyó mellett lakókat
Onu;gur-nak (ebből, hogy on, tíz és ujgur) és a kilenc folyó
mellett lakókat Toleueujgurnale (ebbó1, hogy tokuz, kilenc).'?"
Áliftólag sok város, falu és szántóföld volt birtokukban és ke
belükben 120 nemzetség alakult. Egyet maguk közül fejede
lemmé választottak, azonban nem engedelmeskedtek neki, és
azért romlásnak indultak és egykor tanácsot tartván, kétfelé
szakadtak; mindegyik fél választott fejedelmet és fogadott ne
ki engedelmességet. Az onujgurok egy Menkü-taj nevű férfi
út emeltek a fejedelmi méltóságra és az ll-Ilter' cxui címét ad
ták neki; a tokuz-ujgurok mást választottak e cím alatt Köl
Irkín.' cxuu E fejedelmek utódai 100 évig uralkodtak. Ez a szo
kás még egy darab ideig tovább tartott, mikor aztán a fejedel
mek az leli-Kut círnét6 felvették.P''" Így éltek 3000 (300?) évig
e hazájukban, aztán pusztulásnak indultak és részint abban az
országban hátramaradtak, részint pedig az Jrtis partjaira vo
nultak. Egészben véve három részre szakadtak, amelynek
egyike Bisbalikban telepedett le és földműveléssel foglalko
zott, a másik pedig az elóbbí nomád életet folytatva, ló- és
juhtenyésztésre adta magát, holott a harmadik az Irtis for
rasvídékén' települt le és állattenyésztés nélkül csak vadászat
ból és halászatból élt, amennyiben halat, hódot és cobolyt,
nyestet és evetet fogdosott, amelynek húsával táplálkozott és
bőrével ruházkociott. Török jószágnak (azaz nyájaknak),
gyapot-8 és selyemszövetekböl készült ruháknak színét se lát
ták soha életükben és ha az anya meg akarta leányát árkoz
ni, azt szokta neki mondani, hogy: «Légy oly férfiú felesége,
akinek ménese és juhnyája! vannak; egyél húst és igyál
kimiszt s így láss rossz napokat!"

Abulghazi e helyét, bármily mesésnek és fantasztikus
nak tetszik is, minden tekintetben nagyérclekűnek tartjuk
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és ha a történelem és az összehasonlító nyelvtudomány
világánál tekintjük, azt látjuk, hogy a valódi tényállással
az oly sokszor fejtegetett ujgur nép eredetére vonatkozó
lag valóban meg is egyezik. Ami mindenelőtt megérdem
li figyelmünket, az Abulghazi, Rasíd-Eddín és Dzsuveini
azon helye, amelyen az Oghuz-Khánnal szövetkezett törö
kök felsorolása alkalmával első helyen van említve az
Ujghur törzs és aztán a többi, úgymint Kipcsak, Karluk stb.,
másodszor az, hogy éppen az Ujghur nevet adták először
az egyesült török hatalomnak, azaz a mesés Oghuz-Khán
szövetséges hadának; és harmadszor az, hogy az ujgurok
ősi hazáját Közép-Ázsiának éppen azon részére helyezik,
amelyen valóban laktak, tudniillik a mongolság nyugati vi
dékére, ahol minden időben és még mai nap is egymás
szomszédja a két népelem. Továbbá az is figyelemre mél
tó, hogy e népnek onujgurra és tokuzujgurra való oszlása
kor éppen ez utóbbiak kerültek nyugatra, amiből aztán
meg lehet fejteni, hogy az arabok először ezekkel ismer
kedtek meg és Tagazgar, azaz tokuz-ujgur alatt az egész
népet értették. Folytatva már most Abulghazí szövegének
magyarázását, nem szabad puszta véletlennek vagy egy
szerűen mesének tartanunk, ha olvassuk, hogy az onujgur
olyan nép, amely az Irtis felső vidékén lakik, nyájakat nem
ismer és csak halászatból, coboly és nyest vadaszasaból él,
tehát olyan sajátságokat tüntet fel, amelyek a mai nap már
nem az lrtis mellett, hanem még följebb lakó u.gorok-ra il
lenek, és amely vonatkozásokban az első, igaz, hogy ho
mályos hírt halljuk arról, hogy az ural-altaji törzsnek illető
töredékei igen régen az őskorban elváltak egymástól. Igaz,
hogy ez a föltevés csak részben felel meg a dolgok valódi
állásának, amennyiben, mint a bevezetésben kiemeltük, a
tulajdonképpen való ugorok nem a törököktől, hanem az
urál-altajiak közös törzsétől való elválás által támadtak;
azonban Abulghazi, valamint az őt megelőző írók sem
tesznek pontos különbséget az őstörténelemben mongo
lok, szamojédek és törökök közt, és ezenkívül ez az adat
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mutat először arra, hogy a délen és a távol északon lakó
urál-aitajiak egymástól elváltak.

Bármily nehéz, sőt egyenesen lehetetlen, hogy ezen a
törökség keleti történetíróinál csak némi változtatással elő
forduló adatok eredeti forrásáról alaposan értesüljünk,
mégsem menekülhetünk attól a benyomástól, hogy a múlt
idők törökségének hagyományképp ránk maradt egyete
mes képében az ujguroknak kiváló szerep jut, hogy ennél
fogva akár műveltség tekintetében, akár az ókorban bírt
politikai hatalami állásuknál fogva már igen régóta leg
alábbis a Krisztus után való első évszázadokban mint ki
váltképpen való törökök voltak ismeretesek és hogy az ő
nevük úgyszólva a törökséget jelentette. Anélkül, hogy hiú
ábrándokat kergetnénk, az ókor ujgurjaí alatt oly törököket
képzelhetünk, akik már régi időben vagy teljesen, vagy
részben letelepült emberek módjára éltek, kiknek városi
iparuk, kereskedelmük és bizonyos müveltségí fokuk volt,
vagyis oly népet, amelyre a kínaiak műveltségi világa dél
keleten és a kharezmiaké délnyugaton semmi esetre sem
maradhatott hatástalan. Ily föltevés alapja először is a dol
gok természetes egymásutánjában van, minthogy kétfelől
múvelt népekkel érintkező törzs, amely azonkívül még an
nyira termékeny földön lakik, amilyen a déli Altaj és az
északi Tien-san völgyvídéke, a nomád társadalom kezdet
leges állapotában nem maradhatott sokáig és végre kény
telen volt múvelódés tekintetében maga is átalakulni. Má
sodszor szolgálhatnak bizonyítékul a Han uralkodóház
idejéből származó évkönyvek, amelyek a kínai birodalom
e határvidékéről szólnak; valamint a buddha zarándokok
ként Indiába utazó kínaiak tudósításai, amelyek mind a
mai Kucsa-t és Karasehr-et jelölik meg, mint az északi bar
bárok, azaz a törökök fószékhelyeít, akik Kínát már a VII.
század közepén haddal megtámadták és akik bizonyosan
már sokkal előbb alkottak szilárd kormányú állandó társa
dalmat. Bármennyire kételkedik is valaki a kínai tulajdon
neveknek a megfelelő török szókkal való azonosításán,
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amelyet a keleti Turkesztánról szóló és a források pontos
tanulmányán alapuló történelmi értekezésben olvashatunk,
amelyet Grigoríev V.9 orosz tudós Ritter-nek keleti Turkesz
tanról írt műve orosz fordításához kiegészítésként csatolt;
mégis eléggé kiderül e nagyon becses munkából, hogy a
néprajzilag nem eléggé pontosan meghatározott népek,
amelyek a mai keleti Turkesztán északi részén és messze a
Dzungárságon át laknak, török nemzetiségűek és az úgy
nevezett ujgurokkal azonosak voltak.

Arra nézve is, ami az ujgur föld műveltségi viszonyait a
Krisztus után való II. századtól kezelve egész a VII. száza
dig illeti, a kínai forrásokból meglehetősen megbízható hí
reket meríthetünk. Megtudjuk azt, hogy a buddhizmus ott
teljes virágjában állt és hogy már az V. században volt kü
lön török írás, amelyet egyrészt ugyan Indiából a bucldha
vallással együtt átvitt írásnak, másrészt azonban a manap
ság előttünk ismeretes és nesztoriánus térítők által oda vitt
ujgur írásjeleknek is lehet tartanunk, ahogy Grigoriev" jog
gal fölteszi. Mind a két említett vallás küzdött ugyanis ott
már régen a területért. A buclclha vallás ugyan mindjárt ke
letkezte után terjedt át a Pamíron és a Karakorum láncon
keleti Turkesztánba, amiért is azonnal az első századokban
Krisztus után már az Aral-tóig terjeszkedett, azonban az el
ső keresztény térítők is, mint Yule felteszi, 11 már korán nyo
multak előre Perzsián és Közép-Ázsián kelet felé, és éppen
az a körülmény, hogy Krisztus tanítása akkora távolságban
is hódított, lehetett annak a fő oka, hogy az Ujgur, Ugur"
és Ogurnév az európai keresztények közt már a VI. és VII.
században általánosan el volt terjedve, minthogy, mint már
elóbb megjegyeztük, a bizánciaknál előforduló Ogur, Ugur
(Menander-nél) szót és az orosz évkönyvekben levő Ugri
elnevezést éppen ez alapon azonosnak tartottuk a késöb
bi moszlim történetírók Ujgur szavával. A régi törökök ki
tüntetésnek tartották, hogy az ujgurokkal akármilyen ro
konsági viszonyban álltak; innen van az elsőség, amely
ezeknek a hagyományon alapuló leszármaztatásban jut; in-
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nen van, hogy József khazar király is Khaszdaí Bin
Sapruthoz 960-ban intézett levelében a törökök ősének,
Thogármarmak tíz fia közt első helyen Ujurt, helyesebben
Ugurt említi, tehát ezzel a családfával büszkélkedik; és vég
re innen van, hogy még mai nap is sokkal több szellemi
tehetséget tesznek föl az ujgurok felől, mint a többi törö
kök felől. Ezt az utóbbit bizonyítja e szólásmód: ujgur ak
li, azaz éles elme, vagy ujgur elme, amelyről az özbegek
hasonló nevű nemzetsége nevezetes, melynek közelebbi
rokonsága a régi ujgurokkal nagyon kérdéses.

Minden kétségen kívül van tehát, hogy az ujgurok már
a Krisztus után való első évszázadokban elhíresedtek: an
nál nevezetesebb azonban, hogy mindamellett sem a régi
ujgur ország földrajzi fekvéséről, sem az ujgurok hatalmá
nak és nagyságának idejéről tőlük maguktól még csak a
legcsekélyebb hírt sem halljuk, sőt hogy, bármily különös
is ez a dolog, a legrégibb ujgur kézirat alapján éppen az
ujgur állam és nép létezéséről tudunk meg legkevesebbet.
Ha ugyanis teljesen méltatva az előbb említett forrásokat,
amelyekben az ogur vagy ugur szó először előfordul, va- ~
larnint a mongolok betörése után keletkezett moszlim ada-
tokat, ujgur írásban netalán fennmaradt közleményeket ke-
resünk, ki fog derülni, hogy az egyetlen nagyobb ujgur
kézirat, tudniíllik az 1067. évből származó Kudatku Bilik
(vagyis a szerencsés tudás könyve, amelyről még bőveb-
ben lesz szó) az ujgur nevet sehol sem említi, különben te
kintettel e szó hangjainak minőségére, nem is említhette,
minthogy az ujgurnak ránk maradt legrégibb alakjában
nem volt szóvégző .i hanem helyette mindig t hasznala-
toscXLI-, pl.:

a török
tij
koj
tej
taj

az uigur-ban
tit (megtiltani)
kot (hagyni)
tet (érinteni)
tot (tölteni)
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baj
uj

bat (magas)
ut (engedelmeskedni)

és hogy ennélfogva az uigur, helyesebben ujgur szó, a
megelégedett, a szövetséges, az ujguroknak előttünk is
mert nyelvében csak utkur vagy utgur lehetett volna, ami
valóban be is bizonyítható, minthogy a Kudatku Bilikben
e szó Utleurmis=" egyúttal mint tulajdonnév a megelége
dett jelentésében gyakran előfordul. A Kudatku Bilik szer
zője az országot Turkesztan-nak (Törökországnak)" és a
nyelvét türk tili-nek nevezi, és minthogy könyvét Haszan
Boghra-Kan-nak, az 1038-ban meghalt Szatuk (J.iL,[Szádik)
Boghra-Kan egy fiának idejében írta," tehát oly időben, mi
kor a törökség azon töredéke, melyet ujgurnak neveztünk,
még politikai hatalom birtokában volt, azért egyáltalában
meg nem fogható, hogy miért ne tudott volna ama két kas
gari, kucsai és karasehrí uralkodó e névről semmit, ha
amaz időben és ama vidéken élő törökök még ujguroknak
hívták volna magukat.

Mi azonban ezt határozottan tagadjuk, amennyiben ab
ból a nézetből indulunk ki, hogy igen régen a hajdankor
ban volt egy török néptörzs és bizonyos tekintetben még
ma is van, 15 amelynek neve Ujgur, hogy azonban ennek
politikai és műveltségi jelentősége csak a Krisztus után va
ló első évszázadokban állt tulajdonképpen virágjában és
csak ama pontosabban meg nem határozható időszakban
gyakorolhatott szellemileg és anyagilag nyomást a Tien
santól északra és a szomszédos Ili-vidéken egész a Csujíg
a körüllakó török elemekre, hogy azonban akkor, mikor
az arabok Kelet-Turkesztánba beütöttek, ez az ujgur főha
talom, melyet minden valószínűség szerint már előbb
megsemmisítettek a kínaiak, többé nem létezett, és végre,
hogy csak könnyen fölfogható, de okokkal nem támogat
ható névcsere következtében nevezték el egész e század
elejéig nálunk nyugaton Kelet-Turkesztán törökjeít ujgu
roknak
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Holott az Ujgur nevet, mint már említettük, a bizánciak
Ugur, Ogur és Ugor, a khazarok Ujur, Ugur és az oroszok
Ugr alakjában ismerték, e nevet mint olyant sem a IX., X.
és XI. század arab földrajzíróinak, sem a Szamaniclák,
Ghaznevidák és Szeldzsukidák történetíróinak műveiben
nem találjuk. Narsakhi csak törököket ismer Transoxania
keleti részén; a Tarikh-í Baihakí és a Tabakatí Nasziri,
amelyben a XI. század Keler-Turkesztánjaról gyakran van
szó, sohasem beszél ujgurokról, hanem mindig törökökről;
szintúgy Ibn-al-athír sem, és csak Dzsuveini-nél, Rasid
Eddin-nél és Vasszaf-nál, tehát mongol-török hagyomány
alapján, lép megint az Ujgur név, mint konkrét etnikus el
nevezés előtérbe, mint oly nép elnevezése, mely önmagát
egész egyszerűen Türk-nek nevezte és amely előtt az Uj
gur név hang tekintetében idegen volt. Igaz ugyan, azt le
hetne hinni, hogy az Ujgur név használatában való különb
ség abból támadt, hogy e nép keleti töredéke, tudniillik
Komul és Turfan közt, tehát a régi középpontokban Kucsa
és Karasehr körül, ezt a nevet tovább tartotta meg, holott
a nyugati rész áttérvén az iszlámra, talán azért, hogy a ke
letitől különbözzék, a Türk nevet fogadta el: azonban a
történelemben nem mutatható ki ily szakadás, minthogy a
Boghra-Kánok birodalmának határa kelet felé mindig a
mongol pusztaságra esik és mivel Kelet-Turkesztán rnosz
lim uralkodóinak tekintve azt a politikai hatást, melyet Kö
zép-Ázsia történetére a XI. században gyakoroltak, min
denesetre kiterjedt hatalmi körrel kellett rendelkezniük.
Tehát amaz állításunknál megmaradunk, hogy az Ujgur név
csak a mongoloknak nyugaton való föllépte után ébredt új
életre, mithogy Rubruquis és Plan Carpin adatai csak mon
gol-török kútfőkből erednek, amennyiben mint eléggé is
meretes, az ujgurok mint Dzsingisz kán szövetségesei az
első mongol uralkodók alatt az Oxuson túl, Iránban és a
Volga mellett mint kincstárnokok, adószedők, magas rangú
hivatalokat viseltek, sőt ügyszólva az igazi írók voltak és
ennek következtében igaz, hogy csak rövid időre, de még-
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is háttérbe szorították úgynevezett ujgur-török úasjeleíkkel
az arab betűket. Iránban, ahol a Helagídak"?" jobban ki
fejlődött műveltséget találtak, az ujgurok szellemi uralmá
nak bizonyára csakhamar vége szakadt, azonban
Dzsüdsi'r"?" és Dzsagataj"?" utódai közt, azaz a Volga men
tén és az Oxus vidékein megtartotta az ujgur írás uralmát
egész a Timur halála után való időig, sőt a legtöbb ma is
meglevő ujgur kéziratot a XV. század első felében másol
ták le; de mikor a törökök hatalmát a keleti Khoraszanból
a Szefidák folléptekor kiszorították és mikor az Oxuson túl
levő földön a vakbuzgóság minden nemzeti érzelmet csírá
jában elfojtott, akkor az arab írásjelek használata csakha
mar ismét elóbbí jogába lépett és ujgur-török kéziratok
csak fölötte ritkán fordultak elő a XVII. és XVIII. században
a Dzsungárságban és Kelet-Turkesztán északi részén.

Hogy ez az ujgur írás mint a keresztény térítő buzgal
muktól a messze keletre űzött nesztoriánusok nevezetes
hagyatéka?' éppen török néptörzsnél maradt fenn, azt már
előbb mondottuk. És mégis nehéz, sőt majdnem lehetetlen
magunknak arról, hogy Krisztus tanítása ama távol vidéke
ken mennyire terjedt el és mily mélyre hatott, helyes képet
alkotnunk. Holott egyrészt tekintettel arra, hogy a buddha
vallás már a Krisztus után való első századokban Közép
Ázsiában nagyon elterjedt, meglehetős biztonsággal fölte
hető, hogy a keresztény törökök Buddha vallását követő
testvéreikkel szemben kisebbségben voltak, másrészt mégis
kell, hogy megfejthetetlen maradjon, hogyan eshetett meg
mindamellett, hogy például Kasgarban, Almalikban és
Tangutban egész a XIII. század végéig állhattak fenn a nesz
toríánus egyház püspökségei, mert nemcsak Rubruquís ta
lált Karakorumba utaztában (1253-1254) a tatár (Ujgur?) na
gyok közt sok keresztényt, hanem Marco Polo és kortársa
Hayton is hasonlót állítanak, sőt mint Yule alaposan fel
teszi, 16 a kereszténység nyomait Kína északnyugati részén
még a XVI. században is lehetett fölfedezni. Nehéz küzde
lem lehetett az, amelyet Krisztus tanítása török híveinek e
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vidéken vívniuk kellett. Mindenelőtt, mint már említettük,
a buddhizmussal kellett megküzdeniük, mert még 1420-
ban is akadt Sahrukh Mirzanak Pekingbe küldött követsé
ge Turfanban buzgó buddhistákra; ehhez járult az arabok
megjelenése után az iszlám, amely igaz, hogy csak Szatuk
( 0.iLo Szadík?") Boghra-Kán (szül. 333-ban (944-ben], meg
halt 430-ban (1038-ban]) alatt emelkedett hivatalos vallássá,
azonban már sokkal azelőtt a Szarnanidák szellemi befo
lyása következtében gyökeret vert Közép-Ázsiában, és
nem túlságosan merész következtetés, ha föltesszük, hogy
a Xl. századtól kezdve a kereszténység a mai Kelet-Tur
kesztánban Mohamed tanítása mellett csak igen szerény
helyzetet foglalt el és tulajdonképp csak a Tien-san északi
részén mozoghatott némileg szabadabban, ahol Szatuk
Boghra és utódai vallási háborúi kevésbé bántották. Ámbár
az ujgurok már vallás dolgában is kettéváltak, mégis úgy
látszik, hogy politikai szakadásuk csak akkor ment végbe,
mikor az iszlám a Tien-santól délre levő földön elterjedt,
mert azokban a hosszadalmas harcokban, melyeket a török
ujgur elemek az iszlám előtt való korszakban kínával vív
tak, ellenségüknek egyesülve álltak ellen. Abban a mérték
ben, amelyben a moszlim műveltség a Tien-san déli lejtő
in gyökeret vert, tágult a szakadás a letelepült kelet-tur
kesztáníak és északkeleti nomád testvéreik közt, amennyi
ben ez utóbbiak inkább Kínához csatlakoztak, és az előb
biek saját államügyeikenk megszilárdítása után az iszlám
nyugati országai felé hajoltak. Abban az időben, tudniillik
a XII. században, még jelentékeny szerepet játszottak a
nem moszlim ujgurok, mert Kur-Kánnakn" Transoxania el
len indított híres hadjárata, amelyben Dzsuveini és Ibn-al
athir állítása szerint 300.000 kínai vagy pogány török vett
részt, az 1137. évre esik, és mint ismeretes, az volt a követ
kezménye, hogy egész Transoxania egy időre a
Kurkhanidák hatalma alá került. Nagyobb hatású volt
azonban a moszlim kelet-turkesztániak politikai hatalmá
nak befolyása, minthogy, mint ismeretes, Kadír-Kán,
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Szatuk-Boghra fia, hadseregével az Oxuson átkelvén, elő
renyomult. Dzsingisz kán felléptével annyiban állott be
változás, amennyiben a Tien-sannak mind északi, mind dé
li részén lakó törökök azonnal a mongolokhoz csatlakoz
tak és vezérszerepüknél fogva, amely az ujguroknak az
egyszerű nomádok közt jutott, nemzeti érdeküket a mon
gol világhódító céljainak tökéletesen alárendelték. Ama
rendkívüli forradalmak alkalmával, amelyeket e világhóclí
tónak megjelenése Közép-Ázsiának etnikus viszonyai közt
előidézett, az történt, hogy a mai Dzsungarsagban?" és a
Tien-santól északra lakó törökök nagy része, úgymint
keraítak, karlukok és naírnanok, részint mint harcosok nyu
gat felé vonultak, részint mint mongol állami tisztviselők az
óriási birodalom különböző részeiben elszéledtek, minek kö
vetkeztében aztán nemsokára el is vesztették a régi ujgur vá
rosok művelődési jelentőségüket, és mivel a tulajdonképpen
való ujgur földnek legnagyobb része a nagy kánoknak volt
alávetve, akik eleinte a mongolságban és később Kínában
tartottak udvart, a régi ujgur műveltségnek, mint magától ért
hető, a kínaiban kellett elolvaclnia. Az ujgur kereszténységet,
amelyró1 a XIII. század európai utazói szóltak, legyőzte a
buddhizmus és attól fogva sem ujgur műveltség világáról,
sem Ujgur-országról általában nem lehetett többé szó.

A régi ujgur fold délnyugati részével, vagyis a mai Ke
let-Turkesztánnal másképp állt a dolog. Ott, mint említet
tük, már a XI. század elején lett az iszlám uralkodó vallás
sá, ami által az oda való törökök oly mértékben kerültek
az egyetemes moszlim világ kötelékébe, amelyben a ke
resztény és buddhista ujgurok részben Kínába olvadtak be
le, részben pedig turfani, akszui, kasgari és [arkendí testvé
reikhez is csatlakoztak. Attól az időtől kezelve ugyanis, mi
kor Almalikban a moszlim befolyás a buddhista és keresz
tény elemen diadalmaskodott és mongol fejedelem lépett a
trónra Mubarek-Sah neve alatt, mind a nyugati, mind a ke
leti Turkesztánban szabad tért nyert a rnoszlim vakbuzgó
ság; így például kivégeztették 1340-ben a keresztény térí-
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tőket és püspöküket Almalíkban, '7 és már abban az idő
ben, vagyis a Csagatajidák uralma alatt honosult meg az a
rajongó vallásos szellem, amellyel Közép-Ázsia az iszlám
világának egyéb országai fölött kitűnt és amely, mint ma
gától érthető, a nemzeti élet utolsó csíráját is elfojtotta. Míg
Timur utódai uralkodtak az Oxus és Jaxartes mellett, addig
«a hat város országa- (altí-sehr) fölött, vagy mint újabban
nevezték, «a hét város országa» (jetí-sehr)" fölött nagyobbá
ra bennszülött fejedelmek uralkodtak, akik részint mongol,
részint kínai főhatóság alatt álltak; a )(VII. század végétől
kezelve pedig egész a xvm. század közepéig a nyugati
mongolok, kiket nálunk kalmükoknak hívnak és akik a tö
rök elemet a Tien-san északnyugati vidékéről tökéletesen
kiszorították, ragadták magukhoz a kormány gyeplőjét. Ke
let-Turkesztannak nehéz napjai voltak ez uralom alatt. A
kalmüköket a múlt század közepe táján a kínaiak váltották
fel és a népek viszonyai csak annyiban változtak meg,
hogy a török nomádok, nevezetesen a kara-kirgizek a nyu
gati Dzsungárságban régi legelőiket többé el nem foglal
ták, és hogy azokat a török gyarmatokat erőszakkal letele
pítették az Ili-n túl levő területen, amelyek jelenleg előt
tünk mint tarandzsík (földművesek) ísmeretesek.?"

Ha már most ezen az ujgurok történelmi múltjáról futó
lag vázolt képet tekintjük, amint a különböző adatokból
összeállítható, akkor az olvasó bizonyára könnyen jut arra
a meggyőződésre, hogy maguk a törökök sem említik már
a történelmi korszak kezdetén valamely nagy ujgur népnek
létezését, és hogy az élő szóval tovább adott hagyomány
útján hozzánk jutott hírek, amelyek régibb múlra vonat
koznak, csak azt az ujgur államot és csak azt az ujgur né
pet illethetik, amely a Krisztus után való első századokban,
talán már előbb is, egész az iszlámnak a Tien-san északi ré
szén való föllépteig ott élt és amelynek valószínűleg csak
politikai indítóokokon alapuló «ujgur» neve, bármily nagy
volt is azelőtt fénye, három évszázaddal azután, hogy
Kuteíbe az említett hegylánc cléli vidékén győzelmesen
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előrenyomult, már nem volt használatos és nem volt isme
retes. Emellett szól megcáfolhatatlanul a Kudatku Bilik-nek
már említett ujgur kézirata, amely az ujgur nevet ugyan
már nem ismeri és azért már nem is említi, mindamellett
azonban a török nyelvnek mintegy szanszkrttja, és a tö
rökség egy töredéke társadalmi viszonyainak legrégibb hi
teles képét láttatja. E kifejezést, «a török nyelv szánszkrit
ja- azért használjuk, mert e fennmaradt 800 éves nyelvem
lék valóban majd mind azt a sajátságot őrizte meg az ala
kok és szók kincsében, amely ma az egész nyelvterületen
a jakut nyelvtől kezelve egész az oszmánig előfordul, és
valóban csodálatra méltó, hogyan lehetett Rubruquis-nek,
a belga szerzetesnek, annyi filológiai belátása, hogy mar a
XlII. században nevezhette az ujgurt a török és kun nyelv
forrásának és gyökerének. Hogy vajon ezt saját ítélete
alapján vagy csak hallomás után írta-e, az ugyan még nin
csen kiderítve; azonban a tényállás, hogy akkor Ázsiában
mar ilyen filológiai ítéletet alkothatott valaki, mindeneset
re fölötte jellemző.

Valamint a Kudatku Bilik nyelvéből azt lehet következ
tetni, hogy az ugyanazon alakban legalábbis 2-300 eszten
deig változatlanul megmaradt, mert a török nyelv állandó
sága majdnem páratlan;" éppen úgy lehet a Kudatku Bilik
ben vázolt: erkölcsi képet bizonyára már évszázadokkal az
előtt fennállott társadalmi élet tükre gyanánt tekinteni. Ez a
tükör azt mutatja, hogy az ujgurok, amennyiben e név alatt
Kelet-Turkesztán törökjeít is délre a Tien-santól értjük, a X.
és a megelőző évszázadokban részint teljesen, részint félig
letelepült társadalmat képeztek, amely akkor Iránban és
Transoxaniában szokásos kormányformát uralva, oly mű
veltségi foknak örvendett, amely nem sokkal volt alábbva
ló, mint az iráni világé a Szamanidák és Szafandák idejé
ben, ámbár a régi buddhisztikus és sámán műveltség vilá
gának nem egy ismertető jele tapadt hozzá. Ez utóbbi alatt
a Kuclatku Bilik 52. szakaszában felsorolt tiszrességi szabá
lyokat értjük, amelyek a búbájosokkal, álomfejtőkkel, mé-
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nesek felügyelőivel stb. való érintkezésre vonatkoznak; ez
utóbbiak említése bizonyosan arra mutat, hogy akkor még
megvoltak a kam-ok vagy sámán-ok, bűbájosok és állatte
nyésztők. Ez a fejezet egyúttal a fejedelem és a kereskedők
érintkezése módjáról is szól; ezeknek akkora fontosságot
tuljadorutottak az állam életében, amekkorát a mi XIX. szá
zadunkban a nemzetgazdasági eszméknek. A Kudatku
Bílik-ben," ott, ahol a fejedelem figyelmébe ajánlják a ke
reskedóvilag fontosságát, a következőt olvassuk:

A keresked6 sohasem pihen, mindig szerez,
Az életei keresve düeoborol a világon.
Ezzel közlekedjél jocet-menet,
Az adast-ueuest úgy alakítsd, ahogy kívánja;
Ennél találhatók a világok kívánságai,
A legeslegszebb és legkiválóbb ruhák.
Kelettől nyugatig ide s tova vonulnak,
Vágyadat, melyre törekszel, meghozzák neked.
Ha nem volna kereskedő, aki a világon átvonul,
Hogy rubdzleodbcunal télen?
Mikor Kína karavánja megereezie,
Ezerszeres áldást hoz magával stb.

E kínai karavánoknak különösen nagy jelentőségük volt;
mindig tavasszal érkeztek oda és a költő megérkeztüket a
tavasz hónapjának szépségeivel köti össze. E karavánokat
a kínaiak is olyanok gyanánt említik, amelyek már évszá
zadokkal azelőtt is az ujgur földön aztán Turgajon,
Khokandon, Szogdián, Baktríán, Parthián és a Seleukidák
birodalmán keresztül Indiába és Rómába mentek és az ak
kori művelt világ két széle közt levő közlekedésnek hatal
mas erét képezték.

Egészben véve sokkal inkább emlékeztet a XI. század -
és ugyanez mondható valószínűleg a korábbi időkről is -
ujgurjaínak társadalmi viszonyairól a Kudatku Bilik-ben vá
zolt kép már régen letelepült és művelődésével elfoglalt
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népre, mint a félig nomád török államokban, például a IX.
és X. század bolgárjainak vagy kazartaínak állapotjaira; a
szó igazi értelmében vett nornádokról semmi szín alatt sem
lehet szó. A talajának gazdagsága következtében híres Ili
völgy meg sok más völgyvidék a Tien-san északi részén
mindig alkalmas volt arra, hogy az ott lakó embereknek
művelődésre való törekvéseikben segítségükre legyen, és
az egyetlen pont, melyre nézve még némi kétségünk lehet,
csakis arra vonatkozik, hogy milyen forrásból eredt a régi
ujgur műveltség, tudniillik, hogy vajon a délnyugaton ha
táros régi irániak, vagy a délkeleten lakó kínaiak műveltsé
gi világa gyakorolt-e az ujgur államra és társadalomra élte
tő befolyást. Tekintettel a kínaiaknak minden ídóben tanú
sított elzárkózott jellemére, hajlandók volnánk az előbbit
feltenni, éspedig annál inkább, mivel már a legrégibb idő
ben voltak a mi nézetünk szerint a Tien-san déli lejtőin irá
ni gyarmatok, amelyek Bokharának, Baikendnek és
Kharezrnnek régi központjaival élénk közlekedésben vol
tak A kínai műveltség sem maradt ugyan, amint látszik,
egészen idegen; legalább azt bizonyítja az a körülmény,
hogy akadtak a XI. században a kínai nyelvben jártas mosz
lím tudósok, akik a kínai irodalom jobb termékeit török
anyanyelvukbe átültették. Ilyennek kell ugyanis az 1068.
évben Kasgarban szerzett, helyesebben törökre fordított és
a török nép szelleméhez alkalmazott Kudatku Biliket tekin
teni," mert a következőt olvassuk előszavában: «E könyv
neve a nagy csodadolog, Csín tudósainak fejtegetéseivel
van díszítve, Macsírr" tudományos férfiaknak példáival van
ékesítve., Hasonló van a könyv más helyein is kifejezve, így
például a 219. lapon, a 23. versparban, ahol ezt olvassuk:

V
Ez a Bokra Kán a maga idejében
Ezt az egészet (könyvet) a maga nyelvében szerezte,

és sajnálnunk kell, hogy más, az iszlám előtt való korszak
ból származó ujgur irodalmi termékek, amilyen valószínCí-
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leg sok volt - mert Dzsuveini külön ujgur könyveket ernht"
- nem maradtak meg korunkig.':" A Kudatku Bilikben ki
fejezett műveltség világára visszatérve meg nem állhatjuk,
hogy meg ne jegyezzük, hogy jóllehet a Szamanldák kor
szakának rnoszlírn műveltsége félreismerhetetlen hatással
volt is az ujgurok műveltségére, mégis török jellemvonásuk
volt a döntő az ő tarsadalmt viszonyaikban, kormányuk
ügyeiben, valamint világnézetükben. Minden lépten-nyo
mon azokra a példázatokra, azokra az erkölcsi mondások
ra és azokra az életelvekre akadunk, amelyek még ma is
egyaránt jellemzik a török nomádot és a török korrnanyfér
fi út. A szerzőnek a mindennapi életre, nevezetesen a csa
ládi életre vonatkozó tanácsaiban természetesen az igazi
török, talán kínai eszmemenet is uralkodik, holott a vallás
és kormányzás ügyeiben magától érthetőleg az iráni rnosz
lim szellem lép elénk. Szóval azt tudjuk meg a Kuclatku
Bíllik-ból, hogy az a műveltségi világ, amely altal az ujgu
rok az iszlám előtt való korszakban híresekké lettek, bár
szórványosan, azonban a török nemzetiség öltönyében
még a XI. században is megmaradt, hogy ez a mt'.íveltségi
világ oly módon támadt, mint például a mai ozbegeké, va
gyis a határos Kína és Irán műveltségével való érintkezés
útján, és hogy végre ezt a műveltségi világot, míután az isz
lám heves támadásai nyugat felől már megingatták, a mon
golok betörésével járó nagy népmozgalom végképpen
romba döntötte.

2.

Mint az ujgurokról szóló értekezésünk folyamán már
érintettük, a Tien-santól északra levő ujgur birodalomnak
mint államnak hanyatlása a mongolok megjelenésével kez
elődik, mikor a török nomád elemek részint észak felé az
Altaj-hegységbe, részint délnyugat felé nevezetesen az
Iszik-Kol és az Alai felé szorultak, holott a népesség letele-
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pült, művelődő része egyfelől a mongol hatalom körének
legtávolabbi vidékeire széledt el, másfelől azonban a tulaj
donképpen való Kelet-Turkesztánnak a Tíen-santól délre
levő helységeiben telepedett le. Az egész északi vidéken,
a Komultól elkezdve Ururnczin, Manaszon és Kír-Kara
Uszun át egész az Ala-Tau hegyláncáig tehát már csak
egyes nomád csapatok viselték a XVI. században a török
népelem képét, és a XVI. században már nyoma sem ma
radt, mert a törökség abban az idóben már a Tien-san dé
li tövében levő városok, úgymint Turfan, Karasehr, Kucsa,
Szairam, Akszu, Usturfan'F" és Kasgar népességében olvadt
fel, és a nomádok a kirgizeknek, helyesebben kara-kirgi
zeknek gyűjtőneve alatt már a XVII. században részint a
Pamír keleti részén, részint a Kun-lun északnyugati elaga
zásain, azaz Szarik-Kol tartományában kóboroltak. Ilyen
áramlatoknak természetesen a XIII. század előtt, sőt már
sokkal előbb az arabok fellépténél kellett oda irányulniuk,
merthogy a mai Kelet-Turkesztán városainak lakosai iráni
bennszülöttek, az nincsen a legcsekélyebb kétség alá sem
vetve, minthogy nemcsak a déli városok nevéből, mint
Abel Rérnusat Khoten nevénél kimutatta, hanem az északi
városok nevéből is, például Kucsa, Turfan, Usturfan nevé
ből és a régibb földrajzi névsor más momentumaiból kivi
láglik. Az iráni elem ott csak szórványosan ugyan, de már
a hajdankorban képezte a letelepült népesség magvát és
habár feltesszük, hogy Khoten, Jarkend és Kasgar erősen
vegyült kasmíri és kabuli elemekkel, mégis bizonyos, hogy
az irániak, akiknek ott már a XI. században tadzsiki' volt a
nevük, részint Sígnanból és Vakhanból, részint a szomszé
dos Ferghanából vándoroltak oda.

Ezekhez a tadzsikokhoz, mint már említettük, igen ko
rán csatlakoztak északról való ujgur törökök is, kevert faj,
melynek ma Argun a neve és amelyet mi tévesen törzsosz
tálynak tartottunk, holott pedig ezt a szót, melyet Baber az
ő emlékirataiban gyakran említ, csak a most mondott érte
lemben szabad vennünk. Később, bizonyára csak a XVI.
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század után, megkezdődött az özbégek bevándorlása a
szomszédos khokandí kánságból, akiknek a keleti turkesz
tánrakkal való összekevereclésből a csalgurtok keletkeztek.
E két keverékfa] említésével sem az etnikus alakulatok so
rának végére nem értünk, sem az ország mai etnikus alko
tó részeinek tüzetes meghatározását ezzel meg nem kísért
hetjük, mivel a fajok szaporodása a történeti események
hez képest egész az újkorig szakadatlanul tovább tartott.
Északkelet felől a mongolok, kalrnükok, mandzsuk, kínai
ak és dunganok, elél és délnyugat felől pedig taclzsikok, a
pamíri fennsíkról való árják, afgánok és kasminek voltak
azok a fajok, melyek a népeknek szakadatlan hullámzását
okozták, és ha ezenfelül még meggondoljuk, hogy Közép
Ázsiában mindenütt szabály szerint szoktak a nomádok le
települtekké válni: akkor bizonyára csakhamar kiderül,
hogy itt a lehető legtarkább népkeverékkel van dolgunk,
amely, mint cir. Bellew25 helyesen megjegyzi, csak annyi
ban mutatja a népi összesség képét, amennyiben az India
itól vagy más nagyobb és egynemű népelemektől külön
bözik. Tehát nemcsak a Kbui-Sza és Kbui-Kbui név közt
levő különbségből, amelyet a kínaiak taranclzsik és
dunganok közt tesznek, lehet az előbbieknek és általában
a keleti turkesztániaknak ujgur eredetére következtetni,
ahogy Radloff tesz," hanem a dolgok egész természetes
menetéből világlik ki ez az etnikus leszármaztatás. A Tien
santól északra a török elem kénytelen volt a mongolnak
engedni, keleten azonban egész az újkorig fennmaradt a
régi határterületen, mert a Kornulban és a körülötte levő
falvakban lakó törökök, akiket Potanín (IT, 10) említ, jog
gal nevezik magukat jerük-nek, vagyisföldiek-ne I<, jóllehet
a mongolok khoton-nak és a kirgizek szárt-nak hívják. Ha
mindamellett a tipikus sajátságok részletes leírásába akar
nánk bocsátkozni, rninclenelőtt meg kellene jegyeznünk,
hogy az északi népesség közt a mongol típus különösen az
arcban és a testalkatban erősebben kifejezett módon lép
előtérbe, mint nyugaton és délen, ahol az árjákkal való ke-

363



V

(

veredés gyakrabban fordult elő és behatóbb volt. Akszu,
Kucsa és Turfan lakosa éppen úgy tűnik fel széles feje, szé
les orra és kis szeme, közepes, de erős testalkata és ritka
szakálla által, mint a [arkendi, khoteni és részben a kasgari
is az árja fajnak ugyanannyi jellemző nyoma által. Erről az
olvasó legjobban úgy győzőclhetik meg, ha a Forsyth előbb
említett könyvének 106-110. és 118. lapján levő kitűnő fo
tográfiákat, melyek khoteni, jarkendlí, kasgari és akszut
emberek típusait ábrázolják, egymással összehasonlítja, mi
közben az uralkodó jellemvonás azonnal szembeszökik.
Ezzel megegyeznek személyes tapasztalataim is, ha azokra
a nagyobbrészt keleti turkesztáni zarándoktársaimra gon
dolok, akikkel Közép-Ázsiába utaztam és akik közt az
Akszuba, Turfánba és Kucsába valók épp úgy tűntek ki a
mongol típus jellemző nyomai által, amint a kasgariak és
jarkendiek arcuk és hajuk színével, arcuk kifejezésével és
at'.!<j~1kkal viszont árja ismertet~-jeleket árultak el. A mef
elozo megjegyzésünkkel egyezoleg nyilatkozik Potanin 7
is a Komul-oztv lakó szartok arca kifejezésére nézve, aki
ken az orosz utazó a tatár típusnak erős nyomait fedezte
fel és akiket a kasgariak mellett a kaukazí (iráni") faj szép
példáinak tartanak.

Ha az előbb odavetett vonásokat összefoglalva a külö
nös keleti turkesztáni típus leírásához akarnának fogni, ez
alatt csak az erősebb kifejezést nyert mongol típust kellene
kiemelnünk, amely által a hat város lakosai a többi közép
ázsiaiaktól különböznek. E népi sajátság oka az elmúlt év
ezred történeti eseményeiben rejlik, mert holott az Oxus
országai és a Jaxartes völgyének közepe, ahol összefüggő
iráni ősnépesség lakott, tulajdonképp csak a Szamanidák
korszaka óta fogadtak magukba nagyobb számú török-ta
tár és nem tisztán mongol elemet, úgy látszik, hogy a hat
város országában az irániak sohasem laktak valami külö
nösen nagy számban, és minthogy ezekhez a történeti ese
mények folyamában részint erősen kifejezett típusú törö
kök, részint telivér mongolok csatlakoztak: egészen tenné-
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szetes, hogy az így támadt keverék is magán viseli az erő
sebben kifejezett mongol faj bélyegét. A természeti ismer
tető jelek különbsége, mint önként érthető, a mai keleti
turkesztaníak nemzeti felosztására nincsen befolyással. Kö
zös politikus országnév nincs köztük használatban, hacsak
a határozatlan kasgarlik (kasgari) vagy altisarlik (hatváro
st) nevet nem vesszük ilyennek, mert a keleti turkesztáni
csak arról a kerületről nevezi el magát, amelyben lakik, ha
bár az özhég név ellen sem tiltakozik, mint személyesen ta
pasztaltam, sőt abban megtisztelő címet lát. Csak az
endidzsanlile (khokandí), tadzsik (bokharai) és nogai
(orosz alattvaló) nevüket tekinti idegen nemzeteknek.

Ami a keleti turkesztaníak erkölcsi sajátságait illeti, eze
ket, mint egyebütt is előfordul, csakis ama műveltségi és
politikai mozgalmak eredményének kell tekinteni, ame
lyeknek az az ország az ókortól fogva egész az újkorig ak
kora mértékben ki volt téve. Egészben véve egyenesebb és
egyszerűbb modorú embernek lehet a keleti turkesztánit
tartani, mint nyugaton lakó törzsrokonát és hitsorsosát; va
lamint arca vonásaiban, úgy jellemében is a hamisítatlan
török nemzeti jellemnek észrevehető nyomait óvta meg. A
kasgarít, [arkendlit és khotenít kivéve, akinek erkölcsi éle
tére a khokandí és kasmíri tadzsik elemeknek évszázado
kon keresztül való odaözönlése káros hatással volt, a kele
ti turkesztániak közt kevesebb csalfaságot vettem észre,
mint Közép-Ázsia egyéb lakosainál, ámbár amiatt, hogy az
idegen dzungar és kínai uralom hosszú és kemény nyomá
sa alatt nyögtek, a kényuralom természetes következmé
nyeinek inkább ki voltak téve. Ez azonban bennük csak a
félelemnek és batortalansagnak nagyobb fokát hagyta hát
ra, sőt a személyes bátorság minden vonását vette el tő
lünk, mert nincs közép-ázsiai, sőt még tadzsik sem, aki oly
gyáva volna, mint a hat város lakosa. Ebben rejlik a győ
zelmek oka, amelyek a rongyos kínai hadseregeket és ma
roknyi khokandí kalandorokat oly gyakran uralomra juttat
ták. Ez az uralom egészen alkalmas volt arra, hogy még a
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legféktelenebb pusztai lakosokat is néhány évtizedig tartó
Ietelepültség után békés polgárokká változtassa. Egyébiránt
még megőrizte a keleti turkesztáni különösen az ország
északi részében a török nemzeti jellemnek nem egy fényes
oldalát. Becsületes és vendégszerető, szeretettel teljes csa
ládja iránt és odaadó elöljárói iránt, továbbá törzsének leg
buzgóbb földmüvelöje lett, amit százados Ietelepültségének
köszönhet; mert itt különösen ki kell emelnünk, hogy a föld
művelésében és a háziipar több ágában nemcsak az
özbégek, kazaníak, nogaiak és baskírok fölé, hanem az
azerbaidzsániak és oszmánok fölé is emelkednek.

lgaz, hogy a keleti turkesztániak erkölcseinek e vázoltuk
képe az idegen uralkodók buddhisztikus vallásának hatása
következtében a moszlim erkölcsiségnek nem egy fényes
oladlát vesztette el, amiről később lesz szó, azonban e ki
vételes esetek csak a városok lakosaira vonatkoznak és
nem a földrnúvesekre, akik akhunjaík (papjaik) vezetése
alatt ugyanazoknak az erényeknek hódolnak, amelyek az
Oxus partján lakó özbéget és a kis-ázsiai oszmánt a derék,
becsületes, békés és jóindulatú ember mintaképévé tették.

Lakása a földműves házának kifejezett jellemvonásait
hordja magán és mint olyan sokkal hasonlóbb az afgánok,
perzsák és oszmánok lakásához, mint az özbégéhez, aki,
ahol csak szerét ejtheti, fallal körülvett tanyáján a maga
számára nemezsátort üt és inkább abban lakik, mint holmi
dohos kamrában. A házak nagyobbára egyemeletes, igen
kezdetleges alakú kőépületek, melyeknek ablakai a belső
udvarra nyílnak, külső oldaluk pedig mint mindenütt a
moszlím keleten szabálytalanul épített meszeletlen falból
áll. Az ablakok üvegtábláinak helyén olajba mártott papír
van, a tető pedig teraszszerüen vastag, gerendákra hányt
földrétegből áll és a jobbmódúaknál szellőztető készülék
kel van ellátva, amely olyanforma, mint a Perzsiában had
gir (szélfogó) neve alatt ismeretes készülék. A lakások kül
sejének és belsejének összes benyomása tehát sokkal ros
szabb, mint a közép-azsiataké, mert a szegénység minden
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zugból látszik ki és nagyon is gyakran emlékezteti az uta
zót arra a féktelen kényuraságra, amely ott évszázadok óta
dühöng és a jólétnek meg a kényelemnek minden nyil
vánulatát megakadályozza."

A viseletben a keleti turkesztáni csak a színek és szöve
tek dolgában különbözik nyugati hitsorsosaitól és kivált
képp a sötétkék vásznat szereti felsóruhaja készítésére
használni, amit a kínai ízlés befolyásának kell tekinteni. A
föveg kerek, karimás sapkából áll, amely hasonló a magyar
kerek süveghez, és amelyet az évszakok szerint hol gyap
júszövetekból, hol báránybőrből készítenek; csak az iparo
sok és kereskedők, nevezetesen a városiak viselnek tarka
színű turbánt, a fehér muszlínturban pedig a mollák és
hadzsík jelvénye. Kivételt képeznek e tekintetben
Komulnak és általában Kelet-Turkesztán északkeleti részé
nek török lakosai, akik a mítrahoz hasonló, vörös vagy
zöld posztóból készült és hátul lecsüngő bojttal díszített sü
veget viselnek. Az alsó- és felsőruhák, úgy mint: csapon, a
mi hálóköntösünkhöz hasonló igen hosszú ujjú ruha,
dsúbbe, az ismeretes kaftán alakú felsőkabát, és ton, köpö
nyegféle, csak annyiban különböznek a Közép-Ázsiában
víseltektól, hogy ezeken nincs meg a tarka színű atlaszsze
gély és egyéb díszítés; ellenben a lábbeli, úgymint: ötük
(csizma) és kepis (felső cipő) gyakran van aranyos és ezüs
tös hímzésekkel díszítve. A nők viselete majdnem ugyan
az, ami a férfiaké, csakhogy a püspöksüveghez hasonló
magas süveget viselnek, amelynek neve orabuk, meg az
tán fátyolt, csambul-: és leesek-et vagyis muszlinból vagy
gazeféle szövetből készült kendőt, amelyet idősebb asszo
nyoknál a peredzse, a sztambuli török nők feredzséje pó
tol. Hajadonok (ejgecse) és menyecskék (csukan) a házon
kívül leesek-et hordanak; ezeknek általában világosabb szí
neket szabad választaniuk, mint az idősebb asszonyoknak.
Ékszerekként szerepelnek a következők: üzük, gyürü, bet

üzüe, arcgyürú, azaz orrbavaló és zsirga, helyesebben
iszirga, fülbevaló. A hajviseletet illetőleg ugyanaz a divat

367



uralkodik ott is, amely a többi törököknél, t. i. a leányok
hosszú, szalagokkal átfont hajfonadékot viselnek, amely le
van eresztve hátukra, az asszonyok pedig több kisebb haj
fonadékot.

Amiben a keleti turkesztáníak nyugati hitsorsaíktól és
törzsrokonaiktól bizonyos tekintetben különböznek, az az
étel és ital; ebben vehető leginkább észre a szomszéd kínai
ak szokásainak hatása. Elsősorban ki kell emelnünk azt a kö
rülményt, hogy a hat város országába való törökök sokkal
több húst esznek, mint a közép-ázsiai törökök, mert nem
csak a városok lakosa, hanem a falusi ember is elfogaszt an
nyi húst és halat, mint az európai, ahogy a «Report of a
Mission to Yarkund- szerzője (a 92.1.) helyesen megjegyzi.
Nem törődve az iszlám szabta életrenddel, ott a tiltott állatok
húsát is élvezik, aminthogy a konyhaművészet egészben vé
ve inkább a kínaihoz mint a közép-azsfaíhoz közeledik. A
mantui és zenbuszi nevű húsételek, gőzben főtt és vagdalt
hússal töltött tésztafélék," bizonyos raguk, levesek és édes
tészták egészen azonosak azokkal az ételekkel, amelyek az
európai utazóktól leírt kínai menükben találhatók. Ugyanezt
mondhatni a főzelékek és a szeszes italok készttéséról, amely
utóbbiak azonban inkább a városokban terjedtek el, mint a
vidéken, amiről később a vallásról szóló szakaszban szó lesz.

A szokások képének többi vonásaiban csak kevés nyo
ma maradt a buddha kínai műveltségnek, minthogy az isz
lám, jóllehet a szomszédos Khokanddal való közlekedés
meg-megszakadt, mint életelv mindig fenn tudta magát tar
tani. A házasságban, amelyben a kalim nincs akkora fon
tosságú, mint a nomád törököknél, körülbelül ugyanazok
a szokások uralkodnak, amelyek Khokandban, és szigorú
moszlim szabásuk által válnak ki. A frigyet vagy a szülők
kötik még a jegyesek gyermekkorában, vagy maguk a fia
talok személyes hajlandóságból, minthogy a nők elzártsá
gát ott nem tartják meg oly szigorúan, mint egyebütt; ez
utóbbi esetben is az ifjú szüleinek kell a leány kezét meg
kérniük. A moring nagyobbára ruhából és ékszerből áll,

368



_•;-

azaz teljes öltözékből a hozzátartozó orrba- és fülbevaló
gyűrűkkel, szalagokkal stb. együtt, amelyet a vőlegény
szülei kíséretében a menyasszony házába visz, ahol három
napon át megvendégelik. Negyednap a menyasszony ré
széről megfelelő módon viszonozzák ezeket az ajándéko
kat, mire ez a toj-ata-i, azaz a lakodalom atyját vagy veze
tőjét a jelenlevő ősz szakállúak közül kiválasztja, aki a há
zasságkötés üzleti részét rendezi és ennek befejeztével a
szülőknek egy csésze sós vizet nyújt, hogy egy darabka ke
nyér bemártásával, melyet aztán a jegyeseknek adnak át, a
szövetséget szentesítsék. Eközben kis versengés is támad,
mert ha a fiatal ember atyjának sikerül a kenyeret előbb
bemártani a sós vízbe és a menyasszony szájába dugni, ak
kor ezt szerencsés jelnek tekintik." Ha aztán a molla a szo
kásos áldóigéket elmondotta, akkor bevonulhat házába a
vőlegény menyasszonyával, ami természetesen ünnepi
pompával megy végbe és aminél, ahogy egyebütt is szoká
sos, a víg fiatalság kötéllel vagy más akadályokkal igyek
szik az utat elzárni, hogy aztán az atbocsatásért ajándékot
kapjon. Mielőtt a fiatal nő férje házába lép, ennek nőroko
nai nernezdarabra vagy szőnyegre ültetik és énekszóval a
szabad ég alatt égő tűz körül viszik; ez ősrégi szokás,
amely kevés változattal az özbégeknél is előfordul. Csak
aztán lép a házba, amelyben a vele együtt érkezett nőro
konok több napig mellette maradnak és gazdag lakomák
ban részesülnek. A menyecske a kelin (menyasszony) cí
mét három hónapon át tartja meg; a terhesség beállta előtt
csakan a neve és azután dsuuan, amikor aztán az asszo
nyok szokásos öltözetét veszi fel; a mell mindkét oldalán
négy-négy sáv van. Ezek a sávok vörösök vagy zöldek,
míg a nő férje él, és feketék, miután az rneghalt.11

A gyermek köldökzsinórját születésekor homlokáig érő
hosszúságban elvágják, aztán dereka körül csavarják és na
ponkint zsírral megkenik, míg heted- vagy nyolcadnapra
elszárad és leesik. Alkalmilag juhot is vágnak le, amelynek
bőrét azonmód, amint lehúzták, az anya testére teszik,
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hogy a gyógyulást előmozdítsák; ezt a szert keleten külső
sebeken is alkalmazzák. Azonnal születése után egy darab
cukrot tesznek a gyermek szájába és csak a nyolcadik na,
pon veszik el anyjától. A negyvenedik napon nevet adnak
neki, míután a molla a kelímeí sehadet (a hitvallás szavai)
nevű igéket a fülébe kiáltotta; ezt a szertartást unnepíese-,
üli meg; gyermekeihez való gyengédségük rendkívüli Es
jellemző a következő az angol utazóktól közölt altató dal:

[acing halam.'
jattng halam.'
Kán holing halam'
Bej holing halam'
[urt egeszi holing halam.'

Aludjál, gyermekem'
Aludjál, gyermekem'
Fejedelem légy, gyermekem'
Herceg légy, gyermekem.'
Földbirtokos légy, gyermeleemi

Ezt éneklik fiúnak; leánynak pedig azt kívánják, hogy
fejedelem neje legyen és holdként ragyogjon.

Arni a keleti turkesztániak családi életében leginkább
meglephet, az a nők társadalmi állása, amennyiben a női
nem ott sokkal nagyobb szabadságot élvez, mint egyebütt
moszlim törökök közt. Mindenelótt meglepő a nők túlnyo
mó száma, minthogy a bennszülöttek állítása szerint egy
férfi lakosra két nő jut; ez a körülmény csak ama kíméletes
bánásmódnak tulajdonítható, amelynek a női nem a mosz
lím török világ e végső pontján örvend. A nő, habár lányko
rában szüleinek parancsára megy is férjhez, később elvál.
ván férjétől saját választása szerint szokott újabb frigyre lép
ni, és minthogy független helyzetét a társadalomban
könnyebben megóvhatja, azért gyakran találhatni nőket tár
sas vállalatok élén. A gyakran előfordult polítíkaí zavarok
ban voltak állítólag nők, akik még egyes hadosztályokat is
vezettek, és semmi sem bizonyítja inkább jellemük önálló
ságát, mint az utolsó khotení harcok egy epízódusa, mikor
a nők, kiket a győztesek erőszakkal hatalmukba ejtettek,
egy éjszaka valamennyien meggyilkolták urukat és ezáltal
szülővárosuk sorsának egészen más fordulatot adtak.
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Ha mármost a keleti turkesztániak szokásai képének
más sajátságaira akarnánk térni, egyebek között még azt is
ki kellene emelnünk, hogy náluk a gyászt a fehér színnel
jelölik, ami kínai eredetre mutat; hogy etikettjükben, játé
kaikban és az érintkezés szabályaiban még nem egy saját
ságot kölcsönöztek kontyos szornszédjaíktól, azonban
egészben véve mind ama szokásoknak és erkölcsöknek
hódolnak, amelyek a moszlim műveltség teljes képét alkot
ják. Ami az iszlámot illeti, amely az Oxus partján levő vi
dékekről jutott oda, és mind a mongolok beütése előtt,
mind azután folytonosan nyugat felől táplálkozott és erős
bödött, nemigen tagadhatni, hogy a Zerefsan mellett levő
kohókból kikerült izzó rajongás a Tien-san völgyvídékén
mindig elvesztette eredeti hevét és hogy a moszlimok ott
sohasem gyönyörködtek ama szigorú elkülönzöttségben,
amely tadzsikokat, özbégeket és afgánokat jellemez Ily el
fajulás elterjedésének útjában először is a kánságoktól va
ló nagy távolság és a velük való érintkezésben olykor-oly
kor támadt megszakadás állott; továbbá a kínaiak,
dzsungárok és mandzsuk idegen buddhisztikus uralma
már azáltal is lehűtötte a vallási buzgalmat, hogy a mollák
szigorú uralkodását lehetetlenné tette és hogy a hívők en
nélfogva a mindennapi életre vonatkozó vallási törvénye
ket nem tartották meg oly szigorúan. Újabb utazók Kelet
Turkesztán városaiban feltűnően laza erkölcsöket találtak a
két nem érintkezésében; hallunk a szeszes italok gyakori
és nyilvános élvezetéről és nemcsak a kínaiaktól hivataluk
ba iktatott moszlim kormányzók, hanem a nép fiai is sok
esetben elfogadták a kfnai viseletet, és mint mondják, kü
lönösen a kínai közigazgatás középpontjain sem ;i mecse
teket nem látogatják valami nagyon, sem a kevés kollégi
umba nem jár elegendő számú tanítvány, amiért is minden
kor sok Khokandból bevándorolt akhond'F" kapott alkal
mazást. Akszu, Kucsa, Turfan és némi tekintetben Kasgar
is ez alól dicséretre méltó kivételt képez; általában a falu
siak vallásuk parancsaihoz sokkal hívebbek maradtak,
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mint az iparos és kereskedő. Csakugyan a népesség ez
előbb említett része az, amely az évenkint Arábiába zarán
dokló hívek legnagyobb számát teszi; egyszerű, becsületes
emberek ezek, akik anélkül, hogy az utat ismernék és az
idegen nyelveket értenék, sőt gyakran még a szükséges út
ravaló nélkül is vakmerően rohannak a kalandba, és akik
nek természetesen alig fele tér vissza hazájába a -hadzsi
(zarándok) címével díszítve.

Ami Kelet-Turkesztán nyelvét és szellemi életét illeti, ab
ban történeti múltjának nyomait tisztán és világosan meg
láthatjuk. Az a török nyelvjárás, amelyen a hat város lako
sai beszélnek, igaz hogy Közép-Ázsia török nyelve, vagyis
az özbég mellé sorakozik legközelebbről, azonban mind a
nyelvtan, mind a szókincs sok olyan nyelvjárási sajátságot
mutat fel, mely külön eredetét és későbbi önálló kifejlődé
sét minden kétségen kívül bizonyítja. Az ujgur nyelvjárás
ból, amint a Kudatku Bílíkben ránk maradt, a mai nyelv
ben csak kevés momentum maradt ugyan meg, azonban
alakjában még mindig feltünteti az alaktan e régi nyelvem
lék némely nyomát. Ily nyom például a keményebb torok
hangok használata ott, ahol Közép-Ázsiában jelenleg már
lágy torokhangok fordulnak elő; továbbá a mis végű parti
cipium perfectum használata, amellyel ma már Közép-Ázsi
ában nem élnek; és végre a szókincs jellege, amelyben
akárhány szóra akadunk, amely az özbégben ismeretlen és
tulajdonképp csak ujgur eredetből származtatható. Az idő,
amelyben a régi ujgur nyelvjárás átalakulása végbement,
körülbelül a XIII. és XV. század közt levő korszakra tehe
tő, minthogy ugyanakkor az iszlám erősebb gyökeret vert
és minthogy azáltal, hogy e korban szűntek meg az ujgur
írásjelekkel élni és kezelték ezek helyett az arab betűket
használni, az ujgur nyelv dialektikus sajátságainak lassan
kint el kellett tűnniük. Sajnos, hogy oly irodalmi emlékek
tökéletes híjával vagyunk, amelyekkel az átalakulás e fo
lyamának egyes szakaszait kimutathatnók, mert először is
a meglevő török kéziratok, mint például a Tezkere-i Bukra
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Khání'"?", amelyből Shaw az ő nyelvtanában mutatványo
kat közölt, a perzsa eredetinek csak újabb korban készült
fordításai, és másodszor, mivel a török nyelv használata
tiszta vallási szempontból el volt ítélve és az írástudók min
denkor a perzsa nyelvvel éltek. Mindenesetre érdekes vol
na különösen a Kelet-Turkesztán északi vidékén virágzó
népköltészetből mutatványokat gyűjteni, minthogy ezek
nem egy értékes momentumot szolgáltathatnának a turko
lógia tanulmányának; azonban amennyire személyes ta
pasztalásból meggyőződtem, mondhatom, hogy a kelet
turkesztáni és a közép-ázsiai egymást könnyen megértheti
és hogy mind a két töredék irodalmi nyelve manapság
majdnem azonosnak nevezhető.

Végül ide iktatjuk a Porsyth-tól" közölt adatokat, ame
lyek a népesség megoszlására vonatkoznak és amelyek
szerint az 1.015.000-re becsült népességből

Khotcn-e 120.800
Jarkencl-re 224.000
jengí-Hiszar-ra 56000
Kasgar-ra 112.000
Usturfan-ru 14.000
Akszu-ra 84.000
Kucsa-ra 42.000
Kurli-ra 14.000
Karasehr-re 56000
Turfan-ra 126.000
Lob-ra 70 OOO
Maralbasí-ra 35 OOO
Szarik-Köl-re 17 OOO
A kirgizekre 2.000
Pakpulík-ra 14.000

Esik, akik összevéve 145.000 házból vagy családból álla
nak. Ezzel szemben más új forrás, tudniillik Kuropatkin az
ő Kasagaria-jában, a lakosok összességét 1.200.000-re teszi.
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E tüzetesen meg nem határozható szám nagy többsége a
török néptörzshöz tartozik, holott az idegen nemzetisége
ket kínaiak és dunganok, helyesebben döngenek, azaz
rnegtertéle, vagyis olyan kínaiak, akik már a múlt századok
ban tértek az iszlámra, továbbá hinduk, tadzsíkok és
afgánok képviselik.

A tulajdonképpen való kelet-turkesztáníakhoz végre
még a tarandzsih tartoznak, kik az Ili völgyében laknak és
kiknek neve szó szerint földmúvelőt jelent, vagyis oly fog
lalkozást, amelyre ama vidék harcias hódítói őket használ
ták, különösen a dzsungarok a XVII. század folyamán; mi
kor aztán a múlt század közepén a kínaiak a hat várossal
együtt az Ili vidékének birtokába is jutottak, elődeiket utá
nozva e foldrnüvelók számát nagyobbították, sőt idő jártá
val úgynevezett elítéltek telepévé változtatták, ahova a
Tien-san-Nan-Lu-ból (Kelet-Turkesztánból) való politikai
bűnösöket szállították. Ezzel azonban nincs annak lehető
sége, sőt valószínCfsége kizárva, hogy a letelepült és föld
műveléssel foglalkozó törökség magva az ujguroktól szár
mazik, és ennélfogva a vidék legrégibb lakosságának te
kinthető. A tulajdonképpen való mag itt is, valamint a
Tien-santól délre ujgur eredetű, azonban a hat városból va
ló friss elemek gyakori odaözönlése következtében a
tarandzsík és a hegylánc déli lejtőjén lakó kelet-turkeszta
niak közt nyelvi és természeti tekintetben alig van valami
különbség, legalább nem fedezhettem fel, mikor egy taran
sit akszui és turfaní törökökkel összehasonlítottam. Radloff
közlése szerint" a kínaiak 6000 tatár családot telepítettek le
az Tii mindkét partján; ezeknek sorsa 1826-ig egészen túr

hető volt, mert mindegyik családnak tizenkét deszjetina
nagyságú földet jelöltek ki, amely után 32 khi (kínai ma
zsa) adót kellett fizetniük, éspedig nyolc-nyolc khi búzát,
árpát, rozsot és kölest.

Politikai felosztásukat illetőleg a tarandzsik nyolc kerü
letre és ezek mindegyike ismét két járásra oszlott; ez utób
biak feje egy-egy ming-beh (ezernek feje), száz család élén
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pedig egy-egy jüz-besi (száznak feje), ötven család élén
egy-egy ellig-besi (ötvennek ura) és minden tíz család élén
on-besi (tíznek ura) állott. 1826-ig e földművelők sorsa tűr
hető volt, de alá volt vetve ez örökös háborúkkal sújtott vi
dékek változó szerencséjének, nevezetesen pedig a kelet
turkesztáni időszaki forradalmaknak, és így az utolsó idő
ben nevezetes változások mentek végbe. Kivált amaz elke
seredett háborúktól kellett a tarandsíknak sokat szenvedni
ük, amelyeket a dunganok ellen viseltek. Mikor az oroszok
Kulcsa-e elfoglalták, a tarandzsík száma állítólag még
40.000 lélekre ment, de mikor ezt a várost és járást ismét a
kínaiaknak engedték át, többségük inkább orosz alattvaló
akart maradni és az Ili vidékének azon részén telepedett le,
amely Oroszországnak jutott."

JEGYZETEK:

' Ezt és a következő adatokat Grigoriev tudom:'ínyos dolgoza
tából vettük, melyet Ritter Ost- oder Chinesisch-Turkestan
crmü munkájanak orosz fordrtasahoz csatolt.

' Edition Desmaisons, .39. I.
·
1 Mind a kér hegy neve el van torzítva, azonban még e hibás

alakjában is sejtet egyet-mást. .Így buzlule a. m. a jeges és
határozottan jégmezőre vall, uszeun pedig, a török 11csk1111,
azaz hogyszakndék, mélység szó kirgiz alakj::ít gyanínatja.

' Il-Ilter szó szerint annyi, mint a nép vezére, mim a fejedelem
hez illő elnevezés; Menkii-lajannyi, mint isteni nagybátyja

' Kol-Irleint nem értem. Hogyan jutott eszébe K\Jprothnak in e
nevet olvasni Köklú (v ö. Sprache und Schrifr der Uigu
ren), azt meg nem magyarázhatom magamnak.

'' Abulghazi fejtegetését, mely szerint ldi-Kut annyit jelent, mim
lelket adó, ebből: lj, küldeni, és k11I, lélek, mincleneseue in
kább tantaszrtkusnak, mint ésszerűnek mondhatni. Épp oly
helytelen az, ha az idi-kut szót n özbég ireklik-kisi (nem
irhk-kisi, ahogy Desmuisons fordttasa 41. I. írja) szóval azo
nosítják, mivel ez utóbbinak jelentése egész egyszerűen ez:
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az erosferfi. leli-Kut tehát az arab [perzsa) ..:..J_,.i '-,-l=>- L.,

[sz.ihib-i devlet) vagy a közép-ázsiai ..:..J_,.1J [bedevlet] az
az boldogságos rossz fordítása; ez alakok szintén fejedel
mek címei (v. ö. Közép-ázsiai utlerrasom 201. I.).

7 Abulghazí kifejezését, Irtis-togani-: mind Klaproth, aki így
fordította: un/er am Irtiscb, mind Desmaísons, a ki így fordí
totta: du haul Irtiche, félreértette.

" A szövegben <G½ pakhta v:111, amit Desrnaísons tévesen ez
zel fordít: laine.

9 V. ö. Zcmlcvjedjeníe K. Ríttera Vosztocsni iii Kiraiszki
Turkesztan, írta. V. V. Grigoriev, a 79-193. I.

'
0 Az id. h. 103. I.
" Cathay and the way thither I, XC.
12 Menander következetesen így írja: Oiryoup [Ugurl holott

Theophyluctus és Jordanes így: Oyop [Ogor].
u Ugyanígy van a dolog az ugyanazon időből való íróknál is,

akiknél mindenütt csak a lurk név fordul elő, de sohasem
ujgur

14 V ö. a c,'L;.ly:.y opii Tezkere-i Boghra-Khání Xll. kivonatát
Shaw könyvében: Sketch of the Turkí Language as spoken
in Eastern Turkestan (Lahore 1875.) a 14. I.

11 V. ö. Ujgur-t mint az özbégek egy alosztályának nevét.
16 Yule, Cathay and the way thither C. 1.
,- V ö. Yule Cathay :111d the way thither 186. I
"' A hal város-on ezeket értik: Kasgar, jenghi-Hiszar, Jarkencl,

Khoten, Akszu és Kucsa. Újabb időben ez az elnevezés tá
madt: Jeti-Sehr, azaz hé/ város, minthogy az előbbiekhez
még Kara-Sehrt tették.

'
9 Ez állandóság akkorra, hogy jelenleg, ámbár a törökség

egyes tagjai óriási távolságban élnek egymástól, nem be
szélhetünk egy közös nyelv gyermeknyelveiről, hanem
csak nyelvjárásokról.

"' V. ö. Uigurische Sprachrnonumenre 134. I.
" Grigoriev tehát határozottan téved, midőn azt állítja, (Kelet

Turkesztanról szóló már említett művének 346. lapján),
hogy nem tudjuk, vajon fordítottak-e az ujgurok kínai mű
veket nyelvükre.

" Csín és Macsin nevén a moszlím szerzők Kínát értik álrulá
ban.

" D' Ohsson Historie des Mongols, I. 430-435.
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21 A Kudatku Bilikben a taclzsik, vagyis perzsa vagy iráni mint
nemzeti külön elem mindig ellenébe van téve a túreneiz,
vagyis töröknek.

" Report of a Mission to Yarkund in 1873, under Command
of Sir Douglas Forsyth, C. C. B. S. K. C. B. Bengal Civil
Service. With historical and geographical information
regarding the Possessions of the Emir of Yarkund (Calcut
ta 1875,) 80. I.

26 Ethnographísche Uebersicht der Turkenstarnme Sibiriens
und der Mongolei (Leipzig 1883.) 19 I.

" Potanin, II. 12.

'" V. ö. Kuropatkin, Kasgaríja 27. I. és Forsyth, Report of a
Mission to Yarkund, 94. I.

'
9 V. ö. Reise in Mittel-Asien crrnu munkámat, (Lipcse, 1965.)

148. I.
"' V. ö. Report of a Mission to Yarkund 86. I.
11 V. ö. Report of a Mission to Yarkund, 86. I.
52 Report of a Mission to Yarkund 62. I.
'
1 Radloff, Ethnographische Uebersicht, 18. I.
'' N. N. Pantusov orosz utazó megígérte, hogy a tarandzsikar

kimerítően leírja; hogy e leírása megjelent-e már vagy nem,
azt nem tudom.
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V. AZ ÖZBEGEK

Az özbeg név politikai, vagy - amint vesszük - szociá
lis, de semmi esetre sem etnikai jelentésű. Közép-Ázsia, il
letőleg a három kánság török eleme a XVI. század elején
vette föl e nevet, mikor Sejbáni Mehernrned kán?";' a híres
Abulkhair kán egyik unokája, a Jaxartes alsó folyása mel
lől egy török sereggel fölkerekeclett, hogy a Timuridák
uralmának a bukáshoz már közel álló épületét halomra
rontsa. Sejbáni hadseregének legnagyobb kontingensét
ugyanis olyan törökök szolgáltatták, akik az Aral-tó és Jajk
között barangoltak és az Arany Horda kötelékéhez tartoz
tak, akiknél tudvalevőleg az -özbeg- név már m1gyon rég
óta tiszteletben állott s az «iszlám szerint művelt- fogalom
kifejezője volt; vagyis olyan törökök, akik eredetük szerint
részint kazak-kirgizek és kara-kalpakok voltak, részint az
Arany Horda tarka nomádelerneinek más töredékeíhez tar
toztak. Az özbeg név eredete azonnal világossá lesz előt
tünk, ha megemlítjük, hogy Özbeg kán - aki az 1340. évig
uralkodott az Arany Horda fölött - az iszlám iránt való kü
lönös buzgalma által tűnt ki s hogy ő volt az, aki - hogy
Abulghgazi kifejezésével éljek - «összes alattvalóit rávette
az iszlám fölvételére s ennek következtében Dzsocsi népe,
vagyis az Arany Horda torokjei, az Özbeg nevet vették
föl».' Abulgazinak ezen szavaival más tudósítások is meg
egyeznek, így pl. Seref-Eddin Jezcli, Timur életírója, a kip
csak népet özbegnek' említi; de mi azt hisszük, hogy a té
rítés eredménye nem volt nagyon általános, mert azon vi
déken a XVI. században bizonyosan volt sok nomád törzs,
mely Gh.ijasz-Eddin Özbeg?" (vagyis: Ö., a hit megmentő
je, amint magát nevezte) térítési buzgalmának ellenállt és
nem tért át az iszlámra. Azok tehát, akik az Özbeg által ter
jesztett vallást fölvették, özhegeknek nevezték magukat,
éppen úgy, mint a muzulmánok mohamedánoknak neve
zik magukat?" s éppen úgy, mint Csagataj, Noga], Szel-
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clzsuk és Oszmán követői fölvették a csagataj, nogaj, szel
dzsuk és oszmanli nevet. Egyszóval özbegek alatt a XIV. és
XV. században a mohamedán vallású törököket értették, a
régi sámán hithez ragaszkodó törököktől való megkülön
böztetés kedvéért, vagyis az olyan embereket, akik az új
vallással egyszersmind a mohamedán erkölcsiséget is átvé
ve a türkliktől (törökség, erkölcsi durvaság) elfordulnak és
a mohamedán-ázsiai civilizációnak Özbeg kán által egyen
getett útjára léptek. Ilyen jelentése volt az özbeg névnek az
Arany Bordánál s mint ilyen eljutott Közép-Ázsiába is, ahol
természetesen elvesztette ezen kulturális értékét és mint a
Volga és jajk mellett lakó törzstestvérek és hitbeli társak
gyűjtőneve használtatott, éppen úgy, mint a nogaj név,
amellyel Közép-Ázsiában és Törökországban mindazon tö
rököket jelölik, akik Oroszország alattvalót.":" Ami végre
az özbeg szót illeti, megjegyezzük, hogy az Ö.2'1 (valódi,
tiszta, kitCínő) és heg (fejedelem, főnök) szókból van össze
téve s így jelentése: egy valódi fejedelem. Továbbá ezen
Özbeg, mint török szó, sokkal régibb keletű, mint eddige
lé hitték; mert a magyarok közt s később még a XI. és XU.
században is előfordul mint nemzetség- és személynév,
amint az illető okmányokból kitűnik.' °'111

Miután már az özbeg névvel és jelentésével némileg tisz
tában vagyunk, először azt fogjuk kutatni, hogy mely török
elemekből vagy nemzetségekből állottak azon özbegek,
akik Sejbáni vezetése alatt, a XV. század vége felé, az Aral
északi részéről és a Jaxartes alsó folyása mellől fölkereked
tek és Transonxania meghódttására indultak. Erre vonatko
zólag ugyan nincsenek teljesen pozitív adataink, de mégis
van bizonyos kiindulópont úgy a Berezin által kiadott és
orosz fordítással ellátott -Sejbaniadá=ban, mint a föntebb
már említett eposzban, a -Sejbaní-name-ban. Az előbbi
munka LIX. lapján azon hősöket találjuk megemlítve, akik
az első harcban kitüntették magukat; ezek a következők:
Sejkh Muriel a Madzsar nemzetségből, Ali Merclan az Uj
gur nemzetségből, Miszri Ali a Kungrat nemzetségből,
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Bek-Ara, a Szalur-Kazak 7 nemzetségből stb.; míg m~is he
lyeken a Dúrmen, Jamalik, Otadzsi, Kiat és Najman nem
zetségek mint olyanok varrnak fölemlítve, amelyek Sejlxíni
Mehernmed kánhoz csatlakoztak s a közös özbeg név alatt
a kánságok meghódrrasaban részt vettek. Ami peclig
Sejbáni segédcsapatainak geográfiai elterjedését illeti, azt
tapasztaljuk, hogy az egyik a pusztaság északi részéről,
másik Khataiból, vagyis kínai területről, masík ismét
Csimbajból, vagyis az Oxus-c/eltától (hol ma a bra
kalpakok laknak) jött s eszerint a törökséglakta terület leg
különbözőbb részeiből való emberk voltak vezérlete alatt.
- A második forrást, nevezetesen a Sejbarn-narne-r véve
szemügyre, az 54. énekben," ott, ahol Sejbarnnak, Fergána
északi részén, a mongolok ellen viselt hadjáratáról van szó,
a Szihiut (?), Kifat, Kungrat, Boreut, Maneit, Na/man,
Dúrmert, Usun, Kuscsu, Dse/air, Karlik, Szolduz, Nökiiz,
Tatar nemzetség-neveket találjuk, melyek ma kirgizek,
kara-kalpakok, turkománok és özbegek közt fordulnak
elő, tehát különböző eredetekre utalnak; s minthogy ezek
mellett még egy speciális kazak-ili-ről (azaz: kirgiz nép) is
van említés, ezalatt csak a szabad, semmi felsőbbségnek
nem hódoló pusztai lakókat kell értenünk, olyan forma né-
pet, amilyen a perzsák szergerde-je,9 vagy az oszmánok
basi-bozuk-ja. w Mindebből tehát azt látjuk, hogy azon tö-
rök elemek, melyek Sejbánival a déli tartományok ellen
nyomultak, Transoxarua északi és keleti részén elterülő no
mádvilágban legki..ilönbözőbb törzseiből voltak szedve s az
özbeg gyCíjtőnevet azért vették föl, mert a vezérlő elem :.1

politikai és társadalmi özbeg nevet viselte.
Tehát ezen özbegek és összes párthíveik voltak azok,

akik a XVI. század elején az Oxus melléki tartományokban
letelepedtek s ezeknek az ott már megtelepülve élő törö
kökkel való vegyüléséből állottak elő Közép-Azsía mai
özbegjei. Hogy a Közép-Ázsiában részint egészen, részint
félig megtelepült törökök a nagy török-tatár népnek mely
töredékéhez tartoztak, nagyon nehéz volna meghatározni,
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annyi azonban kétségtelen, hogy ott emlékezetet meghala
dó idők óta laktak. A közép-ázsiai városok őslakói min
denesetre iráni eredetCíek, amint ez a legrégibb városok
nomendaturájából látható; de éppen olyan bizonyos az is,
hogy jóval a történelmi korszak előtt egyes török törzsek
felhagytak a váncloréletteJ s az iráni lakosság között Ieteie
pecltek, amint ez szintén kitCfnik egyes, már az ókorban is
meretes helynek török hangzású és jelentésCf nevéből, ami
lyen például Bejeend (a bej városa), Ta/asz' (rablás),
Csacs" o.xiv (haj) stb. Ezalatt természetesen csak gyér és ki
sebb mérvü letelepedéseket kell érteni; s mivel a költözkö
dés északkeletről délnyugat irányban történt, minden való
színCfség amellett szól, hogy először a Jaxartes alsó és kö
zépső folyását s csak azután az Oxus jobb partját" keres
ték föl a török beköltözködők. Ezen fontos etnológiai vi
szonynak legelső históriai tanúságát az araboknál találjuk,
akik harcaik alkalmával mindjárt az Oxus jobb partján tö
rökökre bukkantak, a megtelepült lakosságnak tulajdon
képpen való nemzetiségéről azonban elfelejtettek értesíte-
ni bennünket. Úgy Játszik, hogy ez utóbbiaknak a
Szarnarudák'P" alatt túlnyomólag iráni jellegük volt, amit
azonban Kur kánmv, hódításainak erre következő korsza
kaban s még inkább a Horezmidák uralma idején nem le-
het állítani; mert úgy az előbbi, mint ez utóbbiak leginkább
török seregeken építették föl hatalmukat, valósz(nCí tehát,
hogy ezeknek soraiból - az áJlandó életmód kényelmeitől
csábíttatva - nagyon sokan letelepedtek. A török népelem
első nagyobb és jelentékenyebb hatását minclameJlett csak
a mongolok betörése alatt és után érezte a közép-ázsiai
rnúvelt világ. Azon időben, név szerint a Csagatajidák ural
kodása alatt, úgyszólván a haláldöfést kapta a leginkább
földrnúvelésból, iparból és kereskedésből élő iráni lakos-
ság; a törökség mindenütt fölülkerekedett s mikor Timur, a
XIV. század második felében, föllépett az utolsó
Csagatajidák ellen, ez az akkor már Tninsoxaniában ural
kodó törökségnek harca volt a mongolok hatalma ellen s
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ez időben már nemcsak a Jaxartes, Zerefsán és Oxus mel
lett, hanem a délen fekvő Kes vidékén is a török lakosság
volt túlnyomó számú.

A mindenünnen összesereglett török elem a csagataj
nevet vette föl, mint politikai jelentőségű és tiszteleti címet
s még ma is van az özbegek közt egy nemzetség, mely
csagatajnak nevezi magát s melynek tekintélye még min
dig olyan nagy, hogy új fejedelem trónra lépése alkalmá
val ezen törzsnek ak-szakal-jaí emelik föl fehér nernezen
az újonnan választott fejedelmet. A Csagataj, mint politikai
név, a mongolok uralma alatt éppen olyan jelentésű volt,
mint az Özbeg a Sejbanídák korában, s Csagataj alatt azon
időben már a törökséget és Közép-Ázsia kiművelt török
nyelvét értették, mely utóbbi az Oxus bal partján is messze
elterjedt s Timur egyik unokájának uralkodása idején meg
történt, hogy Heratban, Horaszan+''" akkori fővárosában,
egy szép szellemű török író, Mir Ali Sir Nevaf+"?", '4 szelle
mi harcot mert indítani az ott virágzó perzsa kultúra ellen.

Nern lehet tehát üres spekuláció eredményének tartani
azon föltevésünket, hogy az özbegek, Közép-Ázsiában va
ló megjelenésük idején, már mindenütt erősen képviselt
török lakosságot találtak, olyan törököket, akik - mint ma
guk az özbegek is - a legkülönbözőbb nemzetségekhez
tartoztak, mert, amint tudjuk, a Körekeri, Bajkara, Kipcsak,
Dürrnen, Najman stb. törzsektől származtak, s akik termé
szetesen úgy az árja bennszülöttekkel való vegyülés, mint
az életmód megváltoztatása következtében jelentékeny et
nikai amalgamízacíónak voltak kitéve. Fizikai jellegük te
kintetében tehát különböztek a török és mongol népele
mekból álló özbegektől s mivel ezenfelül Khoraszan és
Transoxania iráni műveltségének századokon át tartó hata
sa következtében az északról betörő nyers és durva törzs
testvéreiket szellemi tekintetben nagyon felülmúlták, egé
szen természetesnek látszik, hogy Sejbání embereit mezte
len barbároknak híresztelték és az akkori kultúra vad pusz
tttóínak tekintették." De ez természetesen csak addig tar-
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tott, amíg Sejbani, mint a Timurídák legyőzője, megalapí
totta hatalmát Közép-Ázsiában; mert amily mértékben
kedvezett a szerencse fegyvereinek, olyan mértékben nőtt
követőinek száma is a törökök közt; az a választófal, amit
még Baber-né! is találunk, a három nemzetiség, t. i. mon
gol (mongol), török (a kansagokban lakó törökök) és özheg
(a jaxartestól északra tanyázó törökök) között, lassankínt
eltűnt s ez utóbbi nevet - mely eleinte egy politikai párt el
nevezése vala - Sejbáninak mindinkább szaporodó hívei
fölvették etnikai nevük gyanánt. Így látjuk pl., hogy egy
hívaí töröknek, a költő Mehernmed Szalih hercegnek - aki
Sejbáníhoz csatlakozott - szemére hányták, hogy özbeggé
lett; és amit Mehemmed Szalih tett, úgy látszik, hogy rajta
kívül még sokan megtették. ,G E név elfogacl{!sa tehát
Transoxanía töröksége részéről csak lassankint történt meg
s a XVI. századtól egész mai napig a három kánságnak
csak azon törökjeinél volt etnikai jelentőségCf, akik - tá
dzsik, szárt és kirgiz vérrel kevésbé vegyülve - tudatában
voltak annak, hogy a többi elemek fölött uralkodói szere
pet visznek. Legtisztább özbegek vannak tehát Hívában,
Majmenében és Sehri-Szebz-ben, míg a buharai s még in
kább a kokandi özbegek távolról sem ilyen tisztavérCíek.
Buharában az özbeg népelem nem annyira a kánság észa
ki, mint inkább déli részén s általában inkább a falvakban,
mintsem városokban van képviselve. Az Oxus bal partján
tulajdonképpen az Astarhánídák'P" idejében kerültek az
özbegek, de az afgánokkal folytatott örökös hföorúskod{ts
következtében nagyon leapadt a számuk.

Azt hisszük, hogy a most elmondottakban eléggé meg
világosítottuk az özbegek etnológiai viszonyJt s fölvéte
lünk helyességének legelső bizonyítékául azon nagy elté
rés szolgál, amelyet e nép fő- és alosztályai-n{i1 tapaszta
lunk. Burnes'7 az özbegeknek 32 nemzetségét hallotta em
líttetni s nekem is ennyit mondottak a legkülönbözőbb vi
dékeken tett kérdezósködésernre. '8 Khanikoff egy keleti
forrás alapján 9 fő- és temérdek sok alosztályt említ;" míg
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Kharoskhirr" 92 törzset hoz föl, de tévesen, mert ő az
özbeg gyűjtőnévvel jelöli a nogajiakat, kirgizeket,
turkománokat is. Már egyedül az adatok különbözősége is
elég arra, hogy meggyőzzön bennünket azon nehézségről,
mellyel az özbegek kláni viszonyának pontos meghatáro
zása össze van kötve; mert itt a törökségnek minden töre
dékénél előforduló törzs- és nemzetségnév képviselve van s
mert általában a genetikai viszony könnyen változó tenné
szeténél fogva reménytelen fáradság volna a törökség et
nológiájának e homályos pontját felderíteni igyekezni. Te
hát e homályos pontot egészen mellőzve s a történelmi
alapra támaszkodó tények után ítélve e népnek csak azon
töredékét tekintjük valódi özbegeknek, akik Sejbaní föllé
pése óta az utolsó három század alatt, mint özbegek a
buharaí és hívai kansagban s Belkhben történeti szerepet
játszottak s mint ilyenek ezen eredetileg politikai jelentősé
gű nevet még ma is viselik etnikai név gyanánt. E szem
pontból tulajdonképpen való özbegeknek tekinthetjük I-I.í
va, Buhara s az Oxus bal partjának részint egészen, részint
félig megtelepült török lakosságát, amelynek geográfiai el
terjedéséről a következőket említhetjük. Htva lakossága az
Oxus bal partján - a turkománok és a városokban lakó
szartok+" kivételével - általában özbeg. Buharában a
Zerefsán mindkét partján, valamint a déli és nyugati kerü
letekben is, özbegekból áll a túlnyomólag földmCíveléssel
foglalkozó lakosság. Hasonlót mondhatunk a Buharához
tartozó Sehri-Szebz-ról, valamint az afgán felsőbbség alatt
álló özbegekről is, akik Kunduz, Khulm, Akcse, Síborgan,
Andkhuj és Mejmene városokban laknak. Itt és ott egyes
törzsek nagyobb, mások pedig kisebb számban vannak
képviselve, pl. a Kungrat, Ujgur, Kipcsak, Nöküz, Acsmajli
stb. törzsek legszámosabbak Hívában, a Kenegöz Sehrt
Szebz-ben, a Ming Mejmenében, s a Najman Karsiban; ez
azonban nem zárja ki azon lehetőséget, hogy e törzsek
egyes ágai vagy családjai a legkülönbözőbb helyeken is
elő ne forduljanak. De ily esetben a közös törzs köteléke-
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nek távolról sincs az a jelentősége, ami pl. a turkománok
nál és kirgizeknél; mert azt tapasztaltam, hogy a hívai Kun
grat-ozbeg nagyon közönyös a közelebbi rokonság irányá
ban.

Ezen egyébiránt nem kell csodálkoznunk. Az éghajlat, a
talajviszonyok, a szokások különbsége és főleg az
özbegekbe átment tádzsik, szárt, perzsa és afgán vérnek
mennyisége különböző tipikus sajátságok bélyegét nyom
ta az özbegekre, minélfogva csaknem lehetetlen, hogy spe
ciális özbeg típus-ró! beszéljünk. Ha az özbegek leírását
Híván kezdjük, azonnal észrevesszük, hogy az Oxus alsó
folyásánál lakó özbeg különbözik némileg a Zerefsan mel
lett és az Oxus bal oldalán élő törzstestvérétól. Középter
metű, de magasabb, mint a kirgiz s teltebb, zömökebb a
turkománnál, csakhogy nem olyan magas és erős testalka
tú, mint a karakalpak. A hívai özbeg feje ovális alakú, sze
mei hosszúkás metszetnek, orra legtöbbször vastag, szája
nagy, álla gömbölyű, pofacsontjai nem nagyon kiállók s
bőre színe sokkal fehérebb, mint a tádzsikoké: haja és sző
re sűrűbb növésű, mint a turkománé s ebben a barna szín
a túlnyomó. Ellenben a buharaí özbeg már pregnáns nyo
mait viseli az árja bennszülöttekkel történt gyakori és in
tenzív vérvegyülésnek, mert ennél a bőr és szőrzet színe
sokkal gyakrabban fekete, mint a hívaíaknál, míg a kokan
di özbegek már alig különböznek az ott lakó szártoktól. A
legújabb etnográfiai kutatás szerint" az özbeg «középterme
tCí, sovány, vagy kivételesen nagyon kövér, bőre sima,
melynek sárga alapszíne nagyon megbarnult, haja fekete,
vörös és csak ritkán gesztenyeszínű," szakálla gyér és fe
kete, néha szürke is, orra rövid és egyenes, ajkai vastagok
és kifelé fordultak, fogai fehérek és hibátlanok, homloka
egyenes és boltozott, az orr és az arc közötti vágás nem na
gyon mély, szemöldökei ívhajlásúak, de nem sűrűek, szá
ja nagy, álla tömör, pofacsontjaí kíállóak, kezei és lábai ki
csinyek s testalkata általában inkább gyönge, mint erós-. Ez
az özbegek leírása a szaktudomány szempontjából, de
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hogy mennyire engedhető meg ennek általánosítása, az
még nyílt kérdés, én legalább, a közép-ázsiai özbegek tí
pusának különbségét tekintve, ilyen általánosítást nem fo
gadhatok el föltétlenül."

Életmódjukat tekintve az özbegek részint letelepültek,
részint félnomáclok. Az előbbiek - akik leginkább a kánsá
gokban találhatók - csaknem kizárólag földműveléssel fog
lalkoznak s csak rendkívül ritkán kereskedéssel vagy ipar
ral. Ezen osztály különösen nagy számban a Zerefsán és
Kaska folyó mentében s főleg az Oxus bal partján, Hívában
lakik, hol az ozbeg a mezei munkásnak valódi mintaképe.
A talaj öntözésének ügyes mesterségét alaposan eltanulta a
már egészen kipusztult iráni bennszülöttektől s e foglalko
zást szeretettel és nagy buzgalommal űzi. Ámbár munkájá
ban perzsa rabszolgák segítik, mégis legtöbb esetben saját
maga műveli a földjét s aki látja ezen egyszerű és becsüle
tes mezei embert a primitív szerkezetű eke után ballagni,
csak nehezen tudja elhitetni magával, hogy ez tulajdonkép
pen Közép-Ázsia meghódítója és uralkodója. Pedig csak
ugyan az egész a mai napig; mert ez az eke után ballagó
özbeg szükség esetén a ló hátán terem s a harcmezőn is
kitünteti magát. Az arisztokrácia - címe szerint «hivatalnok
arisztokrácia», mely a szpabi" nevet viseli - a kán seregé
hez csatolandó katonaságot (nöker) tulajdonképpen ezen
falusi özbegek soraiból állítja ki, kik a katonai szolgálatot
a nekik művelésre átadott földnek haszonbére fejében tar
toznak teljesíteni s akik a századok óta folytatott letelepült
életmód dacára előbbi nomád életüknek oly sok fény- és
árnyoldalait mindeddig meg tudták őrizni. Tehát az özbeg
a tulajdonképpen való natio militans Hívában, Buharában
s az Oxus bal partján, mely utóbbi helyen a sokkal harcia
sabb afgánok nagyon meggyöngítették ugyan, de egészen
megtörni nem voltak képesek.

A kereskedésre" alkalmatlan levén s az ipar iránt sem
nagy hajlamot mutatván, még most is sokkal jobban szeret
az özbeg a szabad természetben, külön szállásokon ta-
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nyazní, úgy hogy a magas fallal körülvett udvaron szellő
járta nemezsátort üt fel s ezt még télen is többre becsüli a
szilárd épületnél (tim). Természetesen legjobban ínyére
lenne a nomád élet a maga korlátlan szabadságával, csak
hogy hiányzik az ehhez szükséges nagy térség s azonkívül
az ilyen élet folytatásában gátolja társadalmi állása is. Az
egészen nomád özbegek száma tehát nagyon csekély. Né
hány száz sátorra való ember barangol közülük Hodzsend
és Dzsízzak között, más rész pedig Karst és Kerki közt, de
a nomád ozbegek legnagyobb számban az Oxus bal part
ján, a mai afgán Turkesztán területén találhatók. A félno
madok száma már jelentékenyebb; mert az ilyen életmód
folytatása minden özbegnél előfordul s minden özbeg kész
arra, hogy nyáron át a szabadban lakjék nyájaival, ha ele
gendő legelőhely áll rendelkezésére s ha aratás vagy más
mezei munka nem tartóztatja vissza; egyszóval azon mon
dás: hogy a kánságokban csak tanyáznak, sokkal jobban
alkalmazható reájuk, mint az európai törökökre. Minden
esetre kétségen kívül áll, hogy ez az állapot, a legújabb
időben beállott politikai változásokat tekintve, nem tarthat
sokáig, s hogy az özbegek, akik az orosz hódítások követ
keztében immár elveszítették hatalmi állásukat és társadal
mi befolyásukat, békeszerető alattvalókká lesznek s végre,
mint a kazáni és asztrakání tatárok, földművelésre vagy
más békés foglalkozásra adják magukat.

E föltétel mellett legékesebben szól az özhegekjelleme,
melynek alapvonásai - a politikai események különböző
sége és azon etnikai alkatrészek dacára, melyekből alakul
tak az özbegek - mindenütt meglehetősen egyformák. E
népnek erkölcsi fényoldalaihoz tartozik mindenelőtt az
igazlelkűség, férfiasság és komolyság, amely valódi török
erények legjobban ott tűnnek szemünkbe, hol e nép az ár
ják követlen szomszédságában él s ahol mind a kettőnek
sorsa legszorosabban össze van kötve a hasonló politikai
és szociális föltételek következtében. A gyakran komorsá
gig hallgatag és nehézkes özbeg úgy tűnik fel tádzsik és
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szárt szomszédja mellett, mint a már előrehaladott korban
levő férfi a könnyelmű s víg életű ifjú mellett. Az ő szemé
ben éppen oly lealázó és szégyenletes a gyors testmozgás,
a futás és ugrálás, mint ahogy a tagoknak szerfölött nehéz
kes mozdulata, az örökké komoly arcvonás és a szoboré
hoz hasonló tekintet az ő felfogása szerint az illendőség és
méltóság tulajdonságaihoz tartozik. A test nehézkességével
tökéletesen összhangban van a szellemi nehézkesség is;
több perc múlik el, míg a lassan kigondolt szót kiereszti
száján s míg az özbeg kimond egy szót, addig a szárt vagy
tádzsik több mondatot elhadar. Nagyon természetes tehát,
ha az özbeget emezek mindig rászedik s ha ő az árja faj
nak ezen képviselőit lenézi. A tádzsik szavának és a kígyó
bőrének simasága az özbegre nézve azonos fogalmak s ő
mind a kettőtől egyformán fél. E földi életben való tökéle
tességnek ideálja őelőtte a rettenthetetlen harcos, a bátor
és hű férfi, aki őszintén beszél és őszintén cselekszik, de a
tádzsik és szárt - úgy véli -, akár kaszib (mesterember),
akár szaudakar (kereskedő) legyen, természeténél fogva
mélyen alatta áll ez ideális képnek. Sőt a papságot is csak
az isten által őneki rendelt szolgáknak és tanácsadóknak
tekinti a különben jámbor özbeg, mert hogy milyen kevés
re becsüli a mollát, a következő közmondásból legjobban
kitűnik:

lki molla bír kisi,
Bir molla khatun kisi!
(Két molla tesz egy embert,
Egy molla csak annyi, mint egy asszony.)

