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A közép-ázsiai török irodalom.

(Olvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1904. június 6-án tartott
ülésében.)

I.

A közép-ázsiai törökségnek ezer esztendős múlttal dicseked
hető irodalma — azt mondhatjuk — még mindig olyan terra in- 
cognita a tudomány előtt, a melynek átkutatására és rendszeres 
megismertetésére mindez ideig senki sem vállalkozott sem nálunk, 
sem a külföldön. Nem csak hogy valamely szerény kisérlet igényé
vel föllépő, bármilyen rövid, de az egészről áttekintést nyújtó váz
latot nem találunk, hanem — mondhatni — még előmunkálato
kat is alig tudunk felmutatni ezen a téren. Ennek az irodalomnak 
megismertetése körül Európában még legtöbbet mi magyarok tet
tünk, a mennyiben a mi ezen a téren eddigelé történt s a mit mai 
napság tudunk a csagatáj, özbeg és turkomán irodalomról, azt 
majdnem egész terjedelmében Vámbéry Árminnak köszönhetjük, 
a ki több munkájában*) beszél a közép-ázsiai törökök irodalmá
ról, fölemlíti a kiválóbb írókat és röviden megismerteti velünk 
ennek az irodalomnak több termékét. Azonban az irodalomnak 
egész történetét felölelő és rendszeres ismertetést ő sem adott. — 
A külföld még ennyit sem tett ebben az irányban; mert a mi 
számbavehetőt ott találhatunk tárgyunkra vonatkozólag, mind-

*) Ilyenek: a) Cagataische Sprachstudien. Leipzig 1867. Főleg a 
29—40. lapokon, b) Vázlatok Közóp-Ázsiából. Pest 1868, a 290—308. la
pokon. c) Bokhara története. Pest 1873. d) A török faj. Budapest 1885. 
e) Zwei moderné centralasiatische Dichter, Munis und Emir. Wiener 
Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes. VI. köt. 1892.
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4 THÚRY JÓZSEF.

össze két monographiából áll, melyet a múlt század közepén egy 
orosz és egy franczia tudós írt a legnagyobb csagatáj költőnek, Mir 
Ali Sir Nevájinak, életéről és irodalmi működéséről.*)

íme, mindössze ennyit tud felmutatni az európai tudomány 
a közép-ázsiai török irodalomtörténetből! Tehát egyrészt az e 
tárgyról való ismereteinknek kevés és nagyon hézagos volta, más
részt pedig az a tapasztalatom, hogy ennek az ezer éves irodalom
nak bővebb ismerete magyar szempontból is érdekes és értékes : 
indítottak engem arra, hogy megtegyem az első lépést eme terra 
incognita felé vezető úton. Az a szándékom ugyanis, hogy bemu
tassam a közép-ázsiai törökség irodalmát történeti fejlődésében és 
rendszeres előadásban, a legrégibb időktől fogva a jelen korig, ki
terjeszkedve az ott mívelt irodalomnak valamennyi ágára. Ezt 
bizonyára merész vállalkozásnak tartja minden hozzáértő, és két
szeresen merésznek olyan embertől, a ki egy vidéki kisebb város
ban él, a tudomány kincses bányáitól távol. De én magam érzem 
és tudom legjobban, hogy munkám nem teljes ; valamint azt is jól 
tudom, hogy még mit és hogyan kellett és lehetett volna, t. i. lehe
tett volna alkalmasabb helyzetben és kedvezőbb körülmények kö
zött, ha módomban van hozzájuthatni ama kincses bányákhoz. 
Azonban beletörődve abba az igazságba, hogy non omnia possu- 
mus omnes, úgy gondolkoztam, hogy jobb keveset adni is, mint 
semmit sem, — ha csak azt nem óhajtjuk, hogy ezt a dolgot is 
Brücknerék és Prochaskáék csinálják meg nekünk olyanformán, 
mint a magyar történelem kútfőinek kritikáját és a Hunyadiak 
korának jellemzését!

Ha a közép-ázsiai törökség irodalmáról többet akarunk tudni 
és mondani, mint a mennyit az imént említett előmunkálatokban 
találunk, akkor az eredeti forrásokhoz kell fordulnunk és azokból 
merítenünk. E források első sorban magok, a közép-ázsiai török 
irodalmi termékek. Ezeknek jó része még mindig csak kéziratban 
van meg; más részük különböző kiadásokban is megjelent már 
vagy egész terjedelmében, vagy legalább részben; míg a harmadik

*) Emir Nizam-ed-din A li Sir , razsuzdenie Micliaila Nikitskago. 
Sanktpeterburg 1856. És M. Belin: Notice biograpliique et littéraire sur 
Mir Ali-Chir-Néváii. Journal Asiatique, 1861. évi., Y. série, törne 17, a 
175—256. és 281—357. lapokon.
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részüket csak hírből, czím szerint ismerjük. Forrásainknak máso
dik csoportját azok a keleti, még pedig török és persa nyelvű 
munkák teszik, a melyek több, vagy kevesebb adatot tartalmaznak 
a közép-ázsiai török írókra és működésükre vonatkozólag, vagy 
szemelvényeket is közölnek műveikből.*)

Ezekből az említett forrásokból és előmunkálatokból merí
tem azt, a mit a közép-ázsiai török irodalom történetéről akarok 
és tudok elmondani; s ezeknek a forrásoknak természete és mé
rete szabja meg az én ismertetésem jellegét és egyes részeinek ará
nyait is. Innen van az, hogy a míg némely írókról többet mond
hatok és némely irodalmi termékekről bővebben beszélhetek, addig 
más íróknak éppen csak a nevüket, más műveknek éppen csak a 
czímüket említhetem, vagy sorolok fel írókat munkáiknak ismerete 
s viszont egyes irodalmi termékeket a szerzők neveinek tudása 
nélkül, — a szerint, a mint az illető források teljesebbek és ada
tokban gazdagabbak, vagy pedig hézagosak és szűkszavúak. A fel
fogás, megítélés és elrendezés munkája ugyan jórészt nem tőlük 
függ, de az adatok mennyisége tekintetében természetesen szoro
san kötve vagyok hozzájok s azokat a magaméból nem pótolhatom.

II.

A közép-ázsiai török irodalom termékeinek — a melyekről 
tudomásunk van — kétharmad része költői alkotásokból, t. i. a 
népköltészet és műköltészet termékeiből, általában az ú. n. szép- 
irodalom körébe tartozó művekből áll, úgy a verses, mint a prózai 
műfajokban.**) Ha még ez utóbbi tekintetben is különbséget aka-

*) Ilyenek pl. Nevájinak «Medsálisz-un-ne falsz» czírnű munkája; 
Báber Em lékiratai; Szejd Bakim  Tárikhja (terjed 1300—1645-ig); a «rla -  
rikfi-i-Makim Khánn Mohammed Juszu f munsi-tói (az 1704. évből); s végre 
az oszmán-török és persa szerzőktől való csagatáj szótárak, ú. m. Abaska 
Lugaii a 16. század elejéről, Abuska 1552-ből, Behdset-ül-Lugat 1861-ből 
és Sejkh Szulejmán szótára 1882-ből.

**) Talán fölösleges is mondanom, hogy a költői műfajok közül 
színművekről, drámairodalomról éppen olyan kevéssé beszélhetünk a közép- 
ázsiai törököknél, mint általában az összes török népeknél. A költészet
nek ezt az ágát nem ismeri és nem ismerte ez a népcsalád.
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6 THÚRY JÓZSEF.

runk tenni közöttük, azt mondhatjuk, hogy a verses költői müvek 
számra nézve jóval meghaladják a prózai termékeket.

Ez a körülmény, hogy t. i. a közép-ázsiai török irodalomban 
a költészet mívelése dominál, főleg két okból magyarázható meg. 
Egyik az, hogy ott a másnemű, kivált a tudományos irodalom 
kezdettől fogva a persa s másod sorban az arab volt; mivel a persa 
nyelv Közép-Azsiában, még a török nemzetiségű lakosságnál is, 
éppen olyan szerepet játszott mindenha, mint minálunk és Európa 
más nemzeteinél a latin nyelv, vagyis az volt a műveltség és tudo
mány nyelve s ezeknek kifejezője. Úgy hogy a törökök is az e 
nemű munkák írásánál leginkább a persa nyelvvel éltek és így a 
tudományos irodalom termékeinek nagyobb része ezen a nyelven 
maradt reánk. — A másik ok pedig a költői tehetség, vagy mond
juk csak: a költői hajlam uralkodó ereje és általános volta a keleti 
népekben s ezek között a törökségben is. Mert hiszen jól tudjuk, 
hogy a kezdetleges társadalmi viszonyok közt élő és fiatalabb mű
veltségű népeknél a lelki tehetségek között nem a kutató, az igaz
ság fölkeresésére törekvő értelem, hanem az érzelem és élénk kép
zelet viszi a vezérszerepet, minélfogva szellemük megnyilvánulási 
törekvése valami művésziesben, dalban, zenében, költészetben 
találja meg a maga formáját. A szabad természet ölén élő ember
nek tehát minden érzése, gondolata és tette dalt csal ki ajkairól, 
vagy a régi időkre való emlékezés megereszteti vele a regélő be
szédnek édesen folyó árját; s mindezt szinte kénytelen tenni, mert 
hajtja a lélek, mert nagy a kedve, gondolata unszolja, hogy dal
hoz, énekléshez fogjon, regéléshez kezdjen. így van és volt ez 
messze Keleten, a közép-ázsiai törökségnél is, a hol — mond
hatni — minden ember költő, vagy legalább verselő; egyik alkotó 
erejű, a másik alakító tehetségű költő; a hol bármilyen korú és 
bármilyen rendű s foglalkozású ember egyformán hódol a költé
szetnek; a hol úgyszólván mindenki verset ír, vagy mond, mesét 
sző és regét alakít, vagy a ki netalán nem képes erre, lelki gyö
nyörűséggel hallgatja és adja tovább mások elméjének művészi 
productumait; s végre a hol ez a költői hajlam és verselő tehetség 
olyan nagy tiszteletben és szeretetben részesül, hogy még szív
ügyekben is rendesen ez a döntő, a mennyiben a leányok legörö- 
mestebb ügyes verselő ifjakhoz mennek nőül.

De azonkívül, hogy Közép-Ázsiában az egész nép költő és
98
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regélő s hogy a költészetnek minden ágát virágzásban találjuk úgy 
a régi három khánság (Khiva, Bokhara és Khokand) területén, 
mint a turkománoknál; — még egy külön rendet, vagy társadalmi 
osztályt is ismerünk ősidőktől fogva a közép-ázsiai törökségnél, a 
mely rendnek hivatása és kenyérkeresete a költészet mivelése 
minden műfajban, mint volt nálunk magyaroknál is az ú. n. jocu- 
latorok, igriczek, regösök, hegedősök, vagy lantosok rendjéé. En
nek a rendnek tagjai — az ú. n. bakhsik és dsikok — a szerint, 
hogy milyen közönség tartja fenn őket és hallgatja a kobuz (czitera 
alakú hangszer, három húrral), vagy dutár (két húrral) nevű hang
szerrel kisért előadásaikat, melyeknek tárgya és hangja a közön
ség ízlése és műveltségéhez alkalmazkodik, három csoportba oszt
hatók. Míg ugyanis a bakhsi egyik helyről a másikra jár különösen 
a pusztaság nomád törzsei között, hogy egészen népies versekkel, 
nemzeti tárgyú hősi elbeszélésekkel, históriás énekekkel, felfogá
sukhoz alkalmaztatott vallásos és morális tartalmú történetekkel 
s a régi időkből vett regékkel mulattassa őket; addig a városokban 
és falvakban letelepült lakosság, meg az iparos és kereskedő osz
tály az útczákon, köztereken és bazárokban az dsiknsk előadásai
ban gyönyörködik, a ki már a műköltészet termékeit is, a másod-, 
harmadrendű költők verseit, vagy a saját szerzeményeit énekli. 
Végre e dalnoki rendnek legműveltebb csoportját azok teszik, kiket 
a fejedelmek és előkelők minden időben állandóan tartottak udva
rukban, illetve környezetükben, hogy a magasztalásukra írott köl
teményekkel, a hadi tettekről, hősökről szóló énekekkel s a kivá
lóbb költők szerzeményeinek előadásával fűszerezzék mulatságai
kat és lakomáikat.

így állván a dolog, nem csodálkozhatunk rajta, hogy a mi 
szellemi terméket a közép-ázsiai törökség a legrégibb időktől fogva 
fel tud mutatni, annak legnagyobb része a műköltészet és népköl
tészet birodalmába tartozik. Az előbbinek mívelését nagyban elő
mozdította az a körülmény is, hogy a közép-ázsiai török fejedel
mek minden időben buzgó pártolói voltak a költészetnek s kivált
képpen a Timuridák, Sejbánidák és Asztarkhánidák házából szár
mazott fejedelmek részint gazdagon jutalmazták, részint udvaruk
ban s környezetükben tartották az egyes korok jelesebb költőit.

A költészetet illetőleg itt előzetesen még azt akarom emlí
teni, hogy a verselés, illetőleg a versformák tekintetében kezdettől
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8 THÚRY JÓZSEF.

fogva éles különbséget tapasztalunk a népköltészet és a műkölté
szet termékei között Míg ugyanis a műköltészet mívelői, mint a 
persa kultúrát és ízlést elsajátított emberek, ennek hatása alatt 
elfogadták és átvették a persa költészetnek időmértékes verselését 
s így költeményeiket ők is ezekben az idegen versformákban írták, 
a mint hogy más tekintetben is ugyanez a költészet volt a mintá
juk ; addig a népköltészet termékeiben s általában a népies iro
dalom körébe tartozó költeményekben, úgy a lírai, mint az elbe
szélő műfajokban, az eredeti verselést, a török nemzeti versformá
kat találjuk, t. i. a hangsúlyos verselést, melyben egy-egy sort leg
alább két s legfölebb négy szótagból álló, két, három, vagy néha 
négy ütem alkot, és ez a kellemesen hangzó szabályosság adja meg 
a vers ritmusát, — éppen úgy, mint a magyar nemzeti verse
lésben.*)

A közép-ázsiai török irodalomnak jóval kisebb része a külön
böző tudományszakok között oszlik meg. Az irodalomnak e más
nemű ágában számra nézve első helyen állanak a vallásos és mo
rális tárgyú termékek, meg a történeti munkák; de ezeken kívül 
más tudományágak is találtak mívelőkre, névszerint a nyelvtudo
mány, irodalomtörténet, irály tan, verstan, földrajz, orvostudomány 
és csillagászat. Ellenben már a nagyszámú tankönyvek és a tisz
tán a gyakorlati élet czéljaira írott ú. n. közhasznú munkák, a 
melyek pl. a lovak gondozásáról, a sólymok idomításáról, a fegy

*) Mivel a költemények különböző formáinak elnevezései alább 
gyakrabban előfordulnak, szükségesnek tartom röviden megmagj^arázni a 
különböző elnevezéseket. 1. A mesznevi: párosán rímelő sorokban írott 
költemény. Ez a szokásos formája nem csupán az éposznak, hanem a tan
költeménynek, a morális és misztikus tartalm ú s leíró költeményeknek is.
2. A kaszide: hosszabb, dicsőítő költemény. Rímképlete aabacadaea stb.
3. A gazéi: tartalm a szerint leginkább szerelmi, allegorikus, vagy misz
tikus költemény, mely rendesen 5—7 distichonra terjed s az utolsó előtti 
sorban a költő okvetetlenül megnevezi magát (írói nevén). Rímelése azo
nos a kaszidéével. 4. Terdsíi: kaszide, vagy hosszabb gazéi, visszatérő 
refrainnel. 5. Ruhái, török nevén tójuk: négysoros versszakok, melyekben 
részint morális, részint epigrammatikus gondolatok vannak kifejezve. 
Rímképlete aaba. 6. A díván: különböző tartalm ú és formájú lírai költe
mények gyűjteménye. 7. A khamsze (ötös): egy költőnek epikai, vagy mo
rális, vagy misztikus tartalm ú öt nagyobb költeménye mesznevi-formában.
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verekkel való bánásról stb. szólnak, nem tartoznak ide ismerteté
sem keretébe.

A közép-ázsiai törökségnek mindazon szellemi productumait 
szándékozván tárgyalni, a melyek török nyelven írattak és marad
tak fenn, nagyon természetes dolog, hogy ismertetésem körébe kell 
vonnom a fordított műveket is éppen úgy, mint az eredetieket. 
A nem-eredeti szerzemények — mint különben is lehetne gon
dolni — persából és arabból vannak átültetve, még pedig úgy, 
hogy nagyobb számmal a persából fordított művek találhatók. Ha 
az eredeti és fordított művek mennyisége közqtt levő arányt is 
meg akarjuk állapítani nagyjában, azt mondhatjuk, hogy a tudo
másunkra jutott közép-ázsiai török irodalmi termékeknek túl
nyomó része eredeti szerzemény és csak kisebb része az idegen 
nyelvből fordított.

A közép-ázsiai török irodalom, több századra terjedő élete- 
folyásában, időnként éppen úgy változásokat, módosulásokat mu
tat, mint bármely nemzet irodalma. Lássuk tehát már most, hogy 
mik azok a jellemző tulajdonságok, melyek észrevehetően meg
különböztetik fejlődésének egyik korát a másiktól s hogy e meg
különböztető jellegek alapján hány korszakra kell osztanunk tör
ténetét.

Mivel Közép-Azsiának török lakossága, attól az időtől fogva, 
hogy irodalmáról tudomásunk van, nem állandóan egy és ugyan
azon nemzettestből állott, a mely eredetileg birtokába vette ezt az 
óriás területet, hanem az idők folyamán szinte folytonos hullám
zásnak és többszörös vegyülésnek volt kitéve, ennélfogva minde
nekelőtt erre a körülményre kell fordítanunk figyelmünket.

Azokat a török népeket, melyek a mongolok föllépése előtt 
lakták Közép-Ázsiát, mint tudjuk, oguz, türkmen, szeldsuk, káji 
stb. neveken ismeri és emlegeti a történelem. Ennek a legrégibb 
lakosságnak kiköltözése azonban már jókorán megindult Nyugat- 
Ázsia felé, eleinte csak kisebb csapatokban, majdnem észrevétle
nül, később mind nagyobb-nagyobb tömegben. E kivándorlásnak 
legelső biztos nyomát a 9. század első feléből ismerjük, a mennyi
ben — tudomásunk szerint — Hárun-ar-Kásid fia, Motászim 
Billahi khalifa (833—842) volt az, a ki először fogadott fel és 
alkalmazott háborúiban közép-ázsiai törököket, mint zsoldos har- 
czosokat. Utódai még inkább szokásba vették, hogy a háborúkat
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közép-ázsiai zsoldosokkal viseltessék és testőrségüket belőlük ala
kítsák, úgy hogy a jelentékeny számú török testőrség csakhamar 
hatalomhoz jutott és egy ideig ő intézte még a khalifák választá
sát is. — Azonban a nagyobb tömegben való első kiköltözés a 
szeldsukok vezetése alatt történt a 11. század közepe táján Iránba 
és onnan tovább; a második nagyobb népáradat pedig a 13. szá
zad elején a káji és afsar törzszsel, meg a karamdnok őseivel in
dult meg, a kik az előbb-előbb nyomuló mongolok elől menekül
tek lakhelyeikről délnyugot és nyűgöt felé.

Ezek a többszörös kiköltözések nagyon megapasztották 
Közép-Ázsia török lakosságának a számát, de helyettök a hódító 
mongol hadak a 13. század első felében új török népelemeket hoz
tak magokkal a keleti és északkeleti tájakról, a melyek aztán itt 
véglegesen megtelepedvén, rövid idő alatt egygyé olvadtak itt 
talált fajrokonaikkal s ilyenformán egészen megváltoztatták ennek 
az óriás területnek addigi ethnographiai képét és más színezetet 
adtak a régi Közép-Ázsiának. Mivel pedig Ázsiának ez a része az 
1224. évben történt osztály alkalmával Dsingiz khán Csagatáj 
nevű fiának (uraik. 1224—1241) jutott osztályrészül, attól fogva 
ezt az új mongol-török birodalmat csagatáj birodalomnak és a 
benne beszélt török nyelvet csagatáj nyelvnek nevezték.

A csagatáj birodalomnak ezen, már egygyé forrott török 
lakosságához ismét másféle török népelemek járultak a 16. század 
elején Sejbáni Mohammed khán föllépése és hódításai következté
ben. Ezek között az a törökség volt a vezető elem, a mely előbb a 
Szir-Derja (Jaxartes) torkolata, az Aral-tó és Ural folyó vidékén 
tanyázott és az 1312—1340 közt uralkodott egyik fejedelme, t. i. 
Özbeg khán után (Dsüdsinek egyik utóda s az «arany horda» feje
delme) özbegnek nevezte magát, minthogy annak az idejében és 
szavára vette föl az iszlámot. E vezérlő elemhez különböző törzsű 
törökök is csatlakoztak keleti Turkesztánból, a kazakoktól, az Oxus 
deltája vidékéről stb. s mindezek szintén a közös özbeg néven sze
repeltek. — Közép-Ázsia török nemzetiségű lakosságában ezt a 
három fő nép-réteget tudjuk egész világosan fölismerni és a törté
neti események során megkülönböztetni.

Nagyon természetes dolog, hogy ezt a történelmi tényt nem
csak nem lehet figyelmen kívül hagynunk az ilyen származású és 
múltú nép irodalma különböző korszakainak megállapításánál, ha-
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A KÖZÉP-ÁZSIAI TÖRÖK IRODALOM. 11

nem első sorban éppen ezt kell vennünk a felosztás alapjáúl ; 
mert hiszen jól látjuk, hogy a közép-ázsiai török irodalom gyü
mölcsfája nem mindig egy ugyanazon talajban volt fiatal csemete 
kora óta, hanem át lön ültetve egyikből a másikba és harmadikba 
s csak a természet törvényét követte, ha az egyik talajban te
nyészve valamennyire másféle, talán szebb, vagy silányabb gyü
mölcsöket termett, mint a másik talajban. Világos tehát, hogy a 
közép-ázsiai török irodalom, életének történeti folyamában, magá
nak a létrehozó népnek időnkénti változása, módosulása szerint 
egész természetes módon három nagy korszakra, oszlik, melyeknek 
elnevezése is csak az imént mondottaknak megfelelően tör
ténhetik.

E szerint a közép-ázsiai török irodalom történetének fő kor
szakai a következők:

1. A legrégibb korszak, mely az ősidőktől fogva a mongol hó
dításig, vagyis körülbelől az 1220. évig terjed.

2. A csagatáj korszak, a mongol hódítástól a Timuridák ural
kodó házának bukásáig, azaz 1220-tól kerek számban 1500-ig.

3. Az özbeg korszak, az özbeg törökök uralomra jutásától, 
vagyis 1500-tól a jelen korig.

Majd a maga helyén látni fogjuk, hogy e három korszak 
mindegyikének körén belül még rövidebb időszakokat is meg lehet 
és meg is kell különböztetnünk.

Ugyanerre az eredményre, t. i. a három korszakra való fel
osztásnak helyes voltához jutunk akkor is, ha a közép-ázsiai török 
irodalmat még másféle szempontokból is megvizsgáljuk.

Nevezetesen ha ennek az irodalomnak élete folyását az em
beréhez hasonlítjuk, úgy tapasztaljuk, hogy ez abban az időben, 
melyet első korszaknak mondottunk, még fejlődő és az idővel 
fokonkint erősbödő gyermek, illetőleg ifjú; a második korszakban 
már érett férfi, a ki munkabíró és a tevékenysége fáradhatatlan; 
a harmadik korszak idejében fokozatosan hanyatló öreg ember, a 
kit mind jobban elhagy tettereje és munkakedve. A közép-ázsiai 
török irodalom a második korszakban s kiváltképpen a Timuridák 
korában volt teljes virágzásában, akkor élte igazi arany korát; 
mert legnagyobb számmal akadtak mívelői s azok a legtöbb ágát 
akkor mívelték és az akkori munkások alkották a legkiválóbb ter
mékeit. Ezt a korszakot megelőzőleg igyekvést, folyton erősbödő
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12 THÚRY JÓZSEF.

törekvést látunk feljuthatni erre a magaslatra; utána pedig leeresz
kedést a lejtőn erről a magaslatról.

Végül ha azt vizsgáljuk, hogy két hatalmas tényező, t. i. 
egyrészt az iszlám vallása, másrészt a persa kultúrát milyen mó
don és mértékben gyakorolta hatását a közép-ázsiai törökség érzé
sére, gondolkozására, egyszóval egész lelki világára s miként be
folyásolta szellemi tehetségeinek nyilvánulásait: azt tapasztaljuk, 
hogy ez a kétféle erős hatás az említett három korszaknak tökéle
tesen megfelelő fokozatban és arányban vetkőz tette ki az egykori 
primitiv műveltségű nomád és pogány törökséget veleszületett ter
mészetéből, fosztotta meg őseredeti nemzeti sajátságaitok s jellem
vonásaitól és vitte mind távolabb-távolabb a nemzetiességtől az 
idegenszerűség felé. Azonban e fokozatos átalakulás bővebb ismer
tetésének az egyes korszakok részletes tárgyalásánál lesz helye.

Ezen általános tájékoztatások után ismerkedjünk meg köze
lebbről a közép-ázsiai török irodalom egyes korszakaival, az azok
ban élt és működött írókkal s a szövegükben fenmaradt, vagy leg
alább tudomásunkra jutott szellemi termékekkel.

III.
1. A legrégibb korszak (kb. az 1220. évig).

A mongol hódítást megelőző korban két időszakot különböz
tethetünk meg. x\z első az, melyben a közép-ázsiai törökség még; 
az eredeti pogány vallásban élt; a második pedig az, a melyben 
már elfogadta az iszlám tanait. Ennélfogva amazt pogány bornak, 
emezt az iszlám korának kell neveznünk. A történelmi emlékezés, 
illetőleg a keleti kútfők tudósítása szerint a közép-ázsiai oguzok 
egyik része (t. i. 2000 család) a 960. évben (Szalur nevű fejedel
mük idejében) vette föl az iszlámot, a többi része pedig a 11. szá
zad elején.

