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I. 1. Bevezetés

Kétféle cél állt előttünk, amikor munkánkba belekezdtünk. Egyfelől a magyar mesekutatás (elsősorban 

annak történeti vonulata) érdekelt abban, hogy minél több finnugor és török nyelvű nép mesekincse elérhető és 

kutatható legyen nálunk is. Hogy csak egyetlen látens problémát hozzunk fel ennek bemutatására: az a kérdés, 

hogy  van-e,  lehet-e  hősköltészeti  gyökerű  magyar  hősmese,1 mindaddig  nem  dönthető  el,  míg  ennek 

párhuzamaiért az igen messzi altaji hősénekekig kell elmennünk, miközben nem ismertek a baskír, csuvas, tatár 

(csak  néhány  kiragadott  példa)  mesék  és  egyéb  szájhagyományozott  narratívumok.  Hangsúlyoznunk  kell 

azonban, hogy dolgozatunk nem komparatív, bennünket itt és most a tatár népmesék, azok bizonyos szereplői 

érdekelnek.

Másrészt kutatási irányunk, a szereplők és ezek attribútumainak vizsgálata,  a meseanalízisnek olyan 

vonulata, amelyet már Propp elkezdett, s azóta számos eredmény igazolja hatékonyságát.

Mindkét kutatási irányba első lépésnek szánjuk e dolgozatot.

Köszönetünket  kell  kifejeznünk  témavezetőnknek,  Voigt  Vilmosnak,  akinek  nem  csak  apróbb 

megjegyzéseket köszönhetünk, hanem a szemléletmódot is. Azt csak remélni tudjuk, hogy dolgozatunk méltó 

kifejezése lesz köszönetünknek. Sok kérdéssel és kéréssel fordultunk Agyagási Klárához, Hakan Aydemirhez, 

Lenar  Jamaletdinovhoz, Nagy  Évához,  és  Szatmári  Sándorhoz,  segítőkészségüket  most  is  szeretnénk 

megköszönni. Ugyanígy köszönettel tartozunk Berta Árpádnak és Nagy Ilonának, akik a dolgozat egy korábbi 

fázisában disszertációnkat átnézték és számos fontos tanáccsal segítették további munkánkat. Kozmács István, a 

Kecskeméti  Főiskola főigazgató-helyettese  és a  mögötte  álló intézmény,  valamint  Fogarasi  Zsuzsanna és  az 

általa vezetett Ráday Múzeum több technikai jellegű problémánkat segített megoldani, amikor használhattuk az 

ottani számítógépeket, Internet-hozzáférést, nyomtatókat.

1 Ennek nagy irodalma van, ezek áttekintésére vö. pl. Kovács 1979, Voigt 1998 (mindkét helyen további, bővebb 
irodalommal).
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I. 2. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE. AZ ELEMZÉS MÓDSZERE

A dolgozatban  szereplő  háromféle  mesealakot  külön-külön  tárgyaljuk,  de  azonos  módon.  Az  adott 

mesealakról először egy általános (még nem a tatár népmesékre vonatkozó) részben azt az alapvető kérdést kell 

megvizsgálnunk, hogy egy-egy meseszövegben mit tekintünk majd sárkány-, boszorkány-, illetve táltos ló-féle 

alaknak.  Ez  a  kérdés  nem is  olyan  egyszerű,  mint  amilyennek  látszik.  Ha magyar  anyagot  dolgoznánk fel, 

bizonyára  a  megnevezésekből  indulnánk ki,  sárkányalaknak azt  vennénk,  amit  a  mese annak nevez.  A tatár 

mesékben azonban a sárkány elnevezések mindegyike iráni etimonú (számunkra ez különösen érdekes, hiszen a 

mi sárkány szavunk török eredetű), s ráadásul, ha csak e szempont alapján dolgoznánk és a tatár mesékben csak 

az  aždaha ’sárkány’  szó nyomába  erednénk,  nem tekinthetnénk sárkányféle  alaknak  azokat  a  legtipikusabb 

„sárkány-meséket”, melyeket az Aarne-Thompson-féle katalógusban a 301, 301A ... típusszámmal láttak el. A 

boszorkány esetében szintén többféle elnevezést találunk majd, bár a török eredetű  magyar boszorkány szó török 

nyelvi  megfeleléseit  hiába keressük, így itt is sokkal célravezetőbb lesz, ha tartalmi megfontolásokat tartunk 

szem előtt – ehhez is fontos azonban az eddigi kutatások rövid áttekintése. A táltos ló esetében a tatárban nincs 

hasonló elnevezés, így itt sem támaszkodhatunk másra, csak bizonyos tartalmi kritériumok meglétére, melyeket 

előre rögzítenünk kell. Ezekben a fejezetekben tehát nem valamiféle rigorózus kutatástörténetet adunk.

Attól  persze nem tekinthetünk el,  hogy megvizsgáljuk,  milyen  megnevezéseket  használnak az adott 

mesealakra a tatár népmesékben. Itt fontosnak tartottuk azt is, hogy egy általánosabb képet adjunk, ezért egy-egy 

fejezetben  összefoglaltuk  a  török  nyelvű  népek  ’sárkány’  és  ’boszorkány’  jelentésű  szavait.  A  táltos  lóhoz 

kapcsolódó ezen fejezetben azokat  a  szavakat  és  kifejezéseket  vizsgáljuk meg,  amelyek  a tatár  mesékben a 

varázslatos lovakhoz kapcsolódnak. Ezekben a fejezetekben azt is áttekintjük, hogy az adott mesealakról mit ír a 

Mitológiai Enciklopédia.2

A mesealakokhoz kapcsolódó harmadik alfejezet meseszöveg-részleteket tartalmaz. Arra nincs módunk, 

hogy egész meséket, vagy akárcsak mesefordításokat közöljünk itt – ez önmagában is szétfeszítené a dolgozat 

terjedelmi  kereteit.  Azt  azonban  fontosnak  tartottuk,  hogy  mivel  munkánk  alapvetően  szövegvizsgálati,  a 

megfigyelések  mellett  feltétlenül  ott  legyen  ezek  tárgya,  a  szöveg.  Így  jutottunk  arra  a  kompromisszumos 

megoldásra,  hogy a szövegek  bennünket  érdeklő  – sárkányra,  boszorkányra,  táltos  lóra  vonatkozó – részeit 

beillesztjük a dolgozatba.  Itt  még mindig kétféle  megoldás  között  kellett  választanunk – megelégedjünk-e a 

fordításokkal, vagy hozzuk az eredeti tatár nyelvű részleteket is. Az utóbbi mellett döntöttünk, mert biztosítani 

akartunk  egyfajta  visszakereshetőséget  és  ellenőrizhetőséget.  A  tatár  eredeti  közlése  arra  is  lehetőséget 

biztosított, hogy fordításunk inkább legyen filológiai, mint szépirodalmi.

A  meseszövegeket  címük  alapján  alfabetikus  sorrendben  hozzuk.  Eredeti  tervünk  az  volt,  hogy  a 

különböző  ’sárkány’  elnevezések  szerint  (pl.  aždaha,  diyü  ...)  tárgyaljuk  és  elemezzük  a  meséket,  de  ez 

áthidalhatatlan nehézségekbe ütközött, hiszen egy szövegen belül is váltakoznak az elnevezések. Az sem volt 

megoldható, hogy a meseszövegeket és elemzéseiket a nemzetközi mesetípusokhoz (AaTh) kötötten tárgyaljuk, 

hiszen a szövegek nagy része több típust ötvöző meseszövegeket jelent.

2 A  Mitológiai  Enciklopédia (ME) terminológiája  eltér  az  általunk  használttól,  az  Enciklopédiában  ugyanis 
mítoszként neveznek meg mese szüzséket is, illetve mitológiaként (a mitológia részeként) tárgyalnak minden 
népi hiedelmet. A ME magyar kiadásában megbízhatatlan és igen kaotikus a cirill betűk átírása (legalábbis ami a 
török nyelvű adatokat illeti), amikor az Enciklopédiából idézünk, mégis megtartjuk az ottani írásmódot. 
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Az egyes szövegrészeket  tematikus elrendezésben adjuk meg, egy-egy címszó, vagy rövid vázlatpont alatt – 

ezeket kis nyilak vezetik be. A meserészletek előtt minden esetben kis vonalat (elválasztójelet) tettünk. Ha egy-

egy címszóhoz vagy vázlatszerű összefoglaláshoz több meserészletet idézünk (a mese több pontjáról),  akkor 

ezeket külön-külön elválasztójelek mellett szerepeltetjük. A tematikus elv szerint csoportosított részek után (ahol 

ez szükséges volt), a párbeszédes szövegrészek következnek, amelyeket kis körök jelölnek.

  A nyolcadik fejezet tartalmazza a meseszövegekre vonatkozó adatokat – forrásukat, az adatközlő nevét, 

a gyűjtés dátumát és helyét, a mese AaTh típusszámát, variánsainak számát és forrását, valamint a meseszövegek 

tartalmi kivonatát. Mivel el kellett tekintenünk attól, hogy egész meseszövegeket beemeljünk a dolgozatba, a 

szüzsék ismertetésekor nem törekedtünk lakonikus rövidségre (pl. Tañbatïr), viszont igaz, hogy az olyan mesék 

esetében, amikor a meseszöveg nagymértékben hasonlít az európai, azonos típusszámú mesék szövegére (Ügi 

kïz /AaTh 480/) nem tartottuk indokoltnak a részletező ismertetést.

A  negyedik  alfejezetek  mesénként  vizsgálják  meg  a  szereplők  attribútumait,  táblázatos  formában. 

Amikor összeállítottuk táblázatainkat, elsősorban Propp és Lüthi megfigyeléseire támaszkodtunk. Propp A mese  

morfológiájában már feladatul  tűzte  ki  a  szereplők attribútumainak vizsgálatát,  amihez  táblázatok készítését 

tartotta a legcélravezetőbbnek (1999, 87). Propp attribútumon a szereplők külső tulajdonságainak összességét 

(koruk, nevük, helyzetük, külsejük) értette. Úgy gondolta, hogy három fő rubrikát kell felvenni az attribútumok 

rendszerezéséhez,  az  egyikben  a  szereplő  külsejét  és  nevét,  a  másodikban  színre  lépésének  sajátosságait,  a 

harmadikban pedig, lakhelyét kell feltüntetnünk (megjegyezve, hogy ehhez néhány segédelem kapcsolódhat).

A mi táblázataink ennél bővebbek. Lüthi fontos megállapításokat  tett az európai népmesék szövegei 

alapján (1974), ezek között számos olyan szerepel, melyek a tatár népmesékre is érvényesek (pl. a színek, fémek, 

számok fontossága). Ugyanakkor azt is több kutató megfigyelte már, hogy az attribútumok egy-egy szereplőhöz 

kötődése változhat – Lüthi egyenesen azt írja, hogy a mesealakok olyanok, mintha papírból volnának és tetszés 

szerint szétdarabolhatóak lennének. Mi arra is kíváncsiak voltunk, hogy meghatározható-e a – széles értelemben 

vett  –  attribútumok  teljes  skálája  (ehhez  persze  az  általunk  feldolgozott  anyagnál  jóval  terjedelmesebb 

mennyiséget kell megvizsgálni), illetve amit ennél még fontosabbnak tartunk, vajon az attribútumok szintjén a 

mesében  kimutathatók-e  újabb  rendszerszerűségek.  Ennek  vizsgálata  azonban  későbbre  marad  (V.  fejezet), 

hiszen e három fejezetben a sárkány-, a boszorkány-, és a táltos ló-féle alakok3 tulajdonságait vizsgáljuk. Azt 

azonban  már  itt  is  figyelembe  kellett  vennünk,  hogy  ezek  úgy  rajzolhatók  fel  minél  pontosabban,  ha 

kontextusukat is figyelembe vesszük. Sok jellemvonás ugyanis úgy kap egyáltalán értelmet, hogy azzal szemben 

egy másik jellemvonás tűnik fel, s a kettő kontrasztja ad valamiféle jelentést mindkét jellemzőnek. Emiatt a 

táblázatokban szerepel egy „opponens” megjelölésű oszlop is. Ezzel azonban egy újabb problematikus ponthoz 

érkeztünk, amelyet most csak röviden érintünk, leginkább annak okán, hogy megmagyarázzuk, miért hagytuk 

sokszor  mégis  üresen  ezeket  az  opponens-rubrikákat,  miért  nem  törekedtünk  arra,  hogy  minden  egyes 

szembenállást feltüntessünk.

Abban az egyetlen szituációban, hogy a főhős megérkezik egy feketébe vont városhoz, ahol megtudja, 

hogy a város  lakói  elől  a  vizet  egy,  a  hegyen  lakó sárkány elzárja,  s  csak  akkor ad  belőle,  ha mindennap 

emberáldozatot kap, és a sor épp a király lányán van, nos ebben az egy szituációban legalább ötféle oppozíciót 

találunk  (pl.  sárkány  :  királylány;  főhős  :  helybéliek;  város  :  hegy;  fekete  :  nem  fekete  [színes  –  város]; 

3 Dolgozatunkban  alakként  nevezzük  meg  azt  a  szemiotikai  egységet,  amelyre  kompozíciós  egységként  a 
szereplő megnevezést használjuk. Amikor a mese hősét említjük, akkor nem feltétlenül egy hős típusú szereplőt 
nevezünk meg, hanem a mese főszereplőjét. 
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királylány : a város többi lakója; ...). Ha azt szeretnénk feltüntetni, hogy a sárkány lakhelye hol van, akkor ezek 

közül az oppozíciók közül természetesen a város : (a városon kívüli) hegy szembenállás a fontos számunkra. 

Ugyanakkor adott mesén belül, amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen ételeket nevez meg a mese,  csak annyit 

tudunk meg, hogy a sárkány emberevő (nincs tehát opponens étel, hiszen az emberevés önmagában tartalmazza 

azt  az  információt,  mely  az  adott  szinten  szükséges).  Ha  viszont  listázzuk  azokat  a  fogalmakat,  melyek 

szignifikánsak a sárkányra,  akkor a táblázatban a  víz (mint élőhely)  rubrikájában opponensként feltétlenül fel 

kell tüntetnünk azt, hogy a főhős valamilyen vizet iszik (étel / ital), amely segítségével végül legyőzi a sárkányt. 

Mindezen példákat  azért  sorakoztattuk fel,  hogy bemutassuk: bár  kézenfekvőnek tűnhet,  hogy opponensül a 

sárkány esetében például a főhőst válasszuk, és minden opponens rubrikát a főhős attribútumaival töltsünk meg, 

mégsem ez a célravezető.

A táblázatok a következő címszavakat tartalmazzák: név, külső, jelleg, tér (lakhely, egyéb helyek), idő, 

fogalmak,  tárgyak,  testrészek,  számok,  színek,  fémek,  állat/növény,  étel/ital.  A táltos  ló  esetében  még egy 

rubrikát  be  kellett  iktatnunk:  „kiválasztása”,  itt  ugyanis  fontos,  hogy  a  ló  hogyan  kerül  a  főhőshöz.  A 

rubrikákban elsősorban olyan szavakat szerepeltetünk, amelyek a szövegekben is megtalálhatók, tehát kerültük a 

kikövetkeztetett  tényezőket.  Ha a táblázat  adott  rubrikájába  nem találtunk a  mese  szövegéből  adatot,  akkor 

helykímélés okán a táblázatban nem szerepeltettük ezt a cellát.

A  Komparatív  vizsgálat alfejezeteknek  két  fő  célja  van,  egyrészt  összegezni  azokat  a  jellemzőket, 

melyek az általunk vizsgált mesékből kiszűrhetők, másrészt pedig annak meghatározása, hogy milyen típusú és 

ezen  belül  milyen  altípusokkal  rendelkező  sárkány-,  boszorkány-  és  táltos  ló-féle  alakokat  találtunk  a  tatár 

varázsmesékben. A komparatív vizsgálat ugyanakkor az egyes mesék értelmezéséhez is segítséget nyújt, hiszen 

egyetlen mese sem érthető és elemezhető önmagában. Ennek okai abból fakadnak, hogy az a közeg, melyben a 

mese él(t) mindig több szövegből, változatból álló repertoárt használt – ez a mese egész jellegét, struktúráját, 

annak minden szintjét érinti.

Táblázatok  használata,  illetve  az  analitikus  módszerű  vizsgálat  e  részben  is  hasznosnak  tűnik.  Ezt 

alátámasztandó két példát mutatunk be.

Az  elsőben  két,  egymástól  térben  igen  messze  eső  meseszöveget  vetünk  egybe,  a  másodikban  két 

epizódot állítunk egymás mellé. Az első esetben már a mesék típusszáma is mutatja, hogy valamiféle hasonlóság 

lehet a két mese között – azonban az AaTh típusszámok ilyen szempontból nem nyújtanak biztos fogódzót, 

hiszen vannak  olyan  rokon-szüzsék,  melyek  a rendszerezéskor  egymástól  igen  messze  kerültek.  A második 

esetben a két epizód egészen másfajta mesében is előfordulhat és hasonlóságuk sem olyan szembeötlő, mint az 

előbbinél.

A Piroska és farkas (AaTh 333) meséjének francia változataiból Robert Darnton a következő kivonatot 

készítette: 

Egyszer egy kisleánynak azt mondta az anyja, vigyen kenyeret és tejet a nagyanyjának.

Ment, ment a kisleány az erdőben, és összetalálkozott a farkassal. Az megkérdezte tőle, hová megy.

– A nagymamához – válaszolta a kisleány.

– És melyik úton mész, a gombostűk, vagy a varrótűk útján?

– A varrótűk útján.

Így a farkas a gombostűk útján ment, és ő ért előbb a házhoz. Megölte a nagymamát, vérét üvegbe töltötte, húsát  

tányérra szeletelte. Aztán belebújt a hálóingébe, és befeküdt az ágyába.
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– Kipp-kopp.

– Gyere csak be, drágaságom!

– Szervusz, nagymama! Hoztam neked egy kis kenyérkét és tejet.

– Egyél te is, drágaságom! Találsz a kamrában húst és bort.

A kisleány megette,  amivel  kínálták.  Meglátta  ezt  a  kiscica,  és  így szólt:  –  Né,  a  cafat!  Eszik  a nagyanyja  

húsából, és iszik a véréből!

Ezután a farkas így szólt: – Vetkőzz le és bújj ide mellém az ágyba!

– De hová tegyem a kötényemet?

– Dobd csak a tűzre, úgysem lesz már szükséged rá!

A  kisleány  minden  egyes  ruhadarabról,  az  ingről,  pendelyről,  a  szoknyáról  és  harisnyáról  is  

megkérdezte, hová tegye, és a farkas minden alkalommal így válaszolt: – Dobd csak a tűzre, úgyse lesz már  

szükséged rá!

Ekkor bebújt a kisleány az ágyba. – Jaj, nagymama! Milyen szőrös vagy! – kiáltott.

– Azért, hogy ne fázzak, drágaságom.

– Jaj, nagymama! Milyen széles a vállad!

– Azért, hogy elbírjam a tűzifát, drágaságom.

– Jaj, nagymama! Milyen hosszú a körmöd!

– Azért, hogy vakarózhassak, drágaságom.

– Jaj, nagymama! Milyen hatalmasak a fogaid!

– Azért, hogy könnyen fölfalhassalak, drágaságom.

És ezzel a farkas be is kapta a kisleányt.” (Darnton 1987, 17–19).

Az általunk feldolgozott tatár varázsmesék között van egy AaTh 333A típusú mese, a Gölčäčäk. Ennek 

tartalmát így foglalhatjuk össze:

Egy boszorkány fiával és menyével él egy erdőben, a boszorkány embereket jár rontani. A fia ezt nem  

tűri,  elmegy  világgá,  de  feleségét  otthagyja.  A  boszorkány  menye  (Rózsa)  adandó  alkalommal  igyekszik  

megszökni, de a boszorkány szürke farkassá válva üldözi.

Rózsa először egy szilfában bújik el, segítik mókusok és denevérek. Tovább menekül, a szürke farkas  

megint üldözi, egy ezüst tó rejti  el. Újabb üldözés,  egy kétlábú nyírfára menekül.  Egy seregély segítségével  

hazaüzen bátyjának, hogy bajban van. Rózsa egy hajszálát a seregély elviszi, azzal a báty felesége, majd maga a  

báty is dombráját felhúrozza. A dombra Rózsa hangján elénekli el, hogy a húg bajban van. 

A báty agyonveri a farkast.

A mesében szerepel több versike is, az egyiket a farkassá változott boszorkány vonyítja:

Köteg-köteg a farkam

Csapkod-csapkod vonítok

Kalácsaim ha nem adod

Szeletekre aprítlak

Szeletekre aprítlak

A szövegek analitikus vizsgálata után nemcsak azokat a párhuzamokat tudjuk felmutatni, melyek az 

első olvasás után is rögtön szembetűnők (egy lányt / fiatal nőt a farkas megesz / szét akar marcangolni):

fiatal nő / lány : farkas
(áldozat : ellenség)
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kenyér / kalács : szeletelt emberhús
(étel)
tej : vér :: vér : bor
(ital)
öregasszony : farkas 
(öregasszony > farkas; öregasszony helyébe lépett farkas)

Ugyanígy szabhatja meg kutatásunk irányát (ha kellő mennyiségű anyagot foglaltunk már táblázatokba) 

például a francia mesében a varrótű :: gombostű szembenállás, illetve egy másik tatár népmesében (Ügi kïz,  

AaTh 480) egy értelmezhetetlennek tűnő momentum, az, hogy a lányok valamiféle gombolyagot keresve érnek 

el  a  boszorkány  házához.  Talán  érdemes  itt  hangsúlyoznunk,  hogy  a  különböző  motívumok  és  kisebb 

fragmentumok értelmezésén mi nem azt értjük, hogy egy-egy képet „lefordítunk", s azt mondjuk, hogy ez a kép 

ezt és ezt jelenti. Nem csak azért nem tennénk ezt, mert ez a fajta pszichologizáló „megfejtés” (amelyről éppen 

Darnton könyve ad erős és kissé maliciózus kritikát) nem tartozik illetőségi körünkbe, de azért sem, mert ezeket 

a  fragmentumokat  sokkal  inkább  egy  rendszer  részének,  mint  önálló  jelenségnek  tartjuk.  Másképpen 

fogalmazva, úgy gondoljuk, hogy ezek a részletek nem önmagukban „jelentenek valamit”, hanem meglétük, 

vagy hiányuk, összekapcsolódásuk és ezek módja az, amely valamilyen plusz értelmet hordozhat. Ehhez még 

hozzátehetjük, hogy a mesék egymás számára is kontextust jelentenek,  sőt egy adott mese kontextusait  úgy 

határoznánk  meg,  hogy  koncentrikus  körökben,  egyre  lazább  kötődésekkel  és  függőségekkel  a  többi  mese 

mellett az összes rokon műfajú szóbeli narratíva is jellemzi.

A magyar mesekatalógus „epizód a törpével” megnevezéssel látja el azt a meserészt, amelyben három 

(négy) vadászatból élő hős (vitéz) ebédjét egy apró öreg folyton megeszi (MNK 624). A hősök közül egyedül a 

főhős képes legyőzni a törpét, holott a többiek is hatalmas erővel rendelkeznek. A tatár népmesék között több 

tartalmaz olyan epizódot, amelyben megcsonkított  hősök egy erdőben vadászatból élnek, egy lányt  rabolnak 

magunknak, hogy az főzzön rájuk. A lányhoz azonban egy boszorkány jár, és a vérét szívja. A legények közül 

csak a főhős tudja legyőzni a boszorkányt.  Ha egymás mellé állítjuk a kétféle epizódot, a párhuzamok és a 

különbségek is szembeötlők lesznek.

1.a  a hős és társai (nagyon erősek) 1.a a hős és társai (megnyomorítottak5)
1.b A hős és társai vadásznak, egyikük otthon marad 
főzni és vigyázni a táborhelyre

1.b  A hős  és  társai  vadásznak,  majd  egyikük  otthon 
marad, hogy megtudja, miért gyengült le a rájuk főző 
lány

2.a  Valaki  folyton  megeszi  vacsorájukat  –  avagy 
megeszi azt, ami az övék

2.a Valaki  folyton szívja a lány vérét  – avagy „eszi” 
(pusztítja) azt, ami az övék

2.b  hatalmas  erejű  törpe  (férfi  –  ez  külön  jelzett: 
szakáll)

2.b boszorkány (nő)

3.  A  főhős  társai  nem bírják  legyőzni  –  avagy  nem 
tudják megakadályozni ezt

3. A főhős társai  nem tudnak / mernek a vérszívóval 
szembeszállni – avagy nem tudják megakadályozni ezt

4.a  A  főhős  képes  megküzdeni  vele,  de  a  végső 
győzelemhez az alvilágba kell leszállni – avagy a végső 
győzelem a (egy) túlvilágon valósul meg

4.a  A  főhős  szembeszáll  a  boszorkánnyal,  a  végső 
győzelem részint a „boszorkányon belül”, részint ennek 
feldarabolásával érhető el

4.b A legyőzés  után saját  szőrzetével  (szakáll)  fához 
kötözés.

4.b  A  legyőzés  módja:  saját  szőrzetével  (haj)  a 
faágyhoz kötözés.

4 A Magyar Néprajzi Lexikon a bakarasznyi ember címszónál tárgyalja (MNL 1, 190).
5 Itt az ép : nem ép szembenállásnál még erőteljesebb oppozíció van, hiszen a bal oldali oszlopban a hős és társai 
természetfeletti  erővel  rendelkeznek, a jobb oldali oszlopban pedig háromféle fogyaték jelenik meg (vakság, 
lábnélküliség, kéz [kar] nélküliség).
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A ötödik fejezet olyan összegzés, amely az eddigiektől eltérően nem szereplő- / szerepkör-centrikus, 

hanem  azokat  a  fragmentumokat,  melyeket  részint  attribútumoknak  neveztünk,  részint  pedig  mint  akciót 

(cselekvés)  tárgyaltunk,  próbálja  meg  rendszerezni,  a  közöttük  lévő  viszonyokat  és  a  szerepkörökhöz  való 

kötődéseiket,  ezek  struktúráit  elemezni.  Ebben  a  fejezetben  –  csakúgy,  mint  a  Komparatív  vizsgálat  

alfejezetekben – igyekeztünk minél többet felhasználni Lévi-Strauss mítoszelemzési módszeréből.

A hatodik fejezet tartalmazza a meseszövegekre vonatkozó adatokat – forrásukat, az adatközlő nevét, a 

gyűjtés dátumát és helyét, a mese AaTh típusszámát, variánsainak számát és forrását, valamint a meseszövegek 

tartalmi kivonatát. Mivel el kellett tekintenünk attól, hogy egész meseszövegeket beemeljünk a dolgozatba, a 

szüzsék ismertetésekor nem törekedtünk lakonikus rövidségre (pl.  Tañbatïr), viszont az olyan mesék esetében, 

amikor a meseszöveg nagymértékben hasonlít az európai, azonos típusszámú mesék szövegére (Ügi kïz, AaTh 

480) nem tartottuk indokoltnak a részletező ismertetést.

A hetedik fejezetben a feldolgozott mesék további szereplőit mutatjuk be röviden, itt a szereplő tatár 

neve, ennek magyar fordítása,  valamint betöltött szerepének rövid ismertetése található. Elsősorban azokat a 

szereplőket vettük fel listánkba, amelyek valamely szerepkört legalább részben betöltenek. Ha például a főhősnő 

(AaTh 480) megy az úton és találkozik néhány pásztorral, ezeknél eltölt egy éjszakát, de a mesében róluk többé 

nem esik szó, akkor nem szerepeltetjük őket. Néhány kivételt tettünk csak, leginkább olyan esetekben, ha az 

adott szereplő, bár a hét szerepkör egyikét sem tölti be, mégis viszonylag állandó helyet foglal el a mesékben – 

ilyen a padisah, aki a főhős apja (de nem útnak indítója), vagy uralkodója annak a városnak, amelyet a főhős 

megment a sárkánytól.

A tatár népmesegyűjteményben (tatTh1, tatTh2) szereplő varázsmesék gyakoriság- és affinitás-mutatója 

egy olyan  segédfejezet,  amely az  „egyéb  szereplők”  fejezete  mellett  nagyobb  rálátást,  szélesebb  kontextust 

biztosít  az  általunk  vizsgált  meseszövegeknek.  Elsődleges  célja  tehát  nem  az,  hogy  a  tatár  népmesekincs 

általános  affinitási  és  gyakorisági  mutatóit  megállapítsuk.  Erre  egyébként  nem  is  alkalmas  a  két 

szöveggyűjtemény anyaga, hiszen a kötetek 116 meseszöveget tartalmaznak (összesen 326 variánst említenek), 

ami a legkörültekintőbb válogatás mellett is kevés – ugyanakkor az ilyen gyűjtemények válogatásánál nem is ez 

a fajta reprezentáció a leglényegesebb szempont. 

A zárófejezet az általunk használt irodalmat ismerteti.
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I. 3. FORRÁSOK. A TATÁR SZÖVEGEK ÁTÍRÁSÁRÓL ÉS FORDÍTÁSÁRÓL

A tatár  népmese  szövegek  kiadása  1842-ben kezdődött,  ekkor  jelent  meg nyomtatásban  M. Ivanov 

Tatar Hrestomatija-ja Kazányban, ez egyben a tatár folklór szövegek kiadásának kezdő időpontja is.6 Ebben a 

könyvben nyolc meseszöveg van – ezekről nem lehet tudni, hogy hol, kitől és mikor jegyezték le (tatTh1, 10; 

Urmančeyev 1984). 1854-ben Berg Pesni raznyh narodov kötetében szerepel néhány tatár dal (229–234), ezek 

között  bayt7 is van. 1858-ban jelenik meg Suhodol’skij  Vestnik  könyvében az első, teljes szövegű hősmonda 

(Legenda o Tuljake 65–72). 1859-ben Kazányban Kükläšev  Divane χikäyäte tatar című gyűjteménye jelenik 

meg, ebben azonban ugyanazok a mesék szerepelnek, mint az 1842-es Ivanov-kötetben.

A módszeres gyűjtés és közlés Radloff-fal kezdődik, tíz kötetes művének8 negyedik kötete (1872) a 

szibériai tatárok népköltészetét mutatja be – ezek között 40 meseszöveg szerepel. Három évvel később (1875) 

jelenik meg Budapesten Bálint Gábor Kazáni-tatár nyelvtanulmányok kétkötetes művének első kötete, a Kazáni-

tatár szövegek, melyben 34 meseszöveg van. 1877-ben Kazányban volt a IV. Régészeti Kongresszus, melynek 

anyagát Kazányban ki is adták9, ennek második kötetében (1891) Vitevskij  tanulmányában10 két  tatár  mese 

szövege is szerepel.  1890-ben, szintén Kazányban jelent meg Fäyezχanov  Xikäyät wä mäkalät gyűjteménye, 

amelyben 12 mese, 3 hősének és több mint 500 közmondás szerepel.  1898-ban Katanovnak jelenik meg két 

kötete, amelyekben folklór szövegek is helyet kapnak (orosz fordítással).11 Paasonen 1899-ben gyűjtött miser-

tatár anyagot (meséket is), gyűjtése azonban több mint fél évszázad elmúltával jelent meg Helsinkiben,12 ebben a 

kötetben 21 mese és 9 bayt található.

1900-ban két mesekiadvány is megjelenik, T. Yäχin Däfgïl’käsäl min ässabïy wä sabïyat13 című kötete, 

amely gyermekek számára készült,  részint e szempontból átírt  szövegekkel,  részint  fordításokból.  Nasïyri  és 

Poljakov kötete14 viszont pontos tudományos szövegközlés, orosz fordítással. 1907 és 1913 között egy újságíró, 

I.  Rämiyev  több folklór-gyűjteményes  kötetet  adott  ki  (mintegy 87-et),  ezek nagy része azonban semmiféle 

tudományos mércének nem felel meg. Az 1910-es években elkezdődött a tatár folklórszövegek gyűjteményes 

kiadása, 1915-ben megjelent a Xalïk äkiyätlere, benne G. Räχim négy gyűjtött szövege – ez a sorozat azonban az 

oroszországi forradalom miatt leállt.

1924-ben  Vasil’ev  orosz  fordításban  megjelentette  számos  tatár  mese  és  legenda  szövegét.15 A 

harmincas évek második felében G. Tolïmbay gyűjtéseket indított, a szövegeket a G. Ibrahimov Nyelvi, Irodalmi 

és Történeti Intézet őrzi (koll. 21, papka 1–2, saklau berämlege 1–76).
6 Mivel Magyarországon a korábbi tatár folklór-kiadások nagy része nem lelhető fel, e rövid kutatástörténetet X. 
Yärmi, L. amaletdinovĴ  (tatTh1 10–12), valamint Urmančeyev (1984, 25–45; 2001) munkái alapján ismertetjük. 
Itt  és a továbbiakban a tatár személyneveket  a turkológiai,  az oroszokat pedig a ruszisztikai átírás szabályai 
szerint írjuk át.
7 A tatár bayt (bäyet, bayït) olyan hősének vagy történeti ének, mely általában tragikus témát dolgoz fel.
8 Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme Süd-Sibiriens I–X. SPb. 1866-1904; illetve oroszul: Obrazcy 
narodnoj literatury tjurkskih plemen I–X. SPb. 1866-1904.
9 Trudy četvertogo Arheologičeskogo s’’ezda. Kazan’ 1891.
10 Vitevskij, V. N. Skazki, zagadki i pesni nagajbekov Verhneural’skogo uezda Orenburgskoj gubernii.
11 Katanov, N. F. Materialy k izučeniju kazansko-tatarskogo narečija. Kazan’. 1898; Istoričeskie pesni kazanskih 
tatar. 1898.
12 Paasonen, H.  Mischertatarische Volksdichtung,  gesammelt von N. Paasonen.  Übersetzt und herausgegeben 
von Eino Karahka. Helsinki. 1953.
13 Yäχin, T. Däfgïl’käsäl min ässabïy wä sabïyat. Kazan’. 1900.
14 Nasïrov, A. K. – Poljakov, P. A. Skazki kazanskih tatar i sopostavlenie ih so skazkami drugih narodov. 
Obščestva arheologii, istorii i etnografii. XVI. Kazan’. 1900.
15 Vasil’ev, M. A. Pamjatniki tatarskoj narodnoj slovesnosti. Skazki i legendi. Kazan’. 1924.

10



1938-ban és 1940-ben adják ki G. Razin és G. Bäširov gondozásában a Xalïk äkiyätläre16 két kötetét. A 

szintén kétkötetes  Tatar  χalïk  äkiyätläre17 1946–1956-ban,  valamint  az  első kötet  bővített  kiadása  1958-ban 

jelenik meg18.

1962-ben Kasïymov önálló kötetben adja ki a tréfás népmeséket19.

Mesevizsgálatunk  alapját  a  Kazányban,  1977–1978-ban  kiadott  tatár  népmese  gyűjtemény,  a  Tatar  

χalïk  ijatï I–II  adja (tatTh1,  tatTh2).  A 12 kötetes  tatár  népköltészeti  gyűjtemény első kötetének  első része 

állatmeséket  tartalmaz,  második  részében  46  varázsmese  kapott  helyet,  a  második  kötet  pedig  további  70 

varázsmese szövegét tartalmazza. A gyűjtemény két forrásból táplálkozik, egyrészt beválogattak korábban már 

megjelent szövegeket, ugyanakkor a kazáni folklór filiáléban kéziratos formában tárolt, eddig másutt még meg 

nem jelent szövegeket is. Az ott felhasznált tatár szövegközlések és korábbi gyűjteményes kötetek (kiadásuk 

időrendi sorrendjében):

- Kükläšev, S. Divane χikäyät tatar. Kazan. 1859.

- Radloff, V. V.  Obrazcy narodnoj literatury tjurkskih plemen. Čast’ IV. Narečija barabincev, tarskij, 

tobol’skih i tjumenskih tatar. Sankt-Peterburg. 1872.