E felfogással összhangzólag csakugyan azt találjuk, hogy
az özbeg sohasem tűnt ki a szellemi munkásság terén. Kö
zép-Ázsia költői, tudósai és művészei a múltban leginkább
árja eredetűek voltak s ha találkoztak olyan törökök, akik
az irodalom terén kitűntek, ezek kevés kivétellel olyan tö
rökök voltak, akik Horaszanban, úgyszólván, perzsa tudó-
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sok társaságában éltek." S6t Hívában a magasabb hivatalo
kat is nagyon gyakran szartok vagy elóbbí perzsa rabszol
gák töltik be, míg a lassú gondolkozású özbeg legföljebb
valamely lovas csapat élén szolgálja fejedelmét. Éppen
ilyen természetű tapasztalatokat szereztem annak idején a
hívai és buharai kollégiumok számos tanulóinak szellemi
képességére vonatkozólag, amennyiben az özbeg nemze
tiségű tálíbokat'"?", vagy dajímollákar" (teológusok) a szárt
eredetűek mindig fölülmúlják, míg ez utóbbiakat ismét
csak a hindosztani mohamedán ifjak szárnyalják túl. Alig
szükséges kiemelnünk, hogy e hátrány valódi oka nem
annyira a fizikai tulajdonságokban, mint inkább azon hiva
tásban és társadalmi szerepben rejlik, ami az özbegeknek
Közép-Ázsia történetében osztályrészül jutott. E nép
ugyanis - mint ezt általában a törökségnél látjuk - a föld
megvédelmezését vállalta magára - mely szerepre a benn
szülött árják sohasem mutattak sem kedvet, sem elegendő
képességet - s így, mint a harcok embere, nem szentelhet
te életét a békés foglalkozásokra s a tudomány és művé
szetek ápolására.

E hiány pótlása fejében más oldalról az özbeg a patriar
chális életnek oly sok szép vonását megőrizte. Így az
özbegek családi viszonyait valódi mintaképnek tarthatjuk
A többnejűség csak a magasabb körökben s itt is inkább
Buharában és Kokandban, mintsem Htvában fordul eló. Az
özbeg sokkal jobban bánik nejével, mint a tádzsik és szárt
és semmi sem lehet meghatóbb, mint az a mély tisztelet és
nagy figyelem, mellyel a gyermekek viselik magukat - még
előrehaladott korukban is - szülőik iránt. Még a harminc
és negyvenéves fiú is megijed atyjának egy tekmtetétól és
sohasem bátorodik ennek jelenlétében pipázni, vagy leül
ni és elobb szólni, mint apja." Ami a n6i nemmel való
érintkezést illeti, az iszlám ugyan már itt is meghonosította
a természetellenes törvények sok pontját, de a magánélet
ben, vagyis intra muros, még mindig a primitív nomád élet
mód szokásai és szabályai az irányadók, sót a b(r,;e'"'" (a
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ház asszonya) sokkal szabadabban viseli magát és nincs an
nyira korlátozva semmi tekintetben, mint a matróna a puszta
ságon, vagy a khaním'"?" Konstantinápolyban. Már századok
múltak el, mióta az özbeg letelepedett az iráni-mohamedán
műveltség körén belül, s mindennek dacara ez utóbbi kevés
befolyást tudott gyakorolni társadalmi életének lényegére.

Az özbegek etnológiai viszonyaira nézve nem kevesebb
fontosságú momentum az általuk beszélt török dialektus,
melyet rendesen csagataj, vagy özbeg nyelvjárásnak neve
zünk. A csagataj elnevezés onnan származik, hogy a mon
golok uralma alatt egész Közép-Ázsiát, Buharatól fogva Al
ma/ikon túl -, amely terület Dzsingisz kán egyik fiának,
Csagataj hercegnek jutott örökségül - csagataj-birodalorn
nak s az ebben beszélt török nyelvet csagataj-nyelvnek
neveztek." A közép-ázsiai török nyelvjárásnak ez elneve
zése fennmaradt a Timuridák alatt is, s minthogy akkor
Perzsiában és egész nyugati Ázsiában e nevet használták,
eljutott hozzánk is Európába s fgy még ma is csagataf-visíc
nevezzük a kánságok török nyelvét, ami tulajdonképpen
csak azon korszak nyelvemlékeire illik, mert Közép-Ázsia
mai török nyelvét igazság szerint özheg-nek kellene nevez
nünk. Nyelvészeti szempontból véve a dolgot, az özbeg
nyelv először is bizonyos alaktani sajátságokban különbö
zik a csagatajtól. így pl az előbbi az up, üp végű gerundi
alis formát használja amannak mis képzőjű részesülő múlt-
ja helyett. A jelentő mód múlt idejét az özbeg gan-gen,
vagy up-üp-pel, a csagataj ellenben mis-el képezi; arnab
ban a csak-esek képzős futurum mar ismeretlen; a számne
vek képzésében az özbeg a hetes rendszert: követi; ameriy
nyiben a 8-at 10-2, a 9-et 10-1 kifejezéssel írja körülcrxx",'"
míg a csagataj e két számot éppen úgy fejezi ki, mint az uj
gur, t. i. 8 a. m. szekiz, 9 a. m. toeuz: a sziszegő hangon
végzódő névszók accusativusa az özbegben tf'xxv, a csagata
jban ellenben ni stb. Végre a szókincsben is vehetünk ész-
re jelentékeny különbséget, mert a mai özbegben sok
olyan szó van, amely a tulajdonképp való csagatajban,
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Nevai stb. munkáiban nem fordul elő, de amely J kirgizek
nyelvjárásában legtöbb esetben föltalálható. - Nem lehet
észre nem venni, hogy a kansagok mai nyelve egyes ár
nyalatokat mutat fol, s hogy a hívai dialektus érdemli meg
legjobban az ozbeg nevet; cle egészben véve az özbeg nem
egyéb, mint a csagatajba beoltott nyelvjárás, amennyiben
az északról benyomult új elemek a már meglevő török di
alektushoz új nyelvanyagot szolgáltattak. S ez a processzus
csak ismétlése az előbbi századokban végbement díalek
tus-vegyülésnek, mert a török nyelv - mint már föntebb
említők - jóval előbb a történelmi korszaknál, ismeretes
volt a közép-ázsiai városokban, mégpedig olyan török
nyelv volt ez, melynek alapanyaga nem északról, hanem
keletről való, vagyis az ókori ujgurral, nem pedig a kirgiz
zel áll legközelebbi rokonságban; minélfogva hatarozouan
lehet állítani, hogy Kozep-Azsianae legrégibb letelepült to
rökjei keletről jöttek s ezekhez később az északról és észak
keletről érkező bevándorlók csatlakoztak, akiknek nyelve és
szokása az ott talált török testvérekéhez basonuludn, ezek
együtt alkották meg lassarileint a mai török etnoszt. E tény
nek legjobb bizonyítéka Közép-Ázsia mai török nyelve, s
ezért emeltük ki különösen e momentumnak etnológiai
fontosságát.

Ami az özbegek irodalmát illeti, könnyen érthető, hogy
ez a perzsa műveltség segélyével gazdagított csagataj iro
dalommal, egy Nevai, Baber"'""' és mások produktumaival
szemben alig érdemel említést. Minthogy e tárgyról már
egy korábbi munkámban" részletesen beszéltem, most
csak röviden említem meg a nem szakszerűen nyelvész ol
vasónak, hogy Közép-Ázsiának özbeg, vagyis modern tö
rök irodalma alapjában véve népirodalom, amely távolról
sem versenyezhet Közép-Ázsiának sokkal magasabban ál
ló perzsa irodalmával. Leggazdagabb a vallásos és lovagi
elbeszélések múfaja, melyeknek t:irgyai részint rnohame
dán legendákból, részint a nomádok, jelesen a kirgizek
népköltészetéből vannak véve, mely utóbbiakat aztán a
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kánságok finomabb ízléséhez alkalmazzák. A históriai
munkákat, kevés kivétellel, a hívai fejedelem rendeletéből
írott annalisok, perzsaból vagy arabból eszközölt fordítá
sok képezik s ezek is csak nagyon szűk körben, a művel
tebb özbegeknél találhatók. Más közhasznú, vallásos és er
kölcsi tartalmú munkákról szintígy nyilatkozhatunk s mivel
itt is, mint mindenütt, csak az anyagi jólét védelme alatt vi
rágzik a szellemi élet, könnyen érthető, ha a jelen század
ban gyorsan hanyatlik az irodalom s az özbeg múzsa ma
már egészen meddővé lett. Általában főleg Híva volt az,
mely az özbeg irodalmi termékek által eleitől fogva kitűnt,
mert Buharaban - amely mindig magasabb szellemi nívón
állott - a perzsa nyelv gyakorolt fölényt, amit többé-kevés
bé Kokandról is lehet állítani, mert mind a két városnak
művelt özbegjei értik a perzsa nyelvet, amit a hívaiakról
egyáltalában nem lehet mondani.

Azon irodalmi termékek, melyek a három kánság összes
özbeg lakosának közös szellemi vagyonát képezik, a ver
ses legendákon kívül csak azon lírai költeményekből áll
nak, melyek leginkább a két utolsó századból erednek" s
mindezek úgy az egyszerCí észjárás, mint a tiszta özbeg - s
nem csagata] - nyelvanyag dolgában egészen a mai
özbegek értelméhez és ízléséhez vannak szabva, amit egy
Nevaí-nak remek kompozícióiról alig mondhatnánk. A lírai
termékek közül bemutatok néhány példát -Tschagataísche
Sprachstudíen. címCí munkámból 036-143 I.):

1. Az élet mulandósága
Hiába építesz várat és palotát e földön, mert utoljára is romba

dől s úgy is építeni nem érdemes.
Éjjel-nappal gyötörni a szegény utast, folyvást munkálni és fa

radni, bizony nem érdemes.
Barataím, múló javakért e silány földön egymást gyötreni és

busűani, bizony nem érdemes.
A hiúságnak és szenvedélynek hódolni, a betegeket és gyön

géket bántani, bizony nem érdemes.
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Az iszlám országait pusztítani s halálhozó kardot rántani, bi
zony nem érdemes.

Mollát, hodzsát s a világot adózással, ezer búval-bajjal kínoz
ni, bizony nem érdemes.

Törököket, tádzsikokat, özbegeker s nomádokat búsítani, éjjel
nappal zajongásban ide-oda futkosni, bizony nem érdemes.

Te is, Allah Jar' Miként szenvedhetsz még e világon' Gyötröd
te is magadat csak azért, hogy végre elpusztulj s bizony ez nem
érdemes.

2. A csók

Kedvesemhez indultam egy este, szép csöndesen lépdeltem.
Édes álomban találtam őt s megöleltem szép csendesen.

Egy csókot loptam ajkairól s megörvendeztenem azzal szívemet.
Átöleltem karcsú derekát s újra megcsókoltam szép csendesen.

«Adj egy csókot- így szólék. «Nem szégyelled-e magad''- felelé
ő «eredj vissza oda, ahonnan jöttél, szép csendesen-.

Makacskodni akartam én s nem mentem el. De ő karomon fo
gott s elküldött. Végre mit tehettem egyebet: tovább sompolyog
tam szép csendesen.

Elmentem, de nem tartóztathattam vissza magamat: s vissza
jövén így szóltam: «Óh, kegyetlen' Csak egy csókot adj, szép
csendesen-,

Vadul tőrt ragadott és engem megsebzett vele. Láttam, hogy
igazságtalanul bánik velem s eltavozarn szép csendesen.

Revnak így szól: -Bohósaggal van a világ tele, ne gáncsoljon
hát ezért engem senki, hanem olvassa el szép csendesen-.

3. Szerelmi bú
Lelkemet tűzláng emészti s mégsem jő az én barátném. Mit

mondok: barátném? Szívem szerelme nem jő.
Bensőmet már hamuvá égette e cíprusalakűért lángoló szerel

mem. De ő kegyetlen s rám soha nem gondol.
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Az ő hajfürtjeiró l álmodom én s mélyen elbúsulva ébredek föl

s mégsem bírom megmenteni szívemet e lürtök szálairól.
Lcjla és Medsnun is tőlem tanulnak szeretni, csak ő, a drága

kedves, nem ügyel szerelmemre.
Ó, bolond Mesrefl élted nemsokára véget ér, de ő, a gondarl:i

nul csapongó, mégsem törődik veled.

4. Tavaszi ünnep
Eljött a Noruz, rózsaaggya változott ma az egész világ.
A rózsa nyílik s panaszos dalt énekel hozzá a fülemüle.
A kedvnek és gyönyörnek ideje van ma,
Mindenkinek öröme és elragadtatása van ma,
Különösen a szerelmesekre alkalmas idő van ma.
Díszben és pompában megjelennek a rózsaarcú kedvesek,
Tarka színekbe, fehér, vörös és aranyszínű ruhákba öltözve,
Úgy hogy szépségük fényéről tultpanagyhoz hasonlít az egész világ.
Végtelen nagy az én szerelmi f::íjdalmam, megrészegedtem és

eszmélet nélkül vagyok,
Ó, ne ítéljetek meg, hiszen a szerelmesek mind gyönyörittasok ma.
A Noruz bekövetkeztekor előjönnek :.i rózsaarcüak,
A rubinpíros ajkúak és a cukorédességű szavúak.
S ha e ciprustermetCí karcsúak föllebbentik fátyolukat,
Ezreket ölnek meg a vért szomjazó szempillák,
Csoda-e tehát, ha a szerelmes föláldozza ma magát kedveséért?
Sétálni mennek a díszben ragyogók,
Szemöldökük he van festve, kezük és arcuk rózsaíllatba mártva,
Némelyik fátyolos, némelyiknek arca egészen szabad,
Melyiket magasztaljam közülük, hiszen mind a ragyogó hoki-

hoz hasonlók,
És Sejdai-t egészen elkábította szépségük és öltözetük pompája.

5. A hét napjai
Az ünnep estéjén találkoztam a ciprushoz hasonló kedvessel.

Megzavart ez engem s arnolygóva let:tem.
Vasárnap eszem megzavarodott s gondolat nélkül rogytam

össze, mert az ő arcát láttam s azt hittem, hogy az a ragyogó hold.
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Hétfőn végre elmondtam szívem titkát annak, kinek szemei
nárciszok, orcái rózsák s szemöldökei hatalmas ívek.

Keclclen vadásszá lettem s kimentem a mezőre. De zsákmánya
lettem az örökké kegyetlennek.

Szerdán a mezőn járt kedvesem. A csalogány látta az ő arcát s
panaszos dalt mondott.

Csütörtökön így szóltam kedvesemhez: ..6, hallgasd meg tana
csornat, rejtsd el titkodat a jó és rossz világ előtt".

Végre Pénteken meglátta Nesztmí az ő egész szépségét s meg
telt az ő rózsaajkat serbetjéból.

A nyelv és irodalom tárgyalása után áttérhetünk immár az
erkölcsi élet rajzolására, elóbb azonban az özbegek számá
val jöjjünk tisztába s a statisztikai adatok hiányában legalább
megközelítő fogalmat szerezzünk erró1 is. Biztos adataink az
özbegek által lakott közép-ázsiai területnek csak azon részé
ről vannak, amely orosz uralom alatt áll s ezalatt az egykori
Kokandot, a Szir-Darja-terüietet, a zerefsáni és arnu-darjaí
kerületet értjük, hol Kosztenko legújabb adatai szerint 201
972 lélek lakik." Tekintve, hogy a statisztikai adatok szerint
magára a zerefsáni területre 140 154 özbeg jut, Buharának
több mint 2.000 000-ra becsült lélekszámát nem tarthatjuk
fölötte magasnak, s minthogy ezen számba a Karategin,
Rosan, Vakhan és Sígnan perzsául beszélő hegyi lakói is be
le vannak foglalva, azt hiszem, hogy a buharai fejedelem
séghez tartozó özbegek számát legalábbis egymillióra be
csülhetjük. Ha ehhez még hozzáadjuk a 700 OOO hívai
özbeget és az afgán felsőség alatt álló özbegeknek bizonyo
san több mint 200 OOO-re menő számát, bátran föltehetjük,
hogy e népnek összes száma 2.000 OOO.

Az özbegek erkölcsi életére vonatkozólag minclenelőt:t
azt jegyezzük meg, hogy ebben, a három kansagra gyako
rolt különböző múvelódésí hatások következtében, egysé
ges formáról alig lehet szó; mert a puszraságról hozott ere
deti szokások és erkölcsök, a letelepedés idejének hosszabb
vagy rövidebb volta és a letelepülteknek kisebb vagy na-
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gyobb száma szerint, lassankínt átalakultak. Ebből kifolyó
lag az Oxus alsó folyásánál és bal partján, meg Sehrt
Szebzben lakó özbegek sokkal több nyomát megőrizték a
régi török erkölcsöknek, mint Buharában, Kokandban és
keleti Turkesztánban lakó törzstestvéreik. Ezt általában el
lehet mondani, de másrészt azt sem lehet tagadni, hogy en
nek dacára az özbegek erkölcsi életén mindenütt nagyon
észrevehető az idegen kultúra hatása, s hogy még a hívai
özbeg is - aki pedig legeredetibb és legigazabb képviselő
je törzsének - sok szokást vett föl, melyek a régi khvarez
mi parszi-kultúrának korából erednek. E tapasztalataink
rendkívül fontosak az etnográfusra nézve s azt bizonyítják,
hogy - mint már előbb is hangsúlyoztuk - pl. az Oxus al
só folyásánál már az iszlám fölvétele előtt is laktak törö
kök, mert különben érthetetlen volna, hogy az ősi árja kul
túrának e tiszteletre méltó maradványait miért találjuk meg
ma éppen a törököknél.

Ezen, a régi parszí-kultúrara vonatkozó reminiszcenciák
alatt értem elsősorban a noruz-nak, vagyis a tavaszi nap
és éjegyenlőségnek szigorú megünneplését, melynek a
hívai özbegek közt éppen olyan szerepe van, mint a per
zsáknál; de Buharaban és Kokandban - a vallási fanatiz
mus következtében - már régen elvesztette fontosságát. A
hívai özbeg éppen úgy körültáncolja a rőzséből vagy szal
mából rakott tüzet, mint a jezdi és kirmani gebr+"?": ha a
fiatal asszony először megy férje házába, ez utóbbi előtt tü
zet raknak, hogy a gonosz szellemeket elíjesszék s e tűz
nek nem szabad hátat fordítania, hanem mellette tisztelet
teljesen elhaladva, szabad csak férje házába lépnie. A tűz
be köpni, vagy szemetet dobni más nomádok is véteknek
tartják, de a hívai özbeg még a napot, e világító túzboly
gót, is tiszteli, mert a nap lenyugvásakor még a legsúlyo
sabb beteget is fölemelik ágyáról, mivel az a hit van elter
jedve, hogy a leáldozó nap sugarainak rendkívüli gyógyító
ereje van. A tűznek is tulajdonítanak ilyen gyógyító erőt s
gyakran lehet látni, hogy a nagybeteget a tűz körül meg-
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hordozzák. Egyébiránt nemcsak a régi túztíszteletnek, ha
nem az ó-irání mítoszoknak is maradtak nyomai az Oxus
alsó vidékén lakó törököknél. A Rude-paje" nevú csoda
szépségű hableány, vagyis az Oxus Lorelei-a, akinek szám
talan, a belekhez hasonlóan egymásba font lábai vannak,
az Oxuson hajózó törökökre ugyanazon varázsló s ugyan
azon borzasztó hatást gyakorolja, amellyel ezer év előtt az
iráni hajósokat kínozta. A Cul 55 (pusztai szellem) az Üszt
Jurt szélén mindazon garázdaságokat elköveti az özbegek
közt, amit az Iszfahán és Jezd közt elterülő Destí Kuvir-en
tulajdonítanak neki s a perzsa Div-nek (amelyet az ozbeg
deü vagy dao-nak nevez)" gonoszsága éppen oly veszé
lyesnek látszik az Oxus-mellék mai lakói előtt, mint látszott
a régi horezmiek előtt. Közép-Ázsia iszlámelőtti kultúrájá
nak ezen és más momentumai természetesen nem a per
zsáktól jutottak Sejbáni követőihez a XVI. század elején,
hanem az Oxus alsó folyása mellett már régóta letelepülve
élő törököktől vették, s ez a körülmény is igazolja azon ál
lításunkat, hogy Horezmnek már a történelem előtti korban
is voltak török lakosai.

Ami mármost a nemzeti szokásoknak a nomád életmód
ból megmaradt vonásait illeti, ezek sok tekintetben meg
változtak és a megtelepedett életmódhoz vannak alkalmaz
va. Az özbegek ruházata a kelmének durvább, erősebb
voltában és abban különbözik a tádzsikétól, hogy nem
olyan bő, duzzadós szabású s míg ez utóbbi turbánt csinál
fejére, addig az első jobban szereti a magas és idomtalan
prémes sapkát, amely nagyobb mint a turkománé, de felül
mégsem olyan széles, mint a szártoké. Az özbeg nők csak
nem úgy öltözködnek, mint a turkomán nők, csakhogy a
fiatal nők seökele-je a városi lakóknál már egészen kiment
a divatból. - Az étkezés dolgában csak keveset különbözik
az özbeg nomád törzstársaítól, csakhogy ő, mint földműve
lő, több kenyeret és tésztát fogyaszt el, emellett azonban a
pusztai lakóknak húsból és tejből készített összes ételei fel
találhatók asztalán, sőt éppen oly mértékben híppophagus,

397



mint a kirgiz. Szárt és tádzsik ételeket csak nagyon ritkán,
vagy általában nem eszik az özbeg. Az italok közül legna
gyobb becsben állnak a tea, boza, kurtaba (vízben felol
dott sajt) és az ajran; kumiszt ellenben rendkrvül ritkán ta
lálhatunk. - A családi élet egyes fázisaiból is még sok vo
nást megtartottak előbbi nomád életmódjuk idejéből A há
zasságot, az iszlámnak századok óta tartó hatása dacara,
nem a szülők, hanem maguk az ifjak kötik, akik egymást
meglátogathatják és viszonyba léphetnek. A szaucsikhatun
(szerelem követe) csak tisztesség kedvéért szerepel; s mi
után a szülők megállapították a ealirn mennyiségét (mely
kilenc ló, tehén, juh vagy teve stb.), a menyasszony házá
ban megtartják a szokásos eljegyzési fatihát, melyre azon
nal következik a menyegző (toj). Ennek első napját a vő
legény tíz barátja s a menyasszony tíz barátnője társaságá
ban, hacsak lehet, a szabadban tölti s este aztán megtörté
nik a niejab (esketés). Második napon a menyasszonyt ha
zaviszik, mely alkalommal a férfiak lovon, a nők kocsikon
kísérik a fiatal párt kurjongatás és éneklés közben. Alkal
milag van aztán birkózás (teorüs), lófuttatás (al csaptirma)
és kök-büri/7 de itt csak fiatal emberek versenyeznek s
nem leányok is, mint a nomádoknál. - Születés alkalmával
itt is karjainál fogják és rázzák a vajúdó nőt, hogy gyerrne-
ke könnyebben megszülessék. A gyermeket negyven nap
múlva a pólyából (kundak) bölcsőbe (besik) teszik, mely
ből egyéves korában a kis tolókocsi (adae-araba, láb-ko
csi) mellé kerül, melynek segélyével rövid idő alatt megta-
nul járni. A gyermek oktatására természetesen több gondot
fordítanak, mint a nomádok, mert az özbeg nagyon vallá
sos, anélkül azonban, hogy oly fanatikus lenne, mint árja
eredetCí hitbeli társai, s csak igen ritkán található nála kép
mutatás. A szentek tisztelete a hívai özbegek közt koránt
sincs oly nagymértékben elterjedve, mint Buharában és
Kokandban, a Mekkába zarándoklók száma elenyészőleg
csekély s az özbeg hadzsí, a «qui multum peregrinatur, raro
sancnflcatur- elv szerint, nem is részesül olyan nagy tiszte-
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letben, mint Közép-Ázsia más részeiről való zarándokok."
Egyszóval az özbeg jó mohamedán, de mint ilyen inkább
hasonlít az anatóliai törökökhez, mintsem a buharaíakhoz.

A közép-ázsiai özbegek életében különös érdekességű
még a szártokhoz, ezen törökül beszélő árja őslakósokhoz
való viszonyuk, kiktől, a nyelvközösség dacára, szigorúan
elkülönítik magukat s kiket magukkal szemben alacso
nyabb eredetű embereknek tartanak. Amint az özbeg-kisi
alatt tisztelt, becsült embert, úgy :i szdrt-adam" alatt ra
vaszt és megbízhatatlant értenek, kivel nem szívesen háza
sodnak össze s ha bekerül is egy szárt valamely özbeg csa
ládba, a legközelebbi generáció már özbeggé lesz. Az em
lített viszony legfeltűnőbben mutatkozik Hívaban, hol a
szartok csak nagyon gyéren s legtömörebben Jengi
Ürgencls és Híva városokban laknak. E népnek kompakt és
legnagyobb tömege a Jaxartes középső folyásánál ottho
nos, amennyiben az oroszok a Szir-Darja területen 210 774,
Ferghánában 344 023 és a zerefsaní kerületben 123 138 lel
ket számítanak" s éppen ezen geográfiai elterjedésük kö
vetkeztében gyaníthatjuk, hogy eredeti árja nyelvüknek a
törökkel való fölcserélése már nagyon régen, a történelmi
emlékezéstől távol eső korban megtörtént. A szárt név leg
először az 1069. évben kelt I<udatku Bilik-ben fordul elő,
mégpedig -kereskedó- jelentésben," a tádzsik, vagyis iráni
bennszülött mellett a következő versben:

Ncgü cler isit emeli szartlar bast,
Adzsun teprenikli Kitaj arkisi.n.xxv,,,

(1-Iallcl most, hogyan szól a kereskedők főnöke,
Aki Kína karavánjaval bej:írja a világot).

Itt a szartlar basi megfelel a Perzsiában ma is használatos
rnelih-el-tudsar (a kereskedők főnöke) kifejezésnek s mivel
a szárt név már 800 évvel ezelőtt megvolt, sőt egy, a tádzsi
koktól különböző nemzetre vonatkozott, kétségtelen, hogy
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a szártok már a múlt évezredben léteztek, mint egy török
nyelvű és török elemekkel nagyon összevegyült nép. De az
mindig nehéz és érdekes kérdés fog maradni: miként történ
hetett, hogy éppen a szartok vegyültek össze török elemek
kel és cserélték el nyelvüket a törökkel s nem egyszersmincl
más árja őslakók, név szerint a tádzsikok is? A história erről
nem világosít fel bennünket, de a szartok geográfiai elte17e
dése, nevezetesen az a körülmény, hogy a régi Fergánában
és a Jaxartes középső folyásánál laknak legsűrCíbben, azt
gyaníttatja velünk, hogy már az őskorban az árja népek te
rületének határszélén lakván, a törökök hatásának hosszú
időn át és intenzív módon ki voltak téve, minélfogva elóobi
nyelvüket elfeledték, de fizikumukban megőrizték az árja
eredet csalhatatlan nyomait. Ez mindenesetre ékesen szóló
tanú az antropológia fontossága mellett.

Végül Közép-Ázsia letelepült török lakói közül megem
lítjük még a kuramd-tcu:" akik a Jaxartes két mellékfolyó
ja, tudniillik a Csircsík és Angren mellett laknak s legna
gyobb részben olyan elszegényedett kírgízektól erednek,
akik - a pusztaságról kíszorrttatvan - itt kénytelenek voltak
megtelepedni. Később más törökökkel és szártokkal össze
vegyültek s ma már 50 OOO főből állnak. - Ilyen eredetűek
és ilyen társadalmi állásúak a kevésbé számos csata-kaza
kok, vagyis fél-kazakok, a taskendí kerületben, de ezek
száma ismeretlen előttem.

JEGYZETEK

(
' Az Oxus melléki tartományok ezen utolsó hódítójára vonat

kozólag l. az én -Buhara története- című munkám TI köte
tének 39-65. lapjait; továbbá: Howorth, History of the
Mongols, IT. 691-713. E hódító életére vonatkozó önálló ke
leti művek: a) Sejbanida, kiadta Berezin (Kazan, 1843.), b)
az általam éppen most kiadott és németre fordrtotr
-Sejbaniname. című hősköltemény.
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2 V. ö. Abulghazi, edit. Desmaisons, 175. I.
3 V ö. Petit cle la Croix fordítását, III. 34. Howorthnak (History

of the Mongols, II. k.) tehát igaza van, ha visszautasítja
Grigoriev azon föltevését, hogy az özbeg név legelőször a

XV. század második felében fordul elő.
1 Az öz szó szerint: veleje, belseje, legjava valaminek. Innen e

török közmondás: «Az olszun, öz olszun-, legyen kevés, de
jó legyen. Éppen ilyen összetétel az Özkend (a kitűnő falu)

helynév is.
5 L. Jerney: Thesauri Linguae Hungaricae, 100. I., mely szerint

László királynak egy, 1092-ben kelt dekrétumában előfor
dul az Wzheg IT. Gézának 1150-ben kelt levelében egy
Izbeg nevű nemesről s 1401-ben Izbeg helyről van említés.

Még ma is van Nyitra megyében Üzbeg nevű helység.
6 Nevezetes, hogy itt Madzsar; a magyaroknak törökös neve,

nemzetségnév gyanánt szerepel.
7 Azon megjegyzéssel, hogy: a távoli Turkesztánból.
"A bécsi csészén könyvtár kéziratából vett masolatornnak 272.

lapján.
'Szer-gerdea szer-gerdíde (felfordult fej(í, azaz: fejetlen) alakból.
w Éppen így jelent a tör. basi-bozuk: olyan hadosztályt, mely-

nek feje puszta, üres, azaz fej, vagy fő nélkül való.
" Talasz jelentése kara-kirgiz nyelven: rablás, a tala, rabolni,

igéből.
" Csacs jelentése: haj. Sőt még Kokanclban is vannak török

nevű régi városok, pl. Akhsi, fehéres (ak, fehér).
'3 Úgy látszik, hogy a régi Horezmnek volt legkésőbben török

lakossága, mert a török nevű városok újabb keletűek.
'' Mir Ali Sir Neuai, Husszejn Mirza Bajkara szultán vezére, a

közép-ázsiai törököknek nemcsak legtermékenyebb, ha
nem legnagyobb költője is. Az ő műveltsége mohamedán
iráni eredetű s költészetén sokszor észrevehető mesterének,
Mevlana Abdurrahman Dzsarni-nak hatása. De nagyon ki
volt benne fejlődve a török nemzeti érzés, minélfogva arra
törekedett, hogy a török nyelv és szellem előnyeit a perzsá
val szemben érvényre emelje, amit sem előtte, sem utána

egy török költő sem próbált meg.
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15 A török Baber és a perzsa Mirkhond egyformán rajzolják le
azon barbárságot, mellyel az özbegek a szamarkandi művé-

szet oly sok emlékeit elpusztftották.
"' Csak ilyen értelemben lehet felfogni Kharoskhin azon érte

sítését, hogy a kirgizek, kara-kirgizek és a szartok is
özbegeknek nevezik magukat, amennyiben itt az özbeg
névnek nem etnikai, hanem politikai, vagy szociális jelen-

tés tulajdoníttatott.
17 Lásd: Travels into Buhara, IJ. k. 266. I.
18 Lásd: -Közép-azsíaí Utazas=om 3:14. lapját, hol a harminckét

törzs neve föl van sorolva.
19 Opiszanie bukharszkago Khansztva , 58. I.
2
" Szborntk Sztatei Kazajuscsikhszja do turkesztanszkago kraja

(St.-Petersburg, 1876), 510 I. Kharoskhin, aki egyébiránt
Közép-Ázsia etnografiájában eléggé jártas író, még tovább
is megy, mert az özbeg nevet az egész Közép-Ázsia lakóira

kiterjeszti.
21 Újfalvy, Le Kouhistan, le Fergana et Kouldja, 62. lap.
22 Én magam I-Iívában és az Oxus bal partján az ellenkezőt ta-

pasztaltam.
" Hogy az özbegek külső megjelenése mily különböző benyo

mást tesz az utazókra, legjobban kitűnik a következő lcútis
ból (Hugo Stumm, Der Russische Feldzug nach Chiva [Ber
lin, 1875] 294. lap), amely szerint az özbegek nagyobb test
alkatúak, mint a kirgizek, és szőrzetük is nagyon sűrű no
vésú. Továbbá arcuk színe inkább barna, mintsem s:'.írga,
szemeik hosszú rnetszetúek, testük izmos és szép növésű,

sőt egészben véve a tádzsíkokhoz hasonlítanak.
21 Szpahí szó szerint: hadi ember, harcos, a sztpab (sereg, had-

sereg) szóból. Ebből származik az angol seapoy.
'
5 A kereskedő neve Közép-Ázsiában: szaudalzar, melynek tu

lajdonképpen való értelme: szenvedélytől, vagy melankóli
ától meglepett, s azt jelenti: aki szüntelenül bolyong, amely
elnevezés az eredetileg házaló kereskedőnek vancloréleiére
vonatkozik.

26 Így pl. Zamakhsarí, a híres grammatikus, a régi Horezrn ős
lakói közül való volt. Al-Bokharí'"?", a nagy jogtudós, rá-
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dzsik születésű volt. Nevaí, a legnagyobb közép-ázsiai köl
tő, Heratban, a perzsa tudományosság akkori székhelyén,
képezte ki magát; Abulghazi, a törökök hisrorikusa -, mint
maga beszéli - Iszfahanban való önkénytelen tartózkodása

alatt lett íróvá. Csak a zseniális Baber képez kivételt.
" Talib szó szerint: kandidátus; dajimolla pedig: Molla bácsi,

tehát inkább megtisztelő cím s csakis Hívában használatos.
'" Az újabb európai utazók s nevezetesen az oroszok ennek

éppen ellenkezőjét állítják; de ezzel szemben világosan ki
kell jelentenem, hogy ezen urak legnagyobb része nem is
meri a török nyelvet s a szokasokar és vallást, s azonfelül,
mint idegen uralom képviselői, sohasem szemlélhették a
dolgokat igazi vílagossagukban. De énelőlem annak idején
nem volt elrejtve a családi életnek semmi csínja-bínja s na
gyon természetes, hogy más eszközök más eredményekre

vezettek.
'" Marco Polo Ciagatai-, más középkori írók Cagatai-, míg a

perzsák részint csagataj-, részint dsagalaj-nak írják. De he-

lyesebb a csagata] írásmód.
w A nyolc özbegül: iki leem-on (kettővel kevesebb tíznél) és ki-

lenc: bir leem-on (eggyel kevesebb tíznél).

'' Lásd: Tschagataísche Sprachstudien, 29-40. lap
32 E költők neve legnagyobb részben ismeretlen előttünk, csak

költői nevük (takhallusz) maradt az utókorra. Ilyenek:
Szanuber (fenyő), Allajar (az isten barátja), Rcvnak (fény),
Se/dagi (a megzavarodott), Fuzuli (enyelgő), Neszimi
(zephíri) stb. Mindezen nevek Perzsiában is előfordulnak s
nincs kizárva annak lehetősége, hogy ezek közül némelyik

valóban az azerbajdzsáni törököktől került az özbegekhez.
'' Kosztenko-nak -Turkesztanszkí] Kraj- című munkájában (326.

lap) az özbegek ezen száma következőleg oszlik meg az

orosz Turkesztánban:
kerület
Szir-Darja
Fergána
Zerefsán
Amu-Darja

lélekszám
25 771
19 852
140 154
16 195
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31 Tulajdonképp: rude pa], bél-láb.
·" Helyesebben: gul-i-bijaban (puszta réme), a törökök ajgir-

vagy atkir-ja (csődör), amit az 6skorban /uj-nak neveztek.
·
16 Dau kara, azaz ördögföld, ördögpuszta a neve az Aral-tótól

délkeletre terülő pusztaság egy részének.
37 Lásd a 231. lapon.
38 Az idegen haclzsikról nem lehet ezt állítani, mert annak ide

jében magam is igen jó fogadtatásban részesültem Hívában
s társaimmal együtt elhalmoztak bennünket mindenféle

adományokkal.
'
9 Míg az özbegnek a leisi, férfi, címet adják, addig a szartot és

tádzsikot csak adam, embernek nevezik.
'° Kosztenko műve, I. k. 326. I. - Ezen író szerint az orosz Tur

kesztánban lakó összes szartok száma 690 305, melyhez
hozzá véve a buharai, htvaí és máshol lakó szartok számát,

körülbelül egymillióra becsülhetjük e népet.
'

1 A -kereskedó- neve mongolul is szartauaha (l. Kovalevszki,
1337.). Lerch (a -Russische Revue- 1872. évfolyamában «Das
Russísche Turkestan- crmü cikkében) a szárt szót azonos
nak tartja az ó-iráni khszatra (város) szóval s azt hiszi, hogy
e szerint tulajdonképpen városi lakót jelent, mert nézete
szerint a városokban lakó özbegeket és krrgízeket is szárt
nak nevezik. E föltevést mi először is etimológiai szempont
ból hibáztatjuk, másodszor pedig sohasem hallottam, hogy
az olyan özbeget, vagy kírgizt, aki városokban letelepedett,

szartnak nevezték volna.
12 Kurama jelentése: letelepedés, gyarmat, a ku.r (fölállítani,

helyezni) igéből.
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VI. KARA-KALPAKOK1

A török nép e töredékét, eredete és lényege szerint,
némelyek' a kirgizekhez tartozónak állítják, de tévesen,
mert e nép az ún. régi pontusi törökök egyik osztálya volt,
melyet - mint a turkománokat - a história már a történelmi
korszak elején megemlít s amely az úzokkal, besenyőkkel
és kazárokkal együtt a tulajdonképpen való nyugati törö
kökhöz csatlakozik eredeténél fogva. Az első megbízható
tudósítást e népről, az orosz annalisokban, nevezetesen
Nestor negyedik folytatójánál találjuk, aki a cerni-klobuk
okatCJxxx (fekete sapka, azaz: kara-kalpak)' Oroszországnak
olyan szövetségei gyanánt említi föl, akik a Kijevig nyomult
polovcokat (kúnokat) segítették megverni és kizsákmányol
ni. A következő századokban gyakran összeköttetésbe hoz
zák nevüket az alsó Volga-vidék históriai eseményeivel, kü
lönösen Dzsingisz és Timur hódításainak történetírói; s
minthogy mindenütt az oroszoknak olyan szomszédjául
említettnek, akik a régi baskírok, bulgárok és besenyők
közvetlen közelében laknak, a Volga alsó folyásának bal ol
dalán, ezért nem hibázunk, ha alább előadandó okokból a
besenyők legközelebbi rokonainak tartjuk óket.' Hogy
északkeletről, illetőleg a Volga mellől jöttek Közép-Ázsiába,
azt a nemzeti tradíció útján is tudják a kara-kalpakok; mert
amint énnekem dicsekedtek, hogy a nogají tatárok szultán
jai elöbb kara-kalpakok voltak, úgy 1873-ban egy iridzsabi
(Csimbaisz mellett, az Amu torkolatánál) kara-kalpak főnök
is azt beszélte egy orosz utazónak, hogy Kazán alapítói tu
lajdonképpen kara-kalpakok voltak.' Természetesen az
egyik nyilatkozatot sem lehet betű szerint venni, de az két
ségtelen, hogy a kara-kalpakoknak - mivel a Volga vidé
kén, a mongolok betörése után létrejött zavarok következ
tében, a régi bolgár birodalom déli határairól a mai Kazán
felé szorfttattak - szintén részük volt e város megalapításá
ban. A tradíció továbbá arról is értesít bennünket, hogy a
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kara-kalpakokat nemsokára kiűzték Kazánból a nogají tatá
rok s ekkor a pusztaságon barangoltak, végre százharminc
év múlva letelepedtek Hazreti-Turkesztán környékén. Itt öt
venévi tartózkodásuk után hosszas háborúskodásba keve
redtek a kazak-kírgízekkel s mintegy százhetven évvel ez
előtt három részre szakadtak s az egyik rész a Jaxartes alsó
folyása és a jeni-Darja, a másik a Zerefsán, a harmadik az
Arnu-delta mellett telepedett le. Hatvannégy évvel ezelőtt
történt - jegyzé meg az iridzsabi főnök -, hogy a kara
kalpakok utolsó áramlata, a Jaxartes alsó folyása mellől, az
Amu-delta vidékére húzódott.

Ezen, még ma is létező nemzeti tradícióval meglehető
sen összehangzanak a história hiányos adatai is. A kettő
közt észrevehető különbség leginkább a helyi felosztásra
vonatkozik; mert Ricskoff,6 aki felső és alsó kara
kalpakokra osztja őket s az elsőkön a dzsungár védnökség
alatt állókat érti, a Zerefsán mellékére vonult töredékről
semmit sem tud, amiből azt lehet következtetni, hogy ezek
csak újabb időben, vagyis e században költöztek ide. Az
1732. évben Mirza Tevkelev megígérte az orosz pártfogást
a Jaxartes alsó folyásánál lakó kara-kalpakoknak, amit
Kirilov 1734-ben megerősített,7 de mivel e pártolás nem si
került neki, Dimitri Gladicsevet 1741-ben Szarnarából aka
zak-kírgtz hordába, Abulkhairhoz'P"?" küldötte, aki ezen
diplomáciai útjában a kara-kalpakokkal is értekezett, akik
- szortttatva a hatalmas Abulkhair által - forma szerint
Oroszország védelme alá léptek. Kaib-kán, a bra
kalpakok akkori fejedelme, 1743-ban egy tisztelgő követ
séget is küldött Petrovna Erzséber="?" carnóhöz," aki egy
nyilvános kihallgatáson megígérte a kara-kalpakoknak a
pártfogást és a foglyok visszaadását, egyszóval mindenre
hajlandónak mutatkozott, mert akkoriban nagyon veszé
lyes volt rá nézve a kirgizek szomszédsága. Azonban -
mint a nomádoknál általában - a kara-kalpakok alattvalói
állapota csak a szónál maradt. Mindenelőtt Oroszország
nak még azon időben nem volt annyi ereje, hogy e népet
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a hatalmas kirgizektől megvédelmezh t
1... 11 f ,, etcvona,tehátkikellett térniük az e en él elol s így törté . 1.. . nt, iogy egy részüka hívai, más részuk pedig a buhani ka -...: b, "

. e ,e nsc1g cl n keresett s
talált menedéket. A ka1a-kalpakoknak H' "'l. , ..... rva Jel valo költöz-
ködése Mehemmecl Rehirn kán 0804-i826) 1 . ..

, a att torténtaki eleinte az Aral-tónak az Oxus torkol· t" . 1 __ .. '
. .. .. ,, cl c1vc1 szemkozt le-

vő szigeteire kuldotte oket, valószínCíleg a·· é ·t 1. . ~ _,, z 1 , ,ogy ott el-
pusztulpnak;, innen késobb az Amu-cleltának mCívelhető
részein teleptttettek le azon célból hogy fell. --· ..,

1
.,

1, " . . , , , lclszna Ja< se-
gitséguket egyrészt cl _gyc1k~an lázongó KungráL, másrészt a
Csaudor- és jomut-tui komanok ellen -11.,..,1· azorib .,, " " " , an nen1 si-
került, mert Ajdo,szt_ vezérük alatt maguk a kara-kalpakok
is föllázadtak a hívaí kán e lleri" Ami Bokhatrát illeti, annak
idejében azt hallottam, hogy a kara-kalpakok a Zerefsan
mellékére már a múlt században költöztek.

A kara-kalpakoknak mai lakóhelyei tehát Közép-Ázsiá
nak következő vidékei:

I. Az A.mu deltája, mégpedig az Oxus torkolatának azon
része, amely jengí-Szu-tól kezelve egészen Talc.likon túl az
Aral-tó mentében húzódik s befelé Kuvanc.ls-Jarmá-ig és
egészen Kungrat határáig terjed. A kara-kalpakok itteni
központja tehát Csimbaj, melynek el<íbbi neve Sah-Temir,
amely néven fordul elő Muravinnak 1743-ban készített tér
képén is. Sah-Ternir ezen időben a kírgízeké volt, de az
özbegek elpusztították s minthogy későbben egy Csin-ba]
nevü gazdag özbeg telepedett itt le, ezért e helyet ezentúl
erről nevezték el. Csimbaj eleinte a Kögeili bal partján volt,
de lakói huszonöt évvel ezelőtt atköltözködtek a jobb ol
dalra. Egyébiránt ma ez a hely csak ideiglenes tartózkodá
sul szolgál a kara-kalpakoknak, mert az állandó lakosság -
mintegy ötszáz család - leginkább kereskedőkből, iparo
sokból és papokból áll. Ami az Oxus alsó folyásának bal
partján, vagyis a Kungrat fölött lakó kara-kalpakokat illeti,
annak idejében azt hallottam, hogy körülbelül hatezer csa
ládból állnak és különböző csoportokban laknak, de jelen
tékeny várossal vagy vásárhellyel nem dicsekedhetnek.
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2. Az orosz Turkesztánnak zerefsáni kerülete, név sze
rint Sauclar, Szöjüt, Csilek, Dörtköl és Siráz járásai, hol Ak
tepe és Bis-arik helységekben csaknem egészen megtele
pült életmódot folytattak. A sirázi járásban ma már a lakos
ságnak túlnyomó részét képezik" s leginkább Csemkencl
ből és Csircsikből, vagyis a Jaxartes alsó folyása mellől
származnak, mint már föntebb említettük.

3. A kokandi kánság, név szerint a Jaxartes bal partján
Kokandból Tuszba vezető postaút, hol szintén az egészen
letelepült lakók közé számíttatnak.

Valamint a többi törökök, úgy a kara-kalpakok is tör
zsekre és nemzetségekre, illetőleg ágakra és családokra
oszlanak. Én magam következő törzseiket hallottam említ
tetni: Bajmaklí, Khanclekli, Tersztamgali, Acsmaili, Kajcsili,
Irgakli, Kenegez, Tombojun, Szaku és Ontört-Uruk. Észre
vehetjük, hogy e törzsnevek a kirgizek, özbegek és
turkornanok közt is előfordulnak, amely körülmény - te
kintve a kara-kalpakoknak Volga-melléki régi hazáját - új
bizonyítéka a közép-ázsiai és a már régen nyugat felé vo
nult törökök közös eredetének.

Arni a kar-kalpakok számát illeti, a két évtizeddel előbb
gyűjtött saját adataim nem térnek el lényegesen az oroszok
számításától. Kosztenko" statisztikai kimutatása szerint:
Kokanclban 7060 s az Amu deltában 51 710, tehát összesen
58 770 kara-kalpak van. Ríttích" szerint a zerefaní kerületben
2 OOO s az Amu-deltában 100 OOO a számuk. Végre saját föl
jegyzésern szerint következő számarányban oszlanak föl:

Kokanclban 7060
A zerefsání kerületben
Az Amu-clelta jobb részén

bal részén

2000
50 OOO
30 OOO

összesen 89 060

A legjobb esetben tehát 90 OOO-re becsülhetjük a kara
kalpakok számát.
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Ha most a kara-kalpakok fizileumdnale leírására térünk
át, emlékeztetnünk kell az olvasót e népnek történelmi sor
sára, hogy érthető legyen az a körülmény, hogy szomati
kus tulajdonságaik, a hosszú vándorlások alatt, a legkülön
bözőbb hatásoknak voltak kitéve, hogy a szomszédos
orosz elemek befolyásától sem tudták magukat megoltal
mazni, s hogy ennek következtében - ami külső megjele
nésüket illeti - a körülöttük lakó török törzsektől jelenté
kenyen különböznek. A kara-kalpak magasabb termete,
erősebb csontszerkezete s főleg gazdagabb szőrzete által
nemcsak a kirgiztől és turkomántól üt el, hanem az árja
vérrel meglehetősen vegyült özbegtől is. «Nagy fejük van,
lapos, telt arccal, nagy szemeik, pisze orruk, nem nagyon
kiálló pofacsontjaik, lapos és nemigen hegyes álluk, feltű
nő hosszú karjaik és széles kezeik vannak.»11 tehát egész
ben véve idomtalan testalkatuk van s ezért gúnyolják őket
a szomszéd törökök a következő verssel:

Kara-kalpak
Jüzi jalpak,
Űzi ialpak.

(A kara-kalpaknak arca is lapos, maga is lapos.) Arcvo
násaik tekintetében legközelebb állnak ugyan az
özbegekhez, de magasabb termetük, hosszabb szakálluk
és gazdagabb növésű hajuk által nagyon elütnek tőlük; s
minthogy ezen utóbbi sajátságot az arab geográfusok a be
senyőknek is tulajdonítják (amit magyar historikusok a ma
gyarországi besenyőkre nézve megerősítenek),11 nem alap
talan az a nézet, hogy a kara-kalpakok a középkor ezen
utóbb említett török népével a legközelebbi rokonságban
állottak, sőt ezekkel azonosak." Hogy e két nép honnan
kapta e nem törökös fizikumát, mindenesetre nehéz meg
mondani, de az tény, hogy nemcsak a besenyőket és kara
kalpakokat, hanem más, a IX. és X. században a Pontus
mellékén lakó törököket is magas terrnetúeknek és gazdag
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szórzetúeknek rajzolnak. Ilyeneknek rajzolják a króniká
sok a régi magyarokat s ilyeneknek a Magyarországra jött
kunokat is. Ezen etnográfiai rejtélyt csak úgy magyarázhat
juk meg megközelítőleg, ha föltesszük, hogy e törökök in
tenzív érintkezésben voltak a Kaukázus és Irán szomszé
dos árja lakóival, s valamint az újabb kori turkománok és
özbegek, a perzsa rabszolgák és tádzsikok útján, az iráni tí
pus sok jellemvonását vették át, éppen úgy történt az irá
ni karakterísztíkurnok fölvétele az ókorban a besenyők,
kara-kalpakok, kúnok és magyarok közt.

E népnek fizikumával és történeti viszontagságával össz
hangzásban áll nemzeti jelleme és életmódja is. A kara
kalpakokat ugyanis - hazájának gyakori változtatása dad
ra - nem számítják a par excellence nomádok közé; mert
vándoréletre mindig csak kényszerűségből adta magát s
ott, ahol a viszonyok megengedték, kitűnt a földművelés
és más békés foglalkozás által. Fé5 foglalkozása régtől fog
va a földművelés volt, amely hajlamot még a Volga vidéké
ről hozta magával s mely által ma is kitűnik a szomszédos
nomád népek közül. A művelhető talaj el van osztva az
egyes nemzetségek között, melyből az újonnan érkezett la
kosok csak vétel útján szerezhetnek meg maguknak egy
egy részt s csak a hazátlanoknak (bivatan) van megenged
ve az ideiglenes művelés. Speciális foglalkozásuk még a
kara-kalpakoknak a baromtenyésztés, mely nem a talajnak
lokális minőségére, hanem e népnek régi szokásaira van
alapítva; mert míg a kirgizek és turkománok, akik előbb az
Amu-deltánál tanyáztak, főleg tevék és juhok tenyésztésé
vel foglalkoznak, addig a kara-kalpakok a baromtenyész
tés ezen ágait csaknem egészen elhanyagolják s fő figyel
muket nemcsak az Amu-deltánál, hanem a Jaxartes és
Zerefsán mellékén is a szarvasmarhára fordítják, mégpedig
ennek azon fajára, mely - amint hallottam - nem a közép
ázsiai, hanem a elél-oroszországi fajjal áll legközelebbi ro
konságban. A lótenyésztés leginkább a Kungrattól északra
lakóknál van elterjedve, kiknél a lónak bogdan, v~1gy
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bodari" nevű faja ismeretes. Ezen állatok nagyon erősek,
magasabbak és szebb alkatúak, mint a kirgizek lovai, de tá
volról sem oly nemesek, mint a turkomán lovak. Az Oxus
és ennek mellékfolyói mellett lakó kara-kalpakok fő foglal
kozása a halászat. Száz vagy kétszáz mázsányi terhet bíró
hajóikkal ritkán mennek az Aral-tóra s a halakat besózott
állapotban leginkább Oroszországba szállítják.

Foglalkozásaikkal teljes összhangban állnak lakásuk, ru
házatuk és élelmük is. A kara-kalpakok sátora nagyobb,
mint a kirgizeké és turkománoké, e.le nincs rajta semmi dísz
és ékesség, sőt legtöbb esetben piszkos és szegényes. Más
nomádoknak tarkára festett satorallvanyát és nerneztakaró
ját itt gyakran marhabőrök helyettesítik. A szép szőnyegek
s a néha művésziesen szövött zsákok, melyekre a
turkomán nők jogosan büszkék, itt teljesen hiányzanak s a
tisztaságot még a leggazdagabbak sátorában sem találhat
juk fel. - Ugyanezt mondhatjuk a kara-kalpakok ruházatá
ról is. A buharai és hívai rikító és tarka színű, majd egész,
majd félselyem ruháknak itt semmi nyoma. A ruhák szabá
sa ugyanaz, mint az özbegeknél, de mindenütt a sötétbar
na szín az uralkodó, s a fejrevalónak még ídorntalanabb
formája van, mint az özbegeknél. Csak a nők fejdísze ké
pez kivételt, mely magas és formátlan tumak-ból (sapka)
áll s mely csak a kara-kalpakoknál található fel.

Jellemük fő vonása ma a békeszeretet. De hogy mindig
ez volt-e, nagyobb kétséges; mert amint a többi nomádok,
úgy a kara-kalpakok is foglalkoztak rabszolgarablással a
jobb időben, sőt még a múlt század elején is; de úgy lát
szik, már nagyon régen volt az az idő, mikor a barantde
ban, alamánok-ban ők is kitűntek, mert a sors változásai -
melyeken a Volga vidékének elhagyása óta keresztülmen
tek - az alázatosság és békés gondolkozásmód félreismer
hetetlen bélyegét nyomták erkölcsi életükre. A Zerefsán és
Jaxartes mellékén ugyan tűrhetően megy a dolguk, de az
Amu-deltában szegénységgel és viszontagsággal kell küz
deniük. Ezen alattvalói állapot érzése legjobban észrevehe-
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V

(

tő a vallási dolgokban s valóban az iszlámnak sokkal buz
góbb hívei vannak a kara-kalpakok, mintsem a többi
szomszédos nomádok és félnomádok között. Találunk e
népnél tekintélyes számú hodzsákat, vagyis a prófétának
állítólagos utódait, kiknek az arab vallásalapítóhoz való ge
nealógiai viszonyuk nagyon kétséges ugyan, de mindamel
lett már régóta jelentékeny hatást gyakoroltak e népre;
mert hogy ezen hatás nem a kánságok közvetlen szom
szédságának következménye, kiderül azon körülményből,
hogy e hodzsak már a múlt században is, mikor a kara
kalpakok még a Jaxartes alsó folyásánál laktak, - mint
Ricskoff állítja" - nagy tekintélynek örvendettek. Amint
magam is tapasztaltam s amint a Közép-Ázsiából velem jött
kungrati születésű és a kara-kalpakokat jól ismerő Molla
Izsák is állítja, az imádkozóhelyek és mollák aránytalanul
nagy számban találhatók fel e népnél s az iszlámnak rituá
lis törvényeit legalábbis oly szigorúan megtartják, mint
Hfvaban és a modern Horezm más városaiban.

Ami a kara-kalpakok nyelvét illeti, hangtani tekintetben
sok közös vonása van a kirgizzel'P'":", amely körülmény a
századokig tartó közvetlen szomszédságból könnyen ki
magyarázható. Így pl. a cs rendesen s-re, másrészt az s sz
re változik; ellenben a kirgizek és kazáni-tatárok nyelvé
ben szokásos f dzs hangváltozás itt nem fordul elő; gram
matikai tekintetben pedig e nyelvjárás középhelyet foglal
el a kirgizek és özbegek nyelve között. Egyes momentu
mokban félreismerhetetlen nyomait viseli a Volga-melléki
törökök nyelvével való rokonságnak; ilyen nyomok pl. bi
zonyos szók használata, amelyek mindenesetre azon idő
ből erednek, mikor a kara-kalpakok még együtt laktak a
Volga-vidéki törökséggel; de személyes tapasztalataim nem
elegendők arra nézve, hogy e dologban végleges ítéletet
mondjak, azonban a kutatásnak ma már hozzáférhetővé
vált tér megkönnyíti e kérdés megoldását, vagyis felvilágo
sítást fog adni arról, hogy a kara-kalpakok, etnológiai
szempontból, a keleti törökökhöz, vagy - amint én hiszem
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- az ókornak Pontus-vídékí törökjeíhez tartoznak-e. A nép
irodalom tekintetében inkább az özbegekhez, mintsem a
kirgizekhez állnak közelebb a kara-kalpakok, mert a pap
ság buzgalma következtében a tiszta mohamedán, vagy
legalább mohamedán színezetű költemények régen el
nyomták a nemzeti múzsa szavát.

JEGYZETEK

1 Sajnálom, hogy Berezin-nek a kara-kalapokra vonatkozó ér
tekezését nem használhattam fel. Még a szerzőhöz intézett

kérésem is eredménytelen maradt.
2 Így pl. Ríttích is, Oroszország Ethnographiája cúnú művében.

- Továbbá Schuyler, Turkístan, I. k. 107. l.
5 Kara jelentése törökül: fekete; kalpak pedig: kalap, kalpag.

Más példák is varrnak arra, hogy a föveg szolgált alapul az
etnikai elnevezésben, így pl. eizilbas, perzsa, síita, melynek
szó szerint való jelentése: vörös fej; továbbá kara-papae
egy török törzs neve Transzkaukáziaban, szó szerint: feke-

te prémes-sapka.
' Hasonló nézetben van Howorth is (The Geographical

Magazine, 1877. 47. l.), csakhogy ő messze megy; mert a
besenyők és kara-kalpakok teljes azonosságát akarja bebi-

zonyítani.
5 Lásd: Turkesztanszkija Vjeclomoszti, 187.3. 2. sz. 7. l.
6 Az orenburgí kormányzóság leírása (Riga, 1772), I. 21., 127.
7 Mitchell, The Russians in Central Asia (London, 1865), 312. l.
8 Ricskoff, 134. I.
9 Vámbéry, Közép-ázsiai utazás, (I. kiadás) 317. l.
10 Turkesztanszkí]a Vjedomoszti, 1872. 170.l.
11 Turkesztanszkí]a Kra], I. 326.
12 Idézett műve 33. l.
13 Vámbéry, Vázlatok Közép-Ázsiából, 248. l.
11 Illis mos est clemissas ferre barbas et labrí vel maxillae supe-

rioris nutrire pilos. (Bonfinius, Dec. IJ, Lib. Iv.)_nxxxiv
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" Howorth idézett mCíve (Geogr. Magazine).
"' E szó eredete ismeretlen előttem; de meglehet, hogy össze

függésben áll a budaj (búza, búzaszín) szóval. Budan az
oszrnan-törökökben Moldvaorszag neve.

1
' Idézett műve 140. lapján.

VII. TURKOMÁNOK

1. Eredetük, felosztásuk és számuk

A kirgizek után a turkománokat kell a törökség azon tör
zsének tekintenünk, amely a primitív nomád életmódhoz,
emlékezetet meghaladó idő óta, aránylag legtovább hű
maradt s azon törzsének, melyet a politikai események vi
harai gyakrabban látogattak meg, mint a Jaxartestől észak
ra lakó testvéreit, mely nyugati Ázsia történetében fonto
sabb szerepet játszott, s mely «megfogyva bár, de törve
nem», észrevehető gyorsasággal siet pusztulása felé. A
turkománok genetikai szempontból tulajdonképpen a
Pontus-melléki törökökhöz tartozván, történelmi emléke
zés óta mindig a Kaspí-tenger északkeleti és keleti oldalán
elterülő pusztaságon barangoltak, honnan egy részük az
úz (a görögöknél: Oű(oL, az araboknál: gúz), vagy kun
(kumán) gyűjtőnév alatt nyugat felé vonult s a pontusi tö
rököknek egy másik része, t. i. a besenyők ellen lépett föl,
nagyobb részük azonban - úgy látszik - az előbb említett
területen maradt s innen gyakran megpróbálta áttörni a
szomszéd művelt tartományok határait. A turkománok és
besenyők rokonságának mibenlétét éppen oly nehéz meg
határozni, mint amazoknak északi határvonalát pontosan
megjelölni, melyre vonatkozólag egyetlen kiinduló pon
tunk a geográfiai nómenklatúrának nyelvi jellege. Az Urál
folyónak török neve ugyanis Jajik, amit a Volga-vidéki tö-
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rökök és kirgizek Dsaik-nak ejtenek, de már az ókorban is,
pl. a bizánciaknál szintén Jajik' alakban fordul elő, minél
fogva a szókezdő j e szónak turkomán jellegét bizonyítja.
Hogy a turkománok az ókorban mennyire terjeszkedtek
kelet felé, azt nem lehet pontosan meghatározni, bár meg
lehetős bizonyossággal állíthatjuk, hogy az Aral-tótól kelet
re, a régi Horezm művelt országába nem hatoltak be; mert
amit Abulghazr' mond e népnek a kanglikkal való együtt
lakására vonatkozólag, nem elegendő arra nézve, hogy
biztos topográfiai tájékoztatást szerezzünk. Déli hatarvona
lukat már nagyobb bizonyossággal jelölhetjük meg; mert
kétségtelen, hogy régóta azon pusztaságon és homoksiva
tagon barangolnak, amely a Balkán-öbölbe, vagy ettől is
délre szakadt a Káspi-tengerbe, akár elfogadjuk, akár nem,
annyi bizonyos, hogy a művelt Perzsiának határa az ókor
ban sokkal messzebb terjedt észak felé, mint ma.

A Káspi-tenger délkeleti partján terült el a régi
Dahisztán, a daha név alatt ismert párthusok hazája, mely
ről Strabo, 11. könyvében, részletesen beszél s a mai Gö
müs-tepe helyén volt a középkorban is híres Abuszkum,
melynek neve, mint Rawlinson" hiszi, Abi-Uszkun-ból (az
Uszkun vize, Ptolernaeus-nal: Sokana) származott. Messzebb
nyugatra, az újabb kori Nisa környékén volt a párthusok
híres fővárosa, kiknek országa mélyen benyúlt Perzsiába s
kiknek török nemzetiségét alig lehet kétségbe vonniux,xv
A parthusoknak a mai turkornánokkal való azonosításához
ugyan nincsenek argumenturnaink, de minden valószínCí
ség amellett szól, hogy ezen kitűnő lovas és a nyi1 és ÍJ ke
zelésében ügyes harcos nép a művelt Iránnal éppen olyan
viszonyban állott az ókorban, amilyenben a turkomanok
állnak a mai Perzsiával. Emellett tanúskodik már maga a
Hyrcania név is, melynek jelentése: «a farkasok országa» s
a perzsa Gurgan (farkasok) szóból ered, amely ismét a
vendídad -Vehrkan-vjával' (farkasok) azonos; mert a múvelt
letelepült nép a kietlen pusztaság lakóit farkasoknak vagy
rablóknak tekintette és tekinti még ma is. Ezen farkasok,
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az irániaknak rémei, akiknek kegyetlenségét a nemzeti mí
toszok oly élénk színekkel festik, természetesen nemcsak
a mai Elek és Dameni-Kub' mentében elterülő pusztaságo
kon kalandoztak, hanem az Oxus bal partján egészen
Belkhíg nyomultak; mert a Buhara ellen vonuló arabok
(666. évben) Merv körül a turkománok Szalor törzsére
bukkantak s hogy ezen utóbb említett vidékeket később is
turkománok lakták s a háborúskodásra elég alkalmat szol
gáltattak, az eléggé kitűnik Mahmud Gaznevinek a ghúzok
ellen folytatott harcaiból és a szeldzsukicla Szanclzsar küz
delmeiből.

Hogy mindezek dacára miként történhetett az, hogy a
turkornanok az ókorban nem a mai nevükön voltak isme
retesek s főleg hogy a mohamedán íróknál csak a mongo
lok betörése után fordulnak elő türkmén név alatt; min
denesetre nagyon meglepő dolog, melynek abban találjuk
némi magyarázatát, hogy kevés török nép s általában ke
vés nép van olyan, amely saját nevét éveken keresztül sér
tetlenül megőrizhette volna. E körülmény még különöseb
nek fog látszani, ha e névnek jelentését vizsgáljuk, mert ki
tűnik, hogy a türkmen - ahogyan a turkománok nevezik
magukat - tulajdonképpen azt jelenti: "törökség,, és esze
rint magukat KaT' E~ox~v törököknek tartották. E szót ed
digelé többféleképpen magyarázták. Egyik föltevés szerint
ture-manend (törökökhöz hasonló), másik szerint türk
men (én török vagyok) kifejezésből keletkezett volna.
Azonban mind a két magyarázat helytelen; mert turkma
nend csak a perzsáktól adott név lehetne, ami sem türk
men-né nem olvadhatott össze, sem föl nem tehető, hogy
e nomádok kívülről eredő etnikai elnevezést vettek volna
föl. Ami a második származtatást illeti, ennekellent mond a
török nyelvek szelleme; mert azt, hogy «én török vagyok",
csak így lehet kifejezni men törk em, vagy türk-üm. Éppen
ilyen fantasztikus a harmadik, t. i. J. V. Ariac, Saint-Jean
D'Acre-i püspök magyarázata,' aki e szót a turk és kuman
összetételéből származtatja. Hogy a mi magyarázatunk leg-
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közelebb áll a valósághoz, azt éppen e szónak nyelvi jel
lege bizonyítja; mert a men a török nyelvben gyüjtóneve
ket képez, így pl. köle (rabszolga) szóból kölemen (rab
szolgaság, rabszolgák) a -rnameluk--ok török neve (mam
luk arabul rabszolgát jelent). V. ö. továbbá: kara (nép) -
learaman (népség), köcse (nomád) - köcsemen (nomádné
pek), kuda (sógor) - kudaman (sógorság), alak (lovas) -
alaleman (lovasság) stb.ctxxxv,

Éppen ilyen nehéz az ogue' és türlemen nevek azonos
sága iránt tisztába jönnünk. Mindenekelőtt figyelembe kell
vennünk Rasid-ed-din Tabibinak, a törökség tulajdonkép
pen való genealógusának állítását, aki mindjárt a törökök
eredetének tárgyalása elején ezt mondja: Azon időben
Oguznak összes népét türemennele nevezték," amely mon
dat e két névnek azonosságát bizonyítja. A ghúz (eredetibb
oghuz-ból) és törkrnen név fölváltva használtatott; mert
míg a bizánciak és arabok előszeretettel a ghúz vagy úz
nevet alkalmazzák munkáikban, addig Nestor már a XI.
században turkománokról beszél, mint a cerni-klobukok,
azaz kara-kalpakok szomszédjaíról, sőt a keresztes hábo
rúk historikusai előtt sem volt ismeretlen a türkmen vagy
turkoman név. Hogy a mohamedán írók a mongol invázió
előtt miért használták inkább az ogbu.z, mint a türemen ne
vet, annak oka elsősorban azon kornak nem elegendő et
nográfiai jártassága, másodszor azon körülmény, hogy e
szót a bizánciaktól tanulták; s valóban e helytelen elneve
zés azonnal kiment a használatból, mihelyt a turkornánok
jobban előtérbe jutottak, vagyis mikor mint önálló nép
megjelentek nyugati Ázsiában. A -türkmen- eleitől fogva
generikus fogalom volt, a szó legtágabb értelmében, ezért
az orosz historikus és a keresztes háborúk krónikásai e ne
vet ismerték s maguk a szeldzsukidák is ezt vették föl gyűj
tőnév gyanánt Kis-Ázsiában és Szíriában. Ennélfogva hely
telen tyrusi Wilhelm fölvétele/ mely szerint a türk etnikai
elnevezés e népnek tulajdonképpen való államalkotó ré
szét, a türkmen pedig a nomádokat jelenti; mert a türk név
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az egész török népre, a türkmen ellenben csak azon töre
dékre vonatkozik, amely a történelem előtti korban nyugat
felé vonult. E töredékből egyes részek - amelyek önállóan
fölléptek a világtörténet színpadán - mint besenyők, kang
lik, szeldzsukok és oszmánok váltak előttünk ismeretesek
ké, de ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy ezek nem ne
vezték magukat egyszersmind türkmeneknek is. Így a
Görgen, vagy TedzsendCLXxXVII mellékén levő nomád ma is
leginkább jomut-rvsv., vagy tekké-nek nevezi magát s csak
másodsorban türkmennek, míg a türk epithetont, mint ma
gától érthetőt, elhagyja. A mondottakat tekintve tehát jogo
san nevezik magukat türkmennek, azaz par excellence tö
röknek. E szónak politikai jelentőségére és genealógiai ér
tékére való tekintettel valóban a történelemben legkoráb
ban föllépett törökökhöz tartoznak, mert lovas csapataik a
római légiókkal mérkőztek meg s ezek előtt éppen olyan
tekintélyt tudtak maguknak szerezni, amilyenben a mai
turkománok állanak a perzsák előtt, de etnográfiai tekintet
ben éppen az ellenkező eset áll, mert a török típusnak jel
lemző vonásait legkorábban elveszítették, amint alább bő
vebben kimutatjuk.

De a história tanúskodásánál is világosabb bizonyíték a
turkománok nyelve azon szoros rokonsági viszony mellett,
melyben ezek a nyugati törökökkel állanak. Ha ugyanis a
XIII. századbeli kún nyelvet, amint a «Codex Cumanicus»
ban előttünk fekszik, '0 és a még régibb szeldzsuk nyelvem
léket" egyrészt a mai turkománnal," másrészt az anatóliai
oszmán-török nyelvvel összehasonlítjuk, azonnal észre
vesszük, hogy olyan dialektusokkal van dolgunk, amelyek
éppen annyira összefüggnek egymással, amennyire külön
böznek - mint organikus egész - a tulajdonképpen való
keleti és északi török nyelvjárásoktól. Különösen megle
pők a turkornan és oszmán dialektusok rokonságának mo
mentumai. Mind a kettőnek közös hangtani jellege az,
hogy az eredetileg kemény consonansokat szeretik lágyan
ejteni, pl turkomán deil, oszm. dejil, csagataj tögül (nincs);
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turkom. döje, oszm. deue, csag. toje, turkom. dad, oszm.
dad, csag. tat (íz, Geschmack). Ami az alaktant illeti, a ha
tározatlan múlt idő képzője mind a kettőben mis, a jövő
időé pedig dzsak-dzsek, amely alakokat a keleti és északi
törökségben már nem találjuk meg. De még feltúnóbb ro
konság mutatkozik a szókincsben, úgy, hogy a keleti török
molláknak a turkománokra gyakorolt több évszázados kul
turális hatása dacára ez utóbbiak valamennyi törökök közt
még ma is az anatóliai oszrnanokat és azerbajdzsáníakat ér
tik meg legkönnyebben. S ha még hozzáadjuk, hogy az
oszmánok, turkománok és azerbajdzsániak szorosabb
nyelvi rokonságának említett momentumai a kúnban is, az
az a X. századtól a XIII. századig a Fekete-tengertől észak
ra lakó törökök nyelvében is kimutathatók: senki sem üt
közhetik meg azon, ha a nyelvbeli egyezésből a szorosabb
etnikai rokonságot következtetjük s a turkománokat gene
alógiai szempontból a pontusi törökökhöz sorozzuk, és
csak mai geográfiai helyzetük következtében illesztettük a
közép-ázsiai törökség keretébe.

Miután a turkománok számos hatalmas csapatot bocsá
tottak részint nyugatra, részint délre s miután a mongol ha
dak megjelenésével úgy északon, mint keleten olyan poli
tikai konstellációk jöttek létre, amelyek mint erős gátak, e
nyugtalan nomád néptengernek tovább özönlését feltartóz
tatták: e pusztai lakók a Káspi-tenger keleti oldalán mind
inkább kisebbedő területre szorultak s csak a mongol ha
talom hanyatlása után sikerült a turkománoknak a nyugat
ázsiai események színterére lépni. E kellemetlen korlátoz
tatásból természetesen többször megpróbálták a szabadu
lást a szomszédos mCívelt tartományokba intézett betörés
által. De hiába, az Oxus felé a hívai és buharaí kánságok
álltak útjukban, melyeknek jelentékeny károkat okoztak
ugyan, de amelyeket sohasem tudtak legyőzni. Az Aral-tón
túl, a nagy horda megtámadására már azért sem gondolhat
tak; mert a kazak-kirgizek e területeket már régóta lakták;
ami pedig a déli irányban való nyomulást illeti, még a po-
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litikailag elgyöngült Perzsia is, de még inkább északi hegy
ségének természetes gátja elég erős volt arra nézve, hogy
útjukban álljon. Tehát aránylag szűk térre szoríttatva s
azonfelül a közép-ázsiai pusztaságnak éppen legszegé
nyebb helyére utalva (mert a Káspi-tenger keleti oldalán, a
hívai oázison kívül, nincs művelhető talaj), a turkománok
már eleve meg voltak fosztva annak lehetőségétől, hogy
azon defenzív életmód mellett maradjanak, amely mellett
más nagyobb nomád társaságok maradhatnak, ha elegen
dő legelőhely van s a kívülről jövő veszélyek kevésbé fe
nyegetők. Timur idejében még a Mangislak félszigetet lak
ták a turkornanok," valamint a Timuridák bukása után és
az özbegek föllépésekor is, mert Mehemmed Szalíh herceg
-Sejbaníada-jaban" azt olvassuk, hogy azon háború alkal
mával, melyet Sejbáni Mehernmed kán folytatott Híva el
len, az Ada-turkornánok képezték a hívai sereg legna
gyobb részét. Így álltak a dolgok a XVI. század elején. A
következő században és nevezetesen 1723-ban, mikor a
kalmükök Turkesztán egy részét meghódították s a kazak
kirgizek kis és közép hordája nyugat felé visszavonult, a
baskírokat észak felé, a turkománokat pedig az Üszt-Jurt
fennsík déli részére szorították, minek következtében a
turkománok lakóhelyének azon változtatása történt meg,
amelyet mai elterjedésük és Abulghazí által megjelölt terü
letük közt vehetünk észre. E fejedelmi történetíró" tudósí
tása szerint ugyanis Szofian kán korában az Erszari
turkornánok a Balkán hegy mellett laktak, hol akkor a
Tekke-Szarikok és Jomutok is tartózkodtak, akik együttvé
ve a Taski-Szalur (külső Szalur) nevet viselték, megkülön
böztetésül az Jcski-Szalurok-tól (belső Szalur), melyekhez
a horezmí területén lakó turkománokat, név szerint az
Ikdír, Csaudur," Haszan, Arabdsí, Adakli, Khizr, Ali és
Tevedsi nemzetségeket számították. Azon ídöben, e. i. a
XVI. század első évtizedében a Káspi-tenger keleti partjá
nak territoriális viszonyai természetesen egészen különbö
zőek voltak a maiaktól, mert, mint Abulghazi beszéli," az
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Ürgendzsből a Balkánhoz vezető út turkomán aulokkal volt
elborítva, az Oxus akkor közvetlenül Ürgendzs-falai s a Bal
kán keleti kiágazása mellett folyván el a mazendrant
(Káspí) tengerbe ömlött s e folyó mindkét partján szántóföl
dek, szőlők és gyümölcsöskertek díszlettek.

Nehéz volna bizonyosan megállapítani, hogy az
Oxusnak az Aral-tó felé való hajlása," vagy pedig politikai
forradalom volt az a motívum, mely a turkornánokat egy
mástól elszakította s ilyen rendkívüli beosztású lakóhelyek
re, sőt egészen új generikus alakulásokra kényszerítette
Elég, ha látjuk, hogy a múlt és jelen század folyama alatt
jobbra és balra tolatva, majd erőszakosan telepíttetve, majd
a víz nélküli sivár vadonba vettetve s oroszok, kirgizek,
hívaiak, buharaiak, afgánok, dsernsidik és perzsák által vad
állat módjára irgalmatlanul űzetve, JZ Oxus bal partjának
legkülönbözőbb pontjain, Kunduztól Asztrabadíg s az Üszt
Jurttól a Paroparnisusig szétszórattak. Itt laknak ma a
turkománok, az említett területnek legmostohább részein,
örökös harcban kietlen hazájuk természeti elemeivel, szün
telen tartó ellenségeskedésben a szomszéd letelepült né
pekkel és testvéreikkel való szellemi és politikai egység nél
kül, sőt egymás közt is halálos ellenségeskedésben

Ha most földrajzi helyzetük szerint közelebbről szem
ügyre vesszük őket, e területnek északnyugati részén

l. a Csaudur" és Imrajli"

törzzsel találkozunk, akik minden valószínűség szerint a
XVI. században még hatalmas Adali-, vagy Adakli
turkománok (szigeti turk.) maradványai, kik régebben a
Káspi-tengernek egész keleti részét lakták a Kinclirli-öböl
tól fogva a 13alkánigc'-"0"''", ma azonban számban és tekin
télyben nagyon megcsökkenve az Üszt-Jurt délnyugati ré
szén barangolnak a régi Ürgendzsig és a Kara-bogazíg.
Úgy klán-viszonyaikról, mint számukról, 1864-ben közzé
tett adataim óta, kevés újabb és megbízható adat került nyíl-
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vánosságra, kivéve Petruszevícsnek bizonytalan tudósítá
sát, mely szerint Csardsujtól 40 angol mérföldnyi távolság
ban északra 200 csaudur család lakik," kik a Szajat- és
Es-zki-klánhoz tartoznak. Minthogy Hívához és a tőle füg
gő területekhez még mindig csak részben férhet hozzá a
kutatás s mivel a csaudur-turkománokat eddigelé még nem
vették rendszeres vizsgálat alá, ezért a saját, csak hallorna
son alapuló adatainkat kell fenntartanunk s ezek szerint az
Abdai, Igdir, Eszenli, Kara-Csaudur; Biczacsi, Burundzsuh
és Sejkh alosztályokat összesen 12 OOO sátorra, vagyis
60 OOO lélekre becsülhetjük, akik részint a Kizil-Takir pusz
tasagon, részint Buldurnszaz, Porszu, Kökcse és Köhne
Ürgendzs körül barangolnak. - Az Imrailik-re vonatkozó
lag, húsz évvel ezelőtt közzétett jegyzeteinkhez még azt
csatoljuk, hogy a XVII. század elején még Asztrabad köze
lében laktak" és az Imr" etnikai nevet viselték. Abulghazi
kán 1062-ben 0652) Tudzsban, tehát nem messze Irán
északi határától, hadat indított ellenük;" de hogyan történ
hetett, hogy oly messze északra nyomattak és csaknem tel
jesen elpusztultak, arra vonatkozólag hiányoznak pozitív
adatok. Ami a Perzsia északi határán, Mehne és Csecse
környékén lakó Imrailiket illeti, törzsüknek csak jelenték
telen töredékét képezik s e század elején költöztek ide
Htvaból.

2. A [omutole'

neve régi török szó, tehát valószínCíleg régi etnikai elneve
zés is s valóban a történelem a jomutok lakóhelyét mindig
a Kcispi-tenger délkeleti partján említi, hol a turkomán
törzsnek legnagyobb része ma is lakik. Egy töredékük ma,
félig letelepülve, a hívai kanság délnyugati részén lakik,
ahova - ha jól vagyok értesülve - csak e század elején te
lepítették őket erőszakosan, azért, hogy az e vidéken már
régóta tartózkodó, nyugtalan csaudurok hatalmát megtör
jék. Azonkívül egy jelentékeny részük a Csereken (nem
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pedig Cseleken) szigeten tanyázik s baromtenyésztés he
lyett a szurok- és nafta'1"'"-források kizsákmányolásával
foglalkozik. - Feloszlanak Atabaj-, Dzsafarbaj-, Serefdsuni
és Ogurdsali-turkománokra s ezek ismét a következő al
osztályokra:

a) Atabaj.
Szehne, Döngircsi, Tana, Kíszarka, Kesze.

b) Dzsafarbaj.
Jarali: Iri-Tokrnacs, Kizil, Szakalli, Arigköclzseli,

Csokkan-Borkan, Onuk, Tomacs.
Nurali: Kelte, Karindzsik, Gazili-Kör, Haszan-Kukulu

Kör, Pankötek.

e) Serefdsuni.
Görgen: Kara Bölke, Tevedsi, Jilgaj-Dszafer.
Híva: Öküz, Szálak, Usak, Koclsuk, Mesrik, Irnreili.

cl) Ogurdsali.
Szernedín, Giraj, Terekrne, Nedim.

Megtartottam a «Közép-ázsiai utazas-ornban közölt fel
osztást; mert az erre vonatkozó újabb adatok, például
Pertuszevicséí, nagyon távol állanak a valószínCfségtő1;
másrészt pedig ismételnem kell a kazak-kirgizek tárgyalá
sánál tett megjegyzésemet, hogy általában nagyon megbíz
hatatlanok és zavartak a nomádok osztályzasai. A legújabb
időben annyiban történt változás a jornutok politikai életé
ben, hogy a Görgen bal partján lakók forma szerint Perzsia
felsőbbsége alatt állanak, míg a többiek, a Hívában lakók
kivételével, tényleg Oroszország uralma alá kerültek,
amely körülmény e nomádok életére egészen átalakító ha
tást fog gyakorolni s ennek következményei sokkal előbb
észrevehetők lesznek a [ornutokon, mintsem a kírgízeken.
A jornutok összes számát - beleértve a Hívában lakókat is
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- 40 OOO sátorra becsültem, Petruszevics pedig - hívaiak ki
vételével - 35 OOO-re s eszerint lélekszámuk 200 OOO, ille
tőleg 175 OOO.

3 A Cökleneli6

a jomutoktól keletre, a Görgen és Etrek felső folyása kö
zött levő hegyeken laknak, tehát a perzsa sah területén,

n
akinek 6 OOO aranyból álló évi adót fizetnek. Amennyire
a történelmi emlékezés bizonyítja, mindig e vidéken tartóz
kodtak, csakhogy régebben - úgy látszik - sokkal nagyobb
volt a számuk; mert Szofian kán idejében adó fejében
12 OOO juhot adtak Hívának és 1200 juhot a kán háztartásá
hoz, ami más törzsek adóihoz hasonlítva - amennyiben a
tekkék, szarikok és jomutok összesen csak 8000 juhot ad
tak - azt engedi következtetni, hogy lélekszámuk meglehe
tősen jelentékeny volt. Arni etnikai osztalyozasukat illeti,
húsz évvel ezelőtt gyűjtött adataim eltérnek Petruszevícsé
itól; mert ő csak hat taife-: (horda) nevez meg, mint: Kaji,
Bajandir, Kirih, Aj-Dervis, Csakir-Bek Deli, [angale-Szagri,
míg én ezeken kívül a Begdili-Karaballeart és Gerkesz hor
dákat is fölernlrtettern. A tire-v: (klán) fölszamlalasaban is
jelentékeny eltérés van adataink között s az előbb már em
lített bizonytalanság következtében lehetséges, hogy egyi
künk tudósítása sem felel meg a valóságnak. Ugyanezt
mondhatom számukról is. Annak idején turkornán bará
tomnak, Khándsannak állítása szerint a göklenek számát
12 OOO-re becsültem, amely számot Petruszevics, Bakulin
nak, az asztrabadí orosz konzulnak adatai után, 20 OOO-re,
azaz 4000 családra emeli, sőt Boele, aki 1837-40-ben e vi
déket beutazta, 12 OOO családról, vagyis 60 OOO göklenről
beszél. Tekintve azon körülményt, hogy a turkománoknak
ezen törzse legjobban ki volt téve Híva és Perzsia támadá
sainak s hogy ez utóbbi országnak határa a jelen század fo
lyama alatt közvetlen szornszéclságukig terjedt, az utóbbi
számokat nagyon tülzottaknak tartjuk, s azt hisszük, hogy
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a 15 OOO legközelebb áll a valósághoz. Minthogy a gök
lenek Irán északi szélének legszebb és legelőkben leggaz
dagabb részét lakják, eleitől fogva ki voltak téve a perzsák
üldözésének. A völgyekbe szonttatva, legtöbbet kellett
szenvedniük a budsnurdi kurdok támadásaitól s míg szá
muk jelentékenyen megcsökkent, másrészről gyakran
kényszerítve voltak letelepült életmód fölvételére.

4. A tekkéli"

mint már említettük, mintegy háromszáz évvel ezelőtt
még a Taski-Szalorok-hoz (külső Szalorok) számíttattak,
tehát szorosan véve nem tartoztak a régi hívai kánsághoz
s amennyire a történelmi emlékezés földerítheti, a Balkán
hegytől keletre laktak. Ma Akhal-29 és mervi tekkékre osz
lanak. Az Akhal - geográfiai neve a Kubbet-Dag=" északi
ágai mentében, Kizil-Arvattól egészen a perzsa Deregöz
kerületíg, helyesebben Annauig terjedő vidéknek - magá
ban foglalja az északi Kubbet-Daghnak azon művelésre
alkalmas, vízben bővelkedő részét, amely az ó- és kö
zépkorban virágzása miatt híres volt és ma körülbelül hu
szonkét: turkomán telepnek ad helyet." E területen mint
egy 30 OOO család, vagyis 150 OOO lélek lakik, mely szám
- a talaj művelhetőségét tekintve - könnyen lehetne két
szer, sőt négyszer ennyi is." Amint a hiányos történelmi
adatok bizonyítják, a tekkék ide csak lassankint terjesz
kedtek ki s a Kubbet termékeny völgyei csak százhatvan
évvel előbb, vagyis a Szefevídák bukása korában jutottak
birtokukba. Legalább így beszélte Budsnurd és Kucsan
perzsa kormányzója az oroszoknak, de ez adatok hiteles
ségén jogosan kételkedhetünk; mert Abulghazi kánnak
Bamiban, Beurrnaban és a Tedzsen mellett" már 1647-
ben turkománokkal volt dolga és nem tévedünk, ha e
turkománokat tekkéknek tartjuk, akik a Küren-Daghtóí és
a Balkántól, ahol történelmi emlékezés óta laknak, idáig elő
nyomultak és lassankint az egész területet meghódították.
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A tekke-turkománok második töredékével, tudniillik a
Meru-tekkeszi-vel (mervi tekke) hasonlóan áll a dolog.
O'Donovan,'i aki legújabban utazott e vidéken, azt beszé
li, hogy a mai mervi tekkék előbb a Tedzsen mocsár mel
lett laktak és csak a szaríkok kiszorítása után foglalták el
mai lakóhelyüket. Ezen állítás meglehetősen megegyezik a
valósággal, mert Burnes/ aki 1832-ben látogatta meg
Mervet, itt a szárik-turkománokat, Tedzsennél pedig a
tekkéket találta. Ugyanez az eset volt még tíz évvel később
is, mikor Thomson Merven keresztül megtette veszedelmes
utazását Hivaba:" de tekintve a turkománok költözködése
inek nagyon változatos történetét, nehéz volna megállapí
tani, hogy a tekkék egy ízben már nem laktak-e Merv
szomszédságában s hogy hányszor szorították ki onnan
őket más törzsek. A mai mend tekkék, akik számban és
erőben fölülmúlják elóbbi versenytársaikat, a szalorokat és
szárikokat, azon számos öntözőcsatornák mellett és szom
szédságában laknak, melyek a Murgab alsó folyásától
kezelve északi és északkeleti irányban átszeldelik a mervi
kerület művelhető talaját s melyek az itteni nomádok éle
tét fenntartó forrásokul szolgálnak. A Mervtől délre folyó
Tedzsen partjain csak egyes töredékek laknak; a mervi
pusztaság legészakibb részén pedig, az Oxus bal partján,
Csihardsuktól délkeleti irányban a Szakar" és Szájat ágait
tartózkodnak, akik szintén a tekkékhez tartoznak, de önál
ló klánt nem képeznek, mint Burnes és utána Petruszevics
is állítja. A merví tekkék összes számát Petruszevics 50 OOO
sátorra, vagyis 250 OOO lélekre becsüli, ami meglehetősen
megfelelhet a valóságnak, ha ugyan a nomádok statisztikai
adatai általában hitelt érdemelnek." Ami a tekkék alosztá
lyait illeti, az akhal-tekkéknél, telepeik helyzete szerint, ke
letről nyugat felé haladó irányban, a következő alosztályo
kat találjuk: Kökcse, Szalik, Jaszmán, Miris, Cseltek,
Kongur, Karadas-Ajak, Kara-Kongur, Aman-Sah, Szicsmaz,
Kaksal, Bükrí, Kara-Jumai és Kedzsuk ;" míg a mervi tekkék
először Tokbtamis" és Ötemis ágakra oszlanak, s az első-
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hoz tartoznak: Bek, Vekil, illetőleg Kökcse, Aman-sah, Kan,
Kongur, Ak-Vekil és Kara-Vekil, az utóbbihoz pedig:
Szicsmaz és Bakhsi. Ezen alosztályok különben az akhal és
mend tekkék mindkét Főosztályánál egyformán feltalálha
tók s meglehetősen egyeznek húsz évvel ezelőtt közzétett
osztályozásommal.

5 A Szárikok

A szárik-turkománok mindig a Paroparnísus hegység
északnyugati kiágazásai mellett, a mai Pendsdeh közelé
ben laktak, a Murgab középső folyásáig, vagyis Jolatanig
terjeszkedve; mert e név alatt előfordulnak a -Sejbaniada»
ban, a XV. század végén, Mirza Huszejn Bajkaranak Sejbáni
ellen folytatott háborúi alkalmával s mint ilyeneket említi
Abulghazi kán is," míg Szofian kán uralkodása alatt a leg
szélső szalorokhoz tartoznak. Ők tehát e vidéknek régibb
lakói, mint a tekkék, de úgy látszik, hogy a történelemben
sohasem játszottak nagy szerepet, amit azon körülmény
nek lehet tulajdonítani, hogy más turkomán törzsekkel
szemben csekély számúak. Én magam annak idejében
10 OOO sátorról hallottam, míg Petruszevics 13 000-ről be
szél, úgy hogy legföljebb 60 OOO-re becsülhetjük lélekszá
mukat. Öt fő ágra oszlanak: Herzegi, Khoraszanli, Ali-sah,
Szukhti és Bajracs s ezek ismét a következő alosztályokra:

Herzegi. Szogunali, Guldsa, Kodzsalí-Kízíl, Beden és
Kan Ii-bas.

Kboraszanli. Kazandzsí, Marnataj.
Alisah. Usztalik, Enis.
Szukhti: Dagdi-Kuli, Erden.
Bafracs. Dzsani-Beg, Erki-Guram és Szidlikű')."

Azon hosszasan tartó és elkeseredett harcok következté
ben, melyeket részint testvéreikkel, a tekkékkel és sza
lurokkal, részint a perzsákkal folytattak e század folyama
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alatt, nagyon megcsökkent a számuk, különben a leggaz
dagabb turkománokhoz lehetne őket számítani. A kultú
rának különböző korszakai, melyek Khoraszanban egy
másután feltűntek, a természetnek ezen durva fiaira is
gyakoroltak bizonyos fokú hatást; mert mint a göklenek,
úgy a szaríkok is egyet-mást eltanultak iráni szomszéclja
iktól; de itt, Turkesztán, Afganisztán és Perzsia határán a
különböző nomád és félnomád népelemek gyülekezési
pontján, nem tudott mélyreható és életerős gyökeret ver
ni a műveltség.

6. A Szalor

vagy szalur-turkománok" méltán tekinthetők törzsük legré
gibb és legnemesebb tagjának, mert amint Imr, úgy Szalor
is állítólag a mitikus Oguz-kán egyik unokájának neve
volt." Lehetséges, hogy a turkománok e töredékének etni
kai elnevezése az említett ősből származik, de az bizonyo
sabb, hogy az Oxus felé nyomuló arabok már időszámítá
sunk VII. századában e vidéken találták a szalorokat, akik
a mongolok megjelenésekor is fontos szerepet játszottak,
amint az azon korból eredő történelmi forrásokból kitűnik.
Fontosságukat bizonyítja az a körülmény is, hogy nevüket
a régi Horezmben valamennyi turkornannak gyűjtőnevéül
használták s innen erednek az Icski-Szalur (belső sz.),
Taski-Szalur (külső sz.) és Khoraszan-Szaluri (khoraszáni
sz.) elnevezések. Egyszóval itt a turkornánok azon töredé
kével van dolgunk, amely a világtörténelem színpadán leg
először lépett fel és etnikai, helyesebben generikus nevét
legtovább megtartotta. Nem csodálkozhatunk azon, hogy
ilyen, századokon keresztül rendkívül izgalmas élet mel
lett, számban nagyon megfogytak s ma már csaknem a tel
jes elpusztulás előtt állanak, valamint azon sem, hogy
mindezen idő alatt nem hagyják el a Parornamisus nyuga
ti ágainak már nagyon régóta lakott zugait. Három fő osz
tályra: Jalavacs, Karaman és Anabölegi s ezek ismét kisebb
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ágakra oszolva, ma egymástól elszórva találhatók fel
Mervtől délre, keletre és északra kisebb csoportokban;"
2000 család Mérvben lakik tekkékkel vegyülve; másik 2000
a legújabb időben perzsa földön, Zorabadban települt le, a
Heri-rud bal partján," 1000 család ismét a Murgab mellett
tanyázik, a szárikoktól délre, 400 Csihardsujban, 200
Majmeneben és 100 a Puli-Szalar mellett, Herat szomszéd
ságában. Mindezek összevéve 5700 sátort, vagyis mintegy
28 500 lelket képeznek s ez meglehetősen összevág a sa
ját statisztikai adataikkal, melyek szerint 6000 sátorból álla
nak. Én magam annak idején 8000 sátort hallottam említ
tetni. Úgy látszik, hogy a szalorok legjobban meggyöngí
ttettek ezen század folyama alatt, először a tekkék által,
akik Mervből kiűzték őket, később pedig Abbasz Mirza
herceg. Feth Ali sah derék fia által. Elcsüggedt helyzetük
ből ítélve, úgy látszik, örökre megtagadta tőlük a sors,
hogy mint harcra képes önálló nomádok még valaha föl
lépjenek a történelem színpadán.