Mindamellett mind a két időszakot, vagyis egészen a mongol 
hódításig terjedő első korszakot jogosan mondhatjuk a nemzeties
ség korának. Mert ebben az időben a mohammedán vallás még 
igen gyönge lábon állt a közép-ázsiai törökségnél, s annak szel
leme az irodalomban még alig-alig jutott kifejezésre (csak a kor
szak legvégén, pl. a Juszuf és Zulejka ez. költeményben); a persa 
műveltséget és nyelvet pedig éppen csak a fejedelmi család s a
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környezetében élő előkelők sajátították el, nevezetesen az ú. n. 
khárezmi sáhok, a kik a l l .  század végétől fogva a mongol hódí
tásig, vagyis körülbelől 140 esztendeig uralkodtak Khívában, egé
szen persa müveltségűek valának, udvarukban persa költőket tar
tottak, sőt egyikük, t. i. Atsziz (a 3-ik sah, ki 1156-ban balt meg) 
maga is írt verseket persa nyelven. Ilyen körülmények között tehát 
ebben a korszakban csak az a vallásos és tudományos irodalom, 
meg a műköltészet volt persa nyelvű és mohammedán jellegű, a 
melynek termékei igen szűk körre, a legfelső osztály tagjaira szo
rítkoztak s a melyet csaknem kizárólag nem törökök, hanem idege
nek, t. i. persák míveltek. Ellenben az összes lakosság körére ki
terjedő népies irodalom termékei általában nemzeti tárgyúak és 
erősen nemzeti jellegűek, elannyira, hogy még az elvétve előfor
duló idegen tárgy is nemzeti színben van feltüntetve (pl. Abu 
Muszlim története). Sőt a korszak vége felé és végén Khívában 
már a műköltészet s az irodalomnak másnemű ága is megszólal 
török nyelven is, nem csupán persáúl (pl. Abu Muszlim, Juszuf 
és Zulejka és más költemények), a szerint t. i., a mint az elsajátí
tott persa műveltség nagyobb és nagyobb számú török embert ké
pesít azoknak a mívelésére.

Az első időszakból, mely- a mint mondottuk — a 11 -ik 
század elejéig tartott, nem maradt fenn a közép-ázsiai török iro
dalomnak egyetlen egy terméke sem; mert az iszlám, illetőleg a 
mohammedán vallás fanatikus terjesztői a legnagyobb dühvei ül
dözték és irtották ki a pogány korból származó mindenféle emlé
keket, éppen úgy, mint a keresztény papok annak idejében nálunk 
Magyarországon is. Csupán emlékezés maradt reánk némely ter
mékéről az akkor virágzott irodalomnak a közelkorú és későbbi 
forrásokban.

A közép-ázsiai török irodalom, vagy pontosabban: népkölté
szet legrégibb termékeinek azokat a mondákat és regéket (hikájet 
és dástán) vehetjük, melyek az ősidőbeli Kara khánról és Oguz 
khánról szóltak, némelyikük prózában, másik versben, vagy válta
kozva prózában és versben. Ezeket a verses regéket és a folyó be
széd formájában levő mondákba közbeszőtt verses részeket uzan- 
nak nevezték.*) Erről vették aztán uzandsi nevüket annak a dal-

*) L. a Behdset-ül-Lugatban, Sejkh Szulejmán és Pavet de Cour- 
sfceille szótáraiban.
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14 THŰRY JÓZSEF.

nők, vagy énekes rendnek, illetve regéseknek tagjai, a kik ezeket a 
mondákat és regéket hangszerük kísérete mellett előadták, illető
leg énekelték. íme a későbbi vándor bakksiknak és ászoknak ősei, 
a pogány korbeli uzandsik ! Keleti forrásaink ezeket az uzanok&t 
úgy magyarázzák meg, hogy időmérték nélkül való dalok, vagy éne
kek voltak az ú. n. raam-dalok versformájában. A máni-dalok pe
dig — mint tudjuk — olyan versek, melyekben egy-egy sor két 
hangsúlyos ütemből áll 4+ 3 . vagy 4 + 4  szótaggal és négy ilyen 
sor alkot egy-egy strófát visszatérő rímmel (aab  a). Vagyis tökéle
tesen az a magyaros versforma, melyet a mi költészetünkben talá
lunk, mint pl.

Nincs már nekem | szeretőm,
Csak egy vörös | keszkenőm. . . .

vagy:
Száll a madár | ágrul ágra,
Száll az ének | szájmi szá jra . . . .

Milyenféle lehetett a tartalmuk ezeknek az ősrégi mondák
nak, illetőleg azoknak a regéknek, melyekbe az uzanok voltak 
közbeszőve ? A tárgyakat határozottan tudjuk : az oguzok fejedel
meiről, Kara khánról és ennek fiáról, Oguz khánról szóltak. Bizo
nyosra vehetjük tehát, hogy e történeti mondák és uzanok tar
talma nem lehetett más, mint az, a mit a régi keleti források e két 
fejedelem korából meg tudtak őrizni számunkra, t. i. Kara khán 
harczai fiával, Oguz khán hódításai és a győzedelmei után ült 
nagyszerű torok. Azt hiszem ugyanis, hogy valamint a mi Anony- 
musunk krónikájában sok helyen határozottan rá lehet ismerni a 
((hegedősök csacska énekeire» és a ((parasztok csalfa meséire», 
mint forrásaira: azonképpen a néhai való jó Resideddin művében 
is a Kara khánról és Oguz khánról szóló szöveg világosan elárulja, 
hogy itt az ő legelső forrásai ama történeti mondák és hírnök va- 
lának, még pedig annál inkább, mert hiszen maga a szerző azt 
mondja, hogy az oguzok történeteit egészen úgy adja elő, a mint 
azoknak történeti könyveiben írva találta. Ide jegyzem tehát ezt a 
szöveget röviden, de híven megtartva Resideddinnek gondolatme
netét és kifejezéseit.

«Midőn Kara khán az apja halála után fejedelemmé lön, egy 
fia született, a kit Oguznak neveztek el. Oguz mindjárt születése 
után az igaz hitre tért a régi pogányságból s a mint ezt apja meg-
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tudta, el akarta őt veszteni. Háborúra került a dolog, mind a két 
részen rendezték a hadsorokat s megkezdődött a csata. Majdnem 
hetven évig folyt a harcz közöttük; egyszer Kara khán súlyos 
kardvágást kapott és eme sebébe belehalt. így végre Oguz khán 
lön a győztes és ezúttal elfoglalta a Talasztól és Sziramtól Bokha- 
ráig terjedő földet. És mikor Oguz ezt az országot meghódította s 
ott fejedelemséget alapított, aranyos sátort ütött fel és nagy tort 
ült. Oguz khán elfoglalta Irán, Túrán, Sám, Miszr és Búm orszá
gokat s más frenk tartományokat is. Mikor mindezek meghódoltak 
neki, visszatért eredeti székhelyére. S mikor oda megérkezett, nagy 
népgyülekezetet hívott össze, rendkívül nagy és magas aranyos 
sátort állíttatott fel és nagy tort ült. A mint mondják, abban a 
torban kilencz száz kanczát és kilenczven ezer juhot öltek le s a 
toron megjelentek Oguz feleségei és gyermekei, a hadsereg vezérei 
és nagyjai s ő mindnyájával igen szívesen bánt.»*)

Az ilyen természetű előadás igen kirí a nagy tudományú, 
komoly történetíró munkájának többi szövegéből s különben is 
több vonás elárulja benne a naiv-éposznak két jellemző sajátságát, 
ú. m. a részletező eljárást és a hasonló, vagy éppen azonos gondo
latok és kifejezések gyakori ismétlődését; — minélfogva azt hi
szem, hogy Resideddin munkájában ez a szöveg nem egyéb, mint 
a Kara khánról és Oguz khánról szóló, valósággal létezett történeti 
mondák és uzanók késői visszhangja.

Ezeken kívül van némi homályos emlékezés másféle mon
dákról, regékről, vagy mesékről (irt égi néven) és énekekről, dalok
ról, vagy költeményekről is (varszaki néven), a melyek szintén a 
legrégibb korból datálódnak s állítólag az újabb ideig fenmaradtak 
volna a Thien-Sán hegység környékén tanyázó nomádoknál, mint 
ősrégi szerzemények másolatai ujgur betűkkel írva.**) De e prózai 
és verses népköltészeti termékekről nem tudunk bővebben s hatá
rozott alakban.

Ellenben határozott tudomásunk van arról, hogy a közép
ázsiai törököknél ebben a most tárgyalt első korszakban a nép- 
költészeten kívül mívelték az irodalomnak egy másik ágát is, neve-

*) A bécsi cs. és kir. udv. könyvtár kézirati példányában a 13. és 
14-ik lapokon. ^

**) Vámbéry: Cagataische Sprachstudien 29. lapján.
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zetesen már ekkor volt történetírásuk, A nagy tudományi! Resid- 
eddin persa történetíró — a ki a 14. század első tizedében írta 
«Dsámi-et-tevárikh'» czímű, több kötetre terjedő munkáját bámu- 
latráTméltó apparátussal — többszörösen és nyomatékosan állítja, 
hogy az oguz, turkomán és szeldsuk nevű törzseknek már régóta 
voltak írásba foglalt történeti feljegyzéseik, történeti könyveik. 
Azok külön-külön több részletben megvoltak a Dsingizidák állami 
levéltárában és a különböző török törzsek írástudóinak birtoká
ban. E történeti könyveket ő nem csak látta és felhasználta, a 
mennyiben az említett népek történeteit egészen úgy udja elő, a 
mint azokban írva találta, hanem — mint ismételten is mondja — 
fölvette őket nagy munkája Függelékébe és ott közli. De, fájda
lom ! az a rendkívül értékes Függelék nem maradt reánk s így az 
említett történeti könyvek tartalmából csak azt a keveset van mó
dunkban ismerni, a mit munkája elején olvashatunk a törökség 
legrégibb történetéről, a török és mongol nép különválásáról, 
majd az ősi törökség különböző ágairól, ú. m. az ujgur, oguz, 
türkmen, kwngli, kipcsak, karlik, kalads és agacseri nevű török 
népekről.

A második időszakra, vagyis az iszlám korára fordítva figyel
münket, úgy találjuk, hogy a khárezmi sáhok idejében és országá
ban az irodalomnak több ágát mívelték török nyelven. Fenmaradt 
ugyanis az emléke annak, hogy itt a 12. században a népköltésze
ten kívül akadtak mívelői a műköltészetnek is, úgy hogy Khíva 
már ebben az időben híres volt nem csak zenészeiről és énekesei
ről, hanem költőiről és költőnőiről is;1) továbbá annak, hogy vol
tak nagyobb elbeszélő költemények, melyek a khárezmi sáhokat di
csőítették és másnemű költemények, valamint több rendbéli fordí
tások is persából.2)

A közép-ázsiai török irodalomnak tudtunkkal legelső terméke, 
a mely korunkig fenmaradt, egy névtelen szerzőnek terjedelmes 
történeti munkája az 1155, évből, mely a Khoraszánból való Abu 
Muszlim életét és harczait beszéli el mesés és regényes színezettel, 
úgy hogy inkább történeti regénynek lehetne mondani.3) E munka

1) Vámbéry: Vázlatok Közép-Ázsiából 292. 1.
2) Vámbéry: Cag. Sprackstudien 30. 1. és Vázlatok 300. 1.
3) L. «Török nyelvemlékek a XIV. ^zázad végéig)) czímű értekezé

sem 14. lapján. (Értek, a nyelv- és széptud. köréből XVIII. köt. 7. szám.)
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khivai török dialectuson van írva s a khívai khánSágban ma is a 
legelterjedtebb és legszívesebben olvasott könyvek közó tartozik. 
Abu Muszlim volt az, a ki az Omejjádok megbuktatásával 749-ben 
az Abbászidákat juttatta a khalifaság trónjára, a kiknek uralkodása 
alatt aztán ö Kboraszán tartományának helytartója lön. Eövid idő 
alatt meg tudta nyerni a maga részére Kliárezm és Transoxania 
török lakosságát, úgy hogy harczosait túlnyomó részben e közép
ázsiai törökökből toborzottá, a kik nagyon ragaszkodtak hozzája, 
lelkesültek érte s valami emberfölötti lényt láttak benne. Ebből a 
körülményből érthető, hogy ez a róla szóló munka is — idegen 
létére — szinte nemzeti bősnek tünteti fel. Különös előszeretettel 
beszéli el harczait, melyeket főhadiszállásáról, Mérvből, kiindulva 
a szomszédos siíta persák ellen vívott, még pedig kiváltképpen 
khívai törökökkel; sok helyen magasztalja erejét, bámulatos vitéz
ségét és igazságszeretetét; s végre — a történelmi tudástól elté
rően — azt mondja, hogy Mérv közelében egy dombon (melyet 
ma is Abu Muszlim tepeszi-nek neveznek) halt meg hirtelen halál
lal.*) — Abu Muszlim rendkívül népszerű voltát a régi közép
ázsiai törökségnél, bizonyítja az a körülmény, hogy az özbegek és 
turkománok még ma is a legnagyobb tisztelettel emlegetik a ne
vét, mutogatják ama helyeket, a hol sátora állott, a hol harczolt

*) Abu Muszlimról a persa és oszmán-török irodalomban is isme
rünk többé-kevésbé hasonló tartalm ú történeti regényeket. Ilyen pl. a 
Kiszsza-i-Abu Muszlim , khoiaszáni persa nyelven, névtelen szerzőtől. Ke
letkezése korát nem tudjuk, de már igen régi idő óta a legnépszerűbb 
könyv Bokharában is. Ennek előadása szerint Abu Muszlim — miután 
apja csatában elesett — négy éves korában került Mahánba (Mérv köze
lében) anyjával. 15 éves korában megtudván anyja elbeszéléséből apjának 
hősi tetteit és tragikus végét, ezeken föllelkesül, bosszút esküszik és el
megy apja barátjához, Hurdekhez, Mervbe, a ki Abu Muszlimnak aján
dékozza azt a rendkívül nehéz csatabárdot, a mely apjától maradt em
lékűi. Ekkor aztán Abu Muszlim megkezdi a harczait (Journal Asiatique 
1862, V. série, törne XX. a 93—96. lapokon). — Ilyen az oszmán-török 
irodalomban a Kiszat-i-Ebu Muszlim, a melynek előszava szerint e m un
kának eredetijét Abu Tahir Tüszi írta  a gaznevida Mahmud szultán kéré
sére, a ki 998—1030. közt uralkodott s a kinek idejében élte a persa 
költészet az első virágkorát. E munkának egy példánya (foli/ alakban 
374 levél) megvan a bécsi cs. és kir. udv. könyvtárban A. F. 7. szám 
alatt. — Egy másik, verses feldolgozása pedig Kitdb-i-Abu Muszlim czí- 
men három kötetben megjelent Konstantinápolyban 1290 =  1873-ban.
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18 THŰRY JÓZSEF.

és csodadolgokat vitt véghez. Sőt ezen a történeti munkán kívül 
még más irodalmi alkotások is megőrizték emlékét; mert tudunk 
több regéről, melyek a csodatetteit és vitézségét Ali khalifáéhoz 
hasonlítják; és tudunk historiás énekekről, melyekben Rusztem- 
hez hasonló hősnek van feltüntetve, a ki a hitetlen persák ellen 
küzd.1)

Az első, vagyis legrégibb korszakból még egy irodalmi ter
méket tudunk felmutatni a felsoroltakon kívül s ez azért neveze
tes, hogy a legelső irodalmi emlék Közép Ázsiából, a melyet ere
deti szövegében ismerhetünk, minthogy Európában is van két pél
dánya kéziratban (egyik Drezdában, másik Berlinben).2) Ez a 
munka egy Ali nevű szerzőnek Juszuf és Zulejka czímű, nagy ter
jedelmű elbeszélő költeménye az 1233. évből, a mely Jákob fiának, 
Józsefnek élettörténetét és Putifár feleségével való ismeretes sze
relmi kalandját mondja el, attól kezdve, hogy Józsefet a testvérei 
kútba vetették és egy egyiptomi kereskedő, névszerint Malik bin 
Dugar, megveszi tőlük. A szerző — mint az epilógusban maga be
vallja — arab és persa nyelvű források után irta költeményét, 
azért, hogy ezt a történetet ilyen módon könnyen megismerhessék 
(t. i. azok is, a kik torok nyelven beszélnek); s bizonyára ismerte 
és felhasználta Firdúszinak hasonló czímű és tárgyú époszát is, a 
mely az első feldolgozása volt e tárgynak a persa irodalomban. — 
Az egész költemény 24 énekre oszlik és négy sor alkot egy-egy 
versszakot, még pedig olyanformán, hogy az első bárom sor közö
sen rímel, a negyedik sor pedig mindig az imái határozószón (— 
tehát, hát, íme) végződik. Versformája még nem az idegen (arab 
és persa) időmértékes forma, hanem az eredeti török verselési mód, 
a mennyiben egy-egy sor bárom ütemre oszlik s mindegyik ütem 
négy szótagból áll,3) — vagyis éppen abban a versmértékben van 
írva, mint a magyar költészetben az ilyenek: *)

*) Vámbéry: Cagat. Spraclistud. 30. és 37, Bokliara története I. 
46—48, Vázlatok 300. lap.

2) E kéziratokat ismertette s a költeményből egy részletet kiadott 
Th. Houtsma a ZDMG. 43. kötetében (1889. évf.) a 69—98. lapokon «Ein 
alttürkisckes Gediclit» czímen.

3) Például:
Andin songra | bu makáma | jine kelgil,
01 oglanm | kém bahaja | satun algil.
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Áldjon meg a | mindeneknek | alkotója,

vagy:
Meg ne mondja | komámasszony | az uramnak 
Hogy eladtam | a kakasom | a zsidónak . . . .

Csakhogy ez a ritmus elég gyakran meg van zavarva; mert 
többször találunk a sói okban 11 szótagot 4 +  3 + 4  felosztással, 
máskor pedig a szó nem végződik a metszet helyén s ez rendesen 
az első és második ütem között történik, míg a harmadik ütem 
mindig helyes. De ez a szabálytalanság talán inkább csak a máso
lók gondatlanságának tulajdonítható; mert hiszen a drezdai és 
berlini kéziratok szövegei igen gyakran eltérnek egymástól s gyak
ran tapasztaljuk, hogy az ilyen eltérő helyeken a verssorok az 
egyik kéziratban több, a másikban kevesebb szótagból állanak. 
Egyébiránt Fleischer elég találóan jellemezte ezt a költeményt: 
«Oratio rudis est et infantiam poeseos turcicae sápit».*) — Még 
azért is nevezetes ez a költemény, hogy benne már az iszlám szel
leme, a rnohammedán világnézet és gondolkozás jut kifejezésre 
irodalmilag, egyebek közt azáltal is, hogy a szerző Józsefet és 
családját igazhívő mohammedánnak tünteti fel s szembeállítja a 
hitetlenekkel.

Ezt a költeményt — noha 1233-ban íratott — már csak 
azért is az első korszak irodalmi termékei közé kellett számíta
nunk, mert hiszen még azon a török nyelven van írva, melyet a 
mongol bódítás és a keletről jött új török népség megtelepedése

(Azután ismét jöjj erre a helyre 
S azt az ifjút vásárold meg olcsó áron.)
Kuju icre | kovalarín | nüzül kíldí,
Jusuf anda | bakib aní | görer imdi.
(A kútba lebocsátották vödreiket,
József akkor fölpillantván, meglátta azt.)
Jegrek ol dur, | revá körgil j satilmaki,
Kardaslarning | gefásmdan | kurtulmaki 
(Jobb lesz beleegyezned az eladatásba,
Hogy a testvérek kegyetlenségétől megszabadulj.)

*) Lásd ZDMG. 43. köt. 70. lapon. Fleischer még ezt is mondja 
róla: «Versus aut nullo, aut liberrimo metró decurrere videntur». Termé
szetesen, mert ő, valamint Houtsma is a vers metrumán csakis időmér
tékes formát értenek, nem tudván a magyar és török han/fsúlyos verselés^ 
ről. Ezért nem tudtak benne versmértéket fölfedezni.
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előtt beszéltek volt Közép-Ázsiában; vagyis ennek a nyelve még 
nem az a csagatáj-török nyelv, a melyet legelőször Rabgüzi müvé
ben találunk a 14. század kezdetén.*) Ali tehát — a kit egyéb
iránt bővebben nem ismerünk és lakóhelyét sem tudjuk meghatá
rozni — jogosan az első korszak írói közé tartozik.

IY.

2. A csagatáj korszak (1220—1500.).

A törökség megerősödése és nagyobb térfoglalása Közép- 
Azsiában, sőt felülkerekedése politikai és társadalmi téren, volta
képpen a mongol hódítással kezdődik. Dsingiz khán hadainak 
romboló és öldöklő dühe nagyon megapasztotta a közép-ázsiai 
városoknak iráni eredetű őslakosságát; e helyett azonban keletről 
és északkeletről jött új török népelemek járultak Közép-Azsia régi 
török lakosságához és annak számát jelentékenyen növelték. E faj
rokonok rövid idő alatt nagy, egységes nemzetté olvadtak össze és 
csakhamar állást foglaltak nem csupán az iráni eredetű lakosság
gal, hanem valamivel későbben az uralkodó mongol elemmel 
szemben is. Úgy hogy már a 14. század első felében, még inkább 
a közepén, mikor a Csagatájidák hatalma lehanyatló félben volt, 
a törökség több helyen magához ragadta a hatalmat, mind több 
téren igyekezett érvényesülni s a befolyása már ebben az időben 
olyan nagy volt, hogy a mongol nyelvet még maguk, a Csagatáj - 
házból való utolsó fejedelmek és környezetük is alig értették, ha
nem helyette a törököt használták udvari és hivatalos nyelvül is. 
Végre a 14. század második felében a hódító Timur valódi és tel
jes vezér szerephez juttatta a törökséget Közép-Azsiában, uralomra 
emelte a török nyelvet minden téren és megvetette az alapját an
nak, hogy utódai alatt az irodalomnak minden ágában és fokán 
érvényesült a török nyelv, vagyis előkészítette az útat a török nem
zeti irodalom megteremtéséhez.

A Timur házából származott fejedelmek uralkodása a 15.

*) A Juszu f és Zulejka török nyelvét illetőleg 1. bővebben «Török 
nyelvemlékek a XIY. század végéig)) ez. munkámat (Értek, a nyelv- és 
széptud. köréből XVIII. köt. 7. szám) a 14—16. lapokon.
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században a közép-ázsiai török népnek igazi nagyhatalmi állását, 
a török nyelvnek tökéletes uralmát és érvényesülését, a kultúra 
teljes virágzását és az irodalomnak aranykorát jelenti. A Timuri- 
dák nemcsak éppen a legbuzgóbb pártolói és gyámolítói valának 
a tudománynak, irodalomnak és művészetnek, a mennyiben ré
szint heráti, részint szamarkandi udvarokba gyűjtötték és gazda
gon jutalmazták koruknak majdnem minden tudósát, íróját és 
művészét; hanem ők maguk is munkába álltak, sőt jó példával 
jártak elől, úgy hogy közülök sokan mívelték a tudománynak, iro
dalomnak, vagy művészetnek valamelyik, vagy néha többféle ágát. 
Ilyen körülmények közt aztán nem csoda, ha a Timuridák kora 
olyan magas fokit kultúrát mutat fel Közép-Ázsiában, a milyennek 
párját alig találjuk a mohammedán vallású népeknél; a tudo
mánynak, irodalomnak és művészetnek egyszerre olyan soknemű 
iránybaji való virágzását pedig — mint a heráti és szamarkandi 
udvarokban — az iszlámnak egyetlen egy országában sem lát
hatjuk.

Ebben a második korszakban azt tapasztaljuk, hogy az iszlám 
vallása mar teljesen megerősödött a közép-ázsiai törökségnél, 
annak szelleme egészen áthatotta a népnek minden rétegét s át
alakította világnézetét, gondolkozását, egyszóval a közép-ázsiai 
török immár tökéletes mohammedánná vált. — Másrészt pedig a 
persa műveltség most már nem csupán az uralkodóház és a legfelső 
osztály szűk körére szorítkozik, mint az előbbi korszakban, hanem 
úgy szólván általánosan elterjedt, a török lakosságnak nagy része 
magába szívta és elsajátította. Ennek következtében a közép-ázsiai 
törökség zöméből — különösen a Timuridák korában — egy mű
velt osztály vált ki, a melyet képzettsége, észjárása, felfogása és 
Ízlése eléggé élesen megkülönböztetett a persa kultúrától át nem 
hatott alsó néposztálytól; s a melynek érvényesülése szellemi té
ren, azt eredményezte, hogy Közép-Ázsiában a műveltség többé 
nem csak persa volt, hanem török is, a mennyiben most már török 
nemzetiségű emberek által és török nyelven is kifejezésre jutott.