- Bálint G.  Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. Szövegek és fordítás. Gyűjtötte és fordította szentkatolnai 

Bálint Gábor. Budapest. 1875.

- Xikäyät wä mäkalät. Fäyezχanov, G. Kazan. 1890. 1909.

- Defgïl’käsäl min ässabi wä sabiyät. Yäχin, T. Kazan. 1900.

- Sabi wä sabiyälär öčen märgub bulgan χikäyälär wä mäkal’lär häm oluglarnï tänbih öčen gajaib 

bulgan gïybrätlär. Yäχin, T. Kazan. 1902.

- Bikčäntäy uglï. Xalïk äkiyätläre. Räχim, G. Kazan. 1915.

- Xalïk i atïĵ . Yärmi, X. – Äχmät, A. Kazan. 1938.

- Xalïk i atïĵ . Yärmi, X. – Äχmät, A. Kazan. 1940.

- Xalïk äkiyätläre. Razin, G. (Bäširov, G.) Kazan. 1940.

- Tatar χalïk äkiyätläre. Bäširov, G. – Yärmi, X. Kazan. 1944.

- Paasonen, H. Mischärtatarische Volksdichtung. Helsinki. 1953.

- Tatar χalïk ijatï. Bäširov, G. – Šamov, A. – Yärmi, X. – Gosman, X. Kazan. 1954.

- Äsärlär. Dürt tomda. Tukay, G. Kazan. 1955. tom. II.

- Tatar χalïk äkiyätläre. Bäširov, G. – Yärmi, X. Kazan. 1956.

- Tatar χalïk äkiyätläre. Bäširov, G. – Yärmi, X. Kazan. 1958.

- Abaga čäčäge. Tatar χalïknïñ satirik äkiyätläre. E. Kasïymov. Kazan. 1962.

- Meñ dä ber kičä. Kazan. 1970.

16 Xalïk äkiyätläre. Tözüčese G. Razin – G. Bäširov. Kazan’. 1938; Xalïk äkiyätläre. G. Razin – G. Bäširov. 
Kazan’. 1940.
17 Tatar χalïk äkiyätläre. Tözüčeläre G. Razin [G. Bäširov] X. Yarmi. Berenče kitap. Kazan, 1946; Ikenče kitap. 
Kazan. 1956.
18 Tatar χalïk äkiyätläre. Berenče kitap [tulïlandïrïlgan ikenče basmasï] Kazan. 1958.
19 Abaga čäčäge. Tatar χalïknïñ satirik äkiyätlere. Tözüčese E. Kasïymov. Kazan. 1962.
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A tatár  gyűjteményen  kívül  Kúnos Ignácnak  az  első világháború  idején,  fogolytáborokban  gyűjtött 

anyagai Magyarországon hozzáférhetők, ezeket Kakuk Zsuzsa, valamint Baski Imre adta ki, német fordítással 

(Kasantatarische Volksmärchen. Auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. Herausgegeben von Zsuzsa Kakuk 

und Imre Baski. Budapest. 1989; Mischärtatarische Texte mit Wörterverzeichnis. Aufgrund der Sammlung von 

Ignác  Kúnos.  Herausgegeben  von Zsuzsa Kakuk.  Szeged.  1996.).  Ezt  a  két  kötetet  jelen  munkánkban nem 

használtuk fel. Bálint Gábor kazáni tatár gyűjteményéből egyetlen mese tartozik érdeklődési körünkbe, ez az egy 

szöveg  azonban igen  hiányos,  egy  teljesebb  formáját  viszont  feldolgoztuk  a  tatTh köteteiből.  Bálint  Gábor 

szószedetét (tatWD) azonban nagy haszonnal forgattuk.

A cirill  betűs szövegek átírásánál  a transzliterációs szabályokat vettük alapul, tehát  átírásunk nem a 

kiejtést tükrözi. Ez a tatár fonetikai ismeretekkel  nem rendelkezők számára is lehetőséget nyújt egy-egy szó, 

szövegrészlet visszakeresésére (ha a szövegeket transzkribáltuk volna, akkor azok a magyar mesekutatók, akik 

esetleg a szövegekben olyan kifejezést találnak, amelynek pontos értelmére, minden jelentésére kíváncsiak, nem 

tudnák a kiejtés szerinti forma alapján azt a tatár szótárban megkeresni).

CIRILL ÁTÍRÁSUNK MEGJEGYZÉSEK

a a
б b
ч č
д d
җ ĵ
ә ä
e e / ye / yï szó- és szótagkezdő helyzetben: [ye-], [yï-]
э e
ф f
г g
x χ
h h
ы ï
и i
к k
л l
м m
н n
o o
ө ö
п p
p r
c s
ш š
т t
y u
ү ü
b w
й y
ю yu
я ya / yä a szó hangrendjétől függően
ж ž
з z
ң ñ
ъ ’’
ь ’
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ц c csak idegenszavakban

A dolgozatban azt az alfabetikus sorrendet tartjuk majd be, amelyet a fenti táblázat is tükröz.

Azokat  az  orosz  szavakat,  amelyek  tatár  környezetben  fordulnak  elő  (zemljanka,  davaj) nem  a 

ruszisztikai  átírás  szerint  írtuk,  hanem tatár  szövegkörnyezetének  megfelelően,  a  turkológiai  átírás  szabályai 

szerint (zemlyanka, daway).

A  tatár  szövegek  fordításánál  minél  szöveghűbb,  szinte  szószerinti  fordításokra  törekedtünk.  Ahol 

kevéssé sikerül ez a (majdnem) szószerinti fordítás, ott egy magyarosabb kifejezés mellett kerek zárójelbe ( ) 

tettük a szöveghűbb változatot. Dőlt, egyenes zárójelben / /  olyan betoldások szerepelnek, melyek a magyar 

megfogalmazáshoz elengedhetetlenek, ugyanakkor a tatárban nem szerepelnek; szögletes zárójelben [ ] pedig az 

szerepel, ami az adott mondatban ugyan nincs benne, de egy korábbi (általunk nem idézett mondat) tartalmazta, 

és  hiánya  értelemzavaró  lenne.  Egyszer-egyszer  előfordul,  hogy  két  szinonima  közül  magunk  nem tudunk 

választani (a ló sörényét a fához dörzsöli, vagy azon fényesíti), ilyenkor mindkét lehetőséget megadjuk, a kettőt 

törtvonallal / választva el (dörzsöli / fényesíti).
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I. 4. rövidítések

A mesék címének rövidítése:

A Aučï (Vadász)

Ab Altïn bašlï kömeš beläkle (Aranyfejű, ezüstkarú)

Ak Ak büre (Fehér farkas)

Al Altïn kanatlï koš (Aranytollú madár)

At Altïn koš (Aranymadár)

Au Aučï yeget häm jänleklär (A vadászlegény és az állatok)

B Batïr soldat (Vitéz katona)

Č ä äk külmäk Č č (Viráging)

D Diyü mulla (Ördöngös tanító)

Du Dutan batïr (Dután vitéz)

Ä Äygäli batïr (Ejgeli vitéz)

Äy Äydä kïzïm bezgä (Gyerünk lányom hozzánk)

G Göl ä äk č č (Rózsa)

X Xezmät e č (A szolga)

I Ike tugan (Két testvér)

K Kamïr batïr (Tészta vitéz)

Ka Kara tayak  (Fekete bot)

Ko Kor añgï tay č (Viszketeg csikó)

Kö Kötü e malay č (A pásztorfiú)

Ku Ku er malayï č (A kocsis fia)

N Neznay (Netudd)

Ö Ö  ulč  (Három fiú)

Öd Ö  dusč  (Három barát)

Ök Ö  kügär enč č  (Három galamb)

P Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar (A padisah fia, annak n vére, a tigris és a ő
többiek)

Pa Patša malayï belän χezmät e malayï č (A padisah fia, meg a szolga fia)

S Serle baldak (Varázslatos gy r )ű ű
Se Serle sumka (Varázslatos táska)

T Tañbatïr (Hajnalvitéz)

Tu Turay batïr (Zúzó vitéz) 

U Unö  č (Tizenhárom)

Ü Ügi kïz (Mostohalány)

Ük Ügi kïz belän siχer e kar ïkč č  (A mostohalány meg a boszorkány)

Y Yözmi (Jözmi)

Ya Yaχšïlïkka yawïzlïk (Jóság és gonoszság)

Yä Yäšläk suï (Az élet vize)
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II. 1. a népmesei sárkány

A (népmesei) sárkány meghatározásához alapvetően két művet használunk fel, a szélesebb, alapvetően 

európai  meseanyagot  feldolgozó  Enzyklopädie  des  Märchens  (EM),  valamint  a  magyar  anyagot  feldolgozó 

Magyar  Néprajzi  Lexikon (MNL)  megfelelő  címszavait.  Mindkettőre  jellemző,  hogy  a  mesékben  fellelhető 

sárkányalakokat elsősorban mesetípusokhoz kötötten mutatják be, a mesebeli sárkány általánosabb jellemzése is 

ezeken alapul. A rövid definíciók után ezért elsőként azokat a típusszámokat tüntetjük fel, amelyek a sárkánnyal  

kapcsolatban említésre kerülnek e kötetekben (mindkét esetben a mese MNK-beli /magyar/ címét adjuk meg, 

ettől csak akkor térünk el, amikor az adott mese a magyar katalógusban nem szerepel).

A  sárkány  univerzális  folklór  alak  (Mot.B  11sqq20),  az  egész  közösséget  fenyegető  szörnyeteg,  a 

meséket és mondákat megelőzően a mítoszok  és a hősköltészet szereplője (EM 3, 788); „félelmetes ember- és 

természetfölötti lény”, a népi hitvilágban, a hiedelemmondákban, valamint a hősénekekben szerepel (MNL 4, 

400).

EM (3, 798): AaTh  300  (Sárkányölő  vitéz);  300A  (Párviadal  a  hídon);  301  (A  túlvilágra  vitt  három 

királykisasszony megszabadítása);  302 (A testen kívül elrejtett  erő); 302B (/Das egyptische/ 

Brüdermärchen); 303 (A két testvér); 303A (Fivérek nővéreket keresnek); 305 (Drachenblut als 

Heilmittel);  315 (A hűtlen anya  /testvér/);  466** (Journey to Hell);  502 (Az aranyszakállú 

ember);  530 (Az üveghegyi  királykisasszony);  532 (Nemtudomka);  552 (Állatsógorok);  553 

(Rabe als Helfer); 

valamint: Az AaTh 505-508 (Hálás halott) meseciklusban és az 516 (A hű szolga) mesében a 

nászéjszakában  játszik  (játszhat)  szerepet;  az  AaTh  425-ben  (Ámor  és  Pszükhé)  430-ban 

(Tierbräutigam),  432-ben  (Madárszerető),  ahol  a  sárkány  emberből  változott  sárkánnyá 

(állattá),  s  a királykisasszonynak ehhez (sárkányhoz,  kígyóhoz,  medvéhez  ...)  kell  feleségül 

mennie, majd egy tabu megsértése vagy egyéb ok miatt a sárkánybőrű (állatbőrű) férj elveszíti 

feleségét. A sárkány- és ördögalak kicserélhető: AaTh 461 (Szerencsének szerencséje), AaTh 

812. További előfordulások az AaTh 314-ben (Az aranyhajú kertészbojtár); 650A-ban (Erős 

János); illetve modernebb viszonyok között a 653-ban (A négy ügyes testvér) (EM 3, 799–

801).

MNL (4, 400–401): AaTh 300 (Sárkányölő vitéz); 670 (Az állatok nyelvét értő juhász); 301 (A túlvilágra vitt 

három  királykisasszony  megszabadítása);  BN  319*  (Az  Égitestszabadító21);  552A  (Az 

állatsógorok) egyik redakciójában22; 303 (A két testvér); 301B (Fehérlófia); 317 (Az égig érő 

fa); 302 (A testen kívül elrejtett erő).

                                                                                                                                                      

Az  EM 16  alcímen  tárgyalja  a  sárkányalakokat,  ezek  között  vannak  különböző  műfajok  (legenda, 

középkori hősköltészet, mese), de olyan alcímek is, melyek a sárkányalakok legalapvetőbb jellemzőit és ezek 

vélhető eredetét vizsgálják (Sárkány és víz (791–792); Sárkány és az emberáldozat (792–793); Sárkány és kincs 

(793); Sárkány és kígyó (793–794)).  A  Mese alcímnél (798–801) Röhrich legrészletesebben az AaTh 300-as 

típust,  illetve  ennek  sárkányalakját  tárgyalja.  Az  itt  fellelhető  motívumok (víz  őrzése,  lányáldozat,  a  nyelv 

20 Thompson 1955–1958.
21  A néhány évvel később megjelent MNK 2-ben AaTh 328AX típusszámon.
22 A MNK 2-ben MNK 552AX típusszámmal külön típusként szerepel.
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kivágása,  harc  a  sárkánnyal,  segítő  állatok),  a  sárkányalakok  legkarakterisztikusabb  jellemzői.  Ezek  a 

hőseposzok, antik mondák és a középkori  epikus hagyomány sárkány-  (és hős-) alakjainak velejárói.  Egyéb 

formák és jellegek is megfigyelhetők,  mint  az emberből lett  (elátkozott)  sárkányalakok,  ördögféle alakokkal 

cserélődő  sárkányalakok,  a  mesék  kedvelte  extrém  formák,  több  fejű  sárkányok,  vagy  akár  a  modernebb 

környezetbe került, kevéssé heroikus viszonyokat tükröző alakok.

A MNL három mesetípuson mutatja be a különféle mesei sárkányalakok jellemzőit. Eszerint az egyik 

alak az AaTh 300-as mese vízőrző, termékenységvarázsló sárkánya, melynek a közösség emberáldozatot mutat 

be. A másik típus az AaTh 301-hez köthető, amelyben a sárkányok (bizonyos mesékben szélvihar formájában) 

királylányokat  ragadnak  el,  illetve  az  AaTh  328AX típusban  a  napot,  a  holdat  és  a  csillagokat  rabolják  el. 

Ugyanakkor az AaTh 670-ben a főhőst a sárkány ajándékozza meg, az MNK 552AX-ben pedig a főhős (segítő) 

sógorai.  Az MNL szerint  a  sárkányok  emberfeletti  mivolta  abban  is  megmutatkozik,  hogy egyes  mesékben 

anyjuk a vasorrú bába, apjuk a bakarasznyi ember, feleségük boszorkány lehet. A magyar népmesék régebbi 

rétegei közé sorolja azokat, amelyekben a sárkányok emberi vonásai jellemzőek (MNL 400–401).

Itt  kell  még  utalnunk  Solymossy  Sándor  tanulmányára,  melyben  a  magyar  népmesék  kétféle 

sárkányalakját  különíti  el.  Eszerint van egy indogermán elgondoláson alapuló sárkányalak, mely „vízelvonó, 

váltságul nőáldozatot követelő vagy kincsőrző”, és egy keleti urál-altaji, amely „lényegében emberi lény [...] 

gonosz, falánk, romboló természetű, de nem tipikusan állatforma, csak azzá változhat, amint átalakulhat tetszés 

szerint bármi más alakká is” (Solymossy 1991, 71–9623).

23 Eredetileg: Ethnographia 1931. 113–132.
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II. 2. ’SÁRKÁNY’ JELENTÉSŰ SZAVAK A TÖRÖK NYELVEKBEN

A  török  nyelvek  legtöbbjében  a  ’sárkány’  jelentésű  szó  iráni  vagy  orosz  eredetű,  csak  elvétve, 

elsősorban  régebbi  forrásokban  találjuk  nyomát  annak  a  korábbi  formának,  mely  a  mai  magyar  nyelvben 

sárkány alakban van meg (köztörök sazaġan, melyet az ómagyar nyelv egy csuvasos nyelvből kölcsönzött). 

Räsänen szótárában (1969) a következő alakokat találjuk:

sazġan (Abû-Hayyân,24 mameluk kipcsak,25 Ibnü-Mühenna,26 Houtsma,27 oszmánli, krimi tatár),  kun  sazaġan 

(Grønbech28)  ’Schlange’,  ’Drache’.  Szatmári  Sándor,  dobrudzsai  gyűjtése  alkalmával  feljegyezte,  hogy  a 

dobrudzsai tatárság ismeri a sazaġan szót, ’vihar, viharos szél’ jelentéssel (Szatmári 2001, 199), az adat szerepel 

a dobrudzsai tatár szótárban is: sazagan ’güçlü yaz yağmuru’; 1. ’ploaie torenţială cu tunete şi fulgere puternice 

(= heves zápor mennydörgéssel és erős villámlásokkal); 2. ’vielie, tornadă’ (= szélvihar, tornádó); 3. ’zmen’ (= 

kígyó) (TTRS). (Ez az adat különösen fontos magyar szempontból, hiszen sárkány szavunk ilyen jelentéssel is 

bírt (helyenként még ma is fellehető e jelentésben.) 

A szó etimológiája  nem teljesen  tisztázott:  Bang a  saza-  igéből  képzett  szóként  értékelte,  melynek 

eredeti  jelentése így ’sziszegő, mérges köpésű’ lenne (Bang 1917, 112–116; 1918, 37.29),  Ligeti  Lajos  ezzel 

szemben a ’sár, mocsár’ jelentésű sāz származékának tekintette (1986, 19.).

A ’sárkány’ jelentésű szó adatai a mai török nyelvekben:

oszmánli  dragon, ejder, ejderha  (RTS); azeri  äždaha  (RAS); türkmen  aždarχa (RtuS); tatár  aždaha  (RTaS); 

baskír aždaha (RBS); karaim anqїt, aĵïdaχїr (RKaS); karacsáj-balkár drakon, ullu lanĵї  (RKbS); kumük aždaġa 

(RkuS); karakalpak  aydarχa  (RKkS); nogaj  azdaa  (RNS); kazak  aydahar,  dahaĵ  (RKS); kirgiz  aĵїdār  (RkiS); 

neoujgur äždaha (RujS); özbeg aždaχå, aždar (RUS); hakasz drakon, sїr čїlan (RHS); tuvai ulu (RTvS); jakut 

drakon (RJS); csuvas drakon, aśtaχa (RČS).

A tatár  meseszövegekben az  aždaha  mellett  sárkányféle  alakot jelölhet  még a  diyü /  diyü päriye – 

mindkét szó iráni eredetű, a tatár päriye a perzsában (peri) azonban ’tündér’-féle jelentésű. Előfordul továbbá a 

yïlan / ïlanĵ , mely már az ótörökben is megvolt ’kígyó’ jelentéssel (Clauson 1972, 930), a mai nyelvek közül a 

karacsáj-balkárban és a hakaszban is megvan ’sárkány’ jelentéssel – mindkét helyen találunk azonban mellette 

egy nem török etimonú szinonimát.

A  Mitológiai  Enciklopédia címszava  szerint  az  Azsdarha Kis-  és  Közép-Ázsia,  Észak-Kaukázus,  a 

Volga-vidék, Nyugat-Szibéria és Kazahsztán török nyelvű népeinek mitológiájában szereplő gonosz szellem, 

megtalálható még a tadzsikoknál is. Alakja az iráni  azsi-daháka alakjából ered30. Hosszú kort (száz, vagy ezer 

évet) megért kígyóból lesz, a legelterjedtebb, legtöbb változatban ismert mítosz szerint pusztulással fenyegeti a 

várost  vagy  országot,  ennek  elhárítására  rendszeresen  egy-egy  lányt  küldenek  el  hozzá  táplálékul.  Számos 

mítoszban a  Szimurg vagy  Karakus madár fiókáit falja fel.  Egyes  azeri  mítoszokban az állapotos asszonyok 

méhébe férkőzik, s megöli a magzatot. Miser-tatár mítoszokban tűzokádó sárkány, aki özvegyasszony férjének 

alakját veszi fel, az özveggyel  együtt  hál, amitől az (özvegy)  megbetegszik és meghal.  Kazáni tatár, baskír, 

24 Abû-Hayyân: Kitâb al-Idrak li-lisân al-Atrâk. Herausgegeben von Ahmet Caferoğlu. Istanbul. 1941.
25 Zajaczkowski, A. Vocabulaire arabe-kiptchak de l’epoque de l’Etat Mamelouk. Warschau. 1954–1958.
26 Battal, A. Ibn-Mühennâ lûgati. Istanbul. 1934.
27 Houtsma, M.Th. Ein türkisch-arabisches Glossar. Nach der Leidener Handschrift. Leiden. 1894.
28 Grønbech, K. Komanisches Wörterbuch. Kopenhagen. 1942.
29 Mi Solymossytól idézzük (1991, 82).
30 Magunk a török adatok és az iráni alak közötti pontos összefüggést nem látjuk.
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özbeg  és  türkmen  mítoszok  szerint,  ha  sikerül  megvénülnie,  az  azsdaha  démonná  változik  –  a  baskír 

mítoszokban csak akkor, ha a felhők nem sodorják el a világvégi Kaf hegyei közé.

Lakhelyére  vonatkozóan  többféle  felfogás  él,  egyes  özbeg,  türkmen és  kazak  mítoszban  föld alatti 

barlangban őriz kincseket. Azeri, kazáni tatár és baskír mítoszok szerint eleme a víz és az esőfelhők – azeri és 

baskír felfogás szerint tó mélyén, kazáni tatár elképzelés szerint tengeri szigeten él (ME II, 499).

A  Dévek olyan  gonosz  szellemek  a  török  nyelvű  népek  mitológiájában,  amelyeket  hatalmas  erejű 

óriásoknak képzeltek, férfinak vagy nőnek, olykor több fejjel. A képzet iráni eredetű, helyenként küklopszszerű 

(közép-ázsiai és kazahsztáni népeknél, valamint a törököknél). A török és gagauz képzet szerint az óriásnőknek 

hosszú melleik vannak, ezeket a vállukon vetik át, csakúgy, mint az albasztik. A baskírok, a kazáni és nyugat-

szibériai  tatárok  elképzelései  szerint  földalatti  birodalmuk van.  A közép-ázsiai  népek körében fennmaradtak 

olyan hiedelmek, amelyekben jótevő szerepet játszottak (ME II, 505).

A kazáni tatárok és a baskírok körében a diju perie alsóbbrendű szellemeknek két fajtája van, a dévek és 

perik. A kazáni tatár elképzelések szerint a föld alatt vagy a tenger fenekén országaik vannak, a földön pedig 

láthatatlanul  járnak,  vagy  valamilyen  lény  (általában  ember)  formáját  magukra  öltve.  Lány alakban  férjhez 

mennek,  férjüket  magukkal  viszik  vagy  elrabolják,  házukban  megvendégelik  őket.  Ha  az  áldozat  ki  tudja 

mondani  a  biszmilláh31-t  a  látomás  szertefoszlik,  az   étel  pedig  lóganajjá  válik.  (Más  iszlám hitű  népnél  a 

dzsinnek  hasonló  szereplők).  A  baskíroknál  a  diju  perie a  szelek  ura,  illetve  a  szeleken  uralkodó  perik 

uralkodója. A szélszellemeket antropomorfnak képzelték. Olyan felfogás is élt, hogy fékezhetetlen szörnyetegek, 

amelyek csak az Achilles-inuknál sebezhetők meg. Ezt a képzetet a kazakok is ismerik (ME II, 505).

31 Arab bism-i-llah ’Allah  nevében’
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II. 3. SÁRKÁNY A TATÁR VARÁZSMESÉKBEN. SZÖVEGRÉSZEK

Ak büre (Fehér farkas)

diyü

A mesében három sárkány szerepel, ezeket a szövegben szereplő sorrendjük alapján (1–3) számmal láttuk el. 

Ebben a meseszövegben a három sárkány nem egyforma súllyal szerepel, és csak nyomokban van meg a – más 

mesékből jól ismert – háromszoros ismétlődés és az ehhez kapcsolódó fokozás. 

 Többfejű:

- (1) Bu saraynïñ iyäse ide bašlï diyü ...ĵ
’Ennek a palotának a gazdája32 a hétfejű sárkány (diyü) …’

- … diyüneñ tugïz bašïn tugïz irgä kisep tašladï da üze sarayga kerde.ĵ
’ … a sárkánynak (diyü) harminc fejét levágva harminc felé (helyre) dobta, maga meg bement a palotába.’33

(2) ... kömeš saraynïñ u asï – unike bašlï diyü ...χ ĵ
’... az ezüstpalota gazdája – a tizenkétfejű sárkány ...’

 Palotája van:

- (1) ... dön’ya zurlïgïnda ešlängän ber bakïr saray ... Bu saraynïñ iyäse ide bašlï diyü ...ĵ
’... egy világ nagyságú (világ nagyságában készült) vörösréz palota ... Ennek a palotának a gazdája a hétfejű 

sárkány (diyü) ...’

(2) Bu bakïr saray buylap ö  kön, ö  tön bargannan soñ, ber kömeš sarayga kilep ïktï.č č č
’E vörösréz palotát elhagyván három nap, három éjszakát miután ment, egy ezüst palotához jutott.’34

(3)  Kömeš saray buylap ö  kön, ö  tön ütkännän soñ, kürdä – ber bik zur altïn saray yanïna bik zur wäč č  

matur itep bak alar korïlgan.č
’Az ezüst palotát elhagyván, három nap, három éjjel miután ment, látta, hogy egy egészen nagy arany palota 

mellett egészen nagy és szép kertek sorakoznak (épültek).’

 Földalatti  palotában,  pincében  alszik  (csak  az  (1)  sárkánynál  szerepel),  lábfejét  megszúrva  lehet 

felébreszteni:

- (1)  ir astïnda, fälän sarayda yoklap yata. ... podwalnïñ išegen a ïp kerep kitte. Kersä, ni kürsen, tugïzĴ č  

bašïn tugïz yakka salïp, bernärsä belmi ä, äyrep yoklap yata.č ĵ
’A föld alatt, egy bizonyos palotában alva fekszik. ... a pince ajtaját kinyitván [a legény] bement. Ahogy 

bemegy, hát mit lát, harminc fejét harminc helyre tévén, semmiről sem tudván, elkényelmesedvén, mélyen 

alszik (alva fekszik).’

- (1) Diyüneñ atïnï:χ

32 ’gazda’ jelentéssel két szó is szerepel a tatár népmesékben. Ebben a szövegben a török etimonú iyä, másutt (pl. 
a  Tañbatïrban)  az  iráni  eredetű  hu a  ĵ áll. Az  iyä a  néphit  elemei  között  is  megtalálható,  a  TaRS-ban  erre 
vonatkozóan a következőt találjuk: „mif. nevidimoe suščestvo, yakoby živuščee v konjušne vmeste s lošad’ju i 
po nočam zapletajuščee ee grivu” (TaRS 183); a  Mitológiai Enciklopédia a türk eredetű gazdaszellemek mai 
megfelelőire a Volga menti török népeken kívül még közép-ázsiai, észak-kaukázusi, nyugat-szibériai, az Altaj- 
és Szaján-vidéki törökségtől is hoz példákat (ME II. 509).
33 A mese elején 7, majd a hős visszatérésekor 30 fejű sárkány szerepel, ugyanakkor a harmadik sárkányról nem 
derül ki, hogy hány fejű – nyilván az első és a harmadik sárkány az adott meseszövegben keveredik.
34 Az ezüst- és aranypalota esetében nem szerepel, hogy itt  hány fejű sárkány lakik. Az ezüstpalotában lakó 
sárkányról az sem derül ki, hogy milyen hosszú (hány hónapos) útra szokott elmenni.
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– Adämi zat kilgändä, anï uyata torgan ber bez bar. Sin šul bezne al da, taban astïna kertep beterep buta....  

Yeget bezne alïp diyüneñ ber tabanïna tïgïp butagan ide, diyü bernärsä dä sizmäde. Iken e tabanïna nïgrapč  

tïgïp butagan ide, diyü sizep uyandï da, atïnïna kï kïrïp:χ č
’A sárkány (diyü) asszonya:

– Van egy ár, amely ember nemű jöttekor felébreszti. Vedd ezt az árt, a lábfejébe szúrd bele ... A legény 

véve  az  árt,  azt  a  sárkány (diyü)  egyik  lábfejébe  dugja,  a  sárkány (diyü)  semmit  sem érzett.  Másik  (a 

második) lábfejébe erősebben szúrta bele, a sárkány (diyü) megérezve felébredt és asszonyának kiabált: [→ 

Párbeszédek I.]’

 Nagyon erős:

- (3) ...  yeget saraynïñ urtasïnda biš yöz pot awïrlïgïnda ber šar kürde. ... – Diyüneñ hönäre šul ide, buš  

wakïtlarïnda šul šarnï biyek taunïñ bašïna ïrgïtïp ibärep, šar töškän agïnda yañadan ber kulï belän totïpĵ č  

alïp, hawaga ïrgïtïp iberä ide.ĵ
’...  a  legény  a  palota  közepén  ötszáz  pud  súlyú  golyót  látott.  ...  –  A  sárkány  (diyü)  ilyen  ügyes35, 

szabadidejében ezt a golyót /egy/ magas hegy tetejére felhajítja, amikor pedig a golyó esik, egyik kezével 

újra megtartván a levegőbe hajítja.’ 

 Emberhúst eszik:

- (1) Bakïr saraynïñ ber täräzäsennän karasa, ni kürsen: kïrïk ber kol kïz ozïn östälgä salïp adäm itläre yuïp  

yatalar ide.

’A vörösréz palota egyik ablakán át ahogy benéz, hát mit lát, negyvenegy rabszolgalány hosszú asztalra 

helyezvén emberhúst tisztít (mos).’

(2) Kömeš saraynïñ täräzäsennän karagan ide: bayagï kebek, kïrïk ber kol kïzlarnïñ öställärgä salïp adem  

itläre yuïp torgannarïn kürde.

’Az ezüst palota ablakán át benéz: mint előtte, negyvenegy rabszolgalány asztalokra helyezett emberhúsokat 

mos hosszan, ezt látta.’

(3) ... altïn saraynïñ täräzäsennän kilep karasa, bayagï kebek kïrïk ber kol kïzlarnïñ östälgä salïp adäm ite  

yugannarïn kürde.

’...  az  aranypalota ablakához jőve,  ahogy nézi,  mint  előtte,  negyvenegy rabszolgalány asztalra  helyezett 

emberhúsokat mos, ezt látta.’

- (1) Yeget a kï larnï birep, saraylarnï tikšerergä kittelär. Ber saraynï a ïp ibärgännär ide, kürdelär: sarayč č č ĵ  

tulï kartlar ikän. Bu kartlar diyüneñ gadäten belep: „Simezebezne totïp ašar inde” – dip, kurkïšïp ka ač  

bašladïlar.  ...  Soñra tagïn ber  saraynï  barïp a kan ide,  anda kar ïklar  yatalar  ikän.  Alar  da kurkïšïp:č č  

„Monïsï simez, monïsï simez”, – dip, bersen-berse kürsätä bašladïlar.

’A legény a kulcsokat véve [az asszonnyal] a palotákba ment, hogy azokat átvizsgálják. Amint az egyik 

palotát nyitják, látták: a palota tele volt öregemberekkel. Ezek az öregek a sárkány (diyü) szokását ismervén: 

„kövérségünk elegendő, ím megesz” – mondván, félve futni kezdtek. ... Aztán egy másik palotába menve, 

amikor azt kinyitották, ott öregasszonyok voltak. Azok is megijedvén: „Emez (emeze) kövér, emez kövér” – 

mondván egymásra kezdtek mutogatni.’

- (1) Xatïn yegetkä:

35 A tatár szövegben itt birtokos szerkezet van (’a sárkány ügyessége ez ...’); a tatár höner jelentése a TaRSban: 
’1) iskusstvo, masterstvo, umenie; 2) remeslo, professija, special′nost′’ (TaRS 783).

20



–  Inde,  yeget,  diyüneñ  üläksäsen  šul  sarayga  iltep  kuyïyk.  Ul  saray  diyüneñ  tegermäne  ide.  Ul,  šul  

tegermändä älegä ätle ni ä meñnär ä adämnärne tarttïrïp, azïk idep ašadï. Xäzer inde üze äzasïn kürsen,χ č č ĵ  

– dide.

Yeget kütärep kitkännän soñ atïn tegermänne kuzgatïp ibärgän ide, berazdan soñ öställärgä kïrïk tabakχ ĵ  

belän tulï töyälgän itlär, ašarga yaraklï bulïp, suganï, borï ï sibelep kilep tezeldelär.č
’Az asszony a legénynek:

– Nos, legény, a sárkánynak (diyü) tetemét ebbe a palotába tegyük! Az a palota a sárkány malma volt. Az [a 

sárkány]  ebben  a  malomban  ezidáig  hány  ezer  embert  ledarált,  /belőlük/  ennivalót  készítvén  /azokat/ 

megette. Ím most lássa a büntetését – mondta.

Miután a legény odavitte [a sárkányt], az asszony beindította a malmot, egy kis idő múlva (kicsit később) az 

asztalokra,  negyven  teli  tányérral  darabokra  zúzott  hús,  evésre  alkalmasan,  vöröshagymával,  borssal 

beszórva érkezett (letevődött).’

 Palotájából több hónapos utakra rendszeresen eltávozik:

- (1) Bu saraynïñ iyäse ide bašlï diyü tugïz aylïk yulga kitte.ĵ
’E palota gazdája, a hétfejű sárkány (diyü) harminc hónapos útra ment el.’

(3) Diyüyebez unike aylïk yulga kitte.

’A sárkányunk (diyü) tizenkét hónapos útra ment.’

 Feleséget rabol magának:

- (3)36 – Min fälän patšanïñ atïnï, fälän šähärdän idem, mine urlap šušï diyü bu irgä alïp kilde.χ ĵ
’Én egy bizonyos padisah asszonya voltam, egy bizonyos városból, emgem elrabolván eme sárkány (diyü) e 

helyre hozott.’

 A küzdelem (csak az (1) sárkánnyal). A küzdelem két menetből áll (1–2), a kettő közé ékelődik a mese 

szövegében a [→ Párbeszédek II.], valamint az 1/a. 

1.  Diyü yegetneñ bu süzlärene gar’länep, urïnïnnan sikerep totïp šul uk sägat’ mäydanga ïgïp alïšïrgač  

totïndïlar. Šulkadär alïštïlar – tigez – tümgäkkä, tümgäkle irläp karašakka äylänep bettelär. Ozak alïšaĵ  

torgannan soñ, yeget diyüne kütärep alïp ïrgïtïp ibärgän ide, diyü kilep, tezenä kadär irgä battï. Diyüneñĵ ĵ  

a uï kilep, sikerep totïp, yegetne totïp irgä kütärep bärgän ide, bil kadär irgä battï. Soñra, yegetneñ a uïč ĵ ĵ č  

kilep:

– Yuk, bezdä alay bärmilär, menä bolay bärälär, – dip, diyüne kütärep alïp irgä bärgän ide, bil kadär irgäĵ ĵ  

battï. Šulay ni ätle alïšsalar da, bersen-berse ïñe almadï.χ ĵ
’A sárkány (diyü), a legénynek e szavaitól [→ Párbeszédek I.] megsértődve, helyéről felugorván, abban a 

pillanatban  a térre  kimenve fogáshoz  kezdenek37.  Olyannyira  birkóztak,  hogy végül  úgy tűnt,  mintha – 

egyforma  –  buckává,  zsombékká  változtak  volna.  Miután  sokáig  birkóztak,  a  legény  a  sárkányt  (diyü) 

felemelvén elhajította, a sárkány (diyü) a térdéig süppedt a földbe. A sárkány (diyü) nagyon mérges lett, 

36 Az első két esetben (1), (2) nem szerepel ilyen szövegrész.
37 A tatár varázsmesékben a hős és a sárkány közötti küzdelemnek többféle megnevezése, illetve formája van: 
alïš-,  sugïš-,  köräš-,  atïš-.  Az  alïš-t  ’fogás’-nak fordítjuk,  ez néhány mesében a  köräš- típusú küzdelemmel 
kapcsolatban, annak kezdeteként szerepel, ugyanakkor van, ahol önállóan. A sugïš-t ’harc’-ként adjuk vissza, ez 
általában valamilyen fegyverrel  vívott  ütközetet  jelent,  néhány esetben azonban ’ütés’  jelentésű.  A  köräš- a 
tatárok között ma is élő sport – a küzdő felek egymást megfogva földhöz vágják. Az atïš- hasonló verekedési 
mód, jelentése: ’vetés, hajítás’.