7. Az Erszari-

turkornanok" a XVI. század közepén még a Balkán hegy
nél, az akkor még arra folyó Oxus partján laktak. Száz év
vel később Mangislakban találjuk őket, honnan az özbegek
Mangit törzse által kiszoríttatva a pusztaságra, az Üszt-Jurt
déli részén levő Kurdis és Orta-Kuduk állomásokra vonul
rak." Úgy látszik, hogy innen részint az Oxushoz, részint
Merv felé költözködtek, mert a XVIII. század első évtized
ében a Tarikhí-Mekírn-Khání Lebáb-türkmen név alatt s
mint Buhara alattvalóit említi óket." Buharában hivatalos
nyelven még máig is Lebab-türkmeni-nek, parti
turkornánoknak nevezik őket, mert az Oxus bal partjára te
leptttettek - mégpedig, amint mondják, Abdullah kán által
- ahol ma is laknak, az Oxus bal partján, Csíhardsujtól
kezdve Khodsa-Szalík-ig s csak egy kis töredék lakik
Burclalik-ban a jobb parton. Legsűrűbben laknak Kerkí
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környékén, de telepeik száma és erőssége mindinkább
fogy, minél följebb megyünk az Oxuson, úgyhogy Petek
Kiszernél, a Belkhbe vezető út átjáratánál már csak kicsiny
és szegényes csapatokban találhatók. Az erszarí-turkomá
nok generikus viszonyaira vonatkozólag, hosszabb ideig
közöttük való tartózkodásom dacára, nagyon kevés tapasz
talatot szerezhettem; mert ők mint félnornádok, nem fordí
tanak oly nagy gondot a klán-rendszerre, mint egészen no
mád testvéreik. Petruszevics a következő négy nemzetsé
get említi föl: Kara, Ulutepe, Künes és Bekaul, de én ezen
adatot, mivel csak hallomáson alapszik, nem tartom meg
bízhatónak. Az ezszarík, kiknek száma mintegy 40 OOO csa
lád, vagyis 200 OOO lélek, ma a nomád és letelepült élet
mód között levő átmeneti stádiumban vannak s a nomá
dok erkölcsi életének sok vonását már elveszítették. Mint
földművelők, már a harcias szellemből is kivetkőztek s lo
vasságuk kivételével, melyet a buharai emírnek szolgáltat
nak és azon kis töredékek kivételével, melyek Kara" név
alatt az Andkhuj körül elterülő pusztaságon barangolnak,
ritkán van alkalmuk arra, hogy a fegyverek kezelésében ki
tüntessék magukat. A rabló tekkék becsapása! ellen pedig
legkevésbé védekezhetnek. Egy szó nélkül megfizetik adó
jukat Buharának, mégpedig körülbelül huszonöt krajcárt
egy tanap földért (7 1/2 hold); foglalkoznak kereskedéssel
és iparral is, - szóval egészen lealázott alattvalói
Buharának, amely a megmérgezett kultúrájú társadalmi
életnek minden álnokságával és gonoszságával lassankint
egészen átalakítja őket. Az erszarik közt ma már igen sok
feslett életű és szenteskedő ember van, akik bátran meg
mérkőzhetnek e tekintetben a legelvetemültebb tádzsikok
kat. Valóban szomorú bizonysága ez annak, hogy mily
könnyen válhatik a természet egyszerű emberéből a hamis
kultúra rémképe!

A turkománok e hét fő nemzetségén kívül még meg kell
említenünk azon turkománokat is, akik részint a Volga
mellett, részint az orosz Turkesztánban laknak elszóródva

430



és félnomád életet folytatva, s akik az Amu-Darja kerület
ben a lakosság öt százalékát képezik, vagyis 5860 főre rúg
a számuk." Lakik továbbá a Zerefsán mellett 5000, Asztra
kanban 1781, a Szír-Darja területén 3500, tehát összesen
16 141 turkomán. A turkománokról való statisztikai adata
ink tehát következőleg alakulnak:

a) Csauclurok 60 OOO
b)Jornutok 200 OOO
e) Göklenek 15 OOO
d) Tekkék 400 OOO
e) Szárikok 60 OOO
j) Szalorok 28 500
g) Erszarík 200 OOO
b) Orosz turkornánok 16 141

összesen 979 641

Kerek számban talán Iölvehetnénk egymilliót; amint
előbb tettem, ámbár másrészt meg kell jegyeznünk, hogy
tekintve a statisztikai adatok megbízhatóságának abszolút
hiányát és a nomádok azon szokását, hogy szeretnek ma
guknak tekintélyt szerezni a valóságnak meg nem felelő
számbeli nagyságukkal - a pontos kutatás mindenesetre je
lentékenyen leolvasztja a számadatokat. Tehát akár egymil
lió, akár kevesebb a számuk - mert Petruszevics 845 OOO
re becsüli összes számukat-, annyi bizonyos, hogy régeb
ben a turkománok száma sokkal nagyobb volt, sőt oly
nagy, mint az északi pusztaságon barangoló kazak-kírgtze
ké. Mert nem kell elfelednünk, - hogy azon török népele
mek, melyek a Szeldzsukidak fölkelése óta e század elejé
ig, Szíriába, Kis-Ázsiába, Arméniába, a Kaukázusba és eu
rópai Törökországba vonultak, legnagyobb részben a
Kaspí-tenger északkeleti oldalán tartózkodó turkománok
rajainak tekintendők, - s hogy az efsár-ok (helyesebben:
ausar, elkapók), kelatí-nadiri-k és kadsarok (kadsar a. m.
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szökevény) Asztrabad körül, eredetükre nézve éppen úgy
turkománok, mint a sahszevencl-ek, terekrné-k," kara
papak-ok és más törzsek, akik a hyrkániai pusztaságról ki
indulva, csak a múlt században telepedtek le a Kur mellett
és a Kaukázus völgyeiben. E fölvételt bizonyítja először a
történelem, másodszor a nyelv tanúskodása, harmadszor a
dolog természete, mert az északkeletről délnyugat felé irá
nyuló vándorlási áramlatban mindig a leginkább nyugat fe
lé lakó törökök, vagyis a pontusi törökök voltak azok, akik
legelőször útnak eredtek. A tulajdonképpen való keleti tö
rökök közül nagyobb tömegek sohasem telepedtek le nyu
gati Ázsiában.

2. Fizikai és morális tulajdonságaik

Azok után, amiket a turkománok földrajzi elterjedéséről
mondottunk, könnyen átláthatja az olvasó, hogy általában
nagyon nehéz a fizikai karakterisztikurn egységes voltáról
beszélni. Az olyan nomád nép, mely emberemlékezet óta
rablással foglalkozott, amely a legvakmerőbb kalandokban
részt vett s amely perzsákkal, afgánokkal, tádzsikokkal,
özbegekkel, kazakokkal, kara-kalpakokkal s a Kaukázus
lakóival hosszú időn keresztül közvetlen érintkezésben
volt; - az ilyen nép csak nagyon ritkán őrizhette meg vál
tozatlanul tipikus tulajdonságait. Ha mindennek dacára
speciális turkomán fízíkurnról beszélünk, ezalatt a fizikai
jellegek azon összességét értjük, amely a régi török típus
nak a szomszéd árja népelemekkel való vegyüléséből állott
elő s amely eszerint a törökség ezen ágán mindenütt fölis
merhető. De természetesen többféle fokozatot vehetünk
észre, melyek az iráni területtől való földrajzi távolság- s a
megtörtént vegyülés kisebb vagy nagyobb volta és időtar
tama szerint különböznek egymástól. Az eredeti típus leg
tisztább alakját a csaudor-turkománoknál találjuk fel, mely
a kirgizeknél nyúlánkabb testalkatban és kisebb fejben, to
vábbá az inkább kúp alakú, mintsem gömbölyű koponya-
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ban s öt- és hatlábnyi magasság közt váltakozó termetben
nyilvánul. Innen aztán minél inkább közeledünk a hyrká
niai sivatag déli részéhez, annál inkább szembetünók az
iráni vérrel való vegyülésnek nyomai; a szakáll mindig sú
rúbb és súrúbb növésú, a pofacsontok kevésbé kiállók s
csak a kicsiny és ferdén álló szemek mutatnak török ere
detre. A jomutok és tekkék közt a gyakori fajkeresztező
dés már csaknem egészen európaias típust hozott létre,
amely körülmény már Frazer-nek is feltCfnt s amely O'
Donovant" azon nyilatkozatra indította, hogy az európai
ruhákba öltözött jomutot alig lehetne megkülönböztetni a
nyugatiaktól s éppen ilyen tapasztalatot szereztek az euró
pai utazók az oszmánokra, a turkománok legközelebbi ro
konaikra vonatkozólag. Ugyanezt lehet mondani az Irán
északi határán lakó összes turkománokról is: s ha minden
nek dacára az 1860-61-ben a tekkéknél fogságban tartott
Blocquevílle" az ó-török típusnak nagyon szembetűnő jel
legeiről, keskeny vágású szemekről, kiálló pofacsontról és
kicsiny lapos orról beszél: ez csak a turkomán fizikumnak
nagymérvben vegyült jellegét bizonyítja. A turkománokról
vett antropológiai mérések mind e mai napig nem állnak
rendelkezésünkre, de aki hosszabb ideig tartózkodott a
perzsák között és csak ezután megy e pusztai nomádok
közé, az e két faj összehasonlítása alkalmával azonnal ész
re fogja venni, hogy pl. a turkománok sokkal
fehérebbek," mint a perzsák. Gyakran találunk köztük sü
rú, fekete vagy barna szakállú férfiakat, de a ritkább sza
kállúak, vagy egész szakáll nélküliek sem ritkák s össze
hasonlítva a szikár, nyúlánk termetű iránival, a turkornán
teste határozottan húsosabb és jobban gömbölyded alakú.
Azonkívül sokkal szabadabban és rnozgékonyabban vise-
li magát, szemei tüzesebbek, de gesztikulációja nem olyan
élénk és gyors, mint a perzsáé.

Ami a nők fizikumát illeti, az - mint a pusztaságon min
denim - közelebb áll a valósi török típushoz, dacára, hogy
a hozzájuk fogságba került perzsa nők nagyobb része ná-
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luk marad és csak kisebb részüket adják el a kánságokban.
Szemeik kisebbek, pofacsontjaik kíállóbbak és hajuk is rit
kább növésű, mint a férfiaké, ezért kontyuk közé kecske
szőrt fonnak be. A mi európai fogalmunk szerint vett szép
nők egyébiránt gyakran találkoznak közöttük s ilyen eset
ben hasonlítanak Törökország szépeíhez. O' Donovan lá
tott egy ilyen turkornán Venust a Görgen partján,55 én ma
gam annak idejében többet is láttam, amint e folyónak sző
ke hullámaiban minden szégyenkezés nélkül fürödnek s
valóban van elég turkomán szűz, aki az európai festőknek
vagy szobrászoknak mintául szolgálhatna. De az ilyenek
csak kivételek, mert a női szépség éppen oly gyorsan el
hervad a munka terhe alatt, mint a puszta füve a nap per
zselő melegségétől.

A turkománok ruházata középhelyen áll a közép-ázsiai
és perzsák öltözködése közt, de mégis az előbbiek dívata
a túlnyomó. A vagyonosabbaknak az ing és nadrág fölé
húzott felöltője (csapan) félselyem, félgyapjú és csíkos,
khívai vagy buharai kelméből készül s csak rabló kirándu
lás alkalmával öltenek fel rövidebb, térdig érő kabátot. Té
len pedig két vagy három ilyen felöltőt viselnek. E ruhada
rab férfiaknál és nőknél egészen egyforma, de nyáron ez
utóbbiak csak ingben és bokáig érő, alul összeszoruló nad
rágban járnak. A gazdag nők inge félselyern, térdig ér s a
nadrágnak alul kilátszó része kartonból vagy selyemből ké
szül. A férfiak fövege az ismeretes telpek (prémes sapka),
mely körül a mollák és hadzsík turbánt csavarnak, a nőké
pedig kerek sapka, melyről hátul fátyol csüng le." Speci
ális fejdtszül szolgál a már elóbb leírt seökele;57 míg a töb
bi ékszerek, mint karperec, nyakék, pénzdarabok, korallok
stb. s főleg a tumar (a talizmán őrzésére való ezüsttok)
gyakrabban feltalálhatók náluk, mint a kirgiz nőknél. Sőt
még éjjel sem teszi le a nő magáról ékszereit és így min
den mozdulata csörrenést okoz; ha pedig nincs módja a
turkománnak az ékszerek hangját hallgatni, rabszolgája bi
lincsének csörömpölésében gyönyörködik.
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Ha a ruházkodás és ékszerek dolgában szó lehet a
szomszédos keleti kultúra befolyásáról, ez természetesen
alig vonatkozhatik az erkölcsi élet azon vonásaira, melyek
a nomád életmóddal szoros összefüggésben vannak. A
turkomán, mint nomád, általában szegény és nyomorult
embernek tűnik fel. Vagyoni állása rendkívül szegényes és
távolról sem hasonlítható össze a kírgízével, sőt e kettő kö
rülbelül úgy viszonylik egymáshoz, mint egy az ötvenhez,
vagy néha egy a százhoz. E nép közt való hosszas tartóz
kodásom alatt csak egy nomád főnököt találtam, a Koren
Dag mellett, akinek 150 tevéje és 4000 juha volt s már
Krözusnak tartották. Itt semmi nyomai nincsenek azon gaz
dag nyájaknak, csordáknak és méneseknek, melyek a jobb
módú kirgizek vagyonát képezik s akik közt gyakran egy
embernek több jószága van, mint egy egész turkornán
nemzetségnek. A jomutok Ata-baj ágának és az akhál
tekkéknek néhány nemzetsége kivételével a turkornánok
nem tudnák fenntartani életüket egyedül a barorntenyész
tésből s ennélfogva nagyon sokan földműveléssel is foglal
koznak s nemcsak nem irtóznak a csarua (baromtenyész
tő) és csomru (letelepült) osztályozástól,58 mint a kirgizek,
kiknek fülébe az egindzsi (földművelő) és dzsatak (letele
pült) szók nagyon kellemetlenül hangzanak, hanem a
csornru-k száma szemmel láthatólag növekedik és Irán
északi határán lakó összes turkornánoknál a csatornázás
életfenntartási jelentőségre emelkedett, amit a kírgízekról
távolról sem lehetne állítani.

Tekintve e lényeges különbséget nem szabad csodál
koznunk azon, hogy a turkomán, mint szegény nomád, sá
tora földíszítésében messze mögötte marad a kirgiznek s
hogy mindennapi életéből a primitív nomád állapotnak a
Jaxartestől északra még divatozó sok vonása már hiányzik.
Élelmiszereiket illetőleg rizst és kenyeret már gyakran talá
lunk náluk s általában egyes ételek jobban hasonlítanak a
kánságokban és Perzsiában szokásos eledelekhez, mint
sem a kirgizekéihez. A kirnisz (kumisz) és kazi (lóhúsból
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és lózsírból csinált hurka) csak nagyon ritkán fordulnak
elő, de annál inkább szeretik a Perzsiában készített cukros
süteményeket. A régi nomád világnézetük hasonlóképp
lényegesen megváltozott. Az év felosztása s a hónapok és
napok elnevezése már egészen mohamedán náluk, nem
pedig a baromtenyésztés különböző stácliumaiból kiindu
ló; valamint általában az erkölcsi életnek is csak azon vo
násait őrizték meg, melyek a kansagok mohamedán kul
túrájának vasígája alatt az ott lakó törököknél is feltalálha
tók. Azokból, amiket már előbb a nomádok születési, la
kodalmi és temetkezési szokásairól és szertartásairól mon
dottunk, a turkománoknál már csak kevés nyom maradt
meg és ezeket sem tartják meg olyan szigorúan, mint a
kirgizek, s aki e két nomád nép erkölcsi életének össze
hasonlításába bocsátkozik, azonnal észreveszi, hogy a
turkománok sok-sok évszázaddal előbb elváltak a török
ség zömétől, mint a kirgizek, s hogy törzstestvéreikkel már
nagyon régóta nem állnak érintkezésben. A földi javakban
való hiánynak lehet tulajdonítani, hogy a turkornán min
dig készebb és alkalmasabb volt a rablásra, mint a kirgiz;
mert mfg ez utóbbinak a baranták iránt való hajlama in
kább a kalandhajhaszatban és a batir (hős, bátor) tisztele
ti cím elnyerhetésében gyökeredzik, addig az első inkább
élelemszerző módnak, életforrásnak tekinti az ala
manokat59 s valóban ezek és a csatornák nélkül a turko
mán nem tudná fenntartani életét. A következő szólás
mód: «Hitet és barátságot a pusztán találsz, de kincseket
Perzsiából hozz», már közmondássá vált, s még az előke
lők gyermekei is erre vannak utalva.

Az eltérésnek már említett momentumai legszembetü
nóbbek a nyelvben és népköltészetben. A turkománok nyel
ve, mint már említettük, az anatóliai nyelvjáráshoz áll leg
közelebb s elsősorban a vokálisok nyújtása és a konszo
nánsok lágyítása által tűnik ki, ott, ahol pl. az azerbajdzsá
ni dialektusban rövid, illetőleg keményhangok fordulnak
elő. Valamint az oszmán-törökben és magyarban, úgy a
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turkománban az első szótagon van a hangsúly, de azon
különbséggel, hogy a szó utolsó tagját gyorsan ejtik ki, sőt
csaknem egészen elnyelik. Összehasonlítás céljából
Makhpurnkulí-nak egy versét közöljük, lefordítva az osz
mán és csagata] nyelvjárásra."

Turkoman.
Jomut Gökleng ajdib özündín
Csikcli kosun öngi ardi bilinmez
Szaflarna] csikcli destí-deban clourinclin
Jüren joli konan jurcli bilinrnez.

Oszmán:
Jomut Göklen ajdíb kenclinden
Csikti aszker öni ardí bilinmez
Szaplarna] csikti destí-dehan clevrinclen
Jüren joli konan jurtu bilínmez.

Csagataj.
Jomut Kökleng ajtib ozündín
Csiktí cserig öngi arcli bilingmej dur
Szaplarna] csiktí destí-dehan tikrüszinclin
Jürgen joli kongan jurti bilingmej clur.cxc,

Az oszmán és turkomán dialektusok alaktani egyezésé
nek momentumait «A turkornánok nyelvéről» című érteke
zésernben" találhatja fel az olvasó; ami pedig a szókincset
illeti, az összehasonlítás e tekintetben is jelentékeny egye
zést mutat fel, csakhogy természetesen nem az isztambuli
efendik nyelvét, hanem a régibb oszmán nyelvemlékeket,
vagy az anatóliai törökök beszédét kell a hasonlítás alapjá
ul venni. - Még szernbetúnóbb lesz a különbözés Közép
Ázsiai egyéb nornádjaitól, ha a turkománok szellemi pro
duktumait közelebbről szemügyre vesszük. A népköltészet
azon különböző műfajai közül, melyeket a kírgízeknél em-
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lítettünk, a századokig tartó szomszédság dacára egy sem,
vagy legalább nagyon kevés honosodott meg közöttük. A
közmondások inkább az azerbajdzsáni és anatóliai törökök
közmondásaihoz hasonlítanak; az északi nomádok balladái,
hősmondái, lakodalmi és gyászdalai közül itt csak nagyon
kevés ismeretes, de a Köroglu-románcok s Fuzuli, Bidil és
Mesreb költeményei, melyeknek eredeti szövege azerbaj
dzsáni, a turkomán dialektushoz alkalmazva, általános ked
veltségnek örvendenek. Az első helyet természetesen
Mahdumkulinak'"?", a nemzeti dalnoknak költeményei fog
lalják el, akit - mint «Közép-ázsiai utazás-om-ban (első ki
adás 291. lapján) említem - félig-meddig szentnek tartanak.

Ami a turkománok vallásosságát illeti, ez leginkább csak
külsőségre terjed ki s még a köteles szertartási törvényeket
is inkább csak az idősebbek tartják meg, amely körülmény
annál csodálatra méltóbb, mert az írás és olvasás oktatása
főleg a tekkék közt nagyon el van terjedve, úgyhogy a
turkomán, szemben a kirgizzel, e tekintetben a műveltség
nek sokkal magasabb fokán áll. Tizenkét éves koráig a leg
jobb úton halad a nomád gyermek, de mihelyt suhanccá
lett, minden gondját a fegyverekre, lovakra és rabló kirán
dulásokra fordítja, s a molla szavaira nem hallgat annyira,
mint a bűnökben megőszült szerclar (vezető, vezér) babo
náira és előítéleteire. Csak mikor már testi ereje lankadni
kezel, mikor érzi, hogy a földi törekvésekről le kell monda
nia, csak akkor közeledik lehajtott fővel az alhond (tanító)
sátorához, csak akkor kezel hallgatni a vallás intéseire, ak
kor végezi rendesen imádkozásait, spekulatív és ábrándo
zó lesz, gúnyolja a földi élet mulandóságát s azon fárado
zik, hogy minden cselekedetét a leuda-joli 6

' (isten útja, az
arabos Ji szebil-ullab törökre való fordítása) színében tün
tesse föl, szóval akkor lesz igazán vallásos emberré. Ekkor
aztán a vallási kérdés a szunniták és sűták felekezetének
vitája körül forog, mintha a síita perzsák rablásában és gyil
kolasában eltöltött múltját akarná igazolni. Ámde ez alap
jában véve hibás föltevés, mert a turkomán még a legvaló-
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dibb szunniták közvetlen szomszédságában is egész életé
ben csak rabló lett volna s mert a felekezeti gyűlölség csak
hitvány ürügy. A herati mollák fetvája, melynek értelmében
a turkománoknak meg van engedve, hogy a síitákat hitet
leneknek tekinthetik s a perzsákat rabszolgákul eladhatják,
csak szemtelen képrnutatáson alapszik, mert hiszen jól tud
juk, hogy a turkománt akkor sem furdalja lelkiismerete, mi
kor szunnita afgánokat, herátíakat és hindosztániakat ad el,
ha ilyenekre szert tehet; sőt e vallási privilégiumot maga a
turkomán találta ki. Bármennyire különös is, de tény, hogy
az iszlám a turkománok között, a kánságok közvetlen
szomszédsága s a kivai és buharai mollák ernyedetlen tö
rekvése dacára, nemigen tudott mélyebben gyökeret verni,
mint a kirgízeknél. Ez utóbbiak közt legalább vannak a
szultánoknak és a baj-oknak házi molláik, van náluk - leg
alább tisztesség kedvéért - bizonyos vallásos műveltség,
míg a turkomán a saját törzséből való mollára is éppen
olyan ellenséges szemmel tekint, mint Teheranra és
Meshedre. Csak egy tekintetben, t. i. hads (az Arábiában
levő szent sírokhoz való zarándoklás) dolgában múlja felül
a turkomán a kirgizt; mert a hyrkániai sivatagon több no
máddal találkoztam, akik megtették a Mekkába és Mediná
ba vezető hosszú utat és hadzsi címükre nagyon büszkék
voltak, mely esetet a kirgizeknél nagyon ritkán találjuk fel.

A mondottak után jellemük rajzolására térve át, túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy a turkomán az egész törökség leg
elvetemültebb tagja, s a turkomán társadalom nem egyéb,
mint rablótarsasag, melyet a létért folytatott harcban s a
szenvedély vad kitöréseiben a társadalmi életnek, vallás
nak és humanitásnak semmi, bármennyire elfajult törvénye
sem korlátoz s melyre a vallás, a kor tisztelete és a deb
(szokás) csak kivételesen tud enyhítő hatást gyakorolni. Az
engedelem, függőség és rabszolga fogalmakat ugyanazon
szótővel fejezi ki;61 nehezebbnek tartja nyakát meghajtani,
mint elveszíteni s a fa árnyéka éppen oly átkozott előtte,
mint a felsőbbség védelme. A társaclalmi állapotok e bor-
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zalmas voltának oka nem annyira az embernek speciális
elvetemultségében, mint inkább a politikai viszonyokban
és a hazai földnek sivár természetében rejlik. Ahol ez utób-
bi tényező kedvezőbb, ott a turkomán levetkőzte jellemé
nek vadságát és békeszerető, jószívű emberré vált. Példa
kul szolgálnak erre az Oxus bal partján félig letelepült
erszárik s főleg Kiva délnyugati részén lakó jornutok, akik
közt annak idejében a legszelídebb embereket találtam. Az
ogurdsali klán sem érdemli meg a szemrehányást, sőt a
Görgen mellett lakó jomutok között is vannak békés keres
kedők, akik elutaznak Bakuba és Asztrakánba kereskedel
mi célból és testvéreik rablóvoltáról rosszallólag nyilatkoz
nak. - A turkománok jellemének fényoldala a határtalan
vendégszeretet és az adott szó megtartása, melyhez szoro
sabban ragaszkodik az idegenek és más vallásúak, mint sa
ját törzstestvérei irányában. Vannak rá számos példák,
hogy a turkomán az előtte különben gyűlöletes perzsáért,
ha ez védelméért folyamodott, életével állott jót s hogy ha
tártalan kapzsisága dacára megtartotta a pénzügyekben kö
tött szerződést. Továbbá a turkomán sok tekintetben a ter
mészetnek egyszerű gyermeke s ami őt rablóvá tette, az
minclenelőtt azon századokig tartó üldöztetés, melynek
minden oldalról ki volt téve, amennyiben, a kara-kalpakok
kivételével, egy nomád társaságot sem ismerünk, amely
oly gyakran változtatta volna saját hazáját és amelynek
olyan ingadozó lett volna száma, mint éppen a turkománé
E kívülről eredő nyomáshoz még a legtöbbször önfenntar
tási ösztönből származó testvérharc is csatlakozott, amely
harcot leginkább a fűben gazdag legelők és az évnek csak
bizonyos szakában bő víztartalmú folyókból levezetett csa
tornák birtokáért vívták. A fű és víz itt az életfenntartás fő
eszköze s ezért nem lehet csodálni, hogy azt az elkesere
dést, mellyel pl. a jomutok és tekkék, vagy a szárikok és
szalorok viseltettek egymás irányában századokon keresz
tül, s azt a kérlelhetetlen dühöt, mellyel egymást irtották és
pusztították, a nomádok lakta pusztaság más részén nem
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lehet feltalálni. Ilyen hibákat ugyan részben a kírgízeknek
is szemükre lehet hányni, de ezek az egyes hordákat és
nemzetségeket testvéreiknek tekintik és már többször
egyesültek valamely közös érdekben, amire azonban a
jomutok és tekkék történetében nem találunk példát.

Mint annak idejében a turkománoktól hallottam, e test
véri villongás fölött való bánat következtében halt meg
Makhdumukli, a nemzeti költő, a múlt században s ugyan-
ez a testvéri villongás az, mely az oroszok növekedő hatal
mát elősegíti, és a századokon keresztül ritka szenvedé
lyességgel védelmezett turkomán szabadság elvesztésének
fő oka. E nép történetének ezen újabb fordulata miatt
egyébiránt sem a turkománok, sem a többi népek nem pa
naszkodhatnak. A turkománok azért nem, mert a közöttük
lassanként elterjedő társadalmi rend védelme alatt termé
szetesen akaratuk ellenére megtelepíttetve, Perzsiának az
ókorban félelmessége miatt híres északi részén ezentúl
csendben és békében élhetnek. Ami a szomszéd tartomá
nyok előnyét illeti, alig szükséges fölemlítenünk, hogy
azon hatalmasságát, melyet e fejetlen és független nomá
dok emeltek a kereskedés és közlekedés ellen, most a
rend és nyugalom beálltával lassanként leomlik s Ázsia dé-
li és északi része között a szabad közlekedés helyreáll.
Nem a természet, hanem a puszták korlátlan fia volt az, aki
a műveltség elterjedését megakadályozta. Hazájában egyfor
mán hajótörést szenvedett úgy a görög és római, mint a ré
gi perzsa kultúra törekvése s hogy mily eredménytelen volt
a mohamedán műveltség terjesztése is, bizonyítják azon vé
res harcok, melyeket a Szamanidák, Ghaznevidák,
Timuridák és újabban az irániak folytattak Ázsia e vidékén.
A mi európai kultúránkat szemelte ki a sors arra, hogy amint
e régi világrészben mindenütt, úgy itt is terjessze a világos
ságot s habár jobban szeretnék is, hogy a világosság egy
más, dúsabb és alkalmasabb fényforrásból sugározzék ki,
mindamellett örömmel kell üdvözölnünk ezen fényforrás vi
lágosságát is. Még csak két évtized múlt el azóta, hogy e so-
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rok írója szüntelenül életveszéllyel küzdve, mezítláb és ron
gyokba burkolva járt a turkománok közt, hol nyomtalan uta
kon, a homokba térdig süllyedő teve hátán csak csígalépé
sekkel haladhatott - s ott ma már szilárd síneken villámgyor
sasággal repül a gózkocsí s a nyugati kereskedő és kutató
tudós szinte otthonosan érzi magát. Igen, a turkománok ere
je immár megtörött és gyorsabban törött meg, mint a kirgí
zeké, s nemsokára megérjük az időt, mikor a műveltségnek
az óvilág két ellenkező pontjából kiinduló fénysugarai e
ponton - hihetőleg békésen - összetalálkoznak.

Makhdumulki dívánjából

Záradékul néhány költeményt közlünk Makhdumukli
nak, az ünnepelt nemzeti költőnek dívánjából. E költemé
nyekben visszatükröződik e nép életének sok vonása, de
még inkább a mohamedán kultúra törekvésének szel
leme_<,,

Alaman (rabló kirándulás)

A jomutok s göklenek csapata magától fölkerekedett
És senki sem ismeri sem elő-, sem hatvédüket.
Távol vidékekről, messze pusztákról jöttek ide,
Senki sem ismeri útjukat, melyet választanak,
táborukat, melybe vonulnak.
A holló kiköt a sólyommal
S a zajtól remeg szikla és hegy.
Mintha gyökeret vertek volna a földbe, szilárdul megállnak,
Senki sern tudja, ki oroszlán, róka és farkas közülük.
Háromezren vannak a clárclavetéí hősök,
Négyezernek fényes ércpuska]a van;
S ha a tekkék rohanva alazüdulnak,
Nem tudja senki, melyik közülük nomád vagy letelepült.
Jéínek, hogy a szunnitaknak tiszteletet szerezzenek,
Szétclúlnak várakat s kerteket puszutnak el.
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Rohammal veszik be Jszfahan városát
S falvakat, melyek számát (hármat vagy négyet) senki sem tudja.
Makhclumukli' a harctéren van Ali,
Nézel, mit művel Omár és Oszmán!
Visszhangzik a világ lovak nyerttésétól,
Senki sem ismeri a koraszáni talaj minőségét (föld-e avagy por).

A hős

Ha egy moszlim szökik két nem hívő elől,
Nagy követ érdemel fejérel
Csak az a hős, kinek szíve kemény,
Kinek a keble tág, elméje élesült.
Nagy térben mint a holló, óvatos legyen,
Mert sokat ér az okosság a maga helyén.
Tigrisként jelenjen meg a küzdőtéren
S mint róka, ravaszsággal éljen mindenütt.
Ha áll, helytálljon, mint a kőszirt,
De egy tért áthasító paripa is kell.
Az agyrém, melyet a hős fejében táplál,
Bizton kitör s hasában el nem rothad'
Maga helyén bátorság lesz a ravaszság,
Ámde használatára férfi kell.
A ló kell, hogy fusson s a futót elérje,
Hogy jó nagy félelmet gerjesszen s frissen neki vágtasson.
A mindent fölülmúló képzelethez
Húsz-harminc éves ifjú tartozik.
Ki mint a sas szárnyával hangosan csapkod körül,
Ki saját életéről és családjáról szívesen lemond,
Ki mint a farkas szét((zi a birkanyájat:
Az ilyen férfi kell a hősnek társul.
Makhdumukli lelkesúé a hős ifjakat,
A kék páncélról most hát piros vér csepeg.
Vadkanként kell a rohamnál neki futni
És átkarolni, mint a medve.
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A dohányzás ellen

Isten akarattal fölruházva küldött a világba,
Tégy, amit akarsz, ó te dohányos'
De az rtélószék el6tt majd az ítélet napján
Ugyan mi lesz mentséged, ó te dohányos?
A tested fogy, eród kevesbedik,
Sokat beszélsz, eszed csekélyebb lesz.
Ingerli valami ideged, csikland]a húsodat,
Ezek ismertet6 jeleid, ó te dohányos'
Hagyd abba ezt a hasztalan kínzást,
Ágyékod kialszik, lelked ég ilyen tettől,
Tűzzel telik meg hasad csakhamar,
Belsódben maradnak a sebek, ó te dohányos'
Mindkét világban árt ilyen görbe út;
I-Ia férfi vagy, válaszd inkább az egyenes utat.
A nem imádkozó, hazug és tolvaj mellé
A félelmes napon a dohányos is sorakozik.
Makhdumukli' istenem közelebb van hozzám, mint életem.
A pipa keserűség, a test csak fold,
A vétek róka.

Semmit se végez ott a róka (a föltámadás napján), ó te dohányos'

A kedveshez

(

Ó kedvesem, még nem is láttalak,
Gerle vagy-e vagy csalogány, mi vagy?
Bánatos szívemet meg akarom menteni képecltől,
Kerti rózsa vagy-e, mi vagy?
Koránolvasó, szejd vagy kodsa,
Pohárnok vagy-e vagy bor, mi vagy?
Szél, nap vagy éj,
Hoki vagy-e vagy nap, mi vagy'
Pézsma vagy illatos ámbra vagy-e,
Nem mondhatom meg. Polus vagy zodíakus vagy-e?
Tenger vagy hullám.
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Örvény vagy-e vagy vihar, mi vagy?
Arany, ezüst vagy gyöngy,
Legmagasabb ég vagy-e.. .. mi vagy?
Rubin, korál vagy drágagyöngy,
Szövetnek vagy-e vagy fény, mi vagy?
Makhdumukili! mondj le a tiszteletről s méltóságról,
Vagy hagyj föl e hasztalan igyekezettel;
Drága barátodat elfelejted,
Részeg vagy őrült vagy-e, mi vagy?

JEGYZETEK

1 Jajik értelme szó szerint: széles, kiterjedi (a jaj, kinyújtani, ter
jeszteni, teríteni igéből képezett nom. verbale), amely elne
vezés okát megérthetjük azon körülményből, hogy ez volt
az első legnagyobb folyó, melyre a törökség bukkant, ke
letről nyugat felé nyomulásában.

2 Lásd Desmaisons kiadásában a szöveg 37. lapját.
·' Proceedings of the Royal Geographical Society, I. k. 164.
' U. o. 168. lap.
5 Az Etek jelentése törökül: szegély, margó; a Dameni-Kuh-é

pedig perzsául: hegyszegély, hegy széle, ami alatt az észa
kon húzódó hegységnek északi irányban való kiágazását
kell érteni.

6 Gesta Dei per Francos, 1061. lap (Yule után idézve).
' Az oguz-ból, a szóközépí guttaralis elveszésével, éppen úgy

lett úz, mint a dogru, egri és agiz szókból a mai oszmán
törökök nyelvében doru, ori, áiz.

8 Lásd Rasid-ed-din -Dsarní-et-tevarikh- cfmű művének 13. I. (a
Berezin által Kazánban 1881. kiadott török fordításban) hol
e mondat következőleg hangzik: Oguzning barcsa kavmin
ol vakuitta türkrnen tep ajtur ircliler. - E munkában legin
kább e török fordítást használtam, mert a perzsa szöveget
nem tudtam megkeríteni.

9 L. Yule-nál Marco Polo kiadásának I. k. 44. I.
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'° Codex Cumanicus bibliothecae ad templum clivi Marci
Venetiarum. A magy. Tuel. Akadémia költségén kiadta gr.
Kuun Géza, Budapest, 1880.

11 Lásd a Zeitschrift der cleutschen morgenlandischen
Gesellschaft XX. ktetében A Wickerhauser által kiadott szel
dzsuk verset.

12 Lásd "A turkománok nyelvéről", Vámbéry A. (Nyelvtudomá
nyi Közlemények XV. Jc).

u Abulghazi mangislae türemeru-vo; beszél (ed. Desmaisons, 201.
1.) I-faszán-Kuli kánnak e néppel folytatott harca alkalmával.

11 Mehemmecl-Szalih herceg egy hőskölteménynek írója, mely
ben részletesen elbeszéli Sejnánínak Közép-Ázsiában vég
hezvitt tetteit. L. erre vonatkozólag a most megjelent
-Sejbani-name- című munkámat. (Budapest, 1885).

15 Abulghazi (eel. Desmaisons) 209. 1.
'" Abulghazi csauldur-i ír, mely alak, mint alább látni fogjuk,

jobban megfelel e szó tulajdonképpen való jelentésének.
17 Idézett munka 207. 1.
18 Úgy látszik, hogy az Oxusnak északkeleti irányban való el

hajlása nemcsak emberi kéz merve, hanem összefüggésben
áll e folyónak lassú és nehézkes folyásával s a Káspi-tenger
keleti partjának folytonos emelkedésével is. Ezen elhajlás
nak idejét nem lehet pontosan meghatározni, mert Anthony
Jenkinson, az angol utazó, aki 1558-ban látogatta meg e vi
déket, csak azt hallotta, hogy az Oxus a Káspi-tengerbe öm
lik. Minden valószínCfség szerint két ága lehetett e folyónak,
amint a geográfusok is fölteszik.

" E név régi alakja, mint Abulghazi-nál olvassuk, csaudur volt
s töve csaul- (kiáltani, nyeríteni) ige. V. ö. csaudur; csődör
(t. i. nyerítő).

20
Imrajli a régibb imr-ili, Imr népe, alakból származott, leg
alább Abulghazt csak az Irnr nevet ísmerre."?"

" Lásd ezen a Káspi-tengeren túl levő kerület egykori orosz
parancsnokának Tifliszben, 1880-ban megjelent értekezé
sét, Ch. Marvin "Merv and the mastealing Turcomans- című
művében (London, 1881) angol fordításban, 50. I.
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22 Lásd Abulghazí-nál 226.1.
" U. o. 348. I.
21 Az Imr, mint a Szalor, a legrégibb etnikai nevek egyike.
21 A [omut név, úgy látszik nem egyéb mint a régi jom, új tö

rök jon, nép és a mongolban és ujgurban használatos o/
pluralís-képzó összetétele.

26 Másképpen: köklen vagy kökleng, mely szónak tulajdonkép
pen való jelentése -kövér, gazadag», esetleg -zöldes, kékes»

27 L. Petruszevics-nél Marvin -Merv and the manstealing
Turcornans- című művében, 56. I.

28 Tekke jelentése: bak.
'" Az Akhal aránylag újkori eredetű név, legalább Abulghazí

nem ismeri.
30 L. Petruszevics-nél, Marvin idézett műve 72. l.
3' Alíkhanov, legújabb tudósításában 194 000-200 OOO lélekről

beszél.
·12 Abulghazi így írja: Burma és Tezzen, egyszersmind ez utób

bit jir-nek, azaz: hely-nek s nem folyónak nevezi, amint ma
is tesszük (eel. Desmaísons, 321).

" Lásd The Merv Oasis, by Edmond O'Donovan (London,
1882) II kötet 172-173. l.

'' Travels into Buhara, vol. II. 253. I.
·" Lásd Sheil, Glimpses of Life and Manners in Persia (London,

1856), 358-361. l.
'6 A Szakarokat -Közép-ázsiai orazasom-ba» (279. I.) a

tekkéknek Bakhsi nevű ágához soroztam.
'' A legújabb időben egy másik orosz utazó, név szerint

Alikhanov Avarszki, a mervi tekkék sz::ímát 46 OOO sátorra,
vagyis 230 OOO lélekre becsüli, mely összegből 36 OOO sátort
a tekkékre, 10 OOO sátort pedig a Mervben lakó akhal
tekkékre, erszarikra, szalorokra, szaríkokra stb. számít.

·"' L. Petruszevics-nél Marvin id. műve 70-72. I.
'9 A Toebtamis jelentése: megállott, Ötemis-é pedig: a tovább

ment, az e/haladott, a toehta-, illetőleg öt- igéből.
'
0 Lásd műve 209 I.
'' Petruszevícs után, a hibás elnevezések kiigazításával.
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" Ezenkívül még Szalar és Sxalir alakban is előfordul. Leghe
lyesebb ezen utolsó kiejtés, t. i. tompa, illetőleg méhyhangú
i-vel (orosz bl).

" Lásd Abulghazi, 27. I. és Dsami-et-Tevarikh (török kiadás
ban) 11. 1.

11 Lásd «Közép-ázsiai utazas=om 278. I. - Petruszevics (lásd
Marvin id. műve 89. 1.) a főosztályokat Kipcsak, Dezerdu
(Ordui') - Khodsa és Karamán nevek alatt említi föl, de ne
héz volna meghatározni, hogy melyik a helyesebb adat.

45 Proceedings of the Royal Geographical Society, vol. V, 1. sz.,
11. 1. Lessar's second journey in the Turkornan country.

" Lásd Abulghazi 206. I.
47 Uo. 267. - Az Orta-Kuduk (középső kút) a mai

turkornanoknal Orta-Kuju, Kordís, Abulghazi szerint, vadász
terület volt, ma a Khívába vezető úton, lgdir és Bala-Isern kö
zötti állomás neve.

18 Lásd Buhara története, írta Vámbéry Ármin II. kötet 139. lap.
49 Ezen Karak nemzetségük szerint erszarí-turkornanok, tehát

ez alkalommal kiigazítom azon korábbi nézetemet, mintha
e nomádok önálló törzset képeznének.

5° Kosztenko-nak a Turkeszranszki Kraj-ban (326. 1.) az Arnu
Darja területre s azonkívül a zerefsaní és Szír-Darja vidékre
7500 turkománt számít.

51 Sabszeoend, helyesen: sah-szeven, akiket a (perzsa) sah sze
ret. Mint e név mutatja, ezek olyan turkománok voltak, akik
a perzsa zászló alá csatlakoztak. Terekme a türkmen név
hamis arab pluralísanak, terakeme-nek elferdítése.

52 Lásd The Merv Oasis, I. k. 231. I.
53 A Tour du Monde, l-re année, 28. szám, 225-272. lapjain,

Quatorze mois de captivité chez les Turcornans par Henri
de Gouliboeuf de Blocqueville, 246.

" Ez kevésbé vonatkozik az arc színére, mert a folytonosan sza
bad ég alatt való tartózkodás arcbőrét egészen megbarnította.

" The Merv Oasis, I. 232.
56 Ezt a fátyolt, előre húzva, az áll és nyak eltakarására hasz

nálják.
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57 A turkomán nők seökeléje bőrből készül s vörös vagy sárga
kendővel van beborítva, felül lapos és körülbelül fél méter
magas. Felső része csipkékkel és kerek ezüstdarabokkal
van díszítve, míg két oldaláról a fátyol csüng le. A turkornan
nők seökeléje körös-körül díszített.

'" Ez osztályozás neve a turkománoknál csomucs, letelepült és
gezek, vándorló, nomád. Ez utóbbi nem egyéb, mint a ka
zak szó magashangú alakja.

" Alaman, az alakrnan (lovasság) szóból ered.
60 Lásd Nyelvtududománví Közlemények, XV. k. 19. lap.
61 Lásd Nyelvtudományi Közlemények, XV. le 19. lap.
" Kuda joli-val fejezik ki az istennek tetsző cselekedeteket,

mint pl. a szegényeknek alamizsnát adni, az özvegyeket és
mollakat védelmezni, valamely imádkozó helyet építeni stb.

63 V. ö. kul-luk, engedelmesség, kul ak, fül és kul, rabszolga
64 Lásd Nylevtud. Közi. XV. köt. I. füzet.
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III. VOLGA- 
•• •• ••

TOROKOK

I. KAZÁNI TATÁROK

Semmi sem győzhet meg jobban bennünket az iszlám
nak szívósságáról és követőire gyakorolt erős befolyásáról,
mint az, ha a kazáni tatár név alatt ismeretes törökök tör
ténetét tárgyilagos vizsgálat alá vesszük. Még nem állapí
totta meg teljes bizonyossággal a történelem, hogy ezen
482 809 lélekből álló1 nép mikor és hogyan foglalta el a ka
záni kormányzóságot, melyben - három kerület kivételével
- ma lakik. Míg némelyek azt vélik, hogy e törökök a kip
csakí horda azon töredékének utódai, mely a XIII. század
ban délről északnyugatra nyomult és a Káma vidékét meg
hódította, tehát keletről jutott mai hazájába; addig mások
azon népelemeket akarják fölismerni elődeikben, melyek a
régi bulgár birodalom felbomlása után, a mongol seregek
pusztító árja elől menekülve Bular és később Kazán' váro-
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sát alapították, melyből az 1445. évben, Mahmutek alatt a
kazáni kánság nőtte ki magát. Úgy látszik, hogy e két föl
tevés kiegészíti egymást; mert ha a mai kazáni tatárok túl
nyomó számában az egykori Bolgárország török népét
gyanítják - a bulgár inkább politikai, mint nemzeti név, -
másrészt éppen oly valószrnú az is, hogy más, az Arany
Hordával összeköttetésben levő törökök is vándoroltak
délkeletről Kazánba és itt letelepedtek. A túlnyomólag no
mád karakter dacára sohasem zárkózhattak el a törökök az
olyan kultúra befolyása elől, mely társadalmuk patriarchá
lis szelleméhez alkalmazkodott és azonfelül még nemzeti
szenvedélyeíkre is tekintettel volt. Arni ma Buhara a kírgí
zekre, turkornánokra és üzbégekre nézve, ugyanaz volt a
régi Bolgár, miután 923-ban az iszlámot fölvette, azon kor
és azon vidék török népeire nézve s mikor az észak-azsíaí
mohamedán világnak e hatalmas központja elenyészett,
Kazán annál könnyebben átvehette a régi Bolgár vezérsze
repét, mert Szara], a kipcsaki kánok ideiglenes székhelye,
egyes épületei dacára, tulajdonképpen csak sátrakból álló
szállás volt s sohasem vált igazán állandó teleppé, tehát
nem is lehetett a politikai erővel egyesített mohamedán
kultúra tulajdonképpen való központja.

Tehát akár keletről, akár délről jöttek s akár bolgároktól,
akár kípcsakoktól származtak a kazáni tatárok, túlnyo
mólag török eredetüket egyáltalában nem lehet kétségbe
vonni. De másrészt éppen oly bizonyos az is, hogy e nép
nek etnikai alakulásában jelentékeny részük volt a Volga
középső folyásánál emlékezetet meghaladó idő óta lakó
ugoroknak, név szerint a votjákoknak, rnordvinoknak és
cserernrszeknek, mert itt az iszlámnak a XIII. századtól a
XVI-ikig korlátlan uralma volt s hogy mily szívóssága van
e vallásnak, legjobban bizonyítja a csuvasok példája. Na
gyon természetes tehát, hogy a mai kazáni tatárok fiziku
ma egyrészt a török-tatár és ugor faj jellegeinek tarka ve
gyületét képviseli, másrészt pedig - s ez áll a többségről -
azon speciális török típust tünteti föl, amely nyugati Szíbé-
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riától, név szerint a Toboltól fogva egészen a Volgáig volt
feltalálható már az ókorban is, vagyis egy olyan nép típu
sát, amely sokszor változtatta politikai nevét és sok rokon
elemet fölvett magába, de egészben véve mégis hű maradt
magához. Minthogy tehát ez az én nézetem, akarom mon
dani: tökéletes meggyőződésem, nem érthetek egyet azon
etnográfusokkal, akik a mongol fiziognómiának itt-ott ész
revehető nyomait azon mongolok hatásából magyarázzák,
akik a XIII. században a Volga vidékére betörtek és a kip
csakí birodalmat alapították. Figyelmeztetvén az olvasót a
speciális török típus minőségére, szükségesnek tartjuk ki
emelni, hogy a mongol fajnak a kazáni tatárokon szórvá
nyosan észrevehető jellegei nem annyira Dzsingiz kán se
regének tiszta mongol elemeitől, mint inkább azon, az ere
deti fizikumukat jobban megőrzött törököktől erednek,
akik a mongolok seregében szolgáltak, mert - mint már
említettük - a Volga vidékén valódi mongolok csak igen
csekély számban jelentek meg.

A mondottak szerint tehát a kazáni tatárok külső megje
lenésében nem fogunk egyformaságot találni. Testük ma
gassága többnyire középszerű, jól megtermettek, magas
mellűek és széles vállúak. Bőrük színe sárgás, arcuk hosszú
kás és szabályos, pofacsontjaík nem nagyon kiállók, nya
kuk rövid, szakálluk ritka és alig fedi el az arc alsó részét.
A nők jobban megőrizték a török őstípus pregnáns nyoma
it, amit különösen a jobban kiálló pofacsontok és a ferdén
s keskenyen metszett szemek árulnak el. A himbálódzó já
rás, melyet Rittich3 különös ismertetójelnek tart, nem más,
mint az általános keleti divat, a re/tari kbtraman, amit a
keleti költők a szellőtől megmozgatott ciprus hajlongásá
hoz hasonlítanak és a női szépség egyik kellékének tarta
nak. Annak oka, hogy a nők típusa miért maradt meg itt
tisztábban, mint máshol, azon körülményben rejlik, hogy
iráni és cserkesz rabnők bevitele nem oly gyakori eset,
mint pl. Közép-Ázsiában és Törökországban. A nőket álta
lában szépeknek lehetne nevezni, ha nem rútítanánk el
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magukat szépítőszerekkel; ugyanis az arcnak és szernöldö
küknek bemázolása és a fogaknak feketére festése a mi
esztétikai érzékünkre nagyon kellemetlenül hat.

E leírással ellenkezőleg Erdmann' így rajzolja a kazáni
tatárokat: hosszúkás arc, szürke vagy fekete nagy szemek,
hosszú és keleties orr, kicsiny állkapocs, vastag ajkak és
széles vállak. A nőket is szépeknek írja le szemlátomása
után, de pofacsontjukat ő is kiállóbbnak találja, mint a fér
fiakét. A szépítőszereknek gyakori és nagyon elterjedt
használatára vonatkozólag egyetért Erdmann Rittich-hel és
más újabb etnográfusokkal.

Ami a kazáni tatárok öltözetét illeti, az középhelyet fog
lal el a közép-ázsiaiak túlságos hosszú és bő ruhái, meg a
nyugati törökök rövidebb, de szintén bő ruhái között. Ter
mészetesen itt is, mint a mohamedán országokban minde
nütt, a vallási szabályok az irányadók a ruha alakjára és
szabására nézve, de mindennek dacára észrevehetjük,
hogy az Arany Horda udvarában uralkodó divat itt intenzí
vebb befolyást hagyott maga után, mint közép és nyugati
Ázsiában. Aki a XVI. századból eredő Sejbaniname gazda
gon színezett képeit pontos figyelemre méltatja, minden
esetre észre fogja venni, hogy a mongoloknak a Tímuridák
korabeli viselete, amint e műből látjuk, és a mai kazáni ta
tárok viselete között csak egyes hasonló vonások vannak;
mert míg az első szembetünóleg szúk volt, amint lovas
néphez illik, addig ez utóbbi észrevehetőleg széles és bő,
amint az iszlámnak szigorú rendelete kívánja, melynek ér
telmében a test körvonalainak nem szabad láthatónak len
niük. De a zilan nevú, ujjatlan alsóruha és a boglárokkal,
csatokkal s gombokkal való fényűzés határozottan a régi
Szaraj dívatvílaganak maradványa, valamint a szerény fel
öltő közép-ázsiai eredetű. A nők öltözete sokkal díszesebb,
mint a perzsa és közép-ázsiai nőké. Az ing fölé két, na
gyon testhez álló mellényt öltenek föl, melyek közül az
egyik ujjas, a másik ujjatlan; míg a mellet különféle ékessé
gekkel, pl. arany- és ezüstpénzekkel, selyemkendőkkel s a

453



vállakra vetett turnar-tiú (a Korán vagy amuletek tartására
szolgáló táska) aggatják tele. Fejüket csinos sapkával, lábai
kat pedig néha tarka hímzésű szattyánbőr cipőkkel fedik.
Legújabban a tatár nők az ujjas mellény helyett selyemből
vagy brokátból készült egyszerű felöltőt viselnek, mellyel a
fejet is be lehet takarni s így a csadir(fátyol) helyét pótolja.

Egészben véve tehát a kazáni tatárok öltözete - mint
Erdmann leírja - a következő darabokból áll:

1. Külrnek, ing,
2. Istan, alsó nadrág,
3. Ojuk, harisnya,
4. Ituk, csizma,
5. Keüs, felső csizma,
6. Besmet, kaftán, felöltő,
7. Kazaki, atilla-szabású kabát,
8. Csekrnen, kaftán,
9. Bilbao, öv,
10. Dzsauluk, zsebkendő,
11. Takkie, hegyes sapka,
12. Börk, kalap, sapka.

A nők ruhái - Erdmann szerint - csak a gazdagabb dí
szítésben és a következő darabokban különböznek a férfi
akéitól:

1. Töslük, mellrevaló,
2. Dzsílan vagy zilan, hosszú ujjú mellény, mely gyakran 600

rubel értékű,
3 Bükendzsik, fátyol,
4. Pura, öv,
5. Palasz, csukJyjs köpönyeg.

Az ételele és italok tekintetében, úgy hazájuk éghajlati vi
szonyai, mint a speciális tatár életmód következtében, szin
tén meglehetősen eltérnek a kazáni tatárok a többi, délen
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és nyugaton lakó törzs- és hittársaiktól. Élelmiszereik leg
nagyobb részét nem annyira a húsból, mint inkább a liszt
ből készített ételek szolgáltatják s ez utóbbiak közt is az el
ső helyet a ta/kan, a lisztleves egy neme, foglalja el, mely
különböző alakban, a baskíroknál, kirgizeknél, üzbégek
nél, karakalpakoknál és turkománoknál is nagyon kedvelt
étel. A talkanon kívül még a szalmu is speciális nemzeti
eledel, mely nem egyéb, mint hússal és zsírral töltött és
vízben főzött gombóc; továbbá a leajmak, főtt tejföl nem,
melyet télen kocsonyának készítenek. Lóhúst a városok
ban, mint a mohamedán kultúra székhelyein nem esznek,
csak a falusi parasztoknál áll még kedvességben e régi tö
rök eledel. Különben húsételek ritkán fordulnak elő s bár
mely állatot csak úgy szabad megenni, ha azt a vallás ren
delete szerint mohamedán ember vágta le a bíszmillah (is
ten nevében!) kíséretében. Az italok közt leginkább kedve
lik a teát, de újabb időben - a Korán tilalma dacára - so
kan hódolnak a szeszes italok élvezetének is, amennyiben
a bort, pálinkát és sört enyhítő szerek vagy orvosságok
ürügye alatt isszák.

De a tatárok nemcsak fizikum, ruházkodás és táplálko
zás dolgában, hanem házaik építése és berendezése tekin
tetében is különböznek az oroszoktól, akiknek immár há
romszáz év óta szomszédságában laknak. A minden terv és
rend nélkül épült falvak egyes házait többnyire eltakarja az
istállókból, kamrákból stb. álló udvar s ha homlokzatukkal
az utcára néznek is, ablakaik mindig az udvar felé eső ol
dalon vannak, mint a mohamedán országokban mindenütt,
mely építkezési mód a nőknek a külvilágtól való elzárásá
ra céloz. Csak a vagyonosabb tatárok tesznek ez alól kivé
telt, amennyiben házaikat orosz építőmesterekkel európai
módon építtetik és drsztttetik föl. A keskeny, girbegörbe
utcák, a mindenütt található piszok és a számtalan kutya
nagyon szomorú látványt nyújt; s csak itt-ott túnik sze
münkbe valamely fa vagy másféle növény - de ez is leg
többször valamely meghalt mohamedánnak nyughelyén
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van, aki még halála után is övéi közt marad, amely szokás
különben csak szenteknél és előkelőknél szokott előfor
dulni. - Ha az ház belsejébe lépünk, amely itt is, mint min
den mohamedánnál, hárem-re és szelamik-ra oszlik, sokkal
nagyobb tisztaságot tapasztalunk, mint az orosz parasztok
házaiban. A szoba fala mellett széles pad fut körös-körül,
vánkosokkal és különféle ágynemCíkkel beterítve, a pad
lózatot pedig szőnyeg vagy gyékény takarja. Az évenként
csak egyszer meszelt kályhán állnak a tebaret vagy guszl
(vallásos mosakodás) alkalmával használt különféle kan
nák és medencék, a teához való edények, továbbá némely
házban a világos színCí edények, melyek a tatár szemében
a háznak kedvelt dísztárgyai; ez utóbbi szokás egyrészt
Közép-Ázsiáig, másrészt egész Magyarországig el van ter
jedve, hol a parasztember szintén rikító színű tányérokkal,
csészékkel, korsókkal stb. aggatja tele szobája és konyhá
ja falát. Ez természetesen leginkább csak a falusi lakók
háztartására vonatkozik; mert a városi már kezel művelőd
ni s szerez tükröt, asztalt, széket és az európai kényelem
más tárgyait, éppen úgy, mint Törökországban, hol a efen
di, pasa stb. már szalonokban gyönyörködik, míg az ana
tóliai hú marad a régi szokáshoz. Ami a tatár házaknak re
ánk gyakorolt hatását egészben véve illeti, nem érthetünk
egyet az orosz etnográfusok azon állításával, hogy a tatá
rok nem olyan tiszták, mint az oroszok. Ezen állítást meg
cáfolja mindenelőtt Erdmann, aki ellenkezőleg nem győzi
eléggé dicsérni a tatár házak csinos berendezését és tisz
taságát, de másrészt az iszlám törvényei is lehetetlenné te
szik az ellenkező esetet, mert a mohamedán keleti parasz
tok ruházkodásának és háztartásának külsőleg látható sze
gényessége dacára, a belső tisztaság tekintetében nemcsak
az oroszokat, hanem sok európai paraszt házát is fölül
múlják. A törvényszabta ötször ismétlődő mosakodás, a
hetenként legalább kétszer való fürdés és a háznak na
gyon tágas volta könnyen érthetővé teszik a tisztaságot s
azonfelül a Korán azon mondatának is megvan a maga ha-
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tása, hogy: En-nezafet min el írnan, vagyis: A tisztaság a
hitből származik.

A kazáni tatárok foglalkozása leginkább a kereskedés,
mégpedig kiskereskedés, melyből fáradhatatlan tevékeny
séggel és takarékossággal néha tekintélyes gazdagságra
tesznek szert. Már többen voltak azon nézetben, hogy e tu
lajdonságot őseiktől, az ókori bolgároktól, örökölték s ez a
nézet nem alaptalan; mert amint a bolgárok, a mongol in
vázió előtt, a mohamedán országokban széltében-hosszá
ban, sőt egészen Magyarországig úzték kereskedésüket,
éppen úgy elhat a mai kazáni tatár - mint Merkúr eleven
gyermeke - délre az Oxusig s keletre a törökség legszél
sóbb határáig, mely útjában egyszersmind az iszlám ter
jesztőjéül s néha mártírjául is szerepel és mindenünnen jó
üzletet csinálva tér vissza. Az ő térítési buzgalmuknak tu
lajdonítható, hogy az iszlámnak félve elhintett magva a kir
gizek, baskírok és szibériai törökök közt kicsírázhatott, s
ma már, az oroszok irtótörekvései dacára, szerényen fejlő
dő növénnyé lett. A tatárnak a kereskedés iránt való hajla
ma egészen ösztönszerű s azonnal erre szánja magát, mi
helyt földje terményeiből egy kis tőkét szerzett. Földjét
csak kelletlenül és rosszul műveli. Inkább haszonbérbe ad
ja földjét oroszoknak, csuvasoknak és votjákoknak, mint
sem maga művelje, s ha mégis maga kénytelen az eke szar
vát fogni, a haszon, melyet földjéből húz, rendkívül cse
kély. Az iparágak közül leginkább szappanfőzéssel, szö
véssel és fonással, néha aranymCívességgel is foglalkozil<,
de különösen mint csizmadia és kocsis tűnik ki. Ez utóbbi
minőségben ők képezik ki az izvoscsi-kok legnagyobb
kontingensét a nagyobb orosz városokban és szolgai mi
nőségben is hűséget és ügyességet tanúsítanak. Mint
Iszrnael Mirza almanachjaban olvashatjuk, Oroszországban
14 posztógyár, 2 papírgyár, 1 illatszergyár és 23 szappan
gyár áll kazáni tatárok vezetése alatt; ami pedig Oroszor
szágnak tőkepénzeseit illeti, azt látjuk az imént említett for
rásban, hogy tizenegy mohamedán milliomos és sok, szín-
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tén igen gazdag van közöttük, - sőt Szibériában és
Orenburgban hat maohamedán milliomos van, akik a leg
gazdagabb bányák tulajdonosai. Ha már egyszer elérte a
tatár a jólétnek szemei előtt lebegő ideálját, akkor aztán
életének hátralevő része a keletiekkel közös édes semmit
tevés, vallási elmélkedés, vagy pedig elzarándokol Moha
med sírjához, hogy mint hadzsí polgártársai tiszteletét meg
szerezze és a dsennet (paradicsom) örökzöld virányain he
lyet biztosítson magának.

Főleg a vallás a leghatalmasabb rugó a kazáni tatárok
élet- és gondolkozásmódjában. Mint legtisztább szunniták
a hanefíták felekezetéhez tartoznak s vallásos buzgalom te
kintetében inkább Közép-Ázsia igazhívőihez, mintsem Tö
rökország vagy Arábia mohamedánjaihoz hasonlítanak. E
jelenségnek oka mindenelőtt e népnek nemzeti jellemében
keresendő, mert a megtelepült török általában - mint vak
buzgóbb hívő - nem bocsátkozik spekulációkba és a sza
bad gondolkodásnak legcsöndesebb röptét sem kísérti
meg. Másodszor a síizmus megszilárdulása következtében
a tulajdonképpen való mohamedán világ két részre sza
kadt, melyek közül a nyugati - akár a sok keresztény elem
következtében, melyeket fölvett magába, akár az arabok
szellemi élénksége következtében - gyakran olyan szőr
szalhasogatasokba és hamis magyarázatokba bocsátkozott,
melyek bizonyos vallási parancsok megtartását már eleve
lehetetlenné tették; míg a keleti rész, a követőknek műve
letlensége és durvasága következtében, századokon ke
resztül megmaradt az iszlám legelső korszakának stádiu
mában és még ma is ebben van. A Volga középső folyásá
nak vidékén pedig az iszlám inkább keleti, mintsem nyu
gati formájában áll fönn. Már a Bagdadból küldött legelső
misszionáriusok is nem Derbenden, hanem a régi Ürgen
csen és a mai kirgiz pusztaságon keresztül jutottak a régi
Bolgárba, s a későbbi utazók is ugyanezen úton mentek,
valamint általában csak a délkeleti és keleti közlekedési
vonalon fejlett ki a kereskedés is a Volga középső vidéke
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és Ázsia között. Így történt, hogy már a régi Bolgár csak
Horezmen és Buharán keresztül tudta fenntartani összeköt
tetését az iszlámmal s ezért a XI. és XII. században a
Kharezrnidák'"?" és Szamanidák befolyását érezte. E dolog
ban természetesen az Oxus és Zerefsán melléki művelt or
szágok bukása után sem állott be semmi változás; mert a
mongolok, akik eleinte az iszlámnak elkeseredett ellensé
gei voltak, a pápa és a francia király térítési kísérlete dacá
ra végre fölvették az elóbb gyűlölt hitet és tisztelték azon
hívők emlékét, kiket ők maguk öltek meg. A kalifák ural
ma megszűnt a Tigris partján, hogy a Nílus mellett ébred
jen föl s a Volga mellett, a régi Bolgár romjaiból emelke
dett új városok, rövid félbeszakítás után, ismét a közép
ázsiai vallásos műveltség újra meggyújtott fáklyájából nyer
ték a világosságot. Timur hadjárata, ámbár végzetes volt a
kipcsaki kánságra nézve, tulajdonképpen még inkább
megszilárdította az összeköttetést a Volga-vidéki mohame
dánok és turkesztániak közt; s mikor Rettenetes Iván'xcv
1556-ban elfoglalta Kazán városát és az iszlám hívei ellen
hallatlan kegyetlenséget tanúsított, akkor már a legkegyet
lenebb rendszabályok sem tudták nemhogy ledönteni, de
csak meg sem ingatni a mohamedanizmusnak mély és ha
talmas gyökeret vert fáját. Igaz, hogy Iván kegyetlenkedé
se által kényszeríttetve sok mohamedán áttért az ortodox
egyházba s ezek az ú. n. keresen-ek, vagyis keresztény ta
tárok, kikről alább még bővebben lesz szó; ezen kitértek
nek aztán minden lehetséges szabadalmat megadtak, sőt
annyira mentek, hogy Kazán város határában egy mecsetet
sem tűrtek s csakugyan egészen a XVI. század végéig Ka
zánban nem volt mecset,' a mohamedánoknak pedig kü
lön városrészben kellett lakniuk.

De a XVII. század közepe felé már érezhető volt a mo
hamedánoknak a máshitCíek fölött való szellemi túlsúlya,
mert ezen idő körül már 250 mecset' volt a kazáni kor
mányzóságban s habár az oroszok minden lehetséges
rendszabályt fölhasználtak a mohamedán propaganda el-

459



len, péld. megtiltották, hogy mecsetet építsenek olyan he
lyen, ahol a letelepült mohamedánoknak bizonyos számát
nem lehet kimutatni, mindez semmit sem használt, mert
azon erőszak következtében, mellyel a pislogó tüzet akar
ták eloltani, annál magasabbra csapkodott a láng s az isz
lámnak nemcsak a baskírok, csuvasok és kirgizek, hanem
még a sokféle privilégiummal felruházott keresenek közt is
sikerült híveket szerezni, akiknek jobban tetszett a keresz
tény fejedelem igája, mintsem a szabadalom, csakhogy
atyáik hitéhez visszatérhessenek. Nagyon világos tehát,
hogy a vallási türelemre vonatkozó, 1773. évben kiadott
ukázzal nagy szolgálatot tettek az oroszok az iszlám ügyé
nek. A mecsetek és mollák száma a baskírok és kirgizek
közt szemmel láthatólag szaporodott s habár mindjárt
1788-ban összeült Ufában egy mohamedán zsinat és azt
tervezte, hogy az iszlámnak ezennel orosz-hivatalos színe
zetet adjanak: nemsokára kitűnt, hogy a mohamedánok -
akár tatárok, vagy baskírok, akár kirgizek legyenek - ten
denciájukkal egészen másfelé gravitálnak. II. Katalin - az
ukáz kiadója és a zsinat engedményezője - mindenesetre
eleget tett azzal, hogy az iszlám terjesztése által a nomádok
nyerseségét némileg enyhítse és - bár csak szórványosan -
a letelepült életmódra kényszerítse őket; de az orosz színe
zetű mohamedanizmus eszméje egészen hibás, mégpedig
a következő okok miatt:

1. az iszlámnak tulajdonképpen csak a törvényes kalifák
uralma tetszhetik s habár kényszerűségből a világi dolgok
ban engedelmeskedik is más vallású uralkodóknak, a val
lási dolgokban ezt sohasem fogja tenni;

2. a Volga-melléki mohamedánság - mint már föntebb
láttuk - ezer kötelékkel Közép-Ázsiához, a belső-ázsiai isz
lámnak gyújtópontjához vala csatolva. Mindenelőtt az
Oroszország és Turkesztán között levő kereskedelem elei
től fogva a kazáni tatárok kezében volt, akik vagy mint
orosz házak agensei, vagy pedig saját üzleti céljuk végett,
hónapokig tartózkodtak Buharaban s itt, a fanatizmus
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székhelyén, megteltek a vallásos buzgóság szellemével,
mely a más vallású uralkodók minden behízelgéseivel
szemben ellenszegülésre készteti őket. E kereskedőkkel
együtt évről évre tudományszomjas ifjak jöttek a Zerefsán
melléki híres kollégiumokba, mely ifjak később, mint kész
mollák, a Volga mellé visszatérve, éppen olyan vallási in
tézményeket hoztak létre, amilyenek Közép-Ázsiában vol
tak és vannak;

3. ehhez csatlakozott még a XVIII . és XIX. században
létrejött élénk érintkezés Orosz- és Törökország között, mi
nek következtében a mekkai zarándokok száma jelentéke
nyen szaporodott s az orosz hadseregbe sorozott tatárok
eléggé meggyőződtek egy mohamedán hatalom létezésé
ről. S hogy e hatalom egyik vereséget a másik után szen
vedte az orosz fegyverektől, az a körülmény inkább a hit
társak iránt való rokonszenv érzetét, mintsem a keresztény
győzők iránt való bámulatot keltette föl Oroszország mo
hamedanjaíban.

A világ az igazhívők tömlöce és a hitetlenek paradicso
ma; ez vallásuknak egyik alaptétele s minél inkább leala
csonyította Oroszország az ottomán császárságot, annál
jobban növekedett a kazáni tatárok rokonszenve elnyo
mott törzstestvéreik és híttársaik irányában.

Így történt, hogy a Volga-vidéki mohamedánok, akiket a
vallási türelem kiadása megnyert Oroszország politikai ér
dekeinek, újabban még szorosabb kötelékekkel vannak
csatolva a mohamedán világ többi részeihez. Ma már nem
csak Buharaban képezik ki a kazáni mollákat, hanem
Konstantinápolyban, Kairóban és Medinában is és ezen új
irány eredményei legjobban észrevehetők a kazáni kor
mányzóság mecseteinek rohamos szaporodásában és a
mohamedán iskolák virágzó állapotában. Míg a mecsetek
száma a kazáni kormányzóság területén 1833-ban csak 688
volt, az 1868. évben már 729-re rúgott, úgyhogy 1781 óta,
tehát 87 év alatt, 479-cel szaporodott a mecsetek száma,
olyanformán, hogy minden évre esett körülbelül 5 új me-
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eset építése. Ha a kazáni mohamedánok lélekszámát vesszük
szemügyre, azt fogjuk látni, hogy minden 619 lélekre, he
lyesebben: minden 310 férfira (mert a nők nem járnak
nyilvános imahelyre) esik egy mecset, amely körülményen
- ha tekintetbe vesszük az ottani keresztények megfelelő
viszonyát, kiknél minden 1420 lélekre jut egJ1 templom -
valóban nem lehet eléggé csodálkoznunk.' Hasonlóan áll a
dolog az iskolákkal is, minthogy ezek minden mecset mel
lett elkerülhetetlen járulékok s azonkívül önálló tanintéze
tek is vannak, úgyhogy - nem számítva a magánoktatást,
melyben a leányok részesülnek - minden 119 fiúgyermek.
re egy iskola jut. Nagyon természetes dolog, hogy ezen is
kolák szigorúan mohamedán jellegűek és az orosz közok
tatásügy befolyásának legkisebb rést sem engednek. Ezen
iskolákban legnagyobb gondot fordítanak a Korán olvasá
sára, írásra és számolásra, minélfogva - mint a mekteb-ek
általában - csak vallásos tanintézetek és csak kivételesen
használják a Mohamed efendi által írott «Bevezetés a keres
kedelernbe. című könyvet. Arni a nyelvtanítást illeti, az
arabra és perzsára fordítják a fő figyelmet, míg az anya
nyelvet, mint az üzbégeknél és oszrnanoknal is, egészen
elhanyagolják, de az iskolában oroszul tanulni: valóságos
véteknek tartanák, ámbár később gyakorlatból sokan meg
tanulják az orosz nyelvet és idegen hangsúlyozással ugyan,
de folyékonyan beszélik. Az írni és olvasni nem-tudók szá
ma tehát a kazáni tatárok között olyan kevés, amily csekély
százalékot még Francia- és Angolorszagban sem lehet ki
mutatni és semmisem bizonyítja jobban azt, hogy a művelt
ségnek e követelményeire mily nagy súlyt fektetnek, mint
az a lenézés és megvetés, melyben az írni és olvasni nem
tudókat részesítik polgártársaik. E viszonynak illusztrálása
ul szolgál még az a körülmény is, hogy az 1802-ben Ka
zánban a keleti nyelvek számára fölállított nyomdából ed
digelé már egymillió példány került ki leginkább vallásos
tartalmú iratokból és könyvekből, s hogy 1869-ben csupán
a -Heftjak- című, elemi iskolák számára készült könyvből
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40 OOO példányt nyomtak. Ezen intézet, melyben különö
sen a tatár betúszedók tűnnek ki, nemcsak az oroszorszá
gi mohamedánokat látja el nyomtatványokkal, hanem a be
lőle kikerült munkák egész Közép-Ázsiáig és Indiáig elter
jednek. Az orosz kormánynak valószínűleg az volt a szán
déka, hogy e könyvnyomda útján közhasznú tudományos
műveket terjesszen, de e törekvése eredmény nélkül ma
radt; mert amíg péld. a isztambuli nyomdákból, az utolsó
évtized alatt, jelentékeny számú európai, tudományos és
szépirodalmi munkának török fordítása került ki, addig Ka
zánban kizárólag teológiával, a Korán magyarázatával stb.
foglalkoznak" és orosz könyveket is csak nagyon ritkán
fordítanak tatárra.

Ezen, a kazáni tatárok iskoláira, mecseteire és vallási
irányára vonatkozó észrevételekből eléggé meggyőződhe
tik az olvasó, hogy Oroszország mohamedánjaí - dacára,
hogy több mint 300 év óta együtt laknak a keresztény mű
veltség északkeleti képviselőivel - sem az ázsiaiak szigorú
konzervativizmusától, sem a mohamedán fanatizmusból
folyó gondolkodásmódtól egy hajszálnyira sem tértek el és
nem közeledtek egy lépéssel sem uralkodóik kulturális vi
lága felé. Egyes könnyelmű tatárok, a vallás törvényei da
cára, kedvüket találják ugyan az orosz újításokban s egyes
tatár nők színházba és bálokba is eljárnak, sőt fátyolt sem
viselnek," de mindezt még korántsem lehet az európaia
sodás ösvényére való térésnek tekinteni; mert az isztambu
li efendik és hanumok (hölgyek) már 30 év óta elkövetnek
ilyennemű és nagyobb kihágásokat a vallás törvényei el
len, anélkül azonban, hogy még ezzel a tulajdonképpen
való reformoknak utat nyitnának. A kazáni tatárok azon ré
sze, mely önként közeledett az oroszokhoz s később felol
vadt, leginkább Kazán egykori uralkodócsaládjainak egyes
tagjaiból áll, valamint még ma is csak a kánok és bégek fi
ai azok, akik Szr.-Péterváron nevekedve fölveszik a keresz
ténységet és Emin, Veli-kán, Iszmail stb. neveik helyett
Eminoff, Velikanoff, Iszmailoff stb. nevekkel térnek haza.
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V
(

A nép zöménél az ortodox egyházra való áttérés hallatlan;
valamint az indiai mohamedán sem lesz soha protestánssá,
dacára, hogy úgy az egyik, mint a másik részről már sok
milliót elnyelt a térítési törekvés. Különben az orosz po
litikusok nem táplálhatnak vérmes reményeket a tatárok
európaiasítása iránt; mert nemhogy az eloroszosodás len
ne az eredmény, hanem ellenkezőleg minden reform a
nemzeti öntudatot fogja felébreszteni, amint ezt az örmé
nyeknél és georgiaiaknál'"?" látjuk s amint a hindosztáni
mohamedánok is csak az Anglia által sürgetett művelődés
következtében jutottak a nemzeti önállóság eszméjéhez.
Csak egészen műveletlen népek engedik magukat felol
vasztatni, de a kultúra, főleg a mohamedán kultúra, min
dig akadályozója a keresztény hatalmak ilyennemű törek
véseinek.

Visszatérve most a kazáni tatárok erkölcsi életének raj
zolására, könnyen érthető lesz előttünk, hogy ebben főleg
azon vonások találhatók fel, melyek többé-kevésbé az
összes mohamedán népek erkölcsi életében uralkodnak,
de azon különbséggel, hogy itt - a már századok óta foly
tatott letelepült életmód és a mély gyökeret vert mohame
dán szellem dacára - a nemzeti sajátságoknak sokkal több
momentuma maradt fönn, mint pl. az oszmánoknál és
azerbajdzsániaknál. A két nem szigorú elkülönbözésének
megfelelőleg, itt is megvan az a szokás, hogy a házasság
csak mások közvetítésével történik s valamint az oszmán
ifjú az ú. n. szaudsi-khatun (szerelmi követ), úgy a háza
sulandó kazáni tatár is csak valamely megbízott nő köz
benjárásával választja ki jövendóbelíjét. Miután az egyezke
dés megtörtént a szülők között, vagyis mikor már a lealim
nak, azaz a mennyasszonyért adandó díjnak mennyiségét
megállapították, - amely itt éppen olyan nagy fontosságú,
mint a nomádoknál, - a mennyasszony házában végbe
megy az eljegyzés, olyanformán, hogy ennek, a szokásos
ima után - átnyújtják az áldomás poharát - mely ismét ré
gi török szokás - s ha az ezt elfogadja, ezzel nyilvánosan
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kijelentette a házasságba való beleegyezését. Erről először
a leányt kérdezik meg s csak azután kéri a molla a fiatal
ember beleegyezését. Gazdag tatároknál a kalírn gyakran
ezer rubelre rúg, de a menyasszony szülői ezen összegnek
csak felét veszik igénybe, míg másik felét leányuk kelen
gyéjére fordítják. - Az eljegyzés és menyegző között gyak
ran több nap, sőt hetek is elmúlnak, de ez utóbbi előtt már
nyolc nappal megkezdődnek az ünnepíességek, melyek
evésből-ivásból állanak s melyeket a vendégek férfitagjai
részére a vőlegény, női tagjai részére pedig a menyasszony
rendez. A legelőször feladott étel mindig méz és vaj, ame
lyet fehér kenyérre kenve esznek; mert ez a legkedvesebb
nek tartott nyalánkság. Ezt követi a gyakran húsz tálból ál
ló különféle ételek hosszú sora, melyek mindegyikéhez
derekasan hozzálátnak s az étkezés végeztével, a jóllakás
bizonyságképpen szereplő hangos böfögéseknek nem sza
bad hiányozni. - A tulajdonképpen való menyegző napján
a vőlegény e csöbör mézet és vajat küld menyasszonyá
nak. Az esketés, melynél csak a férfiak lehetnek jelen, a
molla megérkezésével kezelődik. Minclenelőtt bőven lak
mároznak, mely alkalommal a jelenlevő vendégek a szoká
sos pénzadományt az asztalterítőre rakják, mit összeszed
vén, a vőlegény apja a menyasszonynak ad át. Ezen ado
mányokat tulajdonképpen azon pohár fenekére kellene
rakni, melyből a menyasszony az áldomást megitta, cle e
szokástól újabb időben eltérnek. A tulajdonképpen való
esketésen sem a vőlegény, sem a menyasszony nincs jelen,
de miután ezek beleegyezésüket elküldötték a megbízott
személyek által, a molla felolvassa az esketési imát, azután
a vendégek jelenlétében megkérdezi a szülőket s mikor a
leány apja az -adorn-, a vőlegényé pedig a «veszem» szót ki
mondotta, a házasság törvényesen megkötöttnek tekinte
tik. Miután az összes vendégek eltávoztak, a vőlegényt a
menyasszony szobájába vezetik, s az új párnak itt kell ma
radnia teljes négy napig, anélkül, hogy innen csak egy per
cig is eltavozhatnanak. E négy nap eltelte után a fiatal férj
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visszatér szülői házához, de a menyasszony otthon marad
nemcsak hetekig, hónapokig, hanem néha egy évig is;
mert a tulajdonképpen való együttélés csak akkor kezelő
dik, mikor a fiatal férj jövendőbeli otthonát megalapítot
ta. E szokást a turkománoknál is feltaláljuk, de ennek itt
más jelentősége van. Mielőtt a fiatal nő végképpen el
hagyná az apai házat, barátnői és rokonai még egyszer
meglátogatják, kelengyéjét újra megszemlélik és kis
ezüstpénzeket tesznek a ládákra. Mialatt a rokonaival és
barátaival időközben megérkezett vőlegényt ipa és napa
megvendégeli, addig a menyasszony fölkészülődik, ünne
piesen felöltözik s miután az elviendő ingóságokat kocsi
ra rakták s a ló hámjára fehér inget kötöttek, a meny
asszony a kocsira, a vőlegény pedig a bakra ül s a szoká
sos áldáskívánatok közt megindul a menet az új otthon
felé."

A születési és halálozási szokások csaknem egészen azo
nosak a többi megtelepült mohamedán enemű szokásaival,
valamint a Kurban és Bairam ünnepet is olyan módon ülik
meg, mint Buharában és Isztambulban; - ami a nemzeti
ünnep nevét némileg megérdemli, az csak a Szapan és
Dzsüjün, de még ezeknek is csak a neve új, lényegük sze
rint azonban azonosak a többi törökök ünnepeivel.

A Szapan - melynek jelentése tulajdonképpen: eke -
nem egyéb, mint mezőgazdasági ünnep, melyet a tavasz
kezdetekor ülnek meg, s minden valószínűség szerint az
óiráni Noruz reminiszcenciája, melyet tudvalevőleg az
összes törökök megtartanak. Ez tulajdonképpen csak a fér
fiak ünnepe, akik valamely zöld mezőre összegyűlnek, mfg
a nők bizonyos távolságban felütött sátorokból szemlélik
az ünnepélyt. A mulatság különféle társasjátékokkal kez
dődik, melyek közül, eredetisége miatt, különösen a kö
vetkező érdemel említést. Ugyanis a játszók közül néhá
nyan hasra fekszenek, akkor betakarják őket bőrrel és egy
kötelet adnak kezeikbe, melyhez az ataman (hetman) ke
ze van kötve. Ez utóbbinak az a kötelessége, hogy a fek-
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vőket védelmezze az ellenfél ütéseitől, mely alkalommal
megtörténik, hogy a játék hevében saját emberein átugrál
vagy rájuk lép. Hosszas küzdés után végre kimerül, pártja
leveretik; ekkor a fekvők fölkelnek s amazok feküsznek le
és azt választják meg atamannak, akinek ütései az ellenpár
tot legyőzték. - Ezt követik más játékok és mulatságok,
melyek a törökség egyéb tagjainál ismeretlenek s valószí
nűleg szláv vagy ugor eredetűek; ezek után következik a
tulajdonképpen való dőzsölés, éneklés és tánc.

Az említett játékot így írja le Erdmann részletesebben:
«A változatosság kedvéért néha, bár ritkán, a következő

játékot rendezik. Négy vagy több tatár szorosan egymás
mellé hasra fekszik és betakarják őket széles és vastag bőr
darabbal, vagy szarvasmarha bőrével. Egy másik tatárnak -
aki a játékban a rablófőnök (ataman) nevet viseli s kit a
fekvők a bal kezére erősített kötélnél fogva tartanak - ez
utóbbiakat kell védelmeznie a többiek támadásaitól, akik
minden oldalon azon igyekeznek, hogy a saját övéikből fo
nott kötéllel erejüktől kitelhető ütéseket mérjenek a fek
vókre. Az ataman minden módon törekszik, hogy a táma
dók ütéseit viszonozza, de ez nem könnyen sikerül neki,
mert a támadók, mihelyt csapasaíkat kiosztották, azonnal
elfutnak, de ő csak annyira követheti őket, amennyire a
kötél hosszúsága engedi. Gyakran átugorja a fekvőket,
vagy rájuk lép és ha megfogja valamelyiket, akkor a többi
ek ütik a fekvőket és ezek fölkelnek. Ekkor a támadók
feküsznek az előbbiek helyére.

«Vagy pedig tizenkét, tizenöt vagy húsz ember körben
leül, egymástól kétlépésnyi távolságban. Egy pedig a kö
rön kívül áll s különböző tatár ruhadarabokból összekötött,
meglehetősen nagy és gömb alakú csomagot ad át az egyik
körben ülőnek s ő maga három lépéssel hátrább lép. Az il
lető e csomagot egy harmadiknak, ez a negyediknek dob
ja és így tovább, úgyhogy a csomag körüljár, a körön kívül
levő pedig fut körül, hogy a csomagot elkapja. Ha ez sike
rül neki, akkor annak a helyére ül, akinek kezéből elkap-
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ta, ez pedig az ő szerepét viszi. Azonban vannak bizonyos
föltételek. A körben ülők egyikének sem szabad a csoma
got messzebb dobni, mint a hozzá legközelebb ülőnek, s
a futó is csak az illető egyén mellett kaphatja meg a cso
magot és nem szabad futás közben felfognia, vagy a föld
ről felkapnia, ha véletlenül leesik. De a megállapodás sze
rint ebben is vannak kivételek, különösen ha a futó na
gyon ügyes vagy ellenkezőleg, ügyetlen. E játék csak ak
kor érdekes, ha a résztvevők mind jól értik és minden ki
vételt szabálynak tartanak."

Az ú. n. Dzsüjün-t - mely szónak jelentése általában ün
nep (v. ö. oszm. düjün) - nem annyira Kazán városában,
mint inkább falun ünneplik meg, mégpedig július
höban."?" Ezen ünnep - melynek neve ezenkívül még:
tenber, kacsaldsar, biktan stb. - természeténél fogva ellent
mondásban áll az iszlám szellemével, mert tulajdonképpen
nem egyéb, mint egy tatár Gretna green, olyan ünnep, me
lyen mindkét nemű fiatalság szabadon érintkezik egymás
sal s mely gyakran ad alkalmat több házasságkötésre. A
dzsüjün sokkal élénkebb és népesebb, mint a szapan, mert
ezrekre menő falusi vesz részt benne. Lombos fákból rög
tönzött sátorok alatt mindenféle nyalánkságot árulnak a
hölgyvilág számára, folytonosan szól a zene s a kurajclse
(fuvola) monoton hangja mellett énekel, táncol és ujjong
az ifjúság szüntelenül, természetesen egymástól külön,
mert ezen ünnep nagy szálka a mollák szemében s úgy lát
szik, hogy vagy csuvas, vagy orosz eredetű. Amennyire mi
tudjuk, ezen ünnep nem fordul elő a többi mohamedán tö
rököknél.

A kazáni tatárok irodalmi viszonyai csak keveset külön
böznek a többi törökéitől, ahol a vallási műveltség az
irányadó. Ugyanis leginkább a teológiát művelik; az arab
és perzsa nyelvek tanulmányozásával foglalkoznak, míg az
anyanyelvet és a hazai történetet elhanyagolják, ámbár
nincs hiány a múltra vonatkozó, nemzeti érdekű értekezé
sekben. Az irodalmi tevékenység azon ága, melyben a

468



nemzeti szellem nyilatkozik, leginkább csak a népköltészet
ből, a népköltészet múzsájának egyszerű, mesterkéletlen
produktumaíból áll, melyek a perzsa és oszmán-török ha
sonnernú irodalmi termékektől abban is különböznek,
hogy kevésbé látszik meg rajtuk az idegen szellem hatása.
Hogy az olvasó legalább némi halvány képet szerezhessen,
a kazáni tatárok népköltészetéról, fölemlítünk néhány,
négysoros strófákból álló verset, melyeket egy, az 1852.
évben Kazánban megjelent elemi olvasókönyvből vet
tünk." E versek több pontban hasonlítanak a baskírok köl
teményeihez (lásd: Nyelvtud. Közi. XVII. k. 3. füzet.), mely
körülmény az itt-ott mutatkozó közös eredetre is utal.

Ha azt mondod: énekelj' - énekelni fogok,
Ha azt mondod: turbékol]! - turbékolni fogok;
Teéretted, lelkecském,
Csalogánnyá válván, bús dalt zengenek.

A n;ip fölkel ragyogva,
Mikor a leányok hajukat fonják;
Lelkem, testem megörül,
Midőn holdhoz hasonló arcodat látom.

Fehér az én kezem,
Szappanozva megmosam tegnap;
A tegnap láttam legényért,
- Bár kezemben lenne - ég a sztvem.

Midőn ezt mondják: legény, legény,
Megzavarodik az én szívem,
Mikor a leányok karja engem érint,
Víassza válik a csontom.

A levegőn át röpül :1 sas,
Szárnyai végeit kiterjesztve;
Ne menj el, lelkem! miért mennél el?
Engemet itt egyedül hagyván.
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A ragyogva fölkelt napra
Ne állj ki, mert megsülsz,
Szeretett kedvesedet ha mások elveszik,
Tüstént a tűzbe fogsz ugorni.

A napocska felhő alatt rejlik,
Ellenségek leskelődnek utánunk;
Ha a felséges úristen nekünk kegyelmét küldi,
Az ellenség láb alatt marad.

Szemöldöködet és szemeidet,
Sőt téged egészben szeretlek;
Hogy szeretlek, abból tudjad:
Nem vehetem le rólad szememet.

Énekelj1 énekelj! azt mondjátok,
Én énekes ember nem vagyok;
De éneklésemmel megmutatom,
I-logy sok énekesnél rosszabb nem vagyok.

Magas hegynek tetején
Az ölyv lehányta tollát;
Ha csuklás fog el, eszedbe vegyed:
Én vagyok, aki read gondolt.

Lelkem, a te hajad igen fekete,
Talán szegfCfkenőcsöt kentél rá?
Lelkem, a te termeted igen szép,
Talán kerti almát éve nőttél fel?

Az éjjel látott álmomban
Mellettem volt az én szépem;
Mikor fölébredtem, nem volt ott szépem,
Összetörve odalett a lelkem.
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A fülemüle énekel trónusán
Éj közepe idejében:
«Ne légy vagyon nélkül, ne járj kedves nélkül,
Mikor már legénnyé növekedtel-.

A földieper érik,
Midőn forrón kel föl a nap;
A legényt a leányok nagyon szeretik,
Midőn már bajusza kezd nőni.

A fa levelei hullnak a földre
Az őszi heves szelek idején;
Őróla gondolkozom és elsárgulok,
Elsorvadok idegen földön.

Ha derült az ég, hideg van,
Ha pedig felhős, meleg van;
Azon földet, hol az ember született és fölnevelkeclett,
Csak az ostoba ember felejti el.

E világnak paradicsoma,
A medreszék szöglete,
A másik paradicsom nem más,
Mint a kedvesek ölelése.

Selyemöv a derék szépsége,
Csinos legény a falu szépsége;
Mihelyt a lány tizenötödik évébe lépett,
Miért ne legyen saját akarata'

Amit eddigelé a kazáni tatárokról mondottunk, az kizá
rólag e népnek mohamedán részére vonatkozik. De ezen
kívül vannak keresztény tatárok is, akik magukat keresen
nek, az oroszok pedig krescsen-nekcxcvn, nevezik s ezeknek
túlnyomó részét kevéssel Kazán meghódítása után erősza
kosan térítették az ortodox egyházra. Ezekhez csatlakozik
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azon kevesek száma, akik újabb időben tértek át, de akik
ben édeskevés keresztényi buzgalom lakik; mert - amint
Ríttich állítja - ezek csaknem egytől egyig valójában moha
medánok és mihelyt szerét tehetik, azonnal visszatérnek az
iszlám keblébe. A keresenek a kazáni kormányzóság kö
vetkező kerületeiben laknak:"

Mamadís
Laisev

Csisztopol
Kazan
Civil

összesen

3942 
8150 
3202 
1601 
916 

27 901 

A keresztény tatárok - ami külső megjelenésüket illeti
- csak keveset különböznek mohamedán testvéreiktől,
akikhez a vallásbeli nagy különbség dacára, sokkal köze
lebb állanak, mint az oroszokhoz, s oroszok és keresz
tény tatárok összehazasodasa éppoly ritkán fordul elő,
amily gyakori eset ez egyrészt az utóbbiak, másrészt a ke
resztény csuvasok, cseremiszek, votjákok és mordvinok
között. Sokkal inkább azt lehet állítani, hogy a keresenek,
ahelyett, hogy az orosz kereszténység fölvétele által az
oroszokhoz közeledtek volna, ellenkezőleg sokkal tatáro
sabbak maradtak, mint mohamedán testvéreik, amit főleg
bizonyos szokásokra és különösen a nyelvre vonatkozó
lag lehet állítani, amely - mivel a mohamedán kultúra ha
tásának nem volt annyira kitéve - nem vett föl oly sok
arab és perzsa elemet és így eredeti tisztaságát jobban
megőrizte. Újabb időben azon törekszik az orosz kor
mány, hogy e keresztény tatárokat a Kazánban fölállított
s llminszki és Radloff vezetése alatt álló hitterjesztő isko
la segélyével a műveltség magasabb fokára emelje, még
pedig valószínűleg azon reményben, hogy az ebben kiké
pezett ifjakból a mohamedán tatárok megtérítésére alkal
mas misszionáriusokat csináljon. E célból zsoltárokat,
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himnuszokat stb. fordítanak tatár nyelvre, szóval az
orosz-ortodox vallást tatár nemzeti formában igyekeznek
rájuk tukmálni. De mi azt hisszük, hogy - mindezen tö
rekvés és az említett vezetők kitűnő volta dacára - az
eredmény nagyon problematikus; mert először a keresz
tény térítési törekvések a mohamedánoknál eddigelé
semmi különös eredményt nem tudtak felmutatni; másod
szor, mert a kazáni tatár annyira megvan győződve a sa
ját szellemi és morális felsőbbségéről az orosz paraszttal
és iparossal szemben, hogy az áttérés az ő szemében egy
értelmű a bukással és önalacsonyítással. Ami nem sikerül
hetett Indiában a sokkal magasabban álló anglikán és Al
gírban a francia misszionáriusoknak, az még kevésbé si
kerülhet a tatár vagy orosz térítőknek! Különben az et
nográfusra és a művelődés történetének írójára nézve na
gyon érdekes az, hogy másrészt az újonnan áttért moha
medánok, akik nemzeti nyelvüket szintén megtartották,
mily erélyes ellenállást tanúsítanak a politikai önállóságra
jutott testvéreik által kezdett keresztény térítési igyekezet
tel szemben. A Balkánon lakó pornakot és a Drína-mellé
ki bosnyákot ma saját testvéreik saját anyanyelvükön
édesgetik a kereszténységre, de - a bolgár és bosnyák
nyelv közös köteléke, a fizikurnnak és sok szokásnak
azonossága dacára - a pomák és bosnyák már régóta
nem tekinti testvérének a keresztényt. Éppen így a moha
medán kazáni tatár szemében a keresen egészen idegen
s nehezen tudja rávenni az áttérésre. Sokkal könnyebben
megtörténhetik az ellenkező eset; mert az orosz tudósítá
sok után ítélve, a mollák sokkal több eredményt tudnak
felmutatni a keresenek közt, mintsem az ortodox térítők
a mohamedánok közt.

Amit e fejezetben a kazáni tatárokról mondottunk, tá
gabb értelemben a Volga mentén lakó, tehát Volga-mellé
ki tatároknak nevezett többi törökökre is alkalmazható. A
«kazáni tatár" elnevezést csak azért használtuk, mert Ka
zán - mint a rnCíveltség középpontja - az orosz hódítás
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előtt és után, sőt még ma is irányadó tényező a nemzeti
és vallási dolgokban s mert a Volga mentén ennek torko
latáig lakó tatárok, valamint ezeknek Kazánon fölül és le
felé Orenburgig tanyázó törzstestvérei a saját érdekeiket
mindig azonosították Kazánéíval. Ezt azonban a Volga
melléki tatároknak csak szellemi, de nem etnikai életéről
lehet mondani; mert ezen utóbbi tekintetben olyan ve
gyülék néppel van dolgunk, melyre részint a szomszédos
ugorok és oroszok, részint a nogajiak, baskírok és kirgi
zek stb. jelentékeny fizikai hatást gyakoroltak. Merész
vállalkozás volna kvalitatíve és kvantitatíve kimutatni
igyekezni azt, hogy az eredeti etnikai állományhoz mi
lyen idegen elemek csatlakozása hozta létre ezen részben
már évszázadok óta letelepült tatárokat; mert már a mag
is - mely körül a később hozzájárult elemek krístal
Iizálódtak - bolgároknak ugorokkal és oroszokkal történt
vegyületéból állott. A fizikai jellegek egységes voltára te
hát egyáltalában nem lehet gondolnunk. Amit Pauli (37.
1.) a négy, t. i. tiszta tatár, tatár-mongol, tatár-európai és
tatár-finn (ugor?) csoportról mond, semmi esetre sem al
kalmas az etnológiai rejtély megoldására; mert az említett
négy kategória gyakran egyugyanazon töredéknél, egy
ugyanazon helyen, sőt egyugyanazon családban is előfor
dul.

A kazáni vagy Volga-melléki tatárok, számuk szerint, a
következő kerületekben laknak:

Radloff adatai szerint az ..Etnographische Uebersicht cler
Türkenstamme.. című rnCívében:

Kazán 482 809 482 709
Orenburg 250 OOO
Szamara 105 OOO 86 223
Szimbírszk 85 OOO 93 607
Vjatka 80 OOO 89 397
Szarutov 50 OOO 35 OOO
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Radloff adatai szerint az -Etnographísche Uebersícht der
Türkenstarnme- című művében:

Penza 45 OOO 53 725
Nisní-Novgorod 37 OOO 32 492
Perm 35 OOO 23 226
Tambov 13 OOO
Rjazan 5 500
Szent-Pétervár 3 500
A doni kozákok területén 600
Kosztroma 300
Moszkva 300

1 193 009

Ha még hozzá számítjuk a szintén nagyon vegyült aszt
rakáni tatárokat, kiket Pauli tatdr-jurtoo és jemesni név
alatt 10 OOO lélekre becsül, továbbá a nogaji-tatárok törzsé
hez tartozó 11 OOO kundur-t, akkor a kazáni vagy Volga
melléki tatár gyűjtőnév alá foglalt összes törökök száma
1 214 009 lesz.
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uhur öcsön csiearilgan eitab- (tudomány, gyermekek szá
mára való tankönyv) címCí könyv, melyben a természetrajz,
földrajz és orosz történelem könnyen érthetően van előad
va, de hogy elterjed-e és mennyire terjed el e könyv, az
mindig kérdéses.

9 Rittich, Materialí, 17. 1.
'
0 Erdmann, föntebb említett munkájában, részletesen leírja a

házasságot, de adatai kevés speciális török saj::ítságot tartal
maznak, hanem inkább általában a mohamedán szokások
ra vonatkoznak.