Ez a most említett három mozzanat, t. i. a török népelem 
vezérszerepe a politikában és társadalmi életben, az iszlámunk meg
erősödött volta és az elsajátított persa műveltség, adja meg a jellegét 
a középázsiai török irodalomnak ebben a második korszakban. 
Ugyanis most már nem csupán a népköltészetnek s általában a
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népirodalomnak és népies irodalomnak, hanem a műveltek iro
dalmának s a tudománynak nyelve is a török, vagy közösen a 
török és persa. Még a legműveltebb osztály s az uralkodó család 
tagjai is egyenlő jogban részesítik a török nyelvet a persával; mert 
felváltva hol egyiken, hol másikon írják munkáikat. Sőt némely 
kiváló egyénnel az erős nemzeti érzés még arra is kísérletet tétet, 
hogy a persa nyelv végleges kiszorításával kizárólag a török nyelvet 
tegye irodalmi nyelvvé (mint Neváji példájából látjuk), de ez ter
mészetesen nem sikerül. — Azonban ez a török irodalom most 
már egészen mohammeddn jellegű s ennek megfelelően az irodalmi 
termékek túlnyomó részének tárgya az iszlám világából van véve 
és csak kisebb része török nemzeti vonatkozású. E mohammedán 
jellegű és tárgyú művek megalkotásánál és kidolgozásánál pedig a 
legtöbb esetben a persa irodalom remekei szolgálnak mintákul a 
török íróknak, még a legnagyobbnak, t. i. Nevájinak is; a kisebb 
tehetségek szinte akaratlanul is a persa írókat utánozzák, vagy 
azok szerzeményeit fordítják, legjobb esetben átdolgozzák. Röviden 
és általánosságban tehát úgy jellemezhetjük a közép-ázsiai török 
irodalomnak második korszakát, hogy a szellemi termékeiben mo- 
hammeddn világnézet persa formában és ízlésben török nyelven jut 
kifejezésre.

Áttérve már most eme kor irodalmának részletes ismerteté
sére, mindenekelőtt két időszakot kell megkülönböztetnünk bárom 
századra terjedő tartamában, ú. m. a Csagatájidák uralkodásának 
korát a 13. és 14. században s a Timuridák dicső korát a 15. század
ban. Az első időszak — mint az imént mondottakból is kitűnik — 
előkészület volt a kultúra ama legmagasabb fokának és az iroda
lom aranykorának megteremtéséhez, melyet a második időszakban 
találunk.

Az első török író, kit a Csagatájidák uralkodása idejében név- 
szerint ismerünk, Nászir Rabgüzi, vagy Nászir-eddin Rabgüzi, teljes 
nevén Ribat-Oguzluk Burkán Ogli Kázi Nászir. Ribát, vagy Rabát- 
Oguz nevű helységben született, vagy lakott s ettől vette írói nevét 
a Rabgüzit. Életéből még csak annyit tudunk, a mennyit ő maga 
mond mindjárt említendő munkája bevezetésében, hogy t. i. az 
1309. évben egy mongol származású, de az iszlámra áttért bégnek, 
a még akkor fiatal Naszir-eddin Tukbuga bégnek szolgálatába lépett 
és ennek megbízásából írta a prófétákról szóló munkáját 710 =
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_Z5I0-ben. Ez a bég bizonyára nem más, mintáz azEmirTukbuga, 
a kit valamivel későbben IbnBatuta arab utazó említ mint Alaeddin 
Tarma Sírin csagatájida fejedelem (megh. 1327) náibját, vagyis 
helytartóját, abból az alkalomból, midőn aNakhseb melletti tábor
ban találkozott vele.

Rabgüzi vallásos tárgyú s nagy terjedelmű munkája a,Kiszász- 
ül-enbija; (a próféták legendái), mely a mohammedán traditioban 
élő nagy számú próféták csodálatos és különös legendáinak gazdag 
tárháza. A tárgyalt próféták közűi nevezetesebbek : Ádám, Káin, 
Ábel, Seth, Idrisz, Noé, Húd, Szálih, Ábrahám, Iszmail, Izsák, Lót, 
Jákob, József, Mózes, Dávid, Salamon, Jónás, Iliász, Zakariás, János, 
Mária, Jézus (=  Isza pejgamber), Zulkarnejn, Mohammed, Abu 
Bekr, Omar, Oszmán, Ali, Haszán és Huszejn. Ez a Kiszasz-ül- 
enbija főleg azért érdekes és nevezetes, hogy tulajdonképpen ez a 
legelső terméke annak az irodalomnak s legelső emléke annak a 
török nyelvnek, a melyet csagatájnnk neveztek és nevezünk.*) A szö
vege váltakozva prózában és versben van írva. A mi a verseit illeti, 
ezeknek egy részében az eredeti török, t. i. hangsúlyos verseléssel 
találkozunk. Ugyanis több versében négy ütem alkot egy-egy sort 
4 + 4 + 4  + 3 szótaggal, olyanformán, hogy a főmetszet mindig a 
8-ik szótag után van, éppen úgy, mint a vele azonos magyar vers
formánál látjuk. Pl.

Din, seriat | rajetini || jaysí kílgan | Mnstafa,
Küfr ve zulmet | tuglarim  || jirge calgan | Mustafa!

(A vallás és isteni törvény lobogóját magasra emelő Musztafa,
A hitetlenség és sötétség zászlóját földre tipró Musztafa!),

vagy:

Hem ibádet | kilganíní || iki alem | tanglajor,
Ucmag icre | kirdi, kaldi, || bu kün anda | niklajor.

(Alázatos kegyességét a két világ csodálja,
A paradicsomba ment, ott maradt s ma is ott élvezi a boldogságot.)

*) Rabgúzinak e munkáját kiadta Ibninski Miklós Kazánban 1859- 
beri. Egy kézirati példánya van a British Museum könyvtárában, a mely 
valószínűleg a 15. századból eredő másolat (Rieu katalógusa 269—273.). 
Sejkh Szulejmán is többször idéz belőle a csagatáj szótárában.

115



24 THŰRY JÓZSEF.

Végre az epilógus utolsó versében :

Kün togardin | kiin batarga || kaski tigse | sözlerim !
Isitkendin | dvóa koldum || meskin Násir | Rabgüzi.

(Vajha napkelettől napnyugotig elhallatszanék szavam!
Az ezt meghallóktól áldást kérek, én szegény Nászir Rabgúzi.)

Ugyanaz a ritmus, mely eme magyar verssorokban :

Beteg vagyok, | fáj a szivem, || nem sokáig | élek én.
A síromra, | sírhalmomra || nefelejtset | fonjatok.
Tied vagyok, | az maradok || koporsóm bé- | zártáig, stb.

Rabgüzival majdnem egy időben élt egy, akkoriban hírneves 
költő, a kit azonban csak a származási helyéről vett írói nevén 
ismerünk. Ez Khdrezmi, a ki sok persa és török költeményt, leg
inkább gazeleket, írt. Fenmaradt egy hosszabb, Mohabbet-ndme 
(barátság, vagy szerelem könyve) czímű költeménye, a mely tizen
egy szerelmes levelet tartalmaz mesznevi-formában, vagyis párosán 
rímelő sorokban.*) E költeménynek — melyet 1358-bán írt a 
bevezetésében leírja első találkozását a Kungrát törzsből való ha
talmas Mohammed Khodsa béggel, a kit Dsáni Bég kipcsáki feje
delem (Özbeg khán fia és utóda 1341— 1357) főfő támaszának ne
vez s a ki felszólítá őt, hogy írjon egy könyvet az ő nevére török 
nyelven. — Említésre méltó, hogy Khdrezminek ezt a költeményét 
többen utánozván, a következő században is mívelték eme költői 
műfajt, t. i. szerelmi költemények írását levelek alakjában (pl. az 
alább említendő Szidi Ahmed Mirza és Mevlána Juszuf Emíri).

Ugyancsak a 14. században élt és működött az irodalom terén 
Khodsa Ahmed Jaszavi, a ki — mint különben neve is mutatja — 
a Szir-Derja (Jaxartes) jobb partján, Szavran város közelében volt 
ősrégi Jaszi városában született, a melynek neve ma Hazreti-Tur- 
kesztán.**) Mint egyik versében ő maga írja, 20 éves korában lépett 
be a Bahaeddin Mohammed (megh. 1389-ben) által alapított nakis-

*) Megvan a British Museum könyvtárában (Rieu katalógusa 290. 1.).
**) A Sejbdnindme egyik helyén ugyanis ezt olvassuk: «Turkistan, 

jani kim Jassi» (Turkesztán, azaz Jaszi. Yámbéry kiadásának 444. lap
ján). Továbbá Schuyler angol utazó «Turkistan« czímű útleírásában (I. 70.) 
ezt mondja: «Turkistan, or Yassy, as it was then [t. i. 1397-ben] called*.
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bendi szerzetbe, a mely szerzetes rendnek később sejkhje, vagyis 
főnöke lön.1) Ebben a városban élt, ott van eltemetve és sírja fölé 
Timur 1397-ben egy pompás dsámit építtetett.2) Kegyes életével 
és vallásos, meg morális irányú munkáival rendkívüli tiszteletet 
szerzett magának egész Közép-Ázsia török népeinél, a kik szellemi 
vezetőjüknek ismerték el, sőt szentnek tekintették. Ez a vallásos 
tisztelet még ma is él iránta, úgy hogy a Turkesztán városában 
eltemetett mohammedán szentek között ő részesül a legnagyobb 
tiszteletben; a kazak-kirgizek nem is igen zarándokolnak Mekkába, 
hanem csak az ő sírjához, mert ezt egyenlő értékű vallásos csele
kedetnek tartják a kába meglátogatásával; sőt a közelben tanyázó 
gazdagabb kirgizek holttestét elszállítják Turkesztánba és Khodsa 
Ahmed Jaszavi sírja közelében temetik el, hogy a legszentebb he
lyen nyugodjanak.3)

Vallásos, erkölcsi és életfilozófiái tartalmú költeményei Hik- 
met, vagy Diván-i-Hikmet czímen maradtak fenn és e könyvét az 
özbegek és kirgizek még ma is nem csak szorgalmasan olvasgatják, 
hanem a koránnal egy rangra helyezik. Költeményei reánk nézve 
inkább a külalak szempontjából érdekesek, a mennyiben jórészt 
nem idegen (arab-persa) időmértékes, hanem török nemzeti vers
formákban vannak írva, úgy hogy egy-egy sort három, vagy négy 
hangsúlyos ütem alkot az ütembeli szótagok számának különféle 
változatával. A leggyakrabban előforduló versalakok nála a követ
kezők : a)  4 + 4 + 4  szótagú ütemekkel:

On bir jasda | rahmet derja | tolub tasti,
Allah 1 didim | sejtán laín | jírak kacti.

(Tizenegy éves koromban a könyörület tengere kiáradt,
Allaht kiálték s az átkozott sátán messze futott.)

Jasim jitti | jigirmege, | ötti makám,
Be-hamd Allah! | pir /idm etin | kildim témám.
(Korom a 20-hoz ért s megváltozott a helyzet:
Hála istennek! a főnök szolgálatába léptem.)

9 fíesahat-i-ajn-íd-haját (nakisbendi szerzet főnökeinek életrajzai) 
Konstantinápoly 1236 =  1821. Továbbá Hamm er: Gescliichte des Osm. 
Iteiches I. 5. lap.

2) Hamm er id. m. I. 285. és Ahmed efendi: Musavver Türkistán 
tári^ ve siálietnámesi. Istanbol 1294 =  1877, a 93. lapon.

3) Dubeux et Valmont: Tartarie etc. Paris 1848, a 113, 127. és 136. 
lapokon.
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b) 4 + 3 + 4 + 3  ütemü sorok, melyekben a 7-ik szótag után 
főmetszet következik:

0  jan, bu jan | jügürdi, || ol jigitni | sürerdi,
Hic nisáne | tapmadi, || hajrán bolup | kaldi ja.

(Erre-arra futkosott, azt az ifjút hajszolta,
Semmi nyomát nem találta s egészen magán kívül lett bámulatában.)

/a tun i söz | basladi, || iki közi | jasladi,
Imdi sanga | mén bu dem || bir söz ejtej, | didi ja.

(Felesége beszélni kezdett, két szeme könyezett,
Most én neked egy szót szólnék, mondotta.)

c)  4 + 3 + 4  szótagú ütemek :

Derjaga tas | atmagín, | batib kitér,
Uzakka kíz | virmegin, | alib kitér.

(Ne dobj követ a folyóba, elmerül,
Ne add messze a lányodat, téged is elvisz.)

d)  4 + 4 + 3  szótagű felosztással, a milyen a magyar népdalok
nak egyik legkedveltebb versformája is :

Saliar vaktí | gáfil bolmang, | jaran larl 
(Kora reggel ébredjetek, társaim!)*)

Még két olyan irodalmi terméket, még pedig történeti munkát 
tudunk felmutatni, melyeket minden valószínűség szerint az első 
időszakban s talán már az első Csagatájidák uralkodása alatt írtak, 
de a szerzőiket nem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy a khivai 
khánságból valóknak kellett lenniök.

Egyik a Tárikh-i-Ürgends,vagyis Ürgendsnek, a régiKhárezm 
tartomány és a későbbi khivai khánság egykori fővárosának törté
nete. Azonban a munka nem csupán a történetét beszéli el e vá
rosnak, hanem részletes leírást is ad róla, felsorolja és megismer
teti a mecseteit, iskoláit, fürdőit, palotáit, a benne levő sírokat; 
sőt ama mohammedán szentek és tudósok életrajzait is megtaláljuk

*) Khodsa Ahmed Jaszavi Hihnet-]ébb\ legelőször Vámbéry közölt 
egy részletet (összesen 140 sor) a Cag. Sprachstudienben (115—123. 1.), 
majd Sejkh Szulejmán vett föl belőle a csagatáj szótárába sok példaidé- 
zetet, 61 különböző szónál idézvén összesen 168 sort.
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benne, a kik a mongol hódítás előtt, az ú. n. khárezmi sáhok ural
kodása korában, Ürgendsben s általában Khárezm tartományában 
éltek. Mivel Dsingiz khán hadainak beütése Közép-Azsiába, illető
leg Khárezm tartományába és kegyetlen pusztítása egészen szem
léltető élénkséggel és megragadó színezéssel vann benne előadva, 
nagyon hihető, hogy e történelmi munka valamely szemtanú, vagy 
legalább kortárs tollából származik.*) Ha ez a vélemény helyes, 
úgy a Tdrikh-i-Ürgends-et a 13. század első felében, vagy legkésőbb 
a közepén írták.

Másik a Kharezm-sah czímű munka, azaz Moliammed Kutb- 
eddin fejedelem története, a ki 1199-től 1220-ig uralkodott és 
voltaképpen utolsó az ú. n. khárezmi sáhok dinasztiájában. A név
telen szerző részletesen elbeszéli a khivai fejedelem háborúit, me
lyeket a szomszéd tartományok ellen viselt, azután a mongolok 
előnyomulását, Kutbeddin sah ellentálló kísérleteit, majd folytonos 
hátrálását Khoraszán felé és menekülését a mongolok elől egészen 
haláláig, a mely aKáspitenger egyik szigetén érte utói a legnagyobb 
szegénységben és elhagyott állapotban.**)

Elérkeztünk a Timuridák uralkodása idejéhez, a 15. századhoz, 
melyet méltán nevezhetünk a közép-ázsiai török irodalom arany
korának.

Említettem már röviden, hogy milyen és mekkora részük 
volt a Timuridáknak az irodalom pártolásában és mívelésében, 
most ismerkedjünk meg közelebbről ebbeli érdemeikkel. A Timu
ridák házából tizenkét fejedelmet ismerünk, a kik az irodalomnak 
egyik, vagy másik, vagy éppen többféle ágát is mívelték török nyel
ven. E korszak tárgyalása alkalmával tehát először ezeket a feje
delmi írókat és működésüket mutatom be egy csoportban s majd 
azután szólok a más rendbeli írókról.

E fejedelmi írók között időrendben első maga a hódító Timur 
(uraik. 1369—1405), kinek tollából egy nagy terjedelmű és rend
kívül becses munka származik, a mely önéletrajzát, emlékiratait 
és fejedelmi rendeletéit, intézkedéseit foglalja magában s tartalma 
a születésétől, vagyis 1336-tól az 1375. évig terjed. E nagy munká
nak csagatáj-török nyelven írott eredeti szövege nem maradt reánk,

*) Lásd Vámbéry: Cagat. Sprachstudien 38. 1.
**) Ugyanott a 37. lapon.

119



28 THTJRY JÓZSEF.

hanem csak persa fordítása Abu Talíb Huszegni-tói Melfüzát-i- 
Timuri (Timur mondásai) czímen. Bizonyos azonban, hogy Timur 
törökül írta meg; mert maga a fordító mondja, hogy e munkát 
«türk nyelvből)) fordította; s e vallomását még inkább megerősíti 
az az eljárása, hogy persa nyelvű fordításában több verset és kife
jezést meghagyott a csagataj-török nyelvű eredeti szövegből. A mun
kának egyik része, a mely a birodalom administratiojára, a köz- 
biztonságra, adózásra, a hadsereg szervezetére és a hadviselésre stb. 
vonatkozó rendeleteket, törvényeket tartalmazza, Tüzükát-i-Timur 
(T. rendeletéi, vagy törvényei) czímen külön is, önálló munka gya
nánt, közkézen forgott Keleten már régóta. Az egész Melfüzat 
Európában is ismeretes már jó idő óta angol, a Tüzükát pedig 
angol és franczia fordításban.*)

Timurnak egyik fia és utóda, Sáhrukh Mirza (élt 1378—1447), 
kinek udvara Herátban volt, mint olyan ismeretes, a ki nem csak 
pártolta a költészetet és költőket, hanem ő maga is költői termé
szetű és tehetségű ember volt. Mint Nevájitól tudjuk, rendszeresen 
ugyan nem foglalkozott a költészet mívelésével, de azért írt több 
kisebb, szerelmi, vagy más tárgyú költeményeket részint török, ré
szint persa nyelven. Szerelmi verseit nejéhez, Gevher Sád-hoz, 
intézte. Neváji, a legnagyobb csagatáj költő, dicsérőleg emlékezik 
meg Sáhrukh Mirzáról, mint költőről, kiemeli a verselésben való 
ügyességét s költeményeit csinosaknak, sőt szépeknek ítéli. A Me- 
dsalisz-un-nefaisz 7. fejezetében idéz tőle egy négysoros verset(ú.n. 
tójuk), mely még az ő korában is (1490) nagyon ismeretes volt.**) 

Több időt szentelt a költészetnek Timur egyik unokája,

*) Az egész Melfüzátot angolúl kiadta Charles Stewart, London 
1830, a Tüzükátot persa szöveggel és angol fordítással Davy és White, 
Oxford 1783, franczia fordításban pedig Longlés, Paris 1787-ben.

**) E vers szövege a következő:
ír  kerek örtense, jansa jalína,
Jaraib jatsa atiníng jalma.
I t ölümi birle ölsün ol kisi, 
í r  atanib düsmenige jalma

(A hősnek hevűlnie, lángolnia kell a csatában,
H a megsebesül, a lova sörénye legyen párnája.
Kutya módjára haljon meg az az ember,
A ki hősnek mondva magát, ellenségének könyörög.)
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Miránsáh fia, a szelíd és ábrándozó természetű s költői hajlamú 
Szultán Khalil Mirza, a ki nagyapja halála után 1405-ben lépett 
Transoxania trónjára. Szamarkandi udvarában maga köré gyűjtötte 
a tudósokat és költőket, de nem sokáig lehetett társaságukban, 
mert ellenségei megfosztották trónjától és fogságba vetették. Kisza
badulása után kevés idő múlva meghalt 1409, vagy 1411-ben, kb. 
26 éves korában. Annyira szenvedélyes verselő volt, hogy mikor 
ellenségei egymásután lázadtak fel s hatalmukba ejtettek néhány 
tartományt, ő csak a költészetben találván gyönyörűségét, szerelmes 
költeményeket (gazeleket) írt nejéhez Sád-i-Mülk-hez; később pedig 
fogságában bánatos dalokban adott kifejezést fájdalmának. Költe
ményeiből egy egész díván (versgyűjtemény) telt ki, melynek meg
jelenése alkalmával egyik udvari költője, Khodsa Iszmetullah Bo- 
khári, egy dicsőítő költeményt (kaszíde) írt ennek magasztalására.1)

Testvére, Szejd, vagy Szidi Ahmed Mirza, szintén költő volt, 
még pedig jobb hírnevű és ismertebb költő, egyszersmind termé
kenyebb is, mint a fiatalon elhalt Khalil Mirza. írt gazele két és 
mesznevii úgy török, mint persa nyelven. Gazeljei egy dmmban 
gyüjtettek össze, mesznevi-költeménye pedig Letáfet-náme czímet 
visel.2) Ezeken kívül fenmaradt egy erotikus költeménye 1435-ből 
Teassuk-náme czímen, mesznevi-formában. Tartalma tíz szerelmes 
levél, melyeknek mindenilce egy*egy gazellel végződik.3)

Timur második fiának, Omar Sejklinek, egyik fia, Szultán 
Iszkender Mirza hasonlóképpen kedvelte a költészetet s ő maga is 
írt költeményeket török nyelven, melyekből Neváji és a csagatáj 
szótárak (Abuska, Behdset-ül-lugat) idéznek nehány sort. S e köl
temények török nemzeti versformában vannak írva, még pedig 
egyik vers 4 + 4 + 3 , a másik 4 + 4 + 2  szótagú ütemekkel.4) Hét,

29

9 L. Neváji: Medsálisz-un-nefaisz, 7. fejezet, ésVám béry: Bokhara 
története II. 2—7. lapokon.

2) Neváji id. m. 7. fejezet.
3) Ez megvan a British Museum könyvtárában (Rieu katalógusa 

289. 1.).
4) Neváji ezt a versét (tójuk) idézi:

Tolun ajga | nisbet irdim | járumi,
01 yi^áletdin kim oldí | jarum í.
Tár müjungmng ] zekiátin | min birej 
Ja  Misirni, | ja  Halebni, | ja Rumi.
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vagy nyolcz évig a persiai Farsz tartományának kormányzója volt 
nagybátyja, Sáhrukh Mirza uralkodása alatt. Meghalt 1424-ben, 
saját testvérétől, Rusztem Mirzátol, kivégeztetve.

Európában is nagyon ismeretes és tiszteletben álló volt Timur 
unokájának s a föntebb említett Sáhrukh Mirza fiának, Ulug bég 
Mehemmed Turgajn&k (szül. 1394) a neve úgy a tudományok pár
tolása és mívelése, mint nagyszerű építkezései miatt. 1425-től 
fogva Transoxania fejedelme, illetőleg apjának helytartója volt s 
hosszú uralkodása Transoxania fénykorának nevezhető. Nem csak 
a legbuzgóbban pártolta a tudományokat és művészeteket, szamar- 
kandi udvarába gyüjtvén mindenfelől korának legjelesebb tudósait 
és művészeit, hanem ő maga is tökéletesen képzett tudós volt több 
szakban, különösen a mathematikában és csillagászatban. A sza- 
markandi híres csillagvizsgáló és csillagászati táblái (1437-ből) álta
lánosan ismeretesek. A mi egyenesen irodalmi működését illeti, 
egy nagy történeti munkát írt Tárikh-i-arbat idusz (a négy törzs 
története) czímen, melyben annak a négy leghatalmasabb török 
törzsnek a történetét adja elő, a melyek legnagyobb szerepet ját
szottak Közép-Ázsiában, t. i. az arlat, berldsz, tarkhán és szolduz 
törzsek.* *) E munkája hiteles kútfő volt a későbbi történetíróknak, 
a kik ezt felhasználták és idézték, így a többek között Khondemir 
is. Maga a munka azonban persa nyelvű s a szerző csupán az elő
szót írta csagatáj-török nyelven.**) De a száraz tudományokkal való 
foglalkozás sem ölte ki Ulug bégből a költészet szeretetét és a

(A telt holdhoz hasonlítom kedvesemet,
De ő szeméremből arczának csak felét mutatja.
Fekete hajadért od’adnám alamizsnaként 
Akár Egyiptomot, akár Aleppót, akár Rúmot.)

Az Abuska és a Behdset-ül-Lugat pedig ezt a két sort (erke szónál):
Erke cági | irik bárdi | eldin,
Násih, meni | tutgil imdi | nrazür!

(Mikor kaczérkodott velem, elvesztém szabad akaratomat,
Most hát, jó tanácsadóm ! ments ki engemet.)

*) Neváji is a Hajret-ül-ebrár-bán így nevezi Tim urt: «tört ulus 
*/am» (a négy ulusz fejedelme). Mint tudjuk, Timur éppen ezek egyiké
ből, a Beiiasz törzsből származott.

**) L. erre nézve Journal Asiatique 1851. évf. IV. série, törne 18., 
az 591. lapon.
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költői hajlamot; mert e mellett ráért arra is, hogy oktatást vegyen 
a költészetből udvari költőjétől, Khodsa Iszmetullah Bokháritól 
(megh. 1441) és maga is írjon költeményeket török és persa nyelven. 
1449-ben halt meg, meg nem érdemelt halállal, a mennyiben saját 
fia, Abdullatíf, ölette meg.

Az imént említett Szidi Ahmed fia és Miránsáh unokája, 
Szultán Ahmed Mirza — mint Nevájitól tudjuk — szintén foglal
kozott a költészettel és írt török verseket. Több éven át Khoraszán 
tartomány kormányzója s e minőségében is nagyon kedvelt és nép
szerű volt.

Abulkaszim Babér Mirza, Sáhrukh unokája és Bajszongur 
Mirza fia, nem csak a misztikus tartalmú, a szúfizmus tanait tár
gyaló munkák olvasásában lelte kedvét, hanem a költészet párto
lásában és mívelésében is. Khoraszáni fejedelemsége alatt kilencz 
költő élt heráti udvarában s ő volt az első pártfogója az ifjú Neváji- 
nak is, a ki az ő udvarában kapott először állást; ő buzdította a 
persa és török irodalom tanulmányozására s mívelésére. S valóban 
Neváji későbben, a Medsalisz-un-nefaisz czímü művében, jóltevőjé- 
nek nevezi e fejedelmet. Abulkaszim Babér Mirza írt úgy török, 
mint persa költeményeket s amazokat nemzeti versformában is. 
Meghalt 1456, vagy 1457-ben.