21



kiugorván,  a  legényt  megfogva,  felemelve,  a  földhöz  hozzácsapta  (verte),  [a  legény]  a  földbe  derekáig 

süppedt. Aztán a legény lett mérges:

– Nem, nálunk nem így verekednek, hanem emígy verekednek – mondván a sárkányt (diyü) felemelvén a 

földhöz vágta (verte), a derekáig a földbe süppedt [a sárkány]. Emígy akárhogy is birkóztak, egyikük sem 

tudott győzni.’

1.a. – Diyüneñ öyindä ike östäl bar ide. Bersenä üze genä utïrïp ašïydïr ide. Iken esenä kilgän kunaklarïnč  

utïrtadïr ide. Diyüneñ atïnïnnan ašarga aš, e ärgä su soradï. Diyüneñ ike törle suï bar ide – berse älχ č χ  

kertä torgan, iken ese äl kitäre torgan. Diyüneñ atïnï, ešne añlap, diyügä äl kiterä torgan sunï salïp,č χ χ χ  

birgän ide, diyü e ügä bögelep töšte. Šul uk säga’t diyü ešne sizep, atïnïna karap:č χ
– Sez mine bügen arap itäsez ikän, – dide. Üterergä teläsä dä, yegettän kurkïp, atïnïn üterergä kïymadï.χ χ
’A sárkány (diyü) házában két asztal volt. Elsőjéhez maga ült,  hogy egyen.  A másodikjához az érkezett 

vendégeket ültette. A sárkány asszonyától enni ételt, inni vizet kért. A sárkánynak (diyü) kétféle vize volt – 

az egyik erőt adó (hozó), a másikja erőt elvevő (vivő). A sárkány asszonya a dologra ügyelvén, a sárkánynak 

az erőt elvevő (vivő) vizet tette, a sárkány (diyü), amint ivott, összegörnyedve leesett. Abban a pillanatban a 

sárkány (diyü) a dolgot megérezve asszonyára nézve:

– Ti engem ma elpusztítotok – mondja. Ha meg is akarta ölni, a legénytől félvén, asszonyát megölni nem 

merte.’

2. Soñra diyü belän yeget, sa raga ïgïp, tagïn alïša bašladïlar. Yeget diyüne kütärep ber ïrgïtïp bärgän ide,χ č  

diyü bašlarïna kadär irgä battï. Šul wakït yeget, almas kïlï ïn ïgarïp, diyüneñ tugïz bašïn tugïz irgä kisepĵ č č ĵ  

tašladï da üze sarayga kerde.

’Aztán a sárkánnyal  (diyü)  a  legény a mezőre kimenvén,  újra  birkózáshoz fogtak.  A legény a sárkányt 

felemelve egyet hajítva dobta (verte), a sárkány (diyü) a fejeiig a földbe süppedt. Akkor a legény gyémánt 

kardját kihúzva, a sárkánynak (diyü) harminc fejét levágva harminc felé (helyre) dobta, maga meg bement a 

palotába.’

o Párbeszédek (csak az (1) sárkánnyal):

 I. A küzdelmet megelőzően:

- diyü ... χatïnïna kïčkïrïp:

– Kaya, adämi zat kilgän ikän. Nigä kunak itmisez? – dide.

Yeget aña karšï:

– Min ač tügelmen. Min barï sineñ kanïña susap kïna kildem. Kaya, tor, äydä čïgïp alïšïyk, – dide.

’... a sárkány ... asszonyának kiabálván:

– Nohát, ember nemű jött! Miért nem látod vendégül? – mondta.

A legény ezzel szemben:

– Én nem vagyok éhes. Én csak a te véredre szomjazom, azért jöttem. Nosza állj fel, rajta, menjünk 

ki, birkózzunk meg (fogjunk) – mondta.’

 II. A küzdelem közben:

- Soñra diyü:

– I yeget, inde bernikadär alïšïk, ber-berebezne iñe almadïk. Min bik a ïktïm, beraz ašap ïgïym, –ĵ č č  

dide.

Yeget diyügä:
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– Oyatsïz, üzeñ genä ašarga oyat tügelme? Min dä arïdïm, älem bette. Mine dä alïp ker, – dide.χ
’Aztán a sárkány (diyü):

– No, legény, lám, akárhogyan birkózunk, egymást legyőzni nem tudjuk. Én nagyon megéheztem, 

egy kicsit hadd menjek ki enni – mondta.

A legény a sárkánynak (diyü):

–  Szégyentelen,  csak  magad  ennél,  nem  szégyelled  magad?  Én  is  elfáradtam,  erőm  elfogyott. 

Engem is vigyél – mondta.’

Altïn bašlï, kömeš beläkle (Aranyfejű, ezüstkarú)

ïlanĵ  

 Háromfejű:

-  Ö  bašlï ïlan ï gïrïp kilä …č ĵ ĵ
’Háromfejű  kígyó ( ïlanĵ ) sziszegve jön …’

 Vízben él, vihart kavar:

- … kül bolgana, dawïl kuba… „Xäzer ïlan ïga, su aykala bašladï” di kïz.ĵ č
’… a tó megzavarosodik, vihar támad … „Most jön ki a kígyó ( ïlanĵ ), a víz háborogni kezdett” mondja a 

lány.’

 Minden nap egy lányt követel, ezeket fel is falja:

-  … här könne ber kïznï ïlan ašïy, di. Xäzer irat patša kïzïna itte,  di. „Ägär kïzïñnï birmäsäñ, bötenĵ č ĵ  

šähäregezne hälak itäm” dip äytä.

’ … minden napra egy lányt a kígyó ( ïlanĵ ) megeszik, mondja. Most a sor a padisah lányára ért, mondja. 

„Ha lányodat nem adod, az egész városotokat elpusztítom” mondván szólt [a kígyó].’

 Elpusztítása:

- Šunnan totïnalar bolar sugïšïra. Yeget ïlannï turïy da bašïn kisep aska kuya, koyrïgïn öskä. Bik zur berĵ  

öyem bula bu.

’Eztán nekifognak ezek, hogy megharcoljanak. A legény a kígyót ( ïlanĵ ) felaprítja, fejét levágva alulra teszi, 

farkát felülre. Egy nagyon nagy halom lett ez.’

Aučï (Vadász)

aždaha

A mesében három sárkány szerepel, ezeket a szövegben szereplő sorrendjük alapján (1–3) számmal láttuk el. 

Ahol nem szerepel szám, ott a mesében általában van szó a sárkányról.

 Hatalmas méretű:

- (1) Menä ber zaman urmannarnï šaulatïp aždaha  kilä.

’Íme egy idő múlva hegyeket zúgatva jön a sárkány (aždaha).’

 Többfejű:

- (1) …altï bašlï aždahanï üterä.

’… a hatfejű sárkányt (aždaha) megölte [a hős].

(2) Aždahanïñ monïsï tugïz bašlï: tegennän kuätlese kilä inde.

’ Ez a sárkány (aždaha) kilencfejű: amannál erőteljesebben jön.’
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(3) Busïsï aždahanïñ tagï da zurïsï bit inde, unike bašlïsï.

’Hisz ennek a sárkánynak (aždaha) van még nagyobbja is, tizenkétfejűje.’

 A városra38 támad, emberáldozatokat kér (hogy azokat megegye):

- Bezneñ šähärne aždaha arap itä. Kön dä ber kešene ašap kitä. Bügen aždaha  mine ašarga kilä. Moñar ïχ č  

irat belän kilep tordïlar. Bütän kešelär ašalïp bette. Xäzer bezgä, patša kïzlarïna, irat itte.č č ĵ
’Városunkat sárkány pusztítja. Naponta egy embert megeszik. Ma a sárkány (aždaha) azért jön, hogy engem 

megegyen.  Eddig sorban jöttek.  Az összes  embert  megette  (megevését  befejezte).  Most ránk,  a  padisah 

lányaira került a sor.’

 A leendő áldozat egy erdei kis házban várja a sárkányt:

- (1) … urmanda tora. Šunda gïna teläsä ni totïp ašïy, e ä. Bu, yöri-yöri, barïp ïga ber ke kenä öy yanïna.č č č  

Ut yaktïsïna kilä bu. Kilep endäšä täräzäsennän. Monda ber patša kïzï utïra ikän.

’… [a hős] az erdőben él. Itt, ha valamit megkíván, megfogván eszi, issza. Ez [a hős] megy-megy, egy kicsi 

ház mellé érkezik. Tűz fényéhez ér ez. Jővén [a ház] ablakából megszólítja /valaki/. Egy padisah lánya ül 

ott.’

(2) … patšanïñ urtan ï kïzï barač . Bara da, älege öygä kerep, aždaha kilgänne kötep utïra.

’… a padisah középső lánya megy.  Amint megy, abba a házba bemenvén, a sárkány (aždaha) jövetelére 

várakozik.’

(3) Patšanïñ olï kïzï bara da kerep utïra älege öygä.

’A padisah legidősebb lánya megy és abba a házba bemevén leül.’

 A hős, a sárkány fejét levágva pusztítja el azt:

-  (1)  ïga da,  etläre belän  bergäläp,  altï  bašlï  aždahanï  üterä.  Üterä dä bašïn zur  taš  astïna bastïra,Č  

gäüdäsen zur suga tašlïy.

’Kimegy [a hős], kutyáival  együtt  a hatfejű sárkányt  (aždaha) megöli. Amint megölte,  fejét nagy kő alá 

benyomja, testét nagy vízbe dobja.’

(2) eget, etlären alïp ïga da, üterä bu aždaha nï. Bašïn zur taš astïna bastïra, gäüdäsen zur suga sala.Ĵ č
’A legény kutyáit vévén ahogy kimegy, megöli ezt a sárkányt (aždaha). Fejét nagy kő alá benyomja, testét 

nagy vízbe dobja.’

(3)  Kerä bašlagan ide, au ï etlären alïp ïga da sugïša da bašlïylar. Bolar bik azap belän genä üterälärč č  

monï. Etlärneñ on börtege sanïn a tir ïga. Bik zur aždaha  bula bu. Ütergä , au ï aždaha nïñ bašïn zur tašĵ č č č č  

astïna kïstïra, gäüdäsen sala zur suga.

’Ahogy  [a  sárkány]  belépett  volna  (kezdett  bemenni),  a  vadász,  kutyáit  fogva  kiment,  rögtön  harcba 

kezdenek.  Ezek  nagy  kínnal  megölik  azt  [a  sárkányt].  A  kutyákból  annyi  izzadtság  jön,  amennyi  a 

szőrtüszőjük. Egészen nagy sárkány (aždaha) lévén ez. Amint megöli a vadász, a sárkány fejét nagy kő alá 

beszoríttatja, testét nagy vízbe dobja.’

 Miután elpusztul, fogai tovább élnek, ezek a hőst el tudják pusztítani:

- (3)Bolar kürmägändä, aždahanïñ ike tešen alïp tïga bu. Aždaha üze ülsä teše ülmi ikän anïñ. Bu aždaha  

tešen alïp kayta da kilengä äytä: „Enemä üzem äyim e urïnnï”, – di. Bu urïnnï äya dä eneseneñ yatasïĵ č ĵ  

töšenä ike aždaha  tešen tïgïp kuya. egetneñ yatuï bula, aždaha tešläre monïñ kolagïna kilep tä kerä. ÜteräĴ  

bit monï.

38 A tatár meseszövegekben szereplő šähär ’város’ (iráni jövevényszó) olyan helyet jelöl, amely emberek által 
lakott, saját vezetővel rendelkezik (ez leggyakrabban a szintén iráni jövevényszóval megjelölt padisah).
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’Amikor ezek [a padisah lányai] nem látták, a sárkánynak (aždaha) két fogát eltette ez [a nővér]. A sárkány 

maga ha meg is halt, foga meg nem halt ennek. Ez [a nővér] a sárkány fogát véve, amikor visszatért, a 

menynek  mondja:  „Öcsémnek  magam ágyazok”,  mondja.  Ez  ágyazván  pedig  öccsének  fekhelye  elülső 

részére két sárkányfogat becsúsztatott. Amikor a legény lefekszik, a sárkány (aždaha) fogai ennek fülébe 

bemennek. Megölik bizony azt [a legényt].’

Au ï yeget häm änleklärč ĵ  (A vadászlegény és az állatok)

diyü / diyü pärilär / diyü pärise / päriye

 Lakhelyük a tengeren átvezető hídon van:

-  Baralar-baralar bolar,  bara torga , itälär  diñgez buyïna. Diñgez buyïna kilgen itsälär,  ber tar gïnač ĵ ĵ  

küper kebek närsä kergän diñgezgä. ... Barïp kersä, kürä bu: küper e kä taba kiñäyip kitkän. Üze bik takïr,č  

bik äybät itep korïlgan. Urtada bik zur ber kiyiz ïzba da bar. Ïzbanïñ artïna ber koyï kebek närsä buragan.  

Ärle-birle yörde bu. Ber ambarnï a ïp karadï.  Ambarda ber sarï  aygïr tora. Muyïnïnda kamït,  yanïndač  

epläre, sabanga igärgä äzerlängän kebek. Aygïr üze bik zur da, bik matur da.ĵ ĵ χ
’Mennek-mennek ezek [a vadász, a húga, és a vadász állatai], ahogy mennek /egy/ tenger partjára érnek. 

Ahogy a tenger partjára érnek, egy keskeny híd-féle valami a tengerbe vezet. ...  Ahogy rámegy [a vadász] 

látja ez: a híd befelé kiszélesedik. Maga nagyon sima, nagyon szépen épített. Középen egy nagyon nagy 

nemezház is van. A ház mögött egy kút-féle valami van kidöntve. Ide-oda dűlt (járt) ez. Egy hombárt próbált 

kinyitni. A hombárban egy sárga csődör áll. Nyakán hám, oldalán kötelek, mintha eke elé befogásra lenne 

előkészítve. A ló maga nagyon nagy és nagyon szép is.’

 Házukban ember képében vannak:

-  Ïzbada dürt yeget utïra. Bolar aučïga šakkatïp kütärelep karadïlar. Aučï yegetneñ küzlärendä ut yana,  

arslan küze kebek. Tege yegetlärneñ berse sikerep tordï da „uf” itep katï gïna suladï. Yänä öčese tordï ayak  

östenä. Dürsete dä diyü päriläre ikän bolar.

’A házban négy legény ül. Ezek a vadászra rácsodálkozván, próbáltak felállni. A vadászlegény szemeiben 

tűz ég, mintha oroszlán szeme volna. Amaz legények egyike felugrott és „uf, erősen fújtatott („uf” csinálván 

erősen lélegzett). A másik háromja is lábra pattant. Ezek mind a négyen sárkányok (diyü pärilär) voltak.’

 Ember felesége van (csak a 4. sárkány):

- Koyïdan čïkkač, diyü pärise kïznï χatïnlïkka ala.

’A kútból kijőve a sárkány (diyü pärise) a lányt asszonnyá teszi39.’

 A küzdelem:

1. A négy sárkánnyal:

- Šunnan totïndïlar bolar köräšergä. Yeget bersesen bik katï kütärep bärde, anïsï älsez buldï, utïrdï kïrïygaχ  

kitep. Iken ese totïndï. Köräšälär. Yeget anï da küpergä bärep, kabïrgasïn sïndïrdï. Ö en ese totïndï. Monïč č č  

da bik katï suktï, imgätte inde. Ö ese dä kïrïyga kitep utïrdïlar. Bolarnïñ sugïšïrlïk kö läre kalmadï inde.č č  

Yäne dürten ese totïndï. Ö  sägat’ köräštelär, yïgïša almïylar: au ï yeget tä ala almïy, tege dä ala almïy.č č č  

Šunnan soñ tege ö  diyü dä äl alïp kilep totïndïlar yegetkä. „Äy, Taštauranïm, Aybagarïm, Sakkolagïm”, č χ −  

di  au ï,  bik  arïdï  inde.  Tegelär,  ïlbïrlarïn  özep,  barïsï  da  monïñ  yanïna  kilep  ittelär.  Ayu  kilgä  ükč č ĵ č  

39 A χatïnlïkka al- szó szerint ’asszonysággá / asszonyságba (el)vesz / fogad’. Ez a kifejezés nincs meg a TaRS-
ban sem (már a χatïnlïk sem szerepel), és nincs meg Bálintnál sem.
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diyülärne tukmaklïy bašladï. Totkan ber töšennän özep ala ayu. Büre anïñ özep atkan iten ašïy tora. Šulay  

itep, ö  diyüne yuk ittelär bolar. Totalar da soñgï diyüne koyïga salalar.č
’Ezután  [→ Párbeszédek  I.]  birkózáshoz  fogtak  ezek.  A legény egyiküket  nagyon  keményen  felemelve 

/földhöz/ verte, az erőtlenné vált, oldalra menve leült. Másodikjához fogott. Birkóznak. A legény azt is a 

hídhoz  verve  /annak/  bordáját  törte.  Harmadikjához  kezdett.  Ezt  is  nagyon  keményen  ütötte, 

megnyomorította. Mindháromja oldalra menve leült. Ezeknek harci ereje nem maradt. Hozzáfogott még a 

negyedikükhöz. Három órán át birkóztak, egymást legyőzni nem tudják: a vadászlegény sem talál fogást, az 

[a sárkány] sem talál fogást. Azután az a három sárkány (diyü) is erejét visszanyerve a legényre támad. „Hej, 

Tastauranom, Ajbagarom, Szakkolakom,” mondja, a vadász, már nagyon elfáradt. Ezek láncaikat elszakítva, 

mindegyike  ehhez  odaér.  A  medve  amint  jött,  a  sárkányokat  (diyü)  máris  döngölni  kezdte.  Amelyiket 

megfogja, mellétől leszakítja a medve. A farkas, annak leszakított, odadobott húsát eszi. Így téve három 

sárkányt eltűntetnek ezek. Megfogják az utolsó sárkányt (diyü) is, a kútba dobják.’

2. A kútból szabadult sárkánnyal:

- Bolar šunnan tagïn totïnalar diyü belän sugïšïrga. Ni ek itse dä itte, yeget diyüne tagïn iñde. Šul agïndač ĵ č  

Taštauran telgä kilde: „Monï özgälik, yugïlsa kotïlda almabïz”,  dide. Taštauran tegeneñ tänen kayïrïp-−
kayïrïp ata. Yörägen dä tartïp ala, üpkä-bawïrï belän. Alarnï büregä birä. Büre ašïy. Busï da tegeläre kebek  

betä.

’Ezek aztán megint birkózáshoz fognak a sárkánnyal (diyü). Akárhogy is volt, a legény a sárkányt (diyü) 

megint  legyőzte.  Ekkor  Tastauran  megszólalt  (nyelvhez  jött):  „Ezt  tépjük  szét,  mert  ha  nem,  nem 

menekülhetünk” mondta. Tastauran annak testét hajlítva-hajlítva dobja. Szívét is húzza, tüdejével-májával 

együtt. Azokat a farkasnak adja. A farkas eszi. Emez is azokhoz hasonlóan elfogy.’

 Elpusztulása után csontjával még ölnek (csak a 4. sárkány):

- Señlese šul agïnda abzasïna kürsätmi ä, diyüneñ ike sïyragïn urlap kala. Ul sïyraklarnï inde kiyiz ïzbadač č  

torganda,  yïlïy-yïlïy  ïškïp,  bez  kebek  yasagan.  ...  Urïn  äygändä,  tüšäk  astïna  diyüneñ  tege  bez  kebekĵ  

ne kärep kalgan sïyragïn tïgïp kaldïra. Kiyäü urïnï äzerlände. Abzasï kerde kiyäü bulïp. Xatïnï belän urïñač χ  

yattïlar. Abzasï šul urïnda tañ atkan ï ülde dä.č
’Húga ekkor, anélkül, hogy bátyjának megmutatta volna, a sárkány (diyü) két lábszárcsontját ellopja. Miután 

azokat a lábszárakat  a nemez házba tette,  sír-sír  dörzsölve, árat  (mint  az ár)  csinál.  ...  Az ágyat  miután 

megvetette, a derékalj alá a sárkánynak azt az ár-féle elvékonyodott lábszárát bedugta. A vőlegény ágya 

elkészült.  A  bátyja  bement,  vőlegény  lévén.  Asszonyával  az  ágyba  feküdtek.  Bátyja  abban  az  ágyban, 

mikorra hajnal lett, meg is halt.’

o Párbeszédek:

 I. A vadász és a sárkány-legények között:

 − Yeget, sin monda nišläp yöriseñ?  di, berse äytä.−
 Menä auga ïkkan idem dä sezneñ tamašagïznï kürergä kerdem,  di yeget.− č −
 Yeget, sinneñ bašïñ ö me, dürtme?  di tege diyü.− č −

Au ï yeget äytä:č
 Minem bašïm ber gene tügel, biš bašïm bar minem,  di.− −

Pärilär üzara üz tellärendä söyläšälär. Bu alar telen belmi. Šunnan ber diyü päriye äytä:

 Bezneñ ašïysïbïz kilgän ide, sine totïp ašïybïz bez,  di.− −
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 Kö egez itsä,  di yeget,  ašarsïz,  di.− č ĵ − − −
Bu au ï yeget bik kuätle bula. Berse äytä:č

 Alïšmï, atïšmï?  di.− −
Yeget äytä:

 Miña alïš kiräk,  di.− −
’− Legény, te ide hogyan jöttél? − mondja, egyikük szól.

− Hát, vadászatra mentem és hogy a ti szórakozásotokat lássam, azért jöttem − mondja a legény.

− Legény, a te fejed három-e, négy-e? − mondja az a sárkány (diyü).

A vadászlegény mondja:

− Az én fejem nem egy, öt fejem van nekem − mondja.

A sárkányok (päri) maguk között saját nyelveiken beszélgetnek. Ez [a legény] azok nyelvét nem tudja. 

Ezután egy sárkány (diyü päriye) azt mondja:

− Nekünk ehetnékünk van, téged megfogván megeszünk mi − mondja.

− Ha erőtök elég − mondja a legény − megesztek − mondja.

Ez a vadászlegény nagyon erős lévén. Egyikük mondja:

− Fogás-e, ütés-e? − mondja.

 A legény mondja:

− Nekem fogás kell − mondja.’

 II. A sárkány és a húg között:

Šul agïnda koyïdan ber tawïš kilä: „Äy, kïzïm, ambarda sarï aygïrïm bar. Šunï kiterep eben koyïgač ĵ  

tašlasana, šušïnnan ïksam, min sineñ kiyäweñ bulïr idem”,  di.č −
’Ekkor a kútból egy hang jön: „Ej lányom, a hombárban van egy sárga csődöröm. Azt idehozván, ha 

fonalát a kútba dobnád, innen kijönnék, én a te vőlegényed lennék” – mondja.’

Čäčäk külmäk (Viráging)

aždaha / diyü päriye

A mesében három sárkány szerepel, ezeket a szövegben szereplő sorrendjük alapján 1–3 számmal láttuk el. 

Ahol nem szerepel szám, ott a mesében általában van szó a sárkányról.

A harmadik sárkány a mese utolsó részében (AaTh 325 III–IV) már nem sárkányként (aždaha / diyü päriye) 

szerepel,  hanem  yeget (’legény’),  illetve  yuχa40 megnevezéssel.  Ezt  a  részt  nem  vettük  fel  anyagunkba,  a 

megnevezés  mellett ugyanis a szerepkör is alapvetően változik meg.  Azt is meg kell itt  jegyeznünk,  hogy a 

harmadik  sárkányra  jellemző  átváltozás sokkal  inkább  „kapcsolás-technikai”  elem,  mint  a  sárkányalak 

tulajdonsága. Ez a momentum ahhoz segíti a mesélőt, hogy az AaTh 300-as típusból a mese menetét átvezesse 

az AaTh 313-as típusba.

 Vízben él, többfejű, a vízért cserébe emberáldozatot kér:

- (1) … bezdä, di, ide bašlï aždaha  yata suda, di, berkemgä dä su birmi, di, tönlä ber iläk birä, di, artïgïnĵ č  

birmi, – di.

40 A tatár  yuχa jelentései a TaRS-ban. ’1) mnogogolovaja zmeja (mifičeskoe čudovišče,  požirajuščee ljudej i  
životnyh); 2) licemer; podliza; zlovrednyj čelovek;   yuχa yïlan a)  mif. Vasilisk; b)  peren.  Licemernyj čelovek, 
zlovredníj čelovek’ (TaRS 697).
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’… nálunk, mondja, hétfejű sárkány leledzik a vízben, mondja, senkinek sem ad vizet, mondja, naponta egy 

vödör vizet ad, mondja, többet nem ad – mondja.’

- –… ul aždaha iratlap keše ašïy, di. Ansïz ber gramm da su birmi ul, di. Bügen patša kïzïna irat ...č č
’–… az a sárkány (aždaha) sorban megeszi az embereket, mondja. A nélkül egy gramm vizet sem ad az, 

mondja. Ma a sor a padisah lányán /van/ …’

(2) – Bar, äbi, barïp al su, aždaha bette, – di.

– Yuk, ulïm, alar iratlašïp ïgalar, di. Bügen ide bašlïsï ide, di äzer anïñ tugïz bašlïsï ïga, di. Bügenč č ĵ χ č  

patšanïñ iken e kïzïna irat, di. Ö  kïzïn da ašïy äzer, ö  aždaha – di.č č č χ č
’– Menj anyó, menvén végy vizet, a sárkánynak vége – mondja [a legény].

– Nem fiam, azok sorjában jönnek ki, mondja. Ma a hétfejű (hétfejűje) volt, mondja, most pedig a kilencfejű 

(annak kilencfejűje) jön ki, mondja. Ma a padisah második lányára ért a sor, mondja. Három lányát megeszi 

most három sárkány (aždaha) – mondja.’

(3) –Menä äzer, di, unike bašlï diyü päriye mine ašarga tiyeš, – di. Bu kïz belän utïralar söyläšep, aždahaχ  

kilep itä yartï tönnärdä.ĵ
’Ím most, mondja, a tizenkét fejű sárkány (diyü päriye) engem meg kell, hogy egyen – mondja. Ezzel a 

lánnyal [a hős] leül beszélgetve, a sárkány éjfélkor megérkezik.’

 Ellenfelét (is) megeszi (csak a (3) sárkány):

-  Aždaha yegetne ašïy, söyägen ašarga kušmadï inde, söyägen ašamadï. ...  Aždaha atnïñ iyär astïndagï  

sumkaga yegetneñ söyäklären sala ...

’A sárkány a legényt  megeszi, a csontok megevése nem volt megengedett, a csontot nem ette meg. ... A 

sárkány a ló nyerge alatt lévő táskába beleteszi a legény csontjait ...’

 Legyőzése; fejét nagy kő alá teszik / legyőzés és megkegyelmezés:

- (1) Šulay digä , yotïp ibärim digän ide aždaha, yeget kïlï ïn tottï da, tegeneñ awïzïna kerep, urtalay yarïpč ĵ č  

ut ïktï. Aždaha  selkengän ide – urtalay yarïldï.č
Yarar. Xäzer bu aždahanïñ bašlarïn apkalïy da taš astïna kïstïrïp kuya inde, zur taš astïna.č
’Amint ezeket mondja [→ Párbeszédek II.], „elnyelem (elkezdem elnyelni)”, mondja a sárkány (aždaha), a 

legény kardját  tartotta  és  annak  [a  sárkánynak]  szájába  bemenve  kettévágta,  tűz  csapott  ki.  A sárkány 

(aždaha) megrázkódott – kettévált (kettévágódott).

Rendben. Most ennek a sárkánynak fejeit lecsapja és kő alá szorítja (szoríttatva rakja), nagy kő alá.’

(2) Bolar totïnalar köräšergä. Aždahanï iñä tege malay. Üterä. Tugïz bašïn da aba da taš astïna kïstïrïpĵ č  

kuya. Gäüdäsen turaklap suga ïrgïta.

’Ezek birkózni kezdenek. A sárkányt (aždaha) legyőzi az a legény. Meghal. A kilenc fejet is lecsapja és kő 

alá szorítja. Testét apróra vagdalva a vízbe hajítja.

(3) Totïnalar sugïšïrga. Bu yeget tämam arïga , bašlarïn abïp özä bašlïy. Unber bašïn aba, berse kalga ,č č č č  

aždaha yalïna äzer, kaldïr mine, zinhar, di, min siña timäm, diχ , siña tegeläy-bolay süz salmam, di äzerχ  

kaya kuysañ, šunda kuyarsïñ, di. Nišlätsäñ ešläterseñ, tik ber bašïmnï kaldïr, – di. Bu älli inde, ber bašïnĵ  

kaldïra. Aždaha nï patšaga alïp bara. uyïn podval yasatïp, šul podvalga yabïp kuyalar monï.Č
’Ezek  nekifognak  a  küzdelemnek.  Ez  a  legény,  miután  jól  kifáradt,  a  fejeket  lecsapva  aprítani  kezdi. 

Tizenegy fejet lecsap, egy maradt, a sárkány esdekel most, hagyd nekem, kérlek (szíveskedj), mondja, én 

hozzád nem nyúlok / nem érintelek, mondja, neked így-úgy szavam adom (szót nem vetem el) mondja, most 
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ahová küldenél / rendelnél41 oda küldj, mondja. Tégy, amit gondolsz, csak egy fejemet hagyd meg – mondja. 

Ez megsajnálta, egy fejét meghagyja. A sárkányt (aždaha) a királyhoz viszi. Öntöttvas pincét készíttetvén, 

ebbe a pincébe bezárják ezt.’

 Átváltozása42 (csak a (3)):

3. - ... tege aždaha šundïy da matur yegetkä äylängän. Anïñ kebek yeget dön’yada yuk, šundïy matur. Tege  

kïznïñ küze kïzïga bit moñarga.

’...  az  a sárkány ilyen  szép legénnyé  változott.  Ilyen  szép legény a világon sincs,  olyan  szép.  Annak a 

lánynak [a hős felesége] a szeme vágyakozik nagyon ez iránt.’

o Párbeszédek:

 I. A hős és a sárkány. A hős több vizet is vihet, mint a helybeliek:

- Ike iläk ala da bu bara suga. Tege aždaha  ïga ide.č č
– Nišläp ike iläk totïp kildeñ? – di.č
– Min, di, kunak, ittän kilgän keše, di, e äsem kilä, ašïysïm kilä minem, a  min, – di.č č č
– Yarïy, kunak bulsañ al ike iläk.č
’Két vödröt vévén pedig ez [a hős] megy a vízhez. Az a sárkány kijön.

– Hogyhogy két vödröt fogván jöttél? – mondja.

– Én, mondja, vendég, idegenből jött ember vagyok, mondja, inni szeretnék, enni szeretnék, éhes vagyok, 

mondja.

– Rendben, ha vendég vagy, végy két vödörrel.

 II. A sárkány és a hős a birkózás előtt:

- (1)… aždaha  da ïgïp itte dä iškene a tï.č ĵ č
– Patša, di, berne sorap, ikene ibärgän, – di.ĵ
Kïz ïlïy inde äzer. Tege bez belän törtergä älli yegetkä.ĵ χ ĵ
Yarar, küp wakït ütmäde – kïznïñ yäše tama tegeneñ bitenä – malay uyana bit.

– Fu, di, soñga kalganmïn, di, nišläp irtäräk uyatmadïñ? – di.

Aždaha tagïn:

– Patša, berne sorap, ikene ibärgän miña yotarta, – di.ĵ
Malay äytä:

– Berse belän dä tïgïlïrsïñ, berse dä ütä almas äle, – di.

’… a sárkány pedig, ahogy kijön, kinyitotta az ajtót.

– A padisah, mondja, bár csak egyet kértem (egyet kérvén), kettőt küldött – mondja.

A lány sír most már. Azzal az árral / tűvel sajnál a legénybe beleszúrni.

Rendben, sok idő nem telik bele, a lány könnycseppe amannak arcára /hullik/, a fiú felébred már.

– Fú, mondja, túl sokáig maradtam, mondja, miért nem ébresztettél korábban? – mondja.

A sárkány megint:

– A padisah, bár csak egyet kértem (egyet kérvén), kettőt küldött nekem, hogy megegyem – mondja.

41 A tatár  kuy-  jelentései  a  TaRS-ban:1)  klast’,  položit’,  stavit’,  postavit’  vstavljat’,  vstavit’;  2)  pridelyvat’, 
prideljat’; 3) ostavljat’, ostavit’ pro zapas / na razvod; 4) devat’, det’, klast’, položit’; 5) naznačat’, naznačit’, 
stavit’, postavit’ (TaRS 302).
42 A tatár folklórban ismert a kígyó > sárkány > yuχa (~ yïlan) átváltozások sora, a tatTh2 idéz egy népi szólást 
is: „Yïlan yüz yäšäsä – aždaha. / Meñ yäšäsa yuχa bulïr.” (tatTh2, 12 < Tatar χalïk mäkal’läre.1. Tom. Kazan, 
1959, 572) ’A kígyó, ha száz éves – sárkány / ha ezer éves yuχa lesz’.
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A fiú azt mondja:

– Egyen is fennakadsz (eldugulsz), egyik sem jut át /a torkodon/ – mondja.

(2) Yartï tönnärdä tege aždaha ïga. Kilä.č
– Fu, di, patša, berne sorap, ikene ibärgän, – di.ĵ
– Yarar-yarar, di, berse dä tamagïña utïrïp sineñ, – di.

– Alïš barmï, di, köräš barmï, – di, aždaha  äytä, – daway köräšäbez alaysa, bik kö le bulsañ, – di.č
– Daway, – di tege yeget. – Bula köräšergä, – di.

’Éjfélkor pedig, az a sárkány kijön. Jön.

– Fú, mondja, a padisah, egyet kértem (kérve), kettőt küldött – mondja.

– Rendben-rendben, mondja, egy is a torkodon akad neked – mondja.

– Fogás lesz-e, mondja,  birkózás lesz-e – mondja, a sárkány [így]  szól – gyerünk birkózzunk ha ilyen 

nagyon erős vagy – mondja.

– Gyerünk – mondja az a legény. – Legyen birkózás – mondja.’

(3) – Fu, padša, di, berne sorap, ikene ibärgän, – di.ĵ
– Berse dä tamagïña utïrïr, – di.

– Yä, äydä sugïšabïz.

’– Fú, a padisah, mondja, egyet kértem (kérve), kettőt küldött – mondja.

– Egy is a torkodon akad – mondja [a hős].

– No, rajta, harcoljunk.’

 III. A sárkány (3) és a királylány (a hős felesége):

- Ä , sin, šunïñ belän torasïñmï? – di, aždaha äytä. – Anïñ ä äk külmäk belän ä äk ïštanï gïna bar, di,χ č č č č  

šunïñ belän genä kö le bulïp yöri ul, di. Anïñ bolay hi  kö e yuk, di. Menä sin miña barsañ, di minemč č č  

üzemneñ kö em i masa, – di.č č
– Ä ni ek barïrga soñ siña? – di, kïz äytä. – Ni ek anï üterergä, anï iñep bulmïy bit. – di.č č ĵ
– ä äk külmägen al sin anïñ. – di.Č č
– Anï ni äk alïrga? – di, kïz äytä.č
Aždaha aña:

– Mun a kergäne yuk bit anïñ sineñ belän, – di.č
– Yuk, – di.