" Lásd Nyelvtudományi Közlemények, II. k. 117-130. 1.
" Így Ríttích, Malovnak a keresztény tatarokra vonatkozó ada

tai után.

II. A CSUVASOK

1.

A törökségnek ezen legrejtélyesebb eredetű töredéke,
sűrű csoportozatokban, déli Oroszország négy különböző
kormányzóságában, u. m. a kazáni, sztmbírszkí, orenbur
gi és szaratovi guberniumokban-" lakik.' Legszámosabban
élnek a Volga jobb partján, Civilszk, Jadrin, Csebokszari,
Buínszk és Kozrnodernjanszk kerületekben; míg a Volga
bal partján, ámbár jókora, de kevésbé sűrű csoportokban
terülnek el, délkeleti irányban, egészen Orenburgig.
Szbojev-nek, az éppen oly szellemes írónak, mint e nép
alapos ismerőjének, véleménye szerint, már a mongolok
első fellépésekor, 1236 körül, történtek volna települések,
amikor ugyanis ez utóbbiak a bolgár uralmat megdöntöt
ték s a csuvasok, a bolgár törökökkel együtt, új haza szer
zése végett részint északnyugat, részint északkelet felé
vándorlásnak indultak. E fölvételnek magában véve bizo
nyára kevés valószínűsége van, és mindenesetre feltúnő,
hogy a csuvasok neve az orosz évkönyvekben csak 1524-
berr' fordul elő legelőbb, Vaszilszurszk város építésével
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kapcsolatban. Részletesebb tudósítások maradtak róluk
Szviasszk alapítása alkalmából, 1551-ből, vagyis olyan
időből, mikor még tatár uralom járma alatt nyögtek, me
lyet egészen a kereszténység fölvételéig, az 1743. évig
kellett hordaniuk. Egy tradíció szerint a csuvasok már IV.
Ivántól kezdve orosz alattvalók voltak s ugyanezen kor
ból való egy helynek építése, melynél jaszak-jokat (adó)
akarták megfizetni és e célból keletkezett a Szjürbi-jal' te
lep, mely szónak rövidítése, t. i. Szjürbí, szolgál ma is a
csuvasoknál Cívilszk város nevéül; s ez a Szjürbi, vagy
Szjür-bu jelent földsáncot, mert szjür, szjír, föld és bü
(püve), sánc, gát.' A mai nap csuvasok lakta területen
más helyeknek, ú. m. Buinszk, Szundir, Kararnís, Tarkhan
és Togai keletkezése a XVI. és következő századokból
datálódik; ámbár általában bizonyos, hogy a csuvasok
már sokkal előbb, mint orosz uralom alá kerültek, a szó
szoros értelmében letelepedettek voltak és már korán
azon kitűnő földművelő néppé nőtték ki magukat, ami
lyenekül ma ismertetnek. A régi őskorban, a múltból ere
dő, bizonyára homályos tradíciók állítása szerint, hozzá
férhetetlen erdőzugokban tartózkodtak s leginkább vadá
szat és méhtenyésztés volt foglalkozásuk. Ha valaki a tör
ténetesen vadászaton levő szomszédját meglátogatá, a tu
lajdonos távolléte dacára is derekasan jól kellett laknia
mézzel, hálaadatossága jeléül tartozott egy nyilat szúrni a
mézesedénybe. Akkor még csak kevéssé foglalkoztak
földműveléssel, mert a jobb életmódhoz szükséges legpri
mitívebb tárgyak is ismeretlenek valának előttük. Ők ma
guk az állítják, hogy a Fekete-tenger rnell6l jöttek a he
gyekre, és hogy 6sük Csuvas nevű volt. Rittich szerint' a
történeti események közül egyebek közt fönnmaradt ná
luk a kemény mongol ígara, első megtérítésük idejére,
Pugacsev'" lázadására stb. való emlékezet.

Hogy most már a Fekete-tenger melléki ősi hazáról és
hegyek közé való költözésről szóló monda mennyire
egyeztethető a tulajdonképp való ténylegességgel, azt ne-
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héz meghatározni, de tény az, hogy a csuvasokat szom
szédjaik még mindig hegyi lakóknak tartják, így a cseremi
szek leuruk-mari, azaz hegyi embereknek, Orenburgban
pedig hegyi tatárok-nak (oroszul: gorni-tatár) nevezik őket.
S hogy ők valóban török-tatár eredetűek, ez kétségtelenné
lesz éppen úgy a nyelvi bizonyságokból, melyekről még
alább majd bővebben lesz szó, mint a fízíkumokból." Ar
cuk színe legtöbb esetben sötétbarna, testük középterme
tű, szemeik barnák vagy feketék, járomcsontjuk kiálló,
homlokuk keskeny, hajuk és szakálluk fekete, járásuk ne
hézkes, ami általában a török ismertető jele. A nők
fiziognómiájában még sokkal feltűnőbb a szemek keskeny
metszése és a kiálló járomcsontok; s ezenkívül járásuk még
döcögősebb, mint a férfiaké. Ami a bőr színét illeti, az sok
kal fehérebb, mint a tatároké, sőt néha fakó, mely körül
ményt egykori erdei tartózkodásukra lehet visszavinni.

A ruházatra vonatkozólag a Rittich művéhez mellékelt
illusztrációk a legjobb felvilágosítást szolgáltatják. A férfiak
viselete csak keveset vagy éppen semmit sem különbözik
az ottani orosz népségétől, csak a nők - akik az ázsiai né
peknél mindenütt a szokások iránt való szigorú konzerva
tivizmus által túnnek ki - őrizték meg még némely ruhá
nak szabásában és díszítésében a régi divat néhány saját
ságait; különösen a Volga bal partján lakó, még pogány
csuvasoknal fordul elő ez az eset s főleg Szpaszk kerületé
ben; ahol a többiek közt a fejrevaló, melyet ők kbaspa
nak, vagy khospa-nak neveznek, míg elnevezésénél fogva
a kirgiz csacsba, tör. szacsbag, hajkötő, vagy a tör. kasbag,
szemöldök kötője szóra, addig alakjánál fogva a közép
ázsiai nomádok seökelejére emlékeztet.

Ugyanez áll a Szbojev-nél' leírt tokhja-ról, a leányok fej
revalójáról, melyben mi a Közép-Ázsiában mindkét nemnél
használt takijdt '½ii ismerjük fel. Ez utóbbi kerek, szoro
san a fejtetőn fekvő sapka, mely körül a közép-ázsiaiak a
turbánt csavarják; míg az első szalagokkal, pénzzel és
gyöngyökkel díszített, henger alakú sisakszerű föveg, mely
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a törököknél ősrégi használatú s mindig az ünnepiesség
jelvényének tekintetett. - A széles, tarka színű sújtásokkal
díszített felső ruhák és a térden felül érő kötények a kívai
üzbég nők hasonló viseletére emlékeztetnek; valamint ál
talában a női ruhák szabása és alakja azon divat egyes mo
mentumait jelenítik, mely néhány évszázaddal előbb ural
kodó volt s bizonyos mértékben még ma is uralkodó a tö
rök-tatár népelemek életében, az Oxus és Jaxartes északi
részétől a közép Volgáig. Annak tehát, amit Rittich kiemel,
hogy a csuvas nők erkölcstelennek tartják mezítelen lábu
kat mutatni s hogy még ágyba is begöngyölt lábbal men
nek, annak párjául fölemlíthetjük, hogy Közép-Ázsia török
női hasonlóan cselekszenek s a turkomán nőknek rossz
nevét költik, mert ezek idegenek jelenlétében is mezítláb
jelennek meg. - Ezenkívül a csuvasok némely ruháinak ne
vei a többi törököknél használatban levő öltönyökével
egészen egyezők, amely ténynek bizonyságául itt néhány
ilyen analógiát fölemlítünk. Így pl.

Csuv. szulebman, tobolszki tatár szükrnen, kaz. esek
men; magy. szokmány, kaftán.

Csuv. tomdir, csag. tonlar, kirg. tonnar, felső ruha, ruha
általában.

Csuv. eboldirmacs, díszítés a ruha ujjának felső részén;
csag. koldurmacs, a ruha ujjának a könyökig érő felső

része.
Csuv. kibe, ing; tobolszki t. kebi, ruha; kirg. köppö, fel

ső ruha; csag. kipeng, köpönyeg.
Csuv. szilek, föveg, fejtakaró, szó szerint: boríték; oszm.

jelek, mellény; az. jilek, zeke, felső szoknya.
Csuv. csalma, a lányok fejdísze; oszm. csalma, turbán.
Csuv. khospa és lebospu, bask. kasman, csag. kasbag,

diadem, tulajdonképpen: homlok-, vagy inkább szernöl
dökszalag, a kas, szemöldök, és hag, kötelék, szalag sza
vakból., fej és hag,

Csuv. maszrnale, női kalap; csag. basbag, fejkötő, a bas,
fej és hag, kötelék, szalag szókból, Ez hasonló jelentésű
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egy másik, a csuvasoknál használt fejtakaróval, t. i. a szarpan
nal, melybó1 lett az orosz szarafan s mely elóbbí, mint perzsa
eredetű, a szer, ban, védelem, szavakból származott."

Az ékszerek között a fülbevalók és a mellen függők
játsszák a főszerepet. Az előbbiek csuvasul khulgaszajak
nak neveztetnek, - ami a törökben kulgaaszak, ami a fül
be akasztott, kifejezéssel fordítható - és egy szíjra fűzött
pénz-, korall- vagy gyöngykoszorúból állanak, mégpedig
olyan formán, hogy a nagyobb pénzek alul, a kisebbek
felül esnek; míg az alsó részen még három sor pénz függ
le bokor alakban; tehát a régi fülbevalók viseletmódjára
készítvén, amint ezek a Schliemann leletein is láthatók. A
nyakékeknél szintén a pénzfüzérek ugyanezen formáját le
het észrevennünk; míg a mellen függők és a szülgeme-k,
parallelogramma alakjában, bőrből készítvén s alsó és fel
ső részből állanak, melyeket több pénzsor díszít.

A csuvasok telepeinek és lakásainak leírásánál, azt
hisszük, hogy nem tévedünk, ha azt a megjegyzést tes
szük, hogy ez a nép, a kazárok és bolgárok után, ama is
mert törökök közt legkorábban felhagyott a nomád élettel
és letelepült életmódot folytatott. Hogy milyen etnikai és
politikai viszonyban állottak a hajdankornak e most emlí
tett törökjeível, azt nehezen lehetne megmondani; de úgy
látszik, hogy már a mongolok betörésekor csak félnomád
ok voltak s nemcsak baromtenyésztéssel, hanem földmű
veléssel is foglalkoztak; ebből magyarázható a csak a há
borúskodás után járó testvéreiktől való félelmük, ebből a
fegyverrel erőszakosan fellépő hódítók ellen tanúsított irtó
zásuk. Telepedéseiknél mindig az elrejtőzhetés alapgondo
lata vezérelte őket; falvaik végtelen hosszúságban nyúlnak
el; házaik a legnagyobb rendetlenségben vannak elszórva
erre is, arra is; úgy, hogy az oroszok eme szabálytalan épít
kezési módot a -csuvasos- epitetonnal jelölik meg.9 Ez a
zsarnoki önkénytől való félelem következménye, mely
máshol is hasonló viszonyokat teremtett; mert Perzsiában
is a falvak gyakran az országúttól félreeső zugokban van-

480



nak elrejtve; s úgy látszik, hogy valamint az iráni, úgy a
csuvas is, török eredete dacára, a röghöz van kötve.

Ami a lakóházakat illeti, ezek minden tekintetben a
primitív építkezési módot mutatják fel; és mint Rittich
elbeszéli, 10 a szobáknak fehérre meszelése csak újabb ko
rú haladás; mert régebben a lakóhelyiségek, a korom mi
att, mintegy feketére mázoltatnak tűntek föl, és csak a
mindinkább terjedő szembetegségek vették elejét e hiá
nyosságnak. A padlózat helyét a sima agyagföld foglalja
el; s egy széles nyugvópadon kívül - mely alatt ládák ál
lanak a költséges házíeszközökkel - szinte semmi bútor
sem található. A bemenettől jobbra van az éléskamra és
balra a falba vágott fülke egy fazávárral, mely előtt régen
te, a halotti tor alkalmával, a gyertyákat szokták felállíta
ni. A lakóház közelében van a gyakran kétemeletnyi ma
gas gabonatár (hambár). A csuvasnak házától elválasztha
tatlan a sörfózóház, amely még a szegényeknél sem hi
ányzik s amely mellett csaknem mindenütt pince áll. A
sör egyébiránt a legtisztább ital a csuvas házában, amit a
vízről nem lehet mondani, mert a vizesedényből nemcsak
a gyermekek és idegenek, hanem a kedvelt állatok is eny
hítik szomjukat. Különben a szilárd épület csak téli tartóz
kodásra szolgál, mert nyáron a mezőn felállított könnyű
sátornak adnak előnyt, melynek közepét a tűzhely foglal
ja el a mindig fölötte függő üsttel, míg körül padok, lá
dák, asztalok s a székeket helyettesítő fatuskók vannak
felállítva.

Az ételekre és italokra vonatkozólag semmi feltűnőt sem
találhatunk abban, hogy - mint Rittich11 Berezin után meg
jegyzi - a csuvasok fóbb ételei a Trans-Kaukázia török la
kóíéval megegyeznek; mert, amint már fönnebb említettük,
az összes törökségnek szokásai, életmódja a közösségnek
sok vonása által tűnnek ki; és mivel, alapjában véve, ezen
ételek még az oszmánoknál is előfordulnak. Így a csuva
sok jaska-sx, darából és marhahúsból készült leves-nem,
egészen megfelel az azerbajdzsániak jak/Jini-jának, ez pe-
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dig az oszmánok jaghna-jának, mely a Magyarországon is
kedvelt gulyáshúshoz hasonló étel. A pilav vagy plau,
Ázsia több részében ismeretes rizséte1 a csuvas leboplu-te
emlékeztet, amely húshoz mellékelt tésztaétel; a dagesztá
níak kuki-ja (pástétom) a csuvas kókkil-nak, a perzsák
nimru-sz (tojásétel) a csuvas nimir-nak felel meg, amely,
Rittich szerint, tojáslepény formájára, üstben készített
szósz; és végre a ebijmallu - fánkféle sütemény a csuva
soknál - a tatárok és közép-ázsiaiak kujman-jával egészen
azonos. A többi, úgynevezett nemzeti eledelek közül, még
a következőket emeljük ki. A szjumakb kicsiny, arpadará
ból készült lepény, melyet a levesbe aprítanak; az irgecs
bizonyos neme a sajtnak; a szjauranpol gardahal
(Maífísch), a sirtan kövér juhhüssal töltött kolbász stb. Míg
az italok között az ojran (tör. arak), pálinka a legkedveseb
bek, minek következtében az ivásra való vétkes hajlam
mindinkább elterjed, amint ez, fájdalom, minden természe
tes népnél előfordul, mikor a kereszténység útján új műve
lődési stádiumába lép.

Ezektől eltekintve, általában jólesik az embernek, ha a
különböző s néha részletes lerrasokban, a csuvasok jelle
mére vonatkozólag, mindig csak jót olvashat. A csuvas
mindenelőtt szorgalmas és kitűnő földművelő, sőt, a kazá
ni kormányzóságban a legjobbak közé tartozik. Rittich 12 e
körülményt egyebek közt a csuvassal a földművelés iránt
vele született hajlamnak, szántóföldjei közel fekvésének,
azon jelentékeny segítségnek, melyet a család női tagjaitól
kap, s főleg azon tapasztaltságának tulajdonítja, amellyel e
vidék agronómiai és klimatológiai viszonyai irányában di
csekedhetik. Az éberséggel párosult szorgalom jóléthez jut
tatja, mert szegénységet és nyomort csak ritkán talál az em
ber a csuvas telepeken. Minden az egyszerűség színét vi
seli magán, és a gazdag csak az udvar nagyobb terjedelme,
a különböző éléskamrák és épületek száma által tűnik ki.
Az említett tulajdonsággal párosul a csuvasnak szeretete
családja irányában.

482



Az orosznál és tatárnál jobban tiszteli és becsüli nejét, aki
ezért jutalmul_ szorgalommal és feláldozással 111L111kál a ház
és család érdekében, és nincs oly drága ékszer vagy cifra
ság, melyet a csuvas meg nem szerezne nejének S úgy lát
szik, hogy e szép szokás e népnél már igen régóta uralko
dó; mert míg a többi törökök teológiájában és mitológiájá
ban csak férfi isteneket találunk, addig a csuvasok pogány
voltuk idejében női isteneket is tiszteltek; valamint a nők
minden játékukban, szokásaikban kitűnő állást foglalnak el.

A csuvasok természettől jószívűek, becsületesek, a leg
nagyobb mértékben takarékosak és amellett mégis adako
zók s vendégszeretők; akit a csuvas barátjává (dosz, a per
zsa ú.':.JJ szóból), azaz társává tesz - ami a barátságivás át
nyújtása által történik, az angol loving-cuphoz hasonlóan -
az az ember sziklaszilárdságú hűségre tarthat számot. Aka
záni kormányzóság fenyítő törvényszékének statisztikájá
ban az öt népelem közt a csuvas foglalja el az utolsó he
lyet; így a csuvas bűntettesek százaléka úgy aránylott 1867-
ben, mint 1 :608 és 1868-ban, mint 1 :342; ami mellett meg
jegyezendő, hogy az illető esetek leginkább ivási hajlam
ból és lólopásból állottak, ami egyébiránt olyan vétek,
melyre éppen úgy ráadja magát az Urál-melléki baskír,
mint a magyar az Alföldön.

Századokig tartó szolgaság természetes következménye
az, hogy a csuvas anélkül, hogy különösen bosszúvágyó
lenne, észrevehető zárkózottság által tűnik ki; és mivel a
még annyira gazdag is szegénynek mutatkozik, ezért tulaj
donították nekik az oroszok tévesen a fösvénységet és zsu
goriságot. A bolgárok, mongolok és tatárok által leigázva e
népecske, magától érthetőleg, legnagyobb mértékben meg
van törve, és ma az orosz birodalom legengedelmesebb
alattvalói közé tartozik, innét az a közmondás: «Ha a tatár
gazdaggá lesz, asszonyt vesz magának, - ha az orosz gaz
daggá lesz, lovat vesz magának, - ha a csuvas gazdaggá
lesz, adóját fizeti megl- A védelem dacára, melyet az orosz
törvények nyújtanak a csuvasnak, ez mégis sokszor kény-
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telen az uralkodó fajnak megvetését, sőt néha sértéseit is
tűrni; és, mint Rittich13 beszéli, ma sem tartozik a ritkasá
gok közé, hogy a hosszúkás csuvas szekér mellett elhajtó
orosz kocsis, ostorával pattogtatva, a csuvasra vág, miköz
ben a szokásos gúnyszót kiáltja neki: -Derzsí szobaka, csu
vaska lopatka-, Tartsd a kutyát, te csuvas pimasz:

Hasonlóról értesít bennünket Szbojev, 11 aki élénk elő
adásával azt írja, hogy a csuvas az oroszok szemfülessége
eló1 való kitérés céljából leginkább az utaktól és hajózható
folyóktól távol eső, holmi rejtett és piszkos zugokban te
lepszik le, úgy, hogy az ember a csuvas falut csak akkor
veszi észre, miután már - hogy úgy mondjuk - orrával be
Iéütközött. Ha történetesen az orosz utazó, ki a vidéket
nem ismeri, megkérdi a jó Vaszilij Ivanicsot: 15 -Acsaml
(öcsém') melyik út vezet N. N. faluba>- - mindig azt a fele
letet kapja: Tjurakh kaj! (menj egyenesen), ámbár ezen
egyenes úton valami malomhoz, valami mocsárhoz vagy er
dőbe fog jutni. Ha az orosz utazó sok kellemetlenség után
végre a faluba érkezett, a fiatalság megrémülve -Viraszl
vlraszl- (Orosz! orosz!) kiáltással fut a házakba. Egy pillanat
alatt minden kaput becsuknak, minden ajtót bezárnak és
csak miután meggyőződtek, hogy az orosznak nincs sem
mi rossz szándéka, hogy nem lovakat kér, és hogy a lova
inak való takarmányt készpénzzel fizeti: csak akkor bán
nak vele barátságosan. Azon félelem bizonyságául, mellyel
a békés csuvas az orosz felsőbbség iránt viseltetik, még föl
említjük, hogy előtte a törvénytétel és nyomorúság egészen
analóg fogalmak, és, hogy az egyszerű hivatalnoktól vagy
tiszti írnoktól néha jobban fél, mint az úristentől. Midőn
egyszer egy orosz egy csuvastól gardahalat akart venni, a
követelt magas ár miatt felkiáltott: -Nern félsz az istentől, te
pimasz csuvas'?» - ez utóbbi azt felelte: «Mit? az isten csak
isten, de még nem piszar (írnok)'.

Magától érthetőleg ezen, az uralkodók és alattvalók kö
zött való viszonynak olyan mértékben kell csökkennie,
amilyenben a keresztény vallásra tért csuvasok részint az
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iskolák útján, részint a gyakran közlekedés által, lassanként
közelebb jutnak az orosz műveltséghez és a tulajdonképp
való tényállapottal jobban megbarátkoznak. Mivel a csuva
sok között szemmel láthatólag mind többen látogatják az
iskolákat s mivel közülük már tekintélyes számú pap és ta
nító, sőt egy csuvas író is vált, 16 akik az orosz nyelvet töké
letesen értik; és mivel - mint Szbojev már huszonhat évvel
ezelőtt közölte, - sok helyen kevés olyan csuvas volt, aki
az oroszt nem értette, míg ma már az orosz nyelv tudásá
val büszkélkednek: ennélfogva semmi különös szangviniz
mus nem kell ahhoz, hogy e körülményben a csuvasok las
san haladó oroszosodásának biztos előjelét lássuk. E nép
az előbbi századokban, a tatárok közvetlen szomszédsága
következtében, részint pedig az iszlámnak szórványosan
történt fölvétele által az uralkodó tatár elembe való beol
vadásának erősen ki volt téve; legalább ezt bizonyítja né
hány, arab betűkkel írott ó-csuvas nyelvemlékeket tartal
mazó sírfelirat a Baiterjakov és Baiglicsev egyházmegyék
ben, vagyis olyan vidéken, ahol ma egészen tatárok lak
nak; sőt a tatárosodás, Rittich 17 szerint, ma is halad az orosz
hatóság szeme láttára. De véleményünk szerint az oroszok
azon törekvésének, hogy a csuvasokat magukba olvasszák,
csak kevéssé lesz kárára. Ha az iszlám a múlt századokban
a csuvasok közt gyökeret verhetett volna, akkor a tátongó
űrt - mint ezt a tatároknál látjuk - semmi, bármily tenné
szetú előny át nem hídalná; de ott, ahol az ortodox-orosz
egyház a talajt már eléggé előkészíté, a nemzeti szeparatiz
mus nemsokára eltűnik, és a csuvas nép keresztény része,
bár nem a legközelebbi jövőben, de minden bizonnyal az
oroszságba fog beolvadni.

És mivel ez a mi meggyőződésünk, azt hisszük, köteles
sége az etnográfusnak, hogy a nemzeti sajátságaik, erköl
cseik, szokásaik, babonáik, előítéleteik még meglevő vo
násait és régi pogány vallásuk momentumait teljes figyel
mére méltassa. Ezek egy mindinkább elhalványodó kép
nek vonásai, mely képben a törökség világszemlélet-
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ének és szellemi irányának ősi momentumai őrizték
meg, és ez okból a turkológusnak osztatlan érdeklődé
sére méltó.

A társas élet; főbb vonásaiban, a többi, már régi idők
óta letelepült népekéhez hasonló, a csuvasok leginkább
szoktak gazdálkodásukról, marháikról beszélni és a ház
ban és udvaron nyilvánvaló jóléttel büszkélkedni. A szo
kásos ünnepeken kívül kölcsönösen látogatást tesznek
egymásnál, és míg a fiatalság az intra muros gyakorolt mu
latságnak adja magát, addig az öregebbek késő éjjelig pi
pázgatva beszélgetnek. Jellemző az, hogy a nők a társas
életben kitűnő szerepet játszanak, és a szépnem társasága
nélkül a csuvasoknál alig gondolható valamely mulatság.
Télen a szabadban mulatnak szánkózással, vagy a jéghe
gyen, mint Oroszország más részeiben is, míg a hosszú té
li estéket fonöhazakban töltik, a legvidámabb játék köz
ben. Míg a leányok rokkánál ülnek és tréfálkoznak, a fér
fiak időtöltésből kéregcipők fonásával foglalkoznak. Néha
vannak társasjátékok is, mint pl. a szembekötősdi, vagy
egy speciális játék hárskéreggel, olyan formán, hogy egy
kötegnek fele legények és leányok közt eloszlik, azután
azok, akik egy és ugyanazon hárskéreg két végét kapják,
megcsókolják egymást. Nagyon érdekes az ú. n. leány-ün
nep, csuvasul klur-sziri (azaz: leánysör), amely karácso
nyig és a böjtig tartatik meg, és különös mulatságokra ad
alkalmat. E célból a falu leányai egy bizonyos helyiséget
választanak ki, amely eléggé terjedelmes, és amelyen sem
mi háborgatásnak nincsenek kitéve. Miután a sörhöz szük
séges alkatrészeket, t. i. a lisztet, malátát és komlót össze
gyűjtötték, megfőzik a sört és meghívják reá vendégül a
szomszéd falubeli leányokat. Az ünnep napján a mulatsá
got rendező leányok legszebb ruháikba öltözve fogadják
vendégeiket; természetesen nem szabad hiányozni a clu
dasnak, akinek hangszere mellett táncolnak, miközben ezt
dalolják:
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csuuasul.

Khir sziri tuszibir
Khirle aldan puzíbir
Pirzsizane puverzene
Vijisz-omne khortbír

tatárul:

..»! .JW:l I ..,..,.... I .J:!.ul j,!

..»!.J~ ü4'j t.l:!Y-3
<Y-J'i .)J"-! IY...) "} .!l½--,1
..»!.J½!) -ü,..ill ~JI

magyarul:

A lány-ünnepet ünnepeljük,
A vörös kakast szeretjük.
A beleit meg a máját
A muzsikásoknak adjuk.

Miután egy napig eleget daloltak, táncoltak és ittak,
most a meghívás sora valamely másik falu leányaira követ
kezik, és így a dőzsölés újra kezdődik s valóban nem ke
vésbé meglepő, hogy a csuvas szépségek milyen dereka
san értenek a söröspoharak hajtogatasahoz. 18

A csuvasok kedvelt hangszerei közé tartozik elsősor
ban a duda (szibir), azután a hegedű, fuvola, dob és
újabb időben a harmónium. A dudás, amely nevezet alatt
par excellence zenészt értenek, a csuvasoknál a legna
gyobb tiszteletben részesül, és az ügyesség nem annyira
a játszó tüdejének erejétől függ, mint inkább azon könnyű
ségtől, mellyel a különböző, néha nyolc hangnemet keze
li. A zene különbözik ugyan a cseremiszek- és oroszoké
tól, de anélkül, hogy különösebb motívuma lenne, mint
Ríttích közli."
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Ezt azonban a nemzeti táncról már nem lehet állítani,
mert ez, a Rittich és Zolotnicki leírásai szerint, szembetűnő
hasonlóságot mutat a csárdáshoz, a magyarok nemzeti tán
cához. Valamint ez utóbbiaknál, úgy a csuvasoknál is, a
táncolók először külön válva teszik a terpsichorei mozdu
latokat; a nő, anélkül, hogy lábai mozgása észrevehető vol
na, lassan tipeg körös-körül, és különböző hajlások és for
dulatok által igyekszik az őt megfogni iparkodó férfi elő]
kitérni; kezeit majd a csípőre teszi, majd ismét feje hátsó
részéhez emeli, egyszóval egészen olyan tagjártatást hajt
végre, mint valamely csárdástáncoló magyar nő.

Ami a dalokat illeti, ezek leginkább az egyszerű termé
szetes költészet örnledezéseí, anélkül, hogy nyilvánítanák
azt a költői kellemet, azt a célzást a környező természetre,
amellyel a kirgizek és altajiak költészete kitűnik.

Fölernhtünk itt néhány szerelmi dalt, még pedig az össze
hasonlítás kedvéért a csuvas szöveget török fordítással kf
sérve.

1. Csuvas.

Khora khírzene
Khora tora szjoratni,
Khirle khirzene
Khirzern khízir bolaszran
Pire tora szjoratní.
Khora khirzene
Khora korgaba szíra barasz
Khirle khirzene
Khirle korgaba szíra barasz.

Török:

.;,_J'}ÁI)

.?.JY i.ffo I)

.;, .) ')IÁ J,j

.? ...JY i.f fo J,)

.))lj_,....w-"~ .) 'i'Á
_;:;1 .)½! i.f __µ .;,.»'
4.i:-.Jl"ÁI)
~.):!-! ly-, l.iöli...Ji 1)
4J:..)l"Á 0.!Á
~.):!! ly-, \.l.ili...Ji J#.
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magyarul:

A fekete leányokat
Fekete isten teremtette,
A piros leányokat
Piros isten teremtette.
S hogy a leányok terméketlenek ne legyenek,
Azért teremtett bennünket isten.
A fekete leányoknak
Fekete csöbörben adjatok sört,
A piros leányoknak
Piros csöbörben adjatok bort.

2. Csuvas Török

Ajda inge vurmana
Khura szirla pusztarrna
Khura sztrla tatlamar
Mana inge toda bor

magyarul:

Menjünk, kedvesem, (ángyom) az erdőbe,
Száraz földiepret szedegetni;
De ha a száraz eper nem édes,
Adj egy csókot, kedvesem, ajkaimra.

3. Csuvas Török

Inge arun khir bolmi
Külni rorikh szjüt bolmi
Inge Djarim ni djarin
Pra kumul kor djarin.

IY'WY. ..J:!Sr.UY~
IY'WY. w_,..., JI.Jji F
r-Y-J~r-Y-J~
('yJ .Jft Jfoft ...>:+!
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magyarul:

A menyecskéből már nem lesz lány,
Valamint a túróból már nem lesz tej.
Oh kedvesem, oh kedvesem, mondom,
Már egyszer csak szerelmemet keresel!

A csuvasok erkölcsi életére vonatkozólag most a házas
ságról s az ezzel összekötött szokásokról fogunk megem
lékezni. A jövendóbelinek megszeretéséről és választásáról
itt nem a szülők vagy a legközelebbi rokonok gondoskod
nak, hanem maga a csuvas ifjú. Minthogy a leányok már ti
zenkét vagy tizenhárom éves korukban bevezettetnek a
társaságba, vagyis korán megtanulják és értik a háztartást:
ezért a hazasulandónak jókor alkalma nyílik a falunak, vagy
a szomszédságnak szépei között körülnézni. A többi törö
köknél gyakorolt kalim, vagyis a menyasszonyi díj lefizeté
se, még itt is egészen használatban van, - amely a meny
asszony szülőinek vagyoni állása szerint emelkedik kétszáz
rubelig, s e szokást csak olyan esetben kerülik ki, ha a vő
legény anyagi viszonyai teszik szükségessé, mely esetben
aztán a leányrablás szokása helyettesíti, ami úgy megy vég
be, hogy az ifjú szülőinek és barátainak helybenhagyásával
és menyasszonyának tilos beleegyezésével ezt valamely
magányos erdei ösvényen vagy a mezőn meglepi s egy ké
szen tartott kocsira ültetve, hazaviszi magához. De e roman
tikus elintézés dacára is végre meg kell fizetni a kalimot,
azon különbséggel, hogy most a vőlegény anyagi viszonya
inak megfelelő árt fizet. Ha pedig a leánykérés szabálysze
rű módon történik, akkor az ifjú elküldi szülőit, kikkel már
előbb közölte hazasulasí szándékát, választottjának házá
hoz, hogy ennek szülőivel határozzák meg a kalím mennyi
ségét:; és mikor ez megtörtént, kalács tétetik az asztalra,
melyre az ifjúnak atyja a kalímmal megtöltött zacskót helye
zi. A leány atyja most e zacskót kezébe veszi és kelet felé
fordulva a következő kérést mondja: «Ó istenem' oltalmazd
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meg leányomat és vórnet az emberek rágalmától. Uram, ne
engedd meg azt! Tartsd meg őket áldásban és békességben
és engedd, hogy állandó egyességben éljenek!» Miután a
zacskót kiürítette, rézpénzzel együtt adja vissza a vőlegény
atyjának, hogy ebből a pénzből ki ne fogyjon, és megkez
dődik az eljegyzési vendégeskedés.

Az eljegyzés és menyegző között leginkább két vagy há
rom hét telik el; mert ez utóbbit csak a gabonavirágzás ide
jében, vagyis június és július között, a khir-ojik (leány-hó)
nevű hónapban ülik meg; mely időköz alatt a vőlegény
gyakori látogatást tesz menyasszonyánál, aki a nagy ünne
piesség előkészítésével van elfoglalva. A menyegzői napra
a következő hivatalos személyiségek választatnak: 1. a
násznagy, 2. az atya helyettesítője, helyesebben: a rende
ző, 3. a vőfély, 4. a nyoszolyóleány, 5. a vőlegény társa, aki
nyíllal és qjal van fölfegyverkezve, 6. a lovak felügyelésére
alkalmazott gyerkőc, 7. a trombitás, vagy dobos. A me
nyegzői ünnepiesség fénypontját képezik az ú. n. dfszrne
netek először a vőlegény menete a menyasszony falujába
vagy házába, másodszor a menyasszony menete a vőle
gény házába, amely meneteknél úgy a résztvevőknek, de
különösen a vőlegénynek öltözete, mint a sorrend és a
megérkezésnél s eljövetnél, valamint a menyasszony foga
dásánál végzendő szertartás a régi szokásnak szőrszálhaso
gató pontosságával meg van határozva.

Mint Rittichnél olvassuk - aki e szokást legrészleteseb
ben leírta -, a vőlegény selyernövvel veszi körül sötétkék
kaftánját; hátára egy, szíjakkal és szalagokkal díszített hát
ralevőt kötnek, elöl pedig egy pompásan kivarrott és híme
zett kötényt. Nyakán ezüstpénzekból álló nyakéket visel,
fején pedig prémmel szegélyzett sapkát, amely még se
lyern-, vagy gyapjúkelmével van körülkötve. Kezeire kesz
tyCít húz és jobbjában ostort fog. A menyasszony öltözeté
re, magától érthetőleg, még sokkal nagyobb gond forditta
tik. A legszebb és csak ezen ünnepiességre készített ruhá
it veszi föl magára. Minden ragyog rajta s hogy haja fény-
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lóbb legyen, ajran-nal (író) mossa meg. A toilette elvégzé
sével s miután a vőfély az atyát megkérdezte, hogy micso
da nászajándékot szándékozik adni fiának, ez utóbbi a ze
ne hangja és az őt követő barátainak éneklése és ujjongá
sa között megjelenik szülőinek szobájában, ahol egy ne
mezzel bevont széken foglal helyet, elöbb azonban a szék
re háromszor ráüt ostorával, hogy a gonosz szellemeket el
rémítse, és az atya által a szegénység ellen való jó előjelül
letett pénzt fölveszi. A menet lassanként mozgásba jő. A
vőlegény, ennek vezetője és pajtásai, valamint a zenészek
is lovakra, a többiek pedig szekerekre és egyéb járművek
re ülnek. És így haladnak a menyasszony falujához a trom
biták, dobok, sípok, kiáltozások, tapsolások és éneklések
legvadabb zaja között, miközben a férfiak szüntelenül ki
áltoznak: «Uram! légy kegyelmes' Uram, ne hagyj el ben
nünket! segíts, ó isten és ne juttass minket szégyenbe, gya
lázatbal- Hasonló tartalmúak a nők énekei is, melyekre a
férfiak: Jej-re-re-rjai, re-re-rjai, roj-oj-roj, roj, roj, oj, ra,
ra! Jech, ojoch, ojoch, oj, joj, joj, joj, ojoch, ojoch! kurjon
gatással felelnek.

Minél inkább közelednek a menyasszony falujához, an
nál nagyobb lesz a lárma, annál hevesebbek lesznek az
öröm kitörései. A szobába érkezve a vőlegény a készen
tartott széken a már előbb leírt módon helyet foglal; míg
egy másik asztal körül, melyen a szokásos, kendőkkel és
szalagokkal díszített nyírfa (oroszul berezka) van felállítva,
a mindkét részről való hivatalos személyek gyűlnek össze,
hogy hűsítőt vegyenek magukhoz.

Azonközben a teljesen feldíszített menyasszony elhagy
ja öltőzőszobáját, először bemutattatik szülőinek a szoká
sos ceremóniák között, azután - miközben az ifjúság a ház
előtt táncolással vagy dalolással tölti kedvét - a lefátyolo
zott menyasszony elbúcsúzik szülőitől és rokonaitól, akik
e jelenet alatt mindnyájan zokognak, könnyeznek, csak
hogy e szívre ható jelenet nyilvánulásait az ujjongó tömeg
nek és a versenyező hangszereknek lármás zaja elnyomja.
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Eközben a vőlegény lóra ül kíséretével. Az egyik vőlegény
vezető nyilat lő keleti irányban, melyet a gyermekek vere
kedve felvesznek, s minél távolabb esett le a nyíl, és minél
enyhébb volt a verekedés: annál nagyobb szerencse vár a
fiatal párra. A haza induló menetet a násznagy nyitja meg.
A vőlegény a ház kapujánál átveszi elfátyolozott meny
asszonyát és háromszor gyöngéden ráüt ostorával, hogy a
múltat elfeledje és szorgalmas, serény nő legyen; ekkor
azután megindul a menet a vőlegény falujába, akinek há
zába miután bevezettetett a mennyasszony, a jomza (po
gány pap) az házasoknak italt nyújt és szerencsét kíván ne
kik. Csak másnap reggel megy végbe az ünnepies esketés
a templomban, ha t. i. az illetők keresztények, és csak ez
után történik meg a lefátyolozás szertartása, még pedig a
következő módon. A jelenlevő rokonok egyike egy büty
kös faágat vesz kezébe, és miután ezzel a szobában körül
vagdalódzott, kétszer megérinti vele a fátyolt, harmadszor
pedig már beleakad s így lehull a fátyol a menyasszony ar
cáról. Most az ifjú házasok el khospu-t tesznek; azután
mindketten az udvarra vezettetnek nemezzel letakarva, és
a násznagy által tojássárgájával megdobálva, annak jeléül,
hogy ők olyan tiszták maradjanak, mint a tojás fehére. Is
mét következik egymás után dal, tánc, megvendégelés és
pénzajándékozás. A fiatal nő pedig visszavonul a szobába,
hol férje vár reá, aki lábára lép, hogy lássa, vajon jaj nél
kül viseli-e a fájdalmat; itt e szobában egy kéthüvelyknyi
széles vászondarabon kell átlépniük, melyet a vőfély és
egy leány tart s amely szokás egy csuvas istenség, Birikh,
tiszteletére történik; és miután valamelyik fiatal ember a
következő dalt énekelte:

«Réce, réce, réce,
Hova mégy, te réce?
Megyek répát vágni.
Kinek adod majd a répát?
A szép menyasszonynak adom.»
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(a réce alatt t. í. a fiatal férj értetik) - az ifjú párt két óra
hosszáig magára hagyják, amely idő után a szignum inno
kentíae-t mutogatják. - Most következik a menyegzői ün
nep utolsó aktusa, t. i. az ÜJÚ nőt a kúthoz kísérik és miu
tán ez az abból merített vízzel házában az első jaska-t el
készítette, és azzal a jelenlevőket megvendégelte, bevégző
dik az ünnepíesség.

A menyegzői ünnep után - melynek részleteit Szbojev
és Fuchs írták le, bár nem oly tüzetesen, mint Rittich, de
közbe-közbe eltérőleg - a mindennapi élet egy másik szo
kásának tárgyalására térünk át. Egy gyermek születésekora
még pogány csuvas azonnal jomzja-ért küld, aki az újszü
löttet megfüröszti és a feje fölött két tojást feltör; azután
egy kakas fejét levágják és az ajtó elé kidobják, hogy ezál
tal a rossz szellemeket elűzzék; a víz fölött varázsolnak,
hogy ebből az újszülött sorsát megtudják; arra a jornzja va
lami nevet ad neki, mely a keresztényeknél orosz-ortodox,
a pogányoknál pedig részint csuvas, részint perzsa erede
tű, mint a Fuchs-nál előforduló névlajstromban látható. Így
v. ö. pl. a következő

férfi
Okhtijar,Bakhtjar
Jarukha, Jaruk
Urasz, Uraz és
Ortamszu, Ortanclsi

és női neveket:
Szarpa, Szerpaj,
Gulleika, Zuleíkha,
Sekherka, Sekerkha és
Kulbíka, Gülbike.

A gyermeket leginkább anyja szoptatja s már négy-öt
hónapos korában kiveszi a pólyából. A csuvasoknak már
említett tevékenysége mellett nem lehet csodálnunk, ha a
gyermek már tízéves korában részt vesz a dologban, tizen
öt éves korában az eke szarvát fogja s tizennyolcadik évé
ben érettnek nyilváníttatik. Éppen így a leányok is már ti
zenkét éves korukban varrással foglalkoznak, tizenötödik
évükben a szövószéknél és a konyhában találjuk őket, ám
bár csak későn, körülbelül harmincéves korukban adják
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férjhez, azért, hogy - mint mondják - a csak húszéves fér
finak egészséges, erős nőt adjanak.

A halalozds leor; éppen úgy, mint a születésnél, a csuvas
feje fölött két tojást törnek fel, egy kakas fejét levágva az
ajtó elé dobják, hogy a rossz szellemeket eltávolítsák. Mi
után a holttestet megmosták és legjobb ruhájába felöltöz
tették, bedugják orrát, száját és füleit selyemmel azért,
hogy ha a másvilágon kércleztetik, felelhesse, hogy semmit
sem látott és hallott; s mivel hisznek az élet tovább folyta
tásában, ezért a holt mellé olyan tárgyakat tesznek, milye
nekkel életében foglalkozott. A férfihulla mellé dohányt,
bort, sört vagy azon mesterség szerint, melyet életében
folytatott, fejszét, zeneszert stb. tesznek; ellenben a női
holttestnek tűt, cérnát, lent, vásznat stb. adnak. Ha az el
halt nagyon gyűlöletes volt, akkor vassal sírjához erősítik,
hogy föl ne keljen s az embereket ne félemlítse meg. Mi
dőn a holtat a szobából kihozzák, meggyújtott rongyot
dobnak utána, vagy pedig forró követ öntenek le vízzel,
ami által azon kívánság fejeztetík ki, hogy a holt olyan
gyorsan költözzék a túlvilágra, mint e füst elillan. Akár
nyár, akár tél van, a holtat szánon viszik a temetőbe, hol a
kelet-nyugati irányban ásott sír körül négy oszlopot állíta
nak fel, gyertyákkal ellátva. Ha a bolttól már mindenki el
búcsúzott, a sírt betemetik; a jelenlevők esznek és sört isz
nak, miközben valami ételt és italt a sírra is tesznek. A te
metési szertartás véget ér, de most kezdődik a tulajdon
képp való halotti tor, amely legtöbbször vadul folyik, és
amelyet az évforduló alkalmával ismét megülve a titulus
bíbendí et comeclendi alatt annál tartósabbá tesznek.

2. 

Miután az előbbi lapokon a csuvasokat és mindennapi
életüket a Rittich és Szbojev festette kép után lerajzoltuk,
most áttérünk az etnikai és társadalmi élet azon vonásaira,
melyek által e nép a többi törököktől ma láthatólag külön-
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bözik; t. i. azon momentumokat akarjuk kidomborítani,
melyekben mi egy ó-torők művelődés maradványait látjuk,
hogy ezeket végre azon etnológiai kétség eloszlatására ér
tékesíthessük, melybe e nép eredete mindeddig burkolva
van. Mindenelőtt megemlítjük a speciális csuvas idéfelosz
tást és csak ezután térünk át a nyelvre és vallásra.

Az idő felosztása

Amint a kírgízeknél a baromtenyésztés szolgál az év fel
osztásának irányadójául, amennyiben az egyes hónapokat
a juhok életében előforduló jelenségek szerint nevezik el;'0

éppen úgy a csuvasok a földművelő foglalkozás fázisai
után osztják fel az évet, amely tulajdonképp azon időben
kezdődik, mikor a mezőről mindent betakantotrak, vagyis
november második felében, amikor a leür-sziri (őszi sör)
ünnepet ülik, melyre a hála- vagy áldozat-hónap, csuk
ojikh (december) következik, melyben az isteneknek a ka
pott áldásért hálaáldozatot adnak. Rittich szerint tizenhá
rom, Szbojev szerint pedig tizenkét hónapot számlálnak,
melyeknek nevei következők:

Január: mun-leirlacs, azaz a fő megdermesztő, a mun,
nagy és a tatár kirlak, mindent megsemmísrtent." E hónap
első napja kízs-arníkon-nak (téli vasárnap) neveztetik.

Február: leizin-leirlacs, azaz: a kisebbik megdermesztő.
Március: noru.z-ojikb, azaz: noruz-, vagy újév-hó, tulaj

donképpen a perzsa jJJr-' újév után, mely a tavaszi napéj
egyenkor veszi kezdetét.

April: pozsa-ojihb, vagyis a szabad, üres hónap, mert e
hóban semmi mezei munka nem fordul elő. E fölvétellel
ellenkezőleg megjegyzi Zolotnícki, s nem éppen alaptala
nul, hogy a pozsa talán a tör. j J-' buz - puz (jég) szóval
függ össze s így e hónap a fölengedés, vagy a jég eltűné
se után neveztetett el.

Május: agga-ojikb, azaz: vető-hónap, az aggasz, vetni
vagy Zolotnicki szerint ak, szántani, szótól.
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Június: szju-ojihb, azaz: nyár-hó, mivel szju (török: jaj,
[az), nyár.

Július: lebir-ojileb, azaz leány-hó, a khir, leány, hajadon,
szótól: mert - mint már említettük - e hónapban tartják a
menyegzőket. 22

Augusztus: szjorla-ojileb, azaz: sarló-hó, a szjorlu, rnagy.
sarló, szóból; vagyis arató-hónap.

Szeptember: jidin-ojihb, azaz: len-hónap, a jidin, len,
szótól (török keten), minthogy e hónapban gyűjtik a lent.

Október: auin-ojihb, azaz: aszaló-hónap, az avin (orosz
oven), gabonaszárító.

November: joba-ojileb, azaz: halotti ünnep-hó, a joba,
oszlop, szótól, mely oszlopra a halott tiszteletére gyújtott
gyertyák téteknek.

December: csuh-ojieb, azaz: áldozati hónap."
Itt fölemlítettük a csuvas hónapokat az európai hóna

pokkal összehasonlítva, meg kell azonban jegyeznünk,
hozzaadólag, hogy az ő időfelosztásuk, alapjában véve,
egészen más, amennyiben ojikh alatt sem a mohamedá
noknál használt LSI aj (hold), sem a mi -hónap-unk alatt
ismeretes fogalmat nem lehet érteni. A csuvasok hónapjai
nak kezdete és vége a mieinkétől teljesen eltér; éppen így
a hónapok száma is, mert míg Szbojev tizenkét hónapot
említ, Rittich-nél tizenhárom, sőt Zolotnicki-nél már tizen
öt hónapot találunk, amint e szám tényleg a csuvasok kü
lönböző vidékei szerint különbözik. - Ami pedig a hét
napjainak elnevezését illeti, ezek részint pogány, részint
moszlírn, részint pedig orosz jelleget árulnak el, mint a kö
vetkezőkből látható.

Így a
péntek: arna-gon (v. ö. csag. "---'---!" 1 ,:,~ ad ina küni, az-

az péntek);
szombat: sumat-gon, a sumat-, vagy sabbat-nap;
vasárnap: uirzarni-gon, ettől: vtrasz-arní-gon, azaz:

orosz péntek;
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hétfő: tundi-gon, azaz elsőszülött nap, első nap (v. ö.
magy. hét-fő, vagyis a hét kezdete);

kedd: illari-gon, azaz felső nap;
szerda: jon-gon, azaz vérnap (?);
csütörtök: leisznerni-gon, azaz a kis ünnep, mely a tör.

kicsi atína (kis ünnep) után van képezve.

A csuvasok nyelve,

vagyis azon török tájnyelv, melyet ma e nép használ -
mert régi nyelvemlékekről itt semmi körülmények között
nem lehet szó - úgy a grammatikai, mint a hangtani vi
szonyokban annyira különbözik a török nyelvek egysé
ges egészétől, hogy ezt tulajdonképpen már nem egyik
török dialektusnak, hanem egy testvérnyelvnek kell tar
tanunk; mert habár Rittich tudósítása" szerint a kazáni ta
tár, bár nehezen, a csuvas beszéd gondolatmenetét fel
fogja, mégsem tartjuk jogosultnak a többi török nyelvek
kel való kölcsönös viszonyára vonatkozó ilyen fölvételt;
amennyiben még a legtapasztaltabb turkológus is csak a
csuvas alaktan beható ismerete és a hangvaltozasí szabá
lyokkal való megbarátkozás után érthet meg valamely
csuvas textust. Mivel pedig e nehézséget a török nyelv
terület még annyira távol eső részeire vonatkozólag sem
lehet kimutatni, amennyiben az anatóliai, némi figyelem
mel, magát a keleti turkesztánit is - a turkománokról és
üzbégekrol nem is szólva - megérti; és mivel a csuvas
nak e különbözést pontja jelentékeny etnológiai érdekes
ségű momentumnak mutatkozik: ezért nem mellőzhetjük
el, hogy e szorosan etnográfiai munka keretén belül ki
térést ne tegyünk az összehasonlító nyelvészet terére, és
a csuvasok nyelvét, nem mint eddig a kazánival, hanem
a szó legtágabb értelmében vett törökkel össze ne hason
lítsuk.

A hangváltozásra vonatkozólag megjegyezzük, hogy a
vokálisok közül a csuvas
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a nagyon gyakran a többi törökségben levő e, o, ö és i,
i hangoknak felel meg, v. ö. csuv, ala - tör. elek, ilek (szi
ta); csuv. ala - tör. el, elik (kéz); csuv. amak - tör. emek
(fáradozás); csuv. ada - tör. öt, öd (énekelni); csuv. ar -
tör. ir, er (férfi); csuv. ojir - tör. ajir (elválasztani)

e helyett van je, ja, a, i. V. ö. csuvas edem - tör-arab
adarn (ember); csuv. erek, jerek - töi-arab arak (pálinka);
csuv. en - tör. jan (oldal); csuv. er - tör. ir (lenni).

i,i helyett van a, e, u. V. ö. csuv. ijit - tör. ajt, ejt (mon
dani); csuv. ijikh - tör. ujuku (álom); csuv. ii - tör. al (ven
ni); csuv. jivas - tör javás, jobos, juvasz (lassú).

o helyett van a és ö, ü. V. ö. csuv. joza - tör. jaza, [asza
(csinálni); csuv. jora - tör, [ara (illeni); csuv. kosz - tör. köz
(szem); csuv. kot - tör. küt, köt (hátulsó rész).

u helyett van a, i, o. V. ö. csuv. út. tör. at (ló); csuv. út
- tör. at (dobni, lőni); csuv. uzsu - tör. íszt (izzó).

ü helyett van i, o, e. V. ö. csuv. ük - tör. jik (esni, om
lani); csuv. ün - tör. ong, ongla (helyes, igazítani); csuv. üt
- tör. et (hús).

A konszonánsokra vonatkozólag a leggyakrabban elő
forduló változások a következők. A lágy labiális h helyett a
csuvas csaknem mindig p-t használ; v. ö. csuv. poldir - tör.
baldíz (sógornő); csuv. pilder - tör. bildir (múlt év, tavaly);
néha meg k-val cseréli föl a labiálist, mely hang változás a
többi törökségben szokatlan; v. ö. csuv. ku - tör. bu (ez),
csuv. kirelle - tör. (jakut) barillakh (bálvány). - A gutturalí
sok közül a tör. k elváltozik a csuvasban vagy j-vé, pl. tör.
kan - csuv. jon (vér), tör. kal - csuv. jol (maradni), vagy
kh-vá, pl. tör. kara - csuv. khora (fekete), néha pedig szj
vé, pl. tör. kanat - csuv. szjonat (szárny). A török ja csu
vasban lesz szj, pl. tör. jük - csuv. szjük (teher), tör. [az -
csuv. szjor (nyár); néha pedig cs, pl. tör. jumur - csuv.
csumur (kerek, gömbölyű). A török s a csuvasban néha l,
pl. tör. tüs - csuv. tülük (gyász), tör. kőrnüs - csuv. kümül
(ezüst), altmis - csuv. otmil. A dentalisok közül a török I
néha cs-re változik, pl. tör. tiri - csuv. csín (eleven), néha
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meg s-re, pl. tör. tisük - csuv. sidík, (lyuk)." A török sz a
csuvasban s-sé lesz, pl. tör. szinek - csuv. sina (légy), tör.
szing - csuv. sinisz (elrejtőzni). Míg a végső z a csuvasban
legtöbb esetben r-ré változik; így: tör. kiz - csuv. khir (le
ány), tör. sziz - csuv. szír (ti). - A csuvasnak különösebb
hangtani sajátságai közül megemlítendők még:

1. A v hang előtétele, olyan szavakban, melyek a többi
törökségben önhangzóval kezdődnek; pl.

csuvas
vilirn
vocla
vurz
vuru
vot

török
ölüm (halál)
odun (tűzifa)
vurus (verekedés, harc)
uri (tolvaj)
ot (tuz)

2. A szóközépí o-nak, ö-nek v-re való változása ott, ahol
arra kemény konszonáns következik; v. ö. csuvas kvak -
tör. kék (zöld), csuv. tvatta - tör. tört (négy), csuv. khvar -
tör. koj (hagyni).

3. A török ou, uu és au diffongusok összevonása iv-re;
pl. tör. oul - csuv. ivil (gyermek), tör. aus - csuv. ivisz
(marok) stb. Végre megjegyezzük, hogy e hangváltozáso
kat semmi esetre nem lehet általános szabálynak tartani,
mert van sok csuvas szó, melyeknek hangviszonya a töb
bi török dialektusokéval teljesen megegyezik."

A csuvasnak az alaletanban mutatkozó eltérése a töb
bi török dialektusoktól nem olyan feltCínő, mint a hangta
ni részben, és ami a nem speciális turkológust meglepi,
az olyan partikulák használata, melyek részint a hangvál
tozás következtében, részint egy és ugyanazon forma kü
lönböző árnyalata miatt látszanak idegeneknek. Ha pl. a
csuvasban az infinitivus asz-ra végződik, mfg a törökben
a inak, rnele partikula használta tik, mint:
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csuvas
avlan-asz
bír-asz
bol-asz
makhta n-asz

török
evlemnek (házasodni)
birmek (adni)
bolrnak (lenni)
maktanmak (magasztalni),

az eltérés azonnal érthető lesz, ha megjegyezzük, hogy :1

male, mek alapjában véve csak a cselekvést fejezi ki főnévi
formában és a ku, kü partíkulaval azonos, s így bírrnek,
birkü jelentése tulajdonképpen adás, a bolmak, bolku je
lentése levés; és hogy az infinitivus gyamínt szereplő asz
szótag, mely a török is, us, üs, magy. ás, és analogonja, szin
tén csak az ige főnévi formáját jelöli. A törökben oly min
taszerűen kifejtett módok képzésében, valamint az igeidők
meghatározásában is, nincs meg a csuvasnak az a hajlé
konysága és szabatossága; és míg pl. az altajiban és a ma
gyarban az mdíkatíví fraenszens egyenesen az igegyökből
képeztetík, addig úgy a csuvasban, mint a többi török dia
lektusokban csak az igetőhöz járulnak a személyragok. Így:

altat
[ad-ím

fekszem (jat-tól)

magyar csuvas török
ad-ok kala-t-íb szöjle-r-im

(ad-tói), szólok (kala-ból), beszélek (szöjle-ből)

A conjugatio következő:

Singularis
abe kaladíp szólok
are kaladín
vul kalat

szólasz
szól

Praesens.
Plurális.

aber kalatpír
arer kalandir

szólunk
szólotok

vulszarn kalassze szólnak.

kalarim
kalarin
kalare

Perfectum.
kalarimir
kalarir
kalaresz.
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Conjunctious.
kalip
kalin
kale

kalibir
kalir
kalesz.

Partic. praes.
kalaggan.

Gerundium.
kalasza.

A declinatio csaknem ugyanaz, mint a többi török dia
lektusokban. V. ö.

csuvas
nom. khalig (nép)
gen. khalíg-an
dat. khalíg-ga
acc. khalig-ne "

török
khalk
khalk-ning
khalk-ka
khalk-ní.

Csak a többes szám ragja, a szam, zam mutat teljes el
térést a csuvasban, de amelyet mi a török csorn, gyűlni,
halmozódni, analógiájának tartunk annyival inkább, mert
:1 tör. far, !er is, úgy látszik, szintén egy régibb alar-ból
származott ( növekedik, sokasodik) úgy, hogy a kezelő vo
kális elesett.

A mellékneveknél a kompardcio rakh (tör. rak) segélyé
vel, vagy körülírással fejeztetík ki. Pl. csuv. ozal - ozal
rakh (rosszabb), tör. uszalrak, vagy: vu! ondan ozal, ő ros
szabb annál.

A számneveket a következő összehasonlító táblázat tün
teti föl:

csuvas török

2
per
Ikke

hír
ik i
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3 visze ÜCS

4 tvatt tört
5 pilik bis
6 oltta alt
7 szjicsse jeti
8 szakkir szekiz

9 tukhkhir tokuz
10 vonna on
20 szjírim jigírrni

30 vuttur otuz
40 khirikh kirk
50 alla ellik
60 otmil altmís
70 szjítmil jetmis
80 szagir-vonna szekszen
90 tugír-vonna tokszan
100 szjür jüz

1000 pin ming.

E futólagos megjegyzések után a szókincsre térünk át.
Fuchs asszonyság fölvétele szerint a csuvasok nyelve mint
egy 1646 szót számlál, melyből csak 1000 a tulajdonkép
pen való csuvas, a többi pedig idegen, vagyis kölcsönzött
szó. E fölvétellel éppen nem egyezik meg a csuvas dolgok
ban jártas Szbojev állítása, mely szerint a csuvas nyelv a
finnből 4, cseremiszből 4, mongolból 12, perzsából 18,
arabból 25, oroszból 28 szót kölcsönzött, és így nyelvsaját
ságának tisztaságát jobban megőrizte. Mi ezen, különben
nagyon érdemes író nézetét egyáltalában nem fogadhatjuk
el, mert először az ő szarrnazratasaí, milyeneket a 169. la
pon jegyzetben közöl, nem mindig helyesek," minthogy a
csuvasban található sok idegen szót arab, perzsa vagy
mongol eredetűnek magyaráz, nem gondolva meg, hogy e
szavak, bárha arab, perzsa vagy mongol eredetűek is, nem
közvetlenül e nyelvekből, hanem - ami legvalószínűbb -
tatár közvetítés utján jutottak bele, és így semmi bizonysá-
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got nem szolgáltathatnak a csuvasoknak a mondott népek
kel való történelmi érintkezésére. Mdsodszor, csak egy pil
lantást kell vetnünk Zolotnicki csuvas-orosz gyokszótáraba
és azonnal meggyózódünk afelől, hogy a cseremiszből és
morclvinból kölcsönzött szavak száma jóval nagyobb, mint
a fönn említett 8; amely körülmény, a csuvasoknak szom
széd ugor népekkel való hosszas és intenzív érintkezését
tekintve, éppen nem lehet meglepő, sőt igen könnyen
megérthető, ha a cseremiszre utalunk, melyben a szókincs
nek több mint fele török.

Nagyon messze s azonfelül még sikamlós talajra vezetne
bennünket, ha itt a csuvas szókincsnek kvalitatív és kvanti
tatív milyensége fölött való kombinációkba bocsátkoznánk.
Reánk nézve a nyelvben levő különbségnek azon mozzana
tai a különosebh érdekűek, amelyek az etnológiai rejtély
előttünk levő esetében némi felvilágosítást adhatnak,
amennyiben a csuvasoknak a többi török népekhez való
kölcsönös viszonyát és így eredetük kérdését is megvilágít
ják. I-la tehát mi e szempontból kiindulva a csuvas nyelvet
megvizsgáljuk, ki fog tCínni, hogy első sorban az a szellem,
melyet a speciális csuvas hangvaltakozas elárul, a többi tö
röksegetöl sok pontban lényegesen különbözik, és azon föl
vételre jogosít, hogy e nyelv létrejövetelét olyan etnikai ele
mek segítették elő, melyek a török népekkel rokonok, azaz
ugorok, de nem törökök voltaic A vokalísokra vonatkozó
lag, melyeknek a török nyelvben oly széles hatáskörük van,
nem egykönnyen lehetne ezt bebizonyítani; de a konszo
nánsokat illetőleg, az ugor hangjelleg csalhatatlan jeleit ne
hezen lehetne félreismerni. Ide tartozik:

a) bizonyos konszonáns előtétele a csuvasban és finn
ugor nyelvekben, olyan szavakban, melyek a törökben vo
kálissal kezclőclnek, pl.

csuuas
vii
viren

finnugor
vel (osztj.)
vüren (cser.)

török
öl (meghalni)
ejren (kötél)
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virin ver (cser.) urum (hely)
villik voiik (cser.) ulak (barom)
vur virlik urluk (ivadék);

b) a kezelő szj előfordulása a csuvasban és a cseremisz
ben, olyan szókban, hol a törökben egyszerű j van," pl.

csuvas
szjorda (világosság)
szjornil

szjorasz
szjut

finnugor
szorta (cser.)
szomul

szjoraszern
szota

török
jarit (fényleni)
jumusz (szükséges-

ség)
jaras (megbékélni)
jaktí (világosság);

c) kezelő cs gyakori előfordulása olyan esetben, midőn
a törökben t van, pl.

csuvas finnugor török

esik csikem tik (dugni)
esik csibe tauk (tyúk).

Vannak ezenkívül még más bizonyítékok is a csuvas
hangtannak a szomszéd csererníszhez való közeledésére;
és ha kiemeljük e két népnek már említett viszonyát, me
lyek a Volga bal partján Kozlovka-tól Csebokszari-n és
Kozrnodemjanszk-on át egészen a nízsnegorodí kormány
zóságig egymással határosak, és történelmi emlékezet óta
mindig együtt laktak - akkor nem fogunk hibázni, ha föl
vesszük, hogy a csuvasok tiszta török nyelve csak ezen ol
dalról, azaz csak az oly sokféleképpen magyarázott idegen
szerüjellegekben gazdag cseremiszekkel való erintkezés ál
tal, és ennek következtében tért el oly lényegesen a többi tö
rök dialeletusoktol.

Ha e gyanítás ellen azt a kifogást tennék, hogy a kazá
ni tatárok szintén érintkeztek az ugorokkal, anélkül, hogy
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nyelvük annyira elváltozott volna, azt felelnék, hogy 1. A
kazáni tatárok mai hazájukat aránylag újabb ídóben, azaz
a XIII. században foglalták el, midőn kénytelenek voltak a
mongolok elől délnyugatra vándorolni. 2. Csak a XIV. és
XV. században vettek föl állandóan megtelepedett életmó
dot, és mint a dolog természetéből következik, mint no
mád nép, az idegen hatásnak kevésbé voltak kitéve, míg a
csuvasoknál éppen az ellenkező eset áll. 3. Ők az idegen
elemekkel, név szerint az ugorokkal való első érintkezésük
idejében már mohamedánok voltak, akik tudvalevőleg so
hasem engednek az idegen, nem-rnoszlim elemek befolyá
sának; s ellenkezőleg az ő műveltségük volt az, mely a po
gány törzsrokonokra a legnagyobb befolyást gyakorolta.
Csak e tények méltatása által lesz világossá, hogy a csuva
sok, akik már ősidőktől fogva letelepült, foldrnúveló embe
rek és csak 150 évvel ezelőtt vették föl a kereszténységet,
sem az újkorban, azaz a mongoloknak a Volgánál való
megjelenése óta, nem tudták magukat megvédeni a csere
miszek, tatárok és oroszok nyelvének befolyása ellen, sem
az ókorban, elzarkózottsaguk következtében, nem őrizhet
ték meg nyelvükben az egységnek azon vonásait, melyek
többé-kevésbé a török népek összes nyelvjárásainak saját
jai. Egyedül csak ebben rejlik azon elkülönített állásnak fő
oka, melyet a csuvas a többi díalektusokkal szemben el
foglal.

Ezzel összefüggésben a csuvasok újabb történetére vo
natkozó nyelvi bizonyítékokat akarjuk megvizsgálni, hogy
vajon a meglevő nyelvanyagban, azaz a szókincsben talá
lunk-e némi, habár halvány fényt azon homály eloszlatásá
ra, melybe e nép régibb genetikai története van burkolva
Ilyen törekvés annyival inkább jogosult, mert oly gyakran
hangoztatott nézetünk ellenére, hogy a nyelvet az etnoló
giában nem lehet egyedüli osztályozó eszköznek tartani,
mégis az objektív kutatás e téren oly sok etnológiai rejtély
megoldására alkalmazta. Az erős vegyülése szenvedett
nyelveknél, milyen pl. a cseremisz és a magyar, az ilyen el-
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járás bizonyára némileg kétséges; de a csuvasnak kiválólag
török jellegénél az eredmény annyival meggyőzőbb, és ha
e szempontból kiindulva a Zolotnicki közölte szógyCíjte
rnényt pontosan megvizsgáljuk, az fog kitűnni, hogy az eb
ben található tószavak túlnyomó száma inkább a csatagaj
és altajíhoz, tehát a keleti törökhöz tartozik, mintsem a ku
nok és más törökök nyelvéhez, kik az ókorban az alsó Vol
gánál s az Emba és Káspi-tó között laktak, és a mai nyuga
ti törökök magvát képezték. Amennyiben e tényt kiemel
jük, némileg igazoljuk bizonyos kutatók, így pl. Ríttích"
fölvételét, hogy a csuvasok, vagy az ókor burtaszai az
Oxus partjairól költöztek a Volgához. De ez mégsem így
van: A csuvasnak általunk hangoztatott közelebbi rokonsá
gából a keleti törökkel még nem lehet következtetni egy
Közép-Ázsiából induló költözködési irányt; mivel a török
népek elterjedéséről felállított teóriánk egyik részét képezi
az, hogy a keleti és nyugati törökre való feloszlás csak a
hunok bukása után történt meg, és hogy ama csuvasnak
nevezett török, mint eredetileg ez utóbb említett néptenger
kiegészítő része, a pontusí tartományokban már azon idő
ben letelepült, midőn a törökség zöme még nem volt elvá
lasztva azon nyelvhatárok által, melyeket ma ismerünk, és
amelyek már a XII. században léteztek. Voltak ugyanis
nagy históriai mozgalmak, mint az iszlám felvirágzása és a
szlávság megerősödése, melyek a törökségnek különben is
hosszan elterjedt testébe mintegy éket ütöttek, és mivel a
csuvasok már ez események bekövetkezte előtt felhagytak
a nomád élettel s a Volga jobb oldalának erdő védelmezte
vidékeire visszahúzódva békés földrnúvelókké váltak,
ezért nyelvük eredeti anyagában is a régi tipikus jelleget
meg tudták őrizni, csak hang- és alaktanuknak kellett át
menni az említett okok miatt elkerülhetetlen változáson. A
csuvasnak török szókincse tehát, a magyarban levő s az
alapot tevő török szókincshez hasonlóan, egy régi őskor
nyomait viseli magán s a turkológusra nézve rendkívüli ér
dekességű. Ez a tószókra nézve minden kétségen kívüli,
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ami azonban az említett hang- és alaktani változásokat ille
ti, ezek aránylag újabb keletűek, amennyiben a régi bolgár
területen talált sirfölíratokból kitűnik, hogy a csuvas nyelv
ötszáz évvel ezelőtt még mindig, vagy tán még csak átala
kulási korszakát élte, azaz még akkor nem öltötte volt ma
gára azt az alakot, amelyben ma ismeretes. Így például a
j-szi s-! közt levő és más egyéb hangtani viszony akkor
még nem létezett, és minthogy a csuvas etnikai elnevezés
maga is csak aránylag újabb ídóben lett ismeretessé, azért
nem lehet és nem szabad ezen népről és annak nyelvéről
mint olyanról beszélni, mely az ókorban, vagy a IX. század
ban akár a eazar, akár a kabar név alatt szerepelt volna.

A vallás

A nyelven kívül a csuvasok régi vallása, azaz mitológiá
ja az, mely eddigelé a kutatók érdeklődését fölkeltötte, és
különféle magyarázatokra adott alkalmat. Ma a csuvasok
nagy többségben a keresztény, vagyis az orthodox-görög
egyház, részint az iszlám hívei, részint pedig még sokan
közülük a régi pogány vallásban maradtak meg. Mivel e
különböző vallásoknak helyi és számbeli elterjedéséről
pontos adataink nincsenek, csak azt jegyezzük meg általá
nosságban, hogy a kereszténységre tért túlnyomó szám a
kazáni kormányzóságban, a Volga jobb partján lakik; míg
a bal parton, nevezetesen Sztavropol, Szamara, Szpasszk,
Csísztopolszk, Menzelinszk, Bugulminszk, Buguruszlanszk,
Bejelevbeevszk, Szterlitaman, Ufa és Orenburg kerületek
ben lakók erősen vannak vegyülve mohamedánokkal; el
lenben Szízran, Kuznec és Petrovszk kerületek népessége
túlnyomólag a régi vallás híve. Arni a csuvasok keresztény
ségét illeti, ez a régi pogány és keresztény vallási tantéte
lek legkülönösebb vegyületét képviseli, mégpedig sokkal
nagyobb mértékben, mint ezt a szibériai keresztény tatá
roknál és a jakutoknál látjuk; és ez a vallási egyveleg egy
részről az átmeneti korszak elkerülhetetlen kóvetkezmé-

508

-



nyének látszik, de másrészről azon fogalomzavarból is
származik, melybe a csuvasok a keresztény tanok orosz
fordítása által jutnak. A csuvas ugyanis könnyen azonosít
ja a keresztény szenteket az ő pogány isteneivel, és ha a
jornzja-nak (pogány pap) nem sikerül a gonoszt elhárítani,
a csuvas azonnal kész az «orosz ísterr-nek gyertyát felállí
tani, vagyis az ikon-tói (szent kép) kérni segélyt. Hogy ez
a visszásság még ma is, midőn már megtérésük óta százöt
ven évnél több telt el, még mindig fönnáll, annak oka bi
zonyára az orosz egyház az ő nagyszámú szentjeivel, ba
bonáival és túlságos képríszteletével, amely fölvételnek
legerősebb bizonyítékát találjuk az iszlámra tért csuvasok
nál, akiknél a régi hitre való reminiszcencia már csaknem
egészen eltűnt; mert Mohamednek szigorúan monoteisztí
kus tana az olyan túlcsapongásokat nem túri. Könnyen át
látható továbbá, hogy a csuvasok régi vallása e földrnúve
lő nép társadalmi föltételeível és mindennapi életével leg
szorosabban összenőtt, sőt sok esetben idevágó világnéze
téből indult ki; mert ha hozzáadjuk, hogy e vallás lényege
az altajíak és az ókor törökjeinek sámánizmusával rokon,
akkor nem lehet a csuvas teogónia mai igen részletes kifej
tésében olyan újítást nem látnunk, amely csak e népnek
torzsrokonaítól való elszakadása után történt meg, vagyis
midőn nomádból megtestesült földrnüvelóvé lett.

Mielőtt azonban a csuvasok teogóniája felett részlete
sebb magyarázatba bocsátkoznánk, a fő- és al-isteneket is
mertetjük meg az olvasóval, amint Szbojev" előadja. A csu
vas Olimpus égi és földi istenek birodalmára oszlik.

A) J,,gi istenek

l. Szjüidi-tora, a legfőbb isten, kinek neje Szjüldi
torarnízs, és gyermekei: Szjüldí-tor-ivil-zjern. Szjüldí-tora
ban van megszemélyesítve a legfőbb istenség, az égi
szférák rendezője, aki a földi világgal csak más istenségek
közvetítésével van összeköttetésben. Szbojev azonosítja a
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Szjüldí-tora-t a héber Jehova Tzeboat-tal, amennyiben a
szjüldi szót a csuv. szjuldrr (csillag) szóval egyezteti s kö
vetkezőleg csillag-istennek fogja el. Ezzel ellenkezőleg
Zolotnicki e szót, több joggal, a csuv. szjül, fenn, magas,
szóból származtatja (v. ö. tör. jola s esetleg jüle, magas) és
szjüldit -legrnagasabb-nak fordítja.

2. Szjud-tunxi-torai', a fény és melegség teremtője.
3. Dson-szjoradan-tora, a lélek teremtője (v. ö. török

0lii1J,.:4 c;fo dzsan jaratkan tanrí). A csuvasok hittek ez
utóbbinak eleve létezésében és abban, hogy az emberi lel
keket Szjuldi-tora parancsára éppen e Dsonszjoradantora
teremtette, és ezek a testtel való egyesülés előtt egy elra
gadó szép, gazdag és termékeny vidéken, a csuvasföld dél
keleti részén tartózkodtak.

4. Aszla-addij-tora, vagy Zolotnicki szerint Aszl'adi, a
mennydörgés és villámlás istene; szó szerint tulajdonkép
pen a legfelső atya (aszla, nagy, és adij, atya) és valóban a
mennydörgés fogalma a csuvasban így fejeztetik ki: aszl'a
di audat, a nagy atya zeng, hasonlóan a magy. «zeng az
ég-kífeiezéshez.

5. Kebe, végzet, sors; helyesebben: az ember fölött lebe
gő végzet istene. Szbojev e szót az arab hadba U,._j sors,
szóval egyezteti, de tévesen, mert ez tiszta török eredetű és
a tör. hebe, eab, kem, mérték, azaz: ami valakinek osztály
részül adatik, szóval azonos. A Kebe-nek két más istenség
van alárendelve, nevezetesen Pülükhszí és Pigambar.

6. Pülükhszi, aki az embereknek, Kebe parancsa szerint,
gazdagságot vagy szegénységet, szerencsét vagy szeren
csétlenséget osztogat. Ez is, mint a legfőbb istenek, szintén
családatya, mert van neje és gyermeke. Pülükhszí a púl
(tör. bölrnek), osztani, elosztani, részletezni, igéből szárma
zik, tehát azt jelenti, hogy: elosztó."

7. Pigambar; aki Kebe rendeletére az embereknek a
szellemi tulajdonságokat, és a papoknak (jomzja) a látnoki
tehetséget adja. Régebben ez a tűz istene is volt, de lassan
ként a pásztorok istenévé vált s ma már a barmok véd-
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szellemévé alacsonyult. Innét van az, hogy a farkas a csu
vasoknál pígambar-jíttí, Pigambar kutyájá-nak neveztetik.
Ez istennek vékony, vérrel elegyített tojáslepényt (josz
man) és serbetet áldoznak, miközben így imádkoznak:
«Légy irgalmas, ó Pigarnbar! joszmant és serbetet nyújtot
tam neked, ne tégy rosszat, tartóztasd vissza kutyádat és ne
adj neki hatalmat'- Hogy e szó, mely a perzsa Y-" ~

pejgamber, próféta, valamely követség vivője, szóval azo
nos, hogyan jutott a csuvasokhoz, még mindig magyarázat
ra szorul, de a mitológiai személyiség semmi esetre sem le
het régi, mert e szó csak az iszlámnak Perzsiába való bevi
tele után vált szokásossá, és a Volga mellé bizonyára csak
későbben juthatott.

8. Ira-tora, a családi élet istene, védője.
9. Pereget-tora, szintén család-atya, a termékenység és

gazdagság istene. Mindenesetre újabb eredetCf, mert e név
az arab cú.>-! bereleet, áldás, gazdagság, szóval azonos, és
csak a kazáni tatár nyelv közvetítésével juthatott a csuvasba.

10. Kbuel-tora, a nap istene, kinek neje és gyermekei
vannak. A khvel a k-kh, v-uj, üj, 1-s hangok változása kö
vetkeztében azonos a csag, küjes, kujas (nap) szóval.

11. Cfileb-tora, a hold istene, szintén nős és gyermekes.
12. Perterli, mely név a per, egy és taur, teur, forma,

alak, szókból ered, tehát az egyformaság istene volna,
azonban ez isten mivolta nem egészen világos előttünk.

13. Szjűlen (nem Szjulan, mint Szbojev írja), a kígyók és
sárkányok istene, egyszersmind a nők termékenyítóje is,
ami talán a bibliai mondával függ össze. (Szjülen-re nézve
v. ö. tör. u~ jilan),

14. Szir-aszsi, a föld istene, teremtője, neve származik a
szir (tör. .);--' jir), föld és aszsí (tör. er': L..c..; jaszacsi), csináló,
teremtő, szavakból.

15. Szil tora, a szél istene (szil, tör. jil, szél).
16. Szjüren-tora, a vándorló isten, aki a levegőben lakik,

és leginkább azokat oltalmazza, akiket vízi vagy szárazföl
di utazáson szerencsétlenség fenyeget.
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17. Kbirle-szir-tora, a vörös, azaz a termő föld istene.
18. Kburban-tora, az áldozatok istene, aki az áldozatok

nál (arab ú L;~ kurban) közvetítő szerepet játszik az áldo
zatot nyújtó és a felsőbb istenek között.

19. Alik-ozjan-tora (tör. c5fa ú½-1 ~1) az ajtót nyitó isten,
vagyis a csuvas Olympus ajtóállója,

B) Földi istenek

1. Szirdi-padsa, a föld fejedelme, kinek neje s gyerme
kei vannak s akinek neve az áldozati ünnepeken közvetle
nül a legmagasabb égi isten neve után szólíttatik meg, mert
mint ez utóbbinak képviselője nagy tiszteletben részesül. A
Szirdi padsa név a csuv. hangtan szerint megfelel a tör. jirli
padsah kifejezésnek.

2. Szjol-tora, az utak istene, azaz az utazók védőszelle
me (tör. ..,..,fa J_,, jol tanriszi).

3. Ki/ran-tora, házi isten (kii, ház).
4. Kardran-tora, a háziállatok istene, tulajdonképpen a

barornudvar védőszelleme, a csuv. karda szótól (v. ö. tat.
kirta, kirte, magy. kert).

5. Vurman-tora, az erdők istene (vurman, tör. urrnan
erdő).

6. Khirran-tora, a mezők és legelők istene (khir, tör.
kir, mező).

C) A rossz szellemek.

A dualizmusnak a csuvas mitológiában uralkodó rendsze
re mellett - amennyiben az egész teológia jó és rossz isten
ségek létezésén alapul - nem lehet meglepő, hogy ez utób
biak a régi hitben nagyobb szerepet játszottak és a dé
monológjának tárt tért nyitottak. A rossz szellemek eredete
ról a következő hit van elterjedve. Szjüldí-tora fia egykor
szürke lovaktól vont kocsin körüljárta a földet, hogy mincle
nütt áldást és gazdagságot terjesszen. A Saitan (sátán) rossz
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befolyása által félrevezetett emberek őt ezen útja alkalmával
agyonütötték, és, hogy gonosz tettüket annál jobban eltitkol
ják, testét megégették és hamvait a levegőbe szórták. Aho
va e por visszahullott, azon a helyen rögtön fák nőttek, és
ezek által az istenfia ismét életre ébredett, de többé nem
úgy, mint a jónak megszemélyesítője, hanem az ember irá
nyában ellenséges indulatú számtalan szellem alakjában,
melyek aztán a földhöz bilincselve mindig arra törekszenek,
hogy a jó istenekkel való közeledést akadályozzák. E rossz
szellemeket a csuvasok leeremet-tvzr: nevezik, amely szót
Szbojev a moszlim hitű törököknél használt kerarnet (min
denféle csodálatos, természetfölötti) szóval akarja összefüg
gésbe hozni, de amelyet én a Kormüsz, vagy I<örümesz-szel,
vagyis az altajiak rossz istenével azonosnak tartok. Minden
csuvas falunak van saját eeremet-se, és ha valamely falu ki
költözött, rögtön éjnek idején a kerernetnek is el kell jönnie
szekéren megjelenve, annyira elválaszthatatlanoknak hiszik
őket az emberektől. A legismeretesebb ilyen rossz szelle
mek, Szbojev szerint a következők:

l. Aszla-leeremet," azaz a legfőbb kerernet. Ennek akkor
áldoznak, ha valamely falut vagy egész községet elemi csa
pások látogattak meg, mint: szárazság, járvány, jégeső, túz
stb. Ekkor a jornzják hívására mindnyájan összegyűlnek és
a rossz szellemnek néhány, csupán fehér lovat, tehenet,
vagy juhot áldoznak.

2. Kűmul-leeremet, vagyis az ezüst-kerernet, a kürnül
(tör. ,;,3--'_,_s kürnüs), ezüst szóból; ennek leginkább vala
mely nyereséget ígérő üzlet felvallalasakor ezüstpénzt,
vagy ólom gyűrűt nyújtanak áldozatul, természetesen azért,
hogy a vállalat kedvező kimenetelét biztosítsák.

3. Pilile-tjube-leeremet, vagyis az othalorn-kerernet, t. i. az
ötös szám a csuvasoknál szent," és e démon öt halmon la
kónak képzeltetík. Leginkább fehér bárányt áldoznak neki.

4. Csirislauar-leeremet, vagyis a fenyő-keremet, akinek
állítólagos lakása a fenyőerdőkben van s akinek fehér bá
rányt vagy ludat szoktak áldozni.
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5. Kbirle-szir-leerernet, a vörös (termő) föld kerernetje,
aki a Khirle-szír-tora-vai ellentétben, a talajtól a termékeny
séget igyekszik megvonni.

6. fiuas-leeremet, a gyöngéd kerernet, mert ezt legkönnyeb
ben lehet a nyújtott áldozati ajándékokkal megengesztel
ni.

7. Kbajar-leerernet, a haragos kerernet, a legfélelmesebb
és mindig dühöngő isten, akinek bikát, lovat, vagy juhot,
de mindig fekete színűt szoktak áldozni. Ha a csuvas ellen
ségének rosszat kíván, vagy azt elátkozni akarja, Khajar
keremet ördögi hatalmát hívja föl ellene, és nincs borzasz
tóbb félelem, mint az, amely a csuvast, vak babonájában,
eltölti a gonosznak e megszemélyesítője miatt. Azon jele
netnek rajzolása, melynél Szbojev egy erdőben éjnek ide
jén jelen volt s itt egy a Khajar-kerernet által magát megle
pettnek hitt csuvast valamely ördögöshöz hasonlóan gyö
tortetve látott, valóban borzalomgerjesztó.

A rossz szellemekhez számíttatnak továbbá:
8. Ezrel, a moszlimok J--'--'JY' Ezralija, aki az embereket

kínzással rögtön megöli. A neki nyújtott áldozatot, legin
kább fekete bárányt, nem eszik meg, hanem eldarabolják
és eldobják.

9. Ar-szjüri, az erdei ördög, melynek neve az ar(ember)
és szjüri (járni) szókból van összetéve. Ez az erdőkben ba
rangol és az embert nem azonnal, mint Ezrei, hanem las
sanként semmisíti meg. A falvakhoz nem merészel közel
jönni, mert fél a kutyáktól. Fánkot, gabonát, sört és más
élelmiszereket áldoznak neki.

10. [irileb, az a rossz szellem, aki az emberekre a külön
böző betegségeket küldi s akinek borsókását és bárányt ál
doznak. A bárány fejét szokás szerint levágják, és egy nyír
fakéregből csinált kosárba teszik, mely szalagokkal, ágak
kal stb. feldíszítve a kamara valamelyik szögletében Ielfüg
gesztetík. E talizmán most Jirikh nevet kap és a betegségek
ellen való óvószerül tekintetik. Ezen Jirikh, vagy Irikh min
denesetre azonosnak tekintendő az altaji Ijik- és a jakut
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Ink-ke], de amelynek főleg a turkománoknal, hol Ijísz" a
neve, már más szerep tulajdoníttatott, mert ezek a halál an
gyalának tartják, és a meghaltnak üdvére évenként tartani
szokott tort is (jisz-nek nevezik.

11. Ije, házi isten (v. ö. ije, házi), tulajdonképpen nem
gonosz szellem, hanem inkább egy neme a Szatírnak, aki
a kemence mögött, vagy a fürdőben tartózkodik, és az em
berekkel mindenféle tréfát űz, amennyiben majd a kemen
ce padkájáról taszítja le őket, majd kezüket ficamítja ki,
majd kápráztatja szemüket stb. Néha azonban jót is tesz ve
lük, t. i. barmaikat szaporítja, s a házat a tűztől védelmezi.
A neki adott áldozat kenyérdarabokból áll, melyeket a ke
mence mögé dobálnak.

E különböző istenségek felsorolása után most a csuva
sok régi hitével összefüggő némely szertartások és szoká
sok leírására térünk át.

A Csuhleme,"

vagyis az áldozat szokása ma már inkább csak köszönet az
istentől kapott áldásért, de régebben áldozat volt a szó tel
jes értelmében, melyet egy erre készített helyiségben mu
tattak be a Keremet-nek, a [omzja vezetése alatt, és az ille
tő társaság jelenlétében. Ezen áldozó belyisegeh leginkább
fából valának építve parallelogramma alakjában és három
ajtóval voltak ellátva; az egyik a keleti oldalon, melyen az
áldozati barmokat vitték be; a második északról, melyen a
vizet vitték be, és a harmadik délről, mely az emberek szá
mára vala fönntartva. A kelet felé eső fal hosszában füg
göny volt leeresztve, mely mögött az áldozatra szánt álla
tokat darabolták el, míg az épület közepén oly nagy asztal
állott, hogy rajta a legnagyobb állatot is, t. i. a tevét, ké
nyelmesen levághatták. Ezen áldozati helyiséget nem vet
ték javítás alá, hanem mindig újat építettek, miután a régit
előbb elégették. Az áldozatnak úgy a keresztény, mint a
pogány csuvasoknál ma használt szokása leginkább az új
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kenyér megáldására terjed ki, mely ünnepet a csuk-ojikh
ban (áldozó hónap, november második és december el
ső fele) tartanak meg. Ez ünnepet minden családban
megülik, és valamennyi családtag és barát osztozik eb
ben. Az asztalt megrakják bőségesen tálakkal, melyekben
a föle! új terményei vannak felhordva. A család legidő
sebb tagja jobb kezében egy darab kenyeret tart, bal hó
na alatt pedig sapkáját fogja és kelet felé fordulva kinyi
tott ajtók és ablakok mellett hálaimát mond istennek a ka
pott jókért s egyszersmind esőt, világosságot, békét és jól
létet kér. Miután a jelenlevőknek áldást osztott, közöttük
a kenyeret szétosztja, valamint a tálakban levő kalácsot és
a többi élelmiszereket is, mire aztán sör- és pálinkaital
áldozat következik s az egész ünnepet tánccal zárják be.
- Hasonló szertartással jár az újsör megáldása is. Ezen al
kalomra egy e szokásban tapasztalt férfi választatik ki, aki
a -picslee boszlagan-, a hordó kikezdóje címét viseli, és az
asztal felső végén foglal helyet, melyre sörrel telt kupát,
egész kenyeret, új gabonából, sőt a kilenc poharat tesz
nek sörrel megtöltve. A «megkezdő» fölemelkedik helyé
ről, és a telt poharat jobbjában, sapkáját bal hónalja alatt
tartva, a következő imát mond ja: "Tor'szirlakh, an-braleb!
szana azinza picske poszlasz tetper!- azaz: «Isten, légy ke
gyelmes és ne hagyj el bennünket' A te tiszteletedre aka
rom e hordót megkezdení.." Ezután következnek sorban
más imádságok, mindenkinek egy poharat nyújtanak át,
melyet ki kell innia. Ezen hosszú imádkozások bevégzé
se után a «megkezdő» ismét fölteszi sapkáját, kölcsönösen
szerencsét kívánnak egymásnak, és csak most kezelődik a
tulajdonképp való tivornyázás. Hajdanában, t. i. a keresz
ténység fölvétele előtt, ezen ünnepnél a jomzják játszot
ták a főszerepet. Ezeknek tiszte volt a szokásos imádsá
gok elmondása, mely imákban minden főbb és alsóbb
rendű istenhez könyörögtek s mindegyik isten nevének
hallásakor meghajolt az egész társaság -Sz irla kh!
anbrakh!- (könyörülj rajtunk' ne hagyj el bennünket') ki-
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altás közben és -szrnelle-" felkiáltással mindegyik kiürítet
te a maga poharát.

Ami a tulajdonképpen való áldozatokat illeti, vagyis mi
dőn állatokat öltek le, akkor a jomzja először az ú. n. tisz
títási imádságot végezte el, azután az áldozatra szánt álla
tot addig öntözték vízzel, amíg reszketés fogta el; ha pedig
ez mindamellett nem történt meg, az állatot az áldozatra al
kalmatlannak tartva, félrevezették és külön ölték le. Az ál
dozatra méltónak talált állatot azonnal leölték, darabokra
vagdalták és zsírral és darával üstben megfőzték. Azt hiszi
a csuvas, hogy a felszálló gőzben fogadják el áldozatát a
kiengesztelődő szellemek, és utána mondja azon imádsá
gokat, melyeket a jornzja a jó és rossz szellemekhez intéz.
Ha a hús megfőtt, a jelenlevők között elosztják, az állat fe
jét, lábait és bőrét fára akasztják, mint az altajiak is, csont
jait és beleit pedig elégetik. Most mindenki valamely fa
odújába némi pénzadományt tesz, míg a nők - akik jelen
lehetnek ugyan, de nem imádkozhatnak, :1 menyasszony
kivételével - az ágakra némi kézimunkákat akasztanak.
Legnagyobb fontosságúak ezen áldozatok a halotti torok
(joba) alkalmával, melyek a joba-ojikh-ban (november)
tartatnak meg, s természetüknél fogva időnként való, alkal
mi és közös torokra oszlanak," együttvéve pedig lakomá
ból, zajos tivornyából, zenéből, táncból stb. állanak. Ha a
kedvelt állatot valami baj érte, vagy a csuvast a temetőben
félelem szállotta meg, ezt az elhaltak befolyásának tulajdo
nítják, kik áldozatot követelnek, amit természetesen meg
kell nekik adni. A legünnepiesebb színezetűek azon halot
ti torok, melyek valamely családtag meghalása után való
negyvenedik napon tartatnak meg, mivel e negyven nap
alatt a rokonoknak minden mulatságtól tartózkodniuk kell.
A nőknek nem szabad férjükkel társalkodni, nem szabad
fonni, mosni, kemencét tapasztani, új ruhát fölvenni stb.,
egyszóval: teljesen a joramaszt (azaz: nem örülni) elvéhez
kell alkalmazkodniuk. A negyvenedik napon aztán egy
jornzja-t hívnak; leölik azon állatot, melyet a meghalt: még
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életében kijelölt; a megfőzött húsnak felét egyéb ételekkel
együtt sírjára teszik, és miután a rokonok mindegyike a sírt
pálinkával, sörrel stb. meglocsolta, leírhatatlan jajveszéke
lés, ordítás, nyögés kezdődik, miközben a kutyák a sírha
lomra tett ételekből derekasan lakomáznak; mert a csuva
sok hite szerint a halottak lelkei a kutyákba költöznek, és
ez utóbbiak vonításában a meghaltak hangjait vélik halla
ni. Csak most kezdődik a tulajdonképpen való halotti tor,
vagyis a vendégek jóltartása, amely mindaddig tart, míg az
enni- és innivalóból ki nem fogynak. A halottas házban az
evés, ivás, tánc, dal újra megkezdődik, néhány más szer
tartás kíséretében, aminőket Szbojev lerajzol; valamint
egészben véve a halotti torok a csuvasoknál a saját speci
ális formájukban vannak meg; mert a turkománok halotti
ünnepet, melyeken magam is jelen voltam, még a leggaz
dagabbaknal is egyszerű étkezésből állanak és sokkal ko
molyabb színezetűek.

Mint könnyen érthető, régebben, sőt bizonyos tekintet
ben még ma is, a jornzjaké az oroszlánrész ezen ünnepies
seggel összekötött áldozatoknál. A jomzfa szó a jam, tör.
learn (varázsló, sámán}" szótól zja, zje, cse, dzsi képzővel
származik, és így egy olyan valakit jelent, aki sámánságga1
foglalkozik; mely név úgy férfi, mint női jomzjákra alkal
maztatík. Régebben mint jósok, varázslók, orvosok, elő
imádkozók és a nép tanácsadói szerepeltek, sőt egyedül
ők voltak a szószólók Szjüldí-toranál és a többi isteneknél.
Ma mindamellett régi fényüket és tekintélyüket elvesztet
ték, sőt maga Pigambar isten is, akitől állítólag íhlettségü
ket kapták, nem tekintetik többnek, mint a barmok védő
jének és a szél ellen oltalmazónak." Minden megkülönböz
tető öltözet nélkül elvegyülnek :i nép közé, és leginkább
mindennemCí varazsolassal és csodák művelésével foglal
koznak; ők szerzik a szeretetet és gyűlöletet támasztó
mendemondákat (ustagan szivedegen szumakhszam); ők
hívják meg az embereket a mennyegzői, temetési és ke
resztelési ünnepekre, és így az élet három legfontosabb
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mozzanatában még mindig szerepet játszanak. Említésre
méltó, hogy a csuvas [ornzják, a körülményeknek megfele
lőleg, néha a keresztény vallás követőinek is tanácsot ad
nak, hogy pl. mennyi és milyen gyertyát kell fölállítani
ezen vagy azon szentnek, hogy a beteget meggyógyítsa,
vagy valamely rosszat eltávolítson. Hasonlítanak e tekintet
ben a pusztán élő kartársaikhoz, nevezetesen a kirgizek
baksi-jaihoz, akik varázsigéikben néha moszlim vallásos
szokásokat ajánlanak, természetesen az isanok és mollák
nagy bosszankodasara. Egyébiránt szükség esetén maguk
szoktak a csuvasok egy vagy más módon magukon segíte
ni, és a szokásos talízmanhoz fordulni.

Végre még szólunk röviden a csuvasoknak az égitestek
re és égi tüneményekre vonatkozó felfogásáról, amint ezt
Zolotnicki előadja, akinek magyarázatával, a lényegesben,
egyetértünk. Amint az égnek kétféle elnevezését a magya
roknál kimutattuk," úgy a csuvasoknal is ismeretes volt
egy szellemi és materiális ég között levő különbség; az
előbbit tora-val (törökök .s~ tanri-vs, a jakutok tan
gara-ja), vagyis a legfőbb istenséggel azonosítják; az utób
bit pedig kvak-nak (v. ö. tör. .0~ kök, magy. kék) vagyis
kék-nek nevezték. A fora-ban, mint a szellemi égnek, par
excellence istennek elnevezésében, a tör. tangri, tengri, a
világosság, fény és ragyogó fogalma ismerhető fel, és így,
mint már máshol bebízonyrtottuk," a finn-skandináv /or-ral
nincs semmi köze, mégpedig annál inkább nincs, mert a
csuvas nyelv a tör. a hangot előszeretettel o-ra valroztatia,
és így a tanri-ból tari-: és tora-t csinált. - A nap, hbuel, a
csuvas hangtörvények szerint a török kojas-sal azonos; élő
lénynek tartják, kinek neje, gyermekei, fülei, szárnyai és lá
bai vannak s egy tulajdonképpen való isten neve alatt
(Khvel-tora) szerepel.