Szultán Huszejn Mirza (ibn Manszür ibn Bajkara ibn Omar 
Sejkh) Timurnak negyedik ivadéka s Khoraszánnak és a hozzá tar
tozó Mazendrán, Tabarisztán, Belkh, Kandahár, Szisztán tartomá
nyok fejedelme, egyike volt a legkiválóbb egyéneknek és legnagyobb 
uralkodóknak a Timuridák családjából. Herátban született 842 =  
1439-ben, uralkodott 1469-től fogva 1505, vagy 1506-ban (=  911) 
hekövetkezett haláláig. Kiváltképpen az ő uralkodása alatt virág
zott a tudomány, irodalom és művészet olyan terjedelemben, a 
mint máskor soha. Heráti udvarába gyűjtötte Irán és Túrán ak
kori tudósait, íróit és művészeit s ő maga is kiváló tudós és író volt. 
írt mind a két nyelven, törökül és persául. Irodalmi munkái közül 
nevezetesebbek török költeményei, melyeket Huszejni írói néven 
szerzett s melyek egy divánh&n gyűjtöttek össze.*) E költeményei

*) A Divan-i-Hüszejni-nek két példánya (140 és 144 gazéi) megvan 
a British Museumban, az egyik persa fordítással együtt (Rieu katal. 25b. 
és 299.), egy példánya pedig Párisban (u. o. 300. 1.).
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ről Báber elismerőleg nyilatkozik, jóknak és szépeknek Ítéli őket, 
csupán azt kifogásolja, hogy az egész diván tartalma egy ugyan
azon versmértékben van írva.1) Persa nyelven írta egy másik nagy 
munkáját, a Medsálisz-ul-usakot, mely 74 tudósnak, nagyobb rész
ben-szúíi sejkhnek életrajzát és jellemzését tartalmazza2) (közöttük 
Nevájiét is).

Szultán Huszejn Mirzának két olyan fiát ismerjük, a kik az 
irodalmat mívelték nem csak persa, hanem török nyelven is. Az 
egyik Sah Garib Mirza, a ki egy ideig Hérát kormányzója volt, de 
fiatalon még apja előtt elhalt. Neváji nagyon dicséri írói tehetségét, 
azt mondván róla, hogy abban az időben alig akadt párja akár 
prózában, akár versben. Garib írói neve alatt maradt egy egész 
divánjn,, mely török és persa költeményeket tartalmaz, még pedig 
a török verseinek jó része nemzeti formákban van írva.3)

A másik fia Szultán Bediüzzemán Mirza, a vitéz katona és 
tehetséges költő. Előbb Aszterábád, azután Belkh kormányzója 
volt, majd apja utóda Khoraszán trónján. Sejbáni Mohammed 
győzelme következtében Iszmail sahhoz, Persia fejedelméhez, me
nekült, a ki Tebriz városát adományozta neki. De e várost nem 
sokára elfoglalta I. Szelim szultán s a foglyul esett Bediüzzemánt 
Konstantinápolyba küldte, a hol 1517-ben a pestisjárvány áldozata 
lön. Mint Nevájitól tudjuk, írt török és persa költeményeket.

Utoljára hagytam — mert időrendben utolsó — azt a férfiút,

*) Pavet de Courteille fordítása I. 367. Szultán Huszejn Mirza 
verseiből többször idéznek egyes helyeket a csagatáj szótárak (Abuska, 
Behdset-ül-Lugat és Szulejmán), valamint Z ia bég is a Kharabát czímű 
nagy antliologiája II. köt. 130. és 159. lapjain (Konstantinápoly 1291—2' 
=  1874—75.).

2) Báber azt állítja, hogy ezt a munkát nem Szultán Huszejn írta  
volna, hanem Kemál-eddin Huszejyi Kazirgehi (a ki kádi volt abban az 
időben) a fejedelem neve alatt s e munkáról így nyilatkozik (Pavet for
dítása I. 398.): «C’est une composition des plus médiocres, farcie do 
mensonges et de fadaises, sortie de la plume d’un individu illettré».

8) L. Báber Emlékiratai I. 371. 1. és Neváji a Medsálisz-un-nefáisz- 
ban, a ki többek közt ezt a verset idézi tőle:

Terk-i-mihr ejleb egerce | boldi gánan | özgece,
Tá tirik mén | kílmagum dur | ahd u pejmán | özgece.

(Ámbár felhagyván a barátsággal, másnak lett a kedvese,
A míg élek, én másnak nem esküszöm hűséget.)
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a kit az irodalom terén az első hely illet meg a Timuridák ural
kodó családjának tagjai között. Ez Zaliir-eddin Mohammed Bdber, 
az ú. n. mongol dinasztia alapítója Indiában, a ki mint fejedelem, 
államférfi, hadvezér, író és költő egyaránt megérdemli tiszteletünket 
és csodálatunkat. Apai részről Timurnak 5-ik leszármazottja Mirán- 
sah ágán (apja Omar Sejkh Mirza, nagyapja Abu Szaíd Mirza, az 
Ulug bég veje), anyai részről pedig Dsingiz khánnak ivadéka (mert 
anyja: Kutluk Nigár Khánum, Csagatáj egyik ivadékának, Júnusz 
khánnak, leánya volt). Még csak 12 éves volt, mikor apja 1494-ben 
(=  899) meghalt és rá hagyta Fergána fejedelemségét. Sejbáni 
Mohammed khán hódító föllépése következtében ősi birtokát el
vesztvén, Afganisztánt és az Industól északra fekvő tartományokat 
foglalta el magának s mint ezek fejedelme halt meg 1530 decz. 
26-án. Mint a tudomány és irodalom buzgó pártfogójának és lelkes 
mívelőjének, állandóan környezetében volt ama kor számos, kiváló 
tudósa és írója, pl. Khondemir, a persa történetíró, Abul Baka, a 
kiváló filozófus, Sejkh Zejn Szadr, jeles vers- és prózaíró; továbbá 
Sejkh Abul Váhid Fárigi, Mevlána Siháb Muammáj, írói nevén 
Fakíri, és Szurkh Yidái költők. Egy egykorú kritika úgy nyilatko
zik Báberről, hogy mint költő és prózaíró páratlanul áll a maga 
korában, akár török, akár persa nyelven ír. Az írók közül egyiknek 
a nyelvezete sem olyan hajlékony és nemesen egyszerű, mint az 
övé s egyiknél sem lehet megtalálni a kifejezésnek azt a kellemét, 
melyet az ő stílusában.*)

Legnevezetesebb és Nyugoton is legismertebb irodalmi alko
tása a Baberndme, másképpen Vakiát-i-Báberi, vagyis Emlékiratai, 
mely munkáját jeles franczia fordítója, Pavet de Courteille, talá
lóan «a keleti Caesar Commentárjai»-nak nevezte el. Tartalma az 
1494. évvel kezdődik s az 1529-ik őszével szakad félbe. Az eredeti 
szöveg végén van még harmadfél lapnyi befejezés más szerzőtől. 
Ez a nagy szabású munka rendkívül fontos és elsőrendű kútfő 
Közép-Ázsia történetéhez a 15. század második és 16. század első 
felében. Megismerjük belőle a szereplő egyéneket, a tettek és ese
mények rugóit, valamint az írókat, irodalmat és művészetet is a 
keleti-török irodalom aranykorában; azonkívül sok becses adatot 
találunk benne Közép-Azsia ethnographiájára és földrajzára s végre

*) L. Emlékiratai II. köt. 461—462. lapjain.
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növény- és állatvilágára vonatkozólag is. Szóval minden tekintetben 
olyan tanulságos munka, a melyhez hasonlót keveset találunk a 
keleti irodalmakban.1)

Ezenkívül mívelte az irodalomnak másféle ágait is. írt török 
és persa költeményeket s török versei egy divánb& gyüjtettek össze, 
mely tele van a legeredetibb és legszebb költői gondolatokkal. írt 
egy nagyobb, vallásos tartalmú költeményt is mesznevi-formában 
Mübin czímen a fia, Humájun, számára, hogy ez abból megismerje 
a mohammedán vallás főbb elveit és tanait s így «a vallás tudo
mányában naponkint gyarapodjék)). E művet — mint a végén 
mondja — az 1522. évben írta; a vallási törvényt (seri') magya
rázza benne közérthető módon és különösen az öt szent köteles
séget részletesen (t. i. hit, imádkozás, alamizsnálkodás, böjtölés, 
zarándoklás), a minek megfelelően az egész költemény 5 kitábxti 
(könyv) oszlik.2) Egy másik, szintén vallásos tartalmú munkája a 
nagyhírű és nagy tekintélyű Khodsa Obejdullah Ahrdr «Validije» 
czímű, prózában írott és nagyon elterjedt művének versbe fogla
lása.3) Végre írt még Báber kisebb értekezéseket a prozodiáről és 
a rímelésről, melyek között legkiválóbb a Mufaszszil czímű mun
kája.4)

A Timuridák korának egyéb íróira és költőire térve át, leg
először Mevlána Khodsendivel találkozunk, a ki a 14. és 15: század 
fordulópontján virágzott s mint írói neve mutatja, a khokandi khán- 
ságban, a Szir-Derja partján fekvő Khodsend városából szárma
zott. írt költeményeket török és persa nyelven. Ezek közül fenma- 
radt a Letáfet-name czímű, mesznevi-formában írott, erotikus köl

*) A Babemamé-1 1590-ben persa nyelvre fordította Abdur-ráhim 
Mirza Khán (megh. 1626.), Báber fiának és utódának, Humájun padisali- 
nak, kedves embere és ministere. Az eredeti cs agat áj-török szöveget 
Ilminski Miklós adta ki Kazánban 1857-ben s ezt fordította francziára 
Pavet de Courteille: Mémoires de Babér. Paris 1871, két kötetben.

2) E vallásos költeményének egy részét kiadta Berezin a Chresto- 
mathie turque I. kötetében (Kazán 1857.) a 226—272. lapokon.

3) L. Báber Emlékiratai II. 462. 1. — Khodsa Obejdullah Ahrár, 
Bahaeddin Mohammed nakisbendinek tanítványa és műveinek folytatója, 
korának legkiválóbb tudósa és misztikusa, Karakol környékén lakott. 
Meghalt 1490-ben. Szamarkandban levő sírhelyéhez messze földről zarán
dokolnak (Vámbéry: Bokhara története II. 31.).

4) L. Emlékiratai II. köt. 463. lapján.
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teménye, melyet egy bizonyos Emírzáde Mahmud Tarkhánnak 
ajánlott, a kit versében hatalmas fejedelemnek mond.1)

A második helyen Mir Hajder Medszübot, vagy törökösen 
Tűbét kell említenünk, a ki irodalmilag igen képzett és tudomá
nyos ember volt.2) Eleinte a föntebb említett Iszkender Mirza 
(Timurnak egyik unokája) környezetében élt s annak dicsőítésére 
több költeményt szerzett. Később — mint Nevájitól tudjuk — 
Hérát városában lakott s a 15. század közepe táján halt meg. Fő 
munkája a Makhzen-i-eszrar (a titkok tárháza), morális és didak
tikus tartalmú költemény párosán rímelő sorokban, a misticismus 
erős színezetével. Az egész poéma 20 makálersi (fejezet) oszlik s 
mindegyikben van egy-egy liikájet (történet), melyek arra szolgál
nak, hogy jobban megértessék, mintegy szemlélhetőkké tegyék a 
makálékban előadott morális elveket és szabályokat. Látnivaló, 
hogy e költemény a persa Nizámi (1141—1202) azonos czímű és 
beosztású s hasonló tartalmú munkájának utánzása, a mint külön
ben maga a szerző is mondja. Különben is Mir Hajdernek észjá
rása, gondolkozása és kifejezésmódja tulajdonképpen persás, csak 
a nyelve török; mert ő is, mint a többi társai és utódai persa min
ták hatása alatt állt és írt. Mir Hajder ezt a Makhzen czímü müvét 
a bevezetésben Iszkender Mirzának ajánlotta, tehát még pártfogója 
életében, vagyis 1424 előtt írta.3)

A 15. század első felében élt és Neváji ifjú korában halt el 
Mevlána Juszuf Emíri, török születésű költő, a ki több éven át 
nagy kegyben állott Sáhrukh fiánál, az 1433-ban meghalt Bajszon- 
gur Mirzánál. Irt török és persa költeményeket s azokat Neváji 
jóknak, de kevésbbé ismerteknek mondja. Közelebbről két hosszabb 
költeményét ismerjük. Egyik a Deh-náme (tíz levél) az 1429, vagy 
1430. évből mesznevi formában. Az elején leír egy ünnepséget

1) Megvan a British Museum könyvtárában egy 1509-ből való lieráti 
másolatban (Rieu katalógusa 287—8.).

2) Nem kell összetéveszteni Mir Hajder Szabühi-v&l, a ki Nevájinak 
közeli rokona s szintén költő és tudós volt, de a ki még 1491-ben is élt, 
mikor Neváji a Medsálisz-un-nefaiszt írta.

3) E művének egy részét kiadta Berezin a Chrestomathie turque 
(Kazán 1857.) I. köt. 273—287. lapjain és Pavet de Courteille: Mirádj- 
Nameh. Paris 1882. Ezenkívül a csagatáj szótárak is (Abuska, Abuska 
Lugati és Behdset-ül-Lugat) több helyen idéznek Mir Haj dértől.
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valamely barátja házában, elmondja találkozását egy széppel és 
első szerelmét. Ezt követi tíz szerelmes levél, melyeknek minde- 
nike egy-egy gazellel végződik s ezeket aztán felváltja a kedvesnek 
válasza, a ki végre hajlik a költő kérésére és beleegyezik a találko
zásukba. Másik költeménye a prózában és versben írott Beng ve 
cságir araszinda münazere (az ópium és bor vitatkozása), melyet 
— mint mondja — az ilyen tárgyú persa költemények utánzásául 
írt, mivel ilyennemű költemény még addig nem volt török nyelven. 
A vitatkozó felek egyike egy zöld ruhás szufi, másik pedig rózsa
szín öltözetű ifjú alakjában jelenik meg.1) Ezeken kívül több ka- 
szidét írt Bajszongur Mirza magasztalására.

Emíri kortársa volt Szekáld költő, a ki Szamarkandban élt s 
a 15. század közepe táján halt el. A szamarkandiak nagyon ma
gasztalták költői tehetségét; azonban Neváji nem tartotta kiváló 
költőnek. Versei egy divánban, Divan-i-Szekáki czímen maradtak 
fenn, melynek tartalmát leginkább gazelek és kaszidék teszik. Ka- 
szidéi között találunk olyanokat, melyeket Szultán Khalil Mirzáról 
és Ulug bégről írt.2)

Must három nevezetes irodalmi termékről kell megemlékez
nünk, melyek közül egy sem eredeti ugyan, hanem mind fordítás, 
vagy talán inkább átdolgozás persából és arabból; de már csak 
azért is érdekesek, hogy ujgur írásban maradtak reánk. Mind a 
három prózában írott, nagy terjedelmű munka; Európában meg
levő egyetlen példányaik ugyanazon időből, Sáhrukh Mirza ural
kodása korából, származnak s bizonyára nem csak kettőjük, hanem 
mind a három Herátban készült.

Az első egy,keleti értelemben vett regény,morális irányzattal: 
a Bakiitjarnáme, melynek az Oxfordban levő egyetlen példányát 
Mán szúr bakhsi3) írta le 1435-ben (bizonyára Herátban) s a mely 
egy, azonos czímű pérsa regénynek átdolgozása.4) Tartalma röviden

*) Mind a két költeménye megvan a British Museumban (Rieu 
katalógusa 288. és 291. 1.).

2) Divánj a megvan a British Museumban (Rieu 284.).
3) Neváji a Medsalisz-un-nefaisz 3-ik fejezetében említ egy Khodsa 

Manszür-1 a bitikcd-k (Írnok) osztályából, a ki Dsordsán tartományából 
való s a ki költő volt, legalább írt persa verseket.

4) Kézirata az oxfordi Bodleian Library tulajdona s folio alakban 
294 lapot tartalmaz. Egy-egy részt közöltek belőle (az 5-ik nap történe-
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a következő : Azádvakt, vagy Azádebakht padisah, Szisztán feje
delme, egy Bakhtjdr nevű ifjút megkedvelvén, udvarába vette mint 
fiát s az összes bégjei között kitüntette. Ennélfogva a vezírek irigy
kednek reá és el akarják veszteni. Azzal vádolják a király előtt, 
hogy a királynét el akarta csábítani; mert az a terve, hogy a királyt 
megöli s azután a királynét nőül vevén, ő lesz a király. Mivel pedig 
a fő vezír ráíj esztett a királynéra és ez is ilyen értelemben vallott, 
a hogyan az a szájába adta a szót: a király elhiszi az alaptalan 
vádat és börtönbe vetteti az ártatlan ifjút, hogy a következő napon 
kivégeztesse. Másnap a fő vezír unszolja a királyt, hogy Bakhtjárt 
azonnal végeztesse ki, a míg híre nem megy ennek a gyalázatos 
dolognak. A király elővezetteti az ifjút és tudtára adja, hogy vét
kéért meg kell halnia. Bakbtjár azonban egy, az ő esetéhez hasonló 
történetet mond el neki, a mi gondolkozóba ejti a királyt és más
napra halasztja a kivégeztetését. így tíz napon át mindennap má
sik vezír sürgeti a kivégeztetést, Bakhtjár pedig mindennap más, 
olyan történeteket mond el, melyekből az a tanúlság foly, hogy ha 
a padisah kivégezteti őt, azután pedig ki fog derülni az ártatlan
sága, akkor már késő lesz a megbánás. Ilyen módon végre is csak
ugyan kiderül Bakhtjár ártatlansága s elbeszéléseivel megmenti 
életét.

Mint látjuk, egymástól független és egészen különböző törté
netek, vagy elbeszélések itt is egy közös keretbe vannak foglalva, 
mint az Ezer egy éj meséiben és a török Kirk vezír-ben (Negyven 
vezír), mely utóbbival a lényegben is teljesen egyezik a Bakhtjár- 
náme. A török szöveg jelentékenyen eltér a persa eredetitől; a 
mennyiben a fordító elhagyott minden olyant a történetekből, a 
mit nem tartott eléggé valószínűnek, a túlzásokat kellőleg leszállí
totta, stílusa pedig — az eredetinek túlságosan virágos és dagályos 
volta helyett — rendkívül egyszerű, sőt naiv. Ennélfogva a török 
Bakhtjárnáme helyesen átdolgozásnak, nem pedig fordításnak 
nevezhető. 1

tét) Jaubert a Journal Asiatique 1847. évf. X. köt. 150—167. s utána 
Daiids: A Grammar of the Turkisli language, London 1832; továbbá (az 
elejét) Vámbéry: Uigurische Sprachmonumente (Innsbruck 1870.) 174— 
177. 1. A persa eredetit pedig angol fordítással W. Ouseley adta ki
1 SOI-ben.
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A második, ujgur írású munka a Mirádsndme (a menny- 
bemenetel könyve), a harmadik pedig a Tezkere-i-éviid (szentek 
élete), melyeknek a Párisban levő egyetlen példánya Malik bakhsi 
kezétől származik Herátban 1436-ból.*) A Mirádsndme — mint 
az elején mondatik — egy, Nehds-ül-ferádísz (a paradicsom útja) 
czímű arab könyvből van fordítva. Ez az eredeti nem régibb a 12. 
századnál; mert írója hivatkozik Imám Bagavi munkájára, a ki 
pedig 1122—23-ban halt meg. A névtelen szerző, illetve fordító 
egészen egyszerű nyelven, világos előadással beszéli el, hogy Mo- 
hammed próféta egy éjjel Gábor angyal vezetése mellett bejárja a 
hét eget, eljut egészen isten trónjáig, beszél vele s az a híveinek 
naponkint ötszöri imádkozást rendel. Azután elvezeti Gábor an
gyal az üdvözöltek lakhelyére, a paradicsomba, majd le a pokolba 
s ott látja a próféta, hogy a különféle bűnösök mi módon büntet- 
tetnek. Az említett három helyen látottak és hallottak elbeszélése 
teszi a Mirádsndme tartalmát. — A Tezkere-i-evlia nem egyéb, 
mint a persa Ferid-eddin Attdr (1119—1230) hasonló czímű mun
kájának fordítása, a mely összesen 97 szúfi szentnek életrajzát s a 
hozzájok fűződő anekdotákat és legendákat tartalmazza.

A közép-ázsiai török irodalomnak egyik kimagaslóbb alakja, 
a ki érdem szerint Mir Ali Sír Neváji és Báber Mirza után követ
kezik, Mevlána Lutji, ki a 15. század első felében és közepén élt. 
A szúfi iskola tagjai közé tartozott s nem csak a vallási tudomá
nyokban való jártassága, hanem kegyes élete miatt is igen nagy 
tiszteletben részesült egész Közép-Azsiában, sőt szentnek tekin
tették. Ama kor legkiválóbb emberei keresték barátságát, hallgat
ták oktatásait és kérték áldását. Különösen kedvelte és pártfogolta 
őt előbb Iszkender Mirza, azután Sáhrukh fia, az 1433-ban elhalt 
Bajszongur Mirza. Amellett kiváló költő és a török nyelvnek valódi 
mestere volt. Neváji— a ki rendkívüli kegyelettel viseltetett iránta— 
azt mondja róla (Medsálisz-un-nefáisz 2. fej.), hogy abban a korban 
összehasonlíthatatlan ékes szóló volt török nyelven s ezért melik- 
ül-kelámnak (a nyelv királya) nevezi. Más keleti kritikusok pedig

*) A Bibliothéque nationale tulajdona, No. 190. Suppl. turk. Az egy 
codexben levő két munka 264 levélre terjed, melyből a Mirádsndme az 
első 69 levelet foglalja el. Mind a kettőt kiadta Pavet de Courteille arab 
betűs átírásban Párisban, az elsőt 1882-ben, a másodikat 1889-ben.
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úgy nyilatkoznak róla, hogy «Mir Ali Sírén kívül Lutfinál szebben 
senki sem szólott török nyelven»; és «Mir Ali Sírén kívül senki 
sem írt szebb költeményeket török nyelven, mint Lutfi o.1) S való
ban Lutfinak költői tehetségét és érdemét a legilletékesebb ember, 
Neváji, ismerte el legjobban, a mennyiben igen sok költői eszméje 
és kifejezése annyira megtetszett neki, hogy azokat — talán öntu
datlanul is — átvette tőle és új alakban felhasználta. A csagatáj 
szótárak keleti szerzői is kezdettől fogva méltányolták Lutfinak 
török nyelvét és költészetét; mert Neváji után másod sorban ő 
tőle idéznek leggyakrabban bizonyító példákat a csagatáj szók 
mellett (így az Abuska, Ab. Lugati, Szengilakh, Behdset-ül-Lugat 
és Sejkh Szulejmán).* 2)

Háromféle költői munkáját ismerjük. Egyik a divánjü,, mely
nek tartalmát legnagyobb részben gazelek, tojukok (négy soros 
versek aaba rímmel) s másféle lírai költemények teszik. — Másik 
a Gül ve Nevrüz (Bózsa és Tavasz) czímű, nagyobb elbeszélő köl
teménye, vagy mesznevije (10 és 11 szótagos sorokban), a melynek 
tárgya Nevrüz herczegnek (Ferrukhnak, Nausád királyának fia) és 
Gül királyleánynak (Sah Müskínnek, Ferkhár királyának leánya) 
szerelmi története. Mint látnivaló, ama, Keleten elég gyakori misz
tikus-romantikus költemények közül való, melyeknek hősei szemé
lyesített allegóriák. Lutfi ezt — mint a végén mondja — 814 =  
1411-ben fordította, illetőleg dolgozta át a persa Dselál Tabíbnok 
azonos czímű költeményéből Iszkender Mirza felszólítására. Har
madik műve a Zaferndme fordítása szintén mesznevi-formában, de 
a mely utolsó simítás nélkül maradt s így kevésbbé ismerték. Lutfi 
— mint Nevájitól tudjuk — 99 éves korában halt meg s Hérát 
közelében, Deh-Kinár nevű helyen temettetett el.3)

Közvetlenül Lutfi után említi Neváji (aMedsálisz-un-nefáisz- 
ban) a Jakíni Herevi nevű költőt, a ki — mint neve mutatja — 
heráti származású volt. Több költeményt írt úgy török, mint persa

0 A Behdset-ül-Lugat az étin, símnek, kara-badcnn és jaéurdí szóknál.
2) Lutfitól egy gazéit Zia bég is közöl a Khardbat ez. anthologiája 

II. köt. 151. lapján.
3) Lutfi Divánjsi és Gül ve Nevrüza, megvan a British Museumban 

(Bieu 285, 288.), s az utóbbi a bécsi cs. és kir. udv. könyvtárban is Mxt. 
76a—d. szám alatt.
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nyelven. Egyik fenmaradt munkája: Okjajning münázereszi (a nyíl 
és íjj vitatkozása), váltakozva prózában és versben (mesznevi-formá- 
ban). Ennek bevezető részében leírja egy fiatal lovagnak nyilazó 
gyakorlatát s azt mondja, hogy ennek a látása adta az eszmét e 
költeménye megírására. A végén idéz benne Szekáki és Lutfi ver
seiből is.1)

Tehetséges költő volt Mir Szaíd Kdbuli is, Nevájinak egyik 
nagybátyja, t. i. anyjának a bátyja. Különösen Abu Szaíd Mirzá- 
nak, Báber nagyapjának, uralkodása alatt (1457—1469) virágzott 
és annak udvarában tartózkodott. Még csak annyit tudunk róla, 
hogy 1490-ben, mikor Neváji a Medsálisz-un-nefáiszt írta, már 
nem volt életben. Abból a mutatványból, melyet Neváji közöl az 
említett művében, úgy látszik, hogy Mir Szaíd a török nemzeti 
versformákat használta költeményeiben.2)

Nevájinak másik nagybátyja szintén anyai részről, Mehem- 
med Ali Gurbeti, hasonlóan költő s a mellett zeneértő és kellemes 
hangú énekes volt. Szultán Huszejn Mirzának — a ki 1469-től 
uralkodott igen nagy kegyében állott, legjobban kedvelte Neváji
nak összes rokonai közül. Ez is még 1490 előtt meghalt. Kelleme
sen csengő és szép költ évié nyékét írt török és persa nyelven.