– Menä yaktïr mun a, di, barïgïz mun aga, di, üpkälägän bul, di, mine yaratmïysïñ, tegeläy-bolay, minemč č  

belän mun a kermiseñ, ällä kemnär belän kerep yöriseñder sin mun a, dip, üpkälägän bul, – di.č č
’Eh te, emezzel élsz együtt? – mondja, a sárkány szól. – Annak viráginge és virágnadrágja van, mondja, 

ezek miatt olyan erős az, mondja. Annak amúgy ereje egyáltalán nincs, mondja. Ím te, ha hozzám jönnél 

(mennél), mondja, az én saját erőm legalább akkora – mondja.

– Aztán hogyan jöhetnék hozzád? – mondja, a lány szól. – Hogyan lehetne megölni őt, hiszen nem lehet 

legyőzni – mondja.

– Annak virágingét vedd el te – mondja.

– Azt hogyan vehetném el – mondja, a lány szól.

A sárkány (aždaha) annak:

– Ugye a fürdőbe veled együtt ő nem megy be – mondja.
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– Nem – mondja.

– Ím fűtsd föl a fürdőt, mondja, menjetek a fürdőbe, mondja, haragos légy, mondja, engem nem szeretsz, 

így, s úgy, ha velem a fürdőbe nem jössz, akkor másokkal szoktál te a fürdőbe menni, mondván haragos 

légy – mondja.’

 IV. A sárkány (3) és a hős között. A hős elpusztítása:

- Xäzer inde aždaha monïñ yanïna mun aga kilde, išekkä bašïn saldï:č
–  Menä  äzer  min  sine  totam,  di,  tege  wakïtnï  bulmagan  ide,  di.  Xäzer  min  sine  ašïym,  di,  azakkïχ  

minutlarïñ. Sineñ ä äk külmäklärneñ mindä inde, – di.č č
Tege yeget närsä ešläsen inde, bu köyenä bernärsä dä ešli almïy inde.

– Yarar, di, ašasañ ašarsïñ, di, äzer yuïnïp betäm inde min, – di.χ
Yeget ïga mun adan. Aždahaga äytä:č č
– Minem yüzegem bar kesämdä, di,  šušï  sïzgïrtïgïz,  di,  minem aygïrïm kiler,  di.  Aygïrnïñ iyär astïnda  

sumka bar, di, šul sumkaga söyäkläremne salïrsïñ, – di.

’Most pedig a sárkány (aždaha) ehhez [a hőshöz] a fürdőbe jött, az ajtó hoz teszi a fejét:

– Ím, most én téged megfoglak, mondja, több időd nincs, mondja. Most én téged megeszlek, mondja, utolsó 

perceid /ezek/. A te virágingeid rajtam vannak már – mondja.

Az a legény mit tehetett volna, ilyen esetben / bajban senki sem tudott volna semmit tenni.

– Rendben, mondja, ha megeszel, hát egyél meg, mondja, most a mosakodást befejezem én – mondja.

A legény kijön a fürdőből. A sárkánynak (aždaha) mondja:

– Van nekem egy gyűrűm a zsebemben, mondja, ha ezt megfújjátok, mondja, jön majd az én csődöröm, 

mondja. Csődöröm nyerge alatt egy táska van, mondja, ebbe a táskába tegyétek csontjaimat – mondja.’

Diyü mulla (Ördöngös tanító)

diyülär43

 Az ördöngős tanító szolgálatában állnak:

- Xäzer diyülärne akïra da bolarnïñ kua ïgara.č č
’Most [az ördöngős tanító] a sárkányokat (diyü) hívja és ezeket [a hőst és feleségét] üldözendő elküldi 

őket.’

 Szélvihart támasztanak, amerre járnak:

- Ike diyü kua bara. il-dawïl iga.Ĵ č
’A két sárkány (diyü) üldözpbe veszi /őket/. Szélvihar kerekedik (kijön).’

o Párbeszédek:44

- il-dawïl iga. Kïz sizenä monï.Ĵ č
 Min bozau bulïym, sin kötü e bul,  di.− č −

Üze bozau bula bik ya šï ber bolïnda, yeget kötü e bula. Yarar. Diyülär kuïp kilep itälär inde.χ č ĵ

43 Az  ebben  a  mesében  szereplő  természetfölötti  lényeket  (diyü)  ’sárkány’-nak  fordítjuk,  bár  a  magyar 
fordításban – figyelembe véve a magyar mesék szóhasználatát − több szempontból szerencsésebb lenne ’ördög’-
ként fordítani, ahogyan a tanítót (diyü mulla) ’ördöngős tanítónak’ is fordítottuk. Ezen az alapon a mese nem is 
lenne vizsgálatunk tárgya,  mi mégis  felvettük listánkba, hogy a tatár  eredetiben szereplő  diyü szó jelentését 
később minél pontosabban határozhassuk meg.
44 A mesének az a része, ahol a sárkányok szerepelnek, nagyrészt párbeszédes, ezért azt a néhány mondatot is itt  
hozzuk, amelyek ezen párbeszédes részek közé ékelődnek.
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 Sin monda küptän kötäsäñme?  dilär.− −
 Onïttïm inde,  di.− −
 Monnan berär keše uzïp kitkänne kürmädeñme?  dilär.− −
 Yuk, di, ber keše dä kürmädem, monda keše yöri torgan yul tügel bit,  di.− −

Tegelär uzïp kitälär, a -wa  kilep kaytïp kerälär mulla yanïna.χ χ
Mulla äytä:

 Berär närsä kürmädegezme soñ?  di.− −
 Ber kötü e kürep soraštïk, ul da bernärsä kürmägän,  dilär.− č −
 Šular inde, kötü e belän bozau,  di mulla,  šularnï totïp alïp kaytïrga kiräk ide. Bar, alïp kaytïgïz, − č − − −  

di.

Bolar kuzgalïp kitälär. Ber zaman tagïn il-dawïl kuba. Kïz irenä äytä:ĵ
 Min bik yuan tiräk bulïym, ä sin šul tiräkne saklau ï bul,  di.− č −

Tege diyülär kilep itä. Monnan sorašalar.ĵ
 Sin nindi eš beteräseñ monda?  dilär.− −
 Menä min šušï tiräkne saklïym  di.− −
 Agayene, anï saklap ni ïga soñ siña?  dilär tegelär.− č −
 Sez miña timägez inde, min monï utïz yïl saklaganmïn inde, šušï aga nïñ gomeren beler ö en saklatalar− č č  

mine,  di.−
 Sin monda irle- atïnlï keše kürmädeñme?  dilär.− χ −
 Monda yul buyï tügel, keše yörgäne yuk,  di.− −

A -wa  kilep, tagïn kaytalar inde bolar mulla yanïna.χ χ
 Sez ällä ber dä sorašmïy a yörisez inde anda?  di mulla.− č −
 Soraštïk,  dilär diyülär,  utïz yïl aga  saklagan kešedän soraštïk,  dilär.− − − č −

Mulla äytä:

 Šular inde alar, tukta, üzem ïgïym äle,  di.− č −
’Szélvihar kerekedik (kijön). A lány megérzi ezt.

− Én borjú legyek, te pásztor legyél − mondja.

Maga  borjú  lévén  egy  nagyon  jó  réten,  a  legény pásztor  lett.  Rendben.  A sárkányok  (diyü)  üldözvén 

utolérik már /őket/.

− Te itt régóta pásztorkodsz-e − mondják.

− Elfelejtettem már − mondja.

− Itt valamilyen embert átmenni, elmenni nem láttál-e? − mondják.

− Nem, mondja, egy embert sem láttam, hiszen itt nincs is emberjárta út − mondja.

Azok elmennek (átmenve elmennek), haj-jaj, mérgelődve visszatérnek a mulla mellé.

A mulla azt mondja:

− Aztán valakit nem láttatok-e? − mondja.

− Egy pásztort látván megkérdeztünk, az sem látott senkit − mondták.

− Ezek voltak,  a  pásztor  a  borjúval  − mondja a  mulla  −  ezeket  elfogván  kellett  volna visszatérnetek. 

Menj/etek/, fogjátok, és hozzátok − mondja.

Ezek elindulnak. Egy idő múlva megint szélvihar támad. A lány férjének mondja:
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− Én nagyon terebélyes topolyafa legyek, te pedig e topolyafa őrzője légy − mondja.

Azok a sárkányok (diyü) odaérnek. Ettől kérdezik:

− Te milyen dolgot végzel itt? − mondják.

− Ím én ezt a topolyafát őrzöm (hadd őrizzem) − mondja.

− Testvér, aztán mi jön abból neked, ha őrzöd? − mondják azok.

− Ne zavarjatok már engem, én ezt harminc éve őrizem már, ennek a fának az életét hogy ismerjem, azért 

őriztetik velem − mondja.

− Te itt egy házaspárt (férjes-asszonyos embert) nem láttál-e? − mondják.

− Itt út (út partja) nincsen, ember járása sincsen − mondja.

Haj-jaj mérgelődve megint visszatérnek már ezek a mulla mellé.

− Ti talán már egyet sem kérdezősködve jártatok ott? − mondja a mulla.

− Kérdezősködtünk − mondják a sárkányok (diyü) − harminc éve fát őrző embertől kérdezősködtünk − 

mondják.

A mulla mondja:

− Ezek is azok /voltak/, megállj/atok/, magam indulok (megyek ki) most − mondja.

Äygäli batïr (Ejgeli vitéz)

diyü / diyü päri(ye)

 A folyó túlpartjáról érkezik a vashídon át:

- „… bu yol buylap barsañ, ber yïlga bulïr, ul yïlga yanïnda ber tiräk bulïr … Ä inde sin, diyüne küräseñ  

kilsä, sin bara torgan yuldagï timer küper astïna ka ïp anï saklap tor, ul šul timer küperge üze kiler …” …č  

yïlganïñ tege bašïnnan ber töten kürengän. 

’„… ez úton ha végigmész, lesz egy folyó, annak a folyónak partján lesz egy topolyafa … Te pedig, ha 

látod, hogy jönne a sárkány (diyü), te a jövetele útján lévő vashíd alá szaladva azt őrizd, amíg az [a sárkány] 

e vashídra maga jön.”  … a folyó másik partjáról egy füst látszott.’ 

 Hatalmas méretű:

-  … yïlganïñ tege bašïnnan ber töten kürengän. Äygäli ber parohod kürenä dip uylagan. Yakïnlaškan bu  

närsä. Karasa, älege diyü tau kük bulïn kilä ikän. Parohod tötene digäne anïñ trubkasïnnan ïkkan töteneč  

ikän, diyü trubka tartïp kilä ikän. 

’… a folyó másik partjáról valami (egy) füst látszott. Ejgeli „gőzhajónak látszik” mondván /ezt/ gondolta. 

Közeledett ez a valami. Hát látja ám [Ejgeli], hegyként, égként (hegy, ég lévén) jön az a sárkány (diyü). A 

gőzhajó füstjének mondott, annak pipájából kijövő füstje volt, a sárkány (diyü) pipázva jött.’

 Nagyon erős:

- Ul diyü päriye bik kö le …č
’Az a sárkány (diyü päriye) nagyon erős …’

- Diyüneñ kö e iksez- iksez ikän.č č
’A sárkány (diyü) ereje határtalan volt.’

 Lovon jár:

- Diyü küper yanïna kilep itkän, anïñ atï küperdän ïkmïy karïša ikän.ĵ č  

’A sárkány (diyü) ahogy a híd mellé ért, annak lova a hídról le nem jön, ellenszegül.’
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- Äygäline kürü belän diyü atïnnan sikerep töšep.

’Amikor a sárkány (diyü) Ejgelit meglátja, gyorsan leszáll a lováról.’ 

 Pipázik:

- … diyü trubka tartïp kilä ikän. 

       ’…  a sárkány (diyü) pipázva jött.’

 Feleséget rabol magának:

- Ul diyü päri bezneñ bak adan urlap alïp kitte … ul äzer bezne üzeneñ atïnnarï itep tota, digän.č х х
’[a harmadik öregasszony:] „Az a sárkány (diyü päri) bennünket [három lánytestvért] egy kertből elrabolt 

… az most bennünket saját feleségeivé téve tart” mondja.’

 Jószágot rabol magának:

- … sineñ atannïñ mallarï bezneñ irebez diyü päridä …

’… apád jószágai a mi [a három öregasszony] férjünknél, a sárkánynál (diyü päri) vannak…’

 Előre tudja, hogy ki fogja legyőzni, de bekövetkezésének idejét nem tudja:

- Diyü atïna a ulanïp: – Nik tuktïysïñ, ällä monda Äygäli kiler dip uylïysïñmï? – dip sugïp ibärä.č ĵ
’A sárkány (diyü) lovára megharagudván: – Miért állsz meg, vagy azt hiszed Ejgeli jött ide? – mondván 

[lovát] ütni kezdi.’

o Párbeszédek:

 I. Az öregasszony tanácsai:

- „… Ä inde sin, diyüne küräseñ kilsä, sin bara torgan yuldagï timer küper astïna ka ïp anï saklap tor, ul šulč  

timer küpergä üze kiler, sin anïñ belän küper yanïnda o rašïp sugïšïrsïñ” – digen.č
’Te pedig, ha látod, hogy jönne a sárkány (diyü), te a jövetele útján lévő vashíd alá szaladva, azt őrizd, míg az 

[a sárkány] a hídra jön, te azzal [a sárkánnyal] a híd mellett találkozván küzdj meg – mondja.’

- … Ul diyü päriye bik kö le, siña anïñ belän köräšergä turï kilsä, ul sïña üzeneñ ö  bašïn da kisterergäč č  

tïrïšïr, ul sïña: „Tizräk minem ö  bašïmïn da kis”, dip äytär, sin diyüneñ ö  bašïnnan ikesen üz kïlï ïñ belänč č č  

kis, ö en esen üz kïlï ïñ belän kismä, anïñ anïn ala torgan kïlï ï minem kulïmda, – digen älege kar ïk.č č č ĵ č č
’...  Az  a  sárkány  (diyü  päriye)  nagyon  erős,  ha  te  azzal  mégis  megbirkóznál,  az  három  saját  fejének 

levágatására törekszik, az neked „Gyorsan az én három fejemet is vágd le” mondván, mondja majd, te a 

sárkánynak (diyü) három fejéből kettőjét saját kardoddal vágd le, harmadikját saját kardoddal ne vágd le, 

annak lelkét elvevő kard az én kezemben van – mondja az az öregasszony.’

 II. A sárkány és a lova között:

- Diyü küper yanïna kilep itkän, anïñ atï küperdän ïkmïy karïša ikän. Diyü atïna a ulanïp: – Nik tuktïysïñ,ĵ č č  

ällä monda Äygäli kiler dip uylïysïñmï? – dip sugïp ibärä.ĵ  At urïnïnnan kuzgalmïy ikän.

’Amint a sárkány (diyü) a híd mellé ért, annak lova a hídról le nem jőve ellenszegült. A sárkány (diyü) lovára 

megharagudván: – Miért állsz meg, vagy azt hiszed Ejgeli jött ide? – mondván lovát ütni kezdi. A ló helyéről 

el nem mozdult.’

 III. Ejgeli és a sárkány között, a küzdelem előtt:

- Yä, diyü päriye, ällä sin Äygäli monda kilmäs, dip uylagan ideñme? – digän.

Äygäline kürü belän diyü atïnnan sikerep töšep:

– Alïštanmï, sugïštanmï? – di.

Äygäli riza bula inde:
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– Sugïštan – di.

– Kem aldan suga? – di Äygäli.

– Min aldan sugam, – dip äytäp inde moña diyü päriye.

’Hé sárkány (diyü päriye)!, hát te meg Ejgeli ide nem jön, mondván azt gondoltad? – mondja [Ejgeli].

Amint Ejgelit meglátta, a sárkány (diyü) lováról leugorva:

– Fogás-e, harc-e – mondja [a sárkány].

Ejgeli meg egyetértve:

– Harc – mondja.

– Ki üt elsőnek? – mondja Ejgeli.

– Én ütök elsőnek – mondván így szólt ennek [Ejgelinek] a sárkány (diyü päriye).’

 IV. A küzdelem lefolyása:

Diyüneñ kö e iksez- iksez ikän. Ul ber sugïp ibärä – Äygäli berkadär irgä batïp kitä,  iken e märtäbä sugač č ĵ ĵ č  

– tagïn da tiränräk bata, ö en e rät sukkanda – ayaklarï irgä kerep kitä. Diyü ö  rät sugïp ta bernärsä däč č ĵ č  

ešlätä almadï. Inde irat Äygäligä. Äygäli diyügä ber sugïp ibärgän ikän – diyü ayagïnnan irgä kerep kitä,č ĵ ĵ  

ike suguda bilennän kergän, ö en e sukkanda diyü muyïnïnnan uk irgä kerep kitä.č č ĵ
Inde diyü:

– Min iñeldem, tizrek bašïmnï kis, – di.ĵ
Äygäli kïlï ïn alïp, diyüneñ elek ber bašïn, annan iken e bašïn kisep ala.č č
Diyü:

– Ö en e bašïmnï da tizrek kis, – dip yalïna bašlïy. Äygälineñ östenä sikerä. Tölke Äygäligä diyüneñ ö en eč č č č  

bašïn kisä torgan kïlï ïn alïp kilgän. Äygäli šul kïlï  belän diyüneñ ö en e bašïn kisep, diyüne üterä.č č č č
’A sárkány (diyü) ereje határtalan volt. Az egyszer hirtelen üt – Ejgeli kissé a földbe süpped, másodszorra üt 

–  még mélyebbre  süpped,  harmadszorra  amikor  megüti  –  lábai  a  földbe  kerülnek.  A sárkány (diyü)  ha 

háromszor ütött is, dolgát csak nem végezte be. Már Ejgelin a sor. Ejgeli a sárkányt (diyü) hirtelen megütötte 

– a sárkány (diyü) lábai a földbe kerülnek, a második ütéskor derekáig kerül, harmadik ütésre a sárkány 

(diyü) egészen a nyakáig kerül a földbe.

A sárkány (diyü) pedig:

– Legyőzettem, gyorsan fejemet vágd le – mondja.

Ejgeli kardját fogván, a sárkánynak (diyü) előbb egyik fejét, aztán másodikját levágja.

A sárkány (diyü):

– Harmadik fejemet is  gyorsan vágd le – mondván kérlelni  kezdi. Ejgeli  fölé ugrik.  A róka Ejgelinek a 

sárkány harmadik fejét levágó kardot hozza. Ejgeli ezzel a karddal a sárkánynak harmadik fejét levágva a 

sárkányt megöli.

Ike tugan (Két testvér)

aždaha

 Egy nagy hegy tetején él:

- Änä, kürmiseñmeni kala karšïsïnda ber biyek taunï. Šul tau bašïnda tora ber bik zur aždaha …

’Íme, a várossal szemben láthatsz (vajon nem látod-e?) egy nagy hegyet. Annak a hegynek a tetején egy 

nagyon nagy sárkány él.’
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 Hatalmas, hétfejű, repülő sárkány:

- … ber bik zur aždaha…

’… egy nagyon nagy sárkány…’

- Beraz wakït ütkä , bu yort yanïna ide bašlï aždaha o ïp kilep töšä.č ĵ č
’Egy kis idő amint eltelt, e ház mellé /egy/ hétfejű sárkány szállván leereszkedik.’

 Szájából tüzet lövell:

- ... aždaha ide bašlï awïzïnnan ut ä ärgä totïngan.ĵ č č
’... a sárkány, a hétfejű, szájából tüzet árasztott.’

 Minden évben egy lányt kell átadni neki, különben elpusztítja a várost:

- Šuñar yïl sayïn ber kïz birergä kiräk. Ägär birmäsäñ, böten šähärne hälak itep beterä, šobaga patša kïzïna  

ïktï, – di.č
’Annak [a sárkánynak] évente egy lányt kell adni. Ha nem adsz, az egész várost teljesen elpusztítja, a sor a 

padisah lányára ért – mondja.’

 Egy bizonyos karddal elpusztítható:

1. A kard megtalálása:

- Yeget … aždaha yata torgan tauga menep kitkän. Menep itkä , kürä: tau bašïnda ber yort. E enä kerä.ĵ č č  

Kürä: östäl östendä ö  sawït su tora häm yazïp kuygan yazu bar. Ukïy: „Kem dä kem bu sawïttan sunïč  

e sä,  e kän  kešegä  böten  dön’ya  alkï  karšï  torsa  da  iñä  almïy”.  Häm,  išek  östendäge  kïlï nï  alïp,č č χ ĵ č  

„aždahanï üter” digän süzne ukïy. … Yeget sawïttagï sunï e kä , kïlï nï ber kulï belän kütärä.č č č
’A legény … amíg a sárkány aludt,  a hegyre  felment.  Amint felért,  látja:  a hegy tetején egy ház van. 

Bemegy. Látja: az asztal tetején három edény víz áll, és egy írott üzenet (írván hagyott írás) van. Olvassa: 

„Aki ezen edényből vizet inna, azt, még ha az egész világ /minden/ népe állna is szemben vele, le nem tudja 

győzni.”  Az ajtó fölött  lévő kardot  levéve  pedig,  a  „sárkányt  megölő”  szavakat  olvassa.  … A legény, 

miután az edényben lévő vizet megissza, a kardot egy kezével felemeli.’

2. A sárkány legyőzése:

- Bu süzlärne äytäp beterügä, aždaha ide bašlï awïzïnnan ut ä ärgä totïngan. Yenäšä tirädäge aga larĵ č č č  

yana bašlagan. Aždaha yegetneñ bašïna menmäk e bulgan. Šul wakïtta yeget kïlï ïn alïp seltäp ibärgän –č č ĵ  

aždahanïñ  ber’yulï  ö  bašïn  kisep  töšergän.  Aždaha  dä i gayrätkä  kilep,  a ulanïp,  yugarï  kütärelep,č χ č  

yegetneñ  östenä  kunmak ï  bulïp  töškändä,  yeget  dä i kïlï ïn  seltäp,  yanä  dürt  bašïn  kisep  töšergän.č χ č  

Yegetneñ beraz äle kitkän. Yeget aktïk kö en ïyïp, aždahaga ämlä kïlïp, koyrïgïn kisep algan da, äleχ č ĵ χ χ  

betebräk kitkän. Yeget älege anwarlarïn yögännän ïgargan da ämer itkän. Ayular, bürelär, etlär, tölkelärĵ č  

ïgïp, aždahanï buïn-buïn turap betergännär. Aždaha tämam ülgä  ...č č
’E szavakat  mondván [→ Párbeszéd] mikor befejezte, a sárkány,  a hétfejű, szájából tüzet szór. Az egy 

sorban, körül lévő fákat égetni kezdi. A sárkány (aždaha) a legény feje fölé emelkedik. Ebben a pillanatban 

a legény kardját véve hadonászni kezd – a sárkánynak egyszerre (egy úton) három fejét levágja (vágván 

leesteti). A sárkány megint erőre kapván (erőhöz jővén) megmérgesedvén, felfelé emelkedve a legény fölé 

ahogy ereszkedett, a legény megint kardjával hadonászva megint négy fejét levágja (vágván leesteti). A 

legény kicsit  elerőtlenedik  (ereje  kimegy).  A legény maradék  erejét  összeszedve a sárkányra  (aždaha) 

rátámadván, a farkát még le tudta vágni, de /ekkor/ ereje teljesen elfogy (kimegy). A legény az állatait a 
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kordából  kiparancsolta.  A  medvék,  farkasok,  kutyák,  rókák  kijővén  a  sárkányt  hosszában-hosszában 

teljesen szétaprították. A sárkány (aždaha) rögtön meghalt ...’

 A sárkány nyelvének szerepe a hős azonosításában:

- Bu yeget, barïp kergä , östälgä kiterep salgan ide telne. Patša soragan yegettän:č ĵ
– Bu nindäyen närsä? – dip.

Yeget äytkän:

– Ütkän yïl min ütergän aždahanïñ ide tele, – digän.ĵ
Wäzir bu süzlärne yegettän išetkä , bik kurkïp, ni äytärgä belmägä , äytkän:č č
– Aždahanïñ tele bulmïy, – digän.

Patša wäzirdän bu süzne išetkä , aždahanïñ bašïn kitertä dä tellärne kuyïp karap kürä: hämmä tel urïnïnač  

kilä.

’Ez a legény bement, az asztalra kitett hét nyelvet. A padisah megkérdezte a legényt:

– Hát ezek mik volnának? – mondván.

A legény azt mondja:

– A múlt évben, általam megölt sárkánynak (aždaha) hét nyelve – mondja.

A vezír  e  szavakat  a  legénytől  ahogy meghallotta,  nagyon  félvén,  nem tudván,  hogy mit  mondjon,  azt 

mondja:

– A sárkánynak nincs nyelve – mondja.

A padisah a vezírtől ezt ahogy meghallgatta, a sárkány (aždaha) fejét hozatja, a nyelveket lerakván pedig 

ahogy nézi, látja, hogy mindegyik nyelv a helyére megy.’

o Párbeszéd a sárkány és a hős között:

- Aždaha yegetne kürep äytä:

– Sin nik kildeñ monda? – dip.

Yeget äytä:

– Min sineñ belän sugïšïrga kildem, – dip.

Aždaha äytä:

– Sineñ kebek batïrlar bik küp kilde monda sugïšïrga. Min alarnïñ hämmäsen üterdem, sine dä üterermen, –  

digän.

’A sárkány a legényt meglátván azt mondja:

– Te minek jöttél ide? – mondván.

A legény mondja:

– Azért jöttem, hogy megütközzünk – mondván.

A sárkány mondja:

– Olyan vitéz, mint te, nagyon sok jött ide, hogy megmérkőzzön. Én azok mindegyikét megöltem, téged is 

megöllek – mondja.’

Kamïr batïr (Tészta vitéz)

1. Üze ber karïš–sakalï biš karïš / jen kartï / kart / päri  

 Vadászó vitézek ebédjét dézsmálja az erdőben:
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- Bara-bara, zur ber urmanga barïp jitkännär ... Her könne iratlašïp ikese auga kitä, berse öy saklarga, ašč  

pešeregä öydä kala ikän.

Könnärdän berkönne öy salarga Timer batïr kalgan. Kamïr batïr belän Bakïr batïr auga igïp kitkännär.č  

Timer batïr kazanga aš salgan. Aš kaynap ïkka  kïna, beräü išek kaga bašlagan. Batïr išekne a sa, kürä:č č č  

išek töbendä Üze ber karïš–sakalï biš karïs ber kart basïp tora. Timer batïr äytkän: ...

Timer batïr anïñ aldïna ašnï kazanï belän kiterep kuyga , küz a ïp yomgan ï ašap betergän dä, Timerč č č  

batïrnï ber yakka sugïp yïgïp, üze ïgïp ka kan. Bu ber en kartï ikän. ... Iken e könne öydä kalïrga kizüč č ĵ č  

Bakïr batïrga bulgan. Ul aš pešergä  tä, ki äge šikelle, tege Üze ber karïš – sakalï biš karïš kart kilep, bötenč č  

ašnï ašap beterep, ... Ö en e könne irat Kamïr batïrga tigän. Gadättäge wakïtta Sakalï biš karïš tagïn kilepč č č  

jitkän. Ul išek šakïldatka , Kamïr batïr a kan da tegene kürgän.č č
’Mennek-mennek egy nagy erdőbe  érnek  ...  Minden nap egymást  sorra  váltva kettőjük vadászni  megy, 

egyikük otthon marad, hogy a házat őrizze, az ételt megfőzze. 

A napok egyikén Timer vitéz maradt a házat őrizni. Kamir vitéz és Bakir vitéz vadászni mentek. Timer 

vitéz az üstbe beletette az ennivalót. Az étel épp, hogy főni kezdett, egyszerre az ajtón kopogni kezdenek. 

Ahogy a vitéz kinyitja az ajtót, látja: az ajtó tövében egy Maga egy arasz – szakálla öt arasz öregember lép 

elő. Timer vitéz azt mondja: ... [→ Párbeszédek I.]

Timer vitéz ez [öregember] elé kiteszi az egész üstnyi ételt, az egy szempillantás alatt megeszi, és Timer 

vitézt egy oldalról (egy felé) megüti, földhöz vágja, maga kifut. Ez egy dzsinn öregember volt. ... A második 

napon az otthon maradás szolgálata Bakir vitézra jutott. Amint az étel megfőzte, csak úgy, mint tegnap, a 

Maga egy arasz – szakálla öt arasz öregember jővén az egész ételt megette ... Harmadik napon a sor Kamir 

vitézra jutott. A szokott időben a Szakálla öt arasz megint megérkezett. Az az ajtót zörgette, Kamir vitéz 

ahogy kinyitotta, látta azt [az öreget]. [→ Párbeszédek II.]’

 A hős fához köti ki szakállánál fogva:

- Kamïr batïrnïñ moña bik ačuï kilep, sakalïnnan čornap totïp, ber idänge, ber tüšämgä bärä-bärä, bik katï  

kïynagan.  Kïynagan-kïynagan  da,  kïynap  tuygač,  urmanga  alïp  čïgïp,  sakalïnnan  ber  kayïnga  bäyläp  

kuygan.

’Kamir vitéz ettől [→ Párbeszédek II.] nagyon megmérgesedik, szakállát felgombolyítva fogja, egyszer a 

padlóhoz,  egyszer  a  plafonhoz veri-veri,  nagyon  erősen  üti.  Üti-üti,  és  amikor  már eleget  ütötte  (ütvén 

jóllakott), kiviszi az erdőbe, szakállánál /fogva/ egy nyírfához kötözi.’

 Az alsó világban van háza, kincseket őriz, és nőket rabol:

-  Jir  astïnda Kamïr  batïr  kartnï  ezlägän-ezlägän taba almagan.  Aktarïnïp yöri  torga , ber  išekne a ïpč č  

jibärsä: ber bülmä tulï kömeš, enje, märjän, törle-törle asïl tašlar, di. Bu pärineñ äzinäse ikän. Kamïr batïrχ  

bu mallarnï bauga bäyläp birgän. Iptäšläre jir östenä tartïp ïgargannar. Annan soñ tagïn iken e ber išekneč č  

a sa: bik matur ber kïz utïra, di, ul kïznï tege jen kartï urlap šušïnda yabïp kuygan ikän. Batïr kïznï alïpč  

ïkkan da, bau belän tartïp mengergännär.  ...  č Moñar kadär ačmagan ber išekne ačïp karasa, namazlïk  

östendä täsbiχ tartïp ber karčïk utïra, di. Kamïr batïr annan:

 Äbi, monda nišläp utïrasïñ?  dip soragan.− −
Kar ïk aña üzeneñ älen söylep birgän. Yäš agïnda jen kartï anï urlap, gomere buyï šunda yabïp asraganč χ č  

ikän.
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’A föld alatt Kamir vitéz az öregembert kereste-kereste, nem találta. Addig kutatott, míg egy ajtóhoz ért, azt 

ahogy kinyitja:  egy  szoba,  tele  ezüst,  igazgyöngy,  korallgyöngy,  mindenféle  drágakövek,  mondja.  Ez  a 

perinek a kincstára volt. Kamir vitéz ezeket a holmikat a kötélre kötötte (kötve adta). Társai a föld felszínére 

kihúzták. Azután meg egy második ajtót ahogy kinyit: egy nagyon szép lány ül, mondja, azt a lányt amaz a 

dzsin öregember elrabolván emide bezárta. A vitéz a lányt is kihozta, a kötéllel felhúzták. ... Egy eddig ki 

nem nyitott  ajtót  amint  kinyit,  látja,  egy imaszőnyegen  olvasót  /  rózsafüzért  tartva egy öregasszony ül, 

mondja. Kamir vitéz attól:

− Anyó, minek ülsz itt? − mondván kérdezte.

Az öregasszony annak saját helyzetét beszélte el. Fiatal korában elrabolta őt a dzsinn öregember, egész életét 

ide bezárva töltötte.’

o Párbeszédek:

 I. Timer vitéz és az öreg között:

- Timer batïr äytkän:

 Äydä, babay, ra im it, kunak bulïp ïgarsïñ,  digän.− χ č −
Kart äytkän:

 Kerep idem, dä, buyïm itmi šul, busagandan kütärep kertsänä,  digän. Anï busagadan kütärep kertkän.− ĵ −  

Babay yözlek yanïna kilgän:  Inde mengerep utïrt,  digän.− −
Timer batïr anï yözlekkä mergenep utïrtkan da ke kenä jamayak belän aldïna aš kiterep kuygan. Kart anïñč  

belän genä tuymagan:

 Kazanï belän kiter,  digän.− −
’Timer vitéz azt mondja:

− Nosza apó, parancsolj, légy vendég/ünk/ − mondja.

Az öregember mondja:

− Be is jönnék, de termetem így nem elég, küszöbödről felemelvén, vigyél be − mondja. Azt felemelvén a 

küszöbről bevitte. Az apó a kemencepadka közeléhez érve: Most emelj fel és ültess le − mondja.

Timer vitéz azt a kemencepadkához felemelve ültette és kicsi facsészével elébe ételt tett. Az öregember 

ennyivel nem lakott jól:

− Egy üsttel hozz − mondja.’

 II. Kamir vitéz és az öreg között:

- Ul išek šakïldatka , Kamïr batïr a kan da tegene kürgän.č č
 Ni kiräk siña, babay?  dip soragan.− −

Kart äytkän.

 Busagandan kütärep kert!  digän.− −
Kamïr batïr äytkän:

 Keräseñ kilsä, üzeñ dä kererseñ äle!  digän.− −
Kart busaga arkïlï sikerep kergän. Yözlek yanïna kilep.

 Kütärep utïrt!  digän.− −
Kamïr batïr:

 Utïrasïn kilsä, üzeñ dä utïrïrsïñ!  digän.− −
Kart, üze sikerep menep utïrïp, aš soragan. Kamïr batïr amayak belän kitergä :ĵ č
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− Bu gïna az, kazanï belän kiter! − digän.

’Az az ajtót zörgette, Kamir vitéz ahogy kinyitotta, látta azt [az öreget].

− Mi kell neked apó? – mondván kérdezte.

Az öreg azt mondja:

− Küszöbödről vigyél be! − mondja.

Kamir vitéz azt mondja:

− Ha be akarsz jönni, nosza majd magad jössz! − mondja.

Az öregember a küszöbön át beugrott. A kemencepadkához jőve:

− Emelj fel és ültess le! − mondja.

Kamir vitéz:

− Ha fel akarsz ülni (felülhetnél), hát magad fogsz felülni! − mondja.

Az öregember maga felugrik, és leülve ételt kér. Kamir vitéz facsészével hoz neki:

− Csak ilyen kevés, egy üstnyit hozz! − mondja.

Kamïr batïr (Tészta vitéz)

 2. aždaha / aždaha yïlan / yïlan

 Az alsó világban él:

- Kamïr batïr ir astïnda kaldïrïp ka kannar. … Izge kar ïk aña yul kürsätkän.ĵ č č
– Menä, ulïm šušï yul belän bar. Bara-bara, ber yaktï irgä barïp ïgarsïñ. Anda ber zur aga  küreseñ …ĵ č č  

Sämrugnïñ balalarïn kotkara alsañ, bälki ul sine ir östenä alïp ïgïp kuyar.ĵ č
’Kamir vitézt a föld alatt hagyván [társai] elfutottak. … A jámbor öregasszony annak [Kamir vitéznek] az 

utat megmutatta.

– Ím fiam, ezen az úton menj.  Menvén-menvén egy világos helyre  jutsz ki.  Ott  egy nagy fát  látsz.  … 

Szemrug [madár]45 kicsinyeit ha megmented, talán téged a föld tetejére kijuttat.’

 Kígyóféle lény:

- Menä beraz wakïttan ažgïrïp aždaha kilep tä itkän. Ul aga ka sarïlu …ĵ č
’Íme egy kis idő múlva sziszegve46 a sárkány (aždaha) jővén meg is érkezett. Az a fához simul …’

 A (felső – emberi – világba átjutni tudó) Szemrug madár fiókáit megeszi:

- –…Anda ber zur aga  küreseñ. Šunïñ bašïnda Sämrug kuš oya yasagan bulïr. Her yïlnï ber wakïtta aždahač  

yïlan kilep anïñ balalarïn ašap kitä ikän.