A világ fogalmára két kifejezést használnak: 1. szjanda
lik, szó szerint: időjárás és szjut-szandalik; világ; 2. tüncse,
vagy tünzi, mely az arab u.__,o dünja-ból származik; s míg
amaz az égi, földön túl levő világnak, addig emez a földi
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világnak vétetik. - A holdnak (csuvasul ojik) távolról sem
tulajdonítanak olyan éltető erőt, mint a napnak; és mint
hogy a nép hite ezt égi tehénnek és kerek sajtnak képzeli,
melyet a varázslók időközönként elfogyasztanak, ezért a
holdfogyatkozás az ojga uubur szjet, azaz: a holdat meget
te a varázsló, körülírással fejeztetík ki. - A csillagok, csuv.
szjuldír, nem tekintetnek külön istenségek gyanánt, mivel
ezek a legfőbb isten vezetése alatt állanak. A halvány fényű
csillag egy szerencsétlen ember, a nagyon ragyogó csillag
pedig egy fejedelem születését jelenti. - A különböző csil
lagképeket illetőleg mindenesetre feltűnő, hogy mindek ko
ráig az északi vagy Sarkcsillag megnevezetlen maradt. A
Nagymedve, mint a tatároknál is, szjiccse-szjuldir, azaz: hét
csíllagzat-nak neveztetik. A Tejút neve kajik-khor-szjole, va
gyis a vadludak útja, tatarban eijie-leaz-joli, mert e mada
rak, költözésük idején, északkeletről délnyugati irányban
szoktak repülni. - A Fiastyúk (plejádok) ülgar nevet visel,
a tör. ülker-hez hasonlóan; a Hajnalcsillag sorimbosz-szjul
dari, vagyis a hajnalpír csillaga, az Esthajnalcsillag. khve!
anisz-szincsi-szjuldir, tudniillik a naplemente után feltűnő
csillag. Végre még egy csillagot ismer a csuvas nyelv, név
szerint kuende-szjuldir; azaz váll-lapocka-csillag, melyben a
mi forrásaink az Oriont akarják felismerni.

Immár előadtuk röviden a csuvasok régi, vagyis pogány
hitét, amennyire jelen munkánk keretébe illett; most már
azt fogjuk megvizsgálni, hogy ez a hit valóban valamely ré
gi kultúrnép vallása utan alakíttatott-e, vagy pedig idegen
elemek hozzájárulása nélkül az összes törökséggel közös
sárnánizmusból sarjadzott-e. Van ugyanis néhány kutató,
mint pl. Rittich, aki a csuvasok vallását Zoroaster tanából
sz::írmazt~ltja, és lényege szerint dualizmusnak fogva fel
Szjülcli-tora-t Orrnuzddal, Ahrimant pedig Keremettel
egyezteti. A csuvasok vallásában Szbojev is dualizmust akar
fölismerni, amely az ő nézete szerint később politeizmussá
változott, amennyiben a mindenség egyes részei különbö
ző istenek birtokába jutottak. Úgy az egyik, mint a másik ré-
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szen e vélt vallási szisztémát illuszt:rálhatónak tartják az előt
tünk levő mitológiából vett példákkal; ámbár minket e szer
zők azon körülményre tettek figyelmessé, hogy először az
előbb már említett istenek a csuvasoknál a különböző vidé
kek szerint különböznek, és ezeknek létrejövetelénél min
den valószínűség szerint a jomjzák időnként való fantáziá
ja közreműködött. Másodszor, e nép alapos ismerője ki
emeli, hogy a csuvasok régi hitéből semminemű ókori em
lék nem létezik, és hogy a kereszténység fölvétele óta az ő
mitológiai adataikra vonatkozólag sok zavar történt, amennyi
ben sokat elfeledtek, sokat pedig más új formába öntöttek.
Pulükhst arkangyalla, Pígambar Szent Györggyé és a
Szjüldí-tora neje Szűz Máriává módosíttatott. Mindez mi
előttünk nagyon természetesnek látszik s mert így áll a do
log, ezért a legnagyobb merészségnek tartjuk az összeha
sonlító vallástudományba való bocsátkozast, s még meré
szebb dolognak azt, hogy ílyennernü eredményekből e
nép eredetére következtessünk. Nézetünk szerint semmi
sem volna hibásabb, mint a csuvas mitológia megítélésénél
a kultúrában előrehaladott árja népek istentudományának
mértékét alkalmazni, amely évszázadok alatt kialakult szte
reotip formájában jutott ránk, és ahol ezen felől a számos
irodalmi bizonyítékokból, kószobrokból stb. még arról is
meggyőződhetünk, hogy ez az illető népek vérébe átment,
sőt a társadalmi és szellemi élet lelkévé vált. A csuvasok is
tentudományáról ezt nem lehet olyan könnyen állítani.
Ama közeledési pont, melyet Ríttích" föl akar fedezni a
csuvasok kozmogóniája és a Zoroaster tana között, éppúgy
föltalálható a héberek és altajíak kozrnogóníájában is; mert
valamint a Jehova, Ormuzd, Kuda vagy Szjüldi-tora, úgy a
legfőbb istenség mindenütt tisztának, ártatlannak terernté
az embert, és csak később jöttek létre a megrontók az
Ahrimánok, Sátánok, Erlikek és Keremetek alakjában; s va
lamint a csuvasoknál a részegítő komlóítal, úgy lett a Bib
lia szerint az alma, az altaji monda szerint Erlik tiltott étele
a veszély okozójává. Ha tovább folytatjuk ezen összeha-
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sonlítást, azt fogjuk találni, hogy amint Szjuldi-tora Szjüldí
padsa-t (föld fejedelme) maga és az ember közt közvetítő
ül, úgy választotta az altattak Kuda-ja is Maitere-t ugyan e
szerepre, és eszerint a csuvas kozmogónia alapja éppen
olyan könnyen feltalálható az altajiak kozmogóniájának
származási történetében, melynek buc.lclhisztikus eredetét
Schiefner már bebizonyította.

Aki tehát anélkül, hogy a csuvasok speciális származási
teóriája elfogulttá tenné, és anélkül, hogy különös teológiai
spekulációkba bocsátkoznék, e nép hitét objektív vizsgálja,
az nem térhet ki azon észrevétel elől, hogy itt szorosan vé
ve a török sámánizrnusra épített vallás-rendszerrel van dol
gunk, amely - azon elvonultság következtében, mely köve
tőit a többi török törzs rokonaitól elválasztja - lényegesen
bővült, elváltozott és átalakult, anélkül azonban, hogy reá
egyéb befolyás történt volna, mint némely idegen szó fölvé
tele és bizonyos formák utánzása. Arra nézve, hogy e mó
dosulás miképp ment végbe, a legjobb felvilágosításul
szolgál azon körülmény, hogy a csuvasok mitológiáját csak
a legújabb időben ismertük meg s már ezen idő alatt is je
lentékeny változást szenvedett. Azt látjuk továbbá, hogy a
Pígambar ~, Pereget dy Khurban u\.Jffi; Ezrei J,.il.Jjc
istenségeket nem közvetlen perzsa vagy kazáni befolyás,
hanem a moszlim tatárokkal való szoros érintkezés és a
csuvasok bizonyos részének az iszlámra való térése terem
tette. Ezt bizonyítja egyebek közt az is, hogy a csuvasok a
pénteket, vagy a pihenő napot, valamint a többi közép
ázsiai moszlímok is, arna-gon névvel jelölik, mely szóban
a tadzsíkok, szartok és üzbégek .cu, .il adina-ix vagy azna-ja
ismerhető fel," amely a kunoknál is használatban volt,
mint a Petrarca-Kódexból'" kitűnik. Amint a kunok, a rész
ben való moszlímokka levés következtében, ezen nap ne
vét elfogadták, ugyanez történt a csuvasoknál is, éppen
úgy, mint ma a szombatot sumat-nak nevezik, mely nem a
héberek, vagy a zsidó kazárok sabal-jából, hanem az orosz
szubbota-ból származott." Nem állja ki a tűzpróbát az a fol-
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vétel sem, hogy azon csuvas szokás, mely szerint az idő
sebb fivér özvegyen maradt nejét a fiatalabb fivérnek kell
elvennie, a zsidó törvény ;-,;!'?íl khalica-jával azonos; mert
egyéb törököknél is létezik hasonló szokás, nevezetesen a
karakalpakok- és turkománoknál, kiknél az elhalt bátyának
nemcsak neje, hanem összes rabnője átszáll az öccsére. E
szokás dsiszir (?) nevén ismeretes és a török nomádoknál
mindenütt el van terjedve, anélkül, hogy a vallás paran
csolná vagy helyeselné. Amily kevéssé engedhetjük meg a
kazár-zsidó kultúrbefolyás némi maradványainak lehetősé
gét, éppen oly alaptalannak kell tartanunk az óperzsa és
mongol reminiszcenciákra vonatkozó fölvételt."?' A perzsa
ból kölcsönzött szók a csuvasba a tatár nyelv közvetítésé
vel jutottak; hiszen a kunban is nem kevésbé számos per
zsa szó fordul elő; ami pedig a noruz-unnepet, vagyis az új
év kezdetének megünneplését a tavaszi napéjegyenkor ille
ti, e szokás a többi törököknél is, név szerint az üzbégek,
kirgizek és oszmánok közt hasonlóan el van terjedve. Ter
mészetesen rnég kevésbé lehet szó a mongol nyelv és kul
túra befolyásáról, rnert ama 4000 mongol, aki Dsüdsi biro
dalmát megalapította, nemsokára beleolvadt a meghódított
törökök nagyobb számába; s az Arany Hordában hasonló
an az első évtized után a török elem lőn a hangadó.

Így tehát a csuvasok régi hitére vonatkozólag csak
azon felvétel látszik jogosultnak, amely szerint ebben az
eredeti török samaruzrnusnak megjavított, szélesbített és a
mohamedán-keresztény befolyás által megv{t!toztatott
alakját fedezzük fel. Szjüldi-tora-ban a Ta nri, a
Keremetekben Körmüsz (az altajíaké), Jirikh-ben az ljik
és a Csuklemeben az (ujgur) jukla ma" van kifejezve szó
szerint és képes értelemben; éppen így az ünnepies ivás
sal egybekötött ótörök eskü" is egész a mai napig válto
zatlanul fennmaradt; és valamint a régi törököknél a fo
lyóknak, a hegyeknek, erdőknek, tűznek stb. megvoltak
a maguk speciális istenei vagy védószellemeí," úgy a csu
vasok jomzjaí is gondoskodtak arról, hogy az összes ele-
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meknek és a természet minclen országának legyen saját
Tora-ja, vagy Kerernet-je, amelyeknek rangfokozatánál és
meghatározásánál, amint látszik, nem jártak el különös
lelkiismeretességgel.

Miután az előző lapokon előacltuk a csuvasok nyelvé
ben és vallásában nyilvánuló azon mozzanatokat, melyek
ben ők a többi törökségtől különböznek, most már annál
biztosabban áttérhetünk e nép eredetének kérdésére. Mie
lőtt azonban e bizonyára nehéz probléma megoldásához
fognánk, szükségesnek látjuk az illető tekintélyének ide
vonatkozó véleményeit fölemlíteni. - Fuchs A. A. asszony
ság" helyes megjegyzése szerint feltűnő az, hogy Nestor,
aki pedig korának minclen népéről beszél, a csuvasokról
éppen nem emlékezik meg; ebből aztán ő azt a hipotézist
állítja fel, hogy a csuvasok azonosak voltak a kazárokkal;
mi azonban e következtetés helyes voltát nem látjuk be,
mert azzal, hogy Nesztor e népet nem ismerte, ennek ka
zár erecletét még korántsem lehet bebizonyítani. - Szavelev
P. S. a csuvasokban a volga-bolgárok utódait akarja felis
merni, anélkül azonban, hogy állításait kellőleg tudná iga
zolni. Last not least említjük Szbojev véleményét, aki a csu
vasokat az arab geográfusok burtasz-atval azonosítja,
amennyiben ezen nézetét topográfiai, etnikai és nyelvésze
ti bizonyítékokra alapítva tizenegy pontban védelmezi. Te
kintve azon körülményt, hogy Masz'ucli, Idríszi, Ibn
Khaldun és mások a burtaszok hazáját a Volga jobb olda
lára, mégpeclig e folyó alsó folyása mellé helyezik, továb
bá, hogy Jakut geográfiai tudósításaí a még ma is csuvasok
lakta szaratoví és szimbirszki kormányzóság fekvésével
meglehetősen megegyeznek: - bizonyára alig lehetne
Szbojev nézetének ellentmondani. Éppen ilyen elfogadha
tónak látszik e két nép életmódjáról való tuclósítások egye
zése; mert az arabok állítása szerint a burtaszok kitűnő
földművelő nép valának, és a csuvasokról be van bizonyít
va, hogy már régi idők óta e foglalkozást gyakorolják. A té-
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nyek ezen egyezését nem lehet megtámadni s mindeneset
re sok csábító van benne. - De már az orosz tudósnak
nyelvészeti, vagy helyesebben mondva etimológiai bizo
nyításáról nem mondhatunk hasonlót. 1. Az arab írók bur
tasz LY'\...b.Y. nevezetének azonossága a csuvas burnasz (él
ni, megtelepült lenni) igével már azért is kétséges, mert
ezen utóbbi helyesebben virinasz-nak (elhelyezni magát,
tör. urunlas) hangzik s mert az n-t hangváltozás ismeretlen.
2. A burtasz helynév, Szivermég nem mutat csuvas eredet
re, mert e szó, csekély variációval, már a hunok-és avarok
nál is ismeretes volt, Rasid-ed-din-nél és Abulghazinál a tö
rökök genealógíájában gyakran előfordul s így a csuvas
uirasz, helyesebben uirtasz (meghálni, éjet tölteni) szóval
nem lehet azonos. 3. A csuvas névnek egyezése a török
csuvas, békés, csöndes és csuv. jiuas (csendes) szókkal már
azért sem lehetséges, mert még eddig nincs arra példánk,
hogy valamely török nép -csendes-nek, -lassű-riak nevez
né magát, mert ez nem olyan epiteon, amely az ókor bár
mely népének kedvére lett volna, minthogy a juvas-nak (t.
i. csendes, békés) gvenge és gydoa mellékjelentése is van
s ez az erény török fogalmának sohasem felelhet rneg.
4. A Konsztantinusz Porphyrogenitusznál előforduló,
aoTTpov ÓTTOLTlov fordított Szarke! szó korántsem bizonyít

ja e szó csuvas eredetét, amint ezt máshol kimutattuk."
5. A mongoloknak már előbb is vitatott nyelvi befolyása a
csuvasokra egyáltalában meg nem engedhető, mivel a
mongolok Kokand északkeleti részében és keleti Turkesz
tánban, ahol befolyásuk intenzívebb vala, uralmuknak
semminemű nyomát nem hagyták hátra az ott: lakó törö
kök nyelvében és szokásaiban; és ami ezen említett mon
gol elemektől mintegy környezett vidéken lehetetlen volt,
azt az ő birodalmuk távoli nyugati részén annál kevésbé
lehet fölvennünk. 6. A csuvasok azonossága a burta
szokkal az arab geográfusok azon állítása következtében
engedhető meg legkevésbé, amely szerint a burtaszok
nyelvét a töröktől egészen különbözőnek mondják. Jakut
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azt írja: ..,Sfa ~ Jfa ul..J vl.by J.')1_, a burtaszoknak külön nyel
vük van, az nem török; Kazviní pedig: wWll ~ y.L..... wW ,...i_,
az ő nyelvük olyan, mely minden többitől különbözik, s
végre El Belkhí szerint: _,.;..1 0L.J vl.b yl_, _)_pJ1 0L.J ~ _)Li.Ll1 0L.J_, a
bolgárok nyelve hasonló a kazárokéhoz, de a burtaszoe
nyelve egészen más. Azt kérelem én most: vajon a véletlen
ség dolga-e az, hogy ennyi tekintély egymással egyezően
a burtaszok nyelvét nem-töröknek állítja s vajon lehet-e így
a nem-török burtaszolzat a határozottan török csuvasokkal
azonosítani?

Ha tehát mi a csuvasokban nem az arabok burtaszait is
merjük fel s még kevésbé vagyunk hajlandók az ő régi ha
zájukat az Oxus közelébe helyezni, mint Rittich teszi," -
akkor nem marad egyéb hátra, mint olyan török néptörzs
nek tartani őket, amely nem a mongol betörés idején, mint
Szbojev fölveszi, hanem már régen az iszlám föllépte előtt,
délre fekvő hazájából - melyre a Fekete-tenger partjairól
való vonulásuknak tradíciója vonatkozik - a Volga jobb ol
dalának északi erdős vidékeire szoríttatott. Hogy vajon ők
ezen önkéntelen vándorlásra egy, előttünk ismeretlen, cle
a törökök történetében oly gyakori politikai forradalom
következtében indultak-e, vagy pedig a VII. század köze
pén a kazárok nagyobb ereje által szoríttattak fölfelé: erre
vonatkozólag a már meglevő hipotézisek számát nem
akarjuk szaporítani. Amennyiben a csuvasok hozzáférhe
tetlen, sCírCí erdők fedte vidékre vonultak, egyrészről biz
tosítva voltak a körülöttük dúló háborúskodások veszélyei
ellen, cle másrészről ezen félrevonultság és torzsrokonaík
tól való elzárkózás nem történhetett meg anélkül, hogy er
kölcsi életükön, nyelvükön és vallásukon mély nyomokat
ne hagyjon. Ebben keresendő az ő török nyelvük és régi
vallásuk idegenszerűségének oka; ebben találjuk magya
rázatát annak, hogy miért tűntek ki a csuvasok már régtől
fogva letelepült, békés életmódjuk által, míg a többi török
ség, mint megjavíthatatlan nomád, három világrészben ide
s tova kóborolt, és csak az újabb korban engedett a külső
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kényszernek, mely úgyszólván erőszakkal bilincselte a
fold rögéhez.

JEGYZETEK

1 Szbojev V., Izsljedovanija ob inoroclzakh kazanszkoí
gubernij. (Kazán 1856) 186. I.

' Rittich, Materiali, ll, 40. 1.
.1 Rittich (41. I.) szjür-bu]al, száz szoba-t fr, de igaza van

Zolotnicki-nak, ha a csuv. bu vagy bii-nek a pürt, szoba,
szóból való származtatását kétségesnek tartja.

·• Ezt a helyes etimológiai magyarázatot adja Zolotnicki (csu
vas-orosz gyökszórara 266. I.) és a csuv. püue valóban a
csag. böget, alt. puuk, gát, szóval egyeztethető.

' Ríttích, 47. I.
'' Itt alkalornszerüleg kijavítom egy tévedésemet, melyet a «Ma

gyarok eredete" című művemben (65. I.) követtem el,
amennyiben, akkori elégtelen targytsmeretem következté
ben, a csuvasoknak régi fizikai jellegük megv:íltoz:ísát tulaj
donítottam.

7 Szbojev, 35 I.
" Tehát nem a e.S Lu.. szerpaj, teljes öltözet, azaz: tetőtől talpig

(fejtől lábig) való, szóból, mint Zolotnicki (239 I.) fölveszi.
' Szbojev, 18. I.
10 Rittich, 64. I.
" Rittich, 61. I.
12 76. lap.
"62. lap.
Ii 14. lap.
15 Vaszilij lvanics a csuvasok gúnyneve, melyet, a monda sze

rint, onnét kaptak, hogy első orosz hittérítők, kiknek régi
világi neve Vaszili] és Iván volt, az általuk megtérítetteknek
leginkább e neveket adták.

"' Ez egy bizonyos Mikhailov nevú, az orosz földrajzi társaság
tagja, aki a kazáni kormányzóság értesítőjében érdekes ada
tokat közölt rörzsrokonainak életéről.

17 43. lap.
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'" Ezen ünnep részletes leírása Zolotnícki-nál, 227-235 I.
" 103. lap.
'" V. ö. «Primitive Cultur des turko-tatarischen volkes- címCí mű

vem 161. I.
21 Zolotnicki, 198. I. Másrészről e szó összefügghet a tör. kir.

dér, fagy szóval.
"Zolotnicki e hónapot, vagy inkább a június végétől július kö

zepéig terjedő időt három részre osztja: a) szjűrtme-ojieb,
azaz trágyahónap; b) khir-ojikh (mint följebb) és e) ud
ojikh, széna-hónap, az ud (török o/), széna szótól. Ez utób
bi hónapot Rirtich is felhozza, tehát ő tizenkét hónap he
lyett tizenhármat számlál.

25 Zolotnicki szerint az áldozati ételekkel egy egylábú asztal al
líttatik fel, melynek neve: uilne-szjin hiberi, a holtak átrne
nésére való híd, helyesebben: azon út, melyen a halottal
közlekednek. Így a szivárvány neve is szalauat leiberi, a tör.
mohamedán szalauat leúpriszi (imádság-híd) után.

'"42. lap.
" Zolotnicki téved abban, hogy a csuv. sidik szót az arab

likkatól származtatja (109. I.)
'
6 A csuvasnak hangtani sajátságairól és a magyarhoz való vi

szonyáról részletesebben szól «A magyarok eredete- című
művem 257-261. 1.

'" Rittich szerint (58. 1.) van még egy határozatlan akkuzanvus,
de amelyre ő nem hoz fel példát; ez emlékeztet bennünket
a tör határozatlan acc.-ra:J.>.P. eJJ,.S csodzsule gördüm, gyer
meket láttam, ehelyett: _,J.> .P. csodzsugu gördüm, a gyerme
ket láttam.

" Így péld. abaj (anyácska), ama (nőstény), inju (tehén), obut
(úr, hős), tar (lópor), tondu (tábor), jingi (sor, rend) nem
mongol, mint Szbojev hiszi, hanem tiszta török erecletCíek.

29 E hangváltozás megvan a jakutban is, de nem ennyire követ
kezetesen keresztülvéve.

-"' 45. lap.
" Szbojev, akit Rittich is másolt, fóforrasul egy az északi ok

m:ínytár XXV!l. le (1827) névtelenül megjelent művet hasz
nált.

·" Szjui, úgy látszik, az orosz szujet, fény, szóból származik.
'

1 V. ö. az arab,..., Li kaszim szót, egyikét az isten kilencvenki
lenc epitetonjanak.
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·" Szbojev ezt az arab aszi J.-,1 (eredet) szóból származtatja,
de ez nekünk merésznek látszik, mert: az J.-,1 J-,...,' szók csak
az oszrnánoknál honosultak meg s mert ez utóbbinak és a
csuv. uszla-nak összevonása; nehezen lehet fölvenni.

" Az öl mas török népeknél is kedvelt szám V. ö. Bisdag, öt
hegy, egy hegy neve a Kaukázus északi részében; Bisova öt
stksag, egy mező neve, közel Erzerumhoz; Besbulak , öt for
rás, gyakran előforduló helynév Kis-Ázsiában.

'" A csuvas hangtan következtében, melyben a k sz-szé és az ,.
jve változik, e két szó azonossága fölött alig lehet kétel
kedni.

" Szbojev a csuklesz, áldozni igealakot használja A csuk igető
pedig nem egyéb, mint n ujgur jok, jule, áldozni. Lásd az
-Ujgurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik- című
munkám szótárában.

·'" Zolotnicki, 219. 1.
'"Sz.melle a btszmíllah-ból (isten nevében) származik: e szóval

költik el a közép-ázsiai jámbor moszlimok is ételüket és ita
lukat.

10 Rittich 96 és Szbojev 135. L
" A sámánszónak is hasonló eredete van; t. i. a sam szótag a

learn és jorn valtozata.
" Zolotnicki, 165. I.
1

·' «A magyarok eredete- 344. lapján.
11 V ö. Primitíve Cultur des turko-tatarischen Volkes, 153. I.
" Rittích 83. L
'" Szbojev e szót tévesen a csuv. arzajasz (magát :i munkától

kipihenni) szótól származtatja, mert adina vagy azna óiráni
eredetű. Éppen így téved Rittích is, amennyiben arna-gon«
szombatnak, nyugvónapnak fordítja, mert ez utóbbi nap a
csuvasban sumat.

17 E származás az első szótagban megmaradt u-ból és azon
hangrorvényból látható, amely szerint a csuvas az sz-t elő
szeretettel s-re változtatja. V. ö. tör. szag/sz - csuv. sogís
(gondolat), tör. szu - csuv. sú (víz), stb.

·
1
"' Az ujgurban rendesen jute-et (áldozni) használtarik, mely

mellett van juela ígeképzés is.
'
9 Rittich, 70. I. E szokásra vonatkozólag v. ö. a magyarok

-aldomas-é: «A magyarok eredete- című művem 383 lap
ján.
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"' V. ö. erre vonatkozólag «A magyarok eredete- 375. I
" Zapiszk í o csuvasakh, 32. I. (Szbojev után idézve).
"L:ísd «A magyarok eredete- 94. I.
'' Rittich, 38. I.

III. BASKÍROK

Miután az előbbi fejezetben a csuvasokról mint rejtélyes
erecletCí török néptörzsról már beszéltünk, 1770St áttérünk a
baskírokra, kiknek eredetéről nagyon sokat vitatkoztak. -
Minclenelőtt 177eg kell jegyeznünk, hogy míg az előbbi et
nológiai rejtélynek alapját nyelvészeti, mítológia i és etniko
szociológiai momentumok képezték és így méltán lehetett
helye oly sokféle felfogásnak: addig a jelen esetben a kér
désnek vita tárgyává való tételét csak bizonyos tudósok hi
bás felfogásának és elfogultságának köszönhetjük, akik -
nem lévén elegendő tárgy- és szakismeretük s nem vévén
figyelembe a törökség etnológiájában követendő vezérel
vet - mintegy erőnek-erejével rejtélyest akarnak csinálni
olyan dologból, melyben tulajdonképpen semmi rejtélyes
nincsen s melyben a tényállás a napnál is világosabb. Hogy
ezt bebizonyíthassuk, fófigvelmünket a baskírok etnológí
ájára fordítjuk, anélkül azonban, hogy az etnográfiai részt
- amint ezt Herbernstein-tól fogva Somrníer-ig ismerjük, -
figyelmen kívül hagynánk.

A baskír nép emlékezetet meghaladó idő óta az európai
Oroszország délnyugati részén, nevezetesen az Urál hegy
ség két lejtőjén lakik, Jekatyerinburgtól fogva egészen
Omszkig s az orenburgi, ufai, vjatkai, permi és szamarai
kormanyzóságokba van beosztva. Azt mondjuk, hogy em
lékezetet meghaladó idő óta, de ez csak a szélesebb érte
lemben vett geográfiai területre vonatkozik; mert nincs ki
zárva annak lehetősége, sőt nagyon is valószínű, hogy a
természetüknél fogva nomád baskírok régebben, vagyis az
etnikai viszonyoknak csak a XV. században kezdődő szilár-
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dulasaíg, csak az Urállal határos pusztaságot, nem pedig e
hegységnek völgyeit lakták s csak külső körülmények által
reájuk kényszerített stabilis életmód következtében vonul
tak lassanként ez utóbbi völgyekbe. Emellett szól minden
előtt az első arab utazók tudósítása, akik - Ürgencs és Bol
gár között megtett útjukon - a baskirokat az Urál alsó fo
lyasanal, tehát a pusztaságon találták. Másodszor
Rubruquis és Plan Carpin állítása, mennyiben az elóbbi azt
beszéli, hogy az Ettilia (Etil, Volga) folyótól 12 napi utazás
után a Jajik mellé ért a basktrokhoz, akik kivétel nélkül
pásztorok, nincsenek sem városaik, sem váraik, vagyis no
rnádok , akik nem a hegyes vidéket, hanem a pusztaságot
választják maguknak tanyául. Harmadszor azon körül
ményből is kiderül a baskíroknak előbbi nomád volta,
hogy a mongolok megjelenésekor azonnal csatlakoztak
Dzsingisz kánnak zsakmanyvadaszó seregeíhez, melyek
nek jelentékeny szolgálatokat tettek, nem úgy, mint a bol
gárok, akik - minthogy földművelő és kereskedő nép valá
nak - teljes erejükkel ellenszegültek a távoli keletről betö
rő csapatoknak, amiért aztán állami és nemzeti létüket el
veszítették; míg a baskirokat Batu kán kitüntette, a szoká
sos tamgd-: (pecsét) és tug-o: (zászló), vagyis a nemzeti
önállóság jelvényeit adván nekik. Negyedszer még a múlt
századból is találunk olyan utalásokat, melyek szerint a
baskírok hazája régebben sokkal messzebb terjedt ki dél
felé; így pl. Klaproth' arról értesít bennünket, hogy a múlt
század elején a jajík alsó folyásánál laktak és legelöhelye
íket egészen az Urálig kiterjesztették; Gmelín is azt mond
ja, hogy egy kerületet, melyet ma a kirgizek laknak, régeb
ben baskírok hagytak el; s végre Levsin (145. I.) azt állítja,
hogy a XVII. század végén és a XVIII. elején, mint nomá
dok, még az Emba és Urál folyók közt elterülő fennsíkon
barangoltak.

E kétségbevonhatatlan tényeket tekintve, nagyon termé
szetesnek tarthatjuk, ha a baskírok - több mint három szá
zadig tartó orosz alattvalósag és legyőzőiknek civilizátori
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törekvései ellen csaknem kétszáz évig folytatott harc után
- végre egészen megtörtek s ősi életmódjukról egészen le
mondottak és a szilárd épületekhez hozzászoktak. Ez ter
mészetesen csak lassan és fokozatosan történhetett meg.
Miután az orosz hatalom Rettenetes Iván alatt megszilárdult
a baskírok lakta föld középpontján, t. i. Ufában, a baskírok
korlátok közé szorultak, az észak felé való terjeszkedésben
akadályozva voltak s a délre és délkeletre való nyomulás
ra már azért sem gondolhattak, mert erre a kirgizek kom
pakt tömege elzárta előlük az utat. Ez utóbiakkal egyesül
ve ugyan többször próbát tettek az orosz uralom megtöré
sére, de mivel ez nem sikerült, nem maradt nekik más hát
ra, mint föltétlenül meghódolni a győzőnek s már 1773-
ban, mikor Pugacsev föllázadt II. Katalin ellen, elárulták az
orosz uralkodóházhoz való ragaszkodásukat, sőt egy külön
hadtestre szervezve az orosz zászlók alatt részt vettek a
svédek, lengyelek és Törökország ellen folytatott háborúk
ban.' Ha letelepült életmódra van is kényszerítve a baskír,
még ma is csak -félnomád.-nak nevezhető, ámbár költöz
ködési hajlama alig áll egyébből, mint az összes letelepült
törököknél szokásos lakásváltoztatásból nyáron, amikor
ugyanis a szilárd téli lakást (kislak) elhagyja és - hogy
közvetetlenül nyájai mellett legyen - ez utóbbiaknak lege
lőjén üti fel ideiglenes sátorát (kos)." Az oroszok, kisorosz
ok, mescserjékek, repterek, csuvasok, mordvinok, tatárok,
kalmükök és kirgizek képezte tarka népvegyülék közé
ékelt baskír telep a tengerből kiemelkedő szigethez hason
lít s csakis a szomszéd népek életmódjának hatása tette a
baskírok egy részét letelepültté. Egyébiránt semmi sem
mutatja oly világosan a vérükbe átment hajlamot a nomád
élet iránt, mint az a körülmény, hogy - mivel a puszták bu
ja legelőiről erőszakosan hajtattak a földművelésre - még
máig sem tudták beletalálni magukat új helyzetükbe s a
legügyetlenebb földmCívelőknek nevezhetők. Míg favágás
sal, teherszállítással, méhtenyésztéssel, vadászattal s főleg
sólymok betanításával és halászattal különös kedvvel fog-
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lalkoznak s azonkívül a bányákban és aranymosásnál is al
kalmazhatók: addig a földművelésben annyira sem halad
tak, mint a közép-ázsiai üzbégek, annál inkább hátra ma
radtak e tekintetben szornszédjaiktól és törzsrokonaiktól, a
csuvasoktól. Mint az «Oroszország népeiről» szóló munká
nak névtelen szerzője' helyesen mondja, ennek oka első
sorban az előbbi nomád életmódnak tunyasága és kön
nyelműsége, melytől a baskírok mind e mai napig nem
tudtak elszokni. Habár gyakran 15 djeszatin' művelhető ta
lajnak birtokában van is a baskír, amennyi talaj bármely
földművelőnek a jólét forrása lehetne, végre emellett is leg
többször szegénységbe és nyomorba süllyed. A baromte
nyésztés ugyan jobban kedvére való foglalkozás, cle az eh
hez szükséges legelő hiányzik s minthogy így a megélhe
tésnek mindkét módjáról lassanként le kell mondaniuk, az
elszegényedés rohamos léptekkel terjed közöttük Az utób
bi években - beszéli az említett névtelen szerző - az oro
szok tömegesen kezelték vásárolni a baskírok szántóföldje
it s egész djeszatin jó talajú földet egy, vagy néha fél rube
lért szerezték meg. Az így minden vagyonáról lemondott:
baskír aztán napszámos munkával kénytelen tengetni éle
tét, s nemegyszer láthatunk olyan hajléktalant, aki ing nél
kül, mezítláb és hajadonfővel, testét rongyokba burkolva
törődik a létért való küzdelemben, rníg éhező és rongyos
gyermekei félmeztelenül és meggörnyedve követik. És
mégis rendkívül ritkán találhatunk köztük professzionális
koldusokat!

Az orosz kormány a múlt század vége felé a baskírok
nak a földművelés iránt mutatott ellenszenvét hasznára
fordítván, e népnek akkor még erősen nyilvánuló katonai
karakterét értékesítette, amennyiben az 1786. évben határ
őrző hadtestet alakított belőlük a kirgizek ellen. 1812-ben
a 30. kozák ezredben szintén részt vettek a baskírok a Na
póleon ellen viselt háborúban s ezen időből ered a fran
ciák által rájuk ruházott «északi Ámorok» elnevezés (célzás
a fegyverökül használt nyílra és íjra); az 1863. év május.
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26. kiadott rendelet következtében pedig a polgári tör
vényhatóság alá soroztattak. S ezzel régi nagyságuk utol
só vonása is elenyészett, melynek emlékei ma már legföl
jebb azon érmek, melyek a régibb időknek bajnoka inál
maradtak fönn.

Nern lehet tehát csodálnunk, ha ezen, ily zilált gazdasá
gi viszonyok közt élő embereknek háztartása a szegény
ség és elhagyatottság képét tárja elénk. A megtelepült bas
kírok falvai és egyes házai leginkább abban különböznek
a szomszédos tatárokéitól, hogy többnyire félig vannak el
készítve és szinte romokhoz hasonlítanak. Itt egy házról a
tető hiányzik, amott kapu nincs, a harmadik pedig félig le
dőlve áll, szóval mindenből kirí a hanyagság, lomhaság és
a háztartás iránt való érzék hiánya Az egészen letelepült
baskírok házának belső berendezése körülbelül olyan,
mint a kazáni tatároké, a túlnyomó szán azonban inkább
hasonlítható a kirgizek sátoraíhoz. A szoba közepén áll az
ügyetlenül épített csuual (kemence), melyet főzésre, mele
gítésre, mosásra stb. használnak. A falról körös-körül ló
szerszámok, fegyverek és ruhák csüngnek le; itt-ott talál
kozik láda, ágynemű és más hazíszer is. A szobának min
dig csak egy oldalán vágott ablak ritkán üveges, de annál
gyakrabban alkalmaznak rá. bivalyhólyagot. Az egész ház
lefrharatian szennyel és tisztátalansággal van tele s e pi
szokfészeknek lakója csak akkor lélegzik szabadabban, ha
a tavasz beköszöntével nyomorúságos bútorait összeszed
ve a szabad természetbe megy, hogy ott nyári lakást (kos)
üssön fel, melynek szerkezete és alkotórészei csak keve
set különböznek a nomádok sátoraitól." Újabb utazók, de
akik, fajdalom, nem elegendő előkészülettel látogattak
meg a basktrokat s nem is tartózkodtak közöttük huzamo
sabb ideig, gyakran eltérnek tudósrtasaíkban a mi, orosz
forrásokon alapuló leírásunktól; dc nehéz volna a szomo
rú valóságot szépítgetni, mert a sötét árnyoldalak csak ter
mészetes következményei az etnikai és politikai konstellá
cióknak.
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Ami a baskírok külső megjelenését illeti, egészen helyes
nek tarthatjuk Baudouin de Courtenay és Dr. Maliev néze
tét, mely szerint az Urál völgyeiben lakó baskírok hataro
zottan különböznek a pusztaságon tanyázó testvéreiktől;
mert a fizikai jellegeknek a talajtól, éghajlattól és életmód
tól függő változásai következtében, egyrészt a hegyeken és
erdőkben, másrészt a pusztán lakó emberek között idő
folytával mindenesetre létrejön bizonyos, habár csak egyes
mornentumokból álló különbség. E szempontból kiindulva
egészen természetesnek találjuk azt, hogy a pusztaságon
lakó basktrnak sokkal pregnánsabb török-tatár habitusa,
nagy és lapos arca, tompa orra, előre kinyúló álla, nagy fe
je és középrnagassagü termete van, míg az erdős vidéken
lakó testvérének jellemző tulajdonságai: a hosszú arc, to
jásdad, vagy inkább domború arcél, magasan álló orr, ma
gas termet, szóval olyan fizikai jellegek, melyek inkább a
Kaukázus lakóira emlékeztetnek.' Úgy látszik, hogy éppen
ez a két ágra való szakadás adott alkalmat az etnológiai vi
tatkozásra; mert míg e nép finnugor eredetének védői az
utóbb említett töredékben akarják felismerni a valódi bas
ktrokat, addig a török-tatár eredetnek képviselői :1 pusztán
lakókban keresik a meghamísrtatlan ősi típust. E kérdésre
- amely, mellesleg mondva, éppen nem kedvező világos
ságot vet az antropológia princtpiurnaira - később még vis
szatérünk; itt csak azt említjük meg, hogy mily kevéssé
megbízhatók a baskírok általános fizikumára vonatkozó
adatok. - Mindamellett erre vonatkozólag három különbö
ző forrást említünk fel.

A -Narodi Roszij- névtelen szerzője szerint (304. I) a bas
kírok fiziognómiája az általában vett tatárokétól semmi kü
lönös eltérést nem mutat föl. Ugyanaz a gömbölyú n:1gy
fej, kerek lapos arccal, ugyanazok a szürke v:1gy sötétbar
na, legtöbbször egyenes és keskeny metszésű szemek, to
vábbá kicsiny, lapos homlok, szétálló nagy fülek, ritka nö
vésű és sötétbarna szakáll s ~,z egész arc nem gyakorol
ránk valami kellemetlen benyomást, sőt néha szépnek t:1-
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láljuk és így e népnek a mongol típushoz, vagy az állatias
hoz hasonló fiziognómiájáró1 elterjedt hit nem egyéb me
sénél. - Youferow (43. I.) szintén körülbelül így nyilatko
zik s a többi tatárokhoz való hasonlóságáról azt mondja,
hogy a baskírt a kazáni, asztrakání és krími tatártól egyál
talában nem lehet megkülönböztetni. - Somrnier (17. L)
hasonlóan kevesebb nyomát fedezi föl a mongol típusnak
a basktrokon, mintsem a kirgízeken, ellenben a kazáni ta
tárokhoz való hasonlóságukat ő is kiemeli. Ezen olasz uta
zó fekete vagy sötét hajú, gyér szakállú, fekete szemú em
bereknek festi őket, erősen kifejlődött állal, nem nagyon
kiálló pofacsontokkal és széles, lapos homlokkal. Ami vég
re a magasságát illeti, a középszárn Sornrníer szerint, aki 74
baskíron tett mérséket: 1.66; Ujfalvy szerint, aki 12 baskiri
mért meg: 1.70; míg Youferow szerint - Baudouin de
Courtenay után - szintén: 1.66. Egyéb testi tulajdonságok
ra vonatkozólag a különböző források összhangzóan ki
emelik, hogy a baskír, habár túlságos erőfeszítést kívánó
munkára nem alkalmas is, de eléggé erős és ép s az elhí
z;is is nagyon ritkán fordul elő közöttük; bár ez utóbbira

/ vonatkozólag Pallas (I. k. 496.) azt állítja, hogy a baskírok
gyakran olyan kövérek, hogy mozogni sem tudnak. Erre
azt jegyezzük meg, hogy Pallas valószínűleg a nomád bas
kírokról beszél, akiknek - a kirgizekhez hasonlóan - az ak
koriban szokásos gyakori lovaglás következtében hajla
muk volt az elhízásra. Egyszóval ha az eddigi koponyarné
rési adatokat tekintetbe vesszük, melyek szerint a túlnyo
mó szám brachykephal - a baskírok ftzíkumaból kiderül,
hogy a faivegyulések félreismerhetetlen nyomait viselik
magukon, mint ezt a törökség nagy részénél is tapasztal
hatjuk; de olyan fajvegyülését, melyben az alapelemet
mégis határozottan föl lehet ismerni, amint ezt alább tüze
tesen megbeszéljük.

Áttérve most e nép tdrsadalmi életének leírására, jó elő
re ki kell mondanunk, hogy teljesen helytelen az az eljá
ras, amely szerint az eddigi kutatók e társadalmi életnek
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egyes vonásait teóriájuk felállításában fölhasználtak,
amennyiben egyik a ruházkodásban, másik a háztartásban,
harmadik ismét az étkezésben akarta fölfedezni a szomszé
dos népelernekkel való eredeti rokonságnak bizonyos mo
mentumait. A hiba leginkább a társadalmi élet összességé
ben vett képének nem elegendő méltatásában rejlik, amely
egyetemes kép - mohamedán világnézetre és mohamedán
műveltségre levén építve - nemcsak a basktroknal, hanem
a kazániaknál, tobolszkiaknál, nogaji tatároknál, kirgizek
nél és közép-ázsíaiaknál is egyformán megvan és megvolt
s a melynek esetleges árnyalatai csak a modern politikai vi
szonyok és e műveltség középpontjából való kisebb vagy
nagyobb távolság következményeinek tekinthetők. Hogy e
társadalom életképe milyen volt a történelmi kor elején, azt
legföljebb csak általánosságban gyaníthatjuk; azt azonban
már aligha lehetne kétségbe vonni, hogy a X. század óta,
vagyis mióta a bolgár birodalom a 922. évben hivatalosan
fölvette az iszlámot és a Volga melletti Bolgár a mohame
dán mCíveltség középpontjává lett, ezen új műveltség vilá
gossága - mely egészen a Tobol folyó partjáig ellatszott -
a baskírok földjére is derített fényt. És ezen annál kevésbé
lehet kételkedni, mert Bolgár - nem tekintve világhírű bőr
iparát - még a keresztény Európának is tanítója volt a mű
velődés más ágában is, amennyiben a XII. és XIII. század
ban Magyarországon a kereskedés és pénzverés csaknem
kizárólag a mohamedán bolgárok, vagy (mint nálunk ne
vezték) izmaeliták kezében volt. A bolgár uralomnak és
bolgár műveltségnek az 1236. évben történt elenyésztével
e vidék műveltségében annyiban történt változás, hogy a
hatalom és kultúra középpontja Szeráj, az Arany Horda fő
fészke lett, s hogy időközben a törökségnek Közép-Ázsiá
ban történt erősbödése következtében már most Buhará
ból és Khiváhól is jutottak ide egyes műveltségi fog:Jlmak.
Azon időtől fogva, helyesebben amióta Timur Ázsiának
iszlám világát török hegemónia alatt egyesíteni akarta, egy,
a Jaxartestől a Volga középső folyásáig s az Iszkertól Kn-
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mig terjedő, közös és homogén műveltség kezdett mindin
kább pregnánsabb formában nyilatkozni. E műveltséget
mohamedán-tatárnak, vagy közép-ázsiainak nevezhetnők.
S annál is inkább, mert úgy a déli, vagyis az indo-iráni,
mint a nyugati, t. i. az arab-oszmán műveltségtől jelentéke
nyen különbözött, sőt mind e mai napig megőrizte azt a
speciális tatár jelleget magán viselő formát, ::ímbár a politi
kai viszonyok megváltozása után lényege már némi csor
bát szenvedett.

E megjegyzések előrebocsátása után immár világos lehet
az olvasó előtt, hogy a baskírok társadalmi életük egyes
vonásaiban csakugyan keveset különböznek a velük szom
szédos tatároktól és kírgízektól. Ami a ruházkodást illeti, a
baskír ugyanazt a hosszú inget, felálló gallér nélkül, ugyan
azt a csekrnen-t (felső kabát), kaftánt és bő bugyogót vise
li, mint az orenburgi és kazáni tatár és ~1 jobb módú kirgiz.
Fejüket kerek nernezsapka vagy kalap födi, mely utóbbi
nak karimája mindkét oldalon fölfelé hajlik, amint ezt na
gyobb formában a kirgizeknél is föltaláljuk; míg lábbelijük,
az iszlám törvényeihez alkalmazkodva, vékony bőrből ké
szített csizmából (icsile) és erre felhúzott felső csizmából
(ötük) áll, de a szegények faháncsból csinált cipőt (csarie,
magyarul: saru) viselnek. A nők öltözete is nagyon kevés
sé tér el a tatárokétól. A hosszú, ujjain és gallérján vörös
sel hímzett ing fölé térdig érő felöltőt vesznek, télen ujjak
kal, nyáron pedig anélkül, melynek gallérjáról és elórészé
ről ezüstpénzek csüngenek le. A leányok - mint a kirgiz és
turkomán leányok is - fedetlen fővel járnak, nem úgy, mint
a mohamedán divatnak jobban hódoló kazáni tatárok lea
nyai. Csak az asszonyok tesznek fejükre kashav-ot (v. ö.
csuvas khospu), melynek tulajdonképpen való jelentése:
homlokkötő, valójában pedig nem egyéb, mint főkötő,
vagy női süveg. A kalabas (mely a perzsa kele-pus, fejta
karó, szóból ered) ma már a ritka és költséges toilette
darabokhoz tartozik, melynek értéke, a róla lecsüngő ékes
ségek szerint, néha 1000 rubelre rúg. Ha nem csalódom, ez
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a kalabas már a régi bolgároknál is divatban volt; mert azt
hiszem, hogy az Ibn-Fozlannál előforduló ~ a tulajdon
képpen való J.ill kalabas szónak elrontása.

Az ételek is, úgy anyagukra, mint alakjukra és elnevezé
sükre nézve, feltúnó módon hasonlítanak a kírgízeknél és
közép-ázsiaiaknál még ma is feltalálható ételekhez. A csur
para, vízben főzött vagy zsírban sütött és vagdalt hússal
megtöltött tészta, Közép-Ázsiában is kedvelt eledel s az
oszmánok tatár boregt (tatár rétes) nevú tésztájával azo
nos. A ha/amik- mely Közép-Ázsiában a tésztának egy ne
me - a baskíroknál zsírral vagy sajtdarabokkal vegyített
húsleves. A bisbarmale ugyanaz, ami a kirgizek és üzbégek
hasonló nevő étele; ugyanezt mondhatjuk a kajmale (tej
föl), lzatile (aludt tej) és leurut (szárított sajt) nevű ételekről
is. Az italok közül az ajran (író) és haza után legkedvel
tebb a himisz, amely körülmény szintén erős bizonysága
annak, hogy a baskírok még nemrégen szigorúan nomád
életmódot folytattak, mert a kimisz-ivás már az üzbégek
nél, kazániaknál, krími tatároknál és az anatóliai [ürükök
nél is régóta kiment a szokásból.

A családi életben - melyben az iszlám követőinek min
dig a vallás rendeleteihez kell magukat alkalmazni - csak
kevés olyan sajátság van, melyek a kazáni tatároknak - kik
a baskíroknak példányképei voltak a művelődésben - e
nemű szokásaitól eltérnek. A házasságot a kalírn mennyi
ségének megállapítása után megkötöttnek tekintik. A kalím
értéke a gazdagoknál gyakran 3000 rubelre rúg," míg a leg
szegényebbek egy kocsi fával vagy szénával is megvásárol
hatják jövendőbeli élettársukat. Ámbár az eljegyzés gyak
ran már nagyon kicsiny gyermekkorban megtörténik, de az
összekelés ritkán megy végbe elóbb, mint a férfinak 18., a
leánynak 16. életévében. A menyegző csak a leány kezé
nek szüleitől való megkérése után következik és olyanfor
ma szertartással megy végbe, mint a tatároknál, de azon
különbséggel, hogy az ünnep inkább hasonlít a nornádo
kéhoz, amennyiben nyáron a párviadalok és versenyfutá-
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sok sohasem maradnak el Különös szerep jut ezeknek a
Szaban (az eke ünnepe) és Dzsijin '' nevű nemzeti ünne
pekben, melyek közül az elsőt tavasszal, a másodikat nyá
ron tartják meg. A közönség élénk részt vesz a versenyfu
tásokban s a győztest torkukszakadtaból -Merdaszl mer
daszl- kiáltásokkal üdvözlik." A menyegzői ünnep után a
fiatalság körüljár a faluban, mindenkinek bő aratást kíván
va, melyért aztán kimisszal, bozaval és más fríssttószerek
kel gazdagon megjutalmaztatnak. A baskírok mulatságainál
nagy szerepet játszik a zene, dal és tánc. A tulajdonképpen
való nemzeti hangszer a leuraj (a törökség egyéb részénél
szipozga), a fuvolának egy neme, melyen elől négy, hátul
pedig egy lyuk van s melyből a rajta játszó a nemzeti ze
nének melankolikus, szomorú hangjait csalja ki. A dalok
ról alább, a nyelv tárgyalásánál lesz szó; itt a táncra vonat
kozólag azt akarjuk megemlíteni, hogy sok tekintetben
hsonlít a csuvas és magyar tánchoz. A táncos lassú, kimért
mozdulatokkal kezeli lépéseit; majd a szenvedély növeked
tével mind gyorsabbá lesz, s míg egyik kezét magasra tart
va és mozgatva ujjaival csetteget, addig ~1 másikat csípőjé
re teszi. Különben az iszlám és a törökség a táncot kárhoz
tatja s a rnCíveletlenség nyílatkoznsanak tekinti.

Mint már említettük, úgy látszik, hogy a baskírok na
gyon régen elfogadták a mohamedán vallást, s ha ennek
dacára a Korán rcndeleteíhez nem ragaszkodnak olyan szi
gorúan, mint a kazáni tatárok és közép-ázsiaiak, ennek
oka egyrészt a mohamedán műveltség középpontjától va
ló, aránylag nagyobb távolság, másrészt az a körülmény,
hogy csak újabb időben váltak letelepült néppé és így sem
különös fanatizmus által nem tünnek ki, sem azon termé
szetellenes korlátozásokba nem estek, melyek ellen a no
mádok mindenütt erélyes ellenállást tanúsítottak. Ezek kö
zé tartozik a két nemnek szigorú elkülönzése, amennyiben
a baskír nők éppen oly kevéssé tartják meg a fatyolvíselés
szokását, mint a turkomán és kirgiz nők. A baskírok nem
tartják meg szigorúan a mosakodásra és étkezésre vonat-
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kozó vallási rendeleteket sem; már a vodki is ínyükre való
s általában a szomszéd keresztényekkel való intezívebb
érintkezés következtében meglehetősen laza követői az
iszlámnak. Csak egy tekintetben tudnak a mollák jótékony
hatást gyakorolni rájuk és ez az iskolák látogatása, mely
nek következtében az írni és olvasni tudók száma közöt
tük szokatlanul nagy, mely körülmény a különben anyagi
lag tönkrement baskirt a tudatlan muzsik (orosz paraszt)
mellett - akinek tulajdonképpen a cívilizátort kellene kép
viselni - nagyon kedvező világításban tünteti fel." Mint
hogy a hivatalos stasztiktikai adatok szerint minden 633
moharnedanra egy mecset jut, melyhez egy iskola is van
csatolva s minthogy ezenkívül még külön elemi iskolák is
vannak, ennéfogva, a statisztikai kimutatás szerint, minden
15 lélekre esik egy tanuló s ez olyan viszony, mellyel talán
még a művelt Európa sem dicsekedhetik mindenütt s
amely a közép-ázsiai városokban még sokkal kedvezőbb.
Tehát a baskírok és tatárok földjén az iskolákat jobban lá
togatják, mint a Nyugat sok helyén? - kiáltanak fel többen
csodálkozva. Igen, a dolog úgy áll, csakhogy az iskolai ok
tatás itt kizárólag a Korán olvasására szorítkozik, míg a vi
lági tudományok valamennyien száműzve vannak, oly
annyira, hogy a eddig kárba veszett minden kísérlet, me
lyekkel ezen intézeteket európai módon a műveltség és ci
vilizáció nívójára akarták emelni.

A mondottak után mindenki meggyőződhetik arról,
hogy a baskírok irodalmi viszonyai még sok idő múlva jut
nak a kazáni tatárokéhoz hasonló álláspontra. A baskír iro
dalom - néhány iskolai könyv kivételével, melyeknek
nyelve előbb a kazáni dialektus volt - tulajdonképpen csak
a népköltészetből, t. i. négysoros dalokból áll, melyekben
leginkább a szerelmi bú, lovagiasság, a tűzhelyhez való ra
gaszkodás jutnak kifejezésre, s melyekben nem annyira az
arab-perzsa költészet formája, mint inkább egy speciális
baskír költészet szelleme és nemzeti ídoma az uralkodó. E
tekintetben tehát lényegesen különbözik a baskír úgy a
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kírgtzektól, mint a turkornánoktól, valamint egyéb távolab
bi rokonaitól is. A népköltészet e produktumainak képeit,
hasonlatait leginkább a pusztaság, hegyek, folyók, a ló, a
vadászat iránt érzett szenvedély szolgáltatja. Hogy az olva
só legalább általános fogalmat szerezhessen a baskír nép
költészetről, fölemlrtünk itt néhány költeményt is."

ó lelkecském: a te szemölclökeicl
A keskeny újholdhoz hasonlók,
Ó lelkecském, a te emlőid
A még friss vajhoz hasonlók.

A magas hegy tetején tüzet gyújtottam,
És égett a tűz, a hegy egész hosszában;
Arcodra jobb felől csókot nyomtam
S ettől a bal fele is megrezzent.

Felültem serény lovam hátára
S aztán :1 nádasnál megkötöttem;
Ha álomban vagy is, bizonyosan fölébredsz
Az én dalhoz hasonló hangomra.

A kertbe melegen besüt ::t nap
És a gyümölcs tarka színeken megérik;
S mikor az a gyümölcs egészen megérik,
Eszébe jutnak az embernek a kedves leányok.

A magas hegyek tetejére
S a kősziklákra fölmenni igen nehéz;
Ó kedves leányok: a ti látástok nélkül
Három órát eltölteni is igen nehéz:

Ha volna itten almafa,
Nem támaszkoclnám cserjéhez,
Ha kedvesem mellettem volna,
Nern fordulnék én más leányhoz.
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A Kalmus mentében járkál valaki,
Fehér kalpagját tarka szalag díszíti;
Ha csatlakozni akarsz hozzá, csatlakozzál,
Ha pedig nem akarsz, akkor ne híiegcsd.

Ó, szőke, szőke, te legkedvesebb szóke:
Az éjjel láttalak almomban:
Almomban szerelmes lettem beléd
És halálomig nem hagylak el téged.

E világnak paradicsoma
A kollégiumok szöglete;
A másik paradicsom pedig
A te öled, kedvesem.

Ha fecskét fog valaki és szabadon ereszti,
Ez a tett jutalomra méltó;
I-Ta te engem megfogsz és egyszer megcsókolsz,
Hidd el, nálam készen az engedelem

Arni e népnek általános jellemét illeti, megtaláljuk nála
mindazon jó és rossz tulajdonságokat, amelyek által a pri
mitív életmódról az egészen, vagy félig megtelepült élet
módra csak nemrégiben átment valamennyi török nép ki
tűnik. A vendégszeretet még a régi jó időkből fönnmaradt
nemzeti jellemvonás. Ezzel kapcsolatban áll a kényelem
szeretet, az édes semmittevés, olyannyira, hogy még a leg
nyomasztóbb szükség által sem engedi magát megzavartat
ni. De emellett egyáltalában nem hiányzik ezen emberek
ből a szellemi képesség s ugor szomszédjaik mellett főleg
élénkségükkel és óvatossagukkal túnnek ki. Azonkívül,
hogy a baskrrnak látási és hallási érzéke erősen ki van fej
lődve - ami szintén jelentékeny argumentuma előbbi,
pusztai nomád életének - a törzsére nehezedő minden vi
szontagság dacára is, jellemző vonása a vidámság, vagy ta
lán helyesebben a könnyelmúség, mely tekintetben hataro-
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zottan a kírgízhez hasonlít, csakhogy nincs meg benne ez
utóbbinak ravaszsága. A bűnügyi statisztikának reájuk vo
natkozó bűnlajstroma szerint legnagyobb szerepet játszik a
lólopás. Nincs bennük sem különös bosszúvágy, sem fon
dorkodas s kuriózurnképpen említik, hogy két peres fél a
legnagyobb utat a kerületi törvényszékhez, perük elintézé
se végett, egy és ugyanazon kocsin vagy szánon tette meg.
Egyszóval békés természetűek, alázatos és csöndes alattva
lói a cárnak; de ha az orosz írók" - efölött csodálkozásu
kat kifejezve - úgy nyilatkoznak, hogy a mai baskirokban
aligha lehet fölismerni az egykor vad harcias néptörzsnek
utódait, nem kellene elfeledníük, hogy a pusztai hazától
történt elválás és az orosz uralomnak kemény igája már
szilárdabb és tömörebb népelerneket is megtört, s hogy az
embernek, akár ural-altaji, akár árja, vagy sémi eredetű le
gyen, úgy egész fizikuma, mint szellemi és erkölcsi tulaj
donságai megváltoznak az éghajlati, politikai és társadalmi
viszonyok változtával. Az ellenállás lehet bizonyos ideig,
de nem örökké tartó'

És mert így áll a dolog, egyáltalában nem lehetünk kö
zönyösek az oroszok azon reménye iránt, hogy a baskírok
nemsokára el fognak oroszosodni. Ma ugyan még merész
ség volna a baskírokról azt állítani, hogy immár kihalófél
ben vannak, de - a rohamosan haladó anyagi süllyedést
tekintve - semmi körülmények közt sem lehet számítani
nemhogy fejlődésükre, hanem nemzeti fennmaradasukra
sem. Ha az iszlám itt is, mint a kazáni tatároknál, erősebb
gyökeret verhetett volna s ha a nomád életmódról a meg
települt életmódra való átmenetet kedvezőbb eredmények
követték volna, akkor e népek jövőjéhez csatolt reménye
ink is biztatóbbak volnának; de a pauparízrnus az erkölcsi
süllyedést vonja maga után s mivel ez utóbbi ismét ked
vező körülmény az orosz térítgetéseknek s az orosz-orto
dox egyháztól már csak néhány lépésnyire áll az eloroszo
sodas, azért valóban nem lehet tudni, hogy ama minden
oldalról oroszoktól körülvett baskírok mennyi ideig lesz-
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nek képesek megvédelmezni magukat az uralkodó fajba
való beolvadás ellen. A mescserjákok és repterek mai ál
lapota éppen nem szolgálhat vigasztaló példájául a baskí
rok fennállásának.

Miután e népnek tulajdonképpen való etnográfiai leírá
sát befejeztük, most már áttérhetünk feladatunknak min
denesetre érdekesebb részére, t. i. az etnológiai kérdés fej
tegetésére, vagyis - részint az eddigi adatokra való tekin
tettel, részint az illető szaktudósok nyilatkozataira reflektál
va - annak kutatására, hogy vajon a baskírok finnugor,
vagy török-tatár eredetúek-e, vagy pedig az eme vidéken
számos példában feltalálható vegyülékfajhoz tartoznak-e?
Hogy e feladatnak megfelelhessünk, azaz, hogy a meglevő
forrásokat a tulajdonképpen igaz tényállás kiderítésére fel
használhassuk, meghallgatjuk először a történelemnek,
másodszor e nép fizikai sajátságainak, s harmadszor nyel
vének tanúskodását azon reményben, hogy e három for
rásnak eredményei közelebb visznek bennünket az etnoló
giai rejtély megoldásához.

Történelmi szempontból a baskírok eredetének, más
ilyennemCí problémák fölött, az a jelentékeny előnye van,
hogy történetüknek meglehetősen régi időszakába mehe
tünk vissza, amennyiben a Muktedir Bíllah kalifa által a
Volga mellett levő Bolgarba küldött Ahmed Ben Fozlan
nak (röviden Ibn Fozlan) 309. (Kr. u. 925) évből eredő tu
dósítása áll rendelkezésünkre, aki útközben a baskírok lak
ta pusztaságon ment keresztül s a népről a következőket
írja: «Elérkeztünk egy basleird nevű török nép országába,
melytől különösen kellett óvakodnunk, mert ez a leggono
szabb minden törökök közt s a harcban is a leghevesebb
nek és legvakrneróbbnek mondatík.» .. Miután Ibn Fozlan
megemlíti a baskiroknak azon utálatos szokását, hogy a
férgeket is megeszik - ami egyébiránt csak mese, mert ba
romtenyésztő s a juhok és tevék ezreivel rendelkező nép
nincs arra utalva, hogy férgeket egyék -, áttér vallásuk le-
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írására, melyben azt mondja, hogy fából csinált bálványaik
vannak, melyekhez szükségükben imádkoznak; mégpedig,
állítása szerint, tizenkét ilyen istenség van, ú. m. a tél, nyár,
eső, fák, szél, erneberek, bőség, víz, éjszaka, nappal, halál,
élet és föld speciális istenei. Ezen adatban az altajíak és
csuvasok védő szellemeit ismerhetjük fel, ámbár a számbe
li adatot nem kell betű szerint vennünk. Továbbá vannak
még olyan baskírok, akik kígyókat, halakat és különösen
darut imádnak, mely utóbbi állatot a puszta nomád fiai ma
is sokféle babonasággal hozzák összeköttetésbe.

Ámbár e tudósításból nagyon keveset tudunk meg a
baskirokról, de az a körülmény, hogy az Ürgencs és a bol
gár főváros között levő területen, tehát a Volgától keletre,
volt egy török nép, mely magát baskírd-, baskurt-, vagy
baskírnak" nevezte, nagy fontosságú a kérdés alatt levő
etnológiai problémára nézve; mert annak bizonyságául
szolgál, hogy a baskírok nagyon régóta mai hazájuk köz
vetlen közelében laknak, hogy etnikai egyediségüket va
lamennyi törzstestvéreík között legtovább megtartották, s
hogy minden politikai forradalom dacára, melyeken ke
resztülmentek, mindig baskírok maradtak, nem úgy, mint
- hasonló körülmények közt - a bolgárok, kazárok, bese
nyők, úzok és kunok.

Csak a régi ídóben velük szomszédos török nép, a ma
gyafx"', dicsekedhetik ehhez hasonló előnnyel, mert a tör
ténelmi emlékezés óta ez is mindig ugyanezen név alatt
volt ismeretes, de amely körülményből még korántsem le
het e két nép azonosságát következtetni, amint eddig tet
ték sokan, olyanformán, hogy hamis etimologizálás, vagy
helyesebben egy ortográfiai hiba alapján a basgird és
madsgar neveket azonosították. E helytelen eljárásról már
egyik elóbbí munkánkban megemlékeztünk," így itt még
csak az van hátra, hogy azon okokra rámutassunk, melyek
a későbbi zavarokat előidézték, amennyiben tudvalevőleg
az Ibn Fozlan után élt arab geográfusok és az első keresz
tény utazók, mint Plan Carpin és Rubruquis, részint a bas-
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kírok és magyarok nyelvét cserélték föl egymással, részint
az utóbbi népet egyenesen amazoktól származtatták. -
Ami az arab írókat, Masz'udit, Al-Bekrit és Kazvinít illeti,
akik egy, nyugaton lakó, hatalmas baskír népről beszél
nek, pedig itt csak magyarokról lehetne szó, ezeknek té
vedése a baskírok és magyarok közvetlen szomszédságán
alapszik, akik a Volga és Urál folyók között levő területen
sokáig egymás mellett laktak s kiket a közeli etnikai ro
konság következtében egymással gyakran összetévesztet
tek. Ezen összetévesztésben a vallási egoizmusnak is je
lentékeny része volt, amennyiben a frengik (európai,
nem-mohamedán) földjén oly diadalmasan föllépett azsra
lakban szívesen fedeztek föl hittársakat, mert baskírok
alatt - kiket Bolgár városa már nagyon korán megnyert az
iszlámnak - keleten és délen általában mohamedánokat
értettek, sőt még néhány századdal később is összezavar
ták e két fogalmat. Csak így érthető, hogy Jakut 1220-ban
Aleppoban egy nagy csapat baskírral találkozott, akik a
magyar király alattvalóinak mondották magukat, tulajdon
képpen pedig nem egyebek voltak, mint mohamedánok
az egykori Bolgarországból, vagyis izmaeliták, mint
Hunfalvy P. helyesen hiszi," akik tudvalevőleg a középko
ri kereskedést űzték azon vidékeken és Magyarországba is
korán kezdettek bevándorolni.

Az akkoriban Európa és Ázsia között fennállott szellemi
érintkezésre nézve nagyon jellemző az a körülmény, hogy a
baskírok és magyarok azonosságának téves hite az ázsiai
moharnedánoktól a keresztényekhez is átjött s hogy Plan
Carpín és Rubruquis - mivel a középkori Magna Hungaria
ba Baskardía is bele volt foglalva - e két nemzetet azonos
nak tartották, sőt egy közös nyelv használatát is tulajdonítot
ták nekik; mindez azonban csak puszta állítás maradt; mert
a jó szerzetesek sem az egyik, sem a másik nyelvet nem ér
tették s ezért állításaikat nem is tudták bebizonyítani. '7

A baskírok és magyarok szorosabb rokonsági viszonyát
mellőzve, a történelmi szempont tanúsága után kimond-
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hatjuk, hogy a legelső történelmi emlékezés a bashirolzat
törököknek ismeri, s hogy a későbbi mohamedán íróknál is
mint ilyen fordulnak elő. - De komplikáltabbá lesz a prob
léma, ha a mai baskírok fizikai jellegeit vesszük szemügy
re, melyekből - mint már említettük - e népnek erősen ve
gyült volta tűnik ki; mert az Újfalvy, Maliev, Baudouin cle
Courtenay és Sommier által hozott antropológiai adatokból
azt láthatjuk, hogy e népre, históriai fejlődésében, a szom
széd népelemek erős hatást gyakoroltak. Jól fontolóra
vevén az antropológusok adataiban levő eltéréseket, me
lyek szerint pl. Üjfalvy 12 orenburgi baskíron a szélességi
indekszet 84-nek találta, tehát a baskírt brachykephalnak
tartja; Maliev pedig a 791/2 középszarn alapján majd
mesotikephalról, majd ismét fél-brachykephalról beszél;
míg Sornmíer - aki 74 baskiron tett koponyamérést - ezek
közül szerinte 61 brachykephal, 9 mesotíkephal és 4 sotto
dolíchokephal, mondom, ezeket jól fontolóra véve, arra az
eredményre jutunk, hogy itt Iízíkumanal fogva török ere
deter néppel van dolgunk, annál is inkább, mert más ide
tartozó bizonyítékok szintén a fölvételt támogatják. Így pl.
74 baskír közül hajuk színe szerint:"

45 fekete, vagy feketés,
13 sötétbarna,
8 barna,
2 világosbarna,
3 szőke,

tehát 74 ember közül 71-nek a haja sötét színú. A szem szí
ne tekintetében hasonló viszonyt találunk s ugyanezt lehet
állítani a test magasságáról is, mely Sommier szerint 1.66,
Újfalvy szerint pedig 1.70 (cle ez utóbbi csak 12, az oren
burgi ezredből való baskírt mért meg), minélfogva körül
belül igaza van Yonferow-nak, aki azt állítja, hogy ami a fi
zikai jellegeket illeti, a baskírt a kazáni, asztrakáni és krími
tatártól alig lehet megkülönböztetni. Ilyen hasonlóságot -
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a közeli rokonság dacára - a baskírok és kirgizek között
ma már nem lehet kimutatni, de ennek oka a két nép kü
lönböző életmódjában keresendő, mert: az utóbbiak tős
gyökeres nomádok, az előbbiek pedig már egészen, vagy
félig régen letelepedtek, amely körülmény, - mint már
máshol megbeszéltük - a népeknek nemcsak morális, ha
nem fizikai sajátságaira is jelentékeny hatással van. Amit te
hát Klio csak sejtet velünk, t. i. a baskíroknak vegyüléki jel
lemét, azt az antropológia tanúskodása teljes bizonyosság
ra emeli, s minthogy ez a tanúskodás e vegyülék-népnek
egyszersmind túlnyomólag török típusát bizonyítja be, a
baskíroknak török eredetét már azért sem lehet elvitatni,
mert a bizonyításnak harmadik momentuma, t. i. a nyelv is
határozottan emellett nyilatkozik.

Ámbár Europeus, a finn tudós, helyesen utalt a baskír
föle! régóta ismeretes földrajzi nórnenklatúrájanak török
nyelvű jellegére, mi azt hisszük, hogy magában a baskírok
mai nyelvében is fedezhetünk föl olyan nyomokat, melyek
egyrészt az Jrtis felső folyásától a Volga középső folyásáig
húzódó török nyelvláncolat egyes szemeinek alakjában mu
tatkoznak, másrészt pedig egy speciális baskír tájbeszédnek
már régóta való létezése mellett szólanak. Míg pl. az opta
tívusnak csi-vel való képzése (mint bolszarn-csi, ha lennék),
határozottan a tobolszki dialektusra emlékeztet, addig a kir
gizhez való közeledésre is találunk bizonyítékot, így pl. a
plurális képzésében: dzsürekler(szívek, dzsülekler htt.) és a
genitívusban, pl. sebirding (városé, sehirning htt.); egyszó
val a hangtani és alaktani sajátságok bizonyítják, hogy a bas
kír már régóta önálló dialektust képez, olyan dialektust,
melyre fejlődésében a Kazánból eredő szellemi hatás erős
befolyást gyakorolt ugyan, de mindamellett speciális baskír
jellegét nem vesztette el. Csak egyetlen pont 3Z, melyben e
dialektus különbözik némileg a többiektől és az az ugor
nyelvek hatásának rajta észrevehető, bár nagyon kevés nyo
ma, amelyet: hangtanaban találunk, milyen a szókezdő sz
nek h-ra való változása, pl. szóz-bask. boz (szó),

549



szezmek--bask. hezmek(sejteni), höndünnek(e1o1tani). Ezen
kevés nyom egyáltalában nem elcngendő ahhoz, hogy
messzeható kombinációkba bocsátkozzunk, a baskírokat
vogul vagy osztják eredetűeknek tartva, amint Üjfalvy teszi,
s amint kétes históriai adatok és a fizikai jellegek félreértése
alapján Fraehn, Klaproth és Humboldt tették; mert ámbár a
baskír még ma sem ismeretes előttünk minden részében, az
idegen nem tatár elemeknek föltevése - pl. Georginál 1783-
ban megjelent Oroszország etnográfíajában (169. I.) és újab
ban Ignatíev-nél, az ufai hírlap 1877. évfolyamában közölt
cikkében - egyáltalában nem lehet jogos. Ezen nyelvi bizo
nyítékoknak sokkal pregnánsabbaknak és számosabbaknak
kellene lenniük, hogy valamely idegen etnikai elemnek in
tenzív hatásáról meggyőzhetnének bennünket.

Mindazután, amit a baskírok eredetére vonatkozólag el
mondottunk, teljes bizonyossággal kimondhatjuk, hogy a
törökségnek e töredéke, melynek a X. század elején már
mai hazájában laktat a história bizonyítja, etnikai tekintet
ben mindig a török-tatarokhoz tartozott, hogy mint a török
népterületen legvégső előőrs a szomszéd ugor elemekkel
már korán érintkezésbe lépett, s hogy ennek következté
ben, hazájuk hegyes vidékein, olyan mértékben történt az
ugorokkal való vegyülés, amily mértékben a déli szornszé
dokka 1, vagyis a kirgizekkel való vegyülése is föl lehet ten
ni. Itt is, amott is csak kicsiny töredékek voltak azok, me
lyeknek vegyülését nem lehet tagadni, anélkül azonban,
hogy e szórványos vegyülésből egy előbbi ugor néptörzs
nek eltörökösödését lehetne következtetni. Ennélfogva a
baskírok eredetének tárgyalását az autopsia alapján beszé
lő Ahlqurst-nak szavaival fejezhetjük be: «Hogy még kevés
évszázaddal ezelőtt állítólag valami finn- vagy magyarfélék
voltak és hogy magányos nornádéletük folyamában eltata
rosodtak, azt csak az hiheti, akinek nincs arról fogalma,
hogy mily nehezére esik valamely nemzetnek vagy csak
nagyobb csoport embernek is nyelvét és nemzetiségét
megváltoztatnia .«19
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JEGYZETEK

1 Asia Polyglotta (Paris, 1823), 220. lap.
2 YOUFEROW, 42. I.
' Kos, vagy kous szó szerint való jelentése: gyülekezet, lakás,

mely utóbbi értelemmel az oszmanliban is előfordul.
1 Narodi Roszij, 306. lap.
5 Egy djeszatin 2400 négyszög szazsen.
"Narodi Roszij, 308. lap.
7 YOUFEROW, 54. lap.
' Narodi Roszí], 310. lap.
9 Itt az orosz forrást követjük, ámbár mi a Lizsijin alatt a kaza-

ni dzsüjün, oszrnánlí dujün (általában ünnep) szót értjük.
10 A perzsa merdbas, bravo' szóból.
11 YOUFEROW, 53. I.
12 Lásd az orosz császári földrajzi társaság orenburg: osztályá

nak -Zapiszkí .. -ját (Szbornik baszkirszkih i tararszkih
pjeszen, Eminov-tól), 1870. évfolyam, 151-229. lapokon. E
költemények közül sokat kiadtam a Nyelvr. Közi. 1883. év
folyamában jegyzetekkel és glosszartummal együtt.

" Narodi Roszí], 304. lap és YOUFEROW.
14 Nem lesz érdektelen fölemlítenünk, hogy mily különbözőleg

magyar::ízták eddigelé e szót. Míg a közép-azsíalak e nép
nevéhez vallásos mesét csatolnak, olyanformán, hogy há
rom mohamedán hittérítő eltévedett a pusztaságon és egy
farkas vezette őket (bas, főnök, vezér; leurt, farkas) az Urál
vidékén lakó pogány török néphez (amiért ennek neve
basleurt lett), addig Klaproth, Castrén és mások e névben a
bas, főnök és leurt, méh, szókat vélik fölismerhetni, mely el
nevezés célzás volna e népnek a méhtenyésztés iránt való
előszeretetére. Sommier :i helyszínén ezen etimológiai meg
fejtését hallotta: bas, fej és í1; férfi (t. i. ő olasz ortográfia
szerint: basc-t'ín), de véleménye szerint a bas-kii; vörös fe
jű, magyarázat valószínűbb. Erman :i bas-letrg-a-men, bo
rotválom a fejemet, kifejezésből magyar:ízza, minthogy a
baskírok borotválni szokták fejüket. Yourferow szerint e
név a bas, fej és hurt, féreg, tetü szókból van összetéve, mi
vel a baskírok nsztaralansaguk által tűnnek ki. Mint láthat-
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juk , n etímologizaló hajlam cgy:'.íltalában nem volt 1~1eddő
s ha mi mindezen magyar::ízatokkal szemben e szóban a
baskírok hazájára vonatkozó geográfiai elnevezést ísme
rünk lel, amennyiben e baskír szót - az or/a-kii; középső
puszta példájára - -fclsó puszta-val fordítjuk, ezt azon egy
szerú okból tesszük, mert a kirgizek még ma is isztjale (üszt,
felső, jak, vidék), azaz -Ielföldi- névvel jelölik a baskirokat.

,s A magyarok eredete, 130. lap.
"' Magyarország ctnografuíta, 335. lap.
'" A magyarok eredete, 134. lap.
'" Fra i Basckín, 36. lap.
'' Unter Wogulen und Ostjaken. Retsebriefe und et:nographis

che Mittheilungen von August Ahlquist (Helsínforgs, 1883.),
69 lap.

IV. MESCSEREK ÉS TEPTEREK

Ha van nyt1t kérdés déli Oroszország népeinek etnográ
fiájában, úgy ez nem más, mint a mescser (vagy mescser
ják) és tepter néven ismeretes két kis népnek eredete, me
lyek ma a kazáni, ufai, permi, penzai és szaratoví kor
mányzóságokban laknak s melyek közül az elsők száma
140.000-re,' az utóbbiaké pedig 130.000-re rúg. Itt határo
zottan vegyülék népekkel van dolgunk, melyek az ugor
fajnak félreismerhetetlen nyomait viselik magukon, s mun
kánk keretébe csak azért vettük fel őket, mert túlnyomó
számuk a török nyelvet beszéli s török szokásokat vett fol,
ámbár valójában nem törökök, éppen úgy nem, mint a tö
rökül beszélő, közép-ázsiai szdrtole, akiknek árja eredete
kétségtelen.

Régebbi ídóben a mescserehnele külön területük (mes
cserszka]a oblaszt) volt, mely magában foglalta a mai
rjazaní kormányzóság egy részét, az Oka folyótól északra,
továbbá Tarnbov északi kerületeit és Penza nyugati kerüle
teit. Ezenkívül régebben még a kazáni fejedelemség hata-
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rán, a mai penzaí és szimbirszki kormányzóságokban is
laktak mescserek, honnan e fejedelemség bukása után a
baskírok földjére menekültek. Így történt, hogy egy részük
a tatárok felsőbbsége és szellemi hatása alá került és elta
tarosodott, míg másik részük, - mely orosz uralom alatt
maradt, - nemcsak az oroszok vallását, hanem nyelvét is
fölvette. Orosz forrásunk' szerint a penzai mescserek, -
több, mint 30.000 lélek, - ma már egészen eloroszosodtak;
anyanyelvüket teljesen elfeledték, csak oroszul beszélnek s
az orosz parasztoktól legföljebb az erkölcsi élet egyes ár
nyalataiban s az orosz nyelv kiejtésében különböznek,
amennyiben cs helyett mindig c-t ejtenek. Ők már az elo
roszosodás legvégső fokán állanak s nemsokára teljesen
felolvadnak az oroszság zömében, mint az egykori mescser
területnek oly sok más törzsei, amelyek már szintén fele
útján vannak az orossza válásnak. Így még mescsereknek
nevezik magukat a szpaszkí kerület északi részének lakói,
a Pri folyó partján, ámbár sem szokásban, sem nyelvben,
sem vallásban nem különböznek már az oroszoktól. Éppen
úgy áll a dolog a kazáni kormányzóságban, hat faluban la
kó és Rittich szerint 2684 lelket számláló rnescserekkel is,
akiknek eredetéről ma már semmit sem tudunk. Egy, a
csuvas és tatár között középhelyet elfoglaló nyelvet beszél
nek, ámbár nem akarják elismerni, hogy e két nemzetiség
valamelyikéhez tartoznak.'

Egyébiránt könnyen érthető, hogy mint a Volga jobb ol
dalán lakó csuvasok, a Kazánban központosított orosz ura
lom intenzív nyomása következtében, a hódítók szellemi
hatásának nem tudtak ellenállni s részben az oroszok val
lására tértek, az e vidéken lakó és számra nézve sokkal ke
vesebb mescserek még kevésbé tudták magukat megvédel
mezni s uraiknak nemcsak hitét, hanem nyelvét is átvették.
Amit tehát a mescserek erkölcsi életéről az orosz források
ban találunk, az főleg e népnek már eloroszosodott részé
re vonatkozik, cle török etnográfiai szempontból már azért
is hibás, mert az egyes szokásoknak szláv eredete nagyon
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kiviláglik belőle, míg nemzeti mescser vonásokban igen
szegény. Foglalkozásuk szerint nagyobbára földrnCívelők,
csak a penzai kormányzóságban lakó mescserek foglalkoz
nak egy speciális iparággal, nevezetesen olajat ütnek ken
derrnagból. Ami a mescsereknek mohamedán vallású, na
gyobb töredékét illeti, ezek ma a baskírok között laknak,
Yourferow-nak etnográfiai térképe szerint Menzelinszk,
Birszk, Bjelebei, Szterlitamak és verkhen-Uralszk közelé
ben s szokásaikban és életmódjukban tatár szomszédjaik
tói még kevesebbet különböznek, mint a keresztény mes
cserek az oroszoktól. A baskíroktól - akik -megtürtek--nek
nevezik őket, - nagyobb tisztaság és jólét által különböz
nek, mert, mint a tatárok, szorgalmas és hozzáértő műve
lői a fölclnek. Ami legjobban bizonyítja nem-török eredetű
ket, az külső megjelenésük. Nagyobbrészt hosszúkás arcú
ak, szőke hajúak és világoskék szeműek s ezen fizikai jel
legüket, - a tatárokkal való sokszori vegyülés dacara, -
tisztán megőrizték.'

A tepterekvagy teptjarek (mint az oroszok írják, mely név
jelentése barangoló, kóborló, a tepte, körüljárni, kóborolni,
igéből) sohasem léptek föl egy speciális típussal, s valószí
nűleg tatároknak mordvinokkal, csuvasokkal, votjákokkal
és csererníszekkel való összevegyüléséből alakultak, kik a
XVI. század közepén, Kazán elpusztítása után, az Urálban
telepedtek le, helyesebben mondva, oda menekültek és idő
folytával olyan népkeverék alakult belőlük, melynek erede
ti etnikai állományát ma már nagyon nehéz meghatározni.
Ma, körülbelül 130.000 lélekszámban,' az orenburgi, ufai,
vjatkai és permi korrnányzóságokban szétszórva laknak,
leginkább olyan helyeken, hol elóbb baskírok laktak s val
lásukra nézve mohamedánok és pogányok, ámbár legújabb
idő óta néhány keresztény is van közöttük. Nagyon terrné
szeres, hogy e két töredék a vallási különbség következté
ben az erkölcsökben, szokásokban, sőt a fizikai [ellegekben
is meglehetősen eltér egymástól, amennyiben a vallás nem
csak fő tényezője a társadalmi életnek, hanem pl. az iszlám
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a fajvegyülést is elősegíti, mert leront mindenféle nemzeti
ségi korlátot. - A mohamedán repterek fizikuma tehát a tö
rök-tatár és finnugor fajnak legtarkább vegyületét tünteti fel,
s néhány speciális nemzeti vonást csak morális tulajdonsá
gaikban fedezhetünk föl. Jóllehet már régóta megteleped
tek, mégis a legrestebb, leghanyagoltabb és legrosszabb
földművelők közé tartoznak. Falvaik nagyon rendetlenül
vannak építve és piszkosak, házaik romhoz hasonlítanak s
csak a különösen jómódúak dicsekedhetnek félig-meddig
lakható hajlékkal. Az örökségképpen rájuk maradt nyo
masztó szegénység közepette is inkább nyomorult kunyhó
ik kapuja előtt ácsorognak, mintsem a különben termékeny
földjükön munkával keresnének táplálékot maguknak és
családjaiknak. S ennek dacára különösen pompaszeretók, s
ha valamely vendégségre vagy látogatásra akarnak menni,
mire nagyon hamar készek, akkor, - hogy a szükséges ru
hákat és ékszereket kölcsönvegyék, - nemcsak saját falu
jukban, hanem még a szomszéd faluban is házról házra jár
nak, s a kölcsönadásért a legnagyobb áldozatot sem kímé
lik. A mohamedán tepter csak a kereskedésben tudja magát
némileg feltalálni, bár e helyzetében is nagyon tolakodó, és
szereti kielégíttetni magát a mások vendégszeretetével s a
gazdag lakornáért néhány fillért érő ajándékot hagy rneg
vendégelőjénél.

A nem-mohamedán tepter, jellemét illetőleg, messze fe
lülmúlja mohamedán torzstestvérét, amennyiben, - anél
kül, hogy határozott karaktertípust képviselne, - megőriz
te azon népelemek morális sajátságait, melyekből alakult
és így sok közös vonása van a cseremíszekkel, csuvasok
kal, votjákokkal és mordvínokkal. Ha csakugyan így áll a
dolog, - mert mi orosz forrásunk" adatait követjük, - ez a
körülmény újra megerősíti az iszlámnak mindent nivelláló
hatását, melynek társadalmi szabályai a teptereknél és bas
kíroknál hasonló eredményeket szültek, vagyis, mivel az
iszlám nem tudott elég mélyen behatolni e népek életébe,
követőinek életére éppen olyan hátrányos, amint ezt Ázsia
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egyéb népeinél is észrevehetjük, amelyek e vallást csak
külső formájában vették át, anélkül, hogy a régi hitet és ré
gi világnézetet egészen elfeledték volna. A pogány repterek
aránylag jó és szorgalmas földművelők. Szegénység éppen
oly ritkán fordul elő náluk, mint a gazdagság mohamedán
testvéreiknél. Falvaik tiszták, házaik nagyok és kényelme
sek, ámbár tisztaság dolgában, - éppen mivel az iszlámnak
erre vonatkozó törvényei hiányzanak náluk, - sok kívánni
valót hagynak. Külső megjelenésük éppen nem gyakorol
ránk valami kellemes benyomást; középtermetűek, gyönge
alkatúak és szögletes alakúak. Arcuk tojásdad, szemeik ki
csinyek és mindig vörhenyesek, hajuk nagyon vörös színű,
szakálluk ék alakra nyírott, hangjuk gyönge s tekintetük ra
vasz és bizalmatlan. Ezen adatokat a Narodi Roszij névtelen
szerzőjénél találjuk, míg Újfalvy, munkájának 3. kötetében,
ellenkezőleg magas terrnetúeknek s erős szerkezetCíeknek
mondja a teptereket, egyszersmind szorgalmas, tevékeny
embereknek rajzolván őket. A pogány repterek vallása is a
régi csuvas kultusz nyomait: viseli magán, mert hisznek egy,
az égben lakó legfőbb lényben, akinek hatalma alatt állnak
az emberek és a leeremet-eu; vagyis a gonosz szellemek,
mely utóbbiaknak tulajdonítanak mindenféle betegséget,
ami az embert éri. A másvilágról nagyon zavaros fogalmaik
vannak. Hiszik, hogy az ember még a sírban is tovább él,
ezért a megholtnak egy vesszőt adnak, hogy azzal a kutyák
ellen, - melyek őt a túlvilágon szét akarják tépni, - védel
mezhesse magát. Vallási szertartásuk a kerernetek tiszteleté
re évenként egyszer tartott áldozatból áll. Erkölcsi életükre
vonatkozólag még megemlítjük, hogy a házasságkötésnél
leányrablás van szokásban, de nem azért, mintha erre kül
só körülmények, pl. az, hogy a kalírnot nem tudnák megfi
zetni, kényszerítené őket.

Nem egészen világos előttem, hogy mily viszonyban
vannak e vegyülék-népekhez a bobi/ok, vagy babi/ok, kiket
Pauli a repterek mellett említ munkájában. Találkozunk e
névvel az orosz etnográfiai munkákban is, de mindeddig

556



nem sikerült felvilágosító részleteket szereznem. Köppen7

szerint: a bobi] név alatt nem valamely nemzet, hanem
rang, vagy állás értendő, mely középhelyet foglal el a csá
szári parasztok és a baskír-mescser katonaság között; így
bobilok alatt az orenburgí kormányzóságban finn szökevé
nyeket, a permi kormányzóságban pedig tatárokat értenek.
Éppen így áll a Rittich szerint 1443 lelket számláló beszer
men néppel, mely a votjákok közt lakik s ezektől csak mo
hamedán vallása által különbözik. Ez egyébiránt nevükben
is ki van fejezve; mert a beszermen a török buszurman
szónak elferdítése, mely utóbbi a muszurrnan, muzulmán,
(mohamedán) alakból származott. E beszerrnen, vagy
baszarrnan név baszarban-ná is átalakult, mellyel a mi kö
zépkori íróink a Pontusnak mohamedánok által lakott vi
dékeit jelölték, s minthogy a XI. és XII. században a mai
Moldvaországban mohamedán hitű törökök (kúnok) lak
tak, ezért ez a terület Baszarbdnia, vagy Baszardbia és
Beszardbia nevet nyert."?" A magyarok is böszörmény-nek
nevezték a középkorban Bolgárból bevándorolt mohame
dán törököket, mely szó, - a kirgiz buszurrnan-nal lévén
azonos, - a baszarban, vagy baszarrnan analogonja.8 A
beszerrnenek nevével tehát már tisztában vagyunk, de nem
eredetükkel. Georgi a biarmí és beszarmi nevek hasonló
sága által félrevezettetve, a permiekhez és zürjénekhez
számítja őket. Sjögren olyan mohamedánoknak nevezi
őket, akik votjákul beszélnek. Ilyenformán nyilatkozik
Korilov Th. is, Szlobodszko kerület leírásában, aki azt be
széli róluk, hogy a tatárok kevésre becsülik őket, s hogy
különösen a votjákot használják társalgási nyelvnek. Ez ál
lításokra támaszkodva Koppen - kitől a föntebbi adatokat
vettük - szintén a votjákokhoz számítja őket, amiben azon
ban nem járt el következetesen, mert jobban megközelítik
az igazságot Ignatíev-nek ugyancsak Koppen által idézett
adatai, melyek szerint a beszermenek, - egy tatár eredetű
nép, - Rettenetes Iván alatt erőszakkal hajtattak a keresz
ténységre, s azért neveztettek beszerrneneknek, vagyis mu-
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zulmánoknak, mert régi tatár szokásaikat sokáig, még a ke
reszténység fölvétele után is megtartották. Ami nyelvüket
illeti, Ignatiev szerint a votjákok közelében élők votjákul, a
tatárok szomszédságában lakók pedig tatárul beszélnek.
Hasonló vegyületet képez erkölcsi életük és öltözködésük
is.? Koppen összes számukat, Vjackoe kormányzóságban,
4545 lélekre becsüli."

JEGYZETEK

1 Georgi a mescserek számát, 1783-ban megjelent etnografíaja
ban, 2000 családra, tehát mintegy 10.000 lélekre becsüli,
amely mindenesetre feltűnőleg kicsi szám, mert száz év
alatt ilyen gyarapodást alig lehet föltenni. A reptereket is
csak 35.000 lélekre becsüli Georgi.

2 Narodí Roszij, 311. lap.
3 Material! díja Etnografij Roszíj, 39. I.
1 Veliaminov-Zernov szerint (A Kaszimidák története. J, 31.) e

nép régi neve macsarin-nak hangzott, mely a középkori
orosz annalisokban, a rnadzsar, modzsar mellett előfordul.
Ezen utóbb említett néptől - melynek finn eredetet tulajdo
nít - származott volna a miser, meser nép, vagyis az újabb
idő rnescserei. Ezt azonban, mi, a már többször említett
okok miatt, nem hihetjük. Épp ilyen merésznek tartjuk a
miser, meserés madzsar(magyar) nevek azonosítása alap
ján e két népnek rokonítását.

5 Rittich, «Die Völker Russlands- e. cikkében (Geogr. Mittheil.
1877., 147. ) a reptereket és bobílokat összefoglalja s szá
mukat 126.023 lélekre becsüli.

6 Narocli Roszíj, 316. lap.
7 Köppen Péter, «Ob etnografícseszko] kartje jevropeiszkoj

Hoszij (St.Petersburg, 1853), 21. lap.
' Réthy L. Magyar pénzverő izmaeliták és Besszarábía, (Arad

1880)
9 Koppen id. rn. 22. lap.
10 U. o. 30 lap.
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IV.
PONTUS-VIDÉKI

•• •• ••

TOROKOK

I. KRÍMI TATÁROK

Azon nagy és gyakori forradalmak s változatos történeti
események dacára, melyeknek a krími félsziget, történelmi
emlékezés óta, színhelye volt, a mai nap itt élő tatárokat
mindennek dacára régi lakosoknak, habár autochotonok
nak tekinthetjük. Bármily hiányosak a Pontus mellékének
etnikai viszonyaira vonatkozó ismereteink az ókorban, mi
vel a görög geográfusok csak a földrajzra vonatkozó felvi
lágításokat adnak, mégis alig lehet kétségbe vonni, hogy az
Azovi-tengertől és a Dontól keletre elterülő pusztaságról,
mint a török-tatár népek régi fészkéből, egyes törzsek már
korán kiterjeszkedtek a Dnyeper bal oldalára, honnan az
tán mindenesetre levonultak elél felé Krímnek legelőkben
bővelkedő völgyeire és lapályaira. E föltevés annál inkább
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helyes, mert - amint már máshol említettük' - alig lehet
kétségbe vonni, hogy a hunoknak föllépése óta a
Pontusnak északi vidéke egészen Besszarabiáig a különbö
ző, hunugor, kuturgur, bolgár, kazár, besenyő, magyar és
kun nevek alatt szereplő török-tatár népeknek mintegy tör
téneti színtérül szolgált s a déli félszigetnek megrohanása
is elég jókor megtörtént. Nem tekintve a pontusí tartomá
nyok helyneveinek - melyeket a görög íróknál találunk -
török nyelvCí jellegét (pl. Burat, Pruth, Szarat, Szereth,
Burlik stb.), már magának Keresnek régi török neve is, t. i.
Tamatarkha, határozottan török eredetre utal.' Mivel a geo
gráfiai nómenklatúrát Porphyrogenitusnál találjuk - aki
tudvalevőleg a X. században élt - s mivel továbbá ismere
tes, hogy e vidéken már a IX. században magyarok és be
senyők háborúskodtak egymással, kik közül az elsők, Ibn
Daszta állítása szerint, közlekedésben álltak a krími görög
gyarmatokkal: nem látom át, hogy a Pontus északi vidékén
az ókorban miért kellene más uralkodó elemet mint törö
köt gyanítanunk.

Annyival bizonyosabban lehet ezt Krímről állítani, mely
mint a kazár birodalomnak kiegészítő része még a közép
korban is Gazaria néven szerepelt s ahol a kazárok uralma
idejében, t. i. a VII. és VIII. században, már bizonyosan lak
tak törökök. A törökség aztán itt, kivált letelepült része, rná r
nagyon összevegyült az itt talált heterogén elemekkel, mint
görögökkel, gótokkal, örményekkel és zsidókkal, amely ke
veredéshez később még cigányok, oroszok, lengyelek, ro
mánok és bolgárok csatlakoztak s ha mindennek dacára a
krími tatárok még ma is félreismerhetetlen nyomait viselik
nemzeti típusuknak, ez csak azon körülménynek tulajdonít
ható, hogy a tarka népvegyülék fölött csekély félbeszakítás
sal egészen a múlt század közepéig ők gyakorolták a poli
tikai felsőbbséget, s hogy a Volga alsó folyásának és a noga
ji pusztaságnak török lakosaival való folytonos összekötte
tés, érintkezés következtében a nemzeti vért mindig Iölfrts
síthették. Minthogy ez a közlekedés csak észak felől történ-
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betett, könnyen érthetó, hogy a félsziget északi síkságának
török lakossága az eredeti típust hívebben megőrizte, míg a
hegyi tatárok, vagyis a krími hegység északi lejtőjének la
kosai, valamint a tengerpartiak is, részint az éghajlat és ta
lajvíszony hatása, részint az idegen, nevezetesen árja vérrel
való vegyülés következtében a tipikus tulajdonságoknak
csodálatos vegyületét mutatják fel.'

A mai krími tatárok vegyüléki jellemére vonatkozó né
zetünkkel egyetértőleg Köppen" egészen azt mondja a bin
bas-koba-t (ezer-fej-barlang) koponyaleletekről, hogy
egyáltalában nem következtethetjük, hogy e koponya
csontok a tatár (mongol?) vándorlás után való korból va
lók, mert Krfm régi lakosai tauriaíak, szkíták, gótok és gö
rögök ivadékainak a közel levő pusztákon nomadizáló tö
rökökkel való összevegyülésből származtak.

Ami a krími tatár elnevezést illeti, ez inkább politikai,
mintsem etnikai fogalmat kifejező név, melyet: az európai
ak a törökség e töredékének akkor adtak, mikor Krím,
Hadst Gira] kán alatt, mint önálló állam a szomszédos ke
resztény hatalmakkal érintkezésbe lépett s mikor Mengli
Giraj 1478-ban a portától invesztitúrát kapott. Ez tehát csak
hivatalos elnevezés volt s most is az, mert az ázsiai törö
kök egyszerűen tatároknak nevezik őket.