Az 1490 előtt elhalt török költők közt említi Neváji (a Me- 
dsálisz-un-nefáisz 2. fejezetében) Mirza Hádsi Szogdit, a kinek 
életéről és működéséről azonban nem tudunk bővebben.3)

Sejkhum Bég, írói nevén Szuhejli, előbb Abu Szaíd Mirzának, 
azután pedig Szultán Huszejn Mirzának egyik legkiválóbb udvari

*) Megvan a British Museum könyvtárában (Rieu 200. 1.).
2) Legalább ez a tójuk, melyet a Medsálisz-un-nefaiszból az Abuska 

is átvett, 4-|-4-f-3 szótagos ütemű sorokban van írva:
Ej muhibblar! | jitsengiz ger | jarasiz,
Gül adaki- | da yumari | jazasíz.
Ger mén ölsem, | türbetimning | tasiga:
Küste-i-bír | süy irür dib | jazasíz.

(Barátaim ! ha megsebzetlenül maradtok,
A rózsa virágzása idejében adjátok magatokat a borozásnak.
Ha ón meghalok, a sírom kövére
Ezt írjátok: itt nyugszik egy büszke szépség áldozata.)

3) Ennek költeményeiből, a Medsálisz-un-nefáisz után, az Abuska 
is idéz két sort a tajak (bot) szónál.
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költője. Ez utóbbi fejedelem különösen kedvelte, bizalmas taná
csosává tette és a legmagasabb állásokra emelte. Neváji tudósítása 
szerint egyformán bírta a persa és török nyelvet s mind a két 
nyelven szép költeményeket tudott írni. Lirai költeményei egy 
divcínb&n jelentek meg s azonkívül írt több mesznevit is.*)

Szintén a 15. században élt Ahmedi, a kinek irodalmi műkö
déséről csak annyit tudunk, hogy egy mesznevi-költeményt írt a 
hegedű (tanbüre) és a többi hangszerek (ú. m. cüd, cseng, kobi}z, 
jatugan, rebáb, gidsek) tulajdonságairól, illetőleg ezeknek egymással 
való versengéséről.**)

A közép-ázsiai török irodalom legnagyobb alakjához érkez
tünk ; ahhoz a sokoldalú emberhez, a ki mint tudós és költö az 
összes közép-ázsiai török írók között — kezdettől fogva m áig-  
az irodalomnak legtöbb ágát mívelte, legtöbb munkát írt és legjele
sebb müveket alkotott; a kinek a keleti török nyelv valamennyi író 
között a legtöbbet köszönhet; s a kinél a török nemzeti eszmének 
buzgóbb képviselőjét és liarczosát nem ismerünk. Szóval: a kiben 
a közép-ázsiai török irodalom ezer éves életének pályáján elerte a 
senithet. Ez a nagy ember — kiben a tudóson és költőn kívül 
még a jeles államférfit, a derék hadvezért, a több oldalú művészt 
és az igazi tehetségek lelkes pártfogóját is tisztelnünk kell — Mír 
Ali Sír, írói nevén Neváji. Herátban született az 1440. vagy 1441. 
{= 844) évben olyan előkelő családból (mind apai, mind anyai 
részről), a mely kezdettől fogva a Timurida fejedelmeknél, még 
pedig leginkább Omar Sejkh ivadékainál, viselt méltóságokat. 
Gyermek és ifjú korában Huszejn Mirzának, a későbbi fejedelem
nek, volt iskolatársa s az akkor szőtt benső barátság mindvégig 
megmaradt közöttük. Tanulmányai elvégzése után legelőször Szul
tán Abulkászim Báber Mirza khoraszáni fejedelem udvarában ka
pott állást, a ki őt nagyon kedvelte és buzdította a persa s török 
irodalom tanulmányozására, hogy így kiképezve magát, idővel nö
velője is lehessen azoknak. E fejedelem halála (1457) és Szultán 
Abu Szaíd Mirza trónra lépése után nem sokára valami okból

*) L. Abuska az ikelesi szónál; továbbá Báber Emlékiratai I. 392. 1. 
és Berlin: Journal Asiatique 1861. évf. 17. köt. 224. lapon.

**) Megvan a British Museumban egy, Herátban 1509-ből való m á
solatban (Rieu katal. 291.).
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elhagyván Herátot,*) Szamarkandba költözött és ott élt mintegy 
tíz esztendeig. Mikor az 1469. év tavaszán iskolatársa és jó barátja. 
Szultán Huszejn Mirza, lépett Khoraszán trónjára, Neváji vissza
tért Herátba s a fejedelem azonnal kinevezte pecsét-őrnek (mühür- 
dár). De Neváji nem szeretett semmiféle hivatalviselést; mert 
minden erejét és idejét a tudomány és irodalom mívelésének akarta 
szentelni. Ezért tapasztaljuk nála, hogy valahányszor fejedelmi 
barátja magasabb és magasabb állásokra emeli, egy ideig viseli a 
főhivatalokat, de azután mindegyikről újra, meg újra lemond. 
A pecsét-őr tisztét sem sokáig viselte, hanem minden hivatalosko
dás nélkül tartózkodott az udvarban, mint a fejedelem barátja. 
1472-ben a fejedelem újból kinevezte emirnek (bég) s ez állása csak 
javára vált a birodalomnak; mert Neváji rövid idő alatt mindenütt 
rendet teremtett és meghonosítá a jó administratiot. De e méltó
ságot is csak öt, vagy hat évig viselte, akkor lemondott róla, belé
pett a nakisbendi-szerzetesrend tagjai közé és procul negotiis égé- 
szén az irodalomnak élt 1479-ig, a mikor a fejedelem Hérát kor
mányzójává nevezte ki. E magas állásról megint lemondott nem 
sokára és ismét elvonult a közügyektől, mígnem 1487 elején Dsor- 
dsán tartomány kormányzóságát ruházta rá a fejedelem. Azonban 
új székhelyén, Aszterábád városában is, csak egy vagy két évig 
volt; mert visszavágyakozott Herátba és csakugyan kieszközölte 
fölmentését. Az 1495. évtől kezdve igen fontos szerepet játszott a 
Szultán Huszejn Mirza és fiai között kitört viszálykodásokban és 
háborúkban, ügyes diplomatának bizonyult és mint hadvezér is 
többször kitüntette magát. Miután így a legmagasabb állami és 
katonai méltóságokig emelkedett — mert vezír, azaz minister is 
volt és mint ilyen a díván (államtanács) tagja — 1501 január 4-én, 
hétfőn reggel meghalt**) Herátban és a Pehlevi Meszdsíd nevű me
csetben temették el. Mindenki gyászolta; a török és persa költők 
elégiákban siratták el, vagy chronogrammokban örökíték meg ha
lála idejét; sőt egész könyv jelent meg róla Khondemir tollából 
Mekazim-ul-cikhlak czímen, a mely részletesen ismertette érdemeit,

*) Báber azt mondja Emlékirataiban, liogy Abu Szaid Mirza szám
űzte Herátból (Pavet ford. I. 383.).

**) T. i. a halála idején körülötte volt Mirkhond és Khondemir tu 
dósítása szerint a hidsre 906. évében Dsemázi-ül-akhir 12-én.
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erényeit, felsorolta irodalmi munkáit, több rendbeli alapítványait, 
építkezéseit és bőkezűségének más emlékeit. Barátja, Szultán Hu- 
szejn Mirza fejedelem pedig a Medsálisz-ül-usak czímű, biographiai 
munkájának egyik fejezetét Neváji emlékének szentelte.

A mi már most irodalmi működését illeti, ez olyan széles 
körre kiterjed, hogy magába foglalja a keleten mívelt irodalmi 
szakoknak csaknem mindegyikét. Irodalmi alkotásai megoszlanak 
a költészet, vallástudomány, történelem, irodalomtörténet, bio- 
graphia, nyelvtudomány és a társadalom philosophiája terén s 
vannak a stilisztika, prozodia és költői műfajok elmélete körébe 
vágó dolgozatai.

Neváji munkái, melyekről tudomásunk van, tárgyaik szerint 
a" következők:

I. Költői művei. 1. Egy díván, vagyis lírai költemények gyűj
teménye, melynek tartalmát gazelek, ruháik és más formájú versek 
teszik. Ebben vannak bordalai is, melyek Szakmámé czímen külön 
is közkézen forogtak. 2. Csihár Díván (a négy díván), mely az em
beri életkornak megfelelően négy külön részt foglal magában, ú. m. 
a) Garáib-usz-szigar (a gyermekkor csodái), b) Nevádir-iis-sebáb 
(az ifjúság ritkaságai), c) Bedái-ul-vaszat (a férfikor különlegességei) 
és d) Feváid-ül-kibr (az öregség hasznai). — 3. Khamsze, vagy 
Pends kitáb (öt könyv), mely 5 nagyobb elbeszélő költeményből 
áll s a melyeket a persa Nizámi Khamszeját tevő öt költeménynek 
megfelelő török párjaiul írt. Ezek : a) Hajret-ül-ebrár (a jámborok 
csodálkozása), vagy Hajret-náme, Nizámi Makhzen-ül-eszrár czímű 
művének utánzása. Ez is 20 makálera és hikájetre oszlik, mint 
Nizámi és Mir Hajder munkája, b) Ferhád u Sírin, Nizámi Kliosz- 
rev u Sírin regényes eposzának párja. Tárgya Ferhád építőmester
nek és Sírin nevű örmény királyleánynak, majd Khoszrev persa 
fejedelem nejének, szerelmi története, c) Lejla u Medsnün, vagy 
Medsnün ve Lejla, mely a pusztai arabok két különböző törzséből 
való ifjúnak és leánynak a Bomeo és Júliáéhoz hasonló, szomorú 
végű szerelmi történetét beszéli el, mint Nizáminak hasonló czímű 
költeménye is. d) Szeba-i-szejjáre (a hét csillag). Ennek tárgya 
éppen úgy, mint Nizámi Heft Pejkerének, a szászánidaBehrámgür 
fejedelem szerelmi kalandjai hét, különböző országokból való her- 
czegnővel, a kik külön palotákban laknak s a kik egy-egy történetet 
mesélnek el a fejedelemnek, látogatása alkalmával. E költemény
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czíme némely kéziratban: Sah Behrám daszitáni(B. sah története), 
vagy pedig: Behrarn ve Dilaram.1) e) Szedd-i-Iszkenderi, azaz ma
cedóniai NagySándor regényes története, a Nizámi Iszkendernáme- 
jának utánzása.2) — 4. Liszán-ut-tajr (a madarak nyelve), mely — 
mint Báber is mondja — a persa Ferid-eddin Attár (élt 1119— 
1230) Mantik-ut-tajr (a madarak beszélgetése) czímű nagy allegóriái 
költeményének utánzása. Tartalma röviden az, bogy a madarak 
egy gyűlésükön királyukká választják a Kaf hegységben lakó szi- 
murg nevű madarat és elindulnak a fölkeresésére. Hosszú útjokon 
beszélgetnek mindenféléről, de különösen az út nehézségeiről és a 
czéljuk elérésében előttük álló akadályokról panaszkodnak. E pár
beszédek közben elmúlik az idő, a madarak eltévesztik az utat, 
úgy hogy nem jutnak el a szimurg lakásához. Ez allegóriában a 
szimurg: a legfőbb jó, a madarak pedig: az emberek; ezek a töké
letesség útján haladva keresik amazt, de egyikük sem találja meg, 
senki sem ér el ama végczélhoz. — 5. Dászitán-i- (vagy Kissza-i-) 
Sejkh Szanán (S. Sz. története), mely Sejkh Szanánnak regényes 
történetét beszéli el, a ki vén koráig szolgálta az istent, mint ke
gyes és jámbor életű ember, de végre beleszeret egy keresztény 
leányba, felhagy addigi áhítatosságával, sőt vallásából is kitér.3) — 
6. Kissza-i-Szejf-ul-Mulük (Sz. története). Ennek tárgya Szejf-ul- 
Mulük egyiptomi királyfinak és Sehbál szultán leányának, Bedi- 
ül-Dsemál herczegnőnek szerelmi története, mely az Ezeregy éj 
meséiből van véve.4) Nevájinak mind a nyolcz, most felsorolt elbe

9 így  a bécsi cs. és kir. udv. könyvtárnak N. F. 149. számú kéz
iratában (octav).

2) Mint ennek a végén mondja, az egész Khamszet két év alatt 
írta, t. i. 888—889 (=  1483—84)-ben, még pedig mindegyik darabját 
ugyanazon versmértékben, a melyben Nizámi a magáéit.

3) Sejk Szanánnak ez a története megvan Ferid-eddin Attár «Mantik- 
ut-tajr# ez. költeményében és Szultán Huszejn Mirza «Medsálisz-ul-usak» 
ez. munkájában is.

*) Ez a költemény hiányzik Neváji összes műveinek legtöbb példá
nyából, de egy kézirata megvan Londonban az East India Library tu laj
donában. — Ezt a regényt megtaláljuk a persa és oszmán-török irodalom
ban is, prózában írva. Amannak czíme: Hikájet-i-Bedi-ül-Vsejnál ve Szejf- 
ul-mulük (Bécsi cs. és kir. udv. könyvtár, A. F. 192. sz.), emezé: Hikáját- 
i-Szejf-ul-Mulük ve Bedi-ül-Dsemál (ugyanott A. F. 163. szám).
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szélő költeménye: mesznevi, vagyis 11 és 10 szótagos, párosán rí
melő verssorokban van Írva.1)

II. Vallásos müvei. 1. Münődsát-name (ima, vagy invocatio) 
a legválasztékosabb és ódái szárnyalású prózában írva. 2. Csíki 
hadísz, vagy Árkain (40 hagyomány), a «negyven hagyomány» 
magyarázata rubai-kban, azaz négy soros versszakokban (visszatérő 
rímmel), ama negyven hagyományé, melyek az iszlám tanainak 
velejét, vagy lényegét teszik s a melyeknek ismerete minden mo- 
hammedánnak elkerülhetetlenül szükséges.2) — 3. Ilyen forma 
tartalmú a Szerads-ül-müszlimín (igazhívők lámpása), a vallási 
szabályoknak tárgyalása versben, még pedig mesznevi-formában. 
4. Nazm-ül-dsevahir (gyöngyfüzér), az arab Neszr-iil-leali (szétszórt 
gyöngyök)-nek, vagyis az Alinak tulajdonított vallásos mondások, 
ítéletek magyarázata versben, még pedig rubai-kban.

III. Történelmi munkái. 1. Tevárikh-i- (vagy Tarikh-i-) 
mulük-i-Adsem (a persa királyok története), t. i. a Pisdádiak, Kajá- 
nidák, Arszakidák és Szászánidák dinasztiájából való fejedelmek 
története.3) 2. Tevarikh-i- (vagy Tárikli-i-) enbijá ve hükemd a pró
féták, patriarchák és bölcsek története. 3. Neszaim-ul-mohabbet (a 
barátság szellői), a mohammedán szentek és sejkhek története. 
Dsámi Nefehat-ul-insz czímü müvének (a szúfi szentek életrajzai) 
fordítása, illetőleg átdolgozása, megtoldva Ferid-eddin Attárnak 
Tezkeret-ül-evlia-jából vett adatokkal és más jegyzetekkel a török 
és indiai sejkhek életéről.

IY. Irodalomtörténeti munkája a Medsdlisz-un-nefaisz (a ki
válók társasága), vagy más czímen Tezkeret-es-suara (költők élet

0 Neváji költői műveiből 1. m utatványokat: Berezin, Chrestomatliie 
turque I. köt.; Vámbéri/: Cag. Sprachstudien és Z ia bég: Kharábat II. 
40—43 (terdsí-bend), II. 57 (rubaik), II. 64, 68, 108 (gazelek), III. 150 
(khamsze), 152—53 (Ferhád u Sirin), 153—164 (Lejla u Medsnün), 165— 
68 (Heft evreng ?), 168—172 (Iszkendernáme).

2) Legismeretesebb és szinte kanonikus értékű a mohammedán 
világban, a sok között, az Abu Zakarija Jahja al-Navavi «Arbaín»-ja? a 
mely ezt a «negyven hagyományt# (tulajdonképpen 42) tartalmazza.

3) Ezt kiadta Quatremére a Chrestomatliie turke-orientale-ban, Paris 
1841. Nevájinak ez a munkája oszmán-török nyelvre is le van fordítva 
«Tárikh-i-Fenai» czímen s megjelent nyomtatásban is Wien 1199 =  1785, 
negyedrét alakban 38 levél.
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rajzai), melyet 1490—91-ben (=  896) irt. A 15. században a Ti- 
muridák birodalmában ólt és működött khoraszáni és közép-ázsiai 
tudósok, írók és művészek rövid életrajzait és jellemzéseit tartal
mazza nyoicz könyvben, illetőleg fejezetben (medslisz).

Y. A biográfia körébe tartozó munkái. 1. Hálát-i- (vagy Me- 
nákib-i-) Szejd Haszán Ardesír. Az 1490. előtt elhalt Sz. H. Ar- 
desírnek, a szúfi iskola tagjának és kegyes élete miatt köztisztelet
ben állott egyénnek, életrajza és méltatása, a ki iránt Neváji külö
nös szeretettel és vonzalommal viseltetett s a kiről így nyilatko
zik: «Törökök és persák között ennél tökéletesebb embert nem 
ismertem)). — 2. Hálat-i- (vagy Menakib-i-) Pehliván Mohammed, 
egy kiváló egyénnek, Neváji kortársának és barátjának, életrajza 
és jellemzése, kivel aszterábádi kormányzósága idejében verses 
levelezésben állott. — 3. Kliamszet-ül-mütehajirin. Emlékirat Ab- 
durralimán Dsámiról, a nagy persa költőről (1414—1492.), a kivel 
Neváji baráti viszonyban volt. A szerző e munkájában Dsámihoz 
való viszonyát, azzal történt érintkezéseit, levelezésüket, beszél
getésüket stb. adja elő s így e műve irodalomtörténeti fontos
ságú is.

VI. Nyelvészeti munkája a Muhákemet-ul-lugatejn (a két nyelv 
bírálata). E művében Neváji összehasonlítja a persa és török nyel
vet s azt vitatja és bizonyítgatja, hogy a persa nyelv nem mérkőz- 
hetik meg a törökkel; mert ez sokkal gazdagabb, a mennyiben 
ennek minden külön fogalom kifejezésére más-más szava van, míg 
a persa igen sokszor csak egy ugyanazon szóval él két, három, 
négy fogalom kifejezésére; ha pedig egész pontosan akarja ki
fejezni magát, akkor kénytelen török szókat és kifejezéseket venni 
át. Szóval arra az eredményre jut, hogy a török nyelv tökéletesebb, 
mint a persa és a sokféle gazdagságából az következik, hogy emen
nél alkalmasabb is az irodalom mívelésére úgy versben, mint pró
zában.*)

*) Nevájinak ez érdekes és tanulságos munkáját kiadta Quatremére 
a Chrestomathie turke-orientale-ban, Paris 1841, az 1—39. lapokon. Az 
első része magyar fordításban is megjelent Yámbérytól a Nyelvtudományi 
Közlemények I. kötetében; oszmán-török fordításban pedig Suavi efenditől 
az általa szerkesztett Ulűm Gazetaszi ez. folyóirat 1870-i évfolyamában 
Párisban.
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VII. A társadalom philosophiája körébe tartozó munkája a 
Mahbub-ul-knlüb (a szívek kedveltjei), melyben az emberi társada
lomnak különböző osztályait, a legfelsőtől a legalsóig rang, hiva
tal, foglalkozás stb. szerint, jellemzi, azoknak tulajdonságait is
merteti azzal a gyakorlati czéllal, hogy meg lehessen ítélni: me
lyik társadalmi osztálylyal miként kell bánni és melyik micsoda 
feladatokra használható legczélszerűbben. A munka három részre 
(kiszm) és több fejezetre oszlik. Ezt élete utolsó napjaiban fejezte 
be (Khondemir szerint).

VIII. A stilisztika gyakorlati alkalmazását szolgálja Münsát 
<ízimü munkája, melyben a különböző tárgyú és czélú levelek 
szerkesztésének szabályait ismerteti és példákkal világosítja meg 
úgy prózában, mint versben. Báber szerint Dsáminak hasonló 
munkája indította Nevájit ennek írására.

IX. A prosodiát tárgyalja Mizán-ül-evzán, vagy másképpen 
Urüzi tiirki (török prosodia) czímű dolgozatában, melyet Szultán 
Huszejn Mirza megbízásából írt.

X. Egy, Keleten gyakran használt költői műfajról, t. i. az 
aenigma-ról értekezik a Riszále-i-muammá (értekezés a rejtvényről) 
czímű dolgozatában.

XI. Végre még egy, török nyelvű irata maradt fenn, t. i. a 
Vakfie-i-Ikhlászije, mely az ő bőkezűségéből Herátban alapított 
Ikhlaszijé-nek, t. i. egy mecset, medresze (főiskola), imáret (sze
gényház) és fürdőnek létesítését adja elő és ama rendelkezéseit 
tartalmazza, melyek ezeknek fentartására vonatkoznak.

Neváji persáúl is írt, de sokkal kevesebbet, mint török anya
nyelvén. Persa nyelvű szerzeményei részint költemények (gazelek, 
kaszidék, rubáik stb.), melyek egy divánban, az ú. n. Farszi Díván- 
bán (persa versgyűjtemény) vannak összegyűjtve, részint pedig 
levél-minták a Farszi Münsát czímű munkájában. Persa költemé
nyeiben nem Neváji, hanem Fáni (azaz múlandó) írói nevet 
használt.*)

*) Az Abuska szerzője azt mondja, hogy a Farszi Díván tartalm a 
több 7000 verspárnál, vagyis 14,000 sornál; míg a Behdset-ül-Lugat 
szerzője szerint Nevájinak persa költeményei körülbelül 30,000 distickont, 
azaz 60,000 sort tesznek ki. Ugyancsak ez utóbbi szerző, t. i. Fetliali 
Kazvini szerint maga a Csikar Díván kb. 80,000 verssort foglal magában.
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Neváji persa műveltségű ember volt, éppen annyira az, mint 
a született persa írók, pl. kortársa és barátja Dsámi. A régebbi és 
korabeli persa irodalom remekeinek tanulmányozásával képezte 
ki magát íróvá és azokat vette mintáiul. Kiváltképpen Nizámi, 
F'erid-eddin Attár, Khoszrev Dehlevi*) és Abdurrahmdn Dsámi 
nyomdokain járt irodalmi alkotásaiban, ezeket tartotta vezetőinek 
az irodalom mezején. Ezt nem csak az összehasonlításból tudjuk 
meg, hanem ő maga is több ízben bevallja, sőt úgy nyilatkozik 
magáról, hogy ő azokat a tárgyakat szándékozik feldolgozni török 
nyelven, melyeket a nagy persa költők megírtak a maguk nyel
vén. Láttuk az imént, hogy ebből mit és mennyit valósított meg. 
Szándéka volt — mint mondja —, hogy a Firdúszi Sahnámejának 
párját is megírja török nyelven, de az öregség és fáradtság meg
akadályozta benne.

Ezzel odáig érkeztünk előadásunk során, hogy Nevájit mint 
írót a maga valóságában, egész nagyságában lássuk, a mihez motí
vumának és czéljának ismerete segít bennünket. Tudjuk, hogy az 
iszlám a nemzeti érzés halálos mérge, a nemzeti eszme megölője, 
— s mindamellett Neváji, a buzgó mohammedán, a nemzeti eszme 
képviselője és harczosa lesz! Tudja, látja, hogy a persa irodalom 
régi időktől fogva milyen gazdag, a nagy írók egész csoportja mi
csoda remek alkotásokkal ajándékozta meg a persa népet és mí
velte ki a persa nyelvet, fölemelve mind a kettőt a műveltség leg
magasabb fokára. Tapasztalja, hogy ez a kiművelt persa nyelv 
immár akkora tért hódított magának a törökség között is, hogy 
nem csak a tudósok, írók és költők élnek vele, hanem az előkelők
től kezdve az alsó osztályig szinte mindenki beszéli, még pedig jól 
és szépen, a persa nyelvet. Ezzel szemben látja anyanyelvének el
hanyagolt és saját nemzetének elmaradott voltát az irodalomban 
és művészetben, — még pedig olyan körülmények között, mikor a 
vezérszerep a politikában s társadalmi életben már jó idő óta az ő 
nemzeténél, a hatalom a török elem kezében van! Ez a fájó ta
pasztalat fölkelti benne a nemzeti érzést s a szívével gondolkozva 
úgy okoskodik, hogy miért ne juthatna uralomra a török elem és 
a török nyelv az irodalom és műveltség terén is, miért ne cserél
hetne szerepet itt is a török a persával ? Az ilyen gondolatok meg- 3

3) Ez a nagy persa író Indiában ólt 1253—1325. között.
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érlelik benne azt a nagy elhatározást, hogy a törökségnek az iro
dalom terén is magához kell ragadnia a vezetést, a török nyelvet 
kell irodalmi nyelvvé tenni, meg kell teremteni a török nemzeti iro
dalmat! Az említett motívum ilyen czél kitűzésére indította Ne- 
vájit, a ki nem mondta ugyan éppen ezekkel a szavakkal, de 
egész irodalmi működésével azt hirdette, hogy ((nyelvében él a 
nemzet».