’– … Ott egy magas fát látsz. Annak tetején Szemrug madár fészkel. Minden évben egy időben sárkány-

kígyó (aždaha yïlan) jővén annak kicsinyeit meg szokta enni.’

 Fejét levágva pusztítja el a hős:

- Ul aga ka sarïlu belän, Kamïr batïr, yäšerengän irennän ïgïp, kïlï ï belän anïñ bašïn özep tä töšergän.č ĵ č č
’Az [a sárkánykígyó] a fának simul, Kamir vitéz rejtekhelyéről előjőve, kardjával annak fejét levágta (vágva 

leestette).’

45 Sämrug: „1) mif. simurg (skazočnaja bystrokrylaja ptica, pomogajuščaja ljudjam v bede); 2) dvuglavnyj orel 
(geraldičeskoe izobraženie)” (TaRS 498). Az iráni Szimurg fátummadárra vonatkozó rövid összefoglalást közöl 
például a Mitológiai Enciklopédia (ME II, 140, II).
46 A tatár  ïžgïr- (ažgïr-) jelentései a TaRS-ban: „1) sil’no gudet’, vyt’, zavyvat’ (o vetere); ║sil’noe gudenie, 
zabyvanie, voj; 2) zlobno šipet’ (o žiščnikah, zmejah) ║zlobnoe šupenie” (TaRS 671).
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Kučer malayï (A kocsis fia)

jen / diyü

 Egy tó alatt él:

- Barïp jitälär ber kül buyïna. ... Küldän su alïp ašap-e älär dä atasï kikerep jibärä. Monïñ kikerüyenä suč  

astïnnan jen ïga.č
’Menvén  elérnek  egy  tó  partjára.  ...  A  tóból  vizet  véve  esznek-isznak  és  apja  büfögni  kezd.  Ennek 

büfögésére a víz alól egy sárkány / szellem (jen) jön elő.’

- Yegetne ala da diyü su astïna töšep kitä, ku er öygä kaytïp kitä.č
Su astïna töšep jitälär ikäü. Anda atlar, sïyïrlar, aywannar, öylär bula. Yeget, su astïna töšügä, ike kïzχ  

belän tanïša. Kïzlar sorïylar monnan: ...

’A legényt fogja és a sárkány (diyü) a víz alá leviszi, a kocsis hazatér.

A  víz  aljára  leérnek  ketten.  Ott  lovak,  tehenek,  vadállatok,  házak  vannak.  A  legény,  a  víz  alá  leérve 

megismerkedik két lánnyal. A lányok kérdezik ettől: ... [→ Párbeszédek II.]’

o Párbeszédek:

 I. A fiú, az apja és a sárkány között − először:

- Monïñ kikerüyenä su astïnnan jen ïga.č
 Nigä akïrdïgïz mine?  di.− č −
 Yuk,  di ku er,  berkemne dä akïrmadïk bez,  di.− − č − č −
 Nik minem atïmnï atadïgïz soñ, minem isemem „E-e”,  di.− −

Söyläšä torga , ku er äytä:č č
 Bezgä šulay-šulay keše belmi torgan höner kiräk, kem öyrätä ikän šundïy hönärne?  di.− −
 Äy,  di diyü,  min öyrätäm anï. Ber yïl srok öyrätergä, ber yïldan malayïñnï kilep alïrsïñ,  di.− − − −

’Ennek böfögésére a víz alól sárkány / szellem (jen) jön ki.

− Miért hívtatok engem? − mondja.

− Nem − mondja a kocsis − senkit sem hívtunk mi − mondja.

− Akkor minek neveztetek nevemen, az én nevem E-e − mondja.

Addig beszélgetnek, /mígnem/ a kocsis mondja:

− Minekünk ilyen és ilyen, ember nem ismerte mesterség kell, ki taníthat ilyen mesterséget? − mondja.

− Hej − mondja a sárkány (diyü) − én megtanítom azt. Egy évnyi tanítás, egy év múlva fiadat elviszed − 

mondja.’

 II. A fiú és a sárkány lányai között:

-  Sin nigä kildeñ monda?  dilär.− −
Yeget üzeneñ nigä kilgänen äytä inde, šulay-šulay, hönär öyränergä kildem, di. Kïzlar äytälär:

 Ber dä kaygïrma, bez sine öyräterbez, tik atañ alïrga kilgä , sinnän: „Närsägä öyrändeñ?”  dip sorar,− č −  

sin „Berin dä öyränmädem, diyü mine iltep yaptï, üzen kürmädem dä,  dip äyt, dilär. ... Yarar, ber yïl ütä,−  

kïzlar moñarga törle-törle hönärlär öyrätälär.

’− Te miért jöttél ide? − mondják.

A legény elmondja,  maga  miért  jött,  ilyen  és  ilyen  mesterséget  tanulni  jöttem,  mondja.  A lányok  azt 

mondják:
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− Egyet se búslakodj, mi téged kitanítunk, csak ha apád érted jön, tőled „Minek /milyen mesterségűnek/ 

tanultál?” − mondván kérdezi majd, te „Egyet sem tanultam, a sárkány (diyü) engem bezárt /őt/ magát nem 

is láttam” − monván szólj, mondják. ...  Rendben, egy év eltelik, a lányok ennek különféle mesterséget 

tanítanak.’

 III. Az apa, a fiú és a sárkány között  egy év múltán:−
- Ber yïldan soñ atasï kilä. Atasï kül yanïnda kötep tora, diyü yegetne ïgara.č

 Ya šï, ulïm,  di atasï,  nindi hönärlärgä öyrändeñ soñ?  di.− χ − − −
 Närsä, di, min ber yïlda bernindi dä hönär öyränmädäm. Min diyüne kürgänem dä yuk,  di.− −
 Ni ek öyränmädeñ, öyrättem bit!  di diyü.− č −

Diyü belän yeget bä äsläšä bašlïylar: berse, „öyrättem” di, iken ese, „öyränmädem”, di.χ č
Diyü äytä:

 Alïp kit ulïñnï, bu malay üz gomerendä dä eškä öyränä torgan närsä tügel ikän,  di.− −
’Egy év múlva apja jön. Apja a tó mellett várakozik, míg a sárkány (diyü) a legényt kihozza.

− Jó, fiam − mondja az apja − aztán melyik mesterségeket tanultad ki? − mondja.

− Hát, mondja, én egy év alatt egyetlen mesterséget sem tanultam ki. Én a sárkányt (diyü) nem is láttam − 

mondja.

− Hogyhogy nem tanultál, hiszen tanítottalak! − mondja a sárkány (diyü).

A sárkány és a fiú veszekedni kezdenek: egyike „tanítottam” mondja, másodika „nem tanultam” mondja.

A sárkány (diyü) mondja:

− Vidd a fiadat, hisz nincs olyan dolog, amit életében ez a fiú megtanulna − mondja.’

// 2. kart / keše47

Ber keše kilä dä:

 Satasïñmï?  di.− −
 Satam,  di.− −
 Küpme soraysïñ?−
 Meñ yarïm,  di.− −
 Mä, min alam atanïñnï,  di.− −

Ak asïn sanap ala.č
 Yögänen satmïym,  di ku er.− − č
 Ni ek inde sin yögänsez at satasïñ, mä, yögän ö en biš yöz sum  di.− č č −
 Yuk, di, biš yöz sumga da satmïym,  di.− −
 Mä, alay bulsa ike meñ yarïm, yögäneñä ber meñ sum,  di.− −

Ku er onïta bit ulïnïñ „yögän belän satma” digänen, satïp ibärä ak aga kïzïgïp. Ak anï kesäsenä tïga da öyenäč ĵ č č  

kitä. Ä tege kart atnï öyenä alïp kayta da al ayaklarïn irgä jitkermi ä kütärtep bäyläp kuya, üze öygä kerep kitä.ĵ č
Kartnïñ ber malayï bula. Malay kürä, šundïy matur atnïñ ayaklarïn kütärtep kuygan atasï, jäberlägän. Malay  

atnï bik žälli. At yanïna kilä dä bušatïp kïna bäyläp kuya. Öygä kerep atasïna äytä:

 Šundïy matur atnï šulay jäfalïylarmïni, min anï bušatïp kuydïm, – di.−
– Iχ, – di atasï, – χarap itteñ, alay bulsa ul ka kan inde, – di.č

47 Ebben a mesében a típusra (A varázsló és tanítványa,  AaTh 325) általánosan jellemző „varázsló / ördög” 
szerep kettéválik: a mese első felében sárkány (jen; diyü), a másodikban, ahol a varázsló üldözi tanítványát és 
mindkettten átváltozásokon mennek át, egy a sárkánytól független öregember (kart; keše) szerepel.

42



ïgïp karïylar, at yuk. Kart kitä at artïnnan kuïp. Karasa, at kügär en bulïp o ïp bara inde. Kart bärelä däČ č č  

kïrgïy bulïp tegene kuïp kitä. Šul wakïtta patšanïñ kïzï balkonda karap tora ikän. Kügär en patša kïzï yanïnač  

barïp bärelä dä keše bula.

Yeget äytä:

 Min äzer yözek bulam, kem genä sorasa da sin yözekne birmä, di. Inde bik katï sorasalar, alïp jirgä tašla,− χ  

kulïna birmä,  di.−
Yeget bärele dä yözek bula, patša kïzï yözekne barmagïna kiyä. Kar ïga kïz artïnnan kuïp jitä dä kartka äylänä.č

 Bir miña yözegeñne,  di kart.− −
 Sineñ yözek tügel bit ul,  di.− −

Bolar bä äsläšä bašlïylar. Xäbär patšaga jitä.χ
Kart äytä:

 Kïzïñ minem yözekne urladï,  di.− −
 Yuk, di, minem kuldagï yözektä anïñ eše yuk,  di kïz.− −
 Tašla šunïñ yözegen, di ällä sineñ altïn yözek kürgäneñ yukmï,  di atasï.− −

Šulay digä , kïz kulïndagï yözegen sala da jirgä tašlïy. Yözek jirgä bärelgä , yarmaga äylänä. Kart kütärelepč č  

bärelä da, ebešle tawïk bulïp,  yarmanï üpli bašlïy.  Yarma ber  öyemgä jïyïla da, la ïn bulïp,  tawïknï da,č č č  

ebešlärne dä tapap beterä.č
’Egy ember jön és:

− Eladod-e? − mondja.

− Eladom − mondja.

− Sokat kérsz-e?

− Másfél ezret − mondja.

− No, én megveszem a lovadat − mondja.

A pénzét leszámolja.

− A féket nem adom el − mondja a kocsis.

− Hát te minek árulsz féketlen lovat, nesze a fékért ötszáz rubel − mondja.

− Nem, mondja, ötszáz rubelért sem adom el − mondja.

− Nesze, ha így van, két és félezer, a fékedért egyezer rubel − mondja.

A kocsis meg elfelejti  fia mondását, hogy „a fékkel  együtt  ne adj el”, amikor eladásra kerül /a sor/, a pénz 

lelkesíti. A pénzt zsebreteszi és hazamegy. Az öreg meg a lovat véve hazatér és /annak/ mellső lábait felkötözi, 

hogy azok nem érnek a földhöz, otthagyja, maga bemegy a házba.

Az  öregembernek  van  egy  fia.  A fiú  látja,  hogy apja,  /egy/  ilyen  szép  lónak  a  lábait  felemeltetve  hagyja, 

sanyargatja. A legény a lovat nagyon megsajnálja. A ló mellé jön, és megszabadítja /csak/ kikötve hagyja. A 

házba bemenve apjának mondja:

− Ilyen szép lovat így kínozhatnak-e, én azt kiszabadítottam − mondja.

− Eh − mondja az apja − tönkretetted, ha így van, elszökik − mondja.

Ahogy kimennek, látják, a ló nincs. Az öregember megy a ló után, üldözve /azt/. Látja ám, a ló galambbá válva 

repül már el. Az öregember magára ütvén,48 ölyvvé válva amazt üldözi.  Ekkor a padisah lánya  az erkélyen 

nézelődik. A galamb a padisah lánya mellé menve magára ütve, emberré válik.
48 A tatár bärel- jelentése: ’udarjat’sja, udarit’sja, zadevat’, zadet’ za čto’ (TaRS 90); ’belé ütközni, megütődni’ 
(tatWD 156) – ebben a mesében ’magára üt; ütődik’-ként fordítottuk ezt a szót.
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A legény mondja:

− Én most gyűrű leszek, akárki kéri is, te a gyűrűt ne add, mondja. Ha már nagyon erősen kérik, hajítsd a földre, 

kezébe ne add − mondja.

A legény magára ütvén, gyűrűvé válik, a padisah lánya a gyűrűt ujjára húzza.

Az ölyv a lányhoz (mögé) elér és öregemberré változik.

− Add nekem a gyűrűdet − mondja az öregember.

− Hiszen nem a te gyűrűd az − mondja.

Ezek veszekedni kezdenek. A hír a padisahhoz is elér.

Az öregember mondja:

− Lányod az én gyűrűmet ellopta − mondja.

− Nem, mondja, az én kezemben lévő gyűrű nem annak a dolga − mondja a lány.

− Dobd el ezt a gyűrűt, mondja, vagy tán nincs neked arany gyűrűd − mondja az apja.

Miután így szólt,  a lány a kezében lévő gyűrűt  leveti és a földre dobja.  A gyűrű,  miután a földhöz ütődik, 

korpává változik. Az öregember felemelkedvén magára üt és csirkévé és tyúkká (csirkés tyúkká) válva a korpát 

kezdi  felszedni.  A  korpa  egy  rakásba  gyűlik  és  sólyommá  válva  a  tyúkot  is,  a  csirkéket  is  elpusztítja 

(szétaprítja).’//

Öč dus (Három barát)

1. Giyfrit / Gïyfriyet49 / diyü päriye / pärilär bašlïgï

 Föld alatti palotában él:

- … bu timer kapka nï a ïp karasalar, … bu ber koyï kapka ï ikän, di. Bu yeget koyï töbenä töšep itkä …č č č ĵ č  

Anda bik karañgï ikän, di. Menä ber zamannï karmalïy torga  stenada ber išek tapkan, di. Šul išektän buč  

yeget kerep kitsä, bik matur ike stena arasïnda yul kitkän, di tagïn ber išekkä barïp itkän, di. Išekne alay-ĵ
bolay itep a ïp kirgän dä, di, ni küze belän kürsen, bik matur bülmä, di. Bülmäneñ stenasï altïn kägaz’lärč  

belän yabïštïrïlgan, idäne χätfä palaslar belän tüšälgän, idän urtasïnda, altïn täxet östendä, ber bik matur  

kïz utïra. …

– Bu bit böten pärilär bašlïgï Gïyfrit digän diyü päriyeneñ sarayï.

’… ezt a vaskaput kinyitván látják ám, … ez egy kút kapuja volt, mondja. Ez a legény [amelyik a szívet ette 

– a hős] a kút aljára ér … Ott nagyon sötét volt, mondja. Íme egy ideig semmit nem látott, majd a falban egy 

ajtót talált, mondja. Ezen az ajtón a legény, ahogy belépett, nagyon szép két fal között egy út ment, mondja, 

megint egy ajtóhoz ért, mondja. Az ajtót így-úgy kinyitván be is ment, mondja, mit látnak szemei, nagyon 

szép szoba, mondja. A szobának falai arany tapétával beragasztva, a padló plüss szőnyegekkel fedve, a padló 

közepén, arany trónon egy nagyon szép lány ül. …

– Ez az összes gonosz szellem (päri) fejének,  a Gijfritnek mondott sárkánynak (diyü päriye) a palotája 

[mondja a trónon ülő lány].’

 Hatalmas méretű:

- … menä ber zamannï ir tetri, stenalar selkenä bašladï,… Gïyfrit kilep kerde ...ĵ

49 A tatár  gïyfrit a  TaRS-ban ’čudovišče’  jelentéssel  áll  (TaRS 120).  A magyar  griff a TESZ szerint  német 
eredetű – ófelnémet grîf, grîfe ’mesebeli ragadozó madár’, végső forrása a görög γρύψ ’ua.’, latin közvetítéssel 
számos indoeurópai nyelvbe bekerült (angol. griffin, griffon; francia griffon; olasz grifo, grifone; cseh gryf; orosz 
gryf) (TESZ I), (valamint vö. Fasmer I, 459).
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’… íme egy idő múlva a föld remeg, a falak rázkódni kezdtek, … a Gijfrit megérkezett …’

 Feleséget rabol magának:

- – Ul mine, monnan biš-altï yïllar elek atamnan urlap, šušïnda alïp kilep kuygan ide, min šunnan birle anïñ  

kulïnda totkïnda yatam bit.

’– Az [a sárkány] engem öt-hat évvel ezelőtt apámtól elrabolván, ide hozott, ide helyezett, én attól fogva az 

ő kezében, rabságban vagyok.’

 Megérzi az ember szagát:

- – Ul adämnärne ber dä yaratmïy, – dip äytte, di.

’– Az az embereket egyáltalán nem szereti – mondván szólt [a sárkány által fogvatartott lány], mondja.’

- – Fu, adäm ise kilä …

’– Fú, emberszag jön [mondja a sárkány] …’

 Buzogánnyal kűzd, legyőzhető:

- Šunnan soñ Gïyfrit yöz potlï görziyen aldï da, di, yegetkä berne kiterep birde, di. Yegetneñ bašï ïk itte dä,č  

di, üze tubïktan irgä kerde, di. Yeget sikerep ïktï da, di, görziyene alïp Gïyfriyetkä berne utïrtkan ide, di.ĵ č  

Gïyfritneñ köle kükkä o tï, di.č
’Azután a Gijfrit száz pudos buzogányát megfogta, mondja, a legényre egyet ütött, mondja. A legénynek feje 

csattant is, mondja, maga bokáig a földbe süppedt (bement), mondja. A legény kiugrott, mondja, buzogányát 

véve a Gijfrijetnek egyet bevarrt50, mondja, a Gijfrit hamvát az égre röpítette (= ízzé-porrá zúzta51), mondja.’

o Párbeszédek:

 I. A sárkány hazaérkezése:

– Fu adäm ise kilä, kaya ul adäm, kiteregez anï miña, χäzer min anïñ kölen kükkä o ïram, – dip äytte, di.č
’– Fú, emberszag jön, miféle az az ember, hozzátok azt hozzám, most én annak hamuját az égre röpítem – 

mondván szólt, mondja.’

 II. A sárkány és a hős között:

- – Äy, Gïyfrit, sineñ yaratmagan adämeñ menä min ul, äydä, kö lärebezne sïnašïp karïyk äle, – dip äytte,č  

di. Gïyfrit bu yegetkä küz salïp karadï da, di, monïñ maturlïgïna soklanïp, ga äpkä kalïp, beraz kaltïrandïĵ  

da, di:

–  Äydä,  yeget,  kö lärebezne  sïnašïp  karasak  karïyk  alay  bulsa,  –  dip  äytte,  di.  –  Kem irat:  siñamï,č č  

miñamï? Yeget ber dä kaušamïy a:č
– Siña bulsïn, sin aldan or! – dip äytte, di.

‘ – Hé Gijfrit, az általad nem szeretett embered, ím én vagyok az, nosza, erőnket összemérve nézzük csak – 

mondván szólt,  mondja.  A Gijfrit  e  legényre  ránézve látta  ám, mondja,  ennek szépségét  megirigyelve, 

elcsodálkozván kicsit meg is remegett, mondja:

– Nosza legény, erőinket összemérve lássuk csak, ha így van – mondván szólt, mondja. – Kin van a sor, 

rajtad-e, rajtam-e? A legény egyet sem tétovázva:

– Rajtad legyen, te üss előbb! – mondván szólt, mondja.’

50 A tatár  utïrt- jelentései a TaRS-ban: ’1) ponud. ot utïru [utïru ’sadit ′sja, usaživat′sa; sidet′; sidenie’ (TaRS 
596)]; 2) sažat′, posadit′; 3) stavit′, postavit′; 4) pritačivat′, pritačat′, všivat′, všit′’ (TaRS 595-596). Fordításunk 
itt  annyiban  védhető,  hogy találtunk egy olyan  szót,  mely a  tatár  szó jelentésével  megegyezik,  ugyanakkor 
stilárisan talán nem a legmegfelelőbb.
51 A tatár mondat jelentése szó szerint az, hogy ’hamuját az égbe röpíti’, a TaRS-ban ’razbit′ v puh i v prah’ 
szerepel (TaRS 324). A tatár mesékben gyakori formula.
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Öč dus (Három barát)

2. diyü / diyü päriye

 Hatalmas méretű, tüzet lövell:

- …kük kükrätep, ir teträtep, dawïl kuptarïp, tuzan tuzdïrïp, aga  bašlarïn sïgïldïrïp-sïgïldïrïp diyü päriyeĵ č  

kilep töšte dä, di, yegetneñ aldïna basïp … awïzïnnan utlar ä ä- ä ä kï kïrdï, di.č č č č č
’… eget  mennydörögtetve,  földet  remegtetve,  szelet  keltve,  port  felverve,  a  fák  koronáját  meghajlítva-

meghajlítva a sárkány (diyü päriye) jővén leereszkedett, mondja, a legény elé lépve: … [→ Párbeszédek I.] 

szájából tüzet (tüzeket) szórva-szórva kiabált, mondja.

 Termő rétje, erdeje van (az ember – a hófehér szakállú öreg – itt csak poros fekete mezőt birtokol, állatait 

azon próbálja legeltetni):

- Menä ber zamannï yäm-yäšel urmanga, bolïnlïkka barïp ïktï, di. Beraz xäl ïygannan soñ alga taba kitsä,č ĵ  

kap-kara basu, di. Šul basuda tuzan tuzdïrïp sïyïrlar-sakïrlar yöri, di. Šular arasïnda ap-ak sakallï ber kart  

yöri, di. …Kart añar:

– … Menä küräseñ, minem sïyïrlarïm, sarïklarïm bar,  šušï  kara tufraktan baška irem yuk. … Ul yäšelĵ  

urmannar,  bolïklar  diyü  päriyeneke  šul,  alarnï  ašatïrga  yaramïy.  Yuksa  ul  sine  dä,  mine  dä  barlïk  

χaywannarï da hälak itep beterer …

’Ím idővel csupa-zöld erdőhöz, erdei réthez jut ki [a hős], mondja. Miután erejét kicsit összegyűjtötte, ahogy 

továbbmegy, egy csupa-fekete mező, mondja. Ezen a mezőn a port felverve tehenek, juhok mennek, mondja. 

Ezek között egy hófehér szakállú öreg megy, mondja. Az öreg ennek:

– … Ím, ahogy látod, nekem teheneim, juhaim vannak, emez fekete poros földön52 kívül más helyem nincs. 

… Azok a zöld erdők, mezők a sárkányéi  (diyü päriye),  azok etetésre nem alkalmasak. Különben az [a 

sárkány] veled is, velem is, az összes állattal is elpusztítván végezni fog ...’

o Párbeszédek:

 I. Szópárbaj a sárkány és a hős között:

- – Äy, nä es,  adämi zat! Sin ni dip mine, päri zat patšasïn, mïskïl itep, minem moñar ï beräü dä ayakĵ č  

basmagan yäm’-yäšel alanlïgïma üzeñneñ xaywannarïñnï kertep aunattïñ?! anïñmï, malïñmï?! Äyt tizräk,Ĵ  

minem wakïtïm yuk!! – dip awïzïnnan utlar ä ä- ä ä kï ïrdï, di.č č č č č
Yeget ber dä kaušamadï, di. Diyü päriyeneñ aldïna basïp, kükrägen kiyerep ber suladï da, di:

– Äy päri zat,  sin nä esme, min nä esme,  anïsïn aktïktan söyläšerbez, äydä iñ elek kö lärebezne sïnašïpĵ ĵ č  

bagïyk, kem elek ora? – dip äytte, di. 

Diyü päriye bik šatlanïp:

– Äydä alaysañ, min sine ber oruda köleñne kükkä o ïram! – dip äytte, di.č
’– Hé mocsok53, ember nemű! Te, mi /vagy/ nekem, mondván, a szellem (päri) neműek padisahjának, hogy 

gúnyt  téve,  az én csupa-zöld erdei  mezeimre,  melyekre  eddig senki  se lépett  lábaival,  a  saját  állataidat 

idehozván hemperegteted?! Lelkedet-e,  jószágaidat-e?! Mondd gyorsan,  nekem nincs időm!! – mondván 

szájából tüzet /tüzeket/ szórva-szórva kiabált, mondja.

52 A tatár tufrak jelentése a TaRS-ban: ’počva; zemlja; grunt’ (TaRS 559); Bálintnál  tuprak ’por, föld’ (tatWD 
359).
53 A tatár nä esĵ  jelentései: ’I.1) skverna, pogan′, gadost′, merzost′, nečist′; ║ skvernyj, poganyj, gadkij, merzkij, 
nečistyj; 2) kal, ekskrementy, nečistoty; II. nizkij’ (TaRS 407).
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A legény egyet sem tétovázott / inogott, mondja. A sárkány (diyü päriye) elé lépve, mellét kidüllesztve egyet 

sóhajtott és mondja:

– Hé szellem (päri) nemű, hogy te vagy-e mocsok, én vagyok-e mocsok, azt később beszéljük meg, nosza 

előbb (legelőbb) erőinket összemérve hadd nézzük; ki üt előbb? – mondván szólt, mondja.

A sárkány (diyü päriye) megörülvén:

– Nosza, ha így vagy, én egy ütéssel hamudat égre röpítem! – mondván szólt, mondja.’

 II. A küzdelem. A sárkány és a hős négyszer kűzd meg egymással, ezeket 1–4 sorszámmal láttuk el:

1.

- Šobaga salïškannar ide, di, diyü päriye altmïš potlï görziyen alïp yegetneñ baš tübäsenä berne birgän ide,  

di,  yeget  muyïnïnnan irgä  battï,  di.  Yeget irdän  sikerep ïgïp, ayagürä bastï  da,  di,  görzine alïp,  diyüĵ ĵ č  

päriyeneñ baš tübäsenä berne birgän ide, di, diyü päriye barï tubïktan gïna irgä battï, di. irdän sikerepĵ Ĵ  

ïktï da, di:č
– Yarïy, irtägä šušï wakïtta min seneñ bašïñnï ïyarmïn, – dip äytte dä, di, kük kükrätep, ir teträtep, dawïlĵ ĵ  

kuptarïp, tuzan tuzdïrïp, kilgän yagïna taba kitep küzdän yugaldï, di.

’Kockát vetettek, mondja, a sárkány (diyü päriye) hatvan pudos buzogányát  véve a legény feje tetejének 

egyet adott, mondja, a legény nyakáig a földbe süppedt, mondja. A legény a földből kiugorva lábra is állt, 

mondja,  buzogányát  véve  a sárkánynak  (diyü päriye)  feje  tetejére  egyet  adott,  mondja,  a  sárkány (diyü 

päriye) csak bokáig süppedt a földbe, mondja. A földből kiugrott és mondja:

–  Jól  van,  holnap  ebben  az  időben  én  a  te  fejedet  leszakítom  –  mondván  szólt,  mondja,  eget 

mennydörögtetve, földet remegtetve, szelet vetve, port felverve, arra menvén, amerről jött, a szem elől eltűnt, 

mondja.’

2.

-  … yänä dä diyü päriye kük kükrätep, ir teträtep, dawïl kuptarïp, tuzan tuzdïrïp, aga  bašlarïn sïgïldïrïpĵ č  

kilep töšte, di. Šobaga salïškannar ide, di, yenä dä diyügä ïktï, di. Diyü görziyen alïp yegetneñ bašïna berneč  

birgän ide, di, bu yulnï yeget bil tikten irgä battï, di. Yeget sikerep ïgïp diyüneñ baš tübäsenä berne birgänĵ č  

ide, di, diyü tezdän irgä battï, di. Diyü päriye sikerep irdän iktï da, di:ĵ ĵ č
– Min sine irtägä beterermen, – dip, a u belän, kilgän irenä kire kitte, di.č ĵ
’… a sárkány (diyü päriye) megint eget menydörögtetve, földet remegtetve, szelet keltve, port felverve, a fák 

koronáját meghajlítva, jővén leereszkedett, mondja. Kockát vetettek, mondja, megint a sárkányra (diyü) jött 

ki,  mondja.  A sárkány (diyü)  buzogányát  véve  a fiú  fejének  egyet  adott,  mondja,  ezúttal  a  legény csak 

derekáig süppedt a földbe, mondja. A legény kiugorván a sárkány (diyü) feje tetejének egyet adott, mondja, a 

sárkány (diyü) térdéig süppedt a földbe, mondja. A sárkány (diyü päriye) a földből kiugorva pedig mondja:

– Én veled holnap végzek – mondván, mérgesen arra a helyre, ahonnan jött, visszament, mondja.’

3.

- … menä kük kükrätep, ir teträtep, awïzïnnan utlar ä ep, diyü kilep töšte dä, di, görziye belän yegetneñĵ č č  

baš tübäsene berne birde, di. Yeget monïsïnda barï tik tubïktan gïna battï, di. Sikerep ïgïp diyügä berneč  

birgän ide, di, diyü irgä bil tikten batïp kerde, di. Ul sikerep ïktï da, di, bik a ulanïp, awïzïnnan utlarĵ č č  

ä ep:č č
– Irtägä min sineñ bašïñnï ïymïy a kalmam, – dip kilgän yulïna kire kitte, di.ĵ č
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’… ím,  eget  mennydörögtetve,  földet  remegtetve,  szájából  tüzet  (tüzeket)  szórva a  sárkány (diyü)  jővén 

leereszkedett, mondja, buzogányával a legény feje tetejének egyet adott, mondja. A legény ettől csupán csak 

bokáig süppedt,  mondja.  Kiugorván  a sárkánynak  (diyü)  egyet  adott,  mondja,  a  sárkány (diyü)  a  földbe 

derekáig  süppedvén jutott,  mondja.  Az  kiugorván  pedig,  mondja,  nagyon  megharagudván  szájából  tüzet 

(tüzeket) szórva:

– Holnapra én a te fejedet leszakítatlanul nem hagyom – mondván, jövetele útjára ment, mondja.’

4.

- … menä ber zamannï kinättän kük kükrätep, ir  teträtep, dawïl  kuptarïp, tuzan tuzdïrïp, aga  bašlarïnĵ č  

sïgïldïrïp awïzïnnan utlar ä elderep diyü päriye kilep töšte, di. Ozak ta ütmäde, di, diyü päriye görziyeč č  

belän yegetneñ baš tübäsenä bik  nïklap berne kiterep birde,  di.  … Yeget  urïnïnnan kïmšanmaga , diyüč  

päriyeneñ dä kurkuïnnan mañgayïnnan tirläre aktï, di. Šunnarï soñ yeget görzine alïp ber aykandï da, di,  

diyüneñ baš tübäsene berne birgän ide, di, šul minutta diyü, irgä kerep gaip buldï, di. Xarap buldï …ĵ
’… ím egy idő múlva hirtelen eget mennydörögtetve, földet remegtetve, szelet keltve, port felverve, a fák 

koronáját meghajlítva, szájából tüzet (tüzeket) szórva (szóratva) a sárkány (diyü päriye) jővén leereszkedett, 

mondja. Sok nem telt bele, mondja, a sárkány (diyü päriye) buzogányával a legény feje tetejének nagy erősen 

egyet  adott, mondja. … A legény helyéről el sem mozdult, a sárkánynak (diyü päriye) pedig a félelemtől 

homlokáról izzadság folyt, mondja. Eztán a legény buzogányát véve egyet lendített, mondja, a sárkány (diyü) 

feje tövére egyet adott, mondja, e pillanatban a sárkány (diyü) a földre kerülve szégyenben maradt, mondja. 

Elpusztult …’

Ö  kügär enč č  (Három galamb)

1. diyü päriye / diyü

 Távoli, nem emberlakta vidéken lakik: 

- Yeget äytä: 

– Ul diyü päriye tora torgan irlär monnan yïrakmï? – di.ĵ
– Äy, yeget, – di kügär en, – sin genä barïp itä torgan ir tügel ul, di. Anïñ ö en ide diñgez ki ärgä kiräk.č ĵ ĵ č ĵ č  

ide diñgezne ütkä , sigezen e diñgez  bašlana. Änä šul  sigezen e diñgez urtasïnda ber utrau bar.  ŠušïĴ č č č  

utraunïñ östendä diyü pärieneñ sarayï bar. Kïznïñ ešläpäse änä šul sarayda kalgan, – di.

’A legény mondja:

– Az a sárkány (diyü päriye) lakta hely (helyek) innen messzire van-e? – mondja.

– Ej, legény – mondja a galamb – nem olyan az a hely,  ahova te csak úgy menvén eljuthatnál, mondja. 

Ahhoz hét tengeren kell átkelni. Hét tengeren átjutva, a nyolcadik tenger kezdődik. Emez nyolcadik tenger 

közepén egy sziget van. E szigeten (felületén) van a sárkány (diyü päriye) palotája. A lány kalapja ím e 

palotában maradt – mondja.’

- Šul  sigezen e diñgezneñ näk’’ urta ber irendä bik matur ber saray salïngan ikän, di. Bu saray törleč ĵ  

yagïnnan matur-matur  bak alar belän äyländerep alïngan.  Bak alarïnda törle-törle košlar  sayrap utïrač č  

ikän, di. 

’E nyolcadik tenger legközepén (legközepének egy helyén), egy nagyon szép palota épült, mondja. E palota 

különböző oldalai  felől  szépséges  (szép-szép)  kertekkel  van  körülvéve.  A kertekben  különféle  madarak 

fütyörésznek, mondja.’
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 Feleséget rabol(na) magának:

- … olï kügär en bolay dip süz bašladï:č
– Äytsäk äytik inde, di. Menä fälän patšanïñ kïzïn diyü päriye urlap kitkän ide, di. Ul minem yäš’tän ük  

yaratkan kïzïm ide. Šul kïznï diyü päriye kulïnnan kotkardïp kaytu ö en yegerme ö  yïl yördek inde bez, di…č č  

tik menä ešläpäse genä diyü kulïnda kaldï, – di.

’ A legidősebb (nagy) galamb így mondván beszédét elkezdte:

– Ha elmondjuk, mondjuk már, mondja. Ím egy bizonyos padisahnak lányát a sárkány (diyü päriye) ellopta, 

mondja. Az [a lány] fiatalságomtól nekem rendelt (teremtett) lány (lányom) volt. Azért, hogy ezt a lányt a 

sárkány (diyü päriye) kezéből kiszabadítván hazatérjünk, huszonhárom éve járunk már mi, mondja. … csak 

ím kalapja a sárkány (diyü) kezében maradt.’

- Bu saray ber diyü päriyeneñ sarayï ikän. Bu diyü päriye ber patšanïñ menä šušï berdänber kïzïn urlap alïp  

kilep, šušï diñgez utrawï urtasïndagï sarayda tota ikän.

’E  palota  egy sárkány (diyü päriye)  palotája  volt.  E sárkány egy  padisahnak  ím emez  egyetlen  lányát 

elrabolván, idehozván eme tenger szigetének közepén lévő palotában tartja.’