Hogy a krími tatárok/zzikumál leírhassuk, három külön
böző osztályt kell fölvennünk:

a) A tulajdonképpen való pusztai lakók - kiket helyte
lenül nogajiaknak neveznek - középtermetűek és erős
testalkatúak, arcuk színe sötétsárga, sötét szemeik keskeny
és ferde rnetszetúek, pofacsontjaik kiállók, orrcimpáik szé
lesek, füleik nagyok és lecsüngők, hajuk színe fekete s sza
kálluk nagyon ritka növésű.

h) A hegyi tatárok és a völgyekben lakó testvéreik lé
nyegesen különböznek az először említettektől. Mint a leg
több hegyi lakó, ezek is magas növésűek, erősebb, könnyebb
és csinosabb termetűek; arcuk színe a kaukazusíakéhoz
közeledik; szemeik nagyok és sötét színűek, hajuk és sza-
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kálluk sűrű, fekete s általában külső megjelenésük szépnek
mondható.

e) A tengerparti tatárok - mine.len valószínűség szerint
az ide már korán behatott törököknek a régóta itt lakó gö
rögökkel, rómaiakkal és a később, rabszolga-kereskedés
következtében, ide hozott cserkeszekkel, lengyelekkel,
rurnénekkel, németekkel és magyarokkal történt összeve
gyülésből származott keverék nép - a fizikai jellegeknek
lehető legtarkább képét képviselik és ezen «orosz ltáliá»
nak déli éghajlata alatt a nemzeti őstípust csaknem egé
szen elveszítették. Jellemzik őket a magas és erős testal
kat, a naptól barnított tojásdad arc szép, ragyogó szemek
kel, a fényes fekete haj s a hosszúkás és néha finom ró
mai vagy görög szabású orr. Ami a nőket illeti, gyakran
találkozhatunk közöttük, főleg a krími tatárok két utóbbi
töredékénél, a női szépség tökéletes ideáljaival, mint az
európai Törökországban is, csakhogy ezek úgy ott, mint
emitt a korai férjhez menés és a rájuk nehezedő munka
miatt nagyon korán megöregszenek és elhervadt
matrónákhoz hasonlítanak. Ha részletekbe akarnánk bo
csátkozni, ki kellene emelnünk, hogy a sfk földön lakó ta
tárok alacsony termetűek, fekete szeműek, bőrük sötétsár
ga színű, orruk kicsiny és lapos, hajuk pedig sötét. Lénye
gesen különböznek ezektől a hegyi, pusztaságí és völgy
ben lakó tatárok, mert ezek mindnyájan magasabb növé
sűek, nagy, fekete szeműek, arcuk színe világos, hajuk és
szakálluk sCírű növésű. Nagyban hasonlítanak a cserke
szekhez s valóban megérdemlik, hogy szépeknek mond
juk őket. - Végre a délen lakó tatárokról kell megemlé
keznünk, akiknek barna színükről, hosszú orrukról s nagy
szemeikről könnyen föl lehet ismerni a görög és római
vérrel való vegyülését.

A krími tatárok lakásai - a különböző vidékek éghajla
ti viszonyai szerint - a síkságon téglából, a hegyeken kő
ből vannak építve s építési módra nézve inkább az anató
liai házakhoz, mint a kaukázusi szaklík-hoz (ház) hasonlí-
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tanak Vörös cserépzsindellyel födött házaik csak a gazda
goknak vannak, a legtöbb ház tetején azonban terasz van,
mely - mint az ázsiai országokban is - részint bizonyos ha
zíszerek őrzésére, részint pihenőhelyül szolgál, amennyi
ben némelyek fűvel vannak benőve, vagy virágokkal dí
szítve. A ház teraszszerú tetején gyümölcsöt, fehérneműt
stb. szárítanak, majd összegyűlnek mulatozni s vendégeket
is itt fogadnak, mely helyen a rikító színű ruhákba öltözött
tatárok és tatarnók, messziről nézve, néha valóban festői
látványt nyújtanak. A ház belseje három részből áll: kony
ha, fogadóterem és hárem. A szobában azonnal szembeöt
lik a hat-, vagy nyolcszögű piramis alakú és búbbal koro
názott kemence, melynek felső része arabeszekkel és virá
gokkal van díszítve, míg párkányán kávésedények és
egyéb kisebb hazieszközök vannak felállítva, éppen úgy,
mint a magyar parasztoknál, kik a lakás ékességének tar
tott kernencepárkanyra sok korsót és egyéb tarka agyag
edényeket raknak. A falak rendesen oszlopszerű díszíté
sekkel és primitív festményekkel vannak ellátva, melyek
valami fát ábrázolnak, úgyhogy ágaik virágokban, mada
rakban és egyéb állatfejekben végződnek. Tulajdonképpen
való mennyezet nincs, hanem a gerendákról ruhák, zsá
kok, gyapjúval s fonállal megrakott kosarak, továbbá köte
lek, ostorok stb. csüngenek le. A padlózatot szegények ne
mezzel, gazdagok szőnyeggel terítik le, míg a falak körül
dívány alakjában vánkosok láthatók, melyeket a gazdagok
virággal hímzett, világos színű kartonnal vagy selyemmel
húznak be. A nők lakosztálya a férfiakétól annyiban külön
bözik, hogy itt még rikítóbb színű bútorokat találunk s
mindjárt szemünkbe tűnik a dúsan kicifrázott, néha művé
szileg készített bölcső, továbbá a tarka színű láda, mely na
gyon élénken emlékeztet a magyarok «tulipános lada-jára,
melyet a Volgától fogva egészen Anatóliáig feltalálunk, fő
leg a letelepült törököknél s melynek szokását a törökök
valószínCíleg az ugoroktól vették. A krími tatárok lakása ál
talában rendessége és tisztasága által tűnik ki.
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Ugyanily kellemes hatást gyakorol ránk az egész udvar
is, melyet kőfal, vagy kívülről sárral tapasztott sövény vesz
körül s melyben a házi állatok egy elkülönített helyen töl
tik az éjszakát, hogy így a tüzelószerül használt ganaj (tí
zek, magy. tőzeg) annál könnyebben összegyűjthető le
gyen. Istállókat csak kevés helyen találunk, mert sokan
még télen is szabad ég alatt hagyják marháikat.

Amint a krími tatárok lakása a fény és pompa iránt való
hajlamot mutatja, - mit a Volga-melléki testvéreikról nem
lehet mondani, - annál észrevehetőbben nyilatkozik e haj
lam a ruházatban, mely csak egyes részletekben különbö
zik az anatólíaíak és rurnélíaiak őltözkódésétól. A férfiak az
ing fölött térdig érő, rövid ujjú kabátot viselnek, mely kö
rülbelül a törökök vagy arabok entari-jához hasonlít s me
lyet elölről apró gombok tartanak össze, míg derékon sál
lal van megerősítve. A sálvár (bugyogó) bő ugyan, de nem
oly rövid, mint az oszrnánoké s a kabát alatt viselik, nem
fölötte, mint az oszmánok. Fejüket baranybórból készített,
egy-, vagy féllábnyi magas sapka födi; a fesz, úgy amint azt
Tl. Mohamed szultán idejében viselték Törökországban, na
gyon ritkán fordul elő. A lábbeli ugyanaz, mint Törökor
szágban: szattyánbőr csizma görbe orral, melyre kimenés
kor nagyobb felső cipőt húznak. A felső ruhát csekmen, té
len pedig báranybór bunda helyettesíti. A szegények e
csekrnent durva, nernezszerú posztóból készítik, mely ha
sonló a magyar szíírhöz; s amint a magyar paraszt a szűr
ujját alulról beköti,' úgy tesz a tatár az egész kabáttal,
amennyiben megtölti gabonával és mint tele zsákot viszi
vállán. - A nők öltözete csak keveset különbözik a férfia
kétól. Nadrágjuk alsó része, a térdtől a bokáig, egy külö
nös, világos színű kelméből készül, mint Kózép-Azsiában,
s kabátjuk a török nők entaríjahoz hasonló. A kabát fölött
viselik a besmetet, egy rövid ujjú s szegélyén zsinórozott öl
tönyt, melyet ezüstövvel szorítanak derekuk körül. A sze
gényeknek ezen öve selyemből vagy kenderből való, a
gazdagoké pedig azonkívül drágakövekkel ékesített. Kime-
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nés alkalmával az asszonyok - mint Törökországban is - a
bő feredsét öltik fel, a leányok pedig a rnebremet, vagyis
egy hosszú, a fejre vetett fátyolt, mely azonban legkevésbé
sem akadályozza a kokett szernjátékot. Tulajdonképpen :1
fejük az, mely külsőleg megkülönbözteti az asszonyokat a
leányoktól; ugyanis míg 3z előbbiek hajukat csak két oldalt
eresztik le fürtökben s fejükre jókora turbánt (csalnia)
tesznek, melynek egyik vége hátukon csüng le, olyanfor
mán, mint a közép-azsiaíknal imádkozáskor, vagy az afgá
noknal, addig a leányok haja több fonatban csüng le hátu
kon és vállaikon; fejükön pedig pénzdarabokkal és más
ékességekkel díszített feszt hordanak, melyről sokféle cif
raság lóg le homlokukra, halántékaikra és hátukra. - Ami
a többi toilette-szereket illeti, a henna (Lawsonia inerrnis)
itt még nagyobb szerepet játszik, mint Törökországban,
mert a nők - mint Perzsiában és a Kaukázusban szintén -
ezen, európai szaglóérzékünket sértő festőanyaggal nem
csak szernöldöketket, kezeiket, nyakukat és körmeiket, ha
nem néha még fekete csillogó hajukat is vörösre festik; s
ez a szokás a mohamedán keleten régóta kedvelt, sőt már
Herodotus is említi, hogy a szkíta nők szétdörzsölt cédrus
fából és tomjénból bizonyos festéket készítenek.

A krími tatárok ételei és italai természetesen jobban
megegyeznek az oszmánokéival, mintsem északi rokonai
kéival. Itt már közkedveltségú a pilav s a különböző édes
tészták (tatlik), mely utóbbiak közül különösen kedvelt a
csircsir-borek, melyet metélt hússal töltve juhzsírban süt
nek, s amely innen az oszrnánokhoz is eljutott tatár böregí
néven. De legnagyobb és legáltalánosabb szeretetben ré
szesülnek a szarma különböző nemei, vagyis szőlőlevélbe,
káposztába v3gy mas zöldségbe burkolt és rizzsel kevert
hús," melyet zsírban vagy olajban sütnek, vagy főznek,
egészen úgy, mint ~, dolmá-t Törökországban. Altalában,
főleg nyáron, nagyon kevés húst fogyasztanak el, de annal
több kerti veteményt, különösen uborkát és hagymát. Tél
re különösen kétféle húskészletük van, t. i. a leah-as, vagyis
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száraz hús és a pasztirma, azaz préselt hús, mely utóbbi
Anatólia törökjeinél is kedvelt eledel. A delikáteszek közé
tartozik, mint keleten mindenütt, a pelernez, szilvából, sző
lőből vagy kajszibarackból csinált nyalánkság; továbbá a
helva, rabatlohum (helyesebben rabat-boleum, a torok
kelleme), leblebi (pörkölt borsó), leismis (szárított szőlő)
stb. Mint speciális tatár italt fölemlítjük a csardeng-ex (ere
detileg csihardeng, savanyűs gyümölcsöknek vízben felol
dott leve) és jazma-: (vízzel vegyített juhtej), mely leghat
hatósabb csillapító szere a szomjúságnak. A kávé - mely a
Volga-melléki tatároknál, Közép-Ázsiában és Perzsiában is
meretlen - itt a Törökországgal való huzamos összekötte
tés következtében már régen elterjedt. A szeszes italokat
csak kevesen ismerik, sőt a pusztai lakó még a szőlőskert
tartását is bűnnek tekinti.

Míg a kazáni tatárok különösen kereskedéssel foglalkoz
nak, addig a krími tatárok főfoglalkozása a földrnúvelés.
De természetesen e tekintetben a legalsó fokon állanak,
mert az éghajlat viszontagságai, a gyakori szárazság, tava
szi fagy, sáskák stb. még a legszorgalmasabb földmúveló
munkájának eredményét is problematikussá tennék, már
pedig a tatárok nem dicsekedhetnek szorgalommal s meg
feszített tevékenységgel. Minden előnyei mellett a talajnak,
melyen a déli éghajlat legkülönbözőbb gyümölcsei megte
remnek, mégis legfőbb föltétel a mesterséges öntözés, de
mivel az orosz kormány nem törődik oly nagyon a csator
nákkal, mint egykor a krími fejedelmek, akik - mint min
den ázsiai - ezekre különös gondot fordítottak, ezért a krí
mi tatárok szegényedése, mióta orosz uralom alá kerültek,
rendkívül rohamosan halad. Idegen keresztény uraik által
kevésbé nyomatva, mint a Volga mellett lakó testvérek az
orosz okkupáció után, a minden cléli lakóval közös restség
ütjaban állott az erőteljes fölkelésnek. Ehhez járult még az

a körülmény, hogy Törökország szomszédsága következté
ben a század folyamán tömegesen vándoroltak ki és nem
voltak képesek olyan ellenállásra, amilyen a kazaruaknak,

566



az orosz elem minden akadályozó törekvése dacára sike
rült; mert míg a Volga mellett élénken emlékeztek a letCínt
nemzeti uralomra, sőt annak visszaállításáról is álmodoz
tak, addig Bagcse-szera] romjai nem keltettek fol hazafias
érzelmeket a krími tatarokban, akik már elfeledték
Girajiakat és azon időket, mikor Orosz-, Lengyel-, Magyar
és Erdélyorszag történetébe ők is beleszólottak

Ezen egykor vad, harcias népnek mai utódai, bámulatos
kevéssel megelégedve, inkább henyélnek és éheznek édes
semmittevésben, mintsem valami kevés munkával javítaná
nak életmódjukon. Még a kertek művelése is majdnem
egészen el van hanyagolva, pedig ezeknek jövedelmező
voltáról mesés adatokat szoktunk olvasni, mert volt már
olyan bő termés a dióban, hogy a tatár egész éven át ez
zel táplálhatta magát. - Ugyanily szomorú látványt nyújt a
baromtenyésztés is, dacára, hogy egykori nomád néppel
van dolgunk, s hogy terjedelmes, buja legelőkben nincs hi
ány. Forrásunk szerint' a tatárok legnagyobb részénél egy
egy embernek legföljebb 2-3 szarvasmarhája vagy lova s
ugyanannyi juha van s csak a leggazdagabbaknak, de leg
inkább orosz baromtenyésztóknek vannak nagyobb guly::í
ík vagy nyájaik. Mint Európa hegyi vidékein, úgy Krímben
is a juhnyájakat, tavasz kezdetével, ::i hegyeknek, különö
sen a Csatír-dagnak (Sátorhegy) legelőben gazdag lejtőre
hajtják, hol a juhászok (csoban) felügyelete alatt állanak,
kik a krími lakosságnak egy speciális osztályát képezik.
Összes ruházatuk, t. i. kabát, nadrág, sapka, juhbőrből ké
szül s csak lábaikon viselnek bivalybőrből csinált sarut.
Mintegy 2000 juh képez egy nyájat (oiar), melynek élén az
ataman, t. i. az öreg, áll s ez után következik a leasibar,
amannak segéde." A pásztorélet e berendezésének a ma
gyar alföldön találkozik analogon]a, hol a juhnyájak élén
álló juhász mellett bojtár 9 is szerepel. Úgy ott, mint itt a
pásztorok fizetése nem annyira készpénzből áll, mint in
kább terményekből s azon jogból, hogy tarthatnak maguk
számára bizonyos mennyiségű juhot, vagy pedig gazdáik
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juhait meghatározott ideig maguk hasznára fejhetik. Neve
zetes továbbá, hogy Krímben és Magyarországon egy s
ugyanazon fajból való juhászkutyákat találunk, melyek úgy
ott, mint emitt igen nagy szolgálatokat tesznek a juhászok
nak, amennyiben a legelőn elszéledett juhokat összetere
lik, majd farkasok és tolvajok ellen védelmezik s a juhász
szavainak leghívebben engedelmeskednek. S ez utóbbi va
lóban nagy gondot fordít a reá bízott juhokra, minden da
rabot egyenként ismer, s ha az esti szürkület beálltakor a
kasibar fuvoláján (kuraj) valami melankolikus dalt játszik:
melléje fekszik a hű eb s nemsokára köréje gyülekeznek
az elszéledett juhok is, mintha - az egyszerű nemzeti nó
tát hallgatva - vezetőjükkel együtt ők is mindannyian örül
nének az esti pihenésnek. Igen, a krími és magyarországi
pásztorélet oly sok feltűnő vonásban hasonlít egymáshoz s
az idilli életnek e képe kétségtelenül egy közös forrásra ve
zethető vissza, azon időbe, mikor még a besenyők és ma
gyarok, mint békés szomszédok, egymás mellett laktak.

A társadalmi élet közös vonásainak leírását még tovább
is folytathatjuk, megemlítvén, hogy a krími tatároknál csak
úgy, mint a magyaroknál, a cigány játssza a zenész szere
pét, aki nélkül mulatság nem is gondolható. Legkedveltebb
hangszer a hegedű, fuvola és dob; az ének körülbelül
ugyanaz, mint Törökországban, t. i. az elnyújtott, melanko
likus szomorú dallam s amint «Sirva vígad a magyar», mert
csak a hegedű száraz fájának síró hangja, vagy dalának pa
naszosan szomorú nótája fejezi ki igazán érzelmeit: úgy a
krími tatár is valódi elragadtatással a dalnoknak monoton,
panaszos, elégiai hangulatú énekét hallgatja. Csak a zene
és ének huzamosabh hallgatása után buzdul fel a tatár vé
re, hogy Terpsichorének hódoljon s nemzeti tánca, melyet
a uarilacs nevű nemzeti dal kíséretében lejt, ami a fordula
tok kellemességét s a mozdulatok kifejező erejét illeti, egé
szen páratlan a maga nemében. Ha más helyen a magyar
-csardas-t a csuvasok nemzeti táncával hasonlítottuk össze,
annál több joggal tehetjük ezt a krími tatárok táncára vo-
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natkozólag. A táncos, mint nálunk is, leeresztett fővel, de
rendkívül gyönyörűen kezeli mozgatni tagjait, heve fokoza
tosan emelkedik, kezeit mindig följebb és följebb emeli, fe
jét fölegyenesíti, szemei a lelkesedés tüzétől fénylő szikrá
kat szórnak s lábainak gyorsasága is megfelelő arányban
növekszik, míg végre, a lelkesedés hevétől egészen áthat
va, forgószél módjára kering s a nézőknek tetszést nyilvá
nító tapsa között elfáradva ül le helyére. E kép hatását ter
mészetesen jelentékenyen csökkenti az a körülmény, hogy
táncosnő nincsen, mert az iszlám nem engedi meg; de úgy
látszik, ez a tánc az, mely a Kaspí-tenger északi partjától a
Dunáig húzódó geográfiai területen régtől fogva a török-ta
tár népek nemzeti tánca volt s melyet egész máig a magya
rok őrizték meg legtisztábban. Végre nem hagyhatjuk em
lítés nélkül azt a közös vonást sem, hogy valamint a ma
gyar csikós a pusztán cigánnyal muzsíkaltatja magát s az az
igazi mulatása, ha az ő melankolikus, kesergő nótáját ci
gánnyal húzatja, úgy a krími tatár pásztor is csak akkor
ereszti meg jókedvének kantárát, ha Indiának e napsütött
fia kobozán egy kedvelt, de nekünk monotonnak tetsző
nemzeti dalt játszik előtte.

Ami a krími tatárok vallását illeti, bátran fölvehetjük,
hogy az iszlám itt már keletkezésének első századaiban el
terjedt, mert egyes misszionáriusok - mint Al-Bekri és más
középkori arab utazók állítják - a besenyőknél és kunok
nál már a lX. században szíves fogadtatásban részesültek
és terjesztették Mohamed tanítását. Nem szabad figyelmen
kívül hagyni továbbá, hogy az iszlámnak a kazárok között
is számos híve volt, s hogy a kazároknak e félszigetre is ki
terjedő uralma, meg a Volga vidék és Transzkaukázia kö
zött fennállott élénk kereskedelmi összeköttetés következ
tében úgy az iszl:im, mint a kereszténység, habár szórvá
nyosan is, de már korán utat talált Krímbe. Mindenek da
cára a mohamedán tanok fiatal csemetéje nem tudott mé
lyebb és erősebb gyökeret verni, mégpedig a hívők kevés
száma és közönyössége, és talán azon kultúrelemek külön-
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bözó volta miatt, melyek itt az uralomért versenyeztek;
mert a partokon uralkodó görög kereszténység, a kazárok
mosaísmusa - melynek maradványai a karaitak, - tovább
az olasz gyarmatok uralma idejében virágzó katolicizmus,
a mongolok Iollépéséig nem engedték át a győzelmi pál
mát az iszlámnak. Mikor a genuaiak és velenceiek befolyá
sának végleges megtörése után a krími kánok, az Arany
Horda csrraba indult hatalmának árnyékában, megvetették
az alapját egy mohamedán állam megalkotásának, akkor
legkedvezőbb alkalom nyílott arra, hogy az iszlám éppen
olyan talajt találjon, mint a Volga, Oxus és Boszporusz mel
lett talált, de ez a következő okok miatt lehetetlen volt:

a) A krími tatárok - kikben a Pontusz-rnelléki törökök
egyes törzsei felolvadtak - eleitől fogva rendkívül vad, harci
as szelleműek voltak s az oroszokkal, lengyelekkel, rumének
kel és magyarokkal szakadatlanul folytatott háborúik közben
inkább zsákmányra és rabszolgákra, mintsem az iszlám meg
szilárdítására és terjesztésére fordították gondjukat.

b) A középkori mohamedán világ tulajdonképpen való
kozéppontjaítól való nagy távolság miatt nem érte őket az a
vallási buzgóság, mely Ázsia belsejében akkor uralkodó volt.
Az az élénk vallásos szellem, mely Bagdadból, később
Buharából vagy Ürgencsből áradt Bolgárra és később Kazán
ra, Krímben mindig hiányzott. Északról, nyugatról és keletről
keresztény elemektől körülvéve, valamely mohamedán társa
dalommal való folytonos és közvetlen érintkezésre csak Kon
stantinápoly elfoglalása 0453) után gondolhattak, ámde az
oszmán szultánok keveset aggódtak krími rokonaiknak lany
ha mohamedán voltuk miatt, hanem megelégedtek a krími
kánok vazallusi helyzetével s azzal, ha ezeknek alattvalói
mint ilgar-01< (előőrs) minél nagyobb csapatokban vettek
részt Magyar- és Lengyelország ellen folytatott haborüíkban
és mohamedán voltukat nem a vallási tudomány ápolásában,
hanem a l;haza-ban (vallási harc) mutatták meg.

Í6ry történt, hogy a krími tatárok az iszlám ismeretében és
gyakorlásában eleitől fogva messze elmaradtak a volga-rnel-
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lékí testvéreiktól, s hogy Kazán, az idegen keresztény uralom
dacára, ma már Buhara mellé sorakozik, míg Bagcseszeráj -
a szellemi bukásnak már régóta kitéve - csak a múltnak
fényét őrizte meg mecseteinek és nyilvános épületeinek rom
jaiban. A krími tatár alkalmazza ugyan magát az iszlám for
máihoz, de vallási buzgalma nem sokból áll. Néhol 3-4 falu
ra jut egy mecset; s míg a kazániak közt az írni és olvasni
nem tudó a ritkaságok közé tartozik s övéi ezt is megvetik és
gúnyolják, addig Krímben falvak vannak, melyekben a mol
lán kívül senki sem tudja olvasni a Koránt, nemhogy írni
tudna valaki. Az iskolák ilyen elhanyagolásával aztán arány
ban áll a mollák tekintélyének hiánya is, akiknek jövedelme
nagyon csekély, mert az egész vakuf-vagyon - melyből fede
zik katibok (pap), mollák (tanító) és müezzinek (imára hívó)
jövedelmét - csak 30.000 djeszatín földből áll, tehát a mecse
tek elóbbi vagyonának mintegy tizedrészéból, mert ebből az
orosz kormány elszakított magának kilenctized részt. A
papok egyéb, szokásos jövedelmeíkhez is nagy nehezen jut
nak hozzá, mert e félsziget mohamedán lakóinak nagy része
a legsanyarúbb szegénységben sínylődik, minthogy a föld
műveléshez sem képesség, sem szorgalom nincs bennük s
kereskedéssel, a kazáni tatárok ezen életfenntartójával,
éppen oly kevéssé foglalkoznak, mint az ottoman birodalom
török lakói. Ha valakinek nincs kertje vagy fenntartására ele
gendő földje, az elszegődik kocsisnak, pásztornak vagy házi
szolgának, de anélkül, hogy valami erófeszttó munkának alá
vetné magát; mert a minden szellemi tehetsége mellett is rest
és bámulatosan kevéssel megelégedő tatár csak ritkán tudja
valamire vinni, anyagilag is a bukás felé közeledik, s oszto
zik mindazon török sorsában, akik régebben kíválólag harci
as szellemükkel tCíntek ki, de politikai önállóságuk elveszté
se után, az ekétól elszokva, az ipart nem értve, lassú sínlő
désre vannak kárhoztatva.

Csak a legújabb időben vehető észre némi nemzeti, he
lyesebben vallásos mozgalom: amennyiben egy vagyonos
krími tatár, név szerint Iszmail Mirza, Bagcseszerzájban
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egy könyvnyomdát állított fel, melynek célja közhasznú
művek kiadása s amely főleg egy szalnarne (évkönyv) ki
adása által jelentékeny szolgalatot telt. E vállalat egy ma
gánember részéről míndenestre dicséretre méltó, de a krí
mi mohamedán közoktatás szomorú állapotát tekintve -
mivel egész Krímben csak 11 nyomorúságosan dotált med
resze van - nem várhatunk valami jelentékeny eredményt.
Többet ígér e tekintetben a nemzeti vallásos irányú
-Terdzsüman- (tolmács) e. tatár lap kiadása, amely
Bagcseszerájból mindig jobban és jobban terjed a tatárok
között.

Ami e pusztulásnak indult nép egyéb szokásait illeti, el
~ő helyen érdemli meg figyelmünket a házasság. A férfi
nak, aki itt 30. életévének betöltése előtt ritkán határozza
el magát a nősülésre, itt is, mint belső Ázsia törökjeinél
mindenütt, a szokásos kalímért kell megvásárolni jövendő
belijét s mivel a leánynak választása vagy beleegyezése alig
jön számba, a házasulandó csak ennek apjához fordul, aki
leánya férjhez adását üzleti dolognak tekinti s ez alkalmat
lehetőleg kizsákmányolní igyekszik a maga hasznára. Az
alkudozás néha egész évig elhúzódik s csak túlságos köve
telés, vagy a kérőnek anyagi tehetetlensége esetén folya
modik ez utóbbi a leányrabláshoz, amikor aztán az apának
engedékenyebbnek kell lennie s az üzleti dolgot többnyi
re a fiatal ember kívánsága szerint intézik el. Az eljegyzés
6 esküvés között levő időtartam a körülmények szerint
változik. A menyegzői ünnepíességek a vőlegény házában
néhány napig tartanak. A vőlegény kötelessége, hogy a
mcnyegzói ajándékokat összeszedje a venclégektől, mert
hallatlan dolog, hogy valaki 3-'í0 rubel értékű ajándék nél
kül menjen lakodalomba. A vendégek tehát korán reggel
összegyülekeznek s három csapatra oszlanak: öregek, fia
talok és nók Azonnal kávét kapnak mindnyájan; a férfiak
pipára gyújtanak s a füstfellegek között az egész napot be
szélgetésben töltik el. Csak estefelé hordanak fel nekik éte
leket, melyek után a különböző italok következnek. A má-
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sodik nap ismét így telik el; míg végre megérkezik az ,1 hír,
hogy a kocsi (madsar), melyen a menyasszonyt hozzák,
indulóban van. A fiatal emberek most felülnek szalagokkal
és tarka kendőkkel feldíszített lovaikra és - lovagló ügyes
ségeiket mutogatva - a menyasszony elébe sietnek. Elöl lo
vagol két ifjú, két hosszú rúdra kötött kendőt lobogtatva s
ezek mögött a többi lovasok, kik a kocsik sora mellett me
részen tornboltatják lovaikat s lovaglási ügyességükért ,1
nőktől szalagokat és kendőket kapnak, melyeket győzelmi
jelül lovaik szerszarnjara kötnek. Csak ezek után következ
nek a kevésbé szerencsések, kik erővel el akarják venni
amazoktól a győzelmi jeleket, ami aztán heves küzdésre ad
alkalmat, mely csak a lakodalmas háznál ér véget. Ha a ko
csisor a faluba érkezik, már a legelső háznál korlát állítja
meg s csak az ajándék megadása után haladhat tovább.
Végre megállapodik a mennyasszony kocsija leendő férje
háza előtt. A menyasszonyt a férfiak fogadják, de háttal kö
zeledve feléje, hogy ne lássák; míg vele jött női kísérői he
ves cívakodással azért küzdenek, hogy a két ifjú által rú
don hozott kendőt elkaphassak. A rnennyasszonyt gyalog
hintón, vagy Szent Mihály lovához hasonló faalkotmányon
viszik a szobába, mire aztán újból megkezclőc.lik n evés
ivás zeneszó mellett és tart késő éjjelig. A tulajdonképpen
való esketés és az ifjú házaspár első találkozása csaknem
olyan, mint a kazáni tatároknál. Végre még azt jegyezzC1k
meg, hogy a magy,1r lakodalmi szokások - mint láttuk -
több vonásban megegyeznek a krími tatárokéival. Nálunk
is kocsin hozzák haza a menyasszonyt és ágyát; az asszo
nyok és leányok szalagokat és kendőket adnak az ügyesen
lovagló legényeknek s e szalagokat és kendőket lovaik fü
léhez kötve vonulnak végig a falun.

Mint egyenesen a krími tatároktól szarrnazottakat, meg
említjük még, Pauli utan," az ú. n. litvániai tatárokat, akik
mintegy 8000 lélekből állva, Minszk, Vilna, Grodno, Kovno
kerületekben és Lengyelország déli részén laknak. Eredeti-
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leg részint hadifoglyok voltak, kiket Vitold az 1395. évben
ide telepített, részint pedig a lengyel fejedelmek önkéntes
zsoldosai. A nemesség alsóbb osztályából való lengyel
nőkkel összeházasodva, e tatárok már nagyon régen elfe
lejtették anyanyelvüket, de ennek dacára egész máig mo
hamedánok maradtak, csakhogy a Koránt orosz vagy len
gyel fordításban olvassák s úgy az orosz, mint a lengyel
nyelvet tatár, illetőleg arab betűkkel írják. Amíg e tatárok
elődeiktől örökölt katonai jellemüket meg tudták őrizni -
s ez a legújabb időig tartott - addig bizonyos jólétnek és
tekintélynek örvendettek; de mióta felállíttatott az ún.
konnotatarszki polk (tatár lovasezred), lassanként sze
génységbe süllyedtek s ma már csak nyomorúságban ten
gődnek. Főfoglalkozásuk a timárság, a régi nemzeti ipar
maradványa, mely tudvalevőleg a régi Bolgárban virág
zott. Különben becsületes, csendes és derék embereknek
mondják őket.

JEGYZETEK

' A magyarok eredete, 107. és 195-196 I.
' Lásd a besenyő névlajstromot, a Magyarok Eredete 125. lap

ján.
' Lásd a kirgiz tatárokról szóló cikket Radde-tői az «Archív fúr

wissenschaftliche Kunde von Russian 1.« XVII. k. 48-103. I.
1 -Russíche Revue- Xl. évf. 4. füzet, 371 lap: Antropologisches

aus der Krím, Dr Köppen-tól.
5

Hogy mi célból gyakorolja a magyar paraszt e jellemző szo
kást, legjobban kifejezi ő maga egy dalában: «Be van az én
szűröm ujja kötve .... Az egyikben acél, kova, tapló..

'' A magyarok is :1 törököktől vették ez étel szokását a szánna
névvel együtt.

7 Narodi Roszij, 287. lap.
" E szó eredete: kas, mellett, nal-nél és bar, van; jelentése te

hát tulajdonképpen: mellette levő, segítő.
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" A magyar bojtár a perzsa pajdart valamiben részes, társ, se
géd) átvétele.

'" Peuples ouralo-altntqnes, 35. lap.

II. NOGAJI TATÁROK. KUNDUROK.
KUMÖKÖK. KARACSAJOK.

Amit a krími tatárok eredetére s ezeknek a Pontus és
Káspi-tenger északi részén lakó törökökhöz való etnikai vi
szonyára vonatkozólag mondottunk, az egészben és általá
ban véve a nogaji tatárokról is elmondható. Úgy ezeknek,
mint amazoknak neve tisztán politikai elnevezés, egyike
azon törzsneveknek, melyeket a török népek mint politikai
forradalmak természetes következményeit oly gyakran föl
vettek s mindaddig megtartottak, míg újabb nagyobb for
radalmak a meglevő politikai keretet el nem rombolták, s
az etnikai testületnek újabb formát nem adtak. Ha a török
népelerneknek mindig könnyen mozgásba hozható tenge
re, a mohamedán és keresztény műveltség megszilárdulá
sa óta, nem törekedett volna erőszakosan az állandósulás
ra, az etnikai nómenklatúra változása még sokkal tarkább
színCí lett volna, de a kalifátus megalapítása, különösen pe
dig a Nyugat hatalmának megszilárdulása után ez nem volt
többé lehetséges; a politikai nevek sztereotip jellegCíekké
váltak, a külvilág egészen megszokta őket, s ilyen név a
-Nogaj- is, eredetileg Dzsingisz kán egyik unokájának ne
ve, akire az Arany Horda ezen részének birtoka jutott. A
név, birtokosáról, átszállott az alatta álló népre, éppen úgy,
mint a szeldzsukok Szeldzsuk, az oszmánok Oszmán, az
üzbégek Üzbég kán után nevezték magukat.

Csak ezen, először 1259-ben föllépett mongol herceg
hadi szerencséjének tulajdonítható, hogy az Irtisztól fogva
Krímig oly sok török törzs, részint önkényesen meghódol
va, részint erőszakosan meghódíttatva, fölvette a nogaji ne-
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vet. Így történt, hogy a Pontus, Káspí-tenger és Volga mel
lett lakó összes törököket még a törökség legdélibb részén
is -noga]i- gyűjtőnévvel nevezték, - Isztambulban és
Buharaban a kazániakat és ufaíakat ma is így hívják, - s
hogy a história, az említett időponttól kezelve a legújabb
időig, azon tarka politikai események alkalmából, melyek
nek azon vidék színezete volt, minc.lig nogajíakról beszélt,
akik majd oroszokkal és bizánciakkal egyesülve, majd egy
más között, majd ismét a legkülönbözőbb szomszédokkal,
mint: cserkeszekkel, kirgizekkel, baskirokkal, kalmükökkel
stb. harcban állva, mindenütt jelenlevőknek és sehol otthon
nem levőknek látszottak. A legkevésbé sem túlozunk tehát,
ha azt állítjuk, hogy a föld összes török népei között éppen
a nogajiak voltak azok, kiket a harcias nomádokat eleitől
fogva üldöző sorscsapások legsúlyosabban látogattak meg.
Howorth angol tudósnak erre vonatkozó, nagy szorgalom
mal írott munkája' legjobban megtanít erre bennünket s
azon meggyőzőc.lésre juttat, hogy a nogaji tatarokban tulaj
donképpen azon török nomádok egy részét kell sejtenünk,
akik a történelmi korszak óta a mongolok föllépéséig a kan
glik, úzok és besenyők etnikai keretében voltak, de anélkül,
hogy régi generikus viszonyaikat közelebbről ismernék. Mai
alaposztályaiknak nevei, mint: Tokbtamis, Manszur; Kip
csak, Kara-murza, Nouruz stb. aránylag újabb keletnek, va
gyis a mongol beütés előtt levő idóból erednek, valamint a
Murza szó (perzsa mi rza) használata a törzsfőnök megneve
zésül a különben szokásos baj, bi vagy bej helyett, úgy lát
szik, hogy csak Timur hadjárata utan vált szokássá. Csak an
nyi bizonyos, hogy, - szórványosan való lakásuk dacára a
jaik, Emba és Irtis mellett, mert Fischer szerint még a szibé
riai kánok is egy nogají főnöktől származnak,' - a török no
mác.lok e név alatt ismeretes részének nagy száma előszere
tettel a Káspi-tenger északi és északkeleti részén egész Krí
mig terjedő pusztaságon barangolt, s hogy éppen ezen geo
gráfiai helyzet következtében a szomszéd nomádok kegyet
len zaklatásainak, de leginkább a dél felé nyomuló oroszok
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nyomásának kitéve, megtörtek, szétszórattak, mai tehetetlen
helyzetükbe jutottak, sőt a pusztulás szélén állanak.

Ennélfogva könnyen érthető, hogy nagyon nehéz, sőt
csaknem lehetetlen a nogají tatárok által a múlt századok
ban lakott területeket pontosan meghatározni. Míg a XVII.
század elején e népnek egyik töredéke a Sernba középső
vidékén tartózkodott, honnan a kalmük Ajuka kán nyugat
felé szorította, Nagy Péter pedig testvéreik mellé, a
Kumához és Kubánhoz telepítette őket,' addig az Azovi
tenger nyugati és Krím északi részén való lakásuk már a
XV. század elején történelmileg be van bizonyítva; sőt sze
repelnek ők a legkülönbözőbb időkben s e földrajzi terü
let legkülönbözőbb pontjain, minélfogva, - mint mondot
tuk, - a nogají tatárokat olyan törököknek kell tartanunk,
akik, az üzbégekhez hasonlóan, különböző családokból és
ágakból álló etnikai testületet képviselnek, amely a maga
hazáját és életmódját népességi viszonyai szerint változtat
ta s az összetartozósagnak nyelvében és szokásaiban nyi
latkozó kötelékét csak azért tudta némileg megőrizni, mert
a többi törököknél merevebb és durvább volta miatt a
szomszédos kultúra hatása kevésbé érhette. Egy századdal
előbb még Georgi sok, kisebb és nagyobb hordáról beszél
hetett, amilyenek a következők:

a) Azovi-tenger-rnellékiek, a Don és Kuban között, akik
nek számát 70.000-re becsüli;

b) a krími horda;
e) az asztrakhaní horda, mely 1715-ben még 12.000, de

1772-ben már csak 2000 családból állott; mert részint a Ka
ukázusba és Krímbe, részint a baskírok közé vándoroltak;

d) a Kassai- és Noruz-törzs, a Kuban és főleg a Laba
mellett; végre

e) a Kundurok az Aktöbe (Akhtuba) folyó, - a Volga
egyik ága, - mellett, mintegy 1000 sátorral.

Klaproth a Kaz-bulat, Kipcsak, Mangit, Irdisan,
Dsanbulat, Jediskul és Nouruz nevű és 5849 sátort számla
ló nogaji családokat említi meg, amelyekkel az 1807. és
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1808. évben tett utazása alkalmával a Kuban és felső Kurna
mellett találkozott' s amelyeket, állítása szerint, a krími ká
nok a Dnyeper és Dnyeszter között levő pusztára telepítet
tek, de 1788-ban ismét visszatértek a Kuban mellé. Ma a
nogaji tatárok felosztása jelentékenyen különböző. Az
«Oroszország etnográfiája» névtelen szerzője így osztja fel
őket: a) Sztavropol kormányzósági, h) Laba és Kuban kö
zött lakó, e) kurnük pusztasági nogají tatárok s számuk
összesen 80.000 lélek, ami a valóságnak semmi esetre sem
felel meg, mert Ríttích-nek" statisztikai adatait mégis leghí
telesebbeknek kell tartanunk, őszerinte pedig a nogaji ta
tárok osztályozása és lélekszáma következő:

Sztavropol korrnanyzósagban
Terek vidékén
Dagesztán lx, n
összesen

84.622
8428
122.l
95 041

Ez a számadat jelentékenyen különbözik Pauli-étól, aki
nél csak SO.OOO-et találunk, pedig a föntebbi összegbe még
nincsenek belefoglalva a kurnükök, kiknek száma Ríttích
szerint 71.968. Ha tehát a Rittich említette összeghez még
hozzáadjuk a Tauriában tartózkodó nogaji tatárok számát
is, összes létszámokul bátran vehetünk fel 100.000-et.

Tekintve azon különféle és számos sorscsapásokat, me
lyek a nogaji tatárokat meglátogatták s főleg azon sok ro
kon és idegen elemeket, melyek a basktrokkal, kalmükök
kel, kaukazusíakkal, oroszokkal, lengyelekkel, ruménekkel
és magyarokkal való érintkezés következtében járultak
hozzájuk valóban feltűnőnek kell tartanunk, hogy e nép,
[izileuma tekintetében, aránylag tisztább tudott maradni,
mint oly sok törzstestvére, melyek vele egy sorsban osztoz
talc Itt természetesen nem a kaukázusi vérrel már erősen
vegyült, félig vagy egészen megtelepült lakosságot értjük,
hanem inkább a nomád élethez hú maradt ú. n. karanoga
jiakat, akiknek alacsony, széles testalkatuk, nagy fejük, ki-
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csiny szemeik és gyér szakálluk még élénken emlékeztet
nek az ősi török típusra, míg az előbbiek a kaukazusíakkal
való vegyülés következtében már sok vonásban hasonlíta
nak ezekhez. S a törökösség e pregnáns jeleire nem kevés
bé büszke a nogaji tatár; a kazaníval és krími tatárral szem
ben büszkén dicsekszik faji tisztaságával s azon történelmi
szerepet, melyet a múltban játszott, dalai és mondái még
egész frissességében hirdetik. Amit Pauli (32. lap) a német
mennonitáknak e népre gyakorolt civilizáló hatásáról
mond, mindenesetre csak azon nogaji tatárokra vonatko
zik, akik mint az egykori kis horda töredékei ma már cse
kély számmal Tauriaban laknak, nem pedig testvéreikre,
akik Sztavropol vidékén, a Kurna jobb partján tanyáznak,
hol a talaj minősége a nomád életmód iránt való hajlamnak
kedvez s hol a kalmükökkel való gyakori érintkezés még
útjában áll a végleges letelepülésnek. Ámbár az itt lakó
nogaji tatároknál sem szemlélhetjük már azon tősgyökeres
nomád élet képét, melyet a kirgizeknél és turkornanoknal
találunk, de még mindig különös előszeretettel foglalkoz
nak a barorntenyésztéssel s lakásaik vagy nyomorúságos
agyagkunyhókból vagy nernezsátrakból állanak, valamint
étkezés dolgában is a húsételeknek adnak előnyt. Az
a/ran, katik, kumisz és a sa/t-nak különféle nemei éppen
oly kedveltek náluk, mint a Kaspi-tenger keleti részén la
kó nomádoknál. Az italok közt legjelentékenyebb szerepet
játszik náluk a téglatea. Amint az európai ember kenyér
nélkül, a karanogají éppen úgy nem élhet téglatea nélkül,
melynek szokását bizonyára a kalmüköktól vették, mert
különben nem érthető, hogy miért éppen e teanemnek él
vezete terjedt el a nogaji tatárok között, amely tudvalevő
leg csak a mongoloknál, kalmüköknél és kirgizeknél áll
közkedvességben, míg a turkománok és a többi nyugati tö
rökök nem ismerik.

Ruházatuk már számos nyomát viseli a szomszéd Kau
kázus hatásának; csak a nők viselete hasonlít jobban a ka
záni és Volga-melléki tatár nők divatjához, amennyiben pl.
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roppant magas fejkötőt, orrkarikát, pénzdarabokból álló
füzéreket viselnek, s hajukat hosszan szalagokba fonják;
míg a férfiak hívek maradtak a báránybőrből készített duz
zadó sapkához (leaipale).

Ami a lakást illeti, az egészen, vagy félig megtelepültek
háza szegényes, piszkos és szűk; ugyanezt mondhatjuk a
nomád nogaji tatárok sátoráról is, amennyiben ez, a zor
don téli évszak idején, távolról sem nyújtja lakójának azt a
védelmet, melyet a kirgiz és turkomán talál szilárdan épí
tett, takaros nemezsátora alatt.

Vallás dolgában a nogaji tatárok inkább a nomádokhoz,
mint a félig, vagy egészen letelepült törökökhöz csatlakoz
nak. Sem a szellemi középpont a krími kánok korában,
sem Kazán nem tudott rájuk különös hatást gyakorolni,
mert a nevezett vidékeken lakó rokonaikra mindig megve
téssel tekintettek s nevezetes, hogy, - mint annak idejében
volt alkalmam tapasztalni, - a turkomán pusztákról, de kü
lönösen Kivából és 13uharából való mollák sokkal nagyobb
tekintélyben állanak náluk, sőt, - jól emlékszem rá, - ma
gam is hallottam, hogy közép-ázsiai fiatal teológusok na
gyon háládatos fáradságnak tartották a Temirkán-Surába,
vagy Kízlarba való kirándulást. Nem tekintve ezen lanyha
ságot a vallási dolgokban, a nogaji tatárokban csak kevés
vétket találunk, de annál több morális előnnyel dicseked
hetnek. Ámbár lopás, főleg marhalopás gyakran fordul elő
náluk, de rablás vagy gyilkosság hallatlan s a fegyvereket
csak nyájaik védelmezésére használják a ragadozó állatok
és ellenségeik ellen. Határtalan tisztelettel viseltetnek elöl
járóik irányában és példái a vak engedelmességnek, ami
lyenről Tott báró beszél emlékirataiban «Szigorú büntetés»
címen,' hasonló, hogy a kán parancsára maga az illető ta
tár készítette el magának a kínzó halál eszközeit, még ma
sem tartozik a ritkaságok közé. Az élvezetben mértéklete
sek, a palinkaivásnak kevésbé hódolnak, mint rokonaik,
csak a poligámia van jobban elterjedve náluk, amit Pauli a
szolgák hiányának tulajdonít, e.le amely szokás valójában a
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korábbi, szakadatlan hadviselés idejéből ered, mely rabnők
szerzésére elég alkalmat adott. A házasságot ők is, mint a
többi törökök, korán kötik, de a menyegzői szokásokban
kevés jellemző vonást találunk. A menyasszonyt, mint a
krími tatároknál, kocsin viszik haza, melyre hozománya is
fel van rakva; csak gazdag leány férjhezmenetelekor ütnek
fel a kocsira menyasszonyi sátort, aki aztán vidám lovas
csapat és zenészek által kísértetve tartja bevonulását jöven
dőbeli férjének házához. Ma a nogaji tatárok leginkább a
krími letelepült tatárok közül házasodnak; a kalim mennyi
sége 30 tehén, vagyis mintegy 170 rubel, vagy kevesebb is,
mert a házastárssal, mint megvásárolt tárggyal, rabnő mód
jára bánnak s ezeknek nincs semmi olyan előjoguk, ami
lyennel a turkornan és kirgiz nők dicsekedhetnek. A noga
ji tatár csak ritkán méltatja nejét barátságos megszólításra,
valamint egészben véve feltCínően csöndes és hallgatag ter
mészetű, az ó-török erény prototípusa, aki csak a mély ko
molyságot szereti s minden könnyelműt és vígat kárhoztat.

Figyelmet érdemlő az a rövid életidő, melyet a nogaji ta
tárok érnek; igen sokat a férfikorba lépés után ragad el a
halál, mely körülmény ellentmondásban van Tavernier
allrtasaval,' aki azt mondja: «Les tartares vivent longternps-.
E rövtdéletúség okának elsősorban a szegénységet s ezzel
járó tisztátalanságot, valamint az egészséges élelmiszerek
ben való hiányt kell tartanunk. Klaproth is" írja, hogy felta
lálhatjuk náluk ugyanezt a betegséget, melyet Herodotus
már a szkítáknál ismert, t. i. az enareismus-t, vagyis a fér
fierő hiányát. Reinegg volt az első európai, aki e betegsé
get fölismerte a nogaji tatároknál, csak azon különbséggel,
hogy ő ezt nem velük született, hanem elgyengülés által
keletkezett betegségnek tartja. Potocky, aki 1797-98-lxm
utazta be a Kuma vidékét, e betegségnek egy esetét talál
ta náluk, s mivel ezen elgyengültek a khossz, helyesebben
lebassz nevet viselték, hajlandó volnék e névben az arab
török khasz(magánszolga, eunuch) szót fölismerni és ezen
aszszonyokhoz hasonló nogaji tatárokat herélteknek tarra-
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ni. Különben, mivel éppen Klaphroth-ról van szó, megem
lítjük, hogy ezen utazó a nogaji tatárokat ftzíognórruájuk és
testalkatuk tekintetében a mongolokhoz legjobban hason
ló törököknek tartja; cle állítása szerint e népnél már nin
csen meg az a szokás, hogy satorukat kocsira ütik fel,
amint Georgi említi. Hogy ez a szokás, melyet Tavernier lá
tott és részletesen letrt," még a múlt század második felé
ben is megvolt a nogají tatároknál, nagyon jellemző és
megegyezik Heroclotus azon adatával, hogy az e vidéken
lakó szkíták szintén kocsin vitték sátorukat. Ezen két adat
egybehangzása megerősíti azon gyanüast, hogy a nogaji ta
tárok, bármi volt előbbi nevük, ősi iclők óta laknak e vidé
ken. Egyébiránt nem szabad figyelmen kívül hagynunk,
hogy e szokás, - ha nem tévedünk, - csak a Pontus-mel
léki törököknél volt meg; mert a keleti és déli törököknél
semmi nyomát nem találjuk, amit különben az ezen fogal
mat kifejező arab kölcsönszó, t. i. araba, "' is bizonyít.

Úgy látszik egyébiránt, hogy a nogají tatárok kocsisáto
ra a kedseve vagy paleki (ülókosár a teve vagy öszvér há
tán) helyét pótolta s mindenesetre csak útközben volt
használatban. A mongolok is használták ezt Dzsingisz és
utóclai alatt, cle csak a Volga vidékén s nem hazájukban. A
nők kocsísarora virágokkal volt díszítve s ezt a leánynak
nem volt szabad elhagynia férjhezmenetele előtt. Ez tehát
a hárem egy neme volt, melyből a nők annál gyakrabban
kiszöktek szerelmi kalandok után. E kocsísatort legtöbb
ször egy teve húzta; s ama Orenburg és Taskend között
használatos, egyfogatú telega élénken emlékeztet a nogaji
tatárok kocsísatorara.

A születés és halálozás alkalmával előforduló szokások
nak egyáltalában nincsenek speciális vonásaik; valamint
mai társadalmi életük általában azon ősi nomád életmód
képét tükrözi vissza, melyről Tavernier emlékirataiban, te
hát a XVIl. század végén, olvashatunk s melyet nagy voná
sokban Plan-Carpín-nal és Rubruquis-nél cléli Oroszország
kurnán gyűjtőnév alatt szereplő nornádjainak életéről talá-
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lunk. A nogaji tatároknak lótenyésztéséről, mindennapi
foglalkozásáról, éle lm éró l, ruházatáról Tavernier által fes
tett kép feltűnően egyezik a kirgiz és turkornán nomád
életnek hamisítatlan képével. Különösen fizikumuk rajza
mutatja az ősi típust s aligha tévedünk, ha föltesszük, hogy
a nogaji tatárok a XVJl. században hívebben képviselték a
török nomád életet, mint ma a kazak- és kara-kirgizek vagy
a turkornánok.

Ezután áttérünk most azon török néptöredékekre, me
lyek részint a nogaji tatárok közvetlen szomszédságában
laknak, részint egyenesen ezektől származtak, nem akar
ván a -nogají- név alá foglalni a Kaukázus összes török la
kóit, mint ezt egyebek közt a -Narodi Roszij- névtelen szer
zője is teszi.

Mint a nogají tatárokkal közeli rokonokat, elsősorban a
leuridurole-zt., vagy, - mint az oroszok írják, - kundrovokat
említjük meg,'' akik magukat kara-agacs-nak (fekete fa)
nevezik s akik a nagy horda nogají tatáraitól azon nomád
mozgalom alkalmával szakadtak el, mely 1740-ben a kal
müköknek Dzsungaria felé való vonulása után jött létre.
Mikor a kalmükök harminc évvel később, vagyis 1770-ben
az alsó Volga vidéket egészen elhagyták, a kundurok hát
ramaradtak az aszrrakání kormányzóság Krasznoiarszk ke
rületében, s letelepedtek a Volga deltájában, az Ak-töbe és
Bereket folyók partjain, Szeid (oroszul Szeitovka) és
Khodzsa-taj (oroszul Kodzsatajevka) környékén, hol a kir
giz Bükej-horda és kalmükök szomszédságában félnomád
életmódot folytatnak, amennyiben télen a nevezett helyen
maradnak, tavasszal, nyáron és ősszel pedig az Ak-tobe bal
partján barangolnak. Ami számukat illeti, e tekintetben a
különböző adatok meglehetősen eltérnek egymástól:
Georgi 1000 jurt-ra , vagyis 5000 lélekre becsüli őket, míg
Pauli és utána Wahl 11.000 lélekről (7000 férfi és 4000 nő)
beszél. Nagyon természetes, hogy a már egy század óta
tartó szomszédság és gyakori érintkezés a kalrnükokkel a
nogají tatárok e töredékére jelentékeny hatással volt, mely-
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nek pregnáns nyomai maradtak fönn. Ez utóbbiakhoz tar
tozik elsősorban a kundurok arcvonásain észrevehető kal
mük típus, dacára, hogy fizikai jellegük tekintetében régeb
ben inkább a kabardinokhoz hasonlítottak; másodszor sá
toraík építési módja, melyek, a többi törököknél szokásos
kerek forma helyett:, hosszúkásak és szűkebbek. Ami to
vábbá a píszkossagot és feltűnő lomhaságot illeti, e tekin
tetben is inkább a kalrnükökhöz hasonlítanak; csak nyel
vükben és némely szokásaikban őrizték meg a törökséget,
mert az első, - amennyire a Klaproth-nál levő összehason
lító táblázatból" ítélhetünk, - határozottan a nogaji tatár
hoz csatlakozik és nem azon török nyelvhez, melyet a Ka
ukázusban és Perzsiában beszélnek, ámbár ez utóbbi or
szág szellemi hatását nem lehet elvitatni, mert, - mint Pauli
írja, - a kundurok még ma is a síita felekezet hívei. Emlí
tést érdemel azon szokatlan, 50-100 rubelnyi összeg,
amennyibe kerül a kundurnak egy asszony; mely körül
ményt Pauli azon nagy nehézségnek tulajdonítja, mellyel
egy család megalapítása és fenntartása jár, mert egy öt sze
mélyből álló családnak évenként legalább 100 rubelt kell
kiadni a legszükségesebbek fedezésére, a 15, vagy 20 ru
belnyi évi adón kívül.

Még részletesebben értesít: bennünket a kunclurokról
vagy kundroví-tatarokrol Nebolszín" orosz etnográfus, a
szent-pétervári földrajzi társaság közlönyének 1851. évfo
lyamában megjelent cikkében. Őszerinte a Karagas, vagyis
szilfa, név onnan származott, hogy a nogaji tatárok egy tö
redéke a Kaszai törzsben kiütött civakodás miatt a Kubán
partjaí mellől a Bístau (Pjatogor) vidékéről elvonulva, az
orosz erdőség közelében telepedett meg, hol az említett fa
nem gazdagon tenyészett. E magyarázat: annál valószínűbb,
mert még az ő korában is (1851-ben) Bistau mellett
Bajmirza aulban nogají tatárok laktak, akik rokonok a kun
durokkal. Néhány akszakal állítása szerint e kivándorlás 110
évvel azelőtt, vagyis 1740-ben történt. Az asztrakaní terület
nek a KáspHengeren innen eső partján a kundurok a kal-
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mükokhoz csatlakoztak s két évig Dunduk-Ambo felsőbb
sége alatt állottak. Ennek utóda, Dunduk-Dasi kán 17 évig
s ezután Ubus kán 11 évig uralkodott fölöttük. Így 30 évig
együtt éltek a kalrnükökkel, s mikor ezek az orosz biroda
lomból megszöktek, 1771-ben az orosz uralom ala jutottak.
A következő 15 év alatt a postai szolgálatot végezték Aszt
rakán és Kízlar között; 1785-ben Krasznojar városának ha
tósága alá rendeltettek, ekkor azután megkapták a Volga
mellett levő nyári és téli szállásaikat.

A kundurok vagy karagacsok - mint magukat nevezik -
két fő osztályra oszlanak, ezek: a Kaszai és Kaszpulat
nemzetségei, amelyek mindketten mint Eddigej fiai és
Iszrnail nogaji vezér unokái előbb az egész nogaji nép fö
lött uralkodtak. A Kaszpulat nemzetség ismét következő
ágakra oszlik:

1. Asz, Khodsa-ta] környékén, a Satuk és Kultasz alosz
talyokkal,

2. Tobetpesz, vagy Dsangli-Najman (új N.);
3. Najman, Szeitovka környékén, Dsagajbajli, Baganali

és Sobalacsi aiosztalyokkal.
A Kaszai nemzetség ágai a következők:

l. Mangit,
2. Kügüsz,
3 Ergenekli,

4. Alti-ajak,
5. Bajguncli,
6. Temlr-khodsa.

Forrásunk ezen ágak némelyikének alosztalyaít is fölem
líti. - A két nevezett nemzetség keretén kívül állanak -
pontosabb beosztás nélkül - a Szaldsigit és Tok nevű töre
dékek, melyek részint Khodsa-tajhoz, részint Szejdhez
(Szeitovka) tartoznak s számuk, az asztrakáni hatóság híva
talos adatai szerint, az előbbi helyen: 2803 férfi és 3478 nő
(6281), az utóbbi helyen: 2124 férfi és 2752 nő (4876), ösz
szesen tehát 11.157 lélek.

Nebolszin-nak a kundurok fizieumdra vonatkozó adatai
megegyeznek föntebbi leírásunkkal, mert ő is megjegyzi a
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kalmük típusnak erős hatását, míg másrészről a nemritkán
látható kabardin, vagyis tiszta cserkesz típust is kiemeli. E
népnek részint a Bistan mellett lakó kaukazusíakkal, ré
szint a kalmükökkel s újabb időben a kirgizekkel való
együttélését tekintve, nagyon természetesnek találjuk az
osszevegyulést; de annál különösebbnek tartjuk azt, hogy
ez a még száz évvel előbb tőrülmetszett nomád nép, a kir
gizekkel és kalmükökkel folytatott szüntelen érintkezés da
cara, aránylag oly rövid idő alatt félnomádokká változott s
csak nyáron at hódol vándorló kedvének az Aktöbe bal
partján. Ezen, a tavasz lehelete után azonnal megkezdődő
kivonulas alkalmával, a menetet a legkedvesebb állat, a ló
nyitja meg, ezt követi a szarvasmarha, ezt: a juh, vagy kecs
ke; az állatok sora után vonulnak a hazrszerekkel, nőkkel,
öregekkel és gyermekekkel megrakott kocsik, míg az
egész nomád tábor hátvédet lovas férfiak képezik. - A sá
tor, mely kalmük alakú és berendezésű, csak kevés nyomát
mutatja fel a közép-ázsiai sátorok primitív fényének, mert
az ősi eredetű tűzhely kivételével, a téli lakásról hozott bú
torokkal van telerakva s csak a gazdagoknál találhatók fel
Perzsia és Buhara iparcikket. Ugyanez a szegényesség jel
lemzi téli szállásukat is, mely nádsövénnyel kerített, leg
többször négyszögű udvarból áll (melyek száma összesen
800) s ennek egyik szögletében van az istállóhoz hasonló
lakóház, mely több részből áll; a piszkos szobákban az
ügyetlenül csinált, nagy kemence foglalja el a főhelyet; a
kopasz falakról ruhák, házíeszközök csüngenek le s az ab
lakok kisebb-nagyobb üvegcserepekkel vannak ellátva.

A kunclurok ruházata következő. Térdig érő ing, mely
Fölött a besmet és arlzalule, két kaftanhoz hasonló ruha van.
Felöltóül szolgál a csapan, mely mind szabására, mind
egész alakjára nézve az azonos nevű kínai ruhához hason
ló, honnan nagyobbára importáltatik is. A fejrevaló a kau
kázusi hegylakókéhoz hasonló, t. i. prémes posztósapka,
míg a télísapka a kirgiz divat után készült. A nők öltözete
csak keveset különbözik a férfiakétól, csakhogy a nők nem
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hordanak mellrevalót (kökrek) s az öreg asszonyok pénz
darabokkal és más ékességekkel teleaggatott magas kala
pot, a leányok pedig selyernsapkar viselnek, melyről a
pénzdarabokkal vagy üvegklárisokkal díszített hajfonatok
omlanak a besmetre.

Étkezés tekintetében a kundurok inkább a nomádokhoz,
mintsem a letelepültekhez hasonlítanak, mert élelmiszere
ik kiválólag húsból és tejből állanak. Csakhogy ő náluk a
tehéntej és tehénhús, valamint a kenyér is, szokásosabb
eledel, mint a kírgízeknél. A gazdagabbak a pilavot is sze
retik. Az italok közt a téglatea jelentékeny szerepet játszik,
mellyel valószínűleg a kalmükökkel való együttélés idejé
ben ismerkedtek meg, mely mellett a kumisz élvezését sem
vetik meg. Arról azonban nincs tudomásom, hogy az orosz
pálinka mennyire terjedt el köztük.

Amit még ír Nebolszin a kundurok társadalmi életéről,
nem nagy fontosságú, mert nem találunk benne semmi
speciális vonást. A házasságkötés alapja itt is a kalím, mely
nek minimuma ötven, maximuma pedig ezer rubel, de
amelyet nem szükséges egyszerre lefizetni. A kalim pótlá
sa fejében a menyasszony bizonyos bútorokat, egy sátort,
egy pár ökröt és más értékes tárgyakat visz leendő férje há
zához. A menyasszony hazavitele ugyanazon szertartások
kal jár, mint a krími és nogaji tatároknál.

Mulatsdgaiie tekintetében is az utóbbiakhoz hasonlíta
nak s különösen a tánc érdemli meg figyelmünket, mely a
szomszéd törököknél, t. i. a kirgizeknél már nem található
fel. A kundurok tánca a krími tatarokéhoz és ~1 magyar
csardashoz hasonlít. A táncosnő egy helyen maradva csön
desen mozog, míg táncosa, karjainak heves mozgatása
mellett, körültáncolja, emellett énekel és közbe-közbe kur
jongat. Különben ezen emberek élete az asztrakaní puszta
ságon a létért való erős küzdelemből áll; mert forrásunk
szerint egy, bár csak két személyből álló családnak is évi
kiadása legalább 135 rubel s hogy ezt győzhesse a kundur,
legalább egy tevét, két lovat, egy bikát, két tehenet, öt
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kecskét és öt juhot el kell adnia, mely alkalommal termé
szetesen az Asztrakan vidékén 30 évvel ezelőtt uralkodott
árfolyam az irányadó.

Ami végre a törökség e kis töredékénél érdekes reánk
nézve, az síita vallása, melynek eredete éppen oly rejté
lyesnek látszik, amily különös az a körülmény, hogy tisz
tán szunnita lakosság közepette fennmaradhatott ez a fe
lekezet. Föltéve, hogy a kundurok egy része a Kubán mel
lől származik, hol a többi szunnita nogaji tatárokkal együtt
éltek, a síita felekezethez való áttérés csak későbben, t. i.
a Kuma és Terek mellett való tartózkodásuk idejében, tör
ténhetett meg, mégpedig a Kaukázusban lakó iráni török
ség hatása következtében, amely, nagy részben, szintén a
síita felekezethez tartozik. 1-la tehát ily módon érthető a
súsmus elterjedése, akkor fennmaradása, a kirgizek és fa
natikus Volga-melléki tatárok szomszédságában, csak
azon körülménynek tulajdonítható, hogy a kundurok na
gyon is lanyha követői az iszlámnak s hogy - a hat molla
mellett, akik egész vallási életüket: vezetik - nagyon keve
set aggódnak amiatt, hogy Ali, vagy Abukehr volt-e törvé
nyes utóda Mohamednek. Nomádok és Iélnornádok soha
és sehol nem tűntek ki vallásos buzgóságuk által.

Arni a kundurok nyelvét illeti, ez némi tekintetben
szembetűnőbben hasonlít a kírgizhez, mint a nogaji tatár
hoz. Ezt állíthatjuk nevezetesen a hangtan némely pontjá
ra vonatkozólag, amilyen az s, illetőleg sz használata cs,
illetőleg s helyett; míg más, név szerint grammatikai tekin
tetben, kétségen kívül áll a rokonság. E nyelvi viszonynak
pontosabb meghatározásához hiányzik az elegendő
nyelvanyag, de az etnikai viszonyra vonatkozólag a nem
zetségek és ágak nómenklatúrája biztos alapot szolgáltat
arra, hogy a kundurok, valamint a nogaji tatárok a kirgiz
néptest egy részét képezték. Így egyéb nevek között a
Najman, Mangit, Asz, valamint a Dsalbajli, Baganalí,
Ergenekli, Kireit stb. alosztályok a kazak-kirgtzeknél is
előforclulnak, amint ez kitűnik a Nebolszin-nél található
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neveknek Radloff" és Levsin erre vonatkozó adataival va
ló összehasonlításából.

A kunclurok után a kumük-öket is, legalább részben, a
nogaji tatárok rokonainak mondhatjuk. Azt mondottuk,
hogy részben, mert, úgy látszik, e népnek egy töredéke
már a kazárok korában mai hazáját lakta s ezért: etnológi
ai viszonyukat eddigelé sokféleképpen magyarázták. A
kumükök a Kaukázus északkeleti részén, Dagesztán kor
mányzóságban, mégpedig a Káspi-tenger nyugati partján
Samkhal-Jengijurt-tól fogva Dsenikentig s befelé az Ak
szaj partjaitól az avarok és lezghik területéig laknak s úgy
látszik, hogy ők is, mint a karacsajok, már nagyon régen
a Kaukázusba szoríttattak. Egy részük a hegyek völgyei
ben lakik, míg más részük az alsó Szunsa és Terek mellett
elterülő homokpusztán tartózkodik." Habár nem egyenes
utódai is a kazároknak, mint Klaproth" gyanítja, de már
azon nép virágzása idejében, t. i. a VIII. században jöhet
tek e vidékre; mert Derbencl már ez időben határvonal
volt az árják és kaukázusi törökök közt, s a törökségnek
ennyire elél felé nyomult előpostája azon nomád elemek
egyik töredéke lehetett, melyek a Volga jobb partján elte
rülő pusztaságon barangoltak Itíltól, a kazárok fővárosától
fogva a Donig és Dnyeperig. Ez természetesen csak hipo
tézis; mert a Terek vidékére és Dagesztánra eső 71.968
kurnük, külső megjelenésében, csak kevés nyomát őrizte
meg a török eredetének. A kurnükök" - kik már régóta a
Kaukázusnak -kultúr-nép=eíhez számíttatnak - régebben
jelentékeny hatást gyakoroltak a szomszéd hegyi lakókra,
kik közül többen nyelvüket és szokásaikat átvették, mely
esetet a délről észak felé nyomult azerbajdzsáníaknál is ta
pasztalhatjuk, kik megjelenésük után az iráni bennszülött
lakosságot az iszlámra terítették s lassanként a török nyel
vet is rájuk erőszakolták.

A mai kurnükök egy részének eredetére vonatkozó ezen
hipotézis mellett a nogaji kumükök tradícióját már azért
sem lehet figyelmen kívül hagynunk, mert az a beköltözés
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hasonló irányáról szól s a kumükok azon töredékére vonat
kozik, mely egyenesen a nogaji tatároktól ered, tehát csak a
mongol betörés után vonult a Kaspí-tenger nyugati partjá
hoz. E tradtcíó" szerint a nogají kumükök egyenesen Ma
mai-kán horc.lájától származtatják magukat. Mamainak több
fivére volt, kik közül kettő nagy hírre jutott; egyik Alcsagir,
Deli Urak apja, aki Mamai vezérlete alatt elpusztította Krí
met; másik Iszmail-Kbiledsi, aki a gyermek nélkül elhalt Ma
mai után hordájának ura lett. Karasza] és Kazi, e Deli Urak
fiai, lszmailtől és a krímiektől való félelemből, népeikkel a
Volga mellől a Káspi-tenger felé terjeszkedtek s Adil szultán
nal, Krím kanjával, kibékültek, sőt Rabber (?) perzsa király
ellen folytatott háborújában is segítették. Karaszjatól és
Kazitól származnak a Terek-melléki nogajiak murzáí, s
mikor Devlet Giraj kán idejében Asztrakan elesett és az
oroszok Terki várát építették, az ott lakó nogajiak alávetet
ték magukat az orosz uralomnak. Amint az oroszok hatal
mukat mindinkább kiterjesztették, a nogají tatárok egy része
átköltözött a kumükök területére, egy másik Sarnkhal vidé
kére, míg a harmadik rész a pusztaságra vándorolt. Ezen
nogají kumükök utolsó murzája (fejedelem) Bazie-baz
Kampulat Sah-Murza fia, volt, kinek halála után mindin
kább gyengültek s a Terek hal partjára költöztek, hol ma
Kara-nogaj név alatt ismeretesek.

Az eddigiekből tehát eléggé látható, hogy a kumükök,
ami a nép magvát illeti, hazájuknak olyan őslakóiul tekin
tendők, akik a kazárok korában, vagy esetleg már előbb
jutottak ide az északi pusztákról, de idő folytával új nép
elemeket vettek föl s úgyszólván azon törökség magvát ké
pezik, mely körül az egyes töredékek gyülekeztek, s akik
a keleti Transzkaukazía eltörökösödéséíg etnikai választó
falat képeztek irániak és törökök közt. Későbben, a mon
gol invázió után, mikor a törökség délről özönlött, a Kau
kázus északi és déli részén lakó törökök közt helyreállt
ugyan némileg az összeköttetés, de az egység köteléke so
hasem tudta összefúzn: az azerbajdzsáníakat és kumükö-
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ket, mert a vallásukban, erkölcscikben és szokásaikban le
vő különbség mindig választófal gyanánt állt köztük. Az
azerbajdzsáníak, mint aránylag újabb jövevények, az iráni
kultúra következtében mindig Iránhoz tartoztak, míg a
kumükök, mint a kaukázusi hegylakók: avarok, kazí
kurnükok, csecsencek és darginok közvetlen szomszédjai,
életmódjukra nézve régóta a kaukázusiak közé tartoznak.

Ily körülmények közt tehát :1 kumükök külső megjelené
seben és erkölcsi életében hiába keresnék a valódi törökség
vonásait, Fizikumuk tekintetében különböznek ugyan a da
geszraníaktól, főleg nagyobb fejük és köpcösebb termetük
által, de távolról sem mutatják fel a török típusnak anynyi
nyomát, mint a Kuma és Terek mellett lakó rokonaik. Szo
kásaik é::; erkölcseik természetesen még kevésbé törökösek.

Századok óta letelepedve, fölclműveléssel, méhtenyész
réssel és bizonyos iparágakkal foglalkozva, ruházatuk é:,;
eledeleik tekintetében csak keveset különböznek a szom
széd dagesztáníaktol. Általában szorgalmas, békeszerető
emberek s még renegát sem nagy számmal volt közöttük
sejk Samii korában. A szunnita hegyi lakókkal való szom
szédság következtében leginkább olyan vonásokat talá
lunk erkölcsi életükben, melyeket ez utóbbiaktól vettek át.
Ide tartoznak a játékok, mulatságok és énekek, melyekről
Golovinszki T. P. orosz etnográfus följegyzései után van
tudomásunk." Nemzeti táncaik a uararis, mely a lezginka
hoz hasonló, és a hulka (összejövetel), melyet szegény
kumuk férfiak és nők táncolnak, adományokat gyűjtve ér
te. A játékok közé tartozik egyebek közt a szüjdün-tajak,
azaz: szerelmi pálca, melyet leginkább menyegző alkalma
val játszanak legények és leányok, olyanformán, hogy a
szerelmesek gyöngéden kölcsönösen egymás válláru ütnek
egy pálcával s azután részint szarkasztikus, részint szelle
mes tartalmú dialógust folytatnak egymás közt. Állítólag
legmulatságosabb a szarin (enyelgés) nevű játék, mely in
gerkedő tartalmú dialógusból áll, mely dialógus néha való
ban költői értékű, amilyen például a következő:
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Legény:
A szürke szarvasok félénken futnak a mezőn,

S az ingerlően szép leányok enyelegnek velük.
ó, mondd, mit tennél, ha egy csókot adnék neked?

Leány:
I-Ia elhatároztad, hogy megcsókolsz engem,
Én fehér galambbá fogok változni
És az ég felé repülök. - Mit csinálsz te akkor?

Legény:
Ha te galambbá válva az ég felé repülsz,
Én szürke ölyvvé változva üldözlek
És megfoglak téged. - Mit csinálsz te akkor?

Leány:
Ha az ég alatt meg akarsz engem fogni,
Hallá válok és kisikamlorn kezeid közül
A tenger mélyére. - Mit csinálsz te akkor?

Legény:
Ha el tudsz szökru a tenger fenekére,
Én vashoroggá leszek, a tengerbe lemerülök
És ott megcsókollak. - Mit csinálsz te akkor?

Leány:
Ha a tenger fenekén akarsz megfogni,
Kölessé válva szétszóródom a füvön;
Mondd csak, mit csinals» te akkor?

Legény:
Ha kölessé válva szétszórod magad a füvön,
Én kakas leszek és rölszedem a szemeket,
Mondd csak, mit csinálsz te akkor'
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Leány:

Ha te engem az ég alatt , tengerben s füvön
Mindig üldözesz, csak egy marad még számomra:
Meghalok, elrejtem magamat a nyirkos sírba,
Hol rokonok és barátok nem latnak többé engem.

Legény:
Ha te már meghaltál s barátaid és társaid
Többé nem latnak, én is meghalok és melléd fekszem
A nyirkos sírba, hogy ott, jutalom fejében,
Örökké veled maradjak.

Ami a kumükök kulturális viszonyait illeti, már megje
gyeztük, hogy több kaukázusi nép elsajátította a kurnük
nyelvet s vallási dolgokban is sokat tanultak a kurnükök
től. Értik és részben beszélik a kumük nyelvet a Balkar,
Bezengi], Csehem, Khularn és Uruzbi helységekben lakó
kabardinok." A csecsencek és lezghiek egy része is érti e
nyelvet; s ha az oroszok csodálkoznak azon, hogy e török
dialektusnak még mindig ily nagy tekintélye és hatása van,
valószínűleg elfelejtik, hogy ők csak új jövevények e vidé
ken, míg a kurnükök, amennyiben az iszlámra áttértek,
már a középkorban civilizáló szerepet játszottak a pogány
hegyi lakók között. Hogy ez a műveltség, a síizmus meg
szilárdulása után, csak a közép-ázsiai centrumokból
táplálkozhatott," nagyon valószínű; de hogy a kumükök itt
mar az ókorban bizonyos fokú kultúrának örvendettek s a
törökségnek legjobban délre nyomult előőrsei voltak az
iráni határon, Derbednél, az kétségen kívül áll.

Ámbár megengedjük, hogy a föntebb tárgyalt kundurok
vagy haragacs-or: a kurnüköknek és kara-kírgízeknek" az
igazi nogaji tatárokkal való összevegyüléséből állottak elő,
de e karagacsokat nem zavarjuk össze a karacsaj-törökök
kel, mint Howorth" teszi, valószínűleg félrevezettetve a
karagacs és karacsa] nevek első részének azonosságától,

593



pedig az alattuk értendő két török törzsnek semmi köze
nincs egymáshoz; mert míg a karagacsok, vagy kunclurok
eredetük szerint nogaji tatárok, addig a Kubán folyó forrJs
vidékén lakó karacsajok - a cserkeszektól latarkus-ha, he
gyi tatároknak neveztetve - határozottan az egykori úzok-,
vagy kunokhoz tartoznak és - mint Klaproth részletesen el
beszéli - a Kuma-meliékí pusztaságról, mégpedig a régi
Madzsar közvetlen szomszédságából szorútattak a Kaul«í
zusba. Ámbár mindenfelől cserkeszektől vannak körülvéve,
mind e mai napig megtartották török nyelvüket, amely fel
tűnő módon hasonlít az 1303-ból eredő, ú. n. kún Kódex
nyelvéhez, mit a nogaji tatárok nyelvéről - melyen belső
Ázsia nyelvének erős hatása vehető észre - már nem lehet
állítani. Klaproth szerint, aki -Reise ím Kauasus- cím(í mű
vében tüzetesen beszél e népről, az Elbruz hegy lábánál -
melyet ők Míngi-tau-nak neveznek (ming, meng, ég, és tau,
hegy) - s a Kurszuk, Kubán és Teberde folyók mellékén
laknak. Klaproth idejében, vagyis hetven évvel ezelőtt, két
legnagyobb helységük volt: Karacsaj, mintegy 250 házzal,
a Kurszuk folyónak a Kubánba való szakadásánál a
Teberde, mintegy 50 házzal. Fizikumuknái fogva nem an
nyira a tatarokhoz, mint a georgiaiakhoz tartoznak, mert jól
megtermett, nagy fekete szemű és fehér bőrű emberek, ki
ket a Kaukázus legszebb lakóihoz számíthatunk; tehát ép
pen oly kevéssé igazi törökök, mint az oszmánok és azer
bajdzsantak. Hazájuk hegyi természetének megfelelőleg,
társadalmi életük egészen különbözik a délen és északon
lakó rokonaikétól; mert nagyobbára földrnúvelésból élnek,
jelentékeny háziiparuk van, s már régen kihalt belőled, test
véreiknek harcias szelleme. Törökös jellemvonásaik a lóhús
szeretetében, a sörivás szenvedélyében (mert a sört, mint
ma is a csuvasok, az összes Pontus-vídékí törökök szeret
ték) és némely speciális török babonákban, de legfőképpen
nyelvüknek dialektikus jellegében maradtak meg, melyből
azt következtethetjük, hogy a karacsajok nem délről, sem
keletről, hanem északnyugatról származnak.
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Besze János," aki az 1829. évben beutazta a Kaukázust a
magyarok ősi hazájának felkutatása végett, a karacsajokban
a magyarok legközelebbi rokonait gyanítja, éspedig e török
hegyi lakók állítása alapján, akik azt állítják, hogy a régi ma
gyarok fajához tartoznak s eredetükre vonatkozólag a kö
vetkezőt beszélték el a nevezett magyar utazónak. Őseik -
így szól a közöttük máig fennmaradt tradíció - azon a pusz
taságon laktak, melyen ma a kozákok tanyáznak; s hogy ki
térjenek egy hatalmas szomszéd népnek szorongatása elől
- melynek ők minden ház után egy fekete vagy fehér tehe
net, vagy ilyennek hiányában három bármílyent fizettek
adó fejében - a Kubán bal partjára vonultak át, hozzáférhe
tetlen hegyek közé. E vándorlást egy Karacsaj (fekete pa
tak) nevú főnök vezetése alatt tették meg, amiért az egész
nép ennek nevét vette föl. Ezenkívül van még öt nép az
Oruspié, Bizingi, Chuliam, Balkar és Dugur nevű falvakban,
melyek hasonlóan magyar eredetűek s a szomszéd kauká
zusi nyelvektől egészen különböző nyelven beszélnek.
Amit Besze a régi magyaroknak ezen kaukázusi utódairól,
különösen a dugurokról" mond, természetesen édeskeve
set ér gyanított fölfedezésének megalapítása érdekében;
mert a c.lugurok nyelve éppoly határozottan iráni, mint
amily kétségtelenül török a karacsajok nyelve. Nagyon ér
dekes a magyar hercegről szóló hagyomány, melyet Mirza
Kul, a karacsa] főnök beszélt el a magyar utazónak s melyet
Thierry (Attila-mondák) a régi magyar krónikások Csaba
mond.íjával hasonlított össze s amely a kazak-kirgizek ere
detéről szóló hagyománnyal" sok vonásban megegyezik.
Anélkül, hogy e három, ma egymástól oly távol élő nép
mondájában található egyezésnek különös etnológiai fon
tosságot tulajdonítanánk, a karacsajokat a régi magyarok ro
konainak tartjuk, annál is inkább, mert:

1. a Madzsarnév, az azonos nevú romokkal összekötte
tésben, a Kaukázus északi részén lakó népeknél nagy hír
nek örvendett, s mondáikban nagyon gyakran áll összefüg
gésben hősi személyek tetteivel;
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2. a karacsajok tényleg a Kuma-rnellék í pusztasagról,
mégpedig a régi Madzsar romjainak közvetlen szomszéd
sagaról szoríttattak mai hegyi hazájukba;

3. Konstantínusz Porphyrogenitus azt írja, hogy a régi
magyaroknak egy része, a besenyőkkel Lebédíában vívott
szerencsétlen csata után, nem követte törzsének zömét
Atelkuzuba, illetőleg Pannóniába, hanem Perzsia felé visz
szaforclult, mialatt a IX. században a Kaukázust értették,
hol Derbend az iráni elem északi határát képezte E hipo
tézisnek annál inkább helyt adunk, mert nézetünk szerint
a régi magyarok magva és uralkodó eleme török nemzeti
ségű volt, amint ezt a magyarok eredetéről írt tanulrná
nyunkban bebizonyítottuk; s ami végre a mai karacsaj
nyelvnek dialektikus jellegét illeti, ezen átalakítás a többi
Pontus-vidékí törökökkel való együttlakás idejéből ered.
Ők történetesen, habár megváltozott formában, megtartot
ták anyanyelvüket, míg más, a Kuma-mellékí pusztáról a
Kaukázusba szorított néptöredékek az ottani nyelvbábel
ben nyomtalanul eltűntek.

A karacsaj-törökokön kívül - kiknek szarna" a legújabb
statisztikai adatok szerint 19.800 - Besze János még öt,
szintén a régi magyaroktól eredő török törzset említ, me
lyek közül azonban Seidlitz csak hármat ismer, mint: cse
hem, balar és uruszbi, melyeket 13.600 lélekre becsül és
így a kabardín törökök összes száma 33.400-ra rúg.

Hogy a Kaukázus északi részén lakó törököknek - kik
nek fótömegét a nogají tatárok képezik - leírását lehetőleg
teljessé tegyük, még meg kell említenünk a truhb-men
eket, kik a Kalausz és Kurna alsó folyásánál" barangolnak
s a legújabb számlálás szerint 6550 főből állanak. A
trukhmen név a türkmén, azaz turkomán elferdítése, amely
nemzetiséghez tartoznak tényleg e nomádok, mint nyelvük
dialektikus jelleméből látható. Nem tudjuk, hogy mikor
váltak el a Káspi-tenger keleti partján lakó testvéreiktől, de
ez nem régen történhetett, mert különben aligha tudták
volna megőrizni mindeddig etnikai sajátságaikat
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V. 
NYUGATI

•• •• •• 

TOROKOK

I. IRÁNI TÖRÖKÖK VAGY
AZERBAJDZSÁNIAK

Iráni törökök alatt, a szó tágasabb értelmében, a török
ség azon töredékeit értjük, melyek a régi Irán területén,
melybe Transzkaukazia is beleértendő egész Derbenig,
szétszórva laknak. Nagyon nehéz, ha nem éppen lehetet
len azon időpontot meghatározni, melyben ez idegen
elemnek az iráni talajra való özönlése megkezdődött.
Mint e könyv bevezetésében már kimutattam, Irán északi
határa, t. i. Horaszán, a Káspi-tenger déli partja és Transz
kaukázía már emlékezetet meghaladó idők óta ki volt té
ve egyes, harcra és zsákmányra szomjazó nomád török
törzsek és seregek megrohanásainak, amelyeket a csu
pasz, sivár pusztaságról szinte csábított a szomszéd tarto-
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manyok mívelt állapota s amelyek nyomorult létükön a
szomszéd iráni nép szorgalmának gyümölcseivel akartak
enyhíteni. Anélkül, hogy a partusoknak még ki nem derí
tett etnikai viszonyából következtetést akarnánk vonni,
bátrak vagyunk föltenni, hogy a szomszéd török népnek
egyes töredékei, főleg a hirkániai sivatagról és az alsó
Volga mellékéről, már nagyon régi időben fölkeresték
Iránt s ennek határain ideiglenesen megmaradtak. Emel
lett szólnak mindenelőtt az északról betörő barbárokról
festett borzasztó képek az óiráni mondákban, sőt az ira
ni hőskornak egész mítoszköre, melyben az iráni a ma
ga hősiességét, szellemi és testi erejét halálos ellenségén,
a turánin próbálta és a halhatatlanság babérjáva l koszo
rúzta meg. Ezt bizonyítja, mint már emlrtettük, a török
nyelvnek a perzsara gyakorolt hatása s végre vannak his
tóriai fényszikrák is, melyek a homály eloszlatásában né
mi segítségünkre vannak. Nem akarjuk azt kutatni, hogy
Kagankatvadzí örmény történetíró adatai a kazároknak
Kr. e. 450-ben Agvaniaba (a rómaiak Albáriiája a Kauká
zus keleti részén) való beütésére vonatkozólag valóban
megérdemlik-e az újabb historikusok által nekik tulajdo
nított hitelességét, sem azt, hogy Korenei Mózes eozir
ja í, akik Kr. u. 193-213-ban Derbendet rabolva és pusz
títva megrohanták, azonosíthatók-e a Volga-vidéki kaza
rok kal. De az elvitázhatatlan tény s az etnikai és geográ
fiai viszonyok következményül tekinthető, hogy a Kau
kazustól északra barangoló, szkíta gyűjtőnév alatt isme
retes nomádok már Kr. e. becsaptak a Kauk{!zusba és
Iránba. Így tudjuk Prískus-tól, hogy már Attila tervezett
egy hadjáratot Perzsia ellen, miből biztosan következtet
hetjük, hogy a törökök régóta ismerték a Kaukázust és
Irán északnyugati részét. Még határozottabban és részle
tesebben tudósít bennünket a história a török elemeknek
az iszlám megjelenése után Transzkaukziára és a mai
Azerbajdzsanra gyakorolt hatásáról. Mint a Derberidna
meből tudjuk, a török nemzetiségű kazárok az egész
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VIII. században csaknem szakadatlan harcban álltak a ka
lifák különböző seregeivel s a Kr. u. 717. évben mintegy
20.000 kazár messze Azerbajdzsanba akart behatni.' Ez
Hisam-ben-Abdulmelik kalifa idejében történt; míg Harun
al-Rasíd kalifa uralkodása korából ismeretes, hogy a kazá
rok ismét Sirvanba ütöttek és IO.OOO foglyot hurcoltak ma
gukkal. Tekintve e gyakori és élénk közlekedést az iráni la
kosság előőrsei és a Kaukázus északi részén lakó ural-alra
jiak között, helyes az a föltevés, hogy egyes török törzsek
már nagyon korán barangoltak a sirváni, muganí és
karabagi pusztákon, szóval a Kura és Araxes mentében el
terülő siksagon, s hogy eszerint a Kaukázus keleti részén
már időszámításunk első századában voltak részint tiszta
török népelemek, részint olyanok, melyek az ottani árják
kal való összevegyülésből állván elő, jelentékeny befo
lyással voltak azon etnikai zűrzavar keletkezésére, mely a
mai Kaukázust jellemzi. Azon török elemektől erednek
esetleg a kurnükök, mások, mint pl. a régi sirváni kánság
török lakói, valószínűleg az irániakkal, vagy a szomszéd
kaukázusi népekkel való vegyülés eredményei,' - de a
mai Transzkaukazíaban lakó törökség zöme kétségtelenül
délről került ide, vagyis ezek azon török harcosok töredé
keit képviselik, akik a szeldzsukok .föllépésétől fogva egé
szen a múlt század végéig, a politikai események által
Azerbajdzsánból és a Kdspi-tenger keletipartjáról odavet
/elve, először nomád eletetfolytattale, s azután lassanként
letelepedtek.

Ennek bizonyítékául, egyebek közt, a transzkaukazusí
török nyelvnek dialektikus minőségét hozhatjuk fel, amely
nyelv, legtöbb sajátságára nézve, szorosan az azerbajdzsá
ni c.lialektushoz sorakozik, míg a kumüktól, - amennyire
Klaproth szógyűjteményéből ítélhetünk, - sok gram
matikális és lexikális tulajdonságában elüt, mely körül
ményből azt következtethetjük, hogy e két nyelv közössé
ge nem annyira az iráni-mohamedán hatásból, mint inkább
a közös származásból ered; mert ha nem így volna, akkor
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a kulturális hatás nyomait a kurnük nyelven is észrevehet
nék,' ezt azonban nem állíthatjuk, mert ez utóbbi nyelv
több sajátságára nézve a nogaji tatarhoz hajlik. A második
bizonyíték azon egyes törzsek és nemzetségek neveinek
közös volta, melyek egyrészt orosz uralom alatt, másrészt
iráni területen, a perzsa sah felsőbbsége alatt élnek. Így pl.
vannak Sahszeven-ek Bairn környékén, valamint Teherán,
Farsz és Karnszeh provinciákban; Kádzsár-ok Kádzsar fa
luban, a semakhaí kerületben, valamint Mazendranban,
hol tulajdonképpen fészkük van; a Lek törzset feltaláljuk a
Kura-melléki síkságon, Gökcsaj kerületben" éppen úgy,
mint Perzsia több helyein; végre a Kengerlu' törzset
Gökcsaj és Kuba kerületekben, nemkülönben Teherán
provinciában stb. Harmadik bizonyíték a transzkaukázusi
törökök fizikuma, kiknek fiziognómiája és egyéb testi tulaj
donságai az iráni vérrel való vegyülésnek pregnánsabb
nyomait viselik, mint a kumükök és más, a kaukázusi
hegyláncolat északi lejtőjén lakó törökök, kiknél a tulaj
donképpen való ural-altaji típusnak bizonyos vonásai
gyakrabban fordulnak elő.

Mint már említettük, mi Transzkaukazia mai török lakó
it, Seidlitz-eel egyetértve, olyanoknak tekintjük, akik délről
a szeldzsukok, mongolok, az Akkojunlu és Karakonjunlu
(fehér és fekete juhos) törökök, szefldak és kadzsarok be
ütései alkalmával a Kura és Araxes völgyeibe behatoltak s
túlnyomó részben turkomán eredetűek, vagyis nem kizáró
lag olyan turkomanok, amilyeneket ma ismerünk a Káspí
tenger keleti részén, ha nem e néptörzsnek olyan töredé
kei, amelyek a Szeldzsukidák"?", Dzsingisziclák és
Szefidák'?" alatt Azerbajdzsánból jutottak oda s ott megma
radtak. Hogy az ó-iráni elem a mai Azerbajdzsánból, vagyis
az ókori Atropateneból mikor és hogyan szorítottatott ki,
nehéz volna megállapítani. Spiegel" azt hiszi, hogy e be
vándorlás csak újabb időre esik, mert kétségtelen, hogy a
bagclacli kalifák testórségével, melyből később a török se
reg nőtt ki, már a IX. században megjelent egy török no-
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mád csapat nyugati Ázsiában. De a törökök tömeges be
vándorlása csak a szeldzsukok fölléptével kezdódhetett,
mégpedig e bevándorlók azon törzsből valók voltak,
amely, Kok-Alp kántól eredve s barmokban és más va
gyonban gazdag, még azon ídóben, mikor Mahmud Sze
büktekin a szeldzsuk házat 100.000 törökkel Horaszánba
hozta, Armeniában, Aklat környékén lakott. E törökök egy
része 616-ban (1219), tehát 170 évvel bevándorlása után, a
mongolok által szoríttatva, nyugat felé vonult, mint Nesrf
értesít bennünket, de a másik rész megmaradt Armenia ha
tárán, vagyis a mai Azerbajdzsánban, melyhez később a
mongolokkal törökök csatlakoztak és így azon török nép
elemnek tulajdonképpen való magvát képezték, mely kö
rül egyes, a megtelepült életmódra jobban hajlandó nomá
dok csoportosultak és a mongolok által nagyon kipusztított
iráni elemet pótolták. Iráni északnyugati részének törökö
södését természetesen még jobban el6segítette az a körül
mény, hogy a mongolok Tebrízbe tették udvarukat; mert
amint Harnrner-nek -Geschichte der Ilchane in Persten- cí
mű múvéból látható, az udvari nyelv Gazan uralkodása
elótt török volt s ezen nyelven jutottak ránk a méltóságne
vek, valamint az azon korszakból eredő földrajzi nevek is."
Úgy látszik, hogy a XIII. század vége felé Irán északnyuga
ti részén már a török elem volt az uralkodó, s ha Timur
hadjáratai nem voltak is okai az újabb szaporodásnak, e.le
az Akkonjunlu és Karakonjunlu turkomán törzsek között
folyt harcok nagyon elómozdttották azt, hogy a
turkornanok utolsó, legnagyobb kontingense Irán északi
határán elterülő pusztaságról Azerbajdzsánba és Transz
kaukázíaba származzék át. Egyes, kisebbszerű szaporodrí
sok ugyan még a múlt században is történtek, e.le semmi
esetre sem hibázunk, ha feltesszük, hogy már Uzun
Haszan korában, vagyis a XV. század közepén, úgy volt el
oszolva Iránban a török elem, amint ma látjuk.

Ezen eloszlásra áttérve, először a Transzkaukazíában s
azután Iránban lakó törökökkel foglalkozunk. A nagy kau-

603



kázusi hegylánc déli lejtójétól az Araxesíg, vagyis Irán tu
lajdonképpen való határáig, a törökök legszámosabban
Balm orosz kormányzóságban találhatók (melyhez a régi
sirváni kanság tartozik), hol Seidlitz szerint" 304.049 főre
rúg számuk, vagyis az összes lakosságnak 57,45 százalékát
teszik. Itt terjed a török elem a Kura és Araxes folyók völ
gyeire Vílas-csajíg, a lenkoráni kerületben. Laknak továbbá
a kubai kerületben a Szamur és Ata-csaj folyók között levő
síkságon; Eriván kormányzóságban Szürrneh-ig, az Araxes
felső folyásánál. De legsűrűbben találhatók a Sarnakha,
Nukha és Susa közt elterülő lapályon, amely körülmény
abban leli magyarázatát, hogy már a mongolok, de még in
kább a Karakonjunlu és Akkonjunlu törzsek között támadt
harcok idején, itt, a régi sirváni kansagban volt a transz
kaukaziaí török élet központja, és így e vidékre legjobban
tódultak új jövevények a pusztasagról. S itt Transzkaukázia
török lakossága legkorábban meg is telepedett, amit törté
nelmileg is be lehet bizonyítani, ha ugyanis Khanikoff
nak'" a Kaukazusra vonatkozó kutatásait tekintetbe ves
szük, melyek szerint a mohamedán kultúrának sokkal több
emléke fordul elő Sírván körül, mint pl. Eriván környékén,
amiből a mohamedán törököknek is elég korai megjelené
sét lehet következtetni.

Ami most már a tulajdonképpen való Iránt illeti, itt a tö
rök elem a következő vidékeken van eloszolva:

l. Azerbajdzsánban, mégpedig az Araxestól fogva déli
irányban, Kurdisztán határa mentében Urumián túl
Kerrnansah-ig. Itt van legsűrűbben képviselve a törökség,
amennyiben megszakítás nélkül érintkezik transzka ukazíaí
törzsrokonával, melytől ma csak politikailag van elszakítva.

2. Khamszeh-ben, vagyis Azerbajdzsán és Teherán közt
fekvő kerületben, főleg Zendzsán környékén.

3. A teheráni eeruletben, mégpedig a Demavend völgye
iben és a főváros közvetlen szomszédságában.

4. Kermannak Farsszal határos részében.
5 Irakban, mégpedig Hamadánban és Harnadán körül.
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6. Farszban, hol a nyári és téli évad szerint majd
Iszfahán határáig, majd ismét a tenger partjáig húzódnak.

7. Khoraszdnhan, hol legszámosabban Nisapur, Kucsan,
Dzsuvejn és Kelat-í Nadiri körül laknak.

Ami az iráni törökök klánvíszonyait, helyesebben törzs
beli felosztásukat illeti, melyből a közép-ázsiai törökökhöz
való viszonyukra lehetne következtetni, a meglevő adatok
csak gyenge támaszpontot nyújtanak e viszony földerttésé
hez. Ha ugyanis az iráni török törzsek nomenklatúráját
szemügyre vesszük és legközelebbi testvéreik, vagyis a
turkornánok neveivel összehasonlítjuk, az tűnik ki, hogy e
nevek némelyikének határozott históriai értéke van,
amennyiben azok már a mongolok idejében előfordulnak,
mint pl. a Kaskaj-ok neve Farszban, akikről tudjuk, hogy az
Ilkhánok uralma alatt jöttek Perzsia déli részébe. Mások is
mét világosan mutatják, hogy azon törzsnevek, melyekből
eredtek, még ma is megvannak a turkománoknál, így pl.

iráni törökök.
Kbodsa-ali, Karabagban,
Begdilli, Ka ra bagba n,
Kenger, Transzkaukázfában,
Kara, Kerrnanban,
Bajai, Nisapur környékén,

tureomanoe.
Kbodsa-ali, a szaríkoknal,
Begdili, :1 tekkéknél,
Köngöi; a tekkéknél,
Kara, Anclkhuj környékén,
Ba/at, a szalorokn::íl stb.