A nagy czél elérésén háromféle eszközzel munkált. Először 
is a Muliákemet-ul-lugatejn ez. munkájában erős meggyőződéssel 
vitatja és bizonyítgatja, hogy a török nyelv sokkal gazdagabb* 
minden tekintetben tökéletesebb a persa nyelvnél, a miből egy
szersmind az következik, hogy alkalmasabb is az irodalom mívelé- 
sére akár prózában, akár versben, mint a persa nyelv. -  Másod
szor megtámadja és kárhoztatja (ugyanezen munkájában) azokat 
a született török írókat, a kik persa nyelven írnak. Szerinte két 
okból magyarázható meg, hogy miért írnak a, törökök is persáúl. 
Egyik az, hogy mivel a török nyelv sokkal gazdagabb, igen sok 
benne a finom megkülönböztetés egyes szókban és egész kifejezé
sekben s ezért azoknak szépen és jól alkalmazása nehezebb is : 
ennélfogva a nehezebbtől visszariadnak az emberek s a könnyebb 
felé hajlanak és ezt a kényelmességet lassanként megszokják. Má
sik ok pedig az, hogy az irodalom nyelve általában a persa lévén, 
az emberek hódolnak a divatnak és úsznak az árral. Már pedig — 
mondja végül — a született töröknek kötelessége volna, hogy ha
bár mind a két nyelven van is képessége az írásra, tehetségét in
kább a saját anyanyelvén értékesítse s ezt a nyelvet mívelje és 
tartsa fenn. — Harmadik eszköze pedig az, hogy ő maga jár elől 
jó példával s megmutatja kortársainak, hogy mennyit és milyen 
jeles műveket lehet írni török nyelven is, mintegy kézzel foghatóan 
bizonyítván, hogy meg lehet teremteni a török nyelvű nemzeti 
irodalmat, csak akarni kell.

A nemzeti irodalom megteremtésével pedig azt a nemes vég- 
czélt óhajtotta elérni, hogy így a törökség is fölemelkedjék a mű
veltségnek arra a fokára, melyen a persa áll. Ennek az óhajtásának 
többször kifejezést ad munkáiban s nem egy helyen egyenesen 
megmondja, hogy ő ilyen czélzattal írja műveit török nyelven. 
Többek közt pl. a Lejla u Medsnün-bán ezt mondja:

AKAD. É R T . A N Y ELV - ÉS SZKPTUD. K Ö R ÉB Ő L. X IX . K Ö T. 3. S7,. 1
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Én kezdettem törökül ez elbeszélést 
S mondottam el e nyelven ezt a regét,
Hogy midőn elterjed a híre a világban,
A török népnek is haszna legyen benne.

A Hajret-ül-ebrár-nak egyik helyén pedig így nyilatkozik:

Minthogy mások a persa nyelvet használták,
Én török nyelven kezdettem írn i;
Hiszen a persa nép már megkapta a kielégítést:
Im m ár a törökség is hadd gazdagodjék.

Gondolhatjuk, hogy abban az emberben, a ki ilyen nagy 
czélt tűzött ki maga elé, meg kellett lenni a hozzá való, kellő ké
pességnek is, annak nagy és igazi írói tehetségnek s a nyelv hasz
nálatában valódi mesternek kellett lennie. S valóban Nevájinak 
összes irodalmi alkotásai, akár a compositiójukat, akár a tartalmu
kat tevő gondolatokat, akár a külalakot tekintjük: egyaránt jele
sek. A persák egyik legnagyobb költője, Dsámi, különösen eredeti 
és szép gondolatait s élénk fantáziáját dicséri. E mellet ihletett és 
hivatásos nyelvmívelő volt; a török nyelvet hajlékonyabbá tette, 
számtalan kifejezéssel gazdagította, szóval tulajdonképpen ő tette 
igazán alkalmassá az irodalom bármely ágának mívelésére. Úgy 
tekintették őt mindenütt és mindenkor, mint a csagatáj-török 
nyelvnek valódi képviselőjét; attól fogva az ő nyelvhasználata volt 
a kritérium és bizonyíték minden kérdéses esetben; a szótárírók 
első sorban az ő nyelve alapján, az ő müveinek szókincséből csi
nálták meg a csagatáj-török nyelv szótárát s leginkább az ő mun
káiból vették a bizonyító példa-idézeteket.

De Neváji nem csak hogy maga működött irodalmilag, ha
nem egyszersmind mások működésére is befolyással volt. Az iro* 
dalommal foglalkozók közül a kisebbeket, a kezdőket pártfogásába 
vette, a nagyokat buzdította s terveket, eszméket adott nekik. így 
pl. Mirkhondot ő buzdította nagy történeti munkájának, a Rauzát- 
esz-szefa-nak megírására s ő szolgáltatta neki a hozzá szükséges 
forrásokat, mert igen gazdag és értékes könyvtára volt. Hasonló
képpen Dsámi is Neváji buzdítására írta meg a Nefehat-ul-insz 
czímű munkáját, mely a szűfi szentek életét tartalmazza.

Nem adnánk teljes képet Nevájiról, ha legalább röviden meg 
nem említenénk, hogy írói és költői talentumán kívül még több-
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féle művészi hajlam, illetőleg tehetség is volt benne. Nevezetesen 
igen ügyes volt a kalligraphiában, értett a festészethez s végre 
zeneszerző is volt, úgy hogy van emlékezés több zenedarabjáról.

Alig fejezhetném be méltóbban ismertetésemet Nevájiról, 
mint azzal, hogy idézem két legnagyobb kortársának, a legilletéke
sebb két embernek ítéletét felőle. Dsámi a Beharxsztan-bán (7-ik 
kert) ezt írja róla: «A hol csak költők vannak, ő mindenütt a fejük 
lesz s a hol csak írók írnak, mindig az ő neve marad munkáiknak 
a dísze. Mert török nyelven még eddig senki sem írt olyan szépen 
és olyan sokat, mint ő». Babér pedig — a ki különben igen szigo
rúan ítéli meg némely munkáit — így nyilatkozik róla Emlékira
taiban (I. 383.): «Egy embernek az érdemei sem hasonlíthatók 
össze az övéivel. Mióta csak mívelik a költészetet török nyelven, 
még senki sem írt sem több, sem jelesebb költeményeket, mint ő».

Mollah Aszafi, a kinek apja hosszú ideig Szultán Abu Szaíd 
Mirza fejedelemnek vezíre volt, szintén eléggé tehetséges költő. írt 
török és persa költeményeket, a melyeket kortársa, Neváji határo
zottan jóknak Ítél a Medsálisz-un-nefáiszban. Meghalt 1514-ben 
Herátban.

Inkább persa nyelven írt, de e mellett törökül is, Mollah 
Binai, a ki Neváji szerint igen tehetséges író, nagy tudományú 
ember s egyszersmind zeneszerző is volt s a kiről Báber is elisme
rőleg nyilatkozik. Herátban született s eleinte hosszabb ideig 
Báber szolgálatában állott,1) majd Nevájival viszályba keveredvén, 
Transoxániába ment és 1501-ben Sejbáni Mohammed özbeg feje
delem szolgálatába lépett,2) a ki kiuevezte udvari költőjének. Meg
halt 1516-ban. Lírai költeményeken kívül (leginkább gazelek és 
kaszidék egy divánb&n) írt több mesznevit s egy értekezést a 
zenéről.3)

Amaz írók között, a kik állandóan a nagy Báber Mirza társa
ságában voltak, egyik Szurkh Viddi költő, a ki úgy török, mint 
persa költeményeket irt.4)

J) Báber Emlékiratai I. 82. lapon.
2) Ugyanott I. 187. 1.
3) Török költeményeiből idéz néhány sort az Abuska (begeg és talaj 

szónál) és a Behdset-ül-Lugat (begec szónál).
4) Báber Emlékiratai II. 463. 1.
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Az eddig felsorolt írókon kívül még három költőről van tudo
másunk, a kik ebben a második, vagyis csagatáj korszakban éltek 
és írtak költeményeket török nyelven. Ezek: Kemal Ummi, Kutbi 
és Naimi. De ezekről csupán annyit tudunk, hogy az Abuska csa
gatáj-szótár — mely 1552-ben íratott — említi a neveiket és két- 
két sort idéz példaképpen a verseikből (az ojakti, anikib, ulaldi és 
egen dür szóknál).

V.

3. Az özbeg korszak (1500-tól a jelen korig).

A Csagatájidák és Timuridák házából származott fejedelmek 
uralkodása alatt egész Közép-Ázsia egységes, nagy török biroda
lom volt. Azonban a 16. század kezdetén az észak felől jött özbegek 
föllépése és hódítása egyszer-mindenkorra véget vetett ennek a 
politikai egységnek, úgy hogy Közép-Ázsia ettől az időtől fogva 
több tartományra, illetőleg külön fejedelemségekre szakadt. Trans- 
oxanidban (Bokhara és Szamarkand fővárosokkal) előbb, t. i. a 16. 
században az özbeg Sejbánidák (1598-ig), majd a Volga alsó fo
lyása mellől kiköltözött Asztarkhánidák (1598—1783),*) végre a 
Mangit törzsből származó fejedelmek (1784—1870) uralkodtak. — 
Khivában mindjárt a 16. század elején (1505-ben) Dsingiz egyik 
fiának, Dsüdsinek, ivadékai alapítottak önálló fejedelemséget 
(kezdve Ilbarsz khánnal), mely azóta megszakítás nélkül kezükben 
volt. — A régi Fergána, vagyis a 17. századtól fogva khokandi 
khánság előbb a Transoxaniában uralkodó Sejbánidák, majd Asz- 
tarkhanidák birtokában volt, mígnem a 17. század végen Oktaj 
unokájának, Kajdunak, ivadékai, illetőleg a mongol Junusz khán- 
nak (Báber nagyapja anyai részről) leszármazottjai kerítették ha
talmukba és bírták az orosz foglalás idejéig.

E külön fejedelemségek folytonos viszálykodásának és hábo
rúskodásának, meg annak a körülménynek, hogy most a persa 
műveltségtől még át nem hatott, új török népelem jutott a vezér-

*) A beköltözött Jár Mohammednék, illetve fiának, Dsáni khánnak 
ivadékai, a ki a Sejbánida Abdullah khánnak (megh. 1597.) nővérét 
vette nőül.
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szerephez, legelső következménye az volt, hogy a Timuridák korá
nak magas fokú és török nemzeti jellegűvé vált kultúrája mind
inkább alább-alább szállott, mígnem végre teljesen megsemmisült.
A helyét pedig más két tényező foglalta el. Egyik a vallás, a mely 
lassankint föléje kerekedett mindennek, úgy hogy már a 16. szá
zadban a vallástudomány és ennek képviselői s mívelői dominál
nak, elannyira, hogy nem csupán a nép enged nekik vakon, ha
nem maguk a fejedelmek is keresik a kegyüket, sőt által ok befo- 
lyásoltatni engedik magukat viselkedésükben és cselekedeteikben. 
Még inkább tapasztaljuk ezt a 17. és 18. századokban s kiváltkép
pen a bokharai khánságban, úgy hogy a vallás, illetve az iszlám 
szelleme egészen lenyűgözi különösen a művelt osztályt s a 18. 
század végétől fogva a tudatlanság mellett vakbuzgósággal és ha
tártalan vallási színeskedéssel találkozunk. A másik tényező pe
dig a persa nyelvnek mind nagyobb és nagyobb térfoglalása, úgy 
hogy majdnem kizárólag ez lesz a tudomány és műveltség ki
fejezője.

Természetes dolog, hogy ezek a most említett tényezők adják 
meg ennek a harmadik korszakbeli irodalomnak jellegét is. A török 
nemzeti irodalom épülete, melynek szilárd alapjait lerakta Neváji, 
nem talált szakértő és buzgó munkásokra, a kik a megkezdett 
monumentális művet folytatták és befejezték volna, a mint hogy 
az egész négy század folyama nem tud felmutatni olyan nagyobb, 
egészen kiváló tehetségeket, a milyeneket a 15. század hozott létre, 
jóllehet számra nézve többen munkálkodtak az irodalom terén, 
mint az előző korszakokban. A 16. században ugyan vannak még 
nehányan, a kik folytatják a küzdelmet a persa nyelv uralma 
ellen, de attól kezdve aztán a műveltek irodalma inkább persa 
nyelvű $ csak a népköltészet és a nepies irodalom nyelve török. Az 
irodalmi termékek túlnyomó része a szépirodalom körébe tartozik, 
azonban a műköltészetben már nem találunk semmi nemzeti 
jellemvonást, elannyira, hogy a nemzeti versformák is kizárólag a 
népköltészetben maradnak fenn. A nemzeti tárgyú irodalmi termé
kek mellett sok a fordítás, különösen persából, még a népies iroda
lomban is, annál több természetesen a müköltészet és a tudományos 
irodalom ágaiban. — Csak a 18. század második felétől kezdve és 
különösen a khívai khánságban kap ismét erőre a nemzeti nyelv a 
műköltészetben és tudományos irodalomban is. Ettől az időtől fogva
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némi föllendülését látjuk a középázsiai török irodalomnak s főleg a 
lírai költészetnek találkozik egész sereg mívelője.

Ebben az ú. n. özbeg korszakban — mely négy századra 
terjed — a jellemző vonások változása, vagy legalább módosulása 
szerint három időszakot tudunk megkülömböztetni, melyek közül 
az első a 16. századot (vagyis a Sejbánidák uralkodása korát), a máso
dik a 17. századot és a 18-iknak első felét (az Asztarkhánidák korát), 
a harmadik pedig a 18. század második felét, és a 19. századot fog
lalja magába. — Megjegyzem azonban, hogy nem minden írót, a 
kik a harmadik, vagyis özbeg korszakban éltek és nem minden iro
dalmi terméket, melyek ekkor írattak, van módunkban az egyik 
vagy másik időszakba beosztani; mert soknak a korát nem határoz
hatjuk meg pontosan; azért az ilyen írókat, illetőleg műveket 
külön, egy csoportban fogom tárgyalni.

Az első időszak írói, illetve költői között legelső helyen kell 
említenünk magát az özbeg hódítót, Mohammed Sáhbakht, írói 
nevén Sejbdni fejedelmet, a ki 1451-ben született és 1510-ben halt 
meg. A történetíró Abulgázi szerint Dsingiz khánnak ivadéka 
(Dsüdsi és ennek fia Sejbán ágán) a 12-ik generatioban (apja Sah 
Budák, nagyapja a híres Abulkhair khán volt). A folytonos harczi 
zaj közepette buzgón pártolta a tudományt és irodalmat, maga köré 
gyűjté és gazdagon jutalmazá a tudósokat, írókat és költőket; sőt 
ezek hadjáratai alatt is környezetében voltak, mert pihenő idejét 
legtöbbször a velők folytatott társalgással és vitatkozással szokta 
tölteni.*) Ő maga is igazi költői tehetség volt; írt több költeményt 
részint török, részint persa nyelven, leginkább gazeleket, de más
féle verseket is. Költeményei úgy erőteljes és költői nyelv, mint a 
tartalom és felfogás tekintetében a közép-ázsiai török irodalom 
legjobb termékei közé tartoznak. Mohammed Szálih — kiről mind
járt beszélünk — szintén dicséri Sejbáninak költői tehetségét, török 
költeményeit szépeknek és kedveseknek mondja s közülök három 
gazéit közöl is a róla írott époszában.**) Ezenkívül még azt állítják

*) Vámbéry: Bokhara története II. 65.
**) A Vámbéry kiadásának 196, 226. és 244. lapjain. — Sejbánin&k 

egy, 1508-ban írott kaszide-je (istenről, a prófétáról és a földi dolgok 
hiábavalóságáról) megvan a British Museumban (Rieu katal. 284.).
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Sejbániról, hogy Firdúszinak nagy époszát, a Sahnamét, török 
nyelvre fordíttatta.1)

Az első időszak legkiválóbb és legérdemesebb költője Mohám- 
med Szdlih, a ki igen előkelő családból származott, a mennyiben 
apja, Nür Szaíd (mint Nevájitól és Abdurrezáktól tudjuk) hatalmas 
és tekintélyes bég s egyszersmind Khárezm tartományának kor
mányzója volt Szultán Abu Szaid Mirza uralkodása (1457—1469) 
alatt; nagyapja, vagy szépapja, Sah Melik, pedig egyike volt Timur 
legnagyobb bégjeinek. Mikor Abu Szaíd szultán 1467-ben megfosztá 
apját e rangjától, a ki aztán a következő évben meg is halt, Mo- 
hammed Szálih 1468-ban fiatalon árván és minden gyám nélkül 
maradt és sok nélkülözés, szenvedés közepette nevekedett föl. 
Gyermek és ifjú korában majd Mérvben, majd Khoraszánban, majd 
Szamarkandban hányódik, megélhetési módot keres a Timurida 
herczegek udvarában, rövid ideig Szultán Huszejn Mirza szolgála
tában is áll, de sehol sem kedvez neki a szerencse. Végre 30 évi 
hányódás és szükölködés után 1498-ban Sejbáni Mohammed khán 
szolgálatába lépett s attól fogva ennek haláláig környezetében volt, 
úgy hogy urát nem csak tollával, hanem kardjával is szolgálta s 
mint katona több ízben kitüntette magát az özbeg hódító külömböző 
hadjárataiban. Késő vénségében, 941 =  1534-ben halt meg Bok- 
harában.2)

Legérdemesebb irodalmi alkotása a Sejhanináme czímü törté
neti éposz 76 énekben (összesen 4500 verspár) és meszneviformá- 
ban, a mely művében az özbeg hódítónak tetteit írja meg nagyon 
részletesen és személyes tudomás alapján.3) De éposza nem foglalja 
magába Sejbáninak egész pályáját; mert az események elbeszélését 
nem az első föllépésétől kezdi, hanem a 905. (=  1499—1500) évvel, 
a mikor Sejbáni Bokhara ellen indult, s végzi a 911. (1505—6) 
évvel, Khárezm elfoglalásának elbeszélésével, úgy hogy összesen 
csak 6 esztendő eseményeit találjuk meg benne Közép-Ázsiának és

1) Ezt mondja Hamm er: Geschichte dér schönen Redekünste Per- 
siens. Wien 1818, a 355. lapon.

2) Lutf-Ali-Beg  «Áteskede»-je (a 18. század második feléből) és az 
1871-ben meghalt Riza-Kuli Khán «Medsmá-ul-fuszahá»-ja szerint.

3) Az egész művet német fordítással együtt kiadta Yámbéry Die 
Scheibaniade czímen 1885-ben, a bécsi cs. és kir. udv. könyvtárban levő 
egyetlen példányból, a mely az 1510. évből eredő másolat.
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az özbeg hódítónak történetéből. A munkát nem annyira költői 
értéke teszi becsessé, mint inkább a történelmi hitelessége, mely 
tulajdonságánál fogva bátran históriai kútfőként használható. A 
szerző ugyanis nem egyszerre, t. i. az 1506. évben, írta meg az egész 
munkát, hanem — mint a mi derek Tinódink is — minden egyes 
eseményt, melyeknek szemtanúja volt, azon melegében versbe 
foglalt; és igy folytatta az 1506. évig. A Sejbanináiné fő érdemei, 
egyebek között, hogy az özbeg hadsereg külömböző alkotórészeit, 
vezéreit, harczmodorát, fegyverzetét, ruházatát, katonai szervezetét 
stb. világosan és híven megismerhetjük belőle. A derék szerző olyan 
képet fest emberekről és eseményekről igazi török nemzeti színezés
sel, a milyent az egész persa műveltségű khoraszámi török írók 
műveiben nem találhatunk. Előadása, stílusa mesterkéletlenűl egy
szerű ; nyelve pedig erőteljes és — az elég gyakran persából vett 
stereotyp költői kifejezések, képek és hasonlatok mellett is — több 
eredetiséget, nemzetiesebb jellemvonásokat mutat, mint akár Neváji, 
akár Báber török nyelve. — Ezenkívül — mint Bábertől tudjuk — 
írt még Mohammed Szálih másféle török költeményeket és persa 
gazeleket is.

Sejbáni Mohammed khánnak és őseinek történetét tárgyalja 
egy terjedelmes, prózában írott históriai munka, mely Tevdrikh-i- 
güzide Nuszretnáme czímet visel s a melyet 908 —1502-ben szer
kesztett valaki magának Sejbáninak megbízásából.*) A munka tar
talma a törökök és mongolok származásával kezdődik Noé fiától, 
Abuldsa khántól; majd Oguz khánt és ennek ivadékait, meg a hat 
ősi török törzs elszéledését, azután a mongol törzseket tárgyalja. 
E bevezető részt követi előbb Dsingiz khánnak, fiainak és unokái
nak, azután különösen Dsüdsi ivadékainak részletes története 
Sejbániig s végűi Sejbáni tetteinek elbeszélése a könyv szereztetése 
koráig, vagyis 1502-ig. A névtelen szerző több régi munkát említ 
forrásaiként, u. m. a Mengü és Gázán khánok koráról írott tárikho- 
kat, az Ulug Bégnek dedicált tárikhot, a mongol bakhsiktól mongol 
betűkkel szerkesztett följegyzéseket s végre persa nyelven írt törté
neti müveket.**)

*) Egyetlen példánya a British Museumban, valószínűleg a 16. 
századból eredő másolat s 149 lapra terjed (Rieu katal. 276—80.).

**) A névtelen szerző felsorolásából nem tudjuk egész határozottad
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Sejbáni Mohammed nevével és a Sejbáninámeval kapcsolato
san még egy, kisebb terjedelmű történeti munkáról kell megemlé
keznünk, melyet valamely névtelen szerző írt a 16. század első 
felében, de mindenesetre 1510 után. Ez a prózában írott kis 
munka szintén Sejbánináme czímet visel, mert voltaképpen Sejbáni 
életét szándékozik elbeszélni. Azonban nagyobb része a mongolok 
eredetének, Dsingiz khánnak és fiainak, továbbá Abulkhair khánnak 
(Sejbáni nagyapja) van szentelve és csak a kisebb része tartalmazza 
röviden Sejbáni Mohammed pályafutását és viselt dolgait a haláláig 
{1510-ig). Úgy hogy e történeti munka Sejbáninak inkább a szár
mazását és családi viszonyait deríti fel. Minket magyarokat az az 
egyik adata érdekelhet, hogy a Sejbáni első harczában részt vett 
török nemzetségek felsorolása közben egy madsar (azaz magyar) 
nevű török nemzetséget is említ, a mely Sejkh Murid vezetése alatt 
harczolt.1)

A második író, illetőleg költő a Sejbánidák közűi : Obejd, 
vagy Obejdullah khán, Sejbáni Mohammed öcscsének, Mahmud 
szultánnak fia. Nagybátyja hadjárataiban nőtt fel és képezte ki 
magát vitéz katonává s kiváló hadvezérré. Sejbáni halála után, 
1511-től fogva, a nagybátyja, Köcskündsi khán, lön utóda Közép- 
Ázsia trónján, de csak névleg; mert öregsége miatt a helyettese, 
Obejd khán uralkodott ténylegesen. Később, t. i. 1533-ban, miután 
Köcskündsi és annak fia meghalt, Obejd khán önálló fejedelme lön 
Transoxaniának s az maradt 1539-ig, 56 éves korában bekövetkezett 
haláláig.2) 0 fosztotta meg véglegesen Bábért őseinek birtokától 
es székhelyétől. Összeköttetésben és levelezésben állott I. Szelim és 
I. Szulejmán török szultánokkal is.3) Obejd khán nem csak szerette 
és kereste a költők társaságát, hanem maga is ügyes verselő volt

hogy tulajdonképpen mely művek voltak a forrásai. De a Tavarikh-i- 
Dsihánküsdi Mengü khán-on bizonyára Dsuvejni munkáját, a Müntekháb-i- 
Dsámi ve tevárikh-i-sáhi, kim JJlug heg mirzaniny atiga bitűgen-nek neve
zett munkán pedig Resideddin művének kivonatát kell értenünk.

ü E munkát kiadta Berezin orosz fordítással együtt a Bibliotéka 
mstocnji/  istotikov I. kötetében Sejbaniada czímen, Kazán 1849.

2) Yámbéry: Bokliara története II. 75. — Báber azt állítja Emlék
irataiban, hogy Obejd khán 1528—9-ben esett el a persákkal vívott csatá
ban (II. 376.).

3) L. Feridun bég: Münsát-esz-szelátin I. 374, 377. és 415. lapokon.
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úgy török, mint persa nyelven. Maradt egy versgyűjteménye a 16. 
század első negyedéből (1507—1513 között) Divan-i-Obejdi czímen, 
melynek tartalmát leginkább gazelek és ruháik teszik.1) Török 
költeményeiből a csagatáj szótárak, ú. m. az Abuska, AbuskaLugati 
es Behdset-ül-Lugat több helyen idéznek egy-egy verspárt példa
képpen.

Tabari nagy világtörténeti munkájának is találkozott fordítója 
Vahidi Belkhi személyében. Ugyanis a föntebb említett Köcskündsi 
khánnak legifjabb fia, Abdullatíf szultán — a ki Obejd khán halála 
után 1540-ben Transoxania fejedelme lön, de csak kevés ideig 
uralkodott — megbízta kitabdárját (könyvtárnok), Váhidi Belkhit, 
hogy ezt a nagy hírű történelmi munkát fordítsa török nyelvre. 
A fordítás — mint az előszóban olvassuk — a 928 — 1521—22. 
évben készült el, de nem az arab eredetiből, hanem Abu Ali Mo- 
hammed e\-Beldminak ama persa fordítása nyomán, melyet ez 963- 
ban készített Abu Szálih Manszür bin Nüh számánida fejedelem 
megbízásából. A török fordítás nyelve zamatos és erőteljes, elő
adása nemesen egyszerű és világos.2)

Még néhány írónak, illetőleg a Sejbánida fejedelmek udvari 
költőinek neveit jegyezte föl a történelem ebből az első időszakból. 
Ilyenek Emir Ali Kjatil és Mollali Azírek az első Sej bánidák korá
ban ; Siri?i Khodsa Obejd khán idejében ; Khdjr Hafiz (megh. 1573), 
Mollali Musfiki (megh. 1585), végre a Záminból való Kdzi Pajende, 
mindhárman a nagy Abdullah khán korában, a ki 40 évig uralko
dott Közép-Azsia fölött és 1597-ben halt meg. De mindezeket 
tulajdonképpen csak verselőknek és chronogramm-csinálóknaklehet 
neveznünk és inkább persáül írtak, mintsem török nyelven.3)

A második időszakban, t. i. a 17. század folyamán, öt fejedelmi 
írót ismerünk, még pedig négyet az Asztarkhánidák családjából, 
egyet pedig a Dsüdsitől leszármazott khívai uralkodók közül.