 A sárkányok egymással is harcban állnak:

- … bu diyü päriye, üzeneñ gaskärlären alïp, iken e ber diyü päriyenä karšï sugïš a arga dip ïgïp kitkänč č č  

ikän. Sugïška kitärgä äzerlänep gaskärlären tuplaga , bu diyü päriye patša kïzïna äytä: „Bez ö  köndäχ č č  

kaytïp itärbez, di. Fälän päri patšasïna karšï sugïšïrga baram. Sin bu sarayda berüzeñ genä u a bulïpĵ χ ĵ  

kalasïñ, kara anï, anda-monda ïgïp yörise bulma”, – di, kurkïta inde monï.č
’… e sárkány (diyü päriye) saját seregeit véve, hogy egy másik sárkány (diyü päriye) ellen harcot indítson, 

mondván, elment (kiment).  A harcba menet készülődvén, miután seregeket  gyűjtött,  ez a sárkány (diyü 

päriye) a padisah lányának mondja: „Három napot maradván térünk vissza, mondja. Azért megyek, hogy 

bizonyos  sárkánypadisah  (päri  patša)  ellen  harcoljak.  Te  e  palotában  egymagad  gazda  lévén  maradsz, 

figyeld azt, ide-oda kimenvén ne sétálgass” – mondja, megfélemlíti ím ezt.’

 Távolról megérzi az idegent:

- Yeget sandïklarga totïnu belän, tege sugïška kitkän diyü päriye monï sizep ala. Tiz genä gaskärlären jïya  

da kaytïrga ïga. č
’Amikor a legény a ládákhoz fog, az a harcba ment sárkány (diyü päriye) ezt megérzi. Gyorsan seregeit 

összegyűjti és visszaindul.’

 A sárkány üldözi a h st:ő
- Ozak ta ütmi, diyü päriye kaytïp kerä. Yegetneñ ešläpäne alïp kitkänlegen šunda uk belä bu. Ni ek-ni ekč č  

bulganlïgïn kïz da söyläp birä. Diyü päriye tiz genä böten gaskären jïya da yegetne kua ïgïp kitä.č
’Nem telik bele sok, a sárkány (diyü päriye) visszaér. Hogy a legény a kalapot elvitte, meg is tudja ott. Hogy 

hogyan volt, a lány is elmondja. A sárkány (diyü päriye) gyorsan, egész hadseregét összegyűjti és a legényt 

üldözőbe veszi.’
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- Yeget diyü päriyeneñ kua agïn sizep ašïga bašlïy inde. Kügär ennär öyinä kaytïp jitärgä ö  kenä könlekč č č  

yul kaldï digändä, diyü päriye yeget artïnnan kuïp jitä yaza bit, bolarnïñ aralarï bik äz genä kala. Älege  

bezneñ yeget, diyü päriyeneñ kuïp jitüyin sizep, kügär ennärneñ berse birgän taraknï tašlïy. Taraknï tašlawïč  

bula, ike araga kalïn urman kalkïp ïga. Diyü päriye urmannï ütkän e, yeget šaktïy gïna yul ala. Urmannïč č  

ütü belän, diyü päriye yegetne yañadan kuïp jitä. Yeget kügär ennär birgän kayraknï tašlïy. Tašlawï bula,č  

ike arada bik ozïn tau-tašlïk yasala. Diyü päriye bu tau-tašlarnï ütkän arada, yeget tagïn baytak yul ala.  

Tau-tašlarnï ütü belän, diyü päriye tagïn monï kuïp jitä. Diyü päriyeneñ kuïp jitüyinnän kurkïp, yeget tege  

kügär ennär birgän közgene ike araga tašlïy. Tašlawï gïna bula, ike arada bik zur diñgez jäyilä.  Diyüč  

päriye bu diñgezne bik tiz genä ki ep iga da, tagïn da katïrak a ulanïp, yegetne jan-färman kuïp kitä. Kuač č č  

torga , yeget artïnnan jitä bu. ... yeget ber awïlga jitep, šunda kerep kitä. Awïlga kilep kerügä, köyänteč  

belän su alïp kayta torgan ber kïzga o rïy.č
’A  legény  megérezve,  hogy  a  sárkány  (diyü  päriye)  üldözi,  sietni  kezd.  A  galambok  házába,  hogy 

visszaérhessen,  csak ötnapi út maradt,  a sárkány (diyü päriye) a legényt  hátulról majdnem utolérte már, 

közöttük a távolság nagyon kevés marad. Most a mi legényünk, ahogy érzi, hogy a sárkány (diyü päriye) őt 

üldözve utoléri, a galambok egyikétől kapott fésűt eldobja. Amint a fésűt eldobja, kettejük között54 (kettő 

között) sűrű erdő kerekedik. Amíg a sárkány (diyü päriye) átjut az erdőn, a legény jelentős utat tesz meg. 

Amikor átjut  az  erdőn,  a  sárkány (diyü päriye)  a  legényt  újból  üldözi.  A legény a galamboktól  kapott 

köszörűt  dobja  el.  Amint  eldobja,  kettejük  között  (kettő  között)  nagyon  magas  (hosszú)  hegysziklák 

képződnek. Miközben a sárkány (diyü päriye) e hegysziklákon átkel, a legény további utat tesz meg. Amikor 

átjut a hegysziklákon, a sárkány (diyü päriye) megint ezt üldözi. Félvén a sárkány (diyü päriye) üldözésétől, 

a legény,  azoktól a galamboktól kapott tükröt kettejük közé (kettő közé) dobja. Amint eldobja, kettejük 

között (kettő között) nagyon nagy tenger terül el. A sárkány (diyü päriye) e tengeren nagyon gyorsan átkel, 

és még jobban megharagudván, a legényt  teljes erejéből (lelkéből) üldözi. Addig üldözi, hogy a legényt 

utoléri ez. ... a legény egy faluhoz érve, abba bemegy. Amint a faluba beér, vízhordó rúddal vizet vivő lányt 

talál [→ Párbeszédek I.].’

 A sárkány legyőzése:

- Kïz suïn tügep jibärä, yeget ö  börtek tarï bulïp ä elep kitä. Diyü päriye šunda uk ätä  bula da tarïč č č č  

yarmasïn üpli bašlïy. Tarï yarmasïnïñ ike börtegen üplep beterügä, tege kïz ayagïn alïp jibärä, anïñ ayakč č  

astïnnan tarï börtege kar ïga bulïp o ïp iga da ätä ne botarlïy bašlïy. Kar ïganïñ ätä ne botarlawïn diyüč č č č č č  

päriyeneñ barlïk gaskärläre karap tordï bit inde. Bašlïklarïnïñ üterelüyen kürü belän, bolarnïñ kaysï kaya  

ka ïp bettelär.č
’A lány a vizet elkezdi kiönteni, a legény három szem kölessé válva elszóródik. A sárkány  (diyü päriye) 

nyomban kakassá válik, és a köles-korpát kezdi felszedni. A köles-korpa két szemét már fel is szedte, az a 

lány  lábát  kezdi  emelni,  annak  lába  alól  a  kölesszem  ölyvvé  válván  kirepül,  és  a  kakast  kezdi 

54 A tatár ara szót Szalontai-Dmitrijev Judit nem fordítja a magyar szövegben (tatMa 49), a szójegyzékben (A  
mesékben előforduló idegen szavak) pedig a következő magyarázat szerepel: „ara: hajításnyi táv” (tatMa 280). 
Mivel a szó ilyen jelentését magunk sehol nem találtuk, így maradtunk a szó ’között’ jelentésénél (ami szintén 
nem problémamentes) – tat. ara ’köz’ (tatWD 243); ’1) promežutok; interval; distancija; 2) put’, rasstojanie; 3) 
probel; 4) vremja; 5) krug; sreda’ (TaRS 38); ’Mitte zwischen zwei Gegenstände, unter’ (Ivanics – Usmanov 
2002,104); ’Zwischenraum, Entfernung’ (tatMT 113). Ebben az értelemben a szó török etimonú, vö. Clauson 
1972, 196.
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szétmarcangolni.  Hogy  az  ölyv  a  kakast  szétmarcangolja,  a  sárkány  (diyü  päriye)  egész  hadserege 

végignézte ám. Elöljárójuknak halálát ahogy látják, ezeknek mindegyike szétszaladt.’

o Párbeszédek:

 I. A hős és egy lány között

- – Mine, di, ber diyü päriye kuïp jitep kilä. Diyü päriye sineñ yanïña kilep jitü belän, ilägeñne tük, dipč  

äytär. ilägeñne tügärseñ, tükkä  min ö  börtek tarï yarmasï bulïp ä elermen, di, sin šul tarï yarmasïnïñČ č č č č  

ber börtegen ayagïñ belän basïp yäšerep kal, – di.

’– Engem, mondja, egy sárkány (diyü päriye) üldöz. A sárkány (diyü päriye), amikor melléd elér, vödrödet 

öntsd ki, mondván szól. Amikor vödrödet  ki fogod önteni, én három szem köles-korpaként elszóródom, 

mondja, te e köles-korpa egy szemére a lábaddal rálépve, takard el azt – mondja.’

 II. A lány és a sárkány között:

Šul arada diyü päriye dä kilep jitä. Kïz yanïna kilep jitä de:

– Suïñnï tük äzer, – di diyü päriye.χ
’Eközben [→ Párbeszédek I.] megérkezett a sárkány (diyü päriye) is. A lány mellé érve pedig:

– Vizedet öntsd most ki – mondja a sárkány (diyü päriye).’

Öč kügärčen (Három galamb)

2. pärilär / diyü pärilär

 Segít szellemek, megoldhatatlan feladatot oldanak meg a h s helyett:ő ő
- Tön urtalarï itep, böten keše yokïga kitü belän, bu yeget kügär ennär alïp kaytkan kam ïsïn alïp ïgïp,ĵ č č č  

ber genä seltäp ibärä. Seltäp ibärüe bula, ir yözendäge pärilärneñ nibarï monïñ karšïsïna kilep basïp:ĵ ĵ ĵ  

„Ni boyïrasïñ?”  dip sorïylar monnan. Yeget äytä: „Tañ atkan ï patša sarayïnnan da ya šïrak itep miña− č χ  

ber saray salïgïz, di. Patša sarayï belän bezneñ saray arasïnda altïn küper bulsïn, di. Anïñ östennän altïn  

buyaular  belän buyatïlgan mašinalar  yörep torsïn,  di.  Küper astïnnan zur-zur  para odlar ütep torsïn,χ  

yïlganïñ ike yarïnda almaga lar üsep torsïn, almalarï pešep torsïn”,  di. Diyü pärilär: „Yarar, bula ul”,č −  

 dip kalalar.−
Xäzer diyü päriläre totïnalar da yeget äytkännärne ike sägat’ e endä ešläp tašlïylar, patša kuškannan dač  

berni ä öleš ya šïrak itep ešlilär, di.č χ
’Amint eljött az éjszaka közepe, minden ember aludt már, ez a legény a galamboktól kapott bőrkorbácsot 

elővévén, csak hadonászni kezdett. Amint hadonászni kezdett, a földfelszíni szellemek / sárkányok (päri) 

mindegyike  ezzel  szemben  előlépve:  „Mit  parancsolsz?”  −  mondván  kérdezik  ezt.  A  legény  mondja: 

„Hajnal hasadtára a padisah palotájánál még jobb palotát építsetek nekem” – mondja. A padisah palotája és 

a  mi  palotánk között  aranyhíd  legyen,  mondja.  Annak tetején  arany festékkel  befestett  autók  járjanak, 

mondja.  A  híd  alatt  nagy-nagy  gőzhajók  menjenek  át,  a  folyó  két  oldalán  almafák  /  gyümölcsfák 

teremjenek, almák érjenek, mondja. A sárkányok (diyü pärilär) „Rendben, úgy lesz” mondják rá.

Most a sárkányok (diyü pärilär)  nekilátnak annak,  amit  a legény mondott,  két  órán át  (belül)  gyorsan 

dolgoznak, a padisah által parancsoltnál is néhányszor jobbat készítenek, mondja.

Öč ul (Három fiú)

1. aždaha
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 Víz közelében él:

- Bara-bara ber matur su buyïna itkännän soñ …ĵ
’Mennek-mennek, egy szép víz partjára érnek, aztán…’

 Emberevő, megérzi az ember szagát:

- Tön itkä  … adäm isen sizep, ber aždaha kilä bolarnï yotargaĵ č .

’Amint éjjel lett… emberszagot érezvén egy sárkány jön, hogy ezeket [a hősöket] elnyelje / lenyelje.’

 Szájából tűz jön:

-„Ber aždaha kilep, awïzïn ačïp, ut čïgarïp, bezne yotarga kilä ide”, di.

’ „Egy sárkány jővén, száját kinyitván, tüzet hányván bennünket elnyelni / lenyelni jött” mondja [a sárkányt 

legyőző legidősebb fiú].’

 Farka van:

- … aždahanïñ koyrïgïn kisep ala da, iske čüpräkkä bäylep, kesäsenä sala.

’… a sárkány farkát le is vágja, ócska rongyba kötözvén, zsebébe teszi.’

 Karddal megölhető:

- … aždahanï yeget kïlïčï belän šunda turaklap tašlïy.

’… a sárkányt a legény kardjával ott darabokra szétvágja.’

- Šunnan min kïlïčïm belän ber čaptïm, aždaha dürtkä-biškä özelep kitte, di.

’„Akkor én kardommal egyet ütöttem, a sárkány négyfelé-ötfelé szétszakadt” mondja.

Öč ul (Három fiú)

2. diyü / diyü päriye / diyü aždahasï

 Éjjelre tüzet rak:

- Šunnan tön urtasïnda, ällä kayda, yïrakta, yeget bik yaktï ut kürä. „Bu nindi ut ikän?” dip bara. Barsa, bu  

diyü päriye ikän …

’Aztán az éjszaka közepén, valahol messze, a legény nagyon fényes tüzet lát. „Ez miféle tűz lehet” mondván 

/oda/megy. Ahogy odamegy, látja, hogy az egy sárkány (diyü päriye)55 …’

  Embert elveszejtő:

-Barsa, bu diyü päriye ikän, bolarnïñ yoklaganïn kötep yata ikän. Bolarnïñ yoklaganïn kötep, üze yokïga  

kitkän.

’Ahogy odamegy,  látja,  hogy ez egy sárkány (diyü päriye),  aki ezeknek [a hősöknek] elalvására várván 

lefeküdt. Ezeknek elalvására várván maga aludt el.’

- – Min, di, karawïlda torganda, tože betkän idek, di.

’– Én – mondja – amikor őrségben maradtam, szintén elveszendőben voltunk – mondja.’

 Ujján gyűrűt hord:

-  Kulïnda bik  kïymmät  χaklï  yözege  bula  diyüneñ.  Diyüneñ  barmagï  belän kisep  ala  da,  kanïn  sörtep,  

kesäsenä sala.

’Kezén nagyon értékes gyűrű van a sárkánynak (diyü). A sárkány (diyü) ujjával együtt vágja le [az egyik 

hős], a vért letörölve, zsebébe teszi.’

 Megölhető:

55 A tatMa-ban Kántor Klára ’ördög’-ként fordítja (tatMa, 94).
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- Barïp itä dä tege, diyü aždahasïn üterä.ĵ
’Ahogy odaér ahhoz, a sárkányt (diyü aždahasï) megöli.’

- Yoklagan irendä abïp özep üterdem, di.ĵ č
’– Alvása helyén, csapván-törvén megöltem – mondja [az egyik hős].’

Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs, häm baškalar (A padisah fia, annak nővére, a tigris meg a többiek)

aždaha / aždaha jilan / jïlan

A mesében szerepl  sárkányokat (1-3) számmal láttuk el.ő
 Tengerben lakik, többfejű:

- (1) Šul wakïtnï diñgezdän ike bašlï aždaha-jïlan ïktï.č
’Ekkor a tengerből kétfejű sárkánykígyó (aždaha-jïlan) jött ki.’

(2) Patša äytä:

– Irtägä urta kïzïmnï ö  bašlï jïlan sorïyč ... diñgez butala bašladï, ïlan ïktï.ĵ č
’A padisah mondja:

– Holnapra középső lányomat a háromfejű kígyó kéri. ... a tenger kezdett megzavarosodni, a kígyó kijött.’

(3) Šul wakïtta diñgez butala bašladï. Jïlan, gayrätlänep, utlar čäčep kilep čïktï.

’Ekkor a tenger kezdett megzavarosodni. A kígyó felbuzdulva, tüzet vetve jött ki.’

- (3) Jïlan yegetne kürgä  äytä:č
 Minem eneläremne ütergän pählewan tagïn kilgän ikän. Minem bašïm dürt.−

’A kígyó a legényt meglátva azt mondja:

− Úgy látszik, az öcséimet megölő vitéz megint eljött. Az én fejem négy.’

 Fiatal lányokat fal fel:

- (1) Diñgezdän aždaha-jïlan kilep, kïzlarïn ašïy. Elek prostoy kešelärneñ genä kïzlarïn ašïy ide, äzer indeχ  

patša kïzlarïn ašïy bašlïy.  Irtägä aždaha patša kïzïn ašarga kilä.  ...  patšanïñ kïzïn polnïy muzïka belän  

kiterälär. Kiterep ber aga ka bäyläp kuydïlar.č
’A tengerb l sárkánykígyó (ő aždaha-jïlan) jővén elő, lányokat eszik. Eddig csak egyszerű emberek lányait 

ette, most már a padisah lányait kezdi enni. Holnap a sárkány (aždaha) a padisah lányát jön megenni. ... a 

padisah lányát nagy (teljes) zeneszóval hozzák. Hozván egy fához kötözve otthagyják.’

(2) Iken e könne patšanïñ urtan ï kïzïn, polnïy muzïka belän iltep, tagïn aga ka bäylädelär.č č č
’A második napon a padisah középső lányát nagy (teljes) zeneszóval viszik, megint a fához kötözik.’

(3) Irtägesen, bik katï jïlašïp, kïzïn polnïy muzïka belän ozatïp jibärdelär.

’Másnap nagy sírás-rívással (nagyon erősen együtt sírva) a lányt nagy (teljes) zeneszóval kikísérik.’

o Párbeszédek:

 I. A h s párbeszéde a padishlánnyal és az állataival:ő
- (1) Yeget sorïy:

 Jïlan tiz ïgarmï?  di.− č −
Kïz äytä:

 Ozaklamas,  di.− −
Yeget ayularga, yulbarïslarga äytä:

 Aždaha belän sugïškanda, miña bulïšïgïz,  di.− −
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’A legény kérdezi:

− A kígyó gyorsan jön-e ki? − mondja.

A lány mondja:

− Nem késlekedik − mondja.

A legény a medvééknek, tigriséknek azt mondja:

− Amikor harcolok a sárkánnyal (aždaha) segítsetek nekem − mondja.’

 II. A sárkány és a h s között (a küzelelm el tt és a küzdelem közben):ő ő
- (1) Šul wakïtnï diñgezdän ike bašlï aždaha-jïlan ïktï. Jïlan äytä:č

 Patša rä imle ikän. Ber keše soragan idem, ike keše ïgargan. Jitmäsä zakuskalarï da bar ikän,  di.− χ č −
Bu yeget äytä:

 Šundïy bahadir keše sugïšsïz ašamas. Äydä, sugïšïyk. Jiñsäñ, ašarsïñ,  di.− −
 Berse  de  bolay  sugïšïrga soramagan ide,  monda tagïn nindi  närsä  kilgän,   di  jïlan.  Šulay  da ul− −  

sugïšïrga bula:

 Ni ek sugïšabïz  di.− č −
Yeget äytä:

 Äydä, šobaga salïyk,  di.− −
Bolar, beren e kem suga dip, šobaga salalar. Bašlap sugarga jïlanga ïktï.č č
Jïlan äytä.

 Bašta yomaštïp alïym, bolay gïna ašau ya šï tügel,  di.− χ −
Jïlan monïñ bašïna koyrïgï belän bik katï kiterep suktï. Yeget tez tiñenten komga battï. Ayu belän arslan, tiz  

genä kilep, monï komnan kazïp aldïlar.

Yeget äytä:

 Yä, min siña ni ek sugïym?  di.− č −
Jïlan äytä:

 Min hawaga sikeräm. Šunnan töškändä suksañ suga alïrsïñ, suga almasañ, min sezne kabïp yotarmïn, − −  

di.

Jïlan sikerde  hawaga.  Jïlan töšügä,  yeget  almaz kïlï ïn seltäp  kenä  tora.  Ayular,  bürelär,  yulbarïslarč  

tegeneñ turam-turam töškän itlären, söyäklären jïyïp kïna toralar. Annarï ayular, arslannar, yeget belän  

bergäläp, bik zur taš alïp kilälär dä aždaha-jïlannïñ üläksäsen šunïñ belän bastïrïp kuyalar.

’Ekkor a tengerből kétfejű sárkánykígyó (aždaha-jïlan) jött elő. A kígyó azt mondja:

− Milyen  kegyes  a  padisah!  Egy embert  kértem,  kettőt  küldött.  Ha nem /lenne/  elég,  van előétel  is  − 

mondja.

Ez a legény mondja:

− Ilyen erős ember harc nélkül nem ehető meg. Nosza harcoljunk. Ha győzöl, majd megeszel − mondja.

− Így harcolni senki sem kért még, hát ide meg miféle (milyen valami) jött − mondja a kígyó. Így is az [a 

sárkány] harcolni kész:

− Hogyan harcolunk − mondja.

A legény mondja:

− Nosza, vessünk kockát − mondja.

Ezek, először ki üt, mondván, kockát vetnek. A kezdő ütés a kígyóra jött ki.
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A kígyó mondja:

− Fején hadd puhítom meg, így nem jó megenni − mondja.

A kígyó ennek fejére farkával nagyon erősen ráütött. A legény a térdéig süppedt a homokba. A medve és az 

oroszlán gyorsan odajöttek, ezt a homokból kiásták.

A legény mondja:

− Na, én téged hogyan üsselek? − mondja.

 A kígyó mondja:

− Én felugrok a levegőbe. Amikor onnan lefelé esem, ha meg tudsz ütni, megütsz, ha megütni nem tudsz, 

én téged felfalván elnyellek − mondja.

A kígyó  felugrott  a  levegőbe.  Amikor  a  kígyó  esik lefelé,  a  legény gyémánt  kardjával  hadonászik.  A 

medvéék,  farkasék,  tigrisék  amannak  leeső  darab-darab  húsait,  csontjait  összegyűjtögetik.  Azokat  a 

medvéék,  oroszlánék  a  legénnyel  együtt  egybegyűjtik,  nagyon  nagy  követ  hoznak  és  a  sárkánykígyó 

(aždaha-jïlan) tetemét ezzel lenyomatják.’

(2) Jïlan äytä:

 Minem enemne üterü e pählewan kilgän ikän. Enemneñ bašï ike genä ide, minem bašïm ö , minem üterä− č č  

almassïñ,  di.−
Yeget äytä:

 Bahadir kešegä sugïšmïy a gïna ašau döres tügel.− č
Šobaga salalar. Bašlap sugarga jïlanga kilep ïga. Jïlan kiterep suga, yeget bil tiñenten bata. Arslannarč  

kilep monï kazïp ïgalar.č
Yeget jïlanga äytä:

 Min siña ni ek sugïym?  di.− č −
Jïlan äytä:

 Min hawaga torarmïn, šunda töškändä, min sezne kabïp yotarmïn,  di.− −
Šul wakïtta jïlan hawaga o ïp kitä. Jïlan töškändä, yeget almaz kïlï  belän tegene turap kïna tora. Arslannar,č č  

kuyannar tegeneñ kisäklären jïyïp kïna toralar. Jïyïp, tege taš belän bastïrïp kuyalar.

’ A kígyó azt mondja:

− Úgy látszik, az én öcsémet megölő vitéz56 eljött. De az öcsém feje csak kettő volt, az én fejem három, 

engem nem tudsz megölni − mondja.

A legény mondja:

− Egy hős embert harc nélkül csak /úgy/ megenni, nem való.

Kockát vetnek. A kezdő ütés a kígyóra jön ki. A kígyó megüti, a legény derekáig süpped. Az oroszlánék 

jönnek és ezt kiássák.

A legény a kígyónak azt mondja:

− Én téged hogyan üsselek? − mondja.

A kígyó azt mondja:

− Én a levegőben megállok, és amikor onnan esem lefelé, én téged felfalván elnyellek − mondja.
56 A ’vitéz; hős’ jelentésű szót három formában találjuk a tatár népmesékben. Az ebben a mondatban szereplő 
pählewan perzsa eredetű, míg a leggyakrabban előforduló batïr török etimonú. Ugyanebben a mesében szerepel 
még a szintén török, és a batïr-ral végső fokon azonos etimonú bahadir is, amit ’hős’-ként fordítottunk. (Az ót. 
baġātūr, valamint  későbbi  török  és  mongol  adatai:  Clauson 1972,  313;  az  orosz  bogatyr’ és  a  többi  szláv 
példára: Fasmer I, 183.)
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Ekkor a kígyó a levegőbe repül. Amikor onnan esik le, a legény gyémánt kardjával azt apróra vagdossa. Az 

oroszlánék, a nyúlék annak darabjait összegyűjtik. Összegyűjtvén azt kővel lenyomatják.

(3) Jïlan yegetne kürgä  äytä:č
 Minem eneläremne ütergän pählewan tagïn kilgän ikän. Minem bašïm dürt. Min sine üteräm,  di.− −

Šul wakïtta bolar šobaga salalar. Tagïn bašlan bärergä jïlanga ïga. Jïlan koyrïgï belän kiterep bärä, yegetč  

muyïn tiñenten bata. Arslan-kiyeklär tiz genä kilep, monï kazïp alalar. Šul wakïtta yeget äytä:

 Min siña ni ek sugïym?  di.− č −
Jïlan äytä:

 Min hawaga sikerermen. Töšešli barïgïznï da suïrïp alïrmïn,  di.− −
Jïlan hawaga sikerde. Yeget almaz kïlï ïn selkep kenä tora. Jïlannïñ kisäklären arslan-kiyeklär, äynärdäyenč č  

äynäp, bergä jïydïlar. Jïydïlar da tege zur tašlar belän bastïrïp kuydïlar.č
’A kígyó a legényt meglátva azt mondja:

− Úgy látszik, az öcséimet megölő vitéz megint eljött. Az én fejem négy. Én téged megöllek − mondja.

Ekkor kockát vetnek ezek. A kezdő ütés megint a kígyóra jön ki. A kígyó a farkával üt, a legény nyakáig 

süpped. Az oroszlánék-vadállaték gyorsan jőve ezt kiássák. Akkor a legény azt mondja:

− Én téged hogyan üsselek? − mondja.

A kígyó mondja:

− Én felugrok a levegőbe. Esvén mindannyiótokat kiirtalak – mondja.

A kígyó  a levegőbe ugrott.  A legény gyémánt  karjával  hadonászik.  A kígyónak darabjait  az oroszlánék-

vadállatok rágcsálva-rágva egybegyűjtik. Összegyűjtötték és azt nagy kövekkel lenyomták.’

Patša malayï belän χezmätče malayï (A padisah fia meg a szolga fia)

diyülär 

 Egy szép városban élnek, egy fiatal lány a padisahjuk:

- … bu berwakït kilep jitä ber bik matur šäχärgä. … Bu kïz diyülär patšasï bulgan ikän.

’... ez [a legény] egy idő után egy nagyon szép városhoz ér. … Ez a lány sárkányok (diyü) padisahja volt.’

 Padisahjuk magát is, sárkányait is át tudja változtatni:

-  Šunnan kïz ber diyüne čakïrïp ala da üz tösenä kertä, ä üze ber tïčkanga äylänä dä yegetneñ kesäsenä  

kerep yata.

’Ezután a lány egy sárkányt  (diyü) kihív és a maga kinézetére alakítja (hozza),  magát pedig egy egérré 

változtatja és a legény zsebébe befekszik.’

Serle baldak (Titokzatos karikagyűrű)

aždaha / aždaha yïlan / diyü

A mesében három sárkány szerepel, ezeket (1-3) számmal láttuk el.

 Többfejű:

- (1) Barïp jitälär jide bašlï aždaha yanïna.

’Menvén, elérkeznek a hétfejű sárkányhoz (aždaha).’

(2) Kïznï bu jide bašlï aždahadan tugïz bašlï aždaha alïp kitkän bula.

’A lányt ettől a hétfejű sárkánytól a kilencfejű sárkány (aždaha), úgy látszik, elvitte.’

56



(3) Xäzer inde bay bolarga unike bašlï aždaha karšï barïrga kuša ...

’Most már a gazda azt parancsolja, hogy menjenek a tizenkétfejű sárkány (aždaha) ellen …’

 Hatalmas (1) és rémes (2):

- (1) [→ Párbeszédek I.]

- (2) Barïp jitälär tugïz bašlï aždaha yanïna. Tegeneñ kïyafäte šundïy koto kï , hi  keše kararlïk tügel ikän.č č č
’Menvén, elérkeznek a kilencfejű sárkányhoz (aždaha). Annak kinézete olyan rémes, hogy egyetlen ember 

sem tud ránézni.’

 Fiatal lányt rabol, hogy megegye (elpusztítsa):

- [→ Párbeszédek I.]

- (1) Kïznï ezläp karïylar, taba almïylar. Kïznï bu jide bašlï aždahadan tugïz bašlï aždaha alïp kitkän bula.

’A lányt keresni próbálja, nem találja. A lányt ettől a hétfejű sárkánytól (aždaha) úgy látszik, a kilencfejű 

sárkány elvitte.’

(2) Aždahanï üterü belän, soldat aždaha sarayïna kerep kïznï ezli, taba almïy. Kïznï ütkän tönne genä unike  

bašlï aždaha alïp kitkän ikän.

’Amint a sárkányt megöli, a katona a sárkány (aždaha) palotájába megy és a lányt keresi, nem találja. A 

lányt az előző éjjelen a tizenkétfejű sárkány (aždaha) magával vitte.’

- [→ Párbeszédek II.]

 Karddal (1–2), birkózásban (3) elpusztítható:

- (1) Šunnan soñ bu yeget aždaha yanïna barïp jitä. Barïp jitü belän, yeget bakïr kïlï nï ber genä tapkïrč  

seltäp jibäre, aždahanïñ jide bašï ber’yulï özelep töšä.

’Ezután ez a legény elér a sárkányhoz (aždaha). Ahogy odaér, a legény a rézkarddal csak egyet (egyszer) 

suhintani kezd, a sárkánynak (aždaha) hét feje egyszerre leesik (leszakadván leesik).’

(2) Barïp jitälär tugïz bašlï aždaha yanïna. Tegeneñ kïyafäte šundïy koto kï , hi  keše kararlïk tügel ikän.č č č  

Kara aygïr tege aždaha östenä tašlana, soldat kïlï nï kö  belän ike genä selki, aždahanïñ tugïz bašï tugïzč č  

yakka atïlïp töšä.

’Menvén, elérkeznek a kilencfejű sárkányhoz (aždaha). Annak kinézete olyan rémes, hogy egyetlen ember 

sem tud ránézni. A fekete csődör annak a sárkánynak (aždaha) a hátára vetődik, a katona a kardot kétszer 

erősen meglengeti, a sárkány kilenc feje kilencfelé szóródik szét (vetődve esik le).’

(3) Bolar  totïnalar  köräšergä.  Iñ  elek aždaha yegetne  kütärep bärä,  yeget  kinderä  tiñenten irgä  bata.ĵ  

Šunnan soñ soldat tegene kütärep bärgän ide – aždahanïñ ber’yulï altï bašï özelep kitä. Iken e märtäbäč  

totïnïšalar. Aždaha yegetne kütärep bärgän ide – yeget tez tiñenten irgä battï. Šunnan soñ yeget totïnaĵ  

aždahaga.  Kütärep  bärä  –  aždahanïñ  yañadan ö  bašï  özelep  töšä.  Tugïz  bašï  bette  bit  inde.  Ö en eč č č  

märtäbä  totïnïšalar.  Aždaha  soldatnï  kütärep  bärä,  soldat  bil  tiñenten  irgä  kerep  kitä.  Šunnan  soldatĵ  

sikerep tora da a u belän aždaha yïlannïñ ike bašïn özep ïrgïta. Beraz gïna yal itä dä, altïn kïlï ïn suïrïpč č  

alïp, aktïk bašïn abïp özä tegeneñ. Annan soñ unike bašlï diyüneñ telen özep ala da kul’’yaulïgïna törep,č  

iyär sumkasïna salïp kuya häm aždahanïñ öyenä töšep, bay kïzïn alïp ïga.č
’Nekifognak ezek a birkózásnak. Legelőször a sárkány (aždaha) emelvén /földhöz/ veri57 a legényt, a legény 

a  zsinegig  a  földbe  süpped.  Azután  a  katona  amazt  emelvén  /földhöz/  veri  –  a  sárkánynak  (aždaha) 

egyszerre hat fejét leszakítja. Hozzáfognak másodszor. A sárkány (aždaha) a legényt emelvén /földhöz/ veri 

57 A tatár birkózásnak megfelelően az egyik fél megfogja, felemeli, majd a földhöz veri, vagy csapja ellenfelét. 
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– a legény térdig süppedt a földbe. Ezután a legény fogja a sárkányt (aždaha). Emelvén /földhöz/ veri – a 

sárkánynak  (aždaha)  megint  három  fejét  leszakítja.  Így  hát  már  kilenc  fej  oda  (bevégződött). 

Összefogódzkodnak harmadszor. A sárkány (aždaha) a katonát emelvén /földhöz/ veri,  a katona derékig 

kerül a földbe. Aztán a katona kiszökken, mérgesen a sárkánykígyó  (aždaha yïlan) két fejét  leszakítván 

elhajítja. Egy kicsit megpihenvén az aranykardot kirántva a maradék fejét lecsapja annak. Azután a tizenkét 

fejű sárkány (diyü)  nyelvét  kiszakítva zsebkendőjébe belegöngyölve,  a nyeregtáskába teszi  és a sárkány 

(aždaha) házába lemegy, a gazda lányát kihozza.’

o Párbeszédek:

 I. A hős és lova között:

- Kara aygïr telgä kilep äytä:

– Bik zur ber aždaha bar, di, šul aždaha baynïñ kïzïn urlap alïp kitte, di. Bu yegetlär, šul aždaha belän  

sugïšïp, baynïñ kïzïn alïp kaytïrga yörilär, di. Bez ul yegetlärdän alda barïp, aždahanïñ bašïn kisep, kïznï  

alïp kaytïk, di, aždaha kulïnda kïz xarap bulmasïn, sin äybät keše ikänsäñ, ul siña bulsïn, – di. Šunnan soñ  

bu aygïr yegetkä äytä: – E  äle änä šul šešädän ber genä yotïm su, di, bakïr kïlï nï alïp tak, miña atlan, – di.č č  

’A fekete csődör megszólalván (nyelvhez jőve) mondja:

– Van egy nagyon nagy sárkány (aždaha), mondja, ez a sárkány a gazda lányát elrabolván elvitte, mondja. 

Ezek  a legények  ezzel  a  sárkánnyal  megküzdenek,  azért  mennek,  hogy a gazda  lányát  vévén térjenek 

vissza,  mondja.  Mi  azon  legények  előtt  menvén,  a  sárkány fejét  levágván,  a  lányt  véve  visszatérünk, 

mondja, ha te olyan kitűnő ember leszel, hogy a sárkány kezében lévő lány nem pusztul el, ő [a lány] a tiéd 

lesz – mondja. Azután ez a csődör a legénynek mondta: – Igyál  ím ebből az üvegből egy nyelet vizet, 

mondja, a rézkardot kösd fel, lovagolj meg engem – mondja.’

 II. A hős és a sárkány között:

- (3) … unike bašlï aždaha karšïsïna barïp ïga. Atïnnan töšep, aždaha karšïsïna barïp basa bu. Šunnan soñč  

soldat äytä moña:

– Kïznï sin urladïñmï? – di.

–  Kïz  minem kulda,  –  di,  aždaha  äytä.  –  Menä minem ašïysï  kilgänne kaydan  belgännär,  zakuska  da  

jibärgännär, – di.

– Tukta äle sin, – di yeget, – ul zakuska tamagïna torïr, – di.

– Yarar, alay bulsa, di, kö lärne sïnašïp karïyk, köräštänme, sugïštanmï, – di aždaha.č
– Sugïš kurkaklarnïkï, köräš batïrlarnïkï, di, äydä köräšäbez, – di yeget.