Ez egyezés határozottan azt bizonyítja, hogy az iráni tö
rökök ezen törzsei az azonos nevű turkomán törzsekkel
rokonok, sőt egyenesen ezektől származnak. Ezenkívül
van a törzs- és nemzetségneveknek egy harmadik osztálya,
amely, ámbár turkomán eredetű, ma már nem található fel
a pusztaságon; ilyen pl. az ausar-oké" (helytelenül afsar)
Urumiánál és Kelatí Nadirí környékén, akik egészen
síitákká lettek, vagy a kádzsár-oké, akik régebben az
Asztrabaddal határos pusztaságon tanyáztak, ma azonban
Iránban szétszóródva laknak. A negyedik osztályt képezik
végre azon nevek, melyeket a pusztaságról Perzsiába át
költözött és a perzsa királyok szolgálatába lépett törökök-
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re átlépésük idejében ruháztak, minélfogva ezek újabb ke
letűek; ilyen pl. a Sabszeien, melynek jelentése: aki a sa
hot szereti, amely törzs tehát a perzsa királyok párthíve.

Részint személyes tapasztalatom, részint Sir Justin Sheil"
adatai nyomán, közlöm itt a iráni törökség névsorát:
Kádzsár, Afsar, Sahszevend, Begdilli, Kara-Papak, Kaska],
Allahverdi, Dzsanbeglu, Uszanlu, Abulhaszanlu, Kengerlu,
Dserruz, Kellekuh, Sekaki, Kurtbeglu, Beharlu, Inanlu,
Kílídzs és Dzselair, A múlt századokban s név szerint a
Szefídák föllépése korában még nem vesztették el jelentő
ségüket a klánviszonyok, s a történeti események folyásá
ból az látszik ki, hogy az egyes nemzetségek kompakt tö
megekben együtt laktak és bizonyos helyeken egymással
összeköttetésben is állottak. Ma sem az egyiket, sem a má
sikat nem állíthatjuk. Csak a jelentékenyebb és hatalma
sabb törzsek fektetnek súlyt eredetükre, míg a kisebb töre
dékek, - mint magam is tapasztaltam, - eredetüket illető
leg sűrű homályban élnek. Ez az eredménye az egykor
erős törzsek háború, pártviszály és kalandvágy miatt bekö
vetkezett szétszóródásának és elterjedésének a Paropami
sustól Kurdisztán hegyeiig s a Kaukázustól a Perzsa-öbölig
vonuló nagy területen, úgy hogy, - mint már említettük, -
egy s ugyanazon törzsnek töredékeit a Kaukázusban, Ha
madánban, Kermánban és Khoraszanban is feltaláljuk. Ez
elszóródás alól csak a következő nagyobb törzsek tesznek
kivételt, amelyek kevésbé levén elszórva, itt-ott régi hazá
jukat megtartották:

1. A Kddzsdrok, Perzsiának mai uralkodócsaládja, ere
detüket Szertak Nojantól vezetik le, aki, mint atabeg, nagy
tekintélyre jutott Perzsiában, s az ő fia, Kddzsar, adta a ne
vet az egész törzsnek 11 Abu-Szaíd korában e kadzsarok,
más törökökkel egyesülve, Szíria határán laktak; de mikor
Timur a 803. (1400.) évben Damaszkusz ellen vonult, arra
kényszeríté őket, hogy régi hazájukba, vagyis Turkesztán
ba menjenek vissza. Fölkerekedtek tehát, de útközben
Azerbajdzsánban, Gendseben és Irakban letelepedtek s mi-
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kor a Tirnuridák uralma megbukott, a kadzsarokkal rokon
ságban levő Haszan beg, az Akkonjunlu törzs főnöke, ju
tott hatalomra a 871. (1466.) évben s vele együtt a Kádzsár
törzs is." A nagy Abbasz sah uralkodásáig meg is maradtak
Transzkaukázíaban gyakorolt rendkívüli befolyásuk miatt,
másrészt védőfalul akarta őket használni a rabló
turkornanok ellen, e két ok miatt Asztrabadtól északra, a
Görgen partjaira és Kucsan környékére telepítette őket, és
így biztosította magát hatalmuk veszélye ellen, s egyszer
smind erős gátat emelt a turkornánok és üzbégek elé. Per
zsia mai dinasztiája az Asztrabadtól északra lakó
kádzsároktól származik.

2. A Sabszeoen név (aki a sahot szereti, vagyis a sah párt
híve) még az első Szefída, Iszmail sah korából ered és azon
szétforgacsolasra vonatkozik, mely akkor e vidék törökjeí
közt volt, amennyiben a síita felekezet és az Akkonjunlu
törzs ügyét szolgáló törökök e Sabszeuen epiteont vették
föl. Tehát egészen helyes Khanikoff-nak azon állítása,"
hogy e törzs nem képez valami speciális etnikai töredéket;
mert a Sahszevenek Azerbajdzsán és a Kaukázus törökjei
nek legkülönbözőbb törzseiből alakultak és a törzs kerete
aránylag csak újabb eredetű. A Sahszevenek nagyobb ré
sze nyáron a Szavallan hegy lejtőjén, Erdebil mellett, télen
pedig, - 3490 sátorral, vagyis 17.450 lélekkel, - a Mugan
pusztaságon lakik. 16 Ezen kívül lakik még egy jelentékeny
töredék Iránban, mégpedig Kum, Teherán, Kazvin és
Zendsán között, melynek száma Sheil szerint" 9000 sátor.
Úgy látszik, hogy Iránnak általában ők a legnyugtalanabb
török lakosai, s nagyobb részben fél, vagy egész nomád
életmódot folytatnak.

3. A Kaska] és Allahverdí törzsek déli Perzsiában, még
pedig Farsz tartományban, kevés kivétellel nomádok. E
nép magvát képező törzs Atabeg idejében vándorolt ide s
a Kaska] név, - melyet Polak" az eredeti kasgari elrontása
nak tart, cle hibásan, - régi török szó és jelent olyan lovat,
melynek homlokán fehér jegy vagy csillag van (hóka ló), s
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mint egy klán neve a turkornánoknal is előfordul. E Kaska]
törzset legújabban meglátogatta Oliver St. John angol uta
zó téli szállásukon, 3000 lábnyi magas fennsíkon,
Farasbend falu közelében; csak azt sajnálom, hogy ez uta
zónak etnográfiai jegyzeteit nem tudtam megszerezni."

4. A Karaleonjunlule, Kho] környékén, valószínCíleg
azon, a történelemben híres turkomán törzsnek utódai,
mely ellen a hatalmas Timur egész életében irtó háborút
folytatott s mely törzsből még ma is van egy jelentékeny
töredék. E törzs még legjobban megőrizte turkomán erede
tének nyomait, nem ugyan flztkumaban és nyelvében, ha
nem erkölcsi életének vonásaiban.

Könnyen érthető, hogy az után, amit az iráni törökök
nek eredetéről s politikai és társadalmi múltjáról mondot
tunk, ezeknek kiválólag török tipikus sajdtsdgairol alig le
het szó. Tekintve a női és férfi rabszolgák bevitele követ
keztében a szomszéd árja elemekkel, mint kaukazusíakkal,
kurdokkal, örményekkel és irániakkal már évszázadok óta
tartó vegyulésnek processzusát, ez nem is gondolható más
képpen. Ha ehhez még hozzágonc.loljuk az intenzív éghaj
lati, vallási és társadalmi befolyásnak jelentékeny tényező
jét, azon meggyőződésre jutunk, hogy a legjobb esetben
csak npusvegyülettel van dolgunk, amelynek szubsztrátu
ma még pregnáns nyomait viseli a valódi török testi tulaj
donságnak. Csak ilyen körülmények között lehet szó egy
speciális iráni-török fizikurnról, olyan fizikumról, amely
azonnal magára vonja a kutató figyelmét, ha a relatíve va
lódi iráni típus között lakó azerbajdzsaníakat veszi szem
ügyre. Ez esetben az iráni-török tipikus sajátságok azonnal
feltűnnek, melyeket cir. Polak, Perzsia földjének és lakói
nak legalaposabb ismerője, így fest le: «Az iráni török-tatár
nak koponyája az irániéval összehasonlítva kevésbé tojás
clac.l, arca szélesebb és kevésbé kifejező, szemöldöke ke
vésbé ív alakú és orra fölött nincs összenőve, szeme nem
oly finom metszetű, szeme héja vastagabb, szeme szivár
ványhártyája barna, orra rövid és vastag, mine.I tövében,
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mind cimpáinál, pofacsontja és álla szélesebb, izomzata
ugyanott fejlettebb, ajka húsosabb, végtagjai kevésbé előke
lő alakúak, csontváza erősebb. Termete rendesen magasabb
mint a perzsáé, csontjai és izmai alkata erósebb.." Ilyenfor
mán írja le Seidlitz is a transzkaukáziaí törököket, akiknek
külső megjelenésében semmi közöset, tipikust nem talál.
Ezek természetesen a valódi török és tiszta árja ftzíognomía
legtarkább vegyüléket képviselik, mégpedig úgy, hogy az
elsőt nagyon ritkán találjuk fel." Megegyeznek ezzel saját
személyes tapasztalataim is; csak azt csatolom még hozza,
hogy az Irán egész északi határa mentében, Azerbajdzsán
ban és Horaszanban lakó törökök sokkal több nyomát őriz
ték meg a nemzeti típusnak, mint pl. a Kaskajok déli Perzsi
ában, kiknek soványabb testalkata, hosszúkás orra, tüzes
szemei és kivétel nélkül szurokfekete haja nagyon emlékez
tet a napbarnította déli lakókra. Arni az antropológiai méré
seket illeti, Duhousset adatai - «Études sur les populations
de la Perse- címmel, a «Revue Orientale et Américaine- fo
lyóiratban - inkább a kraniológiára, mintsem egyéb testi tu
lajdonságokra vonatkoznak.

Életmódjuk tekintetében az iráni törökök részint megte
lepültek, részint nomádok, vagy félnomádok. Az előbbi
osztályba tartoznak Azerbajdzsán, Khamsze, Teherán, Irak
és részben Horaszán azon lakosai, akik a szeldzsukok be
ütése, vagy talán még régebbi idő óta az iráni lakosság
életmódját vették föl, városokban és falvakban leteleped
tek s kereskedésre, iparra és földművelésre adták magukat.
Különösen ezen utóbbi keresetmócl az, mellyel azon vidé
keken foglalkoznak, minthogy ehhez a baromtenyésztés
természetes fokán jutottak, míg a kereskedés és ipar terén
fölülmúlják és háttérbe szorítják őket a szomszédságukban
lakó perzsák. Iránnak egész északnyugati részén a falusi
lakosság kizárólag török, sőt Azerbajdzsánban és Kham
szenben a városi is az; míg mas helyeken a városi lakossá
got vegyesen törökök és perzsák képezik. De - úgy látszik
- e viszony csak a Szefídák föllépése, még inkább a
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Kadzsarok uralkodása óla áll fönn, amennyiben a törökök
bői álló katonai és hivatalnoki osztály, a kényelmes élet
mód által csabrttatva, mind inkább és inkább hozzászokott
a szilárd lakáshoz s békés időben a kardot ekével cserélte
föl. Ámde ez átalakítás nem könnyen történt Illeg, mert az
azerbajdzsáni és kamszeí török, ha teheti, még ma is hódol
a jajlah szokásának, vagyis a nyaral kertjeiben és mezei jó
szágfo tölti; s a városok fele is nyáron mily elhagyott és ki
halt! Ami a nomádokat és Iélnomadokat illeti, ezeket sem
mi esetre sem tarthatjuk olyanoknak, akik talán csak nem
régiben jutottak iráni talajra a pusztaságról és mívelhető
föld hiányában folytatnak vándor életet. Nem, nomád élet
módjuk még az ősidőkből ered s részint a történelmi ese
ményeknek, részint a náluk erősen nyilatkozó nemzeti-tö
rök jellemvonásnak, t. i. a letelepült életmód gyCílölet:ének
tulajdonítandó, amennyiben - mint a történelemből tudjuk
- bizonyos török törzseket tulajdonképp sohasem lehet
nyugalomra bírni. Irán e török nomadjaínak, vagy - amint
röviden neveztetnek - ilat-oknak" vándorlási területét
meghatározni tehát csak főbb vonásaiban lehetséges. Így
pl. a Sahszevenek legtömegesebben Tranzkaukaziában, a
már említett helyen, cle másrészt Kharnszeben és a teherá
ni kerületben is; a Khodsa Ali, Begdilli és Sejkhlu törzsek
Karabagban; a Mahmudlu-k Maraghaban; a Dsanbeglu,
lmarnlu, Ausar, Uszanlu és Kádzsár törzsek Mazendranban
s végre a Kaskaj-ok és Alluhverdi-k Perzsia déli részén ta
nyáznak. Ezekhez szárrutja még a perzsa író'i a Kara
Gözlü, Baharlu és lnanlu törzseket, amennyiben ő a nomá
dokat következőleg részletezi A Kaskajokat felosztja
Kaskajokra és Khaladsokra s számukat 60.000 főre becsüli.
Az Inanluknak két osztálya van: Inanlu és Csíhar-deh
Cserig s számuk 12.000 lélek; végre a Baharlukat 12.500 fő
re becsüli. Arnbár mindezek ilatoknak, vagyis nomádok
nak neveztetnek, én úgy találtam, hogy életmódjuk tekin
tetében egymástól meglehetősen különböznek. A -norruíd
cím, e szónak közép-ázsiai értelmében, az iráni vándor né-
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péknek tulajdonképpen egyik töredékére sem ill ik , mert
először hiányzanak a terjedelmes legelők s azután a nyájak
és gulyák mennyisége is elenyésző leg kicsiny, a kirgiz és
turkom án nyájakhoz hasonlítva. Leginkább juhot tenyész
tenek, tevét már kisebb s lovat még kisebb mennyiségben.
Juhaik közvetítő fokozatot képeznek a közép-ázsiai kövér
farkú és az anatóliai juh között; míg lovaik - az eredeti
pusztai lónak és az arabnak keresztezései - gyorsaság és
kitartás tekintetében mögötte maradnak ama kettőnek.
Legjobb lovaik vannak a sahszeveneknek, a kadzsároknak
és ausaroknak.

Egészben véve az iráni török nomádok képe szomorú
hatást gyakorol a szemlélőre. A lószőrből csinált, hosszú
kás, alacsony sátorban, melyet a keletiek Ábrahám sátora
nak hívnak, mi pedig -cigánysátornak-vnak nevezünk, csak
a szegénység és nyomorús:'.íg képe tárul elénk. Sem csinos
nemezszőnyeg, sem művészileg földíszített satorracsozat,
sem valami szimbólum az oszlop mellett, semmi, egyálta
lában semmi nem gyönyörködteti itt szemünket: s ha leha
jolva belépünk a sátornak füsttől feketített belsejébe, hol
hiába keresünk tarka zsákokat, gazdag ruhákat és csinosan
faragott házieszkózöket, azonnal világos lesz előttünk,
hogy olyan török nomádokkal van dolgunk, akiknek ván
dorlási területe már századok óta szűkké vált s akik tehát
a letelepült lakosság közepette a primitív életmód tulajdon
képpen való szellemét már régen elvesztették, de anélkül,
hogy egyúttal barangoló kedvük is elveszett volna. Nyáron
át ide-oda futkosnak a legelőkön, a hegyek zugaiban és a
sziklákon; a baromtenyésztés jövedelme csekély, és semmi
nyomát nem találjuk náluk más nomádok vidám ny:íri éle
tének. Csak a klaní viszony és az élükön álló Jl-kháni-nak
(törzsfőnök) való vak engedelmeskedés maradt még meg
náluk s minthogy ez utóbbiak parancsára az összes fegy
verfogható férfiak fegyvert ragadnak, ezért a kaskajok JI
kánja egészen a legújabb időkig félelmessé tudta tenni ma
g:'.ít a perzsa kormány előtt. Így áll a dolog Irán északi ha-
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tárán is. Az itt lakó törökök kánjaí még mindig nagyobb te
kintélyben állanak törzsrokonaiknál, mint a perzsa sahok,
akik óvakodnak attól, hogy az egyes törzsek belső ügyei
be avatkozzanak s valóban patriarkális alkotmányukon ed
digelé úgy Iránban, mint orosz területen csak nagyon ke
veset tudtak változtatni.

Nagyon természetesnek tartjuk, hogy olyan népnek,
amely törzsrokonától több mint nyolc század óta különvál
va óiráni szellemű társadalomban élt s amelynek művelő
désre ezenfölül a síita felekezet is erős hatást gyakorolt,
mondom: ilyen népnek speciális török társadalmi élete je
lentékeny változáson ment át. Amint különbözik a török fi
zikai jellegei tekintetében az iránitól szélesebb és ügyetle
nebb formája s nehézkessége által, úgy e különbözést szel
lemi tulajdonságaiban is észre lehet venni. A századokig
tartó csiszolás és finomítás eltörülte nemzeti jellemének
sok durva vonását s az iráni török, északkeleti és nyugati
testvéreihez hasonlítva, valóban a műveit és finom modo
rú embert képviseli. Az udvariasság sok formáját átvette s
társagásában csakugyan észre lehet venni bizonyos Fino
modást, de mindez csak külsőségekre szorítkozik s ha a fá
tyolt kissé föllebbentjük, azonnal a valódi török áll előt
tünk. A társalgási nyelvben használt dagályossága és udva
riassága, a viseletben, gesztikulációban és szokásokban
erőszakolt eleganciája dacára, első pillanatra meg lehet kü
lönböztetni a törököt a déli íránítól, s minden törekvése,
hogy símulékonynak és szellemesnek mutassa magát, kár
ba megy a vele született ügyetlenség és nyrltszrvúség miatt.
Ugyanezt mondhatjuk a tebrizi, teheráni és hamadáni vá
rosi lakókról is, az iráni műveltség középpontjainak köz
vetlen befolyása dacára; míg a falusi lakók a török nemze
ti jellemnek még sokkal pregnánsabb nyomait őrizték meg,
sőt erkölcsi életük egyenesen a pusztai turkománokra em
lékeztet bennünket.

E hasonlóság feltalálható először a családi élet némely
szokásaiban; ilyenek például bizonyos áldó-formulák, me-
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lyek csaknem egészen azonosak a turkománokéival; ilye
nek a születéskor, a menyasszony hazavítelekor szokásos
szertartások s főleg a vendégszeretet törvényei, melyeket
az iráni török sokkal lelkiismeretesebben megtart, mint a
perzsa. Így a töröknek adott szava is sokkal megbízhatóbb,
s még hazugsága is - esetlensége és ügyetlensége követ
keztében - kevésbé veszélyes, mint a túlságosan finom és
ravasz perzsáé. A hiú külsőségek és furfangos luxus hajhá
szása következtében tudott ugyan a perzsa itt-ott némi te
kintélyt szerezni, de a valódi férfias méltóság és imponálni
tudás csak a töröknek tulajdona. E tulajdonságoknak kö
szönheti az Iránban már századok óta gyakorolt hatalmát,
mivel a tulajdonképpen való katonai elemet képviseli s a
sahok hadserege túlnyomó számban törökökből áll.

Még jobban illik ez az iráni törököknek nomád töredé
kére. Már az a körülmény, hogy egyes törzsek - a helyi ne
hézségeket és a hatalmas szociális hatást nem tekintve -
idegenkedve a letelepült életmódtól, elég erős bizonyság
ezeknek ősi töröksége mellett; ez emberek közül csak a
legmagasabban állók ízlelték meg a perzsa kultúrát, míg a
nagy tömeg csak habitusára, nem pedig gondolkodásmód
jára és erkölcsi életére nézve különbözik a pusztaságon la
kó testvéreitől. Kalandokra való hajlama korlátlan, háború
és rabló portyázás képezik ideálját, s a napokig, sőt hóna
pokig tartó henyélés egyhangúságában csak a lovak és
fegyverek gondozása ad neki némi szórakozást. Ámbár
Szádi, Háfiz és más perzsa költők mondásait száján hor
dozza, de lelkébe mégis az ó-török velős mondatok, az
«atyák szavai» vannak bevésve és ezeket: tekinti minden
cselekedete és egész életmódja szabályainak. A törökök
nek e merev ragaszkodása ősrégi erkölcseikhez és szoká
saikhoz nagyon figyelemreméltó jelenség a népismeret te
rén, legalább kevés példa van arra, hogy két heterogén
népelernnek 600 évig tartó intenzív és szakadatlan érintke
zése a kisebb tömegre oly kevés hatással volt, mint ezt az
iráni törököknél tapasztalhatjuk. A török még több évtized
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múlva is idegen hangsúlyozással és gyakran hibásan is be
széli a perzsa nyelvet, s e szabály alól a most uralkodó sah
sem tesz kivételt és ámbár a közös hit és közös politikai ér
dek köteléke füzi őket egymáshoz, mindamellett kölcsönö
sen gyűlölik egymást. A perzsa még mindig a régi barbárt
és utálatos szörnyet látja a törökökben, amint a Sahnarne
rajzolja; míg a török a perzsát, mint gyávát, lenézi; s az azer
bajdzsáni közmondás egész találóan mondja: -Összevagdal
hatod a perzsát és törököt apró darabokra, üstbe dobva hó
napokig, évekig fózheted, de mégsem lesznek eggyé és
mindig meg tudod kúlönböztetm egyiket a másiktól.»

Ami az iráni törökök nyelvét és irodalmát illeti, ez utób
bin legjobban észre lehet venni az újperzsa hatást, mely itt
jobban uralkodik, mint a turkom::ínban és oszrnanban. De
az azerbajdzsaní nyelv az oszmánnal áll legközelebbi ro
konságban, főleg ennek anatóliai díalcktusaval, s ez 3 ro
konság a múlt századokban még feltűnőbb volt, mint m:1,
s bátran föltehetjük, hogy a XTI. és XllI. században e két,
ma egyrnastól különálló nyelvjárás között semmi különb
ség sem volt, amennyiben akkor még az iráni törökök és
oszmánok valóban egyugyanazon törzsnek tagjai és a mai
turkománoknak legközelebbi rokonai voltak. E fölvétel he
lyességét egyébiránt a nyelvemlékek legjobban bizonyít
hatják. Ha ugyanis a XlII. századból eredő s a -Zeitcshríft
der Deutschen MorgenWnclischen Gesellschaft- XX. köteté
ben Wickerh:iuser által átírva kiadott szeldzsuk költeményt
a XV század második felében élt Nesri historikusnak nyel
vével összehasonlítjuk és mind a két: nyelvemléket a mai
azcrbajdzsaníval szembeállítjuk: a török nyelvet csak felü
letesen ismerő is azonnal észreveszi, hogy az említett két
régi török textus úgy grammatikai, mint szótári tekintetben
feltCínőcn közel áll az iráni törökök mai tajbeszédéhez. lelő
folytaval az oszrnanlí mindinkább távolodott a közös dia
lektusból, a speciális idegen hatás és különfejlódés követ
keztében, míg az azerbajdzsan: megmaradt eredetibb for
májában; vagyis az oszrnanlí a maga hangrendszerét bizo-
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nyos mértékben finomította és egyes, m:1 mar csak az ujgur
ban található formákat órzött 171eg, 171íg a soha különösen
nem mCívelt azerbajdzsáni részint durvább torok- és szísze
gőhangokat, részint pedig olyan formákat tartott fenn, me
lyek ezt a keleti és nyugati török nyelv összekötő 1::ínc
szernévé teszik és speciális dialektikus jellemet adnak neki.
Így pl. az oszrn.inli k az azerbujdzsániban kh-nak hangzik,
mert ezt mondják: hakh (lásd'), csokh (sok) a bak és csak he
lyett; az oszm.inli gelmis(jött), gönnüs(l;ított) alak helyett az
azerbajdzsáni a gelih-men, göriih-171en formát használja;
nemkülönben a gelmem, görmerem stb. szóval a meglevő
eltérések szerint e két nyelvjárásnak viszonya olyan, mint
egy egységes nyelvnek két árnyalata, s valóban az oszmán
törökök és azerbajdzsaníak sokkal könynyebben megértik
egymást, mint ez utóbbiak és a turkománok. - Nern szüksé
ges mondanunk, hogy - a perzsa irodalomnak erős hatását
tekintve - :1z iráni törököknél alig lehet szó török nemzeti
produktumokról. Először is Ir.in török tudósai és szép szel
lemeinek száma elenyészőleg kevés, másodszor ezek is a
perzsa nyelvet használják az uralkodó irány szerint. Kivé
telt képez néhány költő, mint Fuzuli, Bidil, Mesreb, néhány
elégia- és passiójáték-író s néhány dalnok, kiknek költe
ményeit Bcrgé Adolf összegyűjtötte és kiadta." Természe
tesen e véletlenül ísmeretesekké lett dalnokok a XVIIl. és
XIX. századból valók," de hogy ilyenek régebben is voltak,
azon körülményből latható, hogy egyes törzseknek írni tu
dó k.in]aí költői örnlengéseiket csaknem kizárólag anya
nyelvükön teszik közzé, mert csak kevesen érzik magukat
otthonosaknak a perzsa nyelvben és verselésben. E költe
mények némelyike a kozép-ázsiat műveltség bélyegét vise
li, 171im pl. Fuzuli és Allah-Jar versei, minélfogva ezeket. a
turkorruinok is olvassák, természetesen az ő nyelvjárásuk
hoz idomított alakban; mások ellenben az anatóliaí török
népköltészettel mutatnak feltűnő egyezést. Egészen m.is
képpen {iii a dolog a Koroglu neve alatt ismeretes hősrnon
d.ikkal, amelyek - mint. több sóz éves kompozíciók - ;1
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valódi turkomán népszellem bélyegét viselik, csakhogy ré
szint nyelvüket alakították át, részint tárgyukat toldották
meg új epizódokkal. E költemények közül tehát bemuta
tunk néhány példát; az elsőket egy eredeti kéziratú könyv
ből veszem, melyet Perzsián keresztül tett utazásom alkal
mával Khoj bazárjában vettem.

1. Varszaki.
Ej erenler, bugün bír dsernal gördüm
Teclselli ímlaszí ol zata benzer,
Szünbül meszaninin luhin okhudum,
Deszt-i kuclret [azrnís ajete benzer..

azaz:
Ó férfiak, ma egy szépet láttam,
Az isteni kinyilatkoztat::ísához hasonlít személye
Láttam j::ícinthoz hasonló arcának fényét,
Az isten keze által írott jelhez hasonlít.

2. Gazel-í-kaljan.
Kaljan almis eline, ej gözüm, ol jari gör1

Hernnesin olmus oturmus jar ilen agjarí gör.
Ocl ve szu, roprak ve jel dir csunkí iszbati rnunun,
Özine níszbet kajírmís adarní husijarí gör.

azaz:
Ó szemem' nézd azt a kedvest, aki pipát vett kezébe,
Nézel csak a mellette ülő barátját és a versenytársat!
Tűz és víz, föld és szél bizonyságai ennek
Ó nézel e józanságot, melyet az ember '
példányképül vett.

3. varszaki.
Dzsarumde bugün dzsaníle clsanan buikib-dir,
Hemdem oluban derdíle clerrnan birikib-dir,
Ben rütbe-í fanusz oluban vadi askde
jandírdí bení nale ve figan birikib-dir.
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azaz:

Bennem ma a lélek és szerelem egyesült,
Egyszersmind a bánat és gyógyszer egyesült,
Én fáklya voltam a szerelem völgyében,
Megégetett engem, siralom és sóhaj egyesült.

Mint látható, ezen, Azerbajdzsánban nagyon elterjedt
versek nyelve alig különbözik az oszmán-töröktől, néhány
hangtani eltérést és a varszaki (költemény, gázel) szó kivé
telével, mely csak a keleti törökben fordul elő.26

Ami az említett hósmondakat, vagyis Körogluról, a
nemzeti hősről s egyszersmind nemzeti dalnokról szóló
epikai gyűjteményt illeti, ezt én a turkomán pusztasagtól
fogva a Földközi-tengerig a legkülönbözőbb formákban,
változatokban hallottam énekelni, amennyiben Köroglut
majd mint síitát, majd mint szunnitát ünneplik s egyszer
úgy jelenik meg, mint a puszták fia, máskor mint a kons
tantinápolyi szultánok bajnoka, máskor a sahok szolgála
tában áll, de mindig a valódi törökség mintaképe és a tu
ráni hősiség igazi képviselője marad. Kétségtelen, hogy e
hősmondák magvát - melyeket Chodzko? elterjedésük
tekintetében a Sahnaméhoz hasonlít - a nyugat felé nyo
mult törökök a pusztai hazából hozták magukkal. De e
nemzeti eposz semmi esetre sem a XVII. század második
feléből ered, mert el van terjedve az üzbégeknél és
turkománoknál Khivában, a kazakoknál az Aral-tó mel
lett és a Káspi-tenger északkeleti részén is, sőt úgy lát
szik, hogy az újabb keletű «Ahmed juszuf- is - melyből
egy részt közöltem a -Tschagataísche Sprachstudien=ben
- Köroglu után van megalkotva. Az Oxustól egész Szíri
áig minden török törzsnél feltalálható hósrnonda nyelve
tekintetében kevésbé jelentékeny, de annál fontosabb és
értékesebb a nemzeti szellem és jellegzetesség szem
pontjából s a Chodzko gyűjtötte textusnak eredeti nyel
ven való kiadása már azért is jutalmazó munka lenne egy
alapos turkológusra nézve, mert a különben érdemes ori-
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entalista e költeményeket nagyon sz.ihadon és nem min
dig helyesen fordított~1. Kitűnik ez az 521. lapon levő ere
deti szövegből, melyet a mi fordrtasunkkal együtt közöl
ni fogunk s mely a hősnek szürke lovára (Kiral) vonat-

k oz ik:

l.
Ktratsziz dunjalar szanu h.iram dir,

Inan Köroglu!
Kiral ki clíndcn gitti
Vur basíní Köroglu!
Kíraf Allahdan íszte
Kiratim kujrugi gül-cleszre.

azaz:
Kiral nélkül scmmít sem ér neked a vil::íg,

Hidd cl, Köroglu'
Ha Kiratot elszalasztottad kezedből,
Zúzd szét. a lejcder, Köroglu.
Kérd vissza Allahtól Kirutot,
Melynek farka rózsa-bokréta.

2.
Turkísztan ilinde cli szaldigim,

Ümrümnen heszlecligim Kirat gel'
Szen düsrnenin, bir tckkcnin elincle,
Ürnrümnen bcszledigim Kírat gel'
\~ír batman clcrnirden csektim c.lemini
Adzsuklan ücs gün [emez jcmini,
Kirk agacsclan bilíndirmcz nemini
Umrümncn beszledigirn Kiral gel'

azaz.
Ó te, aki Turkesztánban [utonál kezembe,
l~letemmcl táplalr Kirat, jöjj'
Tc, aki egy ellenséges tckkénck kezébe kerültél,
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1-'letemmel iáplah Kiral, jöjj'
ó te, akinek zabol.i]« nehezebb egy mazsanal,
Aki h::írom napig éhezve nem eszel,
Aki nem f:'.íraclsz <:I negyven mérföldnyi úton,
Életemmel tápl:ílt Kiral, jöjj!

Köroglunak e dalain kívül élnek még n iráni törökök aj
kán lakodalmi és versenydalok, továbbá példabeszédek és
velős mondások, melyek mind turkornan, illetőleg
középazstaí eredetűek, mert amint az íráníaknak a fizikum
ra gyakorolt befolyása csak külső hatás volt, úgy a perzsák
szellemi hatása is csak felületesen érinté a törökök tarsadal
mi életét és gondolkozasmódjat. A síita és szunnita törökök
nek keserű ellenségeskedése és azon határtalan fanatizmus
dacára, mely e két felekezetet már 400 év óta elkülöníti, az
iráni török mégis sokkal közelebb áll közép-ázsiai testvére
ihez, mint az oszmán-török. Ez utóbbi tehát gúnyolja őt a
nyelvében és erkölcsében nyilvánuló nyerseség miatt, ám
bár nincs mit szégyellnie, mert eredetéhez, etnikai sajatsá
gaihoz hű maradt, amit azonban az oszrnanokrol nem lehet
mondani. Az iráni kultúra mindenesetre finomító hatással
volt: az iráni törökség erkölcsére és gondolkodásmódjára, s
ezt a népköltészet sok termékén észre lehet venni, amen
nyiben a török népköltészet primitív, egyszerű természeté
vel az iráni művészet párosulva, valóban gyönyörű költe
ményeket teremtett, milyen például a következő."

1. Aj clolanir batmuka,
Jukhum gelir jatmaka
Ellerimi ögrenib-clir
Mcmelerní olnatmaka.

2. Aj dögulüm, ilcliz ím,
Gelin dögülürn, kiz im.
Kapuda cluran oglan,
Gel icseri, jalkiz ím.
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3. Arakcsini [an kojar,
Götürüb o jan kojar,
Bir öpüsdün ötürü

Üregime kan kojar.

4. Bu dagun o [üzünde
Dsiran otar düzünde
Men jarimi tanirem
Kosa hal var üzünde.

azaz:

A hold mozog körben, le akar menni,
Álmos vagyok, szeretnék lefeküdni.
Kezeimet te tanítottad
Emlőicldel játszani.

Nem vagyok hold, csillag vagyok,
Nem vagyok menyasszony, lány vagyok,
Te ifjú, aki a kapuban állsz,
Jöjj be hozzám, magam vagyok.

A sapkáját félre vágja,
Majd csintalanul másfelé csapja,
Ó, egyetlenegy csókért
Szívemet vérben füröszti.

Arcodon az anyajegy
Olyan, mint a mezőn legelő gazella.
Én ismerem a kedvesemet:
Két anyajegy van az arcán.

Ami az iráni törökök számát illeti, meg kell jegyeznünk,
hogy itt tulajdonképpen csak az orosz uralom alatt élő
transzkaukazusí törökökről lehet szó, mert a tulajdonkép
pen való Iránra vonatkozólag nincsenek statisztikai adatok,
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mivel itt eddigelé a népszámlálást meg sem próbálták,
nemhogy keresztülvitték volna. Seicllitz29 legújabb adatai
szerint az iráni törökök száma:

Dagesztánban
Bairn kormányzóságban
jeliszavetopol «

Jereván«
Ttflísz «

Szokatal kerületben
összesen

19 700
304 800
357 900
213 900
63 700
lilQQ
975 700

tehát körülbelül egymillió lélek, mely számba természete
sen bele vannak értve az azerbajdzsáníakkal vallási és
nemzetiségi tekintetben közel rokon Karapapak-ok (feke
te sapkások), egy félnomád törzs, mintegy 6500 lélekkel,
Alexandropol és Karsz között, valamint a Terekme-k is, ki
ket Seidlitz hibásan Tarakama-nak nevez. E terekrnék, kik
nek száma van legalábbis annyi, mint a karapapakoké,
Akhalzíkh és Alexandropol környékén barangolnak, de
gyakran a török területen lakó kurdokig portyáznak s ré
gebben e vidék legfélelmesebb rablói közé tartoztak. Mint
nevükből látható Ctereeme, vagy helyesebben terakeme a
turkman-nak arab pluralisa), turkornán eredetűek s nem
régen, talán a múlt században úzettek a Kaukázus délnyu
gati részébe és a körülmények szerint majd az orosz, majd
a perzsa felsőbbséget ismerték el. Turkomán eredetük mel
lett szól először nyelvük, mely erősen emlékeztet a jornut
tájbeszédre; másodszor vallásuk, minthogy még a mai nap
is legnagyobbrészt a szunni felekezethez tartoznak, jólle
het mindenünnen síitáktól vannak körülvéve. Testalkatukat
tekintve a Diarbekr körül lakó turkománokhoz hasonlíta
nak a terekrnék.

Arni az iráni területen élő törökök szárnviszonyát illeti,
igaz, hogy csak nagyon megbízhatatlan hozzavetések álla
nak rendelkezésünkre, de mindamellett oly hozzávetések,
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melyeket a történelem és a népek alakulásában uralkodó
elvek igazolnak. Mine.len kétségen kívül való ugyanis, hogy
Irán északi felében a mongolok beütésétól egész a jelen
korig a török elem az uralkodó volt, jóllehet Horaszán fő
városai, úgymint Meshed, Nísabur, Szebzevar stb. iráni jel
legüket képesek voltak megóvni. Ezt az észrevételt már
Chardin tette a XVII. században, sőt: már a XV. és XVI. sza
zad olasz utazóinak jelentéseiben is vehetni észre olyasfé
lét" s minthogy ez a dolog így maradt egész mostanáig, azt
hisszük, hogy egyáltalán nem tévedünk, ha az iráni törö
kök összes számát, amelyhez a király és családja is tarto
zik, kétmillió, illetőleg a kaukázusi azerbajdzsániakat is
hozzászámítva hárommillió lélekre tesszük.

JEGYZETEK

' Dorn, -Nachríchten uber die Khazarcn-, Seidlitz után idézve,
Russiche Revue XV, 224. I.

'Seic.llilz nagyon messze rnegy, ha mar említert kitűnő érteke
zésében (Russiche Revue XV, 499) a mai tatárok nagyobb
részét e vidék cltararosodotr őslakóinak tartja.

'Seidlitz az azerbajdzsáruak nyelvében ::i nogaji, kurnük, sőt a
csagata] nyelvvel való rokonság momentumait akarja fölis
merni, e nézetben azonban nyelvészeti okok miatt nem
osztozhatunk.

' Seidlitz id. m. 496. lap.
'Seidlitz e Kengerekben Porphyrogetinus Kangarjait akarja föl

ismerni, e.le e merész hipotézist már azért sem fogadhatjuk
el, mert e besenyők e része a lX. szazadban a Pruth mellett
lakott, később Pannóniába költözött és felolvadt a magya
rok közi

'· Spiegel, Erannischc Altenhumskunc.le, (Lipcse, 1871) l, 352. I.
' Nölclcke, -Auszügc aus Neschrí's Geschíchte-, Zeitschrift der

Deutsche» Morgcnliindischen Gesellschuft, XITI. 188. lap.
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H Fölemlítem példaképpen a Khalisze nevú vadászó helyet a
mai Sírvrínban, melyet Ghazan Kus-Kojun-cvxv: nevezett el,
minthogy itt. hattyúkra (törökül izus-tzoiurn vad.iszou
Hammer, Geschichte der flchane in Persten, II. l13.

9 lel. műve 494. I.
'" Kh.mikoff, «Mémoire sur les inscriptions musulmanes du

Caucasc,» Journal Asianque, 5. Série, )(X. köt.
" Az Afsar _;L.;,; I éppen oly rosszul van átfrvn arab betűkkel,

mint az A/Q,haJ/ uW1 amely tulajdonképpen Augan. Az
Ausanörök szó jelentése: -gyúitó- az ausa (gyűjteni) igéből.

" Glimpses of life and manners in Persia, by Lady Sheil. Sir
Justin Sheil érdekes jegyzeteivel (London 1856), 396-401. I.

1., A kadzsdr, helyesebben lzacsar, Jelentése törökül: szöke
vény.

" Lásd: Tariteb-i Kddzsdrife, kónyomatü kiadás (Teherán), 6.
lap.

" Memoire sur l'ethnograplue de la Perse, par N. Kharukorf
(Paris 1866), 10. lap.

"' Seidlitz, id. m. 497. Az a megjegyzés, hogy a sahszevenek
nyáron a Murgan mellett levő pusztaságon tartózkodnak,
sajtóhíbának látszik.

" Sheil, 397. lap.
'" Specíalkatalóg cler Ausstellung des persíchen Retches (Wies

1873) 106. lap.
'') Lásd. Report of the 52th Meeting of the British Association

for the Advancement of Science (London 1883), 628. I.
'" Polak, Persten. D:.1s Land und seine Bewohner. (Leipzig

1865), !. 16.
" Seidlitz id. m. 498 lap.
" Az itat szó nem egyéb, mint a tör. ii (nép, emberek), mely

hez Perzsiában az arab plurális at ragj::ít tették.
25 Ez :i Sírazból való Mehemecl Dsaafar Khorrnudsi, aki 1274-

ben (1857) egy kónyomató munkát adott ki Tchcr.inban
Farsz geogr{ifi::íj:'íról. E munka déli Perzsiát illetőleg nagyon
érdekes és méltó tudósaink figyelmére.

''' Dichtungen transkaukaxicher Sanger des 18. und 19.
Jahrhundert:s in azerbaidsch:rnischer Mundari, gcsarnmclt
von Adolf Bergé. Leipzig 1868.

" Bergé a következő trunszkaukáziaí költőket említi:
Akhond Mollah Penah Vakif, meghalt 1747-ben; 2. Kaszim
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Bek Sakir, született 1789; 3. Meszsziha, a Vakíf kortársa; 4.
Kamber (nem Kenber), e század húszas éveiben; 5.
Kerbelaí Abdullah Dsani, meghalt: a harmincas évek elején;
6. Baba Bek, a Kaszim Bek kortársa; 7. Mehdi Bek; 8. Mirza
Feth Ali Akhunclov, szül. 1812-ben; 9. Asík-Perí. rendkívüli
tehetségCí költőnő, megh. 1833-ban.

21' Budagov e szót - melyet: az én Tschagatische Sprachstudien
e. mCívemből ismer - a perzsa _JJ uer es .!L.. szeng (egyen
súly) szókból magyarázza. Én azonban e magyarázattal
nem érthetek egyet, bár e szót én is kölcsönvettnek tartom.
E uarszaei egyébiránt már Neváí-nál is előfordul.

27 Specimens of the popular poetry of Persia as found in the
adventures and improvisations of Kurroglu, the bandit-min
strel of Nothern Persia, and in the songs of the people
inhabiting the shores of the Caspian Sea, by Alexander
Chodzko (London 1842), 4. lap.

'" E költeményt, sok más értékes jegyzetekkel együtt az azer
bajdzsaniakról, kitCínő barátomnak, a tebriz: francia konzul
nak, Bernay Emil-nek köszönhetem, aki Perzsia földjéről és
népeiről annyi ismeretet szerzett, mint talán egy európai
sem.

"Russiche Revue, X. évfolyam, 8. füzet.
50 V. ö. Hakluyt Society következő becses kiadványait: a)

Narrative of Italian travels in Persia in the 15 th and 16 th
century; b) Travels to Tana and Persia by J. Barbaro and A.
Contarini (London 1873).

II. OSZMÁNOK

1.

A törökségnek e leginkább nyugatra nyomult töredéke,
amelyben a nyugati népek először ismerkedtek meg a tö
rökkel, az urai-altaji néptörzshöz tulajdonképpen csak név
szerint, de nem valósággal tartozik, mert: az etnográfus sze
mében a mai oszmán oly ember képét viseli, akinek erei-
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ben elenyésző csekély rész török vér folydogál, akinek fi
zikuma a tipikus töröknek legcsekélyebb nyomát sem mu
tatja és akinek török nemzetiségét eszerint voltaképpen a
szónak csak politikai értelmében lehet venni. Ott, ahol po
litikus és nem etníkus nemzet van szemünk előtt, az etno
lógiai kutatás csak a politikai történelem területén mozog
hat, amennyiben mindenelőtt azokat a történelmi esemé
nyeket kell ismernünk, amelyek által a kérdéses társada
lom egységes politikai testté vált és politikai nemzetté ala
kult. Az oszmánoknál erre vonatkozó kutatásaink kiinduló
pontjául azt az időpontot kellene választanunk, amelyben
Ertograul, helyesebben fia, Oszmán, a késóbbi oszmán ál
lam alapját megvetette. Ez esetben az ottomán állam ere
detének történetét a kellő időpontban kezdenék meg; de
mivel etnológiai feladatunkat tekintve nem oszmánokkal,
hanem törökökkel foglalkozunk, azaz nem az oszmán ál
lam kezdetét, hanem a törököknek Kis-Ázsiában való első
felléptét tekintjük, azért a történetben mintegy 200 évvel
hátrább kell mennünk és a szeldzsukídák megjelenését
azon időpontnak tekintenünk, amelyben a török népelem
először vonult nagyobb tömegekben Arménia, Anatólia és
északi Szíria földjére. Eközben természetesen egészen fi
gyelmünkön kívül hagyjuk azokat a hiábavaló kombináci
ókon alapuló hipotéziseket, melyek szerint már a múlt év
ezredben is voltak törökök Kis-Ázsiában.

Amit a keleti történelmi kútfők a Szeldzsuk vezérlete
alatt az események szrnpadjára Nyugat-Ázsiába érkezett tö
rökök törzseinek viszonyairól és elóbbí hazájáról feljegyez
tek, az sokkal határozatlanabb s részben nagyon is töredé
kes, hogysem a homályban világítóul szolgálhatna.
Mirkhoncl szerint, aki a Melik-Name (királyok könyve) te
kintélyére támaszkodik, a Dest-i Kazar (kazár puszta) vagy
is a Káspí-tenger északkeleti vidéke az a föld, ahonnan a
törökök jöttek és tüzetesebben véve Dzsencl környéke
északi Buharában az a hely, ahonnan Szeldzsuk Szamar
kand ellen inclult.' E helyi adatokon kívül még azt találjuk,
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hogy a legtöbb keleti író a szeldzsuk: törököket az OJ!,U

zohboz tartozóknak mondja, amely török néptorzsról már
előbb volt szó és melynek azonosságát a történelem előtt
való korszakban először nyugatra vonult törökökkel kétsé
gen kfvül bebizonyítottuk.' Ezek a történelmi tekintetben
még bizonytalan adatok a szeldzsukí nyelvjárás nyilvánva
ló tünernényeível együtt mégis arra a feltevésre [ogosúunak
lel, hogy a törökök nagy tömege, mely Szeldzsuk és utód
jai alatt északi Perzsián át. Kis-Ázsiába özönlött, a mai
turkornánok legközelebbi rokona, sőt édestestvére volt, a
turkornánoké, kik, mint egyebütt már bebizonyítottuk, a
Xl. században és már előbb is Káspi-tenger északkeleti ré
szén levő pusztaságot egész a Volgáig tartották megszállva,
és kiknek fötörnege a Szeldzsuk generikus neve alatt egy
kitéréssel a Szarnanidák birodalmán át az Oxus mellett az
iráni műveltség körébe jutott és onnan tovább a bagdadi
kalifák ösztönzésére a bizánci birodalomba beütött. Neve
zetesen Ku tu Imus volt ez, Szeldzsuk egy unokája, Nesri ál
lítása szerint a1. előbb említett Kök Alp kán (vagyis zöld vi
téz fejedelem), akt 170 évvel Dzsingisz kán föllépte előtt
Őrrnényorszagba vonult. Mikor aztán Szintai Bahadur Per
zsi.in rajtaütött, Szulejman, Kök Alp fia, Rumba menekült
és SO.OOO vándor családdal az Erzerurn és Erzingian közt
levő hegyek vidékén nomád módjára élt, míg végre legelő
hiányában jobb hazát keresve kénytelen volt kelet felé for
dulni. Ez úton aztán Szulejman hirtelen halállal kimúlt
Dzsaabarnal, Szíria hataráruil, az Eufrátesz partján, és az a
hely, ahol eltemették, még Nesri idejében is a Mezar-i Tűre
(török sír) nevet viselte. Szulejm.innak négy fia maradt
Szoriear-tigin, Gurt-togdn. Er-tograul és Durtdar.' akík kii
zul a két utóbbi 400 családdal Szürrnelí vidékére a felső
Eufrátesz mellé vonult, holott a másik kettő a többi néppel
együtt részint a ~1.íriai sivatagba vonult vissza, ahol utódja
ik még ma is mint turkornánok tartózkodnak, részint kelet
Ielé fordult. Er-tograulról különösen feljegyezték, hogy
non szolgálatok fejében, melyeket a mongoloktól nagyon
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szorongatott Ala-eddin szultánnak tett, ettól mint hűbérese
Karadzsa-Dag (őzhegy)1 kerületét kapta; ő volt az, aki az
oszmán uralom alapját megvetette, ámbár az uralkodóház
és az állam épülete az ő fiától, Oszmantot kapta nevét.

Ha tehát a tulajdonképpen való oszmán törökök első
felléptét Szulejmán sah alatt 611-re 0214), vagy 616-ra
(1219) tesszük, mégsem szabad ftgyelmünkön kívül hagy
nunk, hogy más, vagyis szeldzsuk törökök már Tograul
beg, Szeldzsuk unokája vezérlete alatt a XT század máso
dik felében Kis-Ázsiába beütöttek és Alp Arszlán uralkodá
sa alatt Romanus Diogenes felett kivívott fényes győzelem
után ott lábukat megvetették Ezek azonban csak nomád
seregek voltak, helyesebben katonai gyarmatok, amelyek
az akkor óriási szeldzsuk birodalomnak távol levő nyugati
részén lakó kafirok ellen harcvágyra lobbanva, kapzsiság
tól és prédálásra való kedvtől vezetve Konia (lkonium),
Kaiszarije (Caesarea) és lszník (Nicaea) mezőin megjelen
tek; kalandorok, kik majd a nyugati keresztes lovagokkal,
majd a bizánciakkal megmérkőztek, majd meg igazi
turkomán szokás szerint egymás közt, testvérek harcában
próbálták meg kardjuk élét, és akik a pusztai élet kedves
szokásait jó ideig Anatólia klasszikus földjén is folytatták,
éppen úgy, mint századokkal később vérrokonaik, az üz
bégek, az oxusi tartományokban cselekedtek. A Perzsiában
lakott szeldzsukídáknak joggal dicsőített fénykora sem az
iráni törökök, sem nyugati testvéreik közt nyomot: egyálta
lán nem hagyott; legjobban kedvelték a háború durva mes
terségét, és másutt előforduló példák után ítélve bátran ki
mondhatni azt a véleményt, hogy az alatt az egész időszak
alatt, míg a szeldzsuk törökök Kis-Ázsiában uralkodtak, az
igazi török elem mindig fegyverben állt és sátrakban lakott,
csakis barorntenyésztéssel foglalkozott és a földművelést
részint a háborúkban ejtett rabszolgákra, részint az ország
görög és örmény lakosaira bízta. Ami Anatólia török ele
mét ez életmódjában megszilárdította, az egyrészt na tá
tongó mélység volt, mely vallásukat a letelepült óslakoso-
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kétól elválasztotta, amiért is ezektől műveltség és világné
zet dolgában nem egykönnyen tanultak valamit, másrészt
pedig keleti nomád törzstestvéreik folytonos odaozönlése,
akik közt a Szulejmán sahhval jött és később oszrnánoknak
nevezett törökök semmi esetre sem voltak az egyedüliek
és utolsók. Ha a görög városneveknek az oszmán történe
lem legkorábbi szakában már megvolt törökösítése után
ítélünk, úgy látszik, hogy a török nyelv hatása Anatóliában
már elég korán elterjedt; az igazi törökösítés azonban csak
akkor kezdődött, mikor a szeldzsukídak pusztulása után a
XIV. század kezdetén uralkodott tíz török oligarchára' az
Oszmanic.lák egyedül való uralma következett és mikor a
görög császároknak a törökség ellen majdnem 200 évig ví
vott harca után a görög egyház és nemzetiség alapja erő
sen megrendült és a remény utolsó sugara is eltűnt, hogy
a durva keleti jövevényekről megmenekülhetnek.

Sajnos, hogy sem ama kornak moszlim, sem bizánci tör
ténetírói a legcsekélyebb alapot sem nyújtják, amelyre áll
va Anatólia törökösítésének módjára vagy időtartalmára
nézve csak némileg is tájékozódhatnánk. Mine.len erre vo
natkozó feltevés csak más, előttünk jobban ismeretes átala
kulási folyamokból elvont következtetésen alapszik. Általá
ban véve az örmények és görögök voltak a törökösítésnek
leginkább kitéve; a sémi elemet délen, a kurdokat keleten
és a kaukazusíakat északon csak csekélyebb és később ér
kezett alkatrészeknek kell tekinteni. Sőt az először említett
két keresztény népséget illetőleg is meg kell jegyeznünk,
hogy Nagy- és Kis-Örményország részint talajának inkább
hegyes-völgyes természeténél fogva, részint amiatt is, mi
vel északon egész a Kuráig nyelvre és vallásra nézve rokon
erős népelernre támaszkodhatott, ámbár nagy török csapa
tok gyakran ütöttek oda be, az erőszakos átalakításra néz
ve kevésbé megközelíthető volt, mint a régi Mysia,
Bithynia, Lydia, Caria, Phyrgía, Pamphylia és Cilicia görög
lakossága, amely alig száz év lefolyása alatt az eltörökösö
dés felé óriási léptekkel haladt, úgyhogy Sanudo már 1334-
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ben azt állíthatta, hogy egész nyugati Kis-Ázsiában egyedül
Philadelphia maradt meg görögnek." E rendkívüli jelenség
okai közt első helyen azt a szomorú politikai és vallási el
hanyagoltságot akarjuk említeni, amelyben Kis-Ázsia Bi
záncnak tönkremenő uralma alatt a szeldzsuk törökök el
ső megjelenése idején sínylődött. A császári seregek gya
kori és rút vereségei, az oszmán hadak rettenetes pusztítá
sai, amelyek elől a szegény görög földműves részint a
megerősített városokba, részint a tenger felé menekült,
szükségképpen ugyanoly mértékben hatottak csüggesztő
leg a görög népességre, amily mértékben az első keresztes
hadjáratok után nagyon lelohadt keresztény vallásos buz
galom a keleti szellemvilág eszméinek útját a meghódítot
tak keblébe mind jobban és jobban egyengette. Ugyan mi
volt Anatólia keresztény műveltsége összehasonlítva a per
zsa műveltségnek a Szelclzsukiclák alatt újra felvirágzó sza
kaszával, akiknek égisze alatt az óperzsa műveltség a gyű
lölt arab szellemvilág bilincseit széttépni kezelte és iroda
lomban és művészetben új életre ébredt? Hiszen e művelt
ség világa kápráztatta a jámbor európai keresztesek sze
mét! Nem csoda tehát, ha az anatóliai görög, minthogy a
bizánciak sem erkölcsileg nem erősítették meg, sem anya
gilag nem támogatták, e világ felé annál könnyebben for
dult és ha idő múltával a Szeldzsukídáknak és az első Osz
manidáknak Anatóliában való uralma nem azzal az ijede
lemmel és borzalommal tekintett, amellyel a későbbi év
századokban és Európában rápillantott. A régi Bizáncban,
a keletrómai műveltség világának középpontjában a törö
köt barbár-pogánynak és az utált és rettegett ázsíaíasság
képviselőjének tekintették; Kis-Ázsia távol eső tartománya
iban ellenben az ázsiai államtudomány és hadi mesterség
hatalmas fegyvereivel az ázsiaiasság lehétől inkább érintett
keresztény anatóliaiak tiszteletét könnyebben vívhatta ki,
ha szeretetüket nem is szerezhette meg.

Az ily előnyökkel megjelent: törökök közül eleinte ter
mészetesen csak a társadalom élén állók telepedtek le a
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megerősített v,írosokban és velük együtt a kézrnCívesek é:;
tisztviselők serege; az egyes előkelők közt hübér fejében
elosztogatott földeken a mezei munkát kizárólag oda vitr
idegen rabszolgák és legyőzött keresztények végezték. A
törökség közvetlenül hatott a sokaságra, amely nemsokar-'
elcsábítva ama kiváltságoktól, melyekkel az iszlám elfoga
dása kínálkozott, urainak vallására tért; mert, hogy mil)'
gyenge lábon állt ez emberek keresztény vallásos buzgal
ma, azt leginkább abból láthatni, hogy még magasabb ran
gú görög tisztek is, például Khirrnenk!a helytartója, név
szerint Mikhail Kö.~ze,7 egykori elkeseredett ellenségekből
az oszmánok hitsorsosaivá és ügyük buzgó harcosaivá let
tek. Az iszlámra áttért görögök ugyan egy ideig megőrizték
nyelvüket és szok:isaikat, sőt még ma is találunk moszl!rn
görögöket, akik az arab prófétát Homérosz nyelvén dicső
ítik", aho! azonban a török elem inkább volt képviselve, ott
annál kevésbé lehetett hosszabb és szívósabb ellenailasra
gondolni, minthogy tulajdonképpen csak az oszmánok fel
lépése után öltött az erőszakos térítés nagyobb mérvet,
amennyiben ez uralkodócsal;id diadalaval az egyes török
p{irlvezérektől azelőtt engedett vallási türelem lassanként
megszCínt. Nem tekintve tehát a janicsárok csapatának
szervezését, amely tudvalevőleg ifjú keresztényekből állt,
nem annyira a szelc.lzsuk, mint inkább az oszmán uralko
dók vették kezükbe eréllyel és sikerrel a törökösités mű
vét, mert náluk az a gondolat, hogy Ázsia nyugati részén
államot alkotnak, határozottabb alakot öltött, mint Szel
dzsuk utódjaínal akik mCíveltség és politika tekintetében
lllinclig a keleten csüngtek. Azáltal, hogy a görög népesség
egy része lllég Oszmán idejében ~, törökök pusztító beüté
sei elől először a tenger partjára és onnan az európai sza
razföldre menekült, Anatólia belseje nagyon néptelenné
vált" és mikor e hézagokat később Európából és az oszmá
nok mas újabban meghódított tartományaiból való erősza
kos odatelepités által betöltötték, az újonnan odaérkezett
népelemek közt csak a török nemzetiség lehetett irányadó,
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a törökség, amely egyet jelentett az iszlámmal és szigorúan
katonai és hierarchikus alkotmányának segítségével feltűnő
en rövid icléí alatt mindent szükségképpen egyenlővé tett.

f-la Kis-Ázsia görög elemét nyugati hítsorsosattól és törzs
rokonaitól nem választotta volna el a tenger és ha ugy:m
azon hitű elemek szakadatlan sorára támaszkodhatott vol
na, amint Görögországban tehette, akkor az oszmánok a
törökösítés művét bizonyára nem végezhették volna el
olyan könnyen. Ezt bizonyítja továbbá az európai szlávok
sorsa, akik ugyan csapatostul özönlöttek az iszlám felé, sőt
Magyarországban legbuzgóbb terjesztői voltak, és mégis
képesek voltak népi egyéniségüket és nyelveiket érintetle
nül megóvni, mert a török befolyás az óriási birodalom
északnyugati határain nem volt oly beható és mert a jani
csárok rohama, kik maguk is csak áltörökök voltak, a bol
gárok és bosnyákok sCírű tömegeire, melyek azonfelül még
folytonos érintkezésben is voltak horvát-szlovén és szerb
testvéreikkel, nemzetietlenítő hatást nem gyakorolhatott.
Anatóliában egészen másképp állt a dolog. Ott a népi át
alakítás művét már eléggé előkészítették a Szeldzsukidák
és mikor az oszrnánság nernzerteste az árja és sémi faj leg
tarkább vegyülékét, amelyet csak képzelhetni, úgy mint
kurdokat, perzsákat, arabokat, abesszrníatakat, szudáni~1-
kat, cserkészeket, örményeket, lázokat, georgLtiakat stb.
magába felvette, a görögségnek ez egymással összedobált
népségek vad zűrzavarában nemsokára el kellett merülnie,
és nem túlságosan merész feltevés, ha azt mondjuk, hogy
Anatólia már a XIV. század végén volt annyira törökös,
amilyen manapság. Azonban Európában is csakhamar be
fejezését érte el az oszrnanoktól okozott népi átalakulás.
Ha ugyanis az utolsó orosz-török háború kíütésekor az eu
rópai Törökországban élő igazi törökök számát 700.000-re
becsülték, egész nyugodtan lehet azt az ,íllítást is kockáz
tatni, hogy számuk a múltban sem volt soha nagyobb, mi
vel Drinápolyon és Philippopolison túl csak az iszlám bírt
gyökeret verni, de a törökség nem, minthogy a törökség
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Európában sohasem érezte magát otthonosnak és azért
legszívesebben ázsiai földön is maradt.

2.

A törökségnek Kis-Ázsiában való felléptéről és elterjedé
séről szóló és előrebocsátott megjegyzések után bizonyára
fölösleges dolog volna azt hangsúlyozni, hogy az oszmán
ban, a nagy török népcsalád láncának e legnyugatibb sze
mében, a törökségnek sajátságos termeszetijellemxo tu,/aj
donsdgaibol bizony csak keveset találhatunk, sőt hogy az
oszrnánt oly keverék fajnak kell tartanunk, melynek urál
altaji ősi típusa, melybe az idegen népelemek altattak, már
annyira elmosódott, hogy e néptörzs egyes képviselői vagy
telivér árjáknak és sémieknek, vag)I oly keverék típusoknak
látszanak, amelyekben csak nagvon ritkán akadunk az
eredeti ural-altajifaj egyile-mdsile nyomára. Nem tekintve
tehát az egységes típus tökéletes hiányát, legföljebb csak a
különbség észrevehetőbb nyomait lehetett összefoglalni,
éspedig azon különbségeit, amely tekintettel az ókor
etnikus területére a törökök és az illető árják és sémiek
közt végbement összekeveredésben mutatkozik. Ha
ugyanis a kis-ázsiai törökök természeti jelenségét behatób
ban vizsgáljuk, arra a meggyőződésre fogunk jutni, hogy
azon oszmánok fizikuma, akik a régi Arménia területén,
nevezetesen Karsztól elkezdve egész Malatijáig és a
Karadsa hegységig laknak, az árja, illetőleg a kurd típus
uralkodó nyomait viseli magán. Arcuk színe nagyobbára
sötét, és ámbár inkább zömök alakúak és arcuk kevésbé
hosszúkás vonású, azaz húsosabb orcájú, szélesebb horn
lokcsontú és állú, mint a kurdoké, mégis alig lehet félreis
merni, hogy ez utóbbiak szolgáltak ott a népi átalakulás
alapjául. Hasonló természetűek lesznek észrevételeink, ha
a Szíria északi határának hosszában lakó oszmánt az arab
bal hasonlítjuk össze; mert ámbár a beduin és arab város-
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lakó közt különbség van, ez utóbbinak természeti ismerte
tő jelei az északi szíriai oszmánéitól lényegesen eltérnek.
Csak a tulajdonképpen való Anatóliában, azaz Aidin,
Engürü, Kania, Kasztamuní és Szivasz tartományaiban mu
tatkozik az oszmán népesség többségénél bizonyos tekin
tetben egységes típus, melyben a görög alap nyomai félre
ismerhetetlenek, minthogy ott a csekély számú bevándo
rolt török az eredeti görög lakosság túlnyomó számában
oly módon oszlott fel, hogy a mai összesség, jóllehet utóbb
más idegen elemek is járultak hozzá, a természeti ismerte
tő jelek egyes részeiben különös görög-török keverék típust
tüntet fel, amelyben a görögség jellemző vonásai abban a
mértékben szaporodnak, ahogyan a tenger partja felé köze
ledünk. Ami végre az európai Törökországot illeti, arra azt
mondhatjuk, hogy Sztambulban magában az elő-ázsiai, ka
ukázusi és görög-szláv típusoknak lehető legtarkább keve
rékét lehet látni, oly keveréket, amelynek csak a viselet, a
föveg, a borotvált fej és a szakáll sajátságos volta adhat kü
lönös oszmán, helyesebben rnoszlirn jellemző vonást. Tulaj
donképpen csak a képzelet állíthat ott fel néprajzi választó
falat, mert hiszen a Boszporusz-parti oszmánt azonnal lehet
göröggé vagy közönséges elél-európaivá átváltoztatni, csak
európai szabású öltözetbe kell bújtatni és keleti fövegét eu
rópaival felcserélni; ez az észrevételünk egyébiránt az euró
pai Törökország többi oszmánjára is illik, csakhogy azoknál
a délszláv és albán típus az uralkodó.

Hasonlóképpen nyilatkozik e tekintetben Dr. Riegler" mi
dőn azt állítja, hogy «az eredeti oszmánli a századok folya
mában sokszoros keresztezéseknek volt alávetve, melyek
legtöbbjében a típust annyira eltörölték, hogy természeti al
katának régi jellemző vonásait nehezen vagy éppen nem le
het már kimutatni .... , ezért találkozunk a mai törökök közt
rút majomszerű arcszabású emberekkel és onnantól fogva
fokozatos emelkedésben és nemeseclésben olyanokkal, kik
nek arca gyengéd, finom vonasu, koponyaalkata
sphaerikus, feje finom alkatú, homloka emelkedett, arcszö-
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ge nagy, orra szépen képződött, szeme héja ei:,,yenes met
szésú, sCírCí pi/Ujú, duzzadt, szeme kisebb és élénk, j/Ja te/
felé hajló, csont- és izo111a/btz1 gyengéd, h,1j;1 fekete és ke
véssé göndör; hi/önben van szőke és vörös hajú tfüök is".

Kivételt, azonban aránylag csekély kivételt képeznek ez
alól Kis-Ázsi;Jnak egészen vagy félig nomad törökjei, kik ,1
jú rüe, tü rhmen vagy göcsebe és gocsemcn neve a /,1 tt ismere
tesek és főleg Aidin, Maras és Díarbekr kerületeiben kóbo
rolnak, árnlxlr másrészt Kis-Ázsi,ínak egész dé/nyug:lli ré
szét, sőt néha egész Am,1szi;Jig és Engürüíg rablökalancljaik
é'íltal rettegésbe ejtik II Az e/nevezés e kLi/önféle volta néha
tévedésbe ejtette az európai föidrajzí,·óbt, amennyiben e
nevek alatt két v;igy három különböző' néptöredéket gy,1nr
tottak és a jürüköket nomádoknak, J turkornanokar pedig
csak félnomJdoknak tartották; a dolog azonban nincs úgy,
mertjürúkés göcsebecsak ;1 vándor, nomád fog:ilm,ín,1k két
rokon értelmű szava," mellyel magáról érthetőleg letelepliit
testvéreik nevezték el e javíthatatlan kóborló törököket, ho
lott ők önmagukat mindig türence vagy türemennee» ne
vezték. A XIIT. században és némileg még előbb is Ki.s-Ázsi
anak egész török lakta részét hívták Túremenidnate. Marco
Polo ieg,ilább (a Tl. fej.) Kania, Kaisz,irija és Szívasz terűle
téréí/ mint Turkmeniárói beszél. Hasonlóképpen ír Hayton
és más középkori utazó, midőn a türkmén szót, helyesen
fogva fel jelentését, gyCíjtőnévnek tekintik, a nemzetet, nem
annyira az orsz.lgot, türkrnennek nevezik, az egyes embert
pedig türknek hívják.'' E régi és egészen helyes nyelvszokás
meg is maradt egész addig, míg a nyugati törökségnek egy
töredéke letelepedett és idegen elemekkel való összekeve
rec/és ;ílt,d eredeti török voltát elvesztette, mint ez az oszmá-
nok, azerbajclzsaniak és puszta/akó rurkornanok kölcsönös
vrszonyabő] még 111;1 is kivil:íglik.

Azonban sokkaJ érdekesebbnek tetszik az 3 kérdés, ho
gyan lehet a1., hogy egyes török törzsek egész a legúj;ihb
korig a nomad élet hívei maradhattak, holott testvéreik las
sanként elr:1gadva a múveltségi mozgalmaktól mar korán
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kényszerültek a letelepliltek életmódját elfogadni. A törté
nelern nem ad erre vonatkozó pozitív feleletet. Lattuk, ho
gyan fejti meg Nesri azt, hogy Szíria északi szélén turkorna
nok vannak; ugyanolyan tág értelmCíek Seref-Eddin-nek,
Timur életrajzírójának szavai, melyekkel a világhódító áltéd
erőszakosan {ittelepítctt Diarbekr--vicléki tatárokról tesz em
lítést, és amelyekből tulajdonképpen csak annyit lehet
megérteni, hogy az oszmánok közt a XIV. században épp
úgy, mint mai nap is vándor törzsek voltak, amiben pusz
ta véletlent látunk, minthogy a szeldzsuk és oszmán had-
seregek egyes töredékei lassanként letelepedtek és törzsre
konaiktól elválva s az említett békés népességet magukba
felvéve maguk is ott maradtak jllandó lakosokul, holott az
úgynevezett jürükök, tureomdnoe és göcsebék ismeretlen
okokból a letelepültek életmódjának eilenallürk és valószr
nCíleg később Anatóliába érkezett törökök csapataival sza
porodva egészen a legújabb korig javtthatarian vándorlók
és kóborlók maradtak. Hogy aztán ezeken a jürükökön ter
mészeti tekintetben a t:örökségnek több nyoma látszik
meg, mint letelepült testvéreiken, az oszrnanokon, azt ,dig
kell mondanunk. A magam, igaz, hogy csupán csekély ta
pasztalatai után ítélve - men csak kevés jürüköt láttam -
első tekintetre elvadult és az oszmannaí összehasoniirva in
kabb ázsiainak látszó ember képét mutatják fel. Homlokuk
szélesebb, álluk is szélesebb, fejlik nagyobb, szemük met
szése kissé hosszúkás, de ritkán ferde, szakálluk és h:1juk
túlnyomóan barna és fekete és testük egész alkata sokkal
zömökebb mint az oszrnané. Szóval sokkal hasonlóbbak
az azerb,1jclzsáni;1khoz, nevezetesen az úgynevezett terek
mékhez és karapapakokhoz a Kaukázuson túl;" nyelvük is
feltCínően közel áll dialektikus tekintetben az azerbajdzsa
nihoz, például a kb és k kemény torokhangok használata-
ban ott, ahol n oszmán csak kvagy g hangot ejt, továbbá
ó--török szók jelentékeny szarnaban, melyeket az oszmán-
ban újabb alakúakka változtattak, vagy arab-perzsa köl
csönzött szókkal pótoltak.
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Hogy mekkora Kis-Ázsia e nornádjaínak száma, azt a tö
rök statisztika siralmas állapota miatt, sajnos, alig lehet
megállapítani. Scherzer" az aidini kerület jürükjeinek szá
mát 200.000 lélekre teszi, holott Ubícíni, Baker és mások a
turkornánok összes számát, belefoglalva a Smyrna körül
élő jürükökét is, 300.000-re becsülik. Épp úgy, mint a töb
bi nomádok, nagy fontosságot tulajdonítanak törzsekre,
ágakra és családokra való felosztásuknak; a rendelkezé
semre levő adatok szerint" Aidin vidékén a következő tör
zsek tartózkodnak: Szelge-Kádzsár, Kelesz-Kádzsár, Kara
Tekkeli, Szari-Tekkelí, Szacsí-Karaii, Eszki-Jürük, Farszah,
Kizil-Kecseli, Kara-Kecseli, Horgun, Burhan, Jel-Aldi,
Karin-Karali, Kara-Agacslí, Kirtis, Ak-Dagli, Narindzsali,
Dzsabar, Das-Evli, Csepni stb. E család- vagy klánneveknél
érdekes észrevennünk azt, hogy néhánya, úgymint
Burkhart, Narindsali és Kirtis" 111ég ma is előfordul a turko
mánoknál, Kádzsár pedig, mint ismeretes, a Perzsia trónját
bíró török család neve; ez a körülmény kétségen kívül bi
zonyítja be azt a bensőbb összeköttetést, amely e nomádok
és a Perzsia északi részén levő pusztalakók közt van. Kü
lönben e vándorlás maguknak a turkománoknak hagyo
mányában is él még; magam hallottam annak idejében a
Görgen partján elbeszélni, hogy testvéreik egy része haj
dan Rum (nyugat) felé ment és a szultánnál még ma is
nagy tiszteletben van. Igaz, hogy nehéz, sőt talán éppen
séggel lehetetlen e vándorlás idejét megállapítani; azonban
feltevésünk, hogy a jürükök és göcsebék turkomán erede
túek, már azért is nyugszik biztos alapon, mert Szulejman
és Ertogrul valamennyi embere mind turkomán volt, mint
már gyakran említettük; az oszmánok és jürükök közt levő
lényeges különbség csakis abban áll, hogy az előbbiek le
településük és idegen elemekkel való összekeveredésük
által természeti tekintetben nemzeti típusuk minden nyo-
111át elvesztették és a moszlirn műveltség hatásának inkább
ki voltak téve, mint nyájaikkal bolyongó törzsrokonaík. A
jürükökhöz azonkívül a XV. századig és talán a Transzkau-
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kázíába indított török hadjáratok alkalmával is új meg új no
mád csapatok csatlakoztak; ezért aztán típus és nyelv dol
gában tisztábban is maradhattak meg. Erkölcseiket és szo
kásaikat minden apróságukban nem ismerem; lakodalmi
szokásaik azonban az azerbajdzsaruakéíval tökéletesen
megegyeznek. Az is nevezetes, hogy sátraik nem olyanok,
mint az iráni nornádokéi, hanem hogy megtartották a kerek
közép-ázsiai alakot, '9 és hogy népköltésük hasonlóbb a ke
leti törökök szellemi termékeihez, mint a nyugatiakéihoz.

Egészen másképp van a dolog az úgynevezett hizilbas
törökökkel, akiket némelyek tévesen a jürükökhöz vagy
türkrnenekhez számítanak, pedig nagyobbára oly Azerbaj
dzsanba és a Kaukázuson túl levő vidékekre való iráni tö
rökök maradékai, akik a portának a Szefidákkal viselt há
borúi alatt részint erőszakkal szállíttattak át, részint önként
adták magukat török védelem alá. Mind e mai nap megma
radtak síita vallásuk hívei és csak félig nomád életet élnek,
minthogy télen át szegényes kunyhókban laknak és imitt
amott földműveléssel is foglalkoznak. A jürükök inkább
nomád jellegűek, mert főfoglalkozásuk a baromtenyésztés,
és csak az Aldin tartományában lakók foglakoznak erdőir
tással és favágással, amitől a tabtadsi, azaz deszkás mellék
nevet kapták, amelynek nincs semmi generikus jelentése,
amint némelyek gondolják.

A félig vagy egészen nomád törökök más kisebb töredé
ke az afsar törzs az Anti-Taurusban, akik saját hagyomá
nyuk szerint Koraszanból származnak és valószínűleg az
ott még ma is lakó afsaroknak rokonai, kik közül Nadir Sah
származott. Bátor útonállók hírében voltak és még ma is
egészen vad fickók." Továbbá a nogajiah Adana környé
kén, akik azelőtt körülbelül 20.000 családból állottak és az
utolsó krími háború után Oroszországból telepedtek oda,
jelenleg azonban már csak 2000 családra mennek.

Anatóliának legújabb néprajzi képe szerint, melyet
Wilson ezredes vázolt, a nomádokat kivéve tulajdonkép
pen már nincs is egyáltalában török eredetű ember Kis-
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Azsíaban. Ez az ::íllít:.ís azonban nem egészen igazolt, mert
ha meg is engedjük, hogy a letelepültek népi alapanyaga
görög vagy örmény volt, mégis csak annyit szabad és lehet
mondanunk, hogy keverék fajjal van dolgunk, azaz oly
emberekkel, akik a törököknek az ott talált őslakosokkal
való keresztezéséből származtak, e keverékhez azonban az
idők folyamában igen jelentékeny számú tősgyökeres tö
rök is járult, úgyhogy oly mértékben illeti meg a «török"
etnikus meghatározása, amilyenben például a franciáknak,
angoloknak, oroszoknak, magyaroknak, sőt majdnem min
den európai népnek megfelelő etnikus nevét megadjuk.
Anatólia népi allapotának hullámzasa ugyan szakadatlanul
megvan és kivált a legutóbbi időben kaukázusi láz, rurnéli
és bosnyák elemek odaözonlése által öregbedett is, azon
ban mégis megvan tömörsége által kitűnő képe, melynek
egyes vonásai már sok száz évesek és melyeket sem eltö
rölni, sem figyelmen kívül hagyni nem lehet. Megvan
ugyanis a helyi minőségnek félreismerhetetlen típusa, mely
szerint, mint Wilson helyesen megjegyzi," a kék vagy szür
ke szemű világosbarna galatíaít a fekete hajú, keskeny ar
cú és sajátságos orrú kappadócíaítól azonnal meg lehet kü
lönböztetni. A fiatal embereknek régtől fogva egész máig
meglevő vándorlási kedve miatt, melynél fogva gyakran
mindenféle vidékekre való nőkkel tértek haza, a fajok ke
resztezésének folyama még folyton halad, és annál inkább
csodálatra méltó, hogy az előbb említett sztereotip kép
mégis itt-on beleenged pillantanunk e népi zagyvalék ere
detének történetébe. Mint rendesen, úgy itt is a nyelvi, he
lyesebben nyelvjárási viszonyok terjesztenek világosságot,
és amennyire ezeket mostanig közzétették és átkutatták,
Kis-Ázsiának meglevő letelepült törökségét hasztambolira
(északon), hhudaoet idkiarira (nyugaton) és kiaramanira
(délen) oszthatjuk. Ha e három kerület nyelvjárását egy
mással összehasonlítjuk, kiderül, hogy például az elsőnek
és másodiknak etnikus magva túlnyomóan, sőt talán kizá
rólag görög volt, holott az utolsónál az elemi alkotórészek
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többsége határozottan török volt. Valamint a törökorsz.igi
görög még ma sem bírja a török ö é:; 1i, hangot: kimondani
és kemény rn.issa lhangzók.rt lágyakkal felcserél, éppen
úgy tapasztaljuk, hogy :1 kasztarnunu nyelvjárást beszélő
téísgyökeres török még ma is bojule-cs; oleuz-o; stb. ejt
bojüle, öküz stb. helyett;" e körülmény a kérdéses törökök
görög eredetű voltát legjobban bizonyítja. Más etnológiai
jelentőségCí momentum továbbá az, hogy a nevezett nyelv
járásokban, különösen a karamaruban, jelentékeny számú
olyan szó van, amely erősen emlékeztet Közép-Ázsia török
nyelvére, vagyis olyan szókincs, amely az arab és perzsa
irodalom elnemzetictlenítő műveltségi befolyásának kevés
bé volt kitéve, mint az oszmán irodalom és efendik nyel
vének szókincse, és amely ennélfogva a régi hazából ho
zott emlékeket tovább őrizhette meg. Mind e mai napig
még nem méltatták eléggé Kis-Ázsia török nyelvjárásainak
tanulmányát, azonban amint ez meglesz, azaz amint az
egyes nyelvjárásokat tüzetesen átkutatták, a Kis-Ázsia ósla
kossagaba olvadt török elemek viszonyát minőség és
mennyiség tekintetében könnyen lehet majd megérteni.

3.

Ha azonban az oszmán törökök fizikumának egységes
jellegét: az elóbb említett okoknál fogva tökéletesen tagad
juk is, ugyanazt semmi esetre sem tehetjük erkölcsi elctúle
re, azaz társadalmi és szellemi rulajdonságaíkra való tekin
tettel. Az évszázadokíg szakadatlanul múködó moszlím
mCívcltség abban mindjárt kezdettől fogva oly műveltségi
világot teremtett, amely a szeldzsukitól és még inkább a
keleti töröktől kü lönbözöu és oly mértékben vette fel kü
lönös nyugati török, vagyis oszmán mt'íue!tség alakját, ami
lyenben egyrészt: a nép C1j hazájának égövi viszonyai, más
részt a nemzet testébe felvett számos görög elemek a szel
lemi életnek okvetlenül új irányt adtak. Jóllehet mély ör-
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vény választotta el a moszlirnokat a keresztényektől, ama
zok mégis hiába törekedtek a bizánciak műveltségének ha
tása elől megmenekülni. Míg a társadalom nomád harco
sok állapotában élt, addig fejei, vagyis a vezérek a
Szeldzsukídak és az első Oszmanidák által uralkodóvá tett
perzsa-török szellemi irányban, melynek középpontja
Konia és később Brussza volt, zavartalanul megmaradhat
tak; amint azonban a törökök Európa földjén jelentek meg
és amint görög-keresztény neofiták tömegesen özönlöttek
hozzájuk, igazi moszlirn és ázsiai műveltségük épülete
nemsokára alapjában megrendült. Anatólia égövi viszonyai
célszerű ruházat és élelem elfogadását követelték; az épí
tésre is a bizánci sulus volt elöntő hatással, nem pedig a
perzsa és közép-ázsiai; ezért már Timur idejében annyira
meglepte a keleti törököket nyugati hitsorsosaik és törzs
rokonaik idegenszerűsége, hogy e fejedelem erőszakkal te
lepíttetett át kertészeket, kőműveseket, ötvösöket és egyéb
mesterembereket Rumból (nyugatról) fővárosába, a
Zerefsán partjára. Erre vonatkozó például szolgáljon az
oszmánoknál mar régóta viselt rövid kabát, amelyet szalta
nak hívnak és amely a moszlimok ruházkodására vonatko
zó törvények követőjének szemében utálat, mivel e törvé
nyek szerint csak abát, dzsubbét, hirkát és egyéb bokáig
érő és bizonyos testrészek körvonalalt gondosan leplező
felső ruhát kellene viselni. Éppen így van a dolog a szakáll
leborotválásával, mely szokást I. Szelím szultán honosított
meg, amelyen a többi mohamedán, különösen a közép
ázsiai török a legnagyobb mértékben megbotránkozik és
amely az igazhívő szemében éppenséggel a vallás megta
gadásának jele. Ezek mellé még más szokások és erköl
csök sorakoznak, amelyeket: csak a bizánci görög hatás
eredményeinek tekinthetni.

Három főáramlat mutatható ki az oszmán törökök erköl
csi életében. Az elsőnek erősen kifejlett perzsa jellege van
és az ottomán állam megszilárdulásáig, nevezetesen Szíria
meghódításáig tart. E korszak alatt az irodalomban és a
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mindennapi életben a szeldzsuk-iráni befolyás jutott ura
lomra, amelynek maradványaként egyebek közt az a szo
kás is tekinthető, hogy a tavaszi napéjegyenlőség idejében
egymásnak édességet adnak ajándékul; e szokás a perzsa
noruz-ünneptól származik és manap csak a főbb rendűek
nél dívik. Perzsa hatásra emlékeztetnek e fejedelmi címek
kán és bünleiar; a khudavendkiar rövidítése, továbbá az,
hogy az oszmán nyelv perzsa szókat és kifejezéseket na
gyon kedvel, ami az oszmán irodalom első korszakát jel
lemzi. Abban a mértékben, amelyben az oszmánok az arab
elemet meghódították, az arab, jobban mondva moszlím
hatás nyelvükben és erkölcsi életükben mindinkább na
gyobbodik. A társadalom szigorúan moszlim szabasuva
lesz és még a nép nyelvében is a legszokásosabb fogalma
kat is arab szókkal nevezik meg. Ez az oszmán műveltség
második szaka; a harmadik Európában való letelepedésük
kel kezelődik. Abban az időben a felsőbbrendű társadalom
már annyira megtelt görög elemekkel, hogy nemcsak
egyes nagyvezéreknek, hanem nagy tekintélyű ulemáknak
ereiben is csörgedezett görög vér; hiszen a bizánci értelmi
ség java része a győzőkhöz csatlakozott, és nemcsak a po
litikai közigazgatásban, hanem még az egyházi életben is
támadtak olyan intézmények és méltóságok, amelyek az
ázsiai moszlim világ igazi szellemével ellenkeztek és ame
lyeket a keleti mohamedánok mint a törvénnyel ellenkező
ket elítélnek. Csak az a hatalom és tekintély, melyet az osz
mánok a próféta tanításának Európában szereztek, tüntet
hette fel e kíhagasaíkat és bűnös újításaikat szebb színben
a keleti rajongók szeme előtt; voltaképpen azonban az ara
bok, perzsák, inclusok, afgánok és közép-ázsiaiak az osz
mánokat mindig olyan hitsorsaiknak tekintették, akiknek
erkölcseiben és szokásaiban mindig elég ídegenszerút és
meglepőt találtak, anélkül azonban, hogy ez eltérésük ter
mészetéről és okairól számot adhattak volna.

Tekintve azt a merev centralizációt, amellyel Isztambul,
e műveltség főszékhelye, az ottomán császári birodalom
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legtávolabbi tartományain a XVI. század közepe óta ural
kodott, egyáltalában nem csodálkozhatunk azon, hogy e
különböző népek műveltségének tarka mozaikjából álló
erkölcsi összesség minden akadályon díadalrnaskodhatott
és az ó-török nemzeti erkölcsök annyi vonását megsemmi
síthette. Oly társadalom, amely idegen szellem vívmányai
nak kölcsönvett pompájában tetszeleg, természetesen ke
vésre becsüli saját régi műveltségének egyszerű, de jó vo
násait. Az oszmánok szemében is már a XVI. század elején
megvetés tárgya volt a törökség (türhlule) és a durva, bár
dolatlan fogalma azonos volt e jelzővel: török. Az iszlám
mindenkor és mindenütt nagymértékben arra törekedett,
hogy híveit nemzetiségükből kivetkóztesse, azonban na
gyobb sikerrel sehol sem működött, mint az oszmán törö
köknél. Ha tehát a mai oszmánok erkölcsi képében pusz
tai hazájukból magukkal hozott szokásaiknak egyes voná
sait keressük, a következő csekély nyomokra fogunk talál
ni. Anatólia belsejében és nevezetesen Tokat, Szivasz és
Engürü törökjeinél a gyermeket születésekor még mindig
behintik sóval vagy bekenik hájjal, mint a kirgízeknél; a
bepólyázás módja is ugyanaz; a szülés fájdalmaitól megle
pett asszonyt azonban nem ijesztgetik puskalövésekkel és
másféle zajjal, mint Azerbajdzsánban vagy a pusztán, ahol
ilyes pokoli lármával akarják a gonosz szellemeket elriasz
tani. A nász szertartásáról megemlíthető, hogy a menyecs
ke ugyanazon ünnepiességgel vonul férje házába, azonban
nem lóháton, hanem gyaloghintóban, és valamint a kírgí
zeknél, úgy itt is szigorúan meg van tiltva a nőnek, hogy
arcát ipa előtt: megmutassa vagy ipát és sógorait nevükön
szólítsa. A lakodalmi mondókák és dalok az azerbajdzsáni
akhoz hasonlók, azonban a lealim-tvxv: (a menyasszony
árának) legcsekélyebb nyoma is már rég eltúnt."?" A házi
szerek közt az üst (kazán) még mindig azt az előkelő he
lyet foglalja el, mint a nomádoknál; a janicsároknál köztisz
telet tárgya volt és valamint a közép-ázsiai nomád óvako
dik a sátorban az üstnek vagy tűzhelynek háttal fordulni,
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úgy a janicsárok is a legnagyobb sértésnek tartották, ha va
laki a csapat üstje (bölük kazaní) mellett elment anélkül,
hogy meghajolt volna. A fegyverforgatás meg a ló és álta
lában az állattenyésztés iránt való szeretet is emlékeztet az
oszmánok régi életmódjára; az egészen görögös oszmán
Karaman völgyeiben még mindig ugyanazon fajú juhot le
geltet, amelyet turkornán elődjei a Jaxartes és a Tedzsen
partjairól magukkal hoztak, és amely még hat évszázad fo
lyamán sem vesztette el jeles tulajdonságait."

Ami azonban a mai oszrnánban kiváltképpen jellemzi a
törököt, az erkölcsi tulajdonságainak összessége, amelyből
a moszlím világnézetnek erősen látszó árnyalatai mellett is
mindenütt kicsillan az igazi török-tatár életbölcsesség alap
színe és amelyben a törökség a népi alkotórészek idegen
eredetű elemei fölött kétségtelenül győzelmeskedett. Ha
sonlítson bár arcvonásaiban és testalkatában görögre, ör
ményre vagy cserkeszre, legyen bár a legtarkább etnikus
összekevereclésnek példája, az oszmán az ő tekintetével és
fellépésével, mozdulataival és viselkedésével mindig tős
gyökeres töröknek fog mutatkozni. Nehézkes és módos,
jéghideg komolyságú és oly htggadtsagu, amilyent csak
belső Ázsia pusztájának sátorlakójánál tapasztalunk. E te
kintetben a nyírott szakállú, európai szabású finom posz
tókabátot, glacékesztyút, és lakkcipőt viselő török szakasz
tott olyan, mint egy nagy prémes kucsmát és csíkos alad
sat viselő, ritkás szakállú, ferde szemű, vad külsejű testvé
re. A tüzes vérű és mozgékony görögöt és cserkészt nem
is akarjuk vele összehasonlítani; de még az arab is, ámbár
szintén magán viseli mine.len tette az iszlám nirvanájának
bélyegét, mégis kevésbé komolynak és sokkal élénkebb
nek mutatkozik, mint az oszrnanlí, akinek ~1 férfi méltósá
gáról és az erényről való fogalma szerint a nevetés, dalo
lás, ugrálás, táncolás, kiabálás, sietés vagy felhevülés és ki
vált a bőbeszédűség a legnagyobb mértékben illetlen vagy
éppen büntetésre méltó. E felfogással karöltve jár az az
igazi derékség és becsületesség, amely miatt az oszmán
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(kivéve a bizantinizmus örökségébe lépett konstantinápo
lyi efendik osztályát) egész Elő-Ázsiában és Európában is
páratlan. Az anatóliai földműves, aki szorgalmasan szánt,
vet, aki bárány türelmével viseli el a mélyen süllyedt tiszt
viselő osztály minden sértését, aki évszázadok óta zúgoló
dás nélkül áldozza fel javát és életét fejedelméért és vallá
sáért, aki házi túzhelyénél szende és szerény, a csatatéren
pedig a világ legjobb katonájának hírét vívta ki magának,
az ilyen dicső és elragadóan szép jellemű ember, aki józan
sága miatt még a műveltségével annyira büszkélkedő nyu
gati kereszténynek is például szolgálhat, a moszlím Ázsiá
ban páratlan, legföljebb talán a derék és talpig becsületes
kivai üzbég fogható hozzá. Mily örömmel gondolok arra a
szíves vendégszeretetre, amelyet utazásom alatt Anatóliá
ban törököknél élveztem' Az utast csendes és benső barát
sággal fogadják, tisztelettel halmozzák el, étel, ital javát
rakják eléje az asztalra, a ház apraja-nagyja azon buzgólko
dik, hogy vendégének kedvében járjon, és csak ha az utas
másnap reggel jól tartott és megnyergelt lovára száll, akkor
intézi hozzá a gazda egész félénken ezt a kérdést: «Ki vagy,
honnan jössz és hova mégy'" Ha az ember az élvezett jót
meg akarná fizetni, azt a legnagyobb sértésnek tartanák.

Ezekben és egyéb jeles tulajdonságokban hű maradt a
kis-ázsiai török az ő törzséhez és ezt a törökséget nem bír
ta és nem bírja semmiféle vérkeveredés meg idegen mű
veltség befolyása megsemmisíteni. Ezen annyival inkább
kell csodálkoznunk, mivel az iszlám az oszmánok nyelvé
re és irodalmára oly pusztítóan hatott, amint a törökség
semmi más törzsénél nem tapasztaljuk. Midőn az oszmá
nok Kis-Ázsiában megjelentek, még azt a belső-ázsiai török
nyelvjárást beszélték, mely csekély eltéréssel valamennyi a
Thíen-San és az Urál közt lakó töröknek sajátja volt és
amely sok tekintetben az ujgur nyelvjárás rokona volt. Ezt
az akkor szokásos személynevekkel lehet bebizonyítani;
Urkhan, Er-tograul, Güntokdi, Szari-Jajli, Turgut-Alp,
Konguz-Alp, Ajgir-Alp, Aj-togdi" meg a többi az első osz-
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mán történetírók műveiben ránk maradt ó-török tulajdon
nevek ugyanis éppen olyan alakban ugyancsak mint török
tulajdonnevek fordulnak elő a Kudatku Bílikben és a
Ghazneviclák króníkásainál is. Az oszmán államnak ama
régi korszakából való irodalmi mutatványok egyáltalában
nincsenek; a legrégibb törökül írt történelmi művek ugyan
is, például a Teuarihh-i Al-i Szeldzsuk és Ásik-Pasazade
történelme, II. Murad szultán idejéből valók és voltakép
pen édeskevés olyat: foglalnak magukba, amit régibb korú
nak lehetne tartani, ámbár e művek a késöbbí törökök közt
hírhedtek lettek, mint leaba türkcse, azaz durva török
ségúek. Legföljebb néhány ma már elavult szó van ben
nük, mint <.Sy haj, nem, cd_.il ö11., dicséret, ül:9 kat, mellett,
)_ii ulu, nagy stb. vagy néhány nyelvtani alak, amely ma
már feltűnő; különben kevésbé török e művek szövege a
mai azerbajdzsáninál, amiből aztán már jelentékeny átala
kulást következtethetni, úgy, hogy egészen könnyen érthe
tővé válik, hogy az oszmán nyelvjárás már a XV. és XVL
században élt irodalmi nyelvében azzal a roppant tömeg
kölcsönvett arab-perzsa szóval, amelyet egészen a leg
újabb korig használt Ez irodalmi kegyetlenkedés követ
keztében még partikulák alakjában is a népnyelvnek szin
te nélkülözhetetlen szavai közt is honosodhatott meg az
idegentől kölcsönvett szó és a népnek meg a művelteknek
nyelve annyira eltért egymástól, hogy e sorok írója gyak
ran lehetett tanúja, hogy efendik társaságában valamely tit
kos beszélgetés folyhatott anélkül, hogy a jelenlevő török
szolgák gazdáik török nyelvét megérthették volna.

Hogy ily körülmények közt nepirodalomrol nem lehetett
szó, az könnyen érthető. Anatólia legalsóbb rendű népé
nek olvasmánya a Birgeuin és egyéb vallásos könyveken
kívül nagyobbára Ásik-Caríh költeményeiből és az úgyne
vezett meddahok elbeszéléseiből, hikjaetekhől áll, amelyek
szerkezetükben ugyan egyszerűek, nyelvükben azonban
nem oly igazán torökösek, mint: a tokatí, szrvaszí és
engürüi parasztok nyelve; nyelvi érték tekintetében tehát
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hátrabbra valók az azerbajdzsáni nyelvjárás irodalmi mutat
ványainál. E népies költemények tartalmát illetőleg megje
gyezhetjük, hogy tárgyuk nagyobbára hasonló arab és per
zsa költeményekből van véve és hogy csak kivételképpen
dicsőítenek bennük valamely nemzeti betyárt, népiesen
beset," némelyikben Hodzsa Naszreddinnek, e török Bo
lond Istóknak bohóságaíról van szó, a harcias ifjúságnak
pedig Koroglu meséiben telik kedve; ez itt természetesen
mint buzgó szunni szerepel és a síita eretnekek ellen kö
veti el hőstetteit. Itt ki kell emelnünk, hogy Csarnli-Bel, '6

Köroglu hőstetteinek híres hegyi színhelye, tulajdonkép
pen Kis-Ázsiában van és hogy a kurd hegység eleje az
Erzerurnból Bajezídba vezető úton még ma is Koroglu
eapiszi, vagyis Köroglu kapuja nevet viseli." Csak az ana
tóliai törökök népdalain, amelyek többnyire négy- vagy
nyolcsoros költemények, látszik meg némileg a török nép
szellemének bélyege, de még inkább közrnondasaíkon és
péklabeszédeíken, amelyek közül sok oly hamisítatlanul
maradt meg, hogy a turkománoknál és a kivaí üzbégeknél
még most is szóról szóra feltalálható.

A valóságos török nemzeti szellem legcsekélyebb nyo
mait azonban az úgynevezett sarkik, népdalok vagy job
ban mondva szerelmi dalok, árulják el, amelyek részint
mCíköltőktől származnak, részint azonban valamely hárem
tehetséges lakójától költve a nép ajkára szállnak, tehát vol
taképpen nem tartoznak magának a népnek költői tenné
keíhez. Sarki szó szerint a keleti, a keletről származó, ami
bizonyára jellemző célzás e költemények szellemére,
irányára és szerkezetére, amely az arabok és perzsák ha
sonló műveinek mintájára van képezve, tehát keleti, de
nem török. Lakomák alkalmával e sarkikat valamely hang
szer, például hanun (hárfaféle) és keman (hegec!Cí) kísére
tével, egyébkor pedig a def/vagy dombele (fél vagy egész
dob) ütemes szavával éneklik, ahogy leginkább táncoló le
ányok szokták. A zene maga tisztán keleti, azaz perzsa ere
detú, ó-török dallamok már csak a jürüköknél fordulnak
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elő, akiknek orrhangon előadott: búskomor dalai erősen
emlékeztetnek a turkomanok és kirgizek éneklésére. Azt
talán az előzmények után alig kell mondanunk, hogy e
sarkik nyelvében idegen, azaz arab-perzsa szók csak úgy
hemzsegnek; és habár e dalok a nép ajkán élnek, mégis
némely ritkább kifejezésüket mind e mai napig sem érti :1
nép, hanem akárhány versszakukat csak úgy gépiesen
éneklik el.

Itt következik e sarkik néhány példája.

1. Szöveg

Bir suhi sziternkiar beni szald: jene clerc.le
Kojclu su bcnim basimi bin türlü keclercle
Csün görmüs icli c.lic.lelcrim vakti szeherc.le
Bir miszli melck zat peri c.lzsinszi bescrdc.