Időrendben első közöttük Imdmkuli khán, a ki 1640-ben halt 
meg, miután 38 évig uralkodott Transoxaniában, mint egyik leg
jelesebb fejedelem az Asztarkhánidák közül. Pártolta és udvarába

9 Megvan a British Museum könyvtárában (Rieu 300.).
2) Ennek az elejéről közölt egy részletet Berezin a Chrestomathio 

turque I. köt. 104—113. lapjain.
3) Yámbéry: Bokhara története II. 99. lapon.
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gyűjtötte a tudósokat s költőket, de ő maga is áldozott az irodalom
nak, a mennyiben több sikerült költeményt írt.1) — Legkedveltebb 
udvari költői voltak Mollah Turábi és Mollah Nákhli, a kik nem 
egyszer költői versenyt rendeztek a bokharai udvarban.2)

Az Asztarkhánidáknak egyik legműveltebb tagja s egyszer
smind jeles költői tehetség volt Kászim Mehemmed szultán, Imám- 
kuli testvérének és utódának, Szejd Nezir Mehemmed khánnak 
(uraik. 1640—46) a fia. Apja életében Mejmene és Andkhoj kor
mányzója; fiatalon halt meg, testvérének, az alább említendő 
Szubhánkulinak követe gyilkolta meg. írt költeményeket török és 
persa nyelven, melyek egy divánb&n maradtak fenn s azonkívül 
jeles prózaíró is volt.3)

Testvéréről Abdulaziz khánról — a ki apjának utóda volt 
Transoxania trónján 1680-ban bekövetkezett haláláig — szintén 
tudunk annyit, hogy nem csupán pártolta a tudományt és irodal
mat, hanem ő maga is mívelte ez utóbbit, mert írt jó költemé
nyeket.4)

Szejd Nezir Mehemmed khánnak harmadik fia és Abdulaziz- 
nak utóda a trónon 1680— 1702-ig, t. i. Szubhánkuli Mohammed 
khán, hasonlóan mívelte a török irodalmat. A tudománynak olyan 
nagy kedvelője volt, hogy még előhaladott korában is oktatást vett 
az udvarában levő híres tudósoktól. A világi tudományok közűi 
leginkább az orvostudománynyal foglalkozott. írt is egy ebbe a 
szakba vágó nagyobb munkát Tabíblik kitabi czímen, főleg Galenus, 
Hippokrates és Avicenna művei nyomán, a mely 53 fejezetben 
tárgyalja a különféle betegségeket és gyógyítási módjukat. Az elő
szóban azt mondja a szerző, hogy arab és persa nyelven már sok 
orvostudományi munkát írtak, de törökül még eddig nem volt ilyen, 
ő tehát a?;ért írta ezt a könyvét török nyelven (türki tili birle). 
Ennélfogva Szubhánkuli khán az első, özbeg-török nyelven írott 
orvosi munka szerzője.5) Ezenkívül foglalkozott a költészettel is

1) Ugyanott II. 112.
2) Ugyanott II. 115.
3) Ugyanott II. 123.
4) Ugyanott II. 128.
5) E munkájából egy részt kiadott Vámbéry a Herátban szerzett 

példány alapján a Cagat. Sprachstudien 164—172. lapjain.
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és Nisáni írói néven olyan költeményeket szerzett, a melyek ritka 
költői tehetségéről tanúskodnak.*)

Az ötödik fejedelmi író a 17. században Abulgázi Bahadar 
khán (született 1605-ben), Arab Mohammed khán fia és Dsingiz 
khán ivadéka a 13-ik generatióban. 0 volt a 14-ik fejedelme Khivá- 
nak abból a dinasztiából, a mely Ilbarsz khánnal kezdődött 1505- 
ben; 1644-ben lépett trónra testvérének, Iszfendiár kbánnak, 
halála után és 1664-ig, haláláig, uralkodott. A mi irodalmi műkö
dését illeti, egy igen becses és nagy terjedelmű történeti munkátí rt 
1663-ban Sedsre-i^tiirki (török családfa)**) czímen,melyben a törö
kök és mongolok történetét beszéli el az ősidőktől fogva a maga 
koráig, illetőleg munkája szerkesztéséig. Előadását a szájhagyomá
nyok és régi följegyzések alapján Jáfettől kezdi, a ki után legidősebb 
fia, Türk, uralkodott az Iszik-köl mellékén ; majd a Tatarés Mogul 
nevű fejedelmek s ez utóbbi unokájának, Oguz khánnak, történeté
vel folytatja igen részletesen. Azután a történelmileg ismert leg
régibb török törzsekről (ujgur, kangli, kipcsak, kalads, karluk) beszél, 
sőt a madsar és baskír népről is már Oguz khán idejében. Tudósí
tásai onnantól fogva válnak mind jobban-jobban hitelesekké, mikor 
a Közép-Ázsiában lakott oguz, türkmen, szeldsuk törzsekről, azután 
a Dsingizidák és Timuridák történetéröl í r ; s végre legértékesebb 
része a munkájának az, melyben fejedelmi elődeinek s általában a 
khívai khánságnak történetét beszéli el részletesen és sokban köz
vetlen tudomása alapján. — A régebbi időkre vonatkozólag írott 
forrásokat is használt; mert azt mondja az előszóban, hogy e mun
káját 18, részint persa, részint török nyelven írott tárikhok nyomán 
szerkesztette; e kútfők közül azonban csak az egy Kesideddin persa 
munkáját nevezi meg. A török nyelvű tárikhok pedig bizonyára 
amaz Oguz, turkomán és szeldsuk történeti könyvek lehettek, 
melyeket — mint az I. korszak tárgyalásánál láttuk — Kesideddin 
is emleget és felhasznált.

A vallásos és morális irodalom terén előkelő hely illeti meg 
Szóft Allahjárt, a ki a 17. és 18. század fordulópontján élt s 1721-

*) Vámbóry: Bokhara története II. 137.
**) Egész terjedelmében] kiadta Fraehn ilyen czímen: Abulgliasi 

Baliadür Cliani História Mongolorum et Tatarorum. Casani 1825.
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ben halt meg.1) Nagyobb, vallás-erkölcsi tartalmú munkája a 
Szebat-id-adsizín (a gyöngék támasza) 11 szótagos mesznevi-for- 
mában, mely a mohammedán vallás tanait és erkölcsi elveit magya
rázza közérthető módon és egyszerű nyelven. E munkája még ma 
is nagyon népszerű egész Közép-Azsiában, úgy hogy nem csak a 
régi három khánságban, hanem a nomád törzseknél is sűrűn olvas
gatják és mintegy vallási kézikönyvül használják. Ezenkívül van 
tudomásunk más költeményeiről is, melyeknek legnagyobb része 
szintén vallásos és erkölcsi tartalmú.2)

Még egy olyan irodalmi terméket ismerünk, a mely határozot
tan a második időszakban készült. Ez a Zerkum sah czímü vallásos 
és romantikus éposz, melyet valamely névtelen szerző fordított, 
vagy dolgozott át persából 1685— 86-ban. A költemény 11 szótagos 
mesznevi; s mivel a fenmaradt szöveg a bokharai khánság nép
nyelvén van írva, a névtelen szerző mindenesetre ennek a khánság- 
nak lakója volt. A terjedelmes költemény tárgya: Ali harczai a 
pogány Zerkummal, Irák tartományának fejedelmével. Ali, az iszlám 
hőse, nagy tengereken átkelve megtámadja a hitetlen fejedelmet s 
miután ezt borzalmas tengeri ütközetekben és hosszas harczok után 
legyőzte, az iszlám vallására téríti.3)

A harmadik időszakban legelőször Makhdum Wival, a turko- 
mánok Göklen törzséből származott bakhsival (vándor dalnok) és 
nakisbendi-dervissel találkozunk, a ki a 18. század második felében 
élt és mívelte a költészetet. Makhdumkuli már jó idő* óta egészen 
legendás alakká vált törzsrokonainál, a turkománoknál; félig- 
meddig szentnek tartják s a turkomán bakhsik nem csak az ő 
költeményeit adják elő d ó r ju k  kíséretével, hanem róla is monda
nak énekeket, melyeket áhítattal hallgat a közönség. Költeményeit 
a honfitársai istentől sugalmazottnak tekintik, mint a melyek 
átszellemült állapotában származtak tőle; s az ezeket tartalmazó, 
eléggé vaskos divánját mindjárt a korán után helyezik. E divánjá-

*) Nedsib Aszimnak «Türk tárikhi»-ja után M. H artm ann: Dér isla- 
mische Orient, V. 185.

2) Sejkk Szulejmán a csagatáj szótárában igen gyakran idéz Szófi 
Allahjar költeményeiből. Yámbéry pedig egy szép gazeljét adta ki a 
Bakhsi Kitábi-ból a Cagat. Sprachstudien 136. lapján.

3) E költeményből mutatványt közölt Yámbéry a Cagat. Sprach- 
studien 144—153. lapjain.
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nak tartalmát leginkább olyan költemények teszik, melyek a szúfiz- 
mus tanainak megfelelően minden földi dolognak múlandóságáról 
és minden emberi törekvésünk s cselekedetünk hiábavalóságáról 
szólnak, természetesen mind e vallásos és morális thémák a turko- 
mán felfogáshoz és Ízléshez alkalmazott formában és módon előadva. 
Vannak versei a tolvajok és rablás, meg a dohányzás ellen; míg 
mások a próféta és szentek cselekedeteiről, csodatetteiről, továbbá 
a pokolról és paradicsomról, vagy a saját visióiról szólnak. S végre 
vannak költeményei, melyekkel a harczias és lovagias szellemet 
igyekezett ápolni: mert némelyekben leírja, hogy milyen legyen a 
harczos, milyen a lova és fegyverzete, másokban pedig a turkomán 
törzsek erejét és vitézségét dicsőíti stb. Költeményeit többnyire 
török nemzeti versformákban írta. Pl. két ütemű sorok nála 4 + 4  
szótaggal :

Gongul ejdür: | yalkdín kalíb 
Girsem daglar, | daslar bile,
Jazukímm | jáda salib 
Jüzim jusam | jaslar bile.

(Szól a szív: a néptől elvonulva 
Hegyek s kövek közé megyek;
Bűneimről megemlékezve 
Arczomat könyekkel áztatom.)

Vagy:
Ja /s í söze | kulak salgm,
Sakar vaktí | bldár bolgm,
Jaysilardan | alkis algin,
Ömring artib | ziád kalsun.

(Hallgass a szép szóra,
Kora reggel ébren légy,
A jóktól végy áldást,
Hogy hosszúra nyúljon életed.)

Három ütemes sorok 4 + 4 + 3  szótaggal:

Asla seni | görmemisim, | dildárim,
Kumri-mi-sin, | bülbül-mi-sin, | neme sin?
(Még nem is láttalak téged, kedvesem!
Gerle vagy-e, fülemüle vagy-e, vájjon mi vagy?)

Asi bolma, | günáhindin ] jine gör,
Özüng tani, | menlikingdin | ine-gör!
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(Ne lázadj fel, vizsgáld meg bűneidet,
Ismerd meg magadat, hagyj fel önzéseddel!)

Adam bolsang, | kulak bergin | ögüde 
(Ha ember vagy, hallgass a tanácsra);

vagy pedig 3+ 2  +  3 szótagos ütemekkel (mint a magyar népdalok
ban az ilyenek :

Töltsd tele, | pajtás, | poharam):

Pis x+ un  | basa | mihnet dür,
Dünjaning | mali | nöbet dür.

(Szennyes nő nyomort hoz fejedre,
A világ javai változandók).*)

A 19. század első felében élt és működött irodalmilag a nagy 
Timurnak egyik késői ivadéka Omar khán, írói nevén Emír, akho- 
kandi khánság fejedelme, és Nerbuta Bi fia (a ki szintén Khokand 
fejedelme volt 1770—1800). Omar khán 1812-ben lépett trónra s 
uralkodása egyik legjelentékenyebb korszak a khokandi khánság 
újabb történetében; mert győzelmes háborúkat viselt Naszrullah 
bokharai emir ellen; másrészt felvirágoztatta országát igazságos, 
bölcs és humánus kormányzásával; végre lelkes pártolója volt a 
tudománynak és irodalomnak, maga köré gyüjté a tudósokat és 
költőket. Mindezen tulajdonságai miatt nagy tekintélye volt egész 
Közép-Ázsiában. Meghalt 1821-ben. — írt többféle műfajhoz tartozó 
költeményeket részint török, részint persa nyelven. Lírai költeményei
nek fő tárgya: szerelem és barátság; s ezeket Divcin-i-Emír czímen 
gyüjtettek össze és jelentek meg az udvarában tartózkodó költők 
buzdítása folytán. E díván tartalmán kívül — melynek csaknem 
fele persa gazelekből áll — vannak még másnemű költeményei is. 
Omar khán az idegen, t. i. persa versformákat használta, a mint 
hogy egész költészete a persa költészet befolyása alatt áll, minden 
tgrökös jellemvonás és nemzeti szellem nélkül.**)

*) Makhdumkuli divánjából+gy részt kiadott Vámbéry a Nyelv- 
tudományi Közlemények XV. köt. 8—49. lapjain.

**) Költeményeit Sejkh Szulejmán adta ki Konstantinápolyban 1300 
1883-ban Kitab i-Diván-i-Emir czímen. Vámbéry is közölte 13 gazeljét a 
Wiener Zeitschrift fúr Kunde des Morgenlandes VI. köt. 200—208: és 
269—273. lapjain német fordítással együtt.
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Még érdemesebb és termékenyebb írót mutathatunk be Omar 
khán kortársában, khívai Sir Mohammed Múnisz személyében, a ki 
olyan előkelő családból származott, a mely régtől fogva a khívai 
fejedelmek szolgálatában állott. Múnisz — ki 1244 =  1828-ban 
halt meg — korának legképzettebb tudósa és legkiválóbb költője 
volt az özbegeknél. Háromféle irodalmi alkotásáról van tudomásunk. 
Először fiatalabb korában a költészettel foglalkozott s meglevő, 
nagyszámú költeményeit 1804-ben gyűjtötte Össze és rendezte 
Múnisz-al-usak (a szerelmesek bizalmasa) czímen, melyek később, 
t. i. 1875-ben újra megjelentek Dívan-i-Münisz czímmel Khívában 
kőnyomatú kiadásban.*) Az ő költészetének jellegéről is ugyanazt 
mondhatjuk, a mit az imént Omar khánéről nyilvánítottunk. — 
Múnisz irodalmi alkotásainak mintegy koronája a Firdüsz-ul-ikbál 
czímü nagy történeti munka, melyet a 19. század elején Khívában 
uralkodott Iltüzer khán (1804-től) s ennek testvére és utóda Mehem- 
med Rehím khán (megh. 1824) megbízásából írt. E szép stílusban 
írott és kiválóan becses mű 5 könyvre van osztva s tulajdonképpen 
a nevezett két khívai fejedelem uralkodásának története volna, de 
egyúttal világtörténet i s ; mert a szerző az előadását Ádámtól 
kezdi és úgy jön le a törökség őstörténetén át a Kungrat törzsig 
és a mongol dinasztiákig; azután beszél a khívai khánokról s Iltüzer 
őseiről, hogy folytassa Abulgázi munkáját; végre az 5-ikkönyvben 
tárgyalja részletesen és közvetlen tudomása alapján Iltüzer és 
Mehemmed Rehím korát. De ez utóbbiét csak uralkodásának 7-ik 
évéig írhatta meg; mert ekkor a fejedelem parancsából félben kel
lett hagynia. A munkát később rokona Ágehi — kiről mindjárt 
beszélünk — fejezte be. — Múnisz a Firdüsz-ul-ihbál félbenhagyása 
után a persa Mirkhond «Rauzát-esz-szefa» czimű nagy történeti 
munkájának fordításához fogott, de az első könyv után már a 
másodikat sem fejezhete be ; mert ez újabb vállalkozása közben 
meghalt.**)

*) Múnisz költeményeibőlJVámbéry is közölt nyolczat német fordí
tással a Wiener Zeitschrift etc. VI. köt. 273—291. lapjain.

**) A Múnisz történetírói működésére vonatkozój adatokat egy tudo
mányos tartalm ú levélből veszem, melyet Ábrahám Amirchanjanz ír t 
Vámbéryhez Moszkvából 1890. január 21-én. Ugyanezen keleti tudós sze
rint a Firdüsz-ul-ikbal-nak egy kézirati példánya, melyet egy ta tár hozott 
Khíva városából, folio alakban 906 lapot tartalmaz.
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Mohammed Ríza írói nevén Ágehi, Múnisznak nem csak vér 
szerint, hanem szellemileg is rokona, hivatalára nézve pedig mírab 
(rendőrkapitány) volt. Mehemmed Eehím fiának és 1824 tői fogva 
utódának, Allahkuli Mohammed khánnak, megbízásából 1839-ben 
ő folytatta és fejezte be Múnisz félbenmaradt történeti munkáját, 
a Firdüsz-ul-ikbál-L — Irodalmi működésének másik tere a költészet 
volt; sok költeményt, főleg gazeleket, írt őzbeg nyelven, abban a 
szellemben és formában, mint Múnisz; azonban néha a nemzeti 
ritmus is megzendül lantján, mint pl. az ilyen verssorokban :

Göngül tilgen | mürádiga | jitse kisi
(Ha az ember a szíve óhajtotta vágyát eléri).1)

A múlt század közepéről való s mintegy a Múnisz és Agehi 
nagy művének folytatása a Tárikh-i-Mehemmed Emin czímti törté
nelmi munka,2) vagyis Mehemmed Emin uralkodásának története,, 
a ki Rahmankuli khán utóda volt a khívai trónon 1843—1855. 
Mehemmed Emint tartják újabb időben Khíva legnagyobb fejedel
mének ; mert körűlbelől visszaszerezte e khánságnak 400 év előtti 
terjedelmét s a környékbeli nomádok legyőzésével tekintélyt szer
zett országának. Háborúskodott Oroszországgal és Persiával is. 
1855-ben, mikor Persiával folytatott háborút, a turkománjai közül 
egy áruló Girjasz nevű helyen meggyilkolta s levágott fejét Naszr- 
eddin sahhoz vitték.3)

Van még tudomásunk olyan, nagyobb elbeszélő költemények
ről, vagy histórids énekekről ugyancsak a múlt század közepén, 
melyeknek tárgya a most említett Mehemmed Eminnek, továbbá 
Mehemmed Ali Khokand fejedelmének viselt dolgai, harczai és 
tragikus végük. Ez utóbbit ugyanis a khokandiak legnagyobb feje
delmüknek tartják az újabb korban, a ki némi dicsőséget szerzett 
országának és népének. Sokat háborúskodott, különösen 1839 — 
1842 között, Naszrullah bokharai fejedelemmel. Ez végre is

1) Sejkh Szulejmán a csagatáj szótárában többször idéz példákat 
Agehi költeményeiből.

2) Ezt a történelmi munkát Vámbéry említi a Cagataische Sprach- 
studien 38. lapján.

3) L. Ali Szuavi: Khiva. Paris 1873, a 104. lapon.
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legyőzte őt, elfogatta s két fiával és testvérével együtt kivégeztette 
1842-ben.1 2)

YI.

Ismertetésem utolsó fejezetére hagytam azokat a középázsiai 
török írókat, a kiknek korát és azokat az irodalmi termékeket, a 
melyeknek keletkezési idejét nem tudjuk pontosan; csak annyit 
tudunk határozottan, hogy mind a harmadik, vagyis özbeg korszak- 
ból valók s legnagyobb számmal ennek is inkább a második feléből.

A mi a műköltészetet illeti, a három időszak tárgyalásánál 
megbeszélt költőkön és költői müveken kívül még egész sereg 
lírikust tudunk felmutatni, nagyobb részt a 18. és 19. századból. 
Ezek túlnyomó számmal khivai özbegek, de vannak közöttük a 
másik két khánság (Bokhara és Khokand) területéről valók, sőt 
turkománok is. Életükről és irodalmi működésükről nem tudunk 
bővebben; csak neveiket (t. i. írói neveiket) és nehány költeményü
ket, vagy csupán a verseikből vett mutatványokat ismerjük az ú. n. 
Bakhsi kitabi-ból és Sejkh Szulejmán csagatáj szótárából. A Bakhsi 
kitabi — melynek egy kézirati példányát Vámbéry hozta Közép- 
Ázsiából — Nevájin kívül a következő középázsiai török költők 
verseit (leginkább gazelek) tartalmazza: Abdi Dsán, Áhi, Allah jár , 
Andelib, Ferrukh sah, Fuzüli, Gazali, Khoszru, Mesreb, Meszkín, 
Mirza, Neszími (turkomán), Ősi Kdszim, Bakim Bicsáre, Revnak, 
Rizái, Sejddi, Szanüber és Széfig) Sejkh Szulejmán pedig a követ
kezőknek verseiből idéz több vagy kevesebb sort: Dilaver, Fazli, 
Fejzi, Garib, Gázi, Gülseni, Hindi, Huszejni, Hüvejda,3 4) Kér ami, 
Kjdmil, Mahzün, Makhmür, Naksif) Rcídsi, Rartú, Remzi, Sevki,

GG

9 Vámbéry: Bokhara története II. 178—180.
2) Ezek közűi Allahjar, Fuzüli, Mesreb, Neszími, Revnak, Sejdai és 

Szanüber költeményeit kiadta Vámbéry a Cagat. Sprachstudien 132—143. 
lapjain.

3) A Dsímánból való Khodsa Nazir Hüvejda özbeg díványa, meg
jelent Konstantinápolyban kőnyomatban (1. M. H artm ann: Dér islamische 
Orient V. 149. Berlin 1902.).

4) Naksi magának Sejkh Szulejmánn&k írói neve, mint szótára 11. és 
315. lapjáról világosan kitűnik. Ő bokharai származású özbeg, 1821. vagy 
1822-ben született és 1891-ben halt meg. 1847-ben került Konstantiná-
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és Vámik. Továbbá Yámbéry említ még egy Kaszim nevű költőt, 
kinek önálló versgyűjteménye (szerelmi költemények) maradt fenn 
s a ki költeményeit a nép nyelvén s annak Ízléséhez alkalmazva 
írta.* *)

Az eredeti költői termékeken kívül szép számmal találunk 
fordításokat is a kiválóbb persa költők műveiből. Tudjuk pl., 
hogy Nizámi Iszkendernáme-ja, Szadi Gulisztánja, Hafiz költemé
nyei stb. török nyelven is közkézen forognak a középázsiai 
özbegeknél.

A népies irodalom termékei között ismerünk vallásos tartalmú 
legendákat versben és prózában, regéket versben és regényeket pró
zában írva.

A legendák közül valószínűleg legrégibb keletű a prózá
ban írott Miradsndme (a mennybe menetel könyve), melynek 
ugyanaz a tárgya, a mi az 1436. évből való, ujgur írású Miráds- 
ndmeé, csakhogy más szerkezetű és eltérő tartalmú. Ujabbkori 
özbeg nyelven, még pedig khívai dialectusban van írva; semmi 
esetre sem a régi Mirádsnáme átírása arab betűkkel, de nagyon 
valószínű, hogy ezt is valamely arab szövegből fordította névtelen 
szerzője.**)

Versben van írva egy másik legenda, a Szád u Vakkasz, a 
föntebb említett Andelib nevű szerzőtől. Tartalma röviden ez. 
Mohammed próféta egyszer azt állítá, hogy az összes igazhívők 
között a legszívesebb adakozó, vagy alamizsnálkodó : Szád u Vak- 
kász. E miatt Ali elkeseredvén, elküldi Szád u Vakkászhoz Kambert, 
hogy kérje tőle alamizsna gyanánt egyetlen, 14 éves fiának, Abdul- 
lahnak, a vérét, mint olyan, a kinek éppen erre az orvosságra 
volna szüksége. Szád u Vakkasz a koldús képében megjelent 
Kamber óhajtását teljesíti, levágja a fia fejét — ennek szíves bele
egyezésével — s Kamber a felfogott vért Alihoz viszi. Ekkor az 
Isten elküldi a Prófétát a társaival együtt Szád u Vakkászhoz, hogy 
legyenek annak a vendégei, de a fiával együtt lakomázzanak. Szád

polyba. A költészettel is foglalkozott s nemcsak oszmán-török és persa, 
hanem csagatáj-török nyelven is írt költeményeket.

*) Cagat. Sprachstudien 36. 1.
**) Egy részletet kiadott belőle Vámbéry a Cagat. Sprachstudien 

71—83. lapjain.
159 5 *



68 THTJRY JÓ Z SE F.

u Vakkász sírva panaszolja el a történteket a prófétának, a ki elő
hozatja a fiú holttestét és feltámasztja. Az új életre kelt Abdullah 
pedig elbeszéli, hogy a lelke már a paradicsomban volt és a leg
nagyobb boldogságot élvezte. — E történetből azt a tanulságot 
következteti a szerző, hogy íme a bőkezű adakozók, a kik örömmel 
adnak alamizsnát a szegényeknek, a paradicsom gyönyöreit fogják 
élvezni, mig a fukarok a pokolba jutnak.*)

Szintén versben, még pedig mesznevi-formában van írva a 
Burk Divane czímű legenda, névtelen szerzőtől. Burk minden 
javait elégette, elvonult a világtól s mint remete csak imádkozás
sal foglalkozott. Mindig istennel társalgott, a ki őt «szolgám »-nak. 
«kedvenczem»-nek szokta szólítani. Már elérte a 100 éves kort, 
midőn azt kérte istentől, hogy semmisítse meg a poklot, hogy így 
a világ népe megszabaduljon annak kínjaitól. Azonban az isten 
nem teljesíté a kérelmet s Burk ekkor szószegőnek nevezte az 
istent és felmondott a barátsággal. Az isten Mózest küldte el hoz
zája kiengesztelni, de Burk nem tért el kívánságától. Erre aztán 
az isten megígérte, hogy az utolsó ítélet napján meg fogja sem
misíteni a poklot; a miben Burk megnyugszik és kibékül az 
istennel.**)

A verses regék egyike a Zolira ve Tdhir czímű, valószínűleg 
valamely bokharai szerzőtől. Zohra egy keleti fejedelemnek, Baba 
khánnak, a leánya, Táhir pedig Baba khán fővezérének, Báhirnak, 
fia. A rege tárgya ezeknek szerelmi története. Baba khán, hogy a 
két szerelmest örökre elválaszsza egymástól, Táhirt egy nagy ládába 
záratja és a tengerbe dobatja. A láda sokáig úszik a vizen tovább- 
tovább, míg végre Bagdád városa alá érkezik. Itt a fejedelem leánya, 
Máhim, a mint éppen a víz partján sétált a szobaleányaival, észre
veszi a ládát, kihuzatja a partra és megmenti a már csaknem 
szomjan halt ifjút.—  Ilyen czímű és tartalmú rege van a persák 
és arabok népköltészetében is, úgy hogy ez az özbeg rege 
valószínűleg csak fordítása vagy átdolgozása valamelyiknek.