’… kiér a tizenkétfejű sárkányhoz (azzal szembe). Lováról leszállva, a sárkány elé lép ez [a legény]. Ezután 

a katona azt mondja ennek:

– A lányt te loptad-e el? – mondja.

– A lány az én kezemben van – mondja,  a sárkány szól.  Ím,  étvágyamat  valahonnan tudják, előételt is 

küldtek – mondja.

– Megállj te – mondja a legény – az az előétel torkodon akad (torkodon megáll) – mondja.

– Rendben, ha így van, mondja,  erőinket  próbáljuk összemérni,  birkózás-e,  vívás-e – mondja a sárkány 

(aždaha).

– A vívás a félőseknek való, a birkózás a bátraknak való, mondja, nosza, birkózzunk – mondja a legény.’
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Tañbatïr (Hajnalvitéz)

diyü / diyü päriye / diyü patša

(A mesében  három sárkányról  van  szó  (1–3),  ahol  nem írunk  ki  számot,  ott  nem valamelyikről,  hanem  a 

sárkányról szól a szöveg – ez a mese elején jellemző.)

 Vihar képében jön (csak (1–2)):

- …kuzgala il-dawïl, bu dawïl šul ätle kö le bula, yulïna turï kilgän kalïn-kalïn aga larnïñ bašlarïn kïyïpĵ χ č č  

kïna alïp kitä ikän …

’... szélvihar támad, ez a vihar olyan erős, erőteljes lévén, hogy az útjába került sűrű-sűrű fák koronáit rézsút 

vagdosva magával viszi …’

- Ozak ta ütmi, älege il-dawïl ber irdä böterelep, kot ïkkï  bulïp öyerelep-öyerelep tora da ber biyek tauĵ ĵ č č  

bašïna barïp tuktïy.

’Nem telt bele hosszú /idő/, e szélvihar egy helyen forogván, rettenetesen köröz-köröz, míg egy nagy hegy 

tetejéhez menvén megáll.’

- (1) Berwakïtnï, il-dawïl kuptarïp, diyü bakïr küpergä yakïnlaša bašlïy.ĵ
’Kis idő múlva szélvihar kerekedvén (lekopasztván), a sárkány (diyü) a rézhíd felé kezd közeledni.’

(2) Küp tä ütmi, il-dawïllar ïgarïp, diyü päriye kaytïp ta itä.ĵ č ĵ
’Nem sok telik bele, szélviharokat támasztván, a sárkány (diyü päriye) meg is érkezik [az ezüst hídhoz].’

 Szélviharból változik sárkánnyá:

- Tau bašïnda bik yaman böterelep tora-tora da bik yäm’sez bernärsägä – diyü päriyenä äwerelä.

’A hegy tetején fergetegesen pörögvén álldogál  és egy nagyon csúnya valamivé – egy sárkánnyá (diyü-

päriye) változik.’

 Vihar képében királylányokat rabol:

- Bolar bolïnlïkta yögän wakïtta gïna bik katï il-dawïl ïga da kïzlarnïñ ö esen dä kütärep alïp ta kitä.ĵ č č
’Amikor ezek [a padisah három lánya] a réten sétálnak, nagyon erős szélvihar kerekedik (jön) és a lányok 

mindháromját felkapván elviszi.’

 Egy hegy belsejében tűnik el, de ezzel csak a hőst téveszti meg:

- Diyü päriyenä äwerelä dä bu, tau kïrïyïna töšep, šundagï ber zur tišekkä kerep kitä.

’Ez a sárkánnyá (diyü päriye) változó, a hegy fennsíkjára ereszkedve, egy itteni nagy lyukba bemegy.

- „Ul diyü päriye sezne aldadï bit, di, sezneñ elekke arkanïgïz da tau tišege töbenä itkän ide, diyü, sezneĵ  

aldap, okïrnïñ töben askarak töšerep ibärde, di”.č ĵ
’ „Hiszen az a sárkány (diyü päriye) téged becsapott, mondja, a te előbbi köteled is a hegy résének aljába ért, 

a sárkány (diyü) téged becsapva a gödör fenekére hirtelen lerántott (leestetett)”, mondja.’

 Palotában lakik:

(az  első  sárkány  rézpalotában:  bakïr  saray,  a  második  ezüstpalotában:  kömeš  saray,  a  harmadik 

aranypalotában: altïn saray)58

 Emberevő:

- (1) – Äy, adäm zatï, – di karawïl ï …– Sin bu tirägä yalgïšïp kïna kilep kergenseñder, diyü patša kaytïpč  

kersä, totïp ašar üzeñne, – di.

58 Itt azért nem tudunk szövegrészeket idézni, mert a mesében nem szerepel az, hogy ’a sárkány réz- / ezüst- / 
aranypalotában  lakik’,  hanem  csak  olyan  utalás,  hogy  a  hős  elérkezik  az  ezüstpalotához,  ahol  ezüstlovon, 
ezüstruhában egy őrt talál …
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’– Hej, ember nemű – mondja az őr, … – E vidékre tévedvén, ha ide jöttél, téged a sárkánykirály (diyü 

patša), amint megérkezik, megfogván, megesz – mondja.’

(2) – Äy adämi zat, di, sin monda yaltïšïp kïna kilep keränseñder, isän-sau akta ïgïp kit monnan, u amč č χ ĵ  

kaytsa, ašar sine, ber genä yotar, – di.

’– Ej, ember nemű, mondja [az őr], te ide jőve, ha ide jutottál, míg épségben, egészségben vagy, menj el 

innen, ha a gazdám visszatér, megesz téged, egyben lenyel – mondja.’

(3) – Äy adämi zat, monda nišläp yörisäñ, di, sine bit diyü ašar, – di.

’– Ej ember nemű, ide miért jössz, mondja, hiszen téged a sárkány (diyü) megesz – mondja.’

- (1) … ällä ni olï gäüdäle tügel ikänseñ äle, di, ike kabïp, ber yotarga gïna itärseñ, – di.ĵ
’… hát nem tűnsz valami testesnek, mondja, kettőt falván, egy nyelésre vagy csak elegendő – mondja [a 

sárkány].’

(2) … min sine ike kabarmïn, ber yotarmïn, – di.

’… én belőled kettőt falok, egyet nyelek – mondja.’

(3) Diyü päriye äytä:

– Min sine bik olï gäüdäleme dip uylagan idem, sin bik bäläkäy ikäseñ. Sine ike kabarga, ber yotarga bula  

ikän, – di.

’A sárkány (diyü päriye) azt mondja:

– Én téged egészen nagy testűnek gondoltalak, pedig egészen kicsi vagy. Te két falásra, egy nyelésnyire való 

vagy – mondja.’

 Az elrabolt királylányokat nem veszi „feleségül”, nem eszi meg őket, hanem palotáját őrizteti velük:

- (1) Diyüneñ älege karawïl ïsï č … „min fälän patšanïñ olï kïzï idem, mine bu diyü päriye urlap alïp kitkän 

ide…”

’A sárkánynak (diyü) mostani őre … „én egy bizonyos padisah nagyobbik lánya vagyok, engem ez a sárkány 

(diyü päriye) elrabolván hozott ide …”

(2) Soldat äytä: – Äy, abïy, zinhar, sin mine monda kaldïra kürmä, di, min soldat tügel, šulay kiyindem genä,  

min fälän patšanïñ urtan ï kïzï idem, sin mine üzeñ belän alïp kayta kür, – di.č
’A katona mondja: – Hej bátyám, kérlek engem itt ne hagyj, mondja, én nem vagyok katona, csak a ruhám 

ilyen, én egy bizonyos padisah középső lánya vagyok, kérlek vigyél magaddal engem, mondja.’

(3) – Äy yeget, di, min sak ï soldat tügel bit, mine šulay kiyenderdelär genä, min fälän patšanïñ ke e kïzï bit,č č  

di, mine dä alïp kayt, üzeñnän kaldïrma, – di.

’– Ej legény, mondja, hiszen én nem vagyok őrkatona, engem csak így öltöztettek, hiszen én egy bizonyos 

padisah  legkisebb  lánya  vagyok,  mondja,  engem  is  vigyél  el,  magad  mellől  (magadtól)  el  ne  hagyj  – 

mondja.’

 Lovon jár, kutyája kíséri:

- (1) Küper yanïna iñ elek monïñ ete kilep itä.ĵ
’A hídhoz legelőször ennek [a sárkánynak] kutyája ér.’

(2) Iñ elek monïñ ete küpergä kilep kerä.

’Legelőször ennek [a sárkánynak] kutyája ér a hídhoz.’

(3) Diyüneñ ete küpergä kermi ä, koyrïgïn bot arasïña kïstïrïp, kire u asï yanïna abïp, yïlagansïman itä.č χ ĵ č
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’A sárkány (diyü) kutyája még a hídhoz sem ér, farkát combja közé húzva, visszaszaladva gazdája mellé, 

szűköl.’

- (1) Diyü … atïna atlangan kileš küperge barïp kerä.

’A sárkány (diyü) ... lovát meglovagolva a hídra felmegy.’

- Šunnan soñ bu diyüneñ atïna atlanïp, anïñ sarayïna kitä.

’Azután [Tangvitéz] e sárkánynak (diyü) lovát meglovagolván, annak palotájához ment.’

(2) ... küpergä abïp kerep kitä. Küper astïna itügä, at „šïp” tuktïy.č ĵ
’... a hídra vágtatva megy fel [lován a sárkány]. A híd aljára érve a ló, „topp”, megáll.’

- Tañbatïr … diyüneñ atïna atlanïp, soldat yanïna kayta.

’Tangvitéz … a sárkány (diyü) lovát meglovagolván a katonához visszamegy.’

(3) … diyü altïn atïna atlanïp…

’… a sárkány (diyü) arany lovát lovagolván …’

 Előre tudja, hogy ki fogja legyőzni, de bekövetkeztének idejét nem tudja:

- (1) – Ällä monda Tañbatïr kilep yatkan dip uylïysïñmï, di, äle ul monda kilü tügel, anadan da tumagandïr,  

– di.

’– Vajon azt gondolod-e, hogy Tangvitéz jött ide, mondja, hiszen az ide nem jön, anyjától még meg sem 

született – mondja.’

(2) – … sin monda Tañbatïr kilep itär dip uylïysïñmï, Tañbatïr anadan da tumagan äle, –di.ĵ
’– … te azt gondolod-e, mondván, hogy Tangvitéz jött ide, hiszen Tangvitéz még anyjától meg sem született 

– mondja.’

(3) – Närsä sin, ällä monda Tañbatïr kilep dip kurkasïñmï, Tañbatïr anasïnnan da tumagandïr äle, – di.

’– Mi van te, vajon Tangvitéz idejött, mondván félsz-e; hiszen Tangvitéz még anyjától sem született meg – 

mondja.’

 A küzdelem a sárkányokkal:

I. Tudakozódás a sárkányról:

- (1) – Ul diyü päriye kay an kaytïr ikän – di.č
– Ul irtägä irtä belän menä šuši bakïr küper östennän kaytïr, – di kïz.

’– Az a sárkány (diyü päriye) mikor érkezhet – mondja [Tangvitéz].

– Az holnap reggel, ím ezen a rézhídon át (tetejéről) érkezik – mondja a lány.’

(2) – Xu añ kay an kayta? – di.ĵ č
– Ul irtägälärä kaytïp itärgä tiyeš, – di.ĵ
– Kaysï yaktan kayta ul? – di.

– Menä šušï saray artïnnan aga torgan yïlga arkïlï ber kömeš küper bulïr, di. Herwakïtta šul kömeš küper  

arkïlï kayta ul, – di.

’– Gazdád mikor érkezik – mondja [Tangvitéz].

– Az holnapra kell, hogy érkezzen – mondja [a katona-lány].

– Merről érkezik az? – mondja.

– Íme e palota mögött folydogáló (folyó) folyón átível egy ezüsthíd – mondja. – Mindig ezen az ezüsthídon 

keresztül érkezik az – mondja.

(3) Ašap-e ke , yeget soraša bu sak ïdan:č č č
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– u añ kay an kayta, kaya taba kitte? – di.Χ ĵ č
– Änä tege kalïn urman yagïnnan kayta, di. Anda ber altïn küper bulïr, di. Diyü päriye, altïn atka atlanïp,  

änä šul küperdän kaytïr, üzeneñ eten iyärtkän bulïr, – di.

’Miután evett, ivott, a legény ezt kérdezi az őrtől:

– A gazdád mikor tért vissza, honnan jött? – mondja.

– Eme sűrű erdő felől érkezik – mondja. – Van ott egy aranyhíd – mondja. – A sárkány (diyü päriye) 

aranylovát lovagolva, eme hídon (hídról) érkezik, saját kutyáját követve – mondja.

-  – Diyüneñ üzenä kilgän kešene öygä alïp kayta torgan gadäte bar. Menä monda ike mi kä bar, anïñč  

bersendä kö  kertä torgan su, iken esendä äl beterä torgan su, di, sin šularnïñ urïnnarïn alïštïrïp kuy, – di.č č χ  

Yeget mi kälärneñ urïnnarïn alïštïrïp kuygannan soñ sak ï belän saubulašïp …č č
’A sárkánynak (diyü) van egy szokása, ha hozzá ember jön, s házába belép. Ím, itt két hordó van, egyikében 

erőt adó víz, másikában erőt59 elvevő víz, mondja, te ezeknek helyét cseréld fel – mondja [az őr]. A legény a 

hordók helyét miután megcserélte, az őrrel egymástól búcsút véve ...’

II. Elbújás a híd alatt, a hídra érkező sárkány:

- (1) Tañbatïr tege kïz äytkän bakïr küper astïna kerep yata.  Berwakïtnï, il-dawïl kuptarïp, diyü bakïrĵ  

küpergä yakïnlaša bašlïy. Küper yanïna iñ elek monïñ ete kilep itä. Diyüneñ ete küper yanïna kilep itä dä,ĵ ĵ  

küpergä kermi ä, šïñšïp, u asï yanïna kire kitä. Diyü, aña kam ïsï belän genä seltäp, atïna atlangan kilešč χ ĵ č  

küpergä barïp kerä. Küpergä barïp kerü belän, monïñ atï da šïp tuktïy. Diyüneñ a uï kilen atïna sugïpč  

ibäre: …ĵ
’Tangvitéz  ama  lány által  mondott  rézhíd  alá  menve lefeküdt.  Kis  idő  múlva  szélvihar  kerekedvén,  a 

sárkány (diyü) a rézhíd felé kezdett közeledni. A hídhoz legelőször ennek kutyája ért. A sárkány (diyü) 

kutyája,  amint  a  híd mellé  ért,  a  hídra fel  nem ment,  szűkölve  gazdája  mellé  ment.  A sárkány (diyü) 

korbácsával  ráütve,  lovát  meglovagolva  a  hídra  felmegy.  Amint  a  hídra  érnek,  ennek  lova is,  „topp”, 

megáll. A sárkány haragra gerjedve lovát ütni kezdi: … [→ Párbeszédek I.]’ 

(2)  Tañbatïr tiz genä tora da, kïlï ïn alïp, tege kömeš küper astïna barïp yata. Küp tä ütmi, il-dawïllarč ĵ  

ïgarïp, diyü päriye kaytïp ta itä.  Iñ elek monïñ ete küpergä kilep kerä. Ber-ike genä atlïy da et šïñšïpč ĵ  

u asïna taba kire aba. Diyü päriyeneñ moña bik katï a uï kilep kam ïsïn selti dä kömeš küpergä abïpχ ĵ č č č č  

kerep  kitä.  Küper  astïna  itügä,  at  „šïp”  tuktïy.  Diyü  atïna  tagïn  ber  sugïp  ibärä,  atï  urïnnïnan  daĵ ĵ  

kuzgalmïy.

’Tangvitéz gyorsan felkel, kardját véve emez ezüsthíd alá befekszik. Sok /idő/ nem telik el, szélviharokat 

keltve a sárkány (diyü päriye) meg is érkezik. Legelőször ennek kutyája ér a hídhoz. Amint egy-kettőt lép, a 

kutya szűkölve gazdájához fut. A sárkány (diyü päriye) erre nagyon megharagudván, korbácsával ráüt, és az 

ezüsthídra felvágtat. A híd aljára érve a ló, „topp”, megáll. A sárkány (diyü) lovát még jobban ütni kezdi, de 

a lovat helyéről el nem mozdítja. [→ Párbeszédek I.]’

59 Fordításunkban ’erő’-ként fordítottuk azt a két szót, melyet a tatár eredeti kétféleképpen fejez ki: köč; illetve 
χäl szavakkal. Fordításunk védhető, azonban érdemes megjegyezni, hogy a köč török etimonú szó (ótörök küč), 
már korai  nyelvemlékekben előfordul,  szintén ’erő’  jelentéssel  (Clauson, 1972),  a mai tatárban a következő 
jelentéseket találhatjuk: ’1.) sila; moč’, mošč’, moščnost’, mogušestvo; 2.) usilie, energija; 3.) sily, sredstva; 4.) 
trud; 5.) dejstvie; 6.) sily, vojska;  7.) pravomočnost’, sila’ (TaRS 329); Bálint Gábornál: ’testi erő, tehetség’ 
(tatWD 296). A χäl ezzel szemben arab jövevényszó – „χal, χäl äl (α) állapot, lehetség” (tatWD, 306). A tatár 
χäl  mai  jelentései:  ’I.  1)  položenie,  sostojanie;  2.)  obstojatel′stvo,  obstanovka;  3.)  slučay,  proisšestvie, 
priključenie; II. sila, mošč’′ bodrost′’ (TaRS 620).
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(3) Yeget … altïn küper astïna kerep yata. Ber dä berwakïtnï diyü altïn atïna atlanïp, eten iyärtep küpergä  

kaytïp  itä.  Diyüneñ  ete  küpergä  kermi ä,  koyrïgïn  bot  arasïna  kïstïrïp,  kire  u asï  yanïna  abïp,ĵ č χ ĵ č  

yïlagansïman itä. Diyüneñ moña bik katï a uï kilä. Bik nïk kam ï belän sugïp ibärä dä küper östenä kerepč č ĵ  

kitä bu. At küper urtasïna kilep itü belän „šïp” tuktïy. Diyü atïn sugïp ta karïy, at ber genä adïm da algaĵ  

atlamïy, di. Šunnan soñ diyü atïna bik katï a ulanïp: …č
’ A legény … az aranyhíd alá jővén lefekszik. Egyszer csak a sárkány (diyü) aranylovát lovagolva, kutyáját 

követve a hídhoz érkezik.  A sárkány (diyü) kutyája még a hídhoz sem ér,  farkát  a combja közé húzva, 

visszaszalad gazdájához, szűköl. A sárkány (diyü) erre  nagyon megharagszik. Nagyon erősen korbáccsal 

ütni kezdi, és a hídra felmegy ez. A ló a híd közepére érve, „topp”, megáll. A sárkány (diyü) a lovat ütni 

próbálja, de a ló egyetlen lépést sem lép előre. Azután a sárkány (diyü) lovára nagyon erősen megharagudva 

(azt mondja): … [→ Párbeszédek I.]’

o Párbeszédek:

 I. A sárkány és a lova között; Tangvitéz és a sárkány között a küzdelem előtt:

- (1) –  Häy, di, nigä kurkasïñ? Ällä monda Tañbatïr kilep yatkan dip uylïysïñmï, di, äle ul monda kilüä 

tügel, anadan da tumagandïr, – di.

Diyüneñ šulay dip äytäp kenä beterüe bula, bakïr küper astïnnan „tïp” itep Tañbatïr kilep ïga. Kilep ïgač č  

da:

– Tañbatïr anadan da tugan, kilep tä itkän. – dip, diyü päriye karšïsïna kilep basa.ĵ
– Kilseñ, – di, diyü äytä, – ällä ni olï gäüdäle tügel ikänseñ äle, di, ike kabïp, ber yotarga gïna itärseñ, –ĵ  

di.

Tañbatïr äytä:

– Gäüdäse uklï bulïr, alay tiz genä yota almassïñ, – di.č
Diyü äytä:

– Küp söyläšep torma, di, alïš barmï, köräš barmï: – di.

– Alïš agañ bašïna bulïr, äydä köräšik, – di.

’– Hé, mondja, mitől félsz? Vajon azt gondolod-e, mondván, hogy Tangvitéz jött ide, mondja, hiszen az ide 

nem jön, anyjától még meg sem született – mondja. A sárkány (diyü) ezeket mondani épp befejezte, amikor 

a réz híd alól, „csatt”, Tangvitéz kilép. Kilépve pedig:

– Tangvitéz anyjától is megszületett, jővén is megérkezett – mondván a sárkánnyal (diyü päriye) szemben 

hirtelen előlép.

– Ha megjöttél /is/ – mondja, a sárkány szól – hát, nem tűnsz valami testesnek, mondja, kettőt falván, egy 

nyelésre vagy csak elegendő – mondja.

Tangvitéz azt mondja:

– Ha testem fürtnyi is, így sem tudod gyorsan elnyelni – mondja.

A sárkány azt mondja:

– Többet ne beszélgessünk, mondja, fogás legyen-e, birkózás legyen-e – mondja.

– A fogás bátyádnak való, úgyhogy, megbirkózunk, mondja.’

(2) –  I , sin, – di, diyü äytä, – kotïñ ïkkan ikän, di, ällä sin monda Tañbatïr kilep itär dip uylïysïñmï,χ č ĵ  

Tañbatïr anadan da tumagan äle, – di. Diyüneñ šulay dip äytäp beterüe genä bula, Tañbatïr kömäš küper  

astïnnan kilep tä ïga.č
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– Tañbatïr anadan da tugan, kilep tä itkän, – di.ĵ
– Kilsäñ, bik šäp bulgan, – di diyü,– min sine ike kabakmïn, ber yotarmïn, – di.

– Yota almassïñ, söyäge katï bulïr, – di.

– Yarar, alay bulsa, alïštanmï, köräštänme? – di.

– Alïš agañ bašïna bulïr, äydä köräšäbez, – di Tañbatïr.

’– Ah, te – mondja a sárkány (diyü) szólt – megijedtél,  mondja,  vagy te azt mondván gondolod, hogy 

Tangvitéz jött ide, hiszen Tangvitéz még anyjától meg sem született – mondja. A sárkány (diyü) ezt éppen, 

hogy végigmondhatta, Tangvitéz kilép az ezüst híd alól.

– Tangvitéz anyjától is megszületett, jővén is megérkezett – mondja.

– Ha megjöttél, hát nagyon jó – mondja a sárkány (diyü) – én téged két falással egyben lenyellek – mondja.

– Elnyelni nem tudsz, a csont kemény lévén – mondja.

– Rendben, ha így van, fogás-e, birkózás-e? – mondja.

– A fogás bátyádnak való, úgyhogy birkózzunk – mondja Tangvitéz.’

(3) Närsä sin, ällä monda Tañbatïr kilep dip kurkasïñmï, Tañbatïr anasïnnan da tumagandïr äle, – di. Diyü  

päriyeneñ šulay dip äytüye genä bula, Tañbatïr küper astïnnan kilep tä ïga:č
– Tañbatïr anasïnnan da tugan, kilep tä  itkän, – di.ĵ
Diyü päriye äytä:

– Min sine bik olï gäüdäleme dip uylagan idem, sin bik bäläkäy ikäseñ. Sine ike kabarga, ber yotarga bula  

ikän, – di.

– Ašïkma, tamagïña torïr, – di.

Šunnan soñ diyü äytä:

– Alay bulga , köräštänme, alïštanmï? – di.č
– Alïš atañ bašïna bulsïn, köräš sineñ bašïna bulsïn, min sineñ agalarïñnï üterep beterdem inde, – di.

Diyü äytä:

– Alïštanmï, sugïštanmï? – di.

– Alïšudan kurïksañ sugïšïrga da bula, äydä sugïšabïz, – di.

’– Mi van te, talán attól félsz, hogy Tangvitéz jött ide, hiszen Tangvitéz még az anyjától sem született meg 

– mondja. A sárkány (diyü päriye) ezeket éppen, hogy csak végigmondhatta, Tangvitéz kilép a híd alól:

– Tangvitéz anyjától is megszületett, ide is eljött – mondja.

A sárkány (diyü päriye) azt mondja:

– Azt  hittem,  egészen  nagy testű  vagy,  pedig egészen  kicsi  vagy.  Te két  falás,  egy  nyelésnyi  vagy – 

mondja.

– Ne siess, torkodon akad – mondja.

Ekkor a sárkány (diyü) azt mondja:

– Ha így van, hát birkózás-e, fogás-e?

– A fogás apádnak való, a birkózás neked való, én bátyáidat már megöltem (megölésüket befejeztem) – 

mondja.

A sárkány (diyü) azt mondja:

– Fogás-e, harc-e? – mondja.

– A fogástól ha félsz, megfelel a harc is, legyen hát harc – mondja [Tangvitéz].’
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 II. A küzdelem lefolyása:

- (1) Šunnan köräšergä totïnalar da, alïša almïy a šulkadär ozak yörilär bolar, šul tirälär bötenläy kazïlïpč  

okïrga äylänep betä. Yöri torga , diyüneñ äle betä bašlïy. Šul wakïtta Tañbatïr monï kütärep sala da,č č χ  

kïlï ïn suïrïp alïp, diyüne turaklap, ärdänä itep öyep kuya.č
’Aztán birkózáshoz fognak, de fogást nem találva egymáson, annyira körbe járnak ezek, hogy környékük 

egészen  fölásódván  gödörré  változik.  Körbe  járván  a  sárkánynak  (diyü)  ereje  fogyni  kezdett.  Ekkor 

Tangvitéz ezt felemelve leteszi, kardját előrántja, a sárkányt (diyü) apróra vagdalva, halomba60 felrakja.’

(2) Šunnan bolar köräšergä totïnalar. Tañbatïr diyüne kütärep ala da irgä kiterep bärä, tegeneñ söyäkläreĵ  

özgälänep-özgälänep kitä. Šunnan soñ Tañbatïr monïñ söyäklären ärdänä itep öyep kuya.

’Aztán ezek birkózáshoz fognak. Tangvitéz a sárkányt (diyü) fölemeli, és földhöz vágja, ennek csontjait 

összetörve-összezúzza. Ezután Tangvitéz annak csontjait halomba rakja.’

(3) Šunnan totïnalar bolar köräšergä. Köräšälär-köräšälär, ber-bersen inä almïylar. Kö kä kö  turï kiläĵ č č  

inde bolarnïñ. Bik ozak yöri torga , Tañbatïr tegene atïrga. Šunnan soñ diyü päriye sizenä bašlïy. „Tukta,č  

di, bu minem älne beterep üterä kürmäseñ, öygä kaytïp yal itim äle min”, – dip uylïy. Äytä Tañbatïrga:χ
– Öygä kaytïp beraz ašap-e ik, di. Annan soñ yañadan köräšergä totïnïrbïz, – di.č
Diyü päriye sarayïna kaytïp ašïylar-e elär bolar. Diyü päriye mi kälärneñ alïštïrluïp belmi ä, kö  kertäč č č č  

torgan su urïnïna, kö  beterä torgan mi kädäge sunï e ä. Tañbatïrga kö  kertä torgan sunï birä. Šunnanč č č č  

soñ bolar kitälär yañadan tege küper yanïna. Barïp itälär. Diyü äytä:ĵ
– Alïštanmï, sugïštanmï? – di.

– Alïšudan kurïksañ sugïšïrga da bula,  äydä sugïšabïz,  – di.  Küper yanïndagï alanga töšälär.  Šunnan  

šobana salalar – kemgä aldan sugarga kilep ïga. Diyüč  päriye aldan sugarga kilep ïga. Iñ elek diyü päriyeč  

kiterep bärä Tañbatïrga. Tañbatïr tubïgïnnan irgä kerep bata. Ayagïn irdän tartïp alïp, Tañbatïr sugïpĵ ĵ  

ibärä  tegeñärgä – diyü päriyeneñ ayagï  tezennän irgä  bata.  Diyü päriye torïp sugïp ibärä,  Tañbatïrĵ ĵ ĵ  

tezennän bata. Tañbatïr yañadan sugïp ibärä, diyü päriye bilennän bata. Diyü päriye kabalana-kabalanaĵ  

ïga da Tañbatïrga kiterep suga, Tañbatïr bilennän bata, ïgarga turïšïp karïy, ïga almïy. Diyü äytä:č č č
– ïk- ïk, bor a, di, nišläp yatasïñ tufrakta? – di.Č č č
– Kaygïrma, di, bor a ïgar ul, menä sin ni ek ïgarsïñ ikän! – di.č č č č
Šulay di dä, bötän kö e belän ber selkenep ibärüye bula, sikerep ïga bu. Diyü karšïsïna kilep basa dač ĵ č  

kizänep diyügä sugïp ibärä, diyü muyïnnïnnan irgä bata. Šunnan Tañbatïr äytä:ĵ ĵ
– ïk, küsäk, di, nišläp yatasïñ anda! – di.Č
Diyü päriye tämam äldän taya. Tañbatïr kïlï ïn alïp diyü päriyeneñ bašïn özep töšerä, gäüdäsen österäpχ č  

ïgarïp wak-wak itep turaklïy da ärdänä itep öyep kuya: Tañbatïr, diyüneñ atïna atlanïp,  altïn saraygač  

kaytïp kitä.

‘Aztán  ezek  hozzáfognak  birkózni.  Birkóznak,  birkóznak,  egymást  legyőzni  nem  tudják.  Erejük  már 

fogytán van ezeknek. Miután nagyon sokáig járnak körben, Tangvitéz amazt kimeríti.  Azután a sárkány 

(diyü  päriye)  elkezdi  ezt  érezni.  „Megállj,  mondja,  az  én  erőm elfogyván  ha  meg nem ölnél,  a  házba 

visszatérve kicsit kipihenem magam” –  mondván ezt gondolja. Tangvitéznak azt mondja:

– A házba visszatérvén együnk-igyunk egy kicsit – mondja. – Azután újra hozzáfoghatunk a birkózáshoz.

60 A tatár ärdänä jelentése: ’1) štabel′; 2) polennica’ (TaRS 731).
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A sárkány (diyü päriye) palotájába visszatérnek, esznek-isznak ezek. A sárkány (diyü päriye), a hordók 

kicseréléséről nem tudván, az erőt adó víz helyén lévő, erőt elvevő hordóbeli vízből iszik. Tangvitéznak az 

erőt adó vizet adja. Ezután ezek újra kimennek ahhoz a hídhoz. Odaérnek. A sárkány (diyü) azt mondja:

– Fogás-e, összecsapás-e? – mondja.

– A fogástól ha félsz, lehet összecsapás is, úgyhogy csapjunk össze – mondja. A híd melletti erdei tisztásra 

lemennek. Aztán kockát vetnek, kire jön ki az első (korábbi) ütés. A sárkányra (diyü päriye) jut, hogy előbb 

üthet. Legelőször a sárkány erősen ráüt (levágja) Tangvitézra. Tangvitéz bokáig süpped a földbe. Lábát a 

földből kihúzva Tangvitéz amazt ütni kezdi – a sárkány (diyü päriye) lába térdig süpped a földbe. A sárkány 

(diyü päriye) fölkelvén ütni kezd, Tangvitéz térdig süpped. Tangvitéz újra ütni kezd, a sárkány (diyü päriye) 

derékig süpped. A sárkány (diyü päriye) sietve-sietve kijön és Tangvitézt megüti, Tangvitéz derékig süpped, 

igyekszik kijönni, de kijönni nem bír. A sárkány (diyü) azt mondja:

– Gyere ki, gyere ki, bolha, mondja, minek fekszel a földön? – mondja.

– Ne aggódj, mondja, az a bolha kijön, ahogyan te is kijöttél! – mondja.

Ezeket elmondván egész erejéből rázkódni kezd, és rázkódván kiugrik ez. A sárkánnyal (diyü) szembe lép 

ütésre készülve, a sárkányt (diyü) ütni kezdi, a sárkány (diyü) nyakig süpped a földbe. Azután Tangvitéz azt 

mondja:

– Gyere ki, fajankó,61 mondja, minek fekszel ott! – mondja.

A sárkány (diyü  päriye)  erejéből  éppen  kifogy.  Tangvitéz  kardját  vévén  a  sárkány (diyü päriye)  fejét 

szakítva levágja,  testét  kivonszolván apróra-apróra  felvágja,  rakást  készítve  halomba rakja:  Tangvitéz  a 

sárkány (diyü) lovát meglovagolván az aranypalotába visszatér.’

Turay batïr (Zúzó vitéz)

Üze ber karïš-sakalï biš karïš / diyü / diyü patša / kärlä / kärlä diyü

 Ember nem lakta helyen az arra vetődött vadászok ételét dézsmálja, a vadászokat megöli:

-  Kön kitep, tön kitep, kïrlar ütep, küllär-där’yalar kišep, barïp  jittelär, di bolar ber karurmanga. Šundïy  

kalïn, šundïy karañgï, di gomerdä dä ber keše ayak basmagan.

Bara torga , kürälär bolar ber yort. E enä kersälär, idän urtasïnda u ak, u ak yanïnda kazan, öy türendäč č č č  

säke, säke östendä tabak, tabak e endä kašïk. Böten dirbiyäse bar, tik ujalarï gïna yuk. ... Taukazar belänč χ  

Turay ïgïp kitälär auga, Taškazar öydä aš pešerep kala. Aš ölgerde digändä genä beräü išekne kaga: ...č  

Šunnan soñ Taškazar ašnï kazanï belän kiterep kuya. Üze ber karïš-sakalï biš karïš, ašnï ašap betergännän  

soñ, sikerep töšä dä, tagïn da batïrayïp, Taškazarnï üterep, kitep tä bara.

61 A tatár küsäk jelentései: ’1) dubana; 2) ryčag; 3. (peren) dubina, bolvan’ (TaRS 342).
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’Nappal menve, éjjel menve, fennsíkot elhagyva, tavakon-folyókon átkelve végül elérnek, mondja, ezek egy 

sötét (fekete) erdőbe. Olyan sűrű, olyan sötét, mondja, az életben egyetlen ember lába sem taposta (lépte).

Addig mennek,  míg meglátnak  ezek egy házat.  Ahogy bemennek,  a  padló közepén tűzhely,  a  tűzhely 

mellett üst, a ház főhelyén pad, a padon tál, a tálban kanál. Mindenféle háztartási eszköz van, csak éppen 

gazdájuk nincs. ... Taukázárral Turaj elmegy vadászni, Taskázár ételt főzve a házban marad. Épp, hogy csak 

elkészült az étel, egyszerre kopog/nak/ az ajtón: ...  [  Párbeszédek I.]. Azután Taskázár az ételt /egész/→  

üsttel  hozza  és  leteszi.  Maga  egy  arasz,  szakálla  öt  arasz,  az  ételt  amint  megette,  leugrik  és  megint 

nekibátorodva, Taskázárt megölve el is megy.’

- ... iken e könne Turay batïr auga üze genä ïgïp kitä. Taukazar ašnï ölgertep kenä jitkergän ide, tagïn išekč č  

kagalar:

 A  išekne!− č
Taukazar a ïp kertä. Batïrayïp, iräyep, kilep kerä ber kärlä: Üze ber karïš-sakalï biš karïš.č

 Kütärep utïrt!  di.− −
Taukazar kütärep utïrta. Tagïn ašnï kazanï belän sorïy da, Taukazar birmägä , anï üterep, ašnï ašap, öyč  

e en tuzdïrïp, tagïn ïgïp yulga.č č
’... második napon Turaj vitéz csak maga megy el vadászni. Taukázár az ételt épp csak elkészítette, megint 

kopognak az ajtón:

− Nyisd ki az ajtót!

Taukázár kinyitja. Nekibátorodva, kérkedve egy törpe62 jön be: Maga egy arasz – szakálla öt arasz.

− Emelj fel, ültess le! − mondja.

Taukázár felemelvén leülteti. Megint /egész/ üsttel kéri az ételt, mivel Taukázár nem adta, őt megölve, az 

ételt megeszi, a ház belsejét szétzilálja, megint útra kel.’

- Ul könne Turay batïr auga ïgïp tormadï. Aš pešep kenä ölgergän ide, tagïn išekne döberdättelär. ... Šulayč  

gïna digän ide, Üze ber karïš-sakalï biš karïšnïñ sikerep töšüye bula, bolar dön’ya kuptarïp sugïša bašlïylar.  

Turay batïr tegene sakalïnnan urap alïp kiterep bärä, Üze ber karïš-sakalï biš karïš tez tiñenten idängä iñä.  

Üze ber karïš-sakalï biš karïš monï šundïy totïp öyä, Turay batïr  öyneñ örleklären, kïyïklarïn jimerep,č  

kükkä o ïp kitä. Kön sugïštïlar bolar, tön sugïštïlar, šulay da ö en e täülekkä kitkände, Üze ber karïš-sakalïč č č  

biš karïš Turay batïrnï jiñde. Ülde bit inde Turay batïr.

’Azon  a  napon  Turaj  vitéz  nem  ment  el  vadászni.  Épp,  hogy  csak  megfőtt  az  étel,  megint  az  ajtón 

dörömböltek. ... [→ Párbeszédek II.] Csak ennyit mondott, Maga egy arasz – szakálla öt arasz ahogy lefelé 

ugorott, ezek égtelen nagy63 harcba kezdenek. Turaj vitéz azt a szakállat felgombolyítva, húzva, üti, Maga 

egy arasz – szakálla öt arasz térdmagasságból a padlóra leereszkedik. Maga egy arasz – szakálla öt arasz ezt 

így  megfogva  felhajítja,  Turaj  vitéz  a  ház  koszorúfáit,  szarufáit  szétrombolva,  az  égbe  szállt.  Nappal 

harcoltak ezek, éjjel harcoltak, így pedig elérkezett a harmadik nap, Maga egy arasz – szakálla öt arasz Turaj 

vitézt legyőzte. Meghalt ím Turaj vitéz.’

 Föld alatti birodalomban, sokszorosan őrzött palotában él:

- Üze ber karïš-sakalï biš karïš Turay batïr belän alïškanda bik katï yaralangan ikän, anïñ yarasïnnan yul  

buyïn a kan agïn bargan, di. Bara torga , jitkännär bolar ber koyïga. Šunda ez betkän. Turay batïr äytkän:č č

62 A tat. kärlä ’törpe’ iráni jövevényszó (tatWD 282).
63 A  tatár  dön’ya  kuptarïp −  amit  ’égtelen  nagy’-nak  fordítottunk  −  szó  szerinti  jelentése:  dön’ya ’világ’; 
kuptarïp ’lecsupaszítván / lekopasztván / lehámozván’.
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 Koyïga min töšäm, wakït jitkä , sezge belderermen, tartïp ïgarïrsïz,  digän.− č č −
Turay batïr töšep baskan ikän, koyï töbe kop-korï. Küze iyäläna töškä , karasa, bötenläü baška dön’yagač  

kilep töškän bu. Yïrak ta tügel, šähär sïman närsä dä kürenep tora ikän. Tik šul yaktan bik yaman ber  

akïrgan tawïš išetel, di. Šähär itendä yäsäü e ber äbigä kerä dä sorïy bu: ...č č
’Maga egy arasz – szakálla öt arasz, amikor Turaj vitézral küzdött (alïš-) nagyon erősen megsebesült, annak 

sebéből az út mentén vér folyt, mondja. Addig mentek, míg egy kúthoz értek ezek. Itt a nyom abbamaradt. 

Turaj vitéz azt mondja:

− A kútba én ereszkedem, ha eljön az ideje,  tudatom veletek,  hogy húzzatok ki  − mondja.  Turaj  vitéz 

leereszkedett,  a kút alja teljesen száraz.  Amikor szeme hozzászokott, látja ám, hogy egy egészen másik 

világba jött le ez. Nem messze egy városszerű valami is látszott. Csakhogy e felől nagyon elvetemült bőgés / 

morgás hangja hallatszik, mondja. A város szélén élő anyóhoz megy és megkérdezi ez: ... [→ Párbeszédek 

III.]’

- Turay batïr, bu kiñäšne šïpïrt kïna tïñlap, barïsïn da äbi äytkän ä ešläde, di. Barïp itä, di, bu beren eč ĵ č  

kapkaga.  Tora, di,  kapka töbendä e läre kipkän, küzlären kan baskan tau tikle ber ügez.  Diyü patšasï,č  

a ïgularï itsä, usalrak bulïrlar dip, sak ïlarïn a  tota ikän, di. Ügez, ükerep, monïñ östenä tašlanganda,č ĵ č č  

inde izep tašlïy dip torganda, Turay batïr ïrgïtkan aña ber yök pe än. Ügez ükerä-ükerä pe än ašïy kalgan.č č  

Turay batïr e ke yakka uzgan.č
Bara torga , kilep jitä bu iken e kapkaga.  Tašlandï,  di,  moña ažgïrïp torgan ber kötü a  et.  Ulïy-ulïy,č č č  

kelälär, di. Inde özgäläp tašlïylar digändä, Turay batïr tašladï, di, bolganda ber tüš it. Etlär ïrïldašïp ašïy  

kaldï, Turay batïr tagïn da e käräk yul aldï.č
Barïp jitte, di, bu ö en e, iñ ätär kapkaga. Tora, di, sakta šäp-šärä ber keše, kïynala torga , täne jöylänepč č χ č  

betkän, töse- ïrayï kitkän, usallïktan köyep zä ärlänep betkän. Turay batïr moñ östennän salïp ikmänenč χ č  

kiyertkän.

’Turaj vitéz e tanácsot [→ Párbeszédek III.] végighallgatta, mindent az anyó mondása szerint tett, mondja. 

Menvén elért, mondja, ez az első kapuhoz. Áll, mondja, a kapu tövében egy kiéhezett, vérben forgó szemű, 

hegy nagyságú  bika.  A sárkány-padisah (diyü patšasï),  ha éheznek,  gonoszabbá válnak,  mondván,  őreit 

éhesen tartotta, mondja. A bika bőgvén, erre amikor rárontana, immár erősen kapar, mondván, ahogy áll, 

Turaj  vitéz  odavet  ennek  egy  teher  szénát.  A bika  bőg-bőg,  de  már  a  szénát  eszi.  Turaj  vitéz  bemegy 

mellette.

Addig ment,  míg  elért  ez  a  második kapuig.  Rárontott,  mondja,  erre  dühöngve  egy  falka  éhes  kutya. 

Ordít/va/-ordít/va/ jönnek, mondja. Mivel immár majdnem széttépik, amikor odadob Turaj vitéz, mondja, 

ezeknek egy rész húst. A kutyák morogva, de ettek, Turay vitéz megint csak befelé vette útját.

Menvén elért,  mondja, a harmadik, a legveszélyesebb kapuhoz. Őrt  állt,  mondja, egy teljesen meztelen 

ember, megkínzottan, teste sebhelyes, arca-színe elsápadt, a gonoszságtól elvadultan (égve) dühöngött. Turaj 

vitéz erre posztófelsőt terítvén, felöltöztette.’

 Földi padisahlányokat rabol el, ezek szakállát fésülik:

- [→ Párbeszédek III.]

- Kärlä diyü urlap kaytkan patša kïzlarï öčäü ikän.

’A törpe sárkány (kärlä diyü) rabolta padisahlányok hárman voltak.’
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- Üze ber karïš-sakalï biš karïš üze säkedä yata, sakalïnïñ očïn kištägä elgän dä, anï patša kïzlarï altïn tarak  

belän tarap toralar, di.

’Maga egy arasz – szakálla öt arasz maga a padon fekszik, szakállának vége a pótgerendára akasztva és azt a 

padisah lányai aranyfésűvel fésülgetik, mondja.’

 Kincsei vannak:

- ... Turay batïr diyü patšasïnïñ barlïk altïn-kömešlären, asïltašlarïn ïyïp, kïzlarnï älege koyï töbenä alïpĵ  

kitkän.

’... Turaj vitéz a sárkány (diyü patša) /minden/ létező aranyát-ezüstjét, drágakövét összegyűjtvén, a lányokat 

a korábbi kút fenekéhez vitte.’

 Küzdelem a földalatti palotában:

-  Šulay dip, Turay batïrnïñ yañak töbenä berne kundïrgan ikän, eget,  anïñ uyïp,  šunduk idängä augan.ĵ ĵ  

Diyü päriye, bašïn özäm dip kïlï ïn kïnïnnan alïp, gayrät belän laf orïp mataškanda, älege kïzlar ïr- u kilepč č č  

moña yabïškanda, jeget aynïp ölgergän.

 Bezneñ yakta alay sukmïylar, menä bolay sugalar!  digän, diyüneñ sakalïnnan urap alïp, bolgïy-bolgïy− −  

sundïy kiterep bärgän, diyü ayak astïnda köl bulgan.

’Így mondván [→ Párbeszédek V.] Turaj vitéznak arcába / állába (arca tövébe) egyet  behúzott, a legény 

eszméletét vesztve a padlóra zuhant. A sárkány, fejét leszakítom, mondván a kardot kardhüvelyéből kivéve, 

ahogy próbált erősen kérkedni, az előbbi lányok lármázva ennek nekiestek, a legény magához tért.

− Mifelénk nem így verekednek (ütnek), ím így verekednek (ütnek) – mondták, a sárkány (diyü) szakállát 

körbevették, rázzák-rázzák, így kezdik verni, a sárkány (diyü) lába alatt hamu keletkezett (lett).’

o Párbeszédek

 I. Taskázárral az erdei kunyhóban:

- Aš ölgerde digändä genä beräü išekne kaga:

 A  išekne!− č
Taškazar išekne a uga, batïrayïp, iräyep, kilep kerä ber kärlä: Üze ber karïš, sakalï biš karïs.č

 Säkegä kütärep utïrt!  di.− −
Taškazar utïrta.

 Aš bir!  di.− −
Taškazar tabakka salïp aš ta birä.

 Miña bolay gïna jitmi, kazanï belän kiter!  di.− −
Taškazar:

 Yuk, kazanï belän birä almïym, iptäsläremne tuydïrasïm bar,  dip äytä bašlagan ide dä, Üze ber karïš-− −
sakalï bïš karïs aña ayak tibep kenä kï kïra:č

 Ähä, äle sin šulaymï? Kiter tizräk!−
’Éppen, hogy csak elkészül az étel, az ajtón kopog/nak/:

− Nyisd ki az ajtót!

Taskázár az ajtót amint kinyitja,  felbátorodva, kérkedve bejön egy törpe: Maga egy arasz – szakálla öt 

arasz.

− Emelj fel, ültess a padra! − mondja.

Taskázár ülteti.
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− Ételt adj! − mondja.

Taskázár tálba szed ételt és odaadja.

− Nekem ennyi nem elég, /egész/ üsttel hozz! − mondja.

Taskázár:

− Nem, üsttel nem tudok hozni, az társaim jóllakatására van − mondván amint mondani kezdi, Maga egy 

arasz – szakálla öt arasz annak lábát rúgva kiabál:

– Áhá, szóval így állunk (most te így-e)? Hozd gyorsan!’

 II. Turaj vitézral az erdei kunyhóban:

- Aš pešep kenä ölgergän ide, tagïn išekne döberdättelär.

− Ač išekne!

Turay batïr äyttä:

− Kilä belgänseñ ikän, ača da bel!

Üze ber karïš-sakalï biš karïš bu yulï išekne üze ačïp kerä.

− Säkegä kütärep utïrt! − di.

− Kerä belgänseñ ikän, menep utïra da belerseñ.

Üze ber karïš-sakalï biš karïš bu yulï säkegä dä üze menep utïra. Üze säke östendä, sakalïnïñ očï išek  

töbendä.

− Aš bir!

Turay batïr äyttä:

− Ašïysïñ kilä ikän, üzeñ pešerep aša.

’Épp, hogy csak elkészült az étel, megint az ajtón dörömböltek.

− Nyisd ki ajtót!’

Turaj vitéz mondja:

− Ha ide tudtál jönni, kinyitni is tudd!

Maga egy arasz – szakálla öt arasz ezúttal maga nyitván /ajtót/, bejön.

− Emelj fel, ültess a padra! − mondja.

− Ha be tudtál jönni, felmenve le is tudsz ülni.

Maga egy arasz – szakálla öt arasz ezúttal a padra is maga menve fel, leül. Maga a padon, szakálla vége az  

ajtó tövében.

− Ételt adj!

Turaj vitéz azt mondja:

− Ha ehetnél, magadnak főzve eszel.’

 III. Turaj és az öregasszony között a földalatti városban:

-  Äbi, bu nindi yaman awaz?  di.− −
 Ä,  di kar ïk,  diyülär patšasï dön’yaga patša kïzlarï urlap kaytïrga ïkkanda batïrlar belän sugïškan− − č − č  

ikän dä šunda bik katï yaralanïp kaytkan, dilär. Sïzlanuïna tüzä almïy a kï kïra torgandïr.č č
Turay batïr tagïn kar ïktan sorïy:č

 Äbi, diyü patšasïn ni ek kürergä ikän? Moñar ï minem tere patšanï ber dä kürgänem yuk äle,  di.− č č −
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 Ay-hay, ulïm,  di  kar ïk.  Ällä barïp yörmiseñme? Aña patša kïzlarïn kotkarïrga dip nindi genä− − č −  

batïrlar barïp karamadï. Tik moñar ï berseneñ dä isän ïkkanï yuk äle. ...  Ni bulsa bulïr, äbi, barïymč č −  

inde min, yulïn gïna öyrätsänä!  di. ...−
 Menä šulay-šulay barasïñ, di. Diyüneñ üzen, kö eñ jitsä, kö  belän jiñäreñ, di. Tik sak ïlarïn kö  belän− č č č č  

dä tügel, usallïk belän dä tügel, ya šïlïk belän genä jiñä alïrsïñ. Ber yök pe än, ber tüš it, kiyem-salïm,χ č  

ašamlïk-e emlek alïp bar.č
’− Anyó, mi ez az elvetemült hang? − mondja.

− Á − mondja az öregasszony − a sárkányok (diyü) padisahja /egy/ világi padisah lányát elrabolva, amikor 

visszatérőben volt, vitézekkel  harcolt  és ebben nagyon erősen megsebesülve tért  vissza,  mondják. Nem 

tudván a szaggató fájdalmat elviselni, így ordít.

Turaj vitéz megint az öregasszonyt kérdezi:

− Anyó, a sárkány-padisahot hogyan lehet elképzelni? Hiszen eddig én még élő padisahot egyet sem láttam 

− mondja.

− Haj-jaj, fiam − mondja az öregasszony. − Csak nem mennél? Annak a padisahlánynak megmentésére, 

mondván, hány vitéz nem próbált menni! De hisz eddig egyikük sem került ki épségben. ... 

− Ami lesz, lesz, anyó, immár hadd menjek, az útra taníts ki − mondja.

Ím így, s így menj, mondja. A sárkányt (diyü) magát, ha erőd elég, erővel legyőzöd, mondja. Hanem őreit 

erővel sem, gonoszsággal sem, csakis jósággal győzheted le. Egy teher szénát, egy rész húst, egy váltás 

ruhát, enni-innivalót vigyél.’

 IV. Turaj és a lány között, a sárkány földalatti palotájában:

- Diyüneñ sarayïna barïp itäräk, monïñ karšïsïna ber bite az, ber bite koyaš tösle ber matur kïz yögerepĵ  

ïkkan.č
 Äy jeget,  digän,  sine ninde rä imle jillär tašladï? Kötkänebez sin ikänseñ. Jiläktäy yäš gomerebez− − − χ  

diyü kulïnda äräm bula labasa. Kotkar bezne!

Turay batïr könnär-tönnär buyï yoklamïy a kilep bik arïgan ikän, kïzga äytkän:č
 Min bik yïrak illärdän kilgän, argan-yon ïgan keše. Diyüne jiñär ö en miña kö  jïyarga kiräk.− č č č

’Amikor a sárkány (diyü) palotájához ért, egy egyik orcája hold, másik orcája nap színű / alakú szép lány 

jön ezzel [Turajjal] szemben.

− Hé, legény − mondja − téged miféle irgalmas szelek hoztak? Te vagy az, akire vártunk. Hiszen fiatal 

életünk haszontalanul elfecsérlődik a sárkány kezében. Ments meg minket!

Turaj vitéz egész éjjeleken és nappalokon át jővén nem aludt, nagyon fáradt volt, a lánynak azt mondja:

− Nagyon távoli országból jövő, fáradt-kimerült ember vagyok. Ahhoz, hogy a sárkányt legyőzzem, erőt 

kell gyűjtenem.’

 V. Turaj és a sárkány között a sárkány földalatti palotájában:

- Turay batïr äytte, di:

 Yä, jitte siña! Bik küp kan koydïñ, küp balalarnï yätim kaldïrdïñ, inde üzeñä dä ülärgä wakït. Alïštanmï,−  

salïštanmï?

Üze ber karïš-sakalï biš karïš tuptay atïlïp tordï da jiñnären sïzgana-sïzgana äytte, di:

 Alïštan da bulïr, salïštan da bulïr. Äle minem belän köräšäse batïr tumagan, tugannarï uñmagan. Bezneñ−  

yakta menä bolay salalar!
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’Turaj vitéz így szólt, mondja:

− No, újra kinőtt neked [a szakállad]! Nagyon sok vért hullattál, sok gyereket árvának hagytál, most ideje, 

hogy magad meghalj. Fogás-e, dobás-e?

Maga egy arasz – szakálla öt arasz fölugorva megállt és ingujját feltűrve-feltűrve így szólt, mondja:

− Fogás is lehet, dobás is lehet. Hiszen olyan vitéz, aki velem megbirkózna, meg sem született, rokonait 

ilyen szerencse nem érte. Mifelénk ím így dobnak!’

Unöč (Tizenhárom)

diyü päriye / diyü

 Lova jelzi, ha idegen jön:

- Barïp kerä diyü päriyeneñ aygïrï yanïna. Aygïr bik yaman kešnärgä totïna. Bezneñ Unö  yelt pe än astïna.č č  

Kilep ïga diyü päriye. Karïy, berkem dä yuk. Diyü päriye kerä dä kitä. Unö  ïga da aygïrnï totmak ï bula.č č č č  

Aygïr tagïn kešnärgä totïna, diyü päriye tagïn kilep ïga. Karïy, bernärsä yuk. Diyü päriye bik katï a ulana:č č
 Närsägä šul ätle akïrasïñ, berkem dä yuk bit!  di.  Aldak ï ikänseñ sin. Monnan soñ kešnäsäñ dä− χ − − č  

ïkmam inde,  di. Unö kä šul gïna kiräk tä inde. Aygïrnï totïp atlana da ïgïp aba bu. Diyü päriye sizä bitč − č č č  

monï.

’Menvén elér [a hős] a sárkány (diyü päriye) csődöre mellé. A csődör nagyon elvetemült nyerítésbe fog. A 

mi Unöcsünk gyorsan a széna alá. Kijön a sárkány (diyü päriye). Nézi, senki sincs. A sárkány (diyü päriye) 

tehát bemegy. Unöcs kijön és a csődört meg akarja fogni. A csődör megint nyerítésbe fog, a sárkány (diyü 

päriye) megint kijön. Nézi, senki nincs. A sárkány (diyü päriye) nagyon erősen megharagszik:

−  Minek  bőgsz  ilyen  erővel,  hiszen  senki  sincs  /itt/!  −  mondja.  −  Úgy látszik,  te  rászedsz.  Ezután  ha 

nyerítesz is, nem jövök már ki − mondja. Unöcsnek csak ez kellett. A csődört megfogja, meglovagolja és 

elvágtat ez. Hisz a sárkány (diyü päriye) megérzi ezt!

 A hőst üldözi:

-  Diyü päriye sizä bit monï. Iñ šäp atlarïna atlana da kua ïgïp kitä. Diyü päriye kuïp jitä genä digändä,č  

taraknï ïrgïta bu. Tarak kalïn urman bula. Diyü urmanda butalïp yatkan arada, tagïn baytak yul ala bezneñ  

Unö . Iken e tapkïr kuïp jitäm digändä, ïrgïta bu közgene. Közge bula bik zur där’ya. Diyü päriye buč č  

där’yadan ïga almïy.č
’Hisz a sárkány (diyü päriye) megérzi ezt! [↑] Leggyorsabb lovát meglovagolja, és üldözőbe veszi [Unöcst]. 

A sárkány (diyü päriye) majdnem eléri, a fésűt elhajítja ez [Unöcs]. A fésű sűrű erdővé válik. Miközben a 

sárkány (diyü) az erdőben hosszan bolyongott, a mi Unöcsünk megint elég utat nyer. Másodszorra, amikor 

üldözvén elérnék,  elhajítja  ez a tükröt.  A tükör nagyon  nagy folyóvá  /  tengerré  válik.  A sárkány (diyü 

päriye) e folyón / tengeren nem tud átkelni (kijönni).’

 Házban él, felesége van; a hős ellopja takaróját:

-  Bezneñ Unö  kitte šulay kap ïgïna kïrmïska tutïrïp.  Barïp jitte diyü päriyeneñ yortïna. Yortï  itännänč č č  

ürgän ikän. itän yarïgïnnan öyaldïna kerde dä, sizdermi ä genä öy išegen a ïp, kap ïknïñ awïzïn ište.Č č č č č  

Böten öy e enä kïrmïska tuldï. Diyü päriyeneñ yoklar-yoklamas yatkan agï ikän, menä totïndï atïnïnač č χ  

a ulanïrga: „Yurgan bor alap betkän, yokï mazasï birmi, köne buyï tik yatasïñ, šunï da karamïysïñ”,  di,č č −  

yurgannï tibep töšerä. Tik alay gïna kotïla almïy bu. Monï kïrmïska bötenläy sarïp ala.  Šunnan soñ ul  
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a ulanïp yugannï öyaldïna ïgarïp tašlarga kuša. Bezneñ Unö kä šul gïna kiräk tä bit. Ul yurgannï ele dä,č č č  

äydä patša sarayïna.

’A mi Unöcsünk elment, így [ahogy az anyó mondta] a zsákot hangyával megtöltve. Elért a sárkány (diyü 

päriye) házához. A házat kerítés veszi (fonja) körül. A kerítés hasadékából az ereszhez ér, és észrevétlenül a 

ház ajtaját kinyitva a zsák száját kioldotta. Az egész ház belseje megtelt hangyával. A sárkány (diyü päriye) 

álmatlanul (anélkül, hogy aludna) kellett, hogy feküdjön, ím hozzáfog asszonyával veszekedni: „A takaró 

elbolhásodott, az álom nyugalma oda, egész nap csak fekszel, ezt sem veszed észre” − mondja, a takarót 

lerúgja. De így sem tud megmenekülni ez. Ezt a hangyák egészen körülveszik. Ezután az felmérgesedvén a 

takarót a pitvarba kihajítja. Hiszen a mi Unöcsünknek csak ez kell. Nosza, kiakasztja azt a takarót a padisah 

palotájára.’

o Párbeszédek:

 Unöcs és a sárkány között:

-  Diyü päriyeneñ urmanïna barïp  jitte dä šak-šok aga  kisä bašladï. Kilep ïktï diyü päriye. Kï kïrïpč č č  

moña:

 Nišliseñ? Nigä rö sätsez minem urmanïmnï kisäsäñ?− χ
Unö  äytä:č

 Sin kï kïrma, Unö  ülgän bit. Šuña tabut yasïym,  di.− č č −
Diyü päriye moña bik šatlana. „Min dä yasam!” dip, baltalar, pï kïlar alïp ïga. Bolar ikäüläšep tabutč č  

yasarga totïnalar. Tabutnï bik nïk itep yasïylar. Yasap betergännän soñ, Unö  äytä:č
 Beläseñme, Unö  sinnän kuätleräk bit. Sin kerep tibränep kara äle. Siña tüzmäsä, Unö kä tüzmi dä− č č  

tüzmi inde ul,  di.−
Diyü päriye kerügä, tabutnï šartlatïp kadaklap kuya bu. Diyü päriye ešne sizep ala da menä totïna  

akïrïrga, menä ärläšä. Tik barïber tabutnï watïp ïga almïy.č
’A sárkány (diyü päriye) erdejébe ér ez [Unöcs] és ,csitt-csatt, kezdett fát vágni. Kijön a sárkány (diyü 

päriye). Kiabálva ezzel:

– Mit csinálsz? Miért vágod ki az erdőmet engedély nélkül?

Tizenkettő mondja:

− Te ne kiabálj, hiszen Unöcs meghalt. Annak koporsót hadd csinálok − mondja.

A sárkány (diyü päriye) nagyon megörül ennek. „Én is csinálom”, mondván, baltákat, fűrészeket véve 

kimegy. Ezek ketten együtt koporsó készítésébe fognak. A koporsót nagyon szilárdra készítik. Miután 

elkészülnek, Unöcs azt mondja:

− Tudod-e, hogy Unöcs veled pont egyméretű. Te menj be, próbálj meg most mozgolódni. Ha téged 

nem tűr, úgy látszik, Unöcsöt sem tűri az − mondta.

A sárkány (diyü päriye) ahogy bemegy, a koporsót recsegve leszögezi ez. A sárkány (diyü päriye) a 

dolgot megérzi, és ím nekilát bőgni / morogni, ím veszekszik. Mindegy, a koporsót szétzúzni, onnan 

kijönni nem tud.’

//A  sárkánynak  van  egy  egyszemű  nénje;  a  mesének  ez  a  része  a  Boszorkány  a  tatár  varázsmesékben.  

Szövegrészek fejezetben olvasható.//
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Yözmi (Jözmi)

aždaha

 Folyó partján él:

- –  Yulda ber bik ya šï yïlga bulïr, berük ul yïlgada tuktamagïz, – dip. … Yözmi tuktamagïz digän yïlgaχ  

yanïnda  tuktap  yoklagannar.  Yokïlarïnnan  uyangannar,  uyanïp  karasalar,  kürälär,  bolarnï  ber  aždaha  

bötenläy olgap algan.č
’–  Az úton egy nagyon  jó folyó  lesz,  kérlek,  annál  a  folyónál  meg ne álljatok – mondván [a hős].  … 

Amellett  a  folyó  mellett,  melyről  Jözmi  azt  mondta,  hogy  ott  meg  ne  álljanak,  megállván  elaludtak. 

Alvásukból  felébrednek,  felébredvén  ahogy  nézik,  látják,  hogy  őket  egy  sárkány  (aždaha)  teljesen 

körbevette.’

 Házban lakik:

- Yözmi aždahanïñ tora torgan yortïna kerep karïy.

’Jözmi a sárkány (aždaha) lakta házba bemenve /körül/néz.’

 Emberevő:

- – Yözmi, min sine χäzer ašayïm, – di.

’– Yözmi, én most téged megeszlek – mondja [a sárkány].’

- …aždahanïñ ambarlarïn a ïp karïy. Kürä: ber ambarda yözläp keše. … – Bezne monda aždaha kuyda, ulč  

kön dä bezneñ berebezne ašïy – dip.

’… a sárkány (aždaha) hombárjait kinyitván nézi. Látja: az egyik hombárban körülbelül száz ember /van/. 

… – Bennünket ide a sárkány (aždaha) zárt be, az  naponként a mi egyikünket megeszi – mondván.’

 Padisah-lányt hozat magának:

- Ägär dä sin miña fälän patšanïñ kïzïn alïp kiterep birsäñ, šul wakïtta min sine ašamam, – digän.

’– Ha te nekem egy bizonyos padisah lányát elhozván ideadod, akkor én téged nem eszlek meg – mondja [a 

sárkány a hősnek].’

 Kincsei vannak:

- Ikenče ambarnï ačïp karasa, körä: eče altïn-kömeš belän tup-tulï.

’A második hombárt kinyitván, ahogy nézi, hát látja: belseje arannyal-ezüsttel telis-tele.’

 Csellel legyőzhető:

- [→ Párbeszédek II.]

- Aždaha, yögerep, kazan östenä kilep töšä dä šunda yanïp-köyep wafat bula.

’A sárkány (aždaha) az üst tetejére sietve jőve, beleesik, ott égve-lángolva64 meghal.’

o Párbeszédek

 I. A sárkány és a bekerített testvérek között:

- Bolar aždahaga gozerler kïla bašlagannar. Aždaha äytkän:

– Yortïgïzda üzegez belmägän närsäne birsägez, ibärermen, – dip.ĵ
’Ezek a sárkánynak (aždaha) esdekelni kezdenek. A sárkány (aždaha) mondja:

–  Otthon,  amiről  nem  tudtok  (házatokban  magatok  nem tudtok  valamit)  ha  ideadjátok,  elengedlek  − 

mondván.’

 II. A sárkány és Yözmi között:

64 Fordításunkban az égve-lángolva annyiban nem pontos, hogy a tatár eredetiben hendiadion van.
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- 1) Első találkozásuk:

Aždaha monï kürep äytkän:

– Yözmi, min sine äzerχ  ašayïm. – di.

– Yözmi äytkän:

– Yuk, sin mine ašama, – dip.

Aždaha:

–- Ägär dä sin miña fälän patšanïñ kïzïn alïp kiterep birsäñ, šul wakïtta min sine ašamam, – digän.

’A sárkány (aždaha), meglátván ezt [a hőst], azt mondja:

– Yözmi, én most téged megeszlek – mondja.

Yözmi mondja:

– Ne, te engem ne egyél meg – mondván.

A sárkány (aždaha):

– Ha te nekem egy bizonyos padisah lányát elhozod (elhozván ideadod), akkor én téged nem eszlek meg – 

mondja [a sárkány a hősnek].’

2) Második találkozásuk:

Aždaha, bolarnï kürep, bik šatlangan. Yözmi äytkän aždahaga:

– Yuk, äle, sin bik šatlanma, kïznï birüdä šartlar bar, – digän.

Aždaha äytkän:

– Nindäyen šartlar? – dip.

Yözmi äytkän:

– Menä bik olï kazanga may salïp, bik kuätle kaynaganda, šunïñ östennän sikerep ïgu šartï bar, – digän.č
Aždaha „Yarar”, – dip, …

’A sárkány (aždaha) őket meglátván nagyon örült. Jözmi azt mondja a sárkánynak (aždaha):

– Ne, még te nagyon ne örülj, a lány átadásakor feladatok vannak – mondja.

A sárkány (aždaha) azt mondja:

– Miféle feladatok? – mondván.

Jözmi azt mondja:

– Ím  egy  nagyon  nagy üstbe  vajat  téve,  amikor  egészen  erősen  felforrósítottad,  akkor  ennek  tetejéről 

ugorván gyere le (ki); ez hát a feladat – mondja.

A sárkány „Rendben”, mondván ...’
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II. 4. MESÉNKÉNTI ATTRIBÚTUMANALÍZIS

Ak büre (Fehér farkas)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV diyü
KÜLSŐ - hétfejű (1)

- harmincfejű (1)
- tizenkét fejű (2)

JELLEG - theriomorf 
/embert eszik (1–3); többfejű 
(1–2); gigantikus erejű (2)/
- antropomorf
/feleséget rabol magának; 
verekszik (1), beszél (1)/

TÉR

                                   LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- palota /vörösréz (1), ezüst 
(2), arany (3)/
- pince (1)
/itt alszik/
- tér; mező (1)
/itt birkóznak/
- malom
/emberhúst darál/
- hegy teteje
/idáig dobja fel a vasgolyót/

- tér; mező
/itt birkóznak/
- malom
/a sárkány húsát ledarálják/

IDŐ - 30 hónap (1)
- 12 hónap (1)
/ennyi ideig van távol/

TÁRGYAK - ár (1)
/ezzel ébreszthető fel/
- 500 pudos golyó (3)
/ezzel gyakorol/
- pinceajtó (1)
- palotaablak (1-3)
- kulcsok (1)
- asztal (1-3)

- gyémántkard
/ezzel vágja le a hős a 
sárkány fejeit (1)/

TESTRÉSZEK - fej /7db/ (1)
- lábfej (1) 
/~ megszúrásával ébreszthető 
fel/
- térd / derék / fej (1)
/eddig süpped a földbe/
(- vér*)

- derék
/eddig süpped a földbe/

*A verekedés előtti 
párbeszédben mondja a hős: 
„véredre szomjazom”

SZÁMOK - 2 (1)
/asztal; ~féle víz/
- 3
/sárkányok száma; nap / éjjel 
– ennyi az út egyik 
sárkánytól a másikhoz/
- 7 (1); 12 (2); 30 (1)
/fejek száma/
-30 (1); 12 (3)
/hónapra távozik a sárkány/
- 500 (3)
/pud - súly/
- 40 (1-3)
/rabszolgalány; tányérok 
száma/

FÉMEK - vörösréz (1), ezüst (2), 
arany (3)
/paloták/

(- gyémánt
/kard/)

ÁLLAT / NÖVÉNY - vöröshagyma / bors - madár
/~hús/
- vöröshagyma / bors

ÉTEL / ITAL - megtisztított, feldolgozott 
emberhús

- madárhús
/a hős és az őt vendégül látó 

*a sárkány testéből a malom 
40 tányérnyi vöröshagymás, 
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- hagyma, bors
/a hús elkészítéséhez/
- víz
/erőt adó / elvevő/

asszonyok étele/
- sárkányhús*
- hagyma, bors
/a hús elkészítéséhez/

borsos ételt készít

Altïn bašlï, kömeš beläkle (Aranyfejű, aranykarú)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV ïlan ĵ (kígyó)
KÜLSŐ - hatalmas 

/összeaprítva nagy halom lett; 
farkát csak a hős tudja 
felemelni, olyan nehéz/
- háromfejű
- kígyóféle

JELLEG - zoomorf
/sziszeg; vízben él; farka van/
- meteorogén65

/vihart kelt; a víz 
megzavarosodik/
- antropomorf 
/beszél; harcol*/
- theriomorf /lányáldozatok, 
várospusztító/

*a sárkány beszédéről csak 
értesülünk; a hőssel a küzdés 
módja: sugïš-

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- tó
/itt él/
- város 
/amit fenyeget, ahonnan 
áldozatait szedi/

- város 

IDŐ - minden nap
/megeszik egy lányt/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - víz
/benne él/

TÁRGYAK - farok - farok
/a már élettelen, feldarabolt 
sárkány farka egyrészt a hős 
identifikáló eszköze, 
másrészt fegyvere*/

* A farok mint fegyver: az 
álhősre a hős a sárkány 
farkával úgy rácsap, hogy az 
derékig süpped a földbe

TESTRÉSZEK - fej
- farok

- vér
/a hősé/
- ujj
/a hősé, megsebesül/

A fej és a farok a sárkány 
elpusztítása után a halom 
aljára /fej/ ill. tetejére /farok/ 
kerül. 

SZÁMOK - három
/fej/

ÉTEL / ITAL - ember (lányok)

Aučï (Vadász)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV aždaha (1-3)
KÜLSŐ - hatalmas méretű

/hegyeket zúgatva jön (1); 
amannál erőteljesebben jön 
(2); még nagyobb (3)/
- többfejű
/hat- (1); kilenc- (2); tizenkét 
fejű (3)/

JELLEG - meteorogén (1)
/hegyeket zúgatva jön/
- theriomorf (1-3)
/emberevő; várospusztító/

TÉR

LAKHELY

- város
/ahonnan áldozatait szedi/
- erdő
/a hős lakhelye/

65 Ezzel a kifejezéssel nevezzük meg a sárkányok esetében azt a jelleget, amely időjárási viszonyokhoz (például vihar, 
szélvihar) kötődik.

77



EGYÉB HELYEK - erdő (1–3)
/itt eszi meg áldozatait/
- város (1–3)
/ahonnan áldozatait szedi/
- nagy víz (1–3)
/ahová a megölt sárkány teste 
kerül/
- nagy kő (