Refrain
Ah handa c.lir ol nazeninirn gelrnec.li nerde
Szevc.lim ne dcjcjim terk ec.lernern hajr ü sere.le.

Forclít:1s

Egy kegyetlen gonosz nyomorba dontötr engem,
Az szegény fejemet ezer hajba keverte;
Miclőn meglátta szemem kora reggel,
Olyan volt, mint az angyal meg emberi alakú tündér.

Refrain
Ah, hol van az a szépem, hogy nem jött el?
Szerelmem mit használ, jóban rosszban cl nem hagyhatom.

2. Szöveg

Ask ehli mausuk szevrnez ic.li csün ujb olsza
Bu dere.le deva ejlejemez bin tabib olsza
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Aglar su benini halirna bin garíb olsza
Bir görclü gözüm hír daha görmek naszíb olsza.

Refrain
Ah, hol van az a szépem, hogy nem jött el?
Szerelmem mit használ, jóban rosszban el nem hagyhatom.

Forclít::ís

A szerelmes nép nem szeretne, ha bűn volna,
E bajban nincs orvosság, bar ezer orvosa volna;
Megsiratná ez állapotomat, bár ezer idegen volna is;
Bár azt, akit egyszer látott szemem, csak még
egyszer láthatnám'

3. Szöveg

Bülbül güle rnedzsbur iken gülzarini bekler
Pervane dahí janmaga ask narini bekler
Ku! kendiszinin vak'ída jarini bekler
Bir hailí zeman oldu gönül jarini bekler.

(Ugyanaz a refrain)

Fordítás

A csalogány a rózsáért epedve rózsaskertre vágyik,
A lepke, hogy megégjen, a szerelem lángjára vágyik,
A szerelem rabja almában kedvesére vágyik;
M:'ír sok ideje az én szívem is kedvesére vágyik.

4. Szöveg

Kasi keman szín nu dsivan
Dsan u dsíhan szín alaman
Szen raksz ejle ej gülficlan.
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Fordítás

Íves a szemöldököd, ifjú lányka,
Lelkem s világom vagy. Jaj, jaj'
Táncolj hát, hej rózsaagam:

S. Szöveg

Bulunrnaz szevdigím miszli akranin
Bir elmasz pare durri dune mi szeri
Hep alem esziri nalanin szenin
Szen bir afet zename mi szen.

Fordítás

Nincsen szeretőmnek mása társai között;
Talán egy darab gyémánt vagy gyöngyszem vagy te'
Nagyon jajgat a világ, a te foglyod;
Talán a világ csudája vagy te?

Igaz, hogy a műköltés e termékein kívül itt-ott különö
sen a jürükök és turkománok meg a kararnani föle! népe
között néhány eredeti népköltemény és verses hősmonda
vagy vallási történet is akad, azonban azok nyelvében is
hemzseg a perzsa-arab sallang és az egyszerűségével elbá
joló török népköltésnek, amely még az iráni törökök közt
is fenn bírt maradni, ott már alig akadhatni nyomára.

A legnagyobb nehézség, amelyre a néprajzfró az osz
mán törökök leírása közben talál, határozottan számuk
nagyságának megállapítása; e kérdés megoldását a török
kormány mindeddig még nem kísérletre és azok az euró
pai szerzők, kik Törökországról írtak, emiatt szintén csak
határozatlan és megbízhatatlan értesülésük alapján szólhat
tak hozzá. Ez különösen Ubicini-nek még mindig irányadó
statisztikai adatára illik, amely szerint az ottomán császári
birodalomban 14.000,000 török van; ezt az adatot az illető
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utazó a Porta köreiben hallotta, melyek a török nemzetisé
gű alattvalók számáról már csak azért sem értesülhettek jól,
1. mert mindeddig szabályszerű népszámlálást nem rendel
tek el, 2. mert a legjobb esetben a különféle alattvalók osz
tályozása alkalmával csak a vallási különbségből indulná
nak ki és nem a nemzetiségből, 3. mert talán rendelkezé
sünkre levő statisztikai adatokban a népesség rendkívüli
hullámzása miatt nem bízhatunk meg. E hullámzás alatt azt
értjük, hogy az utóbbi két évszázadban törökök és tatárok
költöztek be az egykori Törökország azon részeiből, ame
lyeket Oroszországnak engedett át; ez a beköltözés néha
nagyobb terjedelmű volt és ez gyarapította időnként az
oszmán törokséget úgy, ahogy politikai nagyságának el
múlt idejében is ilyen beköltöző elemek táplálták és meg
szilárdították. Ugyanígy áll a dolog a beköltözött cserke
székkel is, akiknek ugyan néha 75 százaléka is elvész, töb
bi]e azonban, mint a tapasztalás bizonyítja, a törökségbe
olvad. Ha tehát a nagy véradót, - mert a hadsereg na
gyobbrészt törökből áll, - és Anatólia törökjeinek ijesztő
mértékben terjedő elszegényedését tekintetbe vesszük, ak
kor, habár meg is engedjük, hogy beköltozésból bizonyos
mértékben gyarapodik a törökség, Ubicini-nek előbb emlí
tett számadatát tetemesen le kell szállítanunk és körülbelül
csak 10.000,000-ra szabad a törökök számát becsülnünk.

Hogy vajon ez a szám a múltban, vagyis az oszmán ha
talom fénykorában, sokkal nagyobb volt-e vagy nem, azt
csak gyanítani lehet, de biztosan meg nem állapíthatni.
Moszlim vallású heterogén néptoredékeknek az oszmán
törökség uralkodó elemébe való felvétele az első
Oszrnanídák hatalmának megszilárdulása óta folytonosan
járta és IT. Mohamed meg I. Szulejmán idejében bizonyo
san nagyobb mértéket ölthetett, ámbár a társadalom alap
feltételei akkor sem a törökségben, hanem az iszlámban ta
lálták fő erősségüket. Csak a katonai szervezetben és az ál
lami életben hatott a törökség éltető szellemként. Ebben
jutottak teljesen érvényre ama világnézet előnyei és ama
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fényes egyéni tulajdonságok, amelyek az igazi törökséget
jellemzik; innen van, hogy oly rendkívüli eredményeket ér
tek el, amelyeken a történelem kutatója méltán elámul.
Nem tarthatjuk puszta véletlennek, hogy néhány kalandor
harcosnak sikerült fegyveres erővel oly birodalmat alapíta
nia, amely három világrészre való kiterjedésével és külön
böző nyelvCí, hitú és fajú népeken való uralmával még a
fénykorában levő római államot is felülmúlta. Nem' A si
kert itt két világnézet uralkodó eszméinek egyesülésében
kell keresni; mert valamint a fajok keresztezése a test ne
mesedését és tökéletesedését segíti elő, úgy az ázsiai mosz
lim müveltség és a nyugati keresztény polgárosodás egy
beolvadásának is valóban rendkívüli sikert kellett létrehoz
nia. Az oszmánok, kik pusztai hazájukból az ural-altaji faj
erényeit, úgymint vitézségét, becsületességét és patríarká
lís érzelmeit hozták magukkal és ífjúkorukat úgyszólván a
moszlim-perzsa múveltség égisze alatt töltötték el, a világ
raszóló események színpadjára való felléptekor annyi gö
rög-szláv elemnek magukba való olvasztása által sokkal
közelebb jutottak a nyugati mCíveltség szelleméhez, mint
ahogy általában hiszik az emberek. A Mikhail-Kőszék,
Evrenoszok, Szokollík és Ibrahimok keresztény eredetüket
sohasem tagadhatták meg; egyikük még mitológiai alakok
szobrait is vitette a budai királyi várból Isztambulba; e fér
fiak vezérlő szerepe nem múlhatott el nyomtalanul a társa
dalmi és állami életben. Az efendik osztálya, azaz a tisztví
selővilág vagy a társadalom magasabb rendje már I.
Szulejmán idejében elvesztette vala ótörök jellegének nem
egy momentumát, azét a török nemzeti jellegét, amely ál
lamot alkotni bírt, de az államfenntartás művészetéhez so
hasem értett: és amely még a legkedvezőbb esetben sem
bírt volna az életre ébredő európai szellem rohamának el
lenállni. Holott a múlt századokban ~1 közép-ázsiai officina
genttumbol Ázsia nyugati része felé tódult nomád lovas
csapatok pusztító viharokként a keleti művelt országokon
csak átszáguldtak anélkül, hogy hatalomnak maradandó

651



nyomát hátrahagyták volna, az oszrnánoknak sikerült a ma
gukba fölvett árja népelemek segítségével azt az óriási álla
mot megalkotniuk, amely nagyságával magát a római csá
szárságot is felülmúlta és amelyet a keresztény Nyugatnak
egyesült hatalma csak évszázados küzdelem után dönthe
tett meg. Ha az oszmánok török birodalma ahelyett, hogy a
magyarokkal, németekkel és olaszokkal hosszú harcokat ví
vott végig, figyelmét arra fordította volna, hogy a háta mö
gött szétszórtan lakó török ajkú rokonait összeszedje és
megerősítse, és ha az összes törökséget a Tíen-santól és az
Altajtól elkezdve egész a Krímig és a Dunáig saját érdeké
nek körébe vonhatta volna: mindenesetre a legnagyobb
fegyveres hatalommá válhatott volna, amelyet a világ vala
ha látott, és végzetes szövetségesként léphetett volna fel a
nyugati műveltség ellen. De ehhez nem volt az oszmánok
nak elég államférfiúi értelmük; az iszlámnak nemzeti
etlenítő hatása alatt sohasem gondoltak keleti testvéreikre,
sőt alig ismerték őket, és minthogy az oszmánok mint a tö
rök nernzettestnek legtávolabb nyugatra jutott őrszemei ha
zájuk földjétől elszakadtak és szellemi közlekedés, meg
időnként utánuk jövő rokon csapatok által meg nem erő
södhettek, a törökségnek az állarnfenntartáshoz nélkülöz
hetetlen jeles tulajdonságai is szükségképpen lassanként tü
nedeztek és a törökséggel együtt az oszrnansag állami te
kintélyének és hatalmának is el kellett vesznie.

Ha tehát az oszmánokban azt a török népet látjuk, amely
egykori politikai hatalma által az egész néptörzsnek fényét
leginkább növelte, akkor másrészt a török népcsalád azon
ágának is kell tekintenünk, amelynek sorsa e népfaj világ
történeti jelentőségének úgyszólván záradékát képezi. Ha
ugyanis a törökség összes számát 24 millióra tesszük, azt
látjuk, hogy fele elvesztette politikai önállóságát és Orosz
ország vezetése alatt oly műveltség felé közeledik, amely
eddig megvolt moszlim műveltségének szellemével ellen
kezik; hogy tehát oly úton halad, amely részint az oroszság
ban való elveszéséhez, részint pedig mai műveltségi állapo-
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tában való tespedéshez vezet, amelyen azonban török nem
zeti fejlődését semmi esetre sem érheti el. Nem sokkal de
rültebb a törökség másik, most még politikai függetlenség
ben élő töredékének jövője sem, minthogy a túlnyomó eu
rópai hatalomtól nagyon szorongatott oszrnanoknak és
azerbajdzsániaknak most, miután évszázadokig nyögtek az
ázsiai moszlim világnézet béklyóiban, sem akaratuk, sem
erejük nincsen annyi, hogy magukat összeszedjék és a nyu
gati világnak mindent legyőző szelleméhez való alkalmaz
kodásuk által a végromlástól megmeneküljenek. Őket is
ugyanaz a sors fenyegeti, amely máris idegen uralom alá
került testvéreiket elérte; bármilyen formájú lesz is az a ru
ha, amelyet a divatosító és európaiasrtó hatalom rájuk acl,
annyi bizonyos, hogy török nemzeti szabása semmi esetre
sem lesz. A törökség etnografusa tehát nem hallgathatja el
leírása végén azt a megjegyzést, hogy olyan emberfaj képét
festette le, amely, jóllehet a múltban világtörténeti jelentő
ségű volt és óriási átalakulásokat idézett elő, nemzeti fenn
maradásának alapját nem bírta megvetni és most részint tel
jes megsemmisülése, részint lényeges átalakulása felé siet.
És ezt a kegyetlen végzetét alig fogja a törökség elkerülni.
Mihelyt az ókor népei közt először megjelent, a szüntelen
háború és a nyers erő képét viselte és három világrészben
való hatalmi állását csak addig védhette meg, míg az új és
jobb világrend fényes sugarai az állami és társadalmi elnyo
morodás sötét árnyait el nem oszlatták, és amint e sugarak
mine! fényesebben s melegebben ragyogtak, e népfaj jelen
tőségének is ködként kellett szétfoszlania.

JEGYZETEK

' V. ö. Mirchoncli história Seldschukiclarurn, Persice cdídit Dr.
JA. Vullers (Gissae 1837) 4. I.

' V ö. a 464 lapot.
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' E neveket nagyobbára hibásan írják .JJilu' helyesen Sonhar,
azaz sólyom, Jy.1,) Er-tograul, azaz férfiak összeaprító-
ja.":" Güu-togdu a. m. napkelte és mint a Kudatku Bilikben
látható, tudvalevőleg egy ujgur fejedelem neve is.

' Karadzsát Zínkeísen (Geschicht:e des osmanichen Reiches, I,
61.) tévesen Schwarzenbergnek fordítja: ugyanezt: a híbár
Nöldeke is elkövette Ncsrit: fordítva, midőn (Zcítschnfr cler
deutschen morgenlandischcn Gesellschaft, Xlll, 193.) a
~I.Ji szót Schwarzburgennek írja. Pedig earadzsa törökül
a. Ill. őz.

' V. ö. Zinkeisen, I, 56
'' V. ö. Dr. W. Heyd, Gescichte des Levantehundels, l, 587.
" Kosze törökül annyit tesz, mint gyérszakállú, ezt a mellékne

vet a törökök adták e görögnek. Míkhail Köszétól szárma
zott egy később nagy tekintélyű oszmán család, melynek
neve Mihaloglu (Mihályfi) volt.

" llycn hely például Iszparta Adalia kerületében, melynek gö
rög lakosai nemcsak mohamcd.inok, hanem e vallásnak fa
natikus hívei.

'' V. ö. Zinkciscn, I, 80.
"' Die Türkeí und deren Bewohner, in íhrcn naturhístoríschen,

physiologischen und pathologísschen verhaltníssen von Dr.
Lorenz Riegler (Wien 1852), l, 149-150.

11 V. ö. Rev. Henry .J. van Lennep, Travels in Asia Minor (Lon
don 1870), 11, 294

1
' V. ö. ezeket: júrű a. m. koborolni, menni; göcs a. m. útra

kelni, kóborolni.
1
-' Lásd e szót eredetét a 463. lapon.

1
' V. ö. Yule-nak Marco-Polo-kiadását, l, 44.

1
' V. ö. a. 703 lapot.

1
" V. ö. a Geographische Mittheilungen 0874) 312. I.
17 Ezekért az adatokért hazánkfiának, Stab Simon úrnak tarto

zorn köszönettel, aki több évtized óta Szmirnában élő föld
birtokos és Törökország nyelveit épp oly alaposan ismeri,
mint népi, gncbsági és társadulmí viszonyait.

'" Borkhan és Narindsali a jornutok klanjaínak a neve, Kírus
pedig, ha nem csalódom, a szaloroknal fordul elő.

1
'
1 V. ö. a van Lennep id. művében, ll, 216. közölt rajzot.
'

11 L. Sir Charles Wilson ezredes művét, Notes on the geogra-
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phy of Asia Minor made during jorneys in 1879-82, a
Procedings of the Royal Geographical Society 1884. júniusi
füzetében.

21 id. múvc.yll. lapján.
" Lásd Thury Józsefnek »A kasztarnuni-i török nyelvjárás- című

dolgozatai (Budapest, 1885).
'
5 A earaman juhok húsa éppen olyan jó és ízletes, mint a kö

zép-ázsiai kovérfarkúaké Az azerbajdzsáníak dombelli ju
hai ugyanazon fajból valók, de korántsem oly jók, amit lr::ín
kevésbé dús legelőjének tulajdonítok.

2
'' Ezeket a neveket az arab betúvcl ín szövegek igen gyakran

hibásan közlik. Például cSJ\.....,,, _)Li szar/ hali van 0) ... .a. 

cs-L.4 szari ja/Ii, sárga íjas helyett, J__,y..l,) er-togrul
J__,ly..l,) cr-tograul helyett, ~I .w,I ajgid-alp ~\ fa.I
ajgiralp helyett, (ajgir ugyanis a. m. csődör, ajgid pedig
nincs is törökül), J~ szonkur Jw.:;, sonkar (sólyom)
helyett stb.

" Bese a török pasa szó változata és annyit tesz, mint vezér, fe
jedelem, a bas, azaz fej szóból. Hasonló hangcserc észlel
hető az lli mellett lakó tarandsík nyelvében is; ott szintén
best ejtenek basa helyett. L a 'Í 18. la pot.

'
6 Csamlu-Bel (fenyőhárs) ama hegylánc neve, mely Tokuttól

délnyugati irányban húzódik.
" V. ö. Vándorlás.nm és élményeim Perzsiában (Pest, 1867.)
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UTÓSZÓ 

Ahogy az utazó hosszú kapaszkodás után magaslatra
hág, ahol egyszerre bontakozik ki előtte a már megtett út
és a még megteendő összes szépsége és nehézsége, úgy
mutatja be A torolefa] mindazt, ami 1885-ben a törökség
ről tudni lehetett. Fontos csúcsot jelent ez a mú Vámbéry
életművében, olyan magaslatot, amelyhez hasonlóra talán
nem is jutott fel még egyszer hosszú tudományos pályája
során.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ma, a 21. század
elején is mindent úgy látunk, ahogy azt annak idején ő lát
hatta. A tudomány folyamatos változásban van, s a tegna
pi ismeretek ma már másképp ágyazódnak be a tudásunk
ba. Akadnak természettudományok, amelyek művelői szá
mára egy öt évnél régebbi közlés tökéletesen haszontalan.
Elvégre, ha hasznos volt a munka, az addigra már beépült
a tudományba, s az új eredmények az igazán fontosak.
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Ugyanakkor a humán tudományokban nemcsak az igaz,
hogy jó esetben öt évbe telik, amíg egy közlemény célba
talál, hanem az is, hogy utána sokkalta tovább marad a tu
dományos vérkeringésben. Egy biológus, hacsak nincs
tudománytörténeti érdeklődése, aligha fogja állat- és nö
vényrendszertani ismereteit Darwin, netán Linné munkái
nak első kiadásán pallérozni. A humán tudományok műve
lője azonban éppen azt nem engedheti meg magának,
hogy vissza ne menjen az eredeti forrásokig. Ebből követ
kezik az is, hogy a humán tudományokban egy-egy szöveg
azután sem veszíti el jelentőségét, ha eredményei már be
épültek a tudomány várának falaiba. Ahogy Beethoven
muzsikája nem érvényteleníti Haydnét, netán Schopenhau
er bölcsessége sem szorítja háttérbe Spinozáét, úgy élnek
a humaniórákban egymás mellett és egymásra épülve a kü
lönféle korszakok tudományos eredményei is.

Ez a kép csak távolról látszik ennyire ideálisnak. Az el
múlt másfél-két évtizedben már-már tfpushibává lett, hogy
a tudományban megszólalni kívánók vagy úgy érzik, hogy
a tudományos elbeszélés olyan, mint a palimpszeszt,
amelyben az eltörölt szövegek helyére bármit írhatunk, s
nem kell tekintettel lennünk munkánk előzményeire, vagy
pedig, s ez a másik típushiba, úgy keverik össze a külön
féle tudományos vagy annak látszó szövegeket, akár a lel
kes gimnazista az önképzőkörben. Ez a párhuzamos jelen
lét, ez az egyidejűség azonban korántsem jelent rendezet
lenséget. Ha egy mások által közölt szöveget a kezébe vesz
és azt értelmezni akarja, a tudós először azokat a jegyeket
keresi, amelyek alapján megállapítható, hogy a kérdéses
mű mennyire felel meg a tudományos munka formai kö
vetelményeinek. Azonban a legimpozánsabb biliográfia és
a leggondosabb jegyzetelés sem jelent garanciát arra, hogy
valóban tudományos értékkel találkozunk. Ezek nemegy
szer csak sallangok egy áltudományos mű testén. Éppen
ezért elengedhetetlen a mű tatalmának a vizsgálata. Ennek
során a késői olvasó arra kíváncsi, hogy a munka mennyi-
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ben felelt meg a tárgyáról a maga korában létező tudoma
nyos ismereteknek.

VÁMBÉRY MUNKÁJÁNAK TÁRGYA

E két elemet korántsem véletlenül kapcsoltuk össze.
Semmiképpen sem lehet tudományos értékű az a mű,
amely nem marad szorosan az általa választott targy kere
tein belül. Mindez nem jelenti azt, hogy a tudós szerzőnek
ne lehetne saját véleménye, netán ne akarhatná azt kifejez
ni, azonban óvakodnia kell attól, hogy az általa választott
téma kapcsán olyan dolgokat is elóhozzon, amelyeknek
ott nincs keresnivalójuk. Vámbéry, aki párhuzamosan több
műfajban is alkotott, mestere volt annak, hogy mindig az
adott témához illő műfajt válassza, s szigorúan annak kere
tein belül fogalmazza meg a mondanivalóját.

Kijelentésünk második része látszólag teljesen evidens,
azonban a mai kor embere mégis rendre hajlamos megfe
ledkezni arról, hogy a tudomány éppúgy saját korának
gyermeke, mint a művelődés bármely más terméke. Ké
zenfekvő példa, hogy manapság Kopernikusz nem nagyon
büszkélkedhetne a maga heliocentrikus világképével, s
már egy kisiskolás is ftgyelmeztethetné Kolumbuszt, hogy
Híspáníából nyugat felé hajózva nem Indiába, hanem
Amerikába jut először az ember. Mégis, ezeknek az embe
reknek a nevéhez olyan köztes felfedezések fűződnek,
amelyek részben máig igazak (elvégre nem a Nap forog a
Föld körül és Hispániából van értelme nyugatnak hajózni),
továbbá segítettek leszámolni egy korábbi paradigmával,
illetve megalapozni az új, máig érvényes tudásunkat.

E megjegyzésekből világosan következik, hogy
Vámbéry 1885-ös ismereteit sem értékelhetjük másként,
csak a maga kora ismereteinek tükrében. Akadt számos
olyan kérdés, amelyekről Vámbéry műve még talányként
beszél, például a jenyiszeji kirgizekhez kötődő, ótörök
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nyelvű szibériai sztklafelíratokról és a régi tür sírszobrok
ról, de amelyeket tíz évvel a munka megjelenése után már
megoldott a tudomány. 1885-ben azonban még távol vol
tunk a megoldástól.

Természetesen a tudománytörténet hatáskörébe tartozik
a mű címe is. A török/aj napjaink tudományosságában már
nem tartható kifejezés. Véleményünk szerint a mű tartalmát
hitelesebben fejezi ki a német változat címe, Das
Tü.rkenvolk ('A török nép'), napjaink tudósa pedig valószí
nűleg a török népekről írna könyvet. Ugyanakkor úgy
éreztük, a szerző szándékait harnisítanánk meg azzal, ha
munkája címét, akár a legjobb szándéktól is vezettetve,
megváltoztatnánk.

Helytelen állításokat fogalmaznánk meg azonban, ha
Vámbéry munkáját a tudománytörténet holt, múzeumba il
lő darabjának tartanók. A Vámbéry által górcső al::í vett kér
dés, a török népek és nyelvek leírása és felosztása a mai
napig élő tudományos probléma. Az eurázsiai pásztortársa
dalmak történetének jellegzetes vonása volt az, hogy a po
litikai átalakulások nyomán összekeveredő és egymásra te
lepüló néptöredékek folyamatosan új és új etnikai egysé
geket hoztak létre, azaz e területen a népalakulások a 19.
század második fele és a 20. század eleje közttí időszakig
állandó folyamatot alkottak. Ennek leginkább az az oka,
hogy ebben a térségben másképp alakult a társadalmak
fejlődése, mint a mi térségünkben. A magyar történelem jól
ismeri azt a folyamatot, melynek során az egykori törzsi,
netán foglalkozások szerinti településeket felváltották a
szomszédsági falvak. Olyan települések, melyeknek lakói
már nem eredetük, netán hivatásuk (az uruknak nyújtandó
szolgáltatásuk), vagy éppen jogi helyzetük és földesuruk
szerint szerveződtek közösséggé, hanem a falu a maga ter
mészetes egységében vált életük szervezeti keretévé. A
magyar történettudomány ezzel foglalkozó klasszikus alko
tása éppen ezzel a folyamattal magyarázta az egységes job
bágyi osztály kialakulását Magyarországon. Bár a régebbi
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rendszer már a tatárjárás után végleg felbomlott emlékét
azóta is számos törzsnévi helynevünk őrzi vagy épen azok
a helyneveink, amelyek egy adott szolgáló réteg foglalko
zására utalnak: Dunakeszi, Nagymegyer, Tárnok, Nagysza
kácsi, s még számos nevet felsorolhatnánk. Az Eurázsia fü
ves pusztáin pásztorkodó lovas népek esetén megfigyelhe
tő, hogy azokon a területeken, ahol nem volt meghatáro
zó a steppevidéktől délre elterülő nagy birodalmak, első
sorban Kína hatása, a nomád népesség, ha tehette, téli
szállásain szívesen kiegészítette állattartását némi földmű
veléssel, netán soha nem is hagyott fel vele. Szabó István
klasszikus vélekedése szerint, állandó falvaink éppen a té
li szállásokból jöttek létre. Azt, hogy ez a folyamat Közép
Ázsiában is hasonlóképpen kezdődött meg, jól bizonyítja a
'falu' üzbég és tádzsik neve, a qisloq, amely egy török
qdslaq 'téli szállás' (< qdsla- '[át]telel') szóból nyeri erede
tét. Ugyanakkor Közép-Ázsiában nem alakult ki a szom
szédsági falvak nálunk szokásos rendszere. Bár lakóit ös
szekötötte a közös vallás, (az iráni tádzsikok kivételével) a
közös nyelv és a közös történelem, Közép-Ázsia népei so
hasem forrtak össze a mi értelmünkben vett egységes egés
szé. Közép-Ázsia lakóinak identitását vallásuk és címzetes
etnikumuk mellett politikai felsóbbséguk és törzsi-nemzet
ségi vagy éppen törzsszövetségi, illetve regionális hovatar
tozásuk is döntő módon befolyásolta, illetve befolyásolja a
mai napig. Ahol hiányzott az iszlám, illetve nem jöttek lét
re (vagy nem maradtak meg) a dinasztikus, birodalmi kö
telékek, ott általában a törzsi-nemzetségi rendszer maradt
az egyetlen ténylegesen létező társadalmi szervezet. Ez alól
jószerével egyetlen kivételt találunk, a jelen kötetünkben
értelemszerűen nem elemzett halha-mongolokat (a mai
Mongólia alapnépességét), ahol a kánságok politikai szer
vezete képes volt maga alá gyűrni és megsemmisíteni a
törzsi-nemzetségi viszonyokat. Az itt létrejött, igen távolról
az európai feudalízmusra emlékeztető hierarchikus rend
szer elemzése indította az egyébként: kitűnő orosz mango-
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listát, Vlagyírnírcovot arra, hogy az eurázsiai lovas nomá
dok berendezkedését ,,nomád feudalizmusnak" tartsa. Bár
ez az elmélet a mai napig kísért, napjaink kutatói már ép
pen nem tartják e társadalmat feudálisnak.

Amikor az eurázsiai lovas nomádok esetén csak úgy ál
talában .rörzsí-nemzetségí rendszerről" beszélünk, szándé
kosan tartózkodunk e fogalom további pontosításától. Az
ugyanis szinte a lehetetlennel határos.

Az Eurázsia füves pusztáin hömpölygő nomád áradat,
amely a mongol hódítás 03. sz.) előtt és után oly sokszor
átrendezte a térség képét, sosem volt tekintettel a maga pil
lanatnyi valósága előtti viszonyokra. Népek és törzsszövet
ségek tűnhettek el, akár az egyik pillanatrról a másikra, de
nem föltétlenül tették ezt nyomtalanul. Az alávetettek új
törzzsé válva gazdagították a győztesek seregét. A nyelv, il
letve az eredeti identitás ebben a folyamatban már aligha
játszhatott szerepet A najmanok egykor büszke mongol
nyelvú nyolcas törzsszöversége (mongol: nayman_'nyolc')
ma a török nyelvű kazahok egyik törzsének névadója. A
türkmének egykori vezértorzse, a ma már tekintélyükben
megcsppant szaloroe (türkmén: salur) egyik ága a Buhara
uralma alatti Szamarkand mellé települve, ott szalar(salar)
néven hozott létre egy új, immáron nem annyira törzsi,
mint regionális egységet. Akik közülük elégedetlenek vol
tak a buharaí kánok, később emírek uralmával, keletre vo
nultak, és létrehozták Kínában a mai szalar etnikumot. Kik
tehát ők, törzs (ahogy azt: türkmén barátaink mondanák),
netán néprajzi csoport (Üzbegisztánban) vagy önálló etni
kum? Természetesen a modern tudomány ebben az eset
ben a segítségükre sietett, elfogadtuk a kelet-turkesztáni
szalarokat önálló etnikumként. Láthatjuk tehát, hogy az
egyes oikonim.ák egymással párhuzamosan is feltűnhet
nek, netán teljesen új funkcióban. A történelem hömpöly
gő áradatában azután ezek a néptöredékek kaleidoszkóp
szerűen rendeződtek át, újra és újra. Az újabb és újabb bi
rodalmak kötelékébe került csoportok azonban a legtöbb
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esetben fenntartották a maguk közösségi nevét s csoport
tudatát. .Így fordulhatott elő, hogy ugyanazon a néven ne
vezett csoportok bukkantak fel Eurázsia végtelen térségei
nek legtávolibb pontjain. A kutatók többsége ma már nem
kételkedik abban, hogy a Kr. u. 311-ben Kína akkori fővá
rosát elfoglaló ázsiai hunok (kínaiul: trtung-nu; szogdul:
xyón), a Kr. u. 350 körül a mai Afganisztán területén meg
telepedő fehér hunok, illetve az európai hunok neve
ugyanaz, s kétséget kizáróan a kínai forrásainkban a Kr. e.
4. század óta jelen levő, s a Kr. e. 2. század elején a hatal
ma csúcsára érkezett hiung-nu (ázsiai hun) törzsszövetség
nevéből származik. Azonban kétséges, hogy az azonos
népnév akárcsak részben hasonló etnikai összetételt takart
e. Más korszakból való ugyan, de jó példánk lehet a 14-16.
századi közép-ázsiai Mogolisztán esete, amelyet a nagy hó
dítóval, Timur Lenkkel ellenséges dzsingiszída hercegek
alapttottak az egykori Csagatáj Ulusz keleti végein, a mai
Kazahsztán és Üzbegisztán keleti részén, illetve a kínai Ke
let-Turkesztánban. Ez a birodalom perzsa neve szerint a
,,mongolok országa" lett volna, alattvalói azonban törökül
beszélő muszlimok voltak. Más kérdés, hogy Timur Lenk,
aki birodalmát az általa trónra segített (és onnan eltávolított)
dzsíngtszida báburalkodók nevében igazgatta, maga is a
dzsingiszi mongol örökség helyreállítása nevében folytatta
hadjáratait, s távoli utódai a messzi Indiában a nagymogul
címet viselték. Természetesen a delhi szultánok India urai
voltak, de ők maguk és udvari kíséretük számon tartották
a maguk belső-ázsiai eredetét. Ezek az eredetileg török
nyelvű nagyurak udvarukban eredetieg a közép-ázsiai tö
rök, illetve a perzsa nyelvet használták, ezt azonban hama
rosan kiszorította a hindi egyik változata, amelyet az udvar
török-mongol neve alapján a mai napig urdu néven emle
getnek (s ma Pakisztán hivatalos nyelve). E nyelv megne
vezésével azonos tőről fakad a manapság jól ismert horda
szavunk, amely eredetileg egy vezér udvarát és kíséretét je
lentette, de összekapcsolható vele a mai Törökországban
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'hadsereg' jelentésű ordu, illetve a mai Kínában található
belső-mongóliai tájegység, az Ordosz ('vezéri szállások') is.
No mármost, ha ezek alapján valaki képes megérteni, mi
ért hívta az első világháború angol sajtója a német csapa
tokat hun hordáknak, az végképp megérdemel valami sze
rény elismerést.

Ha már Németországról esett szó, hasonló faramuci
helyzetre errefelé is találhatunk példát. A mongol hagyo
mány, a Mongolok Titkos Története szerint Teműdzsin, a
leendő Dzsingisz kán apját, a jíszügej bátort megölő tatá
rok gyilkolták meg. Ez a tatár néven említett népcsoport
valószínűleg mongol nyelvú lehetett. A tatárok nevével
azonban először a VIII. századi, ótörök nyelvű orchoni
feliratokon találkozunk, otuz tatar Charmine tatár') for
mában. A tatárokat később a 9-11. századi leimdle
törzszsövetség tagjaiként említi a jeles perzsa szerző, a
magyar őstörténetből is jól ismert Gardízí. Ebből az egy
kori birodalomból (illetve torzsszövetségból) váltak ki
azok a kipcsak tözsek, amelyek nyugati ága kun néven a
magyar történelem egyik fontos résztvevője. Miután
Dzsingisz kán alávetette az apját meggyilkoló tatárokat,
őket, az általa meghódított többi belső-ázsiai torzsszövet
séggel együtt nyugatra, a kunok és kípcsakok egykori la
kóhelyére telepítette. Tőlük nyerte el a mongol világhata
lom legnyugatabbi ága, az Arany Horda, illetve az egész
mongol világbirodalom népessége a nyugaton használa
tos tatár elnevezést. Tekintve, hogy az Arany Horda túl
nyomórészt kipcsak-török népességre épült, így az erede
tileg mongol állam török nyelvűvé és muszlimmá vált.
Kései utódai közül ma két, egymástól független népcso
port, a kazáni és a krími tatárok viselik ezt a nevet. A 16.
és 19. század között a Kelet-Európa, Dél-Szibéria, Közép
Ázsia és a Kaukázus muszlim töröksgét általában e néven
jelölte a nyugati tudományosság. Láthatjuk tehát, hogy
ugyanaz az elnevezés a legkülönfélébb török és mongol
nyelvű népcsoportokat jelölhette.
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A mongol hatalom összeomlásával a helyzet tovább bo
nyolódott azzal, hogy a mongol hódítók által széttelepített
etnikumok, illetve törzsszövetségek egyes töredékei .rör
zsekként" csatlakoztak új közösségelkhez. Ha pélaul ma
Baskíriában valaki ,,türkmenekről" beszél, ugyanazon név
alatt ( törökpdn) értheti a baskírok ilyen nevű törzsét, illet
ve a mai Türkmenisztán lakosságát, amely viszont megtar
totta a maga önálló törzsi rendszerét. A mai Üzbegisztán
néprajzi csoportjai közül az egyik a qorliq nevet viseli,
mely elnevezés a 7. század óta jól ismert qarluq törzsszö
vetség nevének folytatása.

Törzsnévvé válhatnak viszont eredetileg technkai, illetve
hivatási terminusok is. A mai türkmének közt megtalálha
tó a ,,sejkek" (six) és a .prófeta leszármazottai" ( öwldcl <
arab awlád 'fiúk') csoportjai is, azaz a jelen esetben vallá
si terminusok váltak oikonírnákka. Hasonló helyzettel talál
kozhatunk a kazahsztáni, ujgur nyelvű taranci Cföldrnü
ves') csoport esetén, akiknek tágabb, nomád környezetük
től elütő folalkozása vált azonosítójukká.

E bonyolult, szerteágazó struktúrát egy sajátos irodal
mi műfaj, a sedzsere (sáfára 'családfa') volt hivatott rend
szerezni és számon tartani. E munkák legteljesebbjei
Ádámtól és Noétól a törzsi-nemzetségi ősökön át egé
szen az egyénig írják le a leszármazástörténetet. Hason
ló ez a mi nemesi családfáinkhoz, csak annál részlete
sebb, s elvben a közösség minden tagjára kiterjednek. E
leszármazástörténetek nem egyszerűen a személyes önis
meret forrásai voltaic A különféle uralkodócsaláclok és
kíséretük számára a legitimáció elsődleges forrásait is je
lentették.

Vámbéry munkájának legfőbb érdeme, hogy e látszó
lagos káoszban feísmerte a rendet, s az általa alkotott
rendszer fő vonalaiban ma is elfogadható. El tudta válasz
tani a mitikus hagyományt és a valós történelmet, s a nép-,
törzs- és nemzetségnevek buján tenyésző dzsungelében
biztos kézzel vágott utat. Nagy erény volt ez a maga idején.
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VÁMBÉRY MUNKÁJÁNAK SZERKEZETE

Vámbéry munkáját az alábbi részekre osztotta: a Törté
neti bevezetés után bemutatta a (I.) szibériai törökséget, ezt
követte a (II.) közép-ázsiai törökök leírása, hozzácsatolva a
nomád életforma leírását is. A munka ezt követően a (III.)
Volga-törökök leírásával folytatódik, kitér a (IV.) Pon/us-vi
déki törökökre és a (V.) nyugati törökök leírásával ér véget.
E nagy egységeken belül részletesn leírja az egyes népe
ket, nyelv, de még inkább néprajzi, etnológiai szempont
ból. Ami az egyes régiók leírását illeti, Vámbéry maga is
megjegyzi, hogy elsősorban a déli, általa a II. és az V. cso
portba sorolt közép-ázsiai és nyugati törökségről rendelke
zik személyes tapasztalatokkal, a többieket külső, elsősor
ban orosz források alapján írja le.

A BEVEZETŐ RÉSZ

Amit Vámbéry munkájának értékelését illeti, megjegy
zendő, természetesen annak nem minden része képvisel
azonos tudományos értéket. Bevezető részében Vámbéry
több részben igyekszik öszefoglalni mindazt, amit a török
ség őstörténetéről az 1880-as években tudni lehetett. Ez a
bevezető rész minden szempontból elavult. Nem is lehet
más, ha figyelembe vesszük, hogy Vámbéry e munkáját
egy évtizeddel azelőtt írta, hogy az európai tudományosság
számára olvashatóvá és értelmezhetővé váltak a török
nyelvű belső-ázsiai írásbeliség legkorábbi szövegei. E feje
zet első része az, amit maga ,,nemzeti hagyomány" néven
nevez. Ez voltaképen nem más, mint két alapvető forrás, a
perzsa nyelven író Rasícl ad-Din és a Abú l-Gázf török nyel
vű munkájának összefoglalása, amelyet összevetett más, a
rendelkezésére álló kéziratos forrásokkal. Összességében
megállapítható, hogy Vámbéry mindent megtett, amit a
maga korának szövegisrnerete alapján e forrásokkal meg-
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tehetett, s lényegében helyesen állapította meg, hogy e
munkáknak a törökség mongol kor elóttt történetét illetó
en vajmi csekény a forrásértéke. E munk.ík e tekintetben
lényegében a klasszikus sedzsere szerkezetét követik. A
dzsingiszidák kora előtti történelem szempontjából csak fe
lettébb töredékes forrásértékkel rendelkeznek.

Elégedetlenebb a mai recenzens Vámbéry munkájának
azon passzusaival, amelyekben a szerző a törökség törté
netére vonatkozó legkorábbi írásos források elemzésére
vállalkozott. Vámbéry voltaképpen beérte egyetlen bizánci
szerző, Menandrosz Prótektor a türk-bizánci kapcsolatok
kezdeteire vonatkozó töredékeinek kívonatolasaval, s
munkája alig haladja meg Gibbon ismereteit. Egyáltalában
nem tapasztalható nála a munkája forrásjegyzékében
amúgy is henyén feltüntetett Deguignes ismerete. Ez azért
is feltűnő hiányosság, mivel Deguignes műve már megjele
nése után hét évvel megtalálta a maga útját a magyarorszá
gi latin nyelvű jezsuita történetírásba. Deguignes természe
tesen sok mindent másképp látott, mint ahogy azt a mai kor
tudós közvéleménye tudni véli, munkánk szempontjából
alapvető megállapítása azonban, miszerint a bizánci forrá
sok /urkoi és a kínai források t'u-leue népneve azonosítha
tó, s a törökség e néven fellépő első csoportjára, a bizánci
akkal 568-ban kapcsolatot kereső türkök népére és birodal
mukra vonatkozik, tehát a kínaiaknak köszönhetők a török
ség korai történetének első feljegyzései, ma is megkérdője
lezhetetlen tudományos igazságnak számít. Így Vámbéry fi
gyelmen kívül hagyta mindazokat a türk régiségre vonatko
zó kínai adatokat, amelyek alapján már 1884-ben összefog
lalhatta volna a törökség legrégebbi történetét.

Vámbéry összefoglalása azonban nem haladja meg a
nagy angol történész, Edward Gibbon O 737-1794) a róma
iak bukásáról írott hatkötetes nagy művének (The History
of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1776-1788)
ezirányú ismereteit. Bár Gibbon munkája, amely a maga
kora felfogása szerint 1453-ig, Konstantinápoly elestéig tag-
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lalta a hanyatló és haldokló római államiság törtnetét, két
séget kizárólag történetírói és angol stilisztikai etalonnak
számított még jóval Vámbéry kora után is, nyilvánvaló,
hogy ezirányú ismeretei nem voltak kielégítőek. Feltűnő,
hogy Vámbéry egyáltalán nem hivatkozik egy másik, Gib
bon által is jól ismert kütfóre, Theophylaktos Sírnokatésra
sem, holott az ő adatai kulcsfontosságúak a VI. századi
türk-avar viszony szempontjából. Munkájában az avarokat
meg sem említi. Éppúgy mellőzi Maurikios császár
(582-602) Strategikonjának, illetve Bölcs Leó császár Tak
tikájának a türkökre vonatkozó adatait. Az általa egyedül
komolyan vett kútfő Biborbanszületett Konstantin, akinek
,,türkjei" - a honfoglaló magyarok. Őt viszont valóban ala
posan elemezte. Vámbéry nem műveletlensége, hanem
koncepciója alapján cselekedett így. A 19. század büszke
gyermekeként és a maga kora felfedező kutatójaként egy
szerűen nem bízott a korábbi történeti hagyományban és
történetírókban. Fényes bizonysága ennek az, ahogy volta
képpen elveti Menandrosz hagyományát is. Hasonlókép
pen szkeptikus volt a vallasörténettel szemben is. Munká
jában a régi Belső-Ázsia genealogikus hagyományának
minden ilyen jellegű értelmezését a fantazmagóriák világá
ba sorolta.

Jobban bízott azonban a korabeli ,,régiségtan" művelői
ben. Bár munkája ebben a tekintetben aligha állja ki a mai
tudós kritikát, de lényegében Szibéria és Belső-Ázsia régé
szeti emlékeinek első magyar nyelvű összefoglalása. Bár
ezirányú ismereteit szinte kizárlagosan oroszorszagí kút
főkből veszi, Vámbéry leírásai nemcsak naprakészek,
hanem a maga korában merész éleslátásról tesznek tanú
bizonyságot. Határozottan foglalt állást amellett, hogy Dél
Szibéria régi, akkor még olvasatlan feliratos emlékei török
nyelvűek, s hogy a régi törökségnek tulajdonttandók a
steppevidéket telipöttyözó archaikus sírszobrok is. Ezzel a
megállapításával éppen egy évtizeclclel előzte meg korát.
1894-ben publikálta a dán Vilhelm Thomsen és vele párhu-
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zamosan az oroszországi Wilhelm Radloff e jelek értelme
zését, s 1896-ban jelent meg az első monumentálus felirat
pár, az. ún. orchoni feliratok első kiadása és fordítása,
Thomsen tollából. E feliratok (732, 734) annak a türk biro
dalomnak (552-744/745) a történeti hagyományát őrzik,
amelyet Vámbéry csak Menandros adatai alapján ismerte
tett. A elél-szibériai hasonló feliratok pedig, melyeket
Vámbéry eleve töröknek vélt, a jenyiszeji kirgizek hagyaté
kát képezik. Ha Vámbéry kevésbé szkeptikus a történeti
hagyománnyal, nevezetesen Menanclros azon passzusával
szemben, amely szerint a nyugati türk uralkodó egy kirgiz
rabnőt ajándékozott az őt fel kereső keletrómai
Zemarkhosnak, akkor valószínűleg teljesebb képet rajzol
hatott volna ::i Vl. századi török világról. Különösen, hogy
a jenyiszeji kírgizekre vonatkozó kínai adatokat Deguignes
már közölte.

Amennyire zseniális meglátása volt Vámbérynek az,
hogy török nyelvűnek vélte a régi, ma orchon-jenyiszeji tí
pusúnak mondott ,,rovásfeliratokat" (e magyar nyelvű meg
nevezés szigorúan technika jellegű, ennek az írástípusnak
semmi köze nincs az ú.n. székely-magyar rovásíráshoz, a
nyugati és az orosz nyelvű szakirodalomban, ismét csak
analogikusan, ,,rúnaírásnak" nevezik), legalább annyira
.muszáj-Kolumbuszként'' vallott kudarcot a türkök öröké
be lépő nagy belső-ázsiai nomád birodalom, az ujgurok
azonosítása során. Kolumbusz nem tudhatta, hogy Hispá
niából nyugatra hajózva nem Indiába, hanem Amerikába
jut majd. Vámbéry pedig nem tudhatta, hogy éppen ő, aki
először adott ki szakszerűen ujgur írásos török nyelvemlé
ket, nem az ujgurok, hanem a Timurídák hagyatékát fede
zi majd fel. A tudomány ugyan régóta tudta, hogy a török
népek több írástípust is használtak a 19. században köztük
leginkább elterjedt arab írás előtt, vagy még inkább amel
lett, s az is ismert volt, hogy ezek egyike, az ún. ,,ujgur
írás" a 19. században is élt (s azóta is él) a mongolok kö
zött. Logikus volt tehát a feltételezés, hogy a Vámbéry ko-
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rában a legkorábbinak tartott, s először általa kiadott ujgur
trásos nyelvemlék, a Kutadgu Bitig ('Üdvözítő tudomány'
Vámbéry olvasatában Kutatleu Bilik, 1067) az ujgurok ha
gyatéka lenne. Pedig nem az. Bár a szöveg a kelet-turkesz
tani ujgur nyelvemlékek korával egykorú, s számos velük
egyező nyelvtörténeti jelenséget mutat, de muszlim kör
nyezetben, s eredetileg arab írással készült, s csak később,
a tímurida kancellárián írták át arab nyelvre. E munka ere
detileg az első közép-ázsiai muszlim török dinasztia, a
Karachanidák udvarában készült. Amit tehát Vámbéry az
ujgurokról tudni vélt, az leginkább rájuk vonatkozott.

Vámbérynek az ujgur kérdést illető kétségtelen érdeme,
hogy sikerrel bizonyította az arab kútfők alapján az ujgu
rok és (az arab forrásokban tagazgaz néven említett)
toguz-oguzok azonos voltát, továbbá szintén sikeres volt
abban, hogy megkülönböztette egymástól a finnugor ugo
rok és a török nyelvű oguroh csoportjait, akiket a korabeli
tudomány még hajlamos volt összekeverni. Bar a köztük
levő rokonságot helyesen ismerte fel, mégis tévedett az
ogurok és az ujgurok kapcsolatát illetően. Természetes,
hgy a kelet-európai ogur törzsszövetségek neve sem
miképpen sem származhat az ujgurok nevéből. Az ogur
etnoníma viszont bizonyítható nyugati (csuvasos-bolgáros
típusú) megfelelője a keletről, Belső-Ázsiából jól ismert
ogu.z etnonímának. Az orchoni feliratokon jól ismert tohuz
oguz törzsszövetség nevének második elemeként pedig
éppen ezt a népnevet találhatjuk meg. A tokuz oguzok ve
zértörzse pedig a szintén tíz csoportra oszló on ujgur ('tíz
ujgur') törzsszövetség volt. Ezen ogur, illetve oguz törzsek
pedig egyaránt leszármazottai voltak annak az egykor ha
talmas törzsszövetségnek, amelyet a Kr. e. 3. században
Ling-ling, a Kr. u. első századok óta pedig t'ie-lo néven em
legettek a kínai források. Az ogur népcsoportok egyiké
nek, az onogur Cttz ogur') törzsszövetségnek a nevét talál
juk meg a magyarság külföldön jól ismert ungar, bungar,
ioegr nevében is. E folyamat részleteit azonban csak a 20.
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század hatvanas, hetvenes s részben nyolcvanas évei során
tisztázta a tudomány, ezért Vámbéryt esetleges tévedéseiért
aligha hibáztathatjuk Ami a hunok török voltát illeti, az
Vámbéry korában, sőt még a 20. század első felében is köz
hely volt, s bár e kérdésben számos kétség és alternatív ja
vaslat is felmerült, teljesen ezt az elméletet soha senki meg
nem cáfolta. Más a helyzet azonban a szkíták, szakak és
párthusok állítólagos törökségével, elvégre ezek a kijelenté
sek már Vámbéry korában sem állták meg a helyüket, ma
egyérteműen iráni népeknek tekintjük őket, s a belső-ázsi
ai (lovasjnornadízmus kialakulását s hozzájuk, illetve általá
ban az indoiráni népekhez kapcsoljuk. Amit Vámbéry a tö
rökség fémrnúvességéról mond, magától értetóden nem áll
ja ki a mai tudományosság próbáját, elvégre nem a régi no
mád népek, köztük számos török és mongol törzsszövetség
fémmúvességének emlékeiben gyönyörködhet a kiállításlá
togató, s tudjuk, hogy a türkoket egyenesen a zsuan
zsuanok (az ún. ázsiai avarok) ,,kovácsaiként" emlegetik a
kínai források. Vámbéry munkája után fél évszázaddal je
lent meg Alföldi András azon, mára már elavult elmélete,
amely a belső-ázsiai lovas nomádok közt megjelenő uralko
dói hatalmat egyenesen a kovácsmesterséggel szándékozott
összekapcsolni.

Kevésbé tarthatjuk szerencsésnek a ,,Múveltségi mozza
natok bizonysága" ctmu alfejezetet. Vámbéry e fejezetben
a török nyelvtörténet segítségével igyekezett a török ősi
dők mélyébe pillantani. Az ilyen jellegű búvárlatok végzé
se tapasztalt kutatót és igen nagy óvatosságot és önfegyel
met igényel. Vámbéry viszont szinte sosem hagyott ki egy
lehetőséget arra, hogy téves, netán eleve félreértett etí

mológiával operáljon, ebben a fejezetben a legrosszabb ol
daláról mutatkozik be.

Vámbéry munkájának történeti bevezetője a törökség
történeti útjának nagy áttekintésével végződik. Ez az a
rész, amely a leginkább tükrözi szerzője kulturális pesszi
mizmusát. Vámbéry a török népek jó ismerője és elhivatott
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kutatója volt, azonban, megint csak a 19. század öntudatos,
a nyugati civilizációban és a haladásban hívő gyermeke
ként, távol állott tőle barmínérnü önfeledt rajongás. Olybá
tekintett letrásának alanyaira, mint akik egy szükségszerű
en letúnöben levő világol képviselnek, melynek a 19. s
különsen a 20. század viszonyai között már aligha lehet lét
jogosultsága. E pesszimizmusát, melyet nagy valószínűség
gel megerősíthetett személyes életta paszta la ta is, későbbi
nagy múvében, A Nyugat hulturaja Keletenben is megerő
sítette. Mindezt fontos figyelembe vennünk annak az elbí
rálásánál, amit Vámbéry a törökség és a magyarság kapcso
latáról beszélt. Viselkedésében és ítéleteiben, legyenek
azok akár helyesek, akár tévesek, nyoma sem volt annak a
nép-nemzeti romantikának, amellyel tisztelői és ellenfelei
mic.lenáron kapcsolatba akarták hozni.

A TÖRÖKSÉG FELOSZTÁSA EGYKOR S MA

Alapelveiben nem sokban különbözött egymástól a tö
rök népek Vémbéry által javasolt felosztása és a ma legin
kább elfogadott nyelvi és areális beosztás.

A ma legáltalánosabb módon a török nyelveket (és a t:örk
nyelveket) hat csoportba osztjuk. Nyugaton az oguz-törökök
csoportjára, melybe az anatóliai törökségen kívül annak leg
közelebbi rokonait, az azerbajdzsanokat (azerik), a
türkmeneket és a leginkább Moldáviában élő gagauz népet
soroljuk. Látható, hogy ez utóbbiakról Vámbéry egyáltalában
nem beszél, a türkmeneket pedig a közép-ázsiai !örökség ka
tegóriájába sorolja. Ettől eltekintve ez a csoport megfeleltet
hető annak, amelyet Vámbéry nyugati török néven illetett.

A törökség felosztásának ma elfogadott módszere sze
rint, a második nagy csoportot a kipcsak-lörökök alkotnák.
Ennek a hatalmas, s önmagában is több alcsoportra oszló
konglomerátumnak elemei Vámbérynél három csoportban
találhatók meg: A Fontus-vidéki, a volgai, s ismételten csak
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a közép-ázsiai törökségben. Ma ebbe a csoportba soroljuk
mindazokat a népeket, melyeket Vámbéry a Pontus-vidéki
összefoglaló megnevezéssel illet, a volgai törökségból a
(kazáni) tatárokat s a basktrokat, valamint Vámbéry közép
ázsiai törökieí közül a kazakokat (oroszos formában téve
sen elterjedt nevük szerint a kazahokat) s a kírgizeket.

Ami vambéry közép-ázsiai törökségéból fennmaradt, azt
ma a turlzi elnevezéssel illetjük. E kategóriába soroljuk az
özbegek, a kelet-turkesztáni (mai) ujgurok, a kanszui tö
rök-mongol kétnyelvű sárga ujgurok és a már említett
szalarok népét.

Akiket Vámbéry a szibériai törökök csoportjába sorolt,
azokat ma három csoportba soroljuk. A dél-szibériai török
ségbe soroljuk azokat a különféle török nyelvű, nem musz
lim, szibériai őslakosokat, akiknek egy jelentős része ép
pen a 19. század végén hagyta el végleg eredeti szomjéd
vagy paleoszíbénai nyelvét a török idiómáért. Őket ma az
alábbi etnopolitikai egységekbe sorolják: altajiae, baeasz
ok, tuvaiak. Ezek a keretek azonban e formájukban csak a
20. század húszas évei óta kezeltek végleges formát ölteni,
ezért Vámbéry szövegében jegyzetekkel magyaráztuk, ma
kiket melyik csoport részének tartunk.

A jakutok büszke népét ma önálló egységbe sorolják,
míg a szibériai muszlim tatárokat a Volga-melléki (kazáni)
tatárság egy ágának tartják.

Végezetül, nem hagyhatjuk említés nélkül a csuvasok
népét, akiknek török nyelvű nép voltát nem sokkal
Vámbéry munkájának megjelenése előtt tisztázta a tudo
mány. Ők az utolsó feltételezhető túlélői az annak az egy
kor hatalmas ogur törzsszövetségnek, amelynek tagjaival
egykor a honfoglalás előtti magyarság is intenzív érintke
zésben volt. Vámbéry minden érdeme mellett meg kell
említenünk, hogy nem csak hogy a történti azonosítást
nem végezte el, de igaz állítása, a csuvasok török nyelvű
voltának bizonyítékául az általa közölt csuvas népdalok
teljesen hajánál fogva előrángatott, arab betűs török
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eszperente fordítását is mellékeli, ami a szakembert kife
jezetten zavarba ejti.

VÁMBÉRY MUNKÁJÁNAK ERÉNYEI

Vámbéry munkájának legfőbb erénye a szerző saját ta
pasztalatain alapuló frissessége. A 19. században már vég
napjait élő belső-ázsiai nomád világ éles szemű megfigye
léseken alapuló pontos leírása néha már-már megmoso
lyogtató, de a maga korában úttörő igyekezete arra, hogy
a törökségről mint összetartozó egészről beszéljen, min
denképpen tiszteletre méltó erényei művének. Vámbéry
egyesíti magában a mai kulturális antropológiában haszná
latos résztvevő megfigyelés és a szakirodalmi tájékozódás
eredményeit. Leírását olvasva szinte mi is ott érezzük
magunkat a széljárta puszták végtelenjében. A nomád világ
lerrasanak szomorú aktualitását jelentette, hogy a munka
megjelenésekor a világ túl volt már a Szkobelev tábornok
Geok-tepei véres ostromán (1881. január), amikor orosz
kézre került a teke-türkmenek utolsó erődje, s ezzel - a
Kína kezére jutott területek kivételével - orosz kézre ke
rült Közép-Ázsia szinte teljes egésze. Nyilvánvalóan ez a
magyarázata annak, hogy Vámbéry olyannyira pesszimis
tán szemlélte a török világ jövendőjét. Leírásában jószeri
vel figyelmen kívül hagyja azokat a modernista áramlato
kat, amelyek a 19. század végén új vért csepegtettek a tö
rök népek ernyedt testébe. Közülük csak egyet, Iszrnail
Bey Gaszpirali (1851-1914) Terdzsümdn (Tolmács') című
újságját említi meg név szerint. Nem is tehetett másként.
Amikor múvét írta, e modernisták még jószerivel a saj,it ha
zájukban is jelentéktelen kisebbséget alkottak, ha éppen
nem kényszerültek - az Oszmán Birodalom ifjútőrőkjei
hez hasonlóan - maguk is sz::íműzetésbe.

Vámbéry munkája tehát minden szempontból fontos pil
lanatfelvétel. Egyszerre nyújtja jó kerszetmentszetét a török
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népek életének a 19. század nyolcvanas éveiben, illetve jól
példázza, mit tudott akkoriban az a tudomány, amely ave
luk való foglalatosságot tüzte ki hívatésként rnaga elé ~ a
turkológia állapotát.

KIADÁSUNK ALAPELVEI

Kiadásunk előkészítése során igyekeztünk hűnek ma
radni a Vámbéry Könyvek eddig megszokott gyakorlatá
hoz. Vámbéry szövegét csak minimális mértékben módost
tottuk: Igyekeztünk a helyesírást, különösen az idegen sza
vak tekintetében a mai mércéhez igazítani, de megtartottuk
a szöveg minden nyelvi és stílusbeli sajátosságát. A szöve
get csak a legszükségesebb kommentárokkal láttuk el.
Amennyire lehetett, hűek maradtunk a szerző eredeti írás
módjához is. Csak akkor változtattunk, ha a mai magyar
nyelhasználat azt föltétlenül szükségessé tette.

674 



A SZÖVEGGONDOZÓ JEGYZETEI

1 Rasfd cd-drn munkájából kiderül, hogy ő a törökökre vonat
kozó atrák: terminust: nem etnikai, hanem technikai érte
lemben használja, ők azok a nomádok, akik :1 civilizált vilá
got északról határolják, míg velük szemben, délen élnek a
beduinok, a'rab, v.ö. Ali-Zade, Romaskevics, Heragurov
kiadása, 71-72.

" Az Angara folyam, arab betűs perzsa helyestrassal.
111 Ara-Malik Dzsuvajni, 1226-1283, Bagdad kormányzója, törté

netíró, müve a Tdrib-i Dzsabárigusd ('a világhódító [t.i.
Dzsingisz kan és a mongolok] története')

iv Rasíd ad-Dtn Tabib 0247-1.318), muszlimma len zsidó csa
lád sarja, orvos, politikus, történetíró. Gáz:ín (lel. lejjebb)
pénzügyi tanácsadója, 1298-t:ól haUl::íig az ir::íni ilhdnok
vezírje. Gazán megbtzasára írta mongol dinasztikus- és
világtörténetét, Dzsdmi at-taudrih ('Összegyűjtött történe
lem') címmel (befejezése 1307 k.), melyet Vámbéry Tddzs
at-teuarib címen emleget. 1318-b::in kivégezték, míutan
azz:il vádolták, hogy ő mérgezte meg G::íz::ín utódát,
Ölclzseitüt (1307-1316)

v Abú 1-g::ízí Bahadur (1603-1663) hfva í k::ín (1642/43-tól hala
láig), hadvezér, történetíró.

vi Gazán (1271-1304) az ir::íni mongol uralkodók (ifhaniddk)
sorában a hetedik (uralkodásának kezdete J 295), 1292-hen
sunni muszlimmá lett, s vele kezdődött az iráni mongolok
iszlamizáció]a.

v" Hülcgü (1217-1265), Dzsingisz kán unokája, Bagdad elfog
lalalója (1258), az iráni mongol uralkodók dínasztíájának
(ilhaniddk) alapítója.

v
111 Nagy valószínűséggel a türkök birodalmát alapító Burnin

(krnaí átírásban Tu-men) bgán (552-553) öccse, az orcho
ni feliratok lstemi kuganja (552-576), akire fivére a biroda
lom nyugat: területeit bízta. Bár a Vámbéry :'íltal használt
névalak (Dizab11/os) is szerepel a görög forrásban, a mai
tudományos közvélekedés inkább az ugyanott szereplő
Si(l)zib11los alakot tartja helyesebbnek.

" Voltaképpen :1 türköktől északra, a mai Tuva környékén
nomadizáló jenyiszeji k irgizek ról van szó.
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x Mai olvasatban Tbn Ruszta.
" Ihn Fadkin, 921/22-ben kereste fel a volgai bolgárok földjét.
xii Al-Muszúdi (megh. 956 le) arab utazó és földrajzi író, két

rnCíve maradt r.ink , ~1 Vámbéry ::íltal is idézett Murúdzs adb
dbabab tua ma'ddanu l-dzsaiobares ~1 Kitdbu t-tanbib toa
l-israfCt: ligyelmezt.elés és hclyreig:.izít:ís könyve' 955 k ).

'
111 Ahú Uulaf Misz'ar ibn Muhalhil, költő, utazó, Ioldrajz! író,

lbn Fadlan utazása után egy évtizeddel j::írt Kínában, uhon
nan Indián ::ít tért haza. Emlékeit a Riszdla ('Besz:írnoló') e.
művében adta közre.

m Uralkodási ideje: 870-892.
xv Vámbéry ebben az esetben teljesen téves úton jár A szó ere

deti alakja ugyanis oguz (Vámbéry korának :ítír::ís::íban
oghuz volt, s innen rövidült az arab írásos fcjegyzések guzz
alakja. A görögből is jól ismert u.z elnevezés azonos a
magyar történelemből jól ismert úzok nevével.

xvi A karlukok Cqaituq; három törzse 766-ban szállta meg a
l-létfolyó (Dzsetiszu, Szemlrecsjc) vidékét, a Balhas-tótól
délre, ahol később belőlük és más török csoportokból a
Karahaníd::ík birodalma alakult. Mai utódaik qorliq néven az
üzbegek egyik néprajzi csoportját alkotják

xvii Al-ldríszí, 12. s1.ázac.li arab geográfus.
xv

111 A karlukok a kínai Iorrásokban a leo-lo-lu néven szerepel
nek. A Vámbéry :Jltal emhtcu Tu-hiu adat mögött nagy
valószínCíséggel a türkök kínai neve, a t'u-lnic rejtőzik.

"x Helyesen: Csigil.
xx Az eredeti arab alak helyes olvasata toleuz oguz ('kilenc

oguz'), innen a,: arab alak. E kilenc oguz törzs, akikről már
a legrégebbi ótörök nyelvú források, az orchoni felíratok
(732, 734) is megemlékeznek, egyike, s leendő vezértörzse
(745 utan) viszont az on 1.1j.f{1.11; azaz ::i 'tíz ujgur' nevet visel
te, s óhozzájuk kötődött az ujgurok bebő-:ízsiai birodalma
is (745-840). Vámbéry teh:ít úgy tévec.leu, hogy r::íhib:'Ízott a
Lörténeti igazs::ígra.

"
1 A bclső-:izsiai ujgurok 763-ban tették álamvall::ísukld a

manicheizmust, s ezt a vallást birodalmuk 840-ben beköver
kczctL buk::ísa, s a maguk Kanszu-viclékére, illeLve Kelet
Turkesztánba való vándorlása ut::ín is megt.artou:::ík.

m Vámhéry ismét a lényegre r:ítapintva téved. A már említett
lokuz oliuz tör1.sszövct.ség nevének második eleme feleltet-
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hető meg a Pontusz-vídékt sieppck török népei nevében
(pl. onogur} renclre feltűnő ogur elemnek. Ez :1 két csoport
erecletileg öszeuntozott, s őseiket. a kínai források tinp-linp,,
majd t'le-lö néven említik.

""' A kimek törzsszövetség a mai Kazahsztán területén, a
10-11. században. Ők a későbbi kipcsak törzsek előclei.

"'" Ők a jenyiszeji kirgizek. E népet először csien-krtn néven
említik a kínai források. Említést tesznek róluk az orchoni ldi
ratok is. Birodalmuk csúcspontja 840 és 940 közé tehető, ami
kor is az ujgur hatalmat megdöntve Belső-Ázsia uraivá váltak.
Késóbb a mongolok igázták le őket. E nép zöme vándorolt a
16. század elején a mai l<:irgíziába, ahol fclszrncsen muszlí
mokka lettek. Maradványaik azonban a 18. sz::íz::iclig megma
radtak az ősi lakóhelyükön. Feltűnő, hogy Vámbéry nem kap
csolja össze az arab kútfők adatát a bizánci forrásokéval.

"" A karlukok és a csigilek (Vámbérynél dzsileil) a Kuraharu
dák bírodalmanak részei, a többiek egymástól független
birodalmukat alkottak.

""' Talán a mongol hösöö Cfcltraros kő') lélrcértcu alak].i.
""" Halba, a mai Mongólí.: mongol alapnépcssége.
"""' ,,Amennyiben annak a vonása! mégsem azokhoz a jelek

hez lennének hasonlónak tarthatók, melyeket tamga vagy
taoro néven Szibéria nornádja i kozötta Iá írásra és jelölésre
ma is használtatnak, s amelyekre, leginkább az embereket
emlékeztetik, akkor nem kellene-e mégis inkább a régi és
a mai keleti írásokban és nem a kelták és a gótok közt:
keresni, hogy milyen nemből valók,"

"" Hszian, város Kínában. Az ó- és középkorban Cs.mg.m
néven a birodalom fővárosa.

xxx Helyesen adaq, Vámbéryt az ujgur ír:'.ís polifóni::íja téveszt
hette meg.

xxxr Éppen ellenkezőleg. A türkoket a kínai források a zsu.m
zsuanok (ázsiai avarok) kovácsaíként emlegetik.

'''" Téves, az akcse Caqce) jelentése 'ezüstpénz' >'pénzérme',
az ezüst neve leumús.

xxxm Lel. az előző jegyzetet'
xxxrv A kirgiz nemzeti eposz, a Manusz címét hasonló nevű

főhőséről vette, s nem létezik hasonló közszó.
xxxv A perzsa jezddu és a magyar isten szavak összefüggése

bizonyúatlan.
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xxxv i A párthusokat, akik a Kr. e . .'\ százudban elragadták a Sze
leukidák birodalmának keleti területeit, s a Kr. u. 3. száza
dig a hatalmuk alatt tartották Iránt, ma kétségtelenül ir.íni
nuk szokás tartani.

xxxvu Régi iráni népekről van szó.
xxxvtu Mai szóhasználattal, sorok, török nyelvű nép Oroszország

Kemerovo! körzetében. Hasonló nevű alcsoport él az altaji,
illetve ahakusz népcsoport kötelékében is.

xxxix Orosz, kondomci. Más néven kondomaí (konclomskie),
illetve mrasszí (mrasszkíe) tatárok.

XI Ma Tuba-k izsi néven az altaji népcsoport egyik északi ága.
Nagy valószínűséggel a Varnbéry által szojot néven emlege
tett tuvaíak (saján nevük szerint Uva) egy nyugatabbra van
clorolt ága lehetnek.

xu Kumandí, a mai altaji nép egyik északi ága.
x1.11 Teleut, ma az altaji nép egyik északi ága.
x1.111 Ma a elél-szibériai hukaszok egyik ága, az úgynevezett sza

gáj-heltir csoport tagjai.
xuv Helyesebben kojbálok, a hakaszok másik (kacsa-kojbal-kí

zil-sor) csoportjának részei.
"' Helyesebben motor, eltörökösödört szamojéd törzs.
'

1
"

1 Arin, ara, jenyiszeji osztják (ket) eredetű csoport, Vámbéry
összemossa a palcoszibériai eredetű jenyiszeji osztjákokat
az obi ugor osztják (hanti) néppel).

x1.v11 Ma kizil-sor, a hakaszok egyik aga, lel. föntebb'
xtvru Csulimi tatárok, a hukasz csoportokkal rokon, J 19. század

ban 500 lelkes kis csoport.
xux /\ jenyiszeji kirgizek ősi szallasterületerkcn maradt mara

dékait a 17. század végén telepítették szét a Ktruit is ural
muk al::í vető mandzsukkal és az oroszokul küzdő ojrát
kánok.

1. A beltirek ma a hakasz nép szagáj-beltir csoportjának egyik
ága. Vámbéry összekeveri a finn, az ugor s a szamojéd ter
minusokat. Dél-szíbéria törökségének nagy része eltörökö
södött déli szamojéd, a finnségi népek ezen a területen
sohasem éltek.

1.1 Ma kacsa, a hakaszok egyik ::iga.
Lil M:1 kojbál, a hakuszok egyik aga.
Lill Matthias Alexander (Aleksantcrí) Castrcn (1813~1852), finn

nyelvtudós, Szibéria-kutató.
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uv .Jenyiszeji osztják, m.is néven kel, mára kihalt pnlcoszibcriai
csoport, nem álltak közvetlen rokonságban az obi-ugor
osztják (hanti) néppel.

'" Karagasz, eltörökösödött szamojéd csoport, ma a hak.rszok
egyik ;1ga.

,v, A mai Tuva területén élő tuvai, illetve saját nevén tiva nép
csoport egyik ága.

tvu Kamasz, mára kihalt, eltörökösödött szamojéd csoport
1.v,11 Baraba, vagy más néven nyugat-szibériai tat/írok, ,1 Volga

vidéki muszlim (kazánt) tatárok keleti áganak számítanak.
ux A mai tuvaiuk, Id. a szojotokhoz írt lábjegyzetet!
1.x Khoton, talán özheg erecletű muszlim népcsoport Mongólia

ban, vallásukat és eredetüket: nyomokban őrzik.
L" Ti. szamojéd, a térségben ugor népek sosem laktak. A régi

török népek fémmGvességére jellemző, hogy az t urkökei
éppen a zsuan-zsuanok (,,dzsiai avarok") kovácsainak ernle
getik a kínai források.

1.x,, Turali ('városi'), eredetileg muszlim, keresztény hirre rén
nyugat-sztbérta i tatárok.

1.x111 JI. Abdullah buharaí kán 0560-1598)
r.xrv Vámbéry téved. A régi ujgurok leginkább a mantchaeizrnus

és a buddhizmus, kisebb részben a kereszténység hívei vol
talc Vámbéry voltaképpen a karahanídákról beszél. Az álta
la kiadott mú, a Kutadgu 13ilig is az ő emlékük.

r.xv Vámbéry téved. Valóban Hormuzd nevéről van szó, amely
a manichcizmuson ;it terjedt el a régi Belső-Ázsiálxm, s vált
a buddhista nómenklatúra részévé is.

r.xv, Kam, sámán.
1.xv11 Boddhiszatva, megvilágosodott, s másokat a megvil;igoso

dás útjára segítő, s ezért ebben a világban üjj:íszülctő
tokélyharcos.

1.xv111 Mairreja, az eljövendő időszak huddha]a
rxv Mandzsusri, a buddhizmus egyik boddhiszurváju.
m Híppogrtff, az antik mitológia szerint grif és csikó kcreszrc

ződéséből származó mitológiai allau
"" A sámándob valóban a sámán ,,lütasa".
rxxn Réaumure fokban értendő, J7.az, -28-32 'C körüli hőmér

sékletről van szó.
LXXIII Kb. - 37 'C.
LXXIV _ 36, 5 "C.
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LXX V - 30 "C
, ..xxvr A jakutok szaki (sakha) neve a régi török yaqa ('nyak,

szél. határ) szóból származik, az -út végződés mongolos
többes szám. Az elnevezés valszrnúleg az őket északra szo
rító burjároktól származik. Nincs köze n antik szakaíhoz,
akik a szkítákkal rokon iráni nomád nép voltaic

'""
11 Tigin v. tegin, régi t:örök-rnongol tísztségnév, az uralkodó-
család férfitagjainak címe.

rxxvro Helyesebben, burját.
1
·"" Lalin, a háztartás védóistenei.
rxxx Kalim, rnenyasszonyválrság.
'"'

1 Latin: ,,Aki hallgat, beleegyezik."
''"

11 Latin: italáldozat.
'""

111 A Vámbéry által említett afganiszt::íni hezare (hazara) és
csihár (csár)-ajmak csoportok iszlám vallásra tért: s nyelvük
ben elperzsásodon mongol csoportok.

r.xxxtv Oxus, az Arnu-daria.
txxxv Ma Csardzsou, város Türkmenisztánban.
''·""

1 Ersari, a türkmén törzsek egyike.
txxxvn Jaxartes, a Szír-dar]a.
ixxxvm Ma az özbegek közé szamüott törzs, jelentése 'keverék'.
r.xxxrx Ti. az ún. második átmeneti kor híkszoszaí.
"' Helyesebben a kusánok
xu Ti. a kereszténnyé lett 6 elszlávosodott dunai bolgárok ese-

tén.
xcn Helyesen 'köznép'.
·"

111 M::ís lejegyzésekhen Üjsin, Ujsin.
xuv Nem változtattunk V::ímbéry felsorolásán.
"v Olyan téli szárazság, amelynek során kifogy a növényzet.
xt vt Ti. Iogóhurok.
"Vi' Egy arsin, 0,71 méter.
""

111 Tkp. öj 'ház'.
" Vámbéry itt Ianrazíal, a török et Cat) 'hús' szónak nincs köze

a magyar eszik igéhez.
'Természetben (latin).
'

1 A tegin az orchoni feliratokon is szerepló régi török cím, ~,
dinasztia férfitagjai viselték. (V.ö. a j;1kutokról szóló fejezet
jegyzeteit.) A mú keletkezésének korában ez még nem volt
ismert.
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en Mahmud ibn Sabuktegin (971-1030) a mai Afganiszt:ín terü
letén uralkodó Gaznevída dinasztia legnagobb uralkodója.

r.rn Alptegin (megh. 963), a Gazncvidak dinasztíájának alapúó
ja.

ov Vámbéry feleslegesen és rosszul archaizál. A mai török nyel
vekben általános ajak (ayaq) 'láb' szónak valóban adaq volt
az ótörök megfelelője, amit Vámbéry a Kutac.lgu Bilig ujgur
betús kézirata alapján félreolvasott. Ez az adat azonban
ebben a környezetben teljesen felesleges.

" Tira (perzsa), tiiip:.i (arab > perzsa) 'törzs' és 'nemzetség' a
türkmeneknél.

cvi Fátiha, a korán első szúrája, irnádságképp is olvassák.
cvn Vámbéry feleslegesen mossa össze a menyasszonyvaltsagot

jelölő kalírn (qalim, qaling) és :.i 'vastag' jelentésű qalin sza
vakat.

'"
111 Helyesen öjge.

crx Nyilvánosság előtt.
ex A mai kirgiz nép.
cxr Khokancl, kánság Közép-Ázsiában a Fergana-medence kör

nyékén a mai Üzbegisztán és Kirgízia területén.
cxu Khoclzsancl (a szovjet időkben Lenínábad), város a mai

Tádzsikisztán északi részén.
mi Leh, Ladakh tibeti királyságának központja Kasmir, ma

pakisztáni fennhatsag alatti részein.
cxrv Jarkanc.l, Jarkent, város Kelet-Turkesztán déli részén.
cxv A név pontos alakja herhír. Érdekes, hogy a munkája törté

neti összefoglalásában Vámbéry elveti ezt: a különben
közismert történetet.

cxvi Helyesen: Gyiko-kamennie kirgizi.
cxvn A kirgizek eredetileg nem török, hanem eltörökösödött

paleoszibériai nép voltak. Belső-Ázsia és Dél-Szibéria
egyébként a történeti idők hajnalán valóan indoiráni népek
hazája volt, erre utalnak az időközben feltart nagy kurgán
temetkezések embertani anyagai. A vörös hajú, zöld szernú
barbárok toposzát egyébként a kirgizek ősein kívül pl. a
Kr. e. 3-2. századból ismert vu-szun népre is használtak a
kínaiak.

r vru Lel. a ,,MCíveltségi mozzanatok" e. fejezethez írott jegyzetet'
cxix Helyesebben teípe '(allcsoport, nemzetség' az arab-perzsa

taífa szóból.
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cxx Helyesen dzsan (perzsa 'lélek')
cxx, Lau szó ló értelemben nem szerepel a kirgiz szótárakban.

Talán a kazah lau (<ulau) 'fogat (podvoda)' (Budagov, L.:
Sravrntel'nyj slovar' turecjko-tatarsk ih narecij, Sanktpeter
burg 1869-1871, II., 187) szót érthette félre Vámbéry.

cxxn Helyesen dzsomok.
cxxm Szemetei, Manasz fiának a neve, a Manasz folytatásásul

szolgáló epikus ciklus címe.
cxxtv Ti. a kokandi kánság katonáit.
cxxv Arab káfir 'istentagadó, pogány', itt a kínaiak és a kalmü

kök neve.
cxxvt Velihanov, Cs. Cs. (1835-1865) orosz szolgálatban álló

kazak katonatiszt, utazó, diplomata, földrajzi és néprajzi író,
hírszerző.

cxxvn Tkp. buguk.
cxxvru A kípcsakok eredetileg valóban önálló török nyelvű nép,

illetve törzsszövetség volt.
cxxrx A mai kazakok, illetve oroszosan kazahok.
cxxx Helyesebben Kazária. Vámbéry összemossa a kazakokat a

magyar őstörténetből jól ismert kazárokkal.
cxxx, Vámbéry e ponton tévbed. A kazakok és az özbegek vol

tak eredetileg egy nép, akik 1469-ben váltak csak ketté. A
kirgizek viszont a 15. és a 16. század fordulóján telepedtek
csak a mai hazájukba. Más kérdés, hogy a népi hagyomány
mégis e két utóbbi népet tekinti közelebbi rokonnak.

cxxxu Késői népetimológia, először Rasíd ad-Din művében tűnik
fel.

cxxxm A kungratok csak a mongol kor után tűntek fel a törté
nelemben.

cxxx,v Helyesebben Üjszün.
cxxxv A magyar asszony szó egy régi iráni akhszin átvétele, a

török nyelvekben hiányzik a Vámbéry feltételezte 'szín'
értelmű szín szó.

cxxxvr Helyesen táltos, nyilvánvaló népetimológia.
cxxxvn A kínai források hui, illetve hui-ho népneve eredetileg az

ujgurokat jelölte, később vált a muszlimok megnevezésévé.
cxxxvm Hüan-cang (599-664), kínai buddhista utazó, Indiába

zarandolt, 629-630 k. kereste fel a nyugati türkök hazáját és
uralkodóját.

cxxx!x Fa-hszien (333--412), kínai buddhista zarándok (utazása
399--412)
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ex, Helyesebben Kocso.
cxu Helyesebben a tokuz oguz ('kilenc oguz') törzszsövetség

egyik törzse volt az on ujgur Cuz ujgur'), ezt azonban Vám
béry korában még nem ismerte a tudomány.

cxu Valószínüleg a régi török eltabar cím kereshető benne,
amely a nyugati türköknél a meghódított népek, a tokuz
oguzoknal a törzsszövetség egyik ága tórzsfóinek címe volt.

cxuu Az irkin, vagy erkin a törzsszövetség egyik ága tórzsfóinek
címe a türköknél és az ujguroknál, ezek legelőkelőbbike a
kül (illetve népetimogikusan köl) irkin.

cxuv Az iclikut (<iduq gut 'szent szerencse') 840 után lett az
ujgur uralkodók címe, miután a kirgizek kiszorították őket
a mai Mongólia területén levő szallasaíkról. Az ujgur ural
kodók eredeti címe a kagan volt, de ennek ezek szerint
nem maradt emléke. Rasíd ad-Din, s nyomában Abu 1-G::í
zí egy olyan ujgur hagyományt közölnek, amelyet a mon
gol kori ujgurok is már csak a saját történeti feljegyzéseik
bői ismertek.

cxt.v Helyesebben --cl, de ezt a -t- és -d- hangokat azonos jellel
jelölő ujgur írásos szöveg alapján Vámbéry még nem tud
hatta.

cx,vi Helyesebben Ödgurmís, megint: csak az ujgur írásos szö-
veg akaratlan félreolvasasa.

cxtvn Hülegidák.
cxrvm Helyesebben Dzsocsi, Dzsingisz kán legidősebb fia.
cxux Helyesebben Csagata], Dzsingisz kán második fia.
u. Az ujgur írás szogcl eredetCí, s szegd kereskedők révén ter

jedt el az ujgurok közt.
cu Vámbéry feleslegesen és helytelenül azonosítja a török Sza

tuk (satuq 'eladó, eladott') nevet: az arab Szádikkal.
ca.n Helyesebben Gur-kán, a 12-13. századi (1141-1211) közép

ázsiai, mongol eredetű, kínai hivatalos nyelvú és buddhista
vallású karakita] birodalom uralkodóinak címe volt.

cuu Azaz Dzsungáriában.
cuv Vámbéry a maga korát megelőzve ismerte fel, hogy Kelet

Turkesztán muszlim népessége nagy valószínűs ggel a tér
ségben egykor élt ujgurok leszármazottja. Abban azonban
alapvetően téved, hogy összemossa az ujgurok marucheus
és buddhista k ulturáját a karahanídak iszlám bírodalm.íval.
Másik alapvető tévedése, hogy összemossa a kelet-európai
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steppék ogur törzseit az ujgumkkal. A valós::ígban azok az
(tokuz) oguz törzsek, amelyek az ujgurok vezetésével 745-
ben átvették az uralmat az egykori keleti türk szállásterüle
tek felett, viselték ugyanazt a népnevet, mint a kelet-euró
pai ogur törzsek, amelyek e néven az 5. század rnasocnk
felében jelentek meg a poruus-vidéki steppéken. Mindkét
csoport a kínai forrásokban az Kr. e. 3. század óta előbb
ting-ling, később t'íe-Iö néven szereplő nagy belső-:ízsiai
törzsszövetség része volt. Az ogur csoportok egyikének az
onogur ('tíz ogur) - bolgár csoportak nevét őrzi a magyar
ság idegenek ált:11 hasznait Ungarus, Hungarus stb.. elne
vezése. A finnugor ugor népe közös elnevezése hasonló,
de nem kapcsolható össze az ogur-törökökével.

nv A 20. század turfaru és tunhuangi expedíciói óta ezt az iro-
dalmat részben feltárta a tudomány.

nv, Ücsturfan.

nv11 Muszlim teológusnövendék.
crvtu Eredetiben Tezkere-i Bugra-kh:ínf, éppen az említett Sz,1-

tuk Bogra kán megtérését legendás formában elóadó török
nyelvCí népkönyv.

cux Mohammed Sejbáni kán (1468-1510) a közép-azsuu özbeg
uralom megteremtője.

cr.x Uraik. 1312-1341
cr.xr A mai muszlimok kifcjezet:ten elutasítják a .rnohamedan"

elnevezést.
cixn A nogajok neve először a 15. századi orosz forrásokban túnt

fd. A nevet sokáig összebpcsolták az Arany Hordában egy
kor nagy szerepet játszó Nogaj emír (megh. 1299) nevével. A
17. századig játszottak jelentős szerepet a Volga-Urál folyók
vidékén, Kazáni K::ínság, Szibéria és az Aral-tó közti stcppé
ken. Mai utódaik Dagesztánban, illetve Dobrudzs.iban élnek.

nx111 Ez helyesen a szláv izbeg 'szökevény' szóval azonosítható.
cr.xrv Sas v. Csacs Taskent régi, szogd elenevezés, nincs köze a

hasonló hangalakú török szóhoz. Talasz a hasonnevű foly
óról kapta a nevét.

nxv Kelet-iráni utralkoclóház, 819-1005.
o.xvr Gürkán, a karakíta] birodalom uralkodóinak címe.
,1.xv11 Horaszan, Irán északkeleti hatarra.tomanya, a történeti

időkben a mai Türkmenisztán cléli és Afganisztán nyugati
rerülctetre is kiterjedt.
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cr.x vru Neváí, Mír Ali Sír (1441-1501), Huszain Bajkara
(1470-1506) horaszarn dzsindiszida uralkodó vezírje, török
és perzsa nyelvű költő, prózafró, államférfi.

cr.xrx Buharaí uralkodóház (1598-1785), nevüket asztrahanyí
eredetükről kapták.

ct.xx Szárt eredetileg eltörökösödött iráni városlakó, a 19. szá-
zadban még önálló csoport, ma az özbegek része.

c.r.xxr Tálib iszlám vallási iskola, a medresze növendéke.
crxxu Helyesen: bike.
c.xxm Hamm, úrnő, asszony.
crxxrv A mai özbeg irodalmi nyelvre nem jellemző.
ccxxv A mai özbeg irodalmi nyelvre nem jellemző.
crxxvr Zahíruddín Muhammad (szül. 1483) ragadványnevén

Bábur v. Baber ('tigris, párduc'), Timur Lenk dédunokája,
ferganat, kabuli, majd indiai urakocló (1494-1530), :i nagy
mogulok indiai birodalmának alapítója, önéletírása, a
Baburnarne a régi csagataj-török irodalom kiemelkedő
emléke.

ctxxvn Gebr, illetve gebra, .ruznnado", Irán régi, zoroaszrríanus
vallasanak képviselője.

crxxvm Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig, 5754, (ed. R. R. Arat,
Istanbul 2006), 957.

crxxrx Al-Buhárí (810-870), a szunnita muszlimok h::it nagy
hagyornánygyüjteményének talán legfontosabbikát összelh
tó hagyomány (hadisz) gyűjtő, vallasutódós. E hagyorna
nyok ::1 szunna alapját képezik.

crxxx Helyesebben csornie klobuki.
crxxxr Uraik. 1718-1749, a Kis Horda k::ínja volt.
crxxxn Nagy Péter leánya (szül. 1709), orosz cárnő, 1741-1761.
ci.xxxnt Azaz, a kazakkal.
cr.xxxrv Az ::i szokásuk, hogy leeresztett szakállat viselnek és

szőrzetet növesztenek az ajkak és az allkapocs felett.
nxxxv Csak kétségbe lehet vonni.
cr.xxxvr Az alaq tkp. rablóporrya, vö. Budagov, l. 79.
cixxxvu Ma Tedzsen, Türkmeniszránban.
cr.xxxvru Balkan, Balhan, hegység a mai Türkmenisztánban.
o.xxxrx Kőolaj.
cxc Ma. Kopet-dag.
exet Magyar fordítást Jel. lejjebb1

cxcn Mahclumkuli (18. század), ::i türkmenek első jelentős
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nemzeti költője, akit: Vámbéry ismertetett meg a nyugati
világgal.

cxc.m Ma lmrcli, v. Emreli.
cxov Khvárezmsahok dinasztiája, 1127-1220. Vámbéry tévesen

keveri ide a 10. századi Számánídákat.
cxcv Orosz dr, ma Reuegett Iván néven emlegetik, 1552-ben

foglalta el Kazánt.
cxcvr Grúzok.
'""'

11 A Vámbéry álta! említett dzsüjün szó helyesen dzsijin
('gyCílés' két mély hangú i-vel), egy ótörök jig- Cösszegyújt')
igéből származik, s nincs köze a török dügün/düjün (mai
helyesírással düiün 'lakodalom') szóhoz.

cxcvm Helyesebben: krescson ('megkeresztelt').
ere Kormányzós:'.íg.
cc Jemelján Pugacsov (1740 v. 1742-1775) orosz kozákvezér,

lázadó (1773-1774), ,,Ill. Péter" néven álcár.
cu A Codex Cumanicus.
cc" Voltaképpen mindkét kultúrkörben az egykori nomád élet

folyományai, amelyek egymástól függetlenül jöttek létre.
1.rn, A muszlim források általában a magyarokat jelölik baskír

néven.
cxtv Besszarábía neve Ian Basarab havasalföldi vajda (1310-1352)

emlékét őrzi. A kunok nem voltak muzulmánok.
"
01 A kimekek népe a 9-11. századi kipcsak törzsszövetség

volt.
"''' Az iráni szeldzsukídak 1040 és 1157 közt uralkodtak, 1055

óta szultankcnt.
ovn Sz::ifaviclák, iráni dinasztia, 1501-1736.
ccv

111 Kelet-Anatóliában ma is alkalmazzák baslik ('fejpénz')
néven.

cox Helyesen Er-togrul, 'hím sólyom'.
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-----
SZÓ- ÉS TÁRGYMUTATÓ

A szám a lapot jelenti, melyen a szó előfordul. (A mai
olvasó számára ezt korszerűsítve és rövidítve kózöljük.)

Ablai-Girai 165
acsamai 239
adale-araba 398
Ader 162
adina 497, 522, 529
Agacsar 25
aga-manap 290
agga-ojikh 496
aggasz 496
agiran 229
ajgir 404, 655
a/ran 219, 229, 230, 492
alealar 248
ale-baslile 341
akcsa 127
ahbondoe 250, 32 7
Alebsi 401
ahhszi 72, 682
Akkojunlu 620
akoj 251
Akus 162
alacsuk 120
alaman 200, 334, 436, 648
alcsi 212
Aue-ozjan-toia 512
Aliabierdi 606, 607, 610
Almisz 153
altun 61
Amirga 142, 144
ana-eazuk 226

Argun 311, 312, 313
arealule 586
arkan 220
ama-gon 497, 522, 529
Ar-szjűri 514
arzajasz 529
asamaj 239
aszamale 264
Aszla-addij-tora 510
atalar 248
atalar szözi 248
ataman 307, 340, 466, 467
Alsziz 15
Ausar 610, 623
auin-ojikb 497

badgir 366
Ba/an 29, 139, 325, 326
bajbecse 270, 271
Ba/du 15
bajtal 263
bakan 226, 259
baleir-paerasz 67
baksai 329
Barszadzsai 23
basi-bozule 380, 401
baseak: 72
bashurt 546, 551
baslilz 124, 686
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baszarban 557
baureurtu 214
baurszale 231, 258
Bejkend 27, 381
Belebulat 162
besmet 454
bet-üzule 367
biktan 468
Birihb 493
bis-barmai: 232
biuatan 410
bodan 411
Bokhan 29
hölük kazani 643
Budan 414
bugdaj 65
Buka 15
bulha 591
buran 214
burdute 279
hurnasz 525
burtu-keszimi 292
buzlulz 375

Csehem 593
csekics 76
cselemen 479, 538, 564
Csimbaj 380, 407
Csingi 162
Csingiz 162
csolban 246
csomucs 449
csob-fali 330
csuk-ojikh 496, 497
csurpara 539

csadir 71, 454
csagarak 224, 225, 226
csagata] 24, 67, 81, 155, 203,

379, 382, 390, 391, 392,
403, 418, 437

csakusa 76
csambul 367
csapau 209
csardeng 566
csatisz-haj kazi 266
Csaudurole 431

dajimolla 403
darleban 279
Deulet-Girai 165
Dombraleetken 23
düiún 468, 551
dzasszile 11 7
dzsalaus 341
dzsarn 146
dzsatah 435
dzsaurn 146
dzs/inna 252
dzsilan 144
dzsirtisz 266
dzsohtagan dzsir 319
dzsolum-oj 227
dzsulamejte 227
dzsumu.e 296
dzsut 215
dzsügeri 65
dzsűjún 468, 551
dzsűroh 331

ejgecse 367
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Ektag 26, 28
cllig-besi 3 75
endidzsanlile 365
entari 564
Ertograul 625
erule 138, 286
ezisz 75
Ezret 514, 522

Göklenek 424, 431
Gurnari 14, 15

Heftjak: 328, 462
henna 565
hetman 340, 466
Hormüzd 135, 679
bünleiar 641

irimcsi 331
irmae 65
Irtis-togani 3 76
Isim 67, 131, 165, 238, 310
tut 311
itlzirbesz 225
izdan 69, 135

[abalale 162
[adigar 162
jagbna 482
jaida 120
.fajk 29, 3 78, 3 79
ja/lak 610

jakbsi 252, 253, 256
jambu 2 78,
[amgir-Alzti 134
japau 279
[apleara 154, 155
[aradzs 14
jargale 219
[arie 134
[asigan 134
jaszacsi 511
jaszak 477
javluk 255
jazma 566
[dfet 14
Jevszidek 1 78
jolum-oj 227
[omutole 420, 422, 431
jomzja 494, 509, 510, 515,

517, 518, 523
jon-gon 498
joszka 273
joszman 511
julele 57, 58
jüz-besi 3 75

kaim olong 319, 322
hajie-lebor-szjole 520
kangara317
leanuri 646
Karacsaj 594, 595
Karadzsa-Dag 627
Karagas 584, 679
Kara-nogaj 590
Kardran-tora 512
kasbav 538
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kasgarlik 365
kasibar 567, 568
Kaska/ok 609, 610
kasman 479
kasuk 227
kaszib 388
kaszim 528
kazan-dzsappau 33 7
Kazankitken 23
kiazgan 226
Kazikumük 598
kazkan 72
Kenger 605
Kcrckszur 41
Keremet 515, 521, 523, 524
Khakan 29
Khaladzs 14
hhalau 256
hhaspa 478
tzhassz 581
Khaszdai Bin Saprut 351
khifmallu 482
K/Jirle-szir-keremel 514
tcbirle-szir-tora 512
lehodzsa 314
kholdirmacs 479
leidir 317
Kimak 598
leimik 598
kimisz 37, 83, 206, 216, 219,

230, 258, 263, 293, 337,
347, 435, 539

kizin-kirlacs 496
lzizs-arnileon 496
kocskar 136
komuz 212

konak 72
kosturma 209
kosuk-a/tim 254
kous 551
lzoz-tiji 23 7
Kuda] 135, 258
huda-joli 438
kudaman 250, 417
kuda-lartis 254
kujas 511
kujman 482
lzuirule-baur 293
leujúszleari 146, 33 J
kumalak 212, 330

leblebi 566
leesek 367

Magudzsar 309, 341
Mahhdumleuli 12
mangdaj 331
Manialeh 29
mantui 368
Memet 162
ming-bee 3 74
Mingi-tau 594

Najdie 141, 143
nirnir 482
nimru 482

oglan 307, 619
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orbi 142
orta-eir 552
osztrog 186

Örtük 135
Ötemis 426, 44 7

pakhta 376
pejgamber 511
pekmez 566
peredzse 367
Pigambar 510,511,518,521
pilav 482, 565, 587
Pilile-tjübe-kerernet 513
pirindzs 65
pozsa-ojikh 496
pupki 176
Púlűebszi 510

Sahname 614
Sahszevenek 607, 610
Saitan 135, 512
Sal-jime 154
saluar 343
Sejbaninarne 204, 400, 453
Simi/dik seser 260
Sarcok 108
Szaban 540
szacsbag 478
szalta 640
Szaliigan 134
szarbug 242
szaucsi 262, 398

szeökele 336
szin-tasz 41
szipozga 213, 540
szjandalik 519
szjaoranpol 482
Sz/of-tora 512
szjorla-ojileb 497
Szjud-tunzi-lora 510
szjuldir 520
szjumakb 482
szju-ojikh 497
szjüjülli 120
Szüjündzs 15, 17
szükmen 479
szülgeme 480
Szür-Dajae 1 78
szürule 226
szüt-ana 23 7

tagazgaz 34, 346, 669
Tagrna 29
Taibuga 162
tartie 253
tatarhus-ha 594
ta/lik 565
taur 511, 561
tengiz 65
tetilir 58
teür 511
toguz 35, 332, 333, 346
toj-mal 256, 262
Tohbtamis 54, 55, 426, 447,

576,597
toeu.z-ujgur 346, 347, 348
lomdir479
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torama 232, 33 7
tösztör 137
tugan 217
tümen 132, 163, 310
túnlülz 224, 225, 234
tünzi 519
türklik 379

Ülgen 134, 136
ülgölü szöz 319
ülker 520

ud-ojikh 528
ugh/an 307
Uigkhur 345
Uiebar 345
ujgur akli 351
Ukhu 345

uarilacs 568
varszaki 617, 624
uirasz 484, 497, 525
uirinasz 525
uirtasz 525
uirzarni-gon 497

Zend-Aueszta 70
zurna 213
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