*) E költemény eredetije a Bakhsi kitdbi-bán van s ebből adta ki 
Vámbéry a Cagat. Sprachstudien 84—94. lapjain.

**) Ezt a legendát is kiadta Vámbéry ugyanott az 59—70. lapokon, 
szintén a Bakhsi kitdbi-ból.
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Verselése (mesznevi-formában) elég jó, nyelve egyszerű és za
matos. *)

Hasonlóképpen ilyenféle szerelmi történetet beszelnek el az 
Ajszanem, Sahszanem es a Hemrah czímü verses regék is. — Egy 
fejedelemnek két leánya, Ajszanem és Sahszanem, beleszeret egy 
Garib nevű ifjúba, a ki ez utóbbit ajándékozza meg viszontszerel- 
mével. A másik, mellőzött; leány bevádolja az ifjút apjánál, a ki 
börtönbe veti azt. Azonban Garib megszökik a börtönből és elmene
kül kedvesével együtt. Sok évig tartó bolyongás és bújdosás után 
idegen földön hal meg. — Hasonló tartalmú a másik rege is. Két, 
tündéries természetű nővér, ú. m. Hurileka és Hurizafaran, meg
szeretnek egy kiváló szépségű és Hemrah nevű ifjút, a ki viszont 
Hurilekát szereti. E miatt a nővérek halálos ellenségei lesznek 
egymásnak. Mind a ketten íre k e t (ördögök) hívnak segítségül és 
borzasztó háborút indítanak egymás ellen. A csatát a szerelmes 
pár és ennek serege veszti el. Hemrah a mellőzött leány fogságába 
esik; ez megvakítatja és kútba dobatja, mire aztán nem sokára 
Hurileka is meghal bánatában. — Mind két költemény khívai 
szerzőtől való; mert a khívai khánságban beszélt nyelvjáráson 
vannak írva s egyiküktől sem lehet elvitatni a költői értéket.* 2 3 *)

A prózában írott elbeszélések vagy regények között minde
nekelőtt egy újabb keletű Bakhtjárname-val találkozunk, a mely
nek ujgur betűs és az 1435. évből Manszür bakiisi kezétől szár
mazó szövegét föntebb, a maga helyén, már ismertettük.8)

Egy másik regény Melíke kitahi (a királynő könyve) czímet 
visel. Tartalma röviden ez. Rúm városa királyának volt egy, Halile 
nevű, igen szép, okos és tanult leánya, a ki apja halála után király
nővé lévén, mindenfelé kihirdettette, hogy ahhoz megy nőül, a ki 
az ő 100 kérdésére meg tud felelni, legyen az király vagy paraszt 
vagy bár koldús; ellenben a ki megpróbálkozik és nem sikerül neki 
a felelet, azt kivégezteti. E felszólítás következtében egymás után 
seregléttek udvarába különböző rendű és rangú emberek, de egy

*) Egy részt közölt belőle Berezin a Chrestomathie turque I. 355— 
357. lapjain, másik részt pedig Vámbéry a Cagat. Sprachstudien 154— 
163. lapjain.

2) L. mindkettőre nézve Cagat. Sprachstudien 34—35. 1.
3) Ez újabb szerkezetű Bakhtjárnámeból hosszabb részletet kiadott

Berezin a Chrest. turque I. 52—81. lapjain.
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sem bírván megfelelni a kérdéseire, egyenkint felakasztatta őket. 
Végre több év múlva egy fiatal tudós, Abdul-alim, jött Búmba a 
távoli Türkisztánból s ez egymásután megfelel a királynő száz kér
désére.1)

A Temim Szahabe czímű regényben az azonos nevű hős hét 
esztendeig kóborol a világban mindenfelé, úgy hogy otthon már 
mindenki, a felesége is, holtnak hiszi. Ennélfogva a felesége — 
Omar khalifa tanácsa ellenére — nőül megy máshoz. Azonban éppen 
a lakodalom napján haza érkezik az elveszettnek hitt Temim, port 
indít az új férj ellen és a törvény neki Ítéli vissza a feleségét. 
Ezután elbeszéli kalandjait, melyeket hét esztendő alatt átélt.2)

Történeti regénynek nevezhető a Szejd hattal-ról írott munka, 
a kinek, mint az iszlám nagyhírű hősének, tettei az arabok, persák 
és oszmán-törökök irodalmában is több lovagregénynek a tárgya. 
Ez, a közönségesen Szejd Battal néven ismert hős tulajdonképpen 
az arab Abdallah al-Battal volt, Hisám kalifa vezére a görögök 
ellen folytatott háborúkban, a kit egy alkalommal a görög császár 
megvert és kivégeztetett a 739. évben (Tabari szerint).

Nagyon elterjedt és ismeretes Közép-Ázsiában a Sah Mesreb 
dívane történetét tárgyaló népkönyv, a melyet valószínűleg még 
a 18. század közepén írt valamely névtelen szerző, de nyomtatás
ban csak 1308 =  1889-ben jelent meg először Taskendben, másod
szor pedig 1898-ban ugyanott.3) Hőse a khokandikhánságNamen- 
gán városából származott Bakim Baba, a kinek később egy nagy
hírű, kasgári szent, t. i. Afak khodsam, miután az ő szolgálatában 
állott, Mesreb nevet ad. A munka ennek kalandjait, furcsa és sok
szor illetlen viselkedését beszéli el, a mint szamárháton, kutyájá
val és hangszerével bejárja keleti Turkesztánt, a kalmükök földét, 
a khokandi khánságot, Transoxaniát és Hindosztánt s némely 
helyeken csodákat tesz, máshol az iszlámra térít, de mindig és

0 Az elejéről egy részt kiadott Berezin ugyanott 114— 122. 1.
2) L. Vámbéry: Cagat. Sprachstudien 35. 1.
8) Voltaképpen az Ostrouruov szerkesztésében orosz és török nyel

ven megjelenő taskendi hírlap közölte legelőször és ebből nyomatott le 
1889-ben Namenganlih liazret Sah Mesreb divánening ahvdllnl bejdnl czí- 
men. Az 1898-i kiadás alapján ismertette Martin H artm ann: Dér islami- 
sche Orient. V. Mesreb, dér weise Narr und f'romme Ketzer. Ein zentral- 
asiatisches Volksbuch. Berlin, 1902.
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mindenütt verseket mond (leginkább török, de néha persa gazeleket 
is). Végre Belkh városába kerül, a hol illetlen viselkedése miatt 
Mahmud khán (kinek a trónját bemocskolta) felakasztatja. — 
A munkában található különféle vonatkozásokból Ítélve Mesreb, ez 
a bölcs bolond és vallásgúnyoló dervis, a 17. és 18. század forduló
pontján élt.

A mi a népköltészetet illeti, ennek termékei leginkább a követ
kező 3 műfaj között oszlanak meg, ú. m. népdalok, nagyobb elbe
szélő költemények és regék vagy mesék.

Az özbeg és turkomán népdalokban azzal az őseredeti, török 
nemzeti verseléssel találkozunk, mely tökéletesen azonos a magyar 
hangsúlyos verseléssel. Már a 15. századból van határozott tudomá
sunk ilyen középázsiai török népdalokról, a mennyiben Neváji a 
«Mizán-ül-evzán» ez. prosodiai munkájában említi az ú. n. csingé- 
ket, vagyis az olyan dalokat, melyeket lakodalmi ünnepségek alkal
mával szoktak énekelni a menyasszony tiszteletére s a melyeknek 
versmértéke egészen más, mint a persa formák hatása alatt álló 
műköltészet termékeié. A török írók az ilyen verseket veznsziz-nek, 
azaz mérték nélkül valóknak nevezik, mint a melyekben nincsen 
versmérték, már t. i. időmérték, hanem csupán & pár mák hiszábi, 
vagyis a meghatározott szótagszám külömbözteti meg őket a kötet
len beszédtől.*)

A jelen korban ismeretes özbeg és turkomán népdalokban leg
gyakoribbak a két és három ütemes sorok, amazok 4+ 4 , vagy 4+3, 
emezek pedig 4 + 4 + 3  szótagszámmal.**) A rövidebb vessorok- 
ban rendesen visszatérő (aaba), a hosszabb sorokban páros rímet 
(aabb) találunk; s azonkívül sűrűn fordul elő bennök az alliteratio

*) Ahmed efendi is említi az ilyen veznsziz verseket, melyeket Tas- 
kendben az ásikok kéthúros hangszerük (dutár) kíséretével szoktak éne
kelni (Muszavver Türkisztan, 181. lapon).

**) Vagyis éppen olyan a versformájok, mint a mi költészetünkben 
az ilyenek:

Száll a madár | ágrul ágra,
Száll az ének | szájrul szá jra . . . .
Jaj beh sáros | ez az út,
Volt szeretőm, | de rám u n t . . . .
Mély a Rima, | zavaros, ha | megárad . . . .
Végig mentem | az ormódi | tem etőn___stb. .
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is. Egyik jellemző sajátsága ezeknek a középázsiai török népdalok
nak az, a mi a magyar népdaloké is, hogy t. i. az első, vagy két első 
sor nincsen logikai összefüggésben a többivel, hanem csupán festés 
a czélja, vagy mintegy kulcs gyanánt szolgál a dal hangulatához. 
Hogy pedig az érzelmek kifejezésénél igen gyakran találkozunk 
bennök nagyítással, túlzással (auxezis), talán mondanom se kell. 
Bemutatok itt néhány özbeg népdalt, melyekből tisztább képet alkot
hatunk magunknak a mai középázsiai török népköltészetről, mint 
bármilyen hosszas magyarázatból.

1. Két ütemes sorok, a)  4 + 4  szótaggal:

Koj gele-dür | kuz! bilen, 
Bir birining | izi bilen; 
Menim járím  | ojnab cikar 
Hemsájening | kizí bilen.

(Ballag a juh bárányával, 
Egy nyomon já r az anyjával. 
A szeretőm játszadozik 
A szomszédunk leányával.)

Hemsájening kizim gör, 
Kas! bile gözini gör. 
Evvelinde birdi köngül, 
Ayirinda názíní gör!

Bakíb gözüm kara oldí, 
Jürek, bágrim jara oldí, 
Kemüklerim para old!: 
Ne boldi ? janin  gelmedi.

Bazar bara-dur kízgína, 
Belbág ala-dur kízgína, 
Jüz náz, girismeler bilen 
Sevdá kíla-dur kízgína.

(Nézd csak a szomszéd leányát, 
Nézd csak szemöldökét s arczát. 
Előbb od’adta a szivét, —
De végre lássd kaczérságát!)

(A nézéstől szemem elsötétedett, 
Szívem, májam sebes lett,
A csontjaim darabokra törtek:
Mi történt ? nem jött el a kedvesem.)

(A vásárba megy a kis lány, 
Derék-övet vesz a kis lány, 
Kaczérsággal, kacsintással 
Szerelemre gyújt a kis lány.)

b )  4 + 3  szó taggal:
Rüj malim ni | judurdum, 
Kara talga [ jajdurdum; 
Sevip algan | jánm ni 
Karakcíga | aldurdum.

(Kimostam a kezkenőm, 
Szárítgattam a fenyőn; 
Elszerette tőlem más 
Az én kedves szeretőin.)*)

*) Érdekes találkozás, hogy a kendő, vagy kezkenö a magyar nép
dalokban is a szerető hűtlenségével, vagy elvesztésével kapcsolatosan szo
kott előfordulni, mint pl. ezekben:

Nincs már nékem szeretőm,
Csak egy veres kezkenőm . . . .

vagy:
Piros pettyes a kendőm,
Elhagyott a szeretőm . . . .  stb.
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2. Három ütemes sorok:

Járni gördüm, | kip-kizil gül | jüzleri,
Sürme sürmis | sip-sijáh dur | gözleri.
Jüz ve gözi | áfetidin | baskage 
Öltüre-dür | tátli-tátli | sözleri.
(Láttam a kedvest: piros rózsák orczái,
Korom-feketére festettek a szemei.
De az arcza s szeme okozta bajomon kívül 
Megölnek engem igen édes szavai.)

Kizgina kirda koja-dur bözini,
Sevdagárga görsete-dür özini;
Sevdagár sevdaga gitti mái ücün,
Kizgina sejdái boldi já r  ücün.

(A kis lány a mezőn kiteríti a vásznát,
A kereskedőnek mutogatja m agát;
A kereskedő beleszeretett a portékába,
A kis lány majd megbolondul szeretője után.)

Derjamiig ol jakinda kurug jigac,
Üstinde el-hamd okur kaldirgac,
Kaldirgac kanatlarí kara bolur,
Her jirde kari kempir belá bolur.

Derjaníng ol jaki dm gördüm seni,
Cádir u cemen bile sevdim seni,
Sun^a kim sevdim seni, sögding meni,
Námerding ogli bolaj, kojsam seni.

(A folyó túlsó partján egy száraz fa,
Tetejében danolgat a fecske;
A fecske szárnyai feketék, —
Mindenütt csak baj a vén asszony.

A folyó túlsó partján láttalak meg,
' A sátorral és réttel szerettelek meg.

Hogy annyira szeretlek, átkozol engem,
De sémmirevaló legyek, ha elhagylak téged.)*)

A hősi elbeszélések között első helyen áll a Köroglu rabló 
kalandjairól és hőstetteiről szóló rege, váltakozva prózában és vers
ben. E történeti alapon nyugvó regének a tartalma nagyjában véve

*) Mind e népdalok Sejkh Szulejmán csagatáj szótárában találha
tók sorrendben az 50, 271, 269, 93, 227, 69, 246, 222. és 170. lapokon.
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azonos a Chodzko által Azerbajdsánban följegyzett és angol fordítás
ban kiadott Köroglu-regével1) s nem csupán a turkománok és öz- 
begek között van nagyonjelterjedve, hanem az oszmán-törököknél, a 
kazakoknál (Araltó vidékén), sőt a tobolszki tatároknál is ismeretes.2) 
A rege szövege szerint Köroglu turkomán származású és valódi 
neve Busán ; az apja egy Murád nevű turkesztáni Szultán (vagyis 
az uralkodó-házból való herczeg) lovászmestere volt az Oxus felső 
folyása mentén. Ha ezek az adatok csakugyan megfelelnek a törté
neti valóságnak, akkor meg tudjuk határozni agy Köroglunak, mint 
a róla szóló rege keletkezésének korát. A Murád nevű turkesztáni 
ugyanis nem más, mint a Timuridák házából való Abu Szaid Mirza 
fejedelem unokájának (Rabiah-Szultán-Bégum herczegnőnek) fia 
és Szultán Huszejn Mirzának a veje (mert ennek egyik leányát, 
Aga-Bégumot, vette nőül3), a ki tehát a Jó. század elején élt. Más
felől a mindjárt említendő Ahmed ve Juszuf czímü hősregében — 
a melyben elbeszélt dolgok a 17. század közepén történtek — azt ol
vassuk, hogy Juszuf seregében volt egy Szefa bég nevű vén harczos, 
a ki 20 esztendeig Köroglu szolgálatában állott s a kinek tanúsko
dása szerint Köroglu 70 esztendővel ezelőtt (t. i. 1650 tája előtt) 
halt meg.4) Eme két, egymástól független tudósítás szerint tehát a 
Köroglu néven oly híressé vált rabló hős és egyszersmind költő a 
16. században élt és 1580 táján halt meg; minélfogva a hősi kaland
jait és dalait tartalmazó mondák vagy regék keletkezését is a 16. 
század végére kell tennünk. Úgy nyelvészeti mint irodalmi szem
pontból csak sajnálnunk lehet, hogy Köroglu történetét és verseit 
nem bírjuk akár turkomán, akár özbeg szövegben följegyezve.5)

Egy másik, egész Közép-Ázsiában ismeretes és a bakhsiktól 
gyakran előadott hősi és romantikus elbeszélés az Ahmed ve Juszuf, 
szintén prózában és versben. Tartalma — melynek első része 
nagyon hasonlít a Szilágyi és Hajmási históriájához —- röviden ez.

*) Popular poetry of Persia, as found in the adventures and im- 
provisations of Kurroglou, the bandit-mínstrel of northern Persia. Lon
don 1842.

2) A tobolszki szöveget 1. Radloff textusainak IV. kötetében.
3) L. Babér Emlékiratai I. 41. és 376. lapon.
4) L. Cagataische Sprackstudien 112. lapon.
5) Pedig bizonyára létezik özbeg nyelvű szövege; mert Sejkh Szu- 

lejmán a szótárában (303. lapon) négy sort idéz Köroglu dalaiból.
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Két khívai hős, Ahmed és Juszuf, egy portyázó csapattal beütnek 
a szomszédos Iránba és megtámadják a kincsekben gazdag Iszfa- 
hán fejedelmét, Güzel sahot, a ki hitetlen síita. De vállalkozásuk 
szerencsétlenül üt k i; mert mind a ketten foglyul esnek és Iszfa- 
hán fejedelme börtönbe veti őket. Szenvedéseiket azonban enyhíti 
a börtönőr leánya, a szép Karagöz, a ki beleszeretett Juszufba. Ez 
alatt otthon szerelmi bú emészti Juszuf bég jegyesét, Gülaszl-ot, a 
ki nem győzvén várni kedvese visszatértét, öt darut küld hozzá 
Iszfahánba izenetével. A darvak megjelentek a börtön fölött s Juszuf 
is izén tőlük anyjának, nővérének és jegyesének. Végre hét évirabos- 
kodás után szabadon bocsátja őket Güzel sah, miután Juszuf bég 
egy költői versenyben legyőzte udvari dalnokát, Kökcsét. Útközben 
megtámadja őket a csúffá tett Kökcse, de legyőzik és szerencsésen 
megérkeznek hazájokba, Ürgendsbe. Ekkor Juszuf bég összekel régi 
jegyesével; de nem sokáig nyugszik otthon, hanem egy sereggel, 
melyben egész Közép-Ázsia vitézei együtt vannak, ismét Güzel sah 
ellen megy, hogy boszut álljon rajta 7 évi rabságáért. Ez alkalom
mal csúfosan megveri a hatalmas iszfaháni fejedelmet, lemondatja 
a trónjáról, rengeteg hadi sarczot fizettet vele s így kincsekkel meg
rakodva tér haza.*)

E hősi elbeszélés keletkezésének korát módunkban van meg
állapítani a benne előforduló vonatkozásokból. Ugyanis egyrészt 
azt olvassuk benne, hogy Ürgends tartománya (vagyis a khívai 
khánság) abban az időben öt városból állott, lévén mindegyiknek 
külön bégje, a kik mind Dsingiz khánnak ivadékai. Az egyik város
nak, t. i. Tas Hauznak, Nezir bég szultán volt a fejedelme. Ez pedig 
alig lehet más, mint az Asztarkhánidák házából való, tehát csak
ugyan dsingizida Nezir Mehemmed khán, a ki 1640 tői 1646-ig volt 
Transoxania fejedelme s mint ilyen egy ideig tényleg Khívát is 
bírta. — Másrészt a Juszuf bég seregében vitézkedő vén Szefa bég 
állítása szerint Köroglu 70 esztendővel előbb halt el. Ilyenformán 
az Ahmed ve Juszuf-bán elbeszélt dolgok a 17. század közepén tör
téntek s így e hősregének keletkezését ugyanezen század második 
felébe kell tennünk.

*) Az Ahmed ve Juszuf-ból egyes részeket kiadott Yámbéry a Cagat. 
Sprachstudien 95—114. lapjain; tartalm át pedig bővebben elbeszélte a 
«Vázlatok Közép-Ázsiából» ez. munkája 293—299. lapjain.
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A középázsiai török népköltészet termékeiből még két, kötet
len beszédben élő regét szándékozom említeni. Egyik a Ferhdd ás 
Sírin regéje, melynek tartalma röviden a következő. Élt Csin ország
ban, Khoten városában egy igen gazdag ember, a ki aztán onnan 
elköltözött a Szir-Derja (Jaxartes) mellékére. Volt neki egy rend
kívüli szépségű leánya, Sírin nevű ; ebbe beleszeretett két ifjú, ú. m. 
egy tádsik (azaz persa) és egy Ferhád nevű özbegifjú. Sírin egyikü
ket sem akarván megsérteni, egy vén asszony tanácsára azt mondotta 
nekik, hogy ab hoz megy nőül, a ki a hegyet átvágva a folyóból vizet 
bocsát a palotája alatt elterülő mezőre. Ferhád azonnal ásót és 
kapát fogván, hozzákezdett a hegy átvágásához. A ravasz tádsik ifjú 
pedig éjjel igen sok nádat vágott le és azt szépen elterítette a mezőn. 
S mikor a fölkelő nap rásütött a völgyben elterített nádra, a vén 
asszonytól megizente Sírinnek, hogy íme ő átvágta a hegyet és már 
vizet is bocsátott a mezőre. Sírin letekintvén a palotájából, csak
ugyan a hullámokat vélte lá tn i! tehát azonnal magához hívatta a 
tádsik itjút és összekelt vele. Mihelyt Ferhád értesült a történtek
ről, bújában ott munkaközben ásójával véget vetett életének.*)

A másik rege pedig Sahszanem és Garib szerelmi történetét 
mondja el. A fiatal Garib, a ki messze földön híres volt koboz-játéká
ról és szép énekéről, halálosan beleszeret a tündéri szépségű Sah- 
szanembe, egy gazdag fejedelem leányába. Sahszanem, hogy meg
győződjék az ifjú szerelmének igaz és állandó voltáról, azt kívánja 
tőle, hogy hét esztendeig éljen idegen országokban.**) Garib enge
delmeskedik és a kiszabott hoszszú időn át barangol külömböző 
tartományokban sok veszélynek kitéve és sokat szenvedve szerelmi 
bánatában. Végre letelvén a hét év, visszatér hazájába. Ezalatt 
anyja a sok sírástól megvakult, Sahszanemet pedig az apja már 
eljeg.Yez ê egy gazdag urnák. Éppen a menyegzői ünnepélyt tartot
ták, mikor Garib betoppan a palotába, a hol senki sem ismeri fel, 
mert a sok évi bujdosás és szenvedés nagyon elváltoztatták. Előveszi 
a kobzát, elkezd játszani, éneket mond hű szerelméről, az átélt 
szenvedéseiről és mostani kétségbeesett állapotáról. Erről aztán 
Sahszanem és apja is fölismerik. Az apát is nagyon meghatván a

*) L. Ahmed efendi: Muszavver Türkisztán 147—148. lapokon.
**) V. ö. ezzel a magyar közmondással: A jó házasságot hét tél, 

hét nyár választja meg.
16S



A KÖZÉP-ÁZSIAI TÖRÖK IRODALOM. 77

derék ifjúnak annyi idő óta változatlan, hü szerelme a leánya iránt, 
örömmel egyezik bele, hogy leánya és az ifjú dalnok egymáséi 
legyenek.1)

Befejezésül a tudományos irodalomnak egy-két olyan termékét 
akarom még említeni, melyek szintén a harmadik, vagyis özbeg 
korszakból valók s ma is megvannak.

Ilyen a Tárikh-i-Dsingiz (Ds. története) és a T ár ikh-i-Timur 
(T. története) czímű két történelmi munka, mind a kettő népies 
nyelven és könnyű előadásban. Egyik sem eredeti mű, hanem 
amaz valószinűlegResideddin nagy munkájából, a Dsámi-et-tevárlká
ból van fordítva vagy átdolgozva; emez pedig Serefeddin Ali Jezdi 
1424-ben írott Zafernáme-)ának (Timur részletes története születé
sétől a haláláig) fordítása.2)

Ilyen továbbá az Adsáibul-makhlükát czímű földrajzi munka, 
a mely nem egyéb, mint a Kazvini (megh. 1238) nagy kosmogra- 
phiai műve első részének, az Adsáib-ul-makhlükát-nak(a,teremtmé- 
nyek csodái) fordítása.3)

Végre van még tudomásunk úgy az orvostudomány, mint a 
csillagászat körébe tartozó több, kisebb-nagyobb terjedelmű riszá- 
lekről (értekezés)4) és külömböző theologiai művekről is.5)

1) Muravjev orosz utazó följegyzése nyomán Dubeux et Valmont 
Tartarie etc. Paris, 1848, a 84. lapon.

2) Vámbóry: Cagataische Sprachstudien 38. 1. és Bokhara története 
V III. lapon.

3) Az özbeg fordításból egy kisebb részt közölt Berezin a Chresto- 
mathie turque I. 100—103. lapjain. Az eredeti arab szöveget Wüstenfeld 
adta ki Göttingen 1849.

4) Egy orvostudományi munkából közölt egy részt Berezin id. m. 
I. 127—139. lapjain.

5) L. Yámbéry: Cagataische Sprachstudien a 38. lapon.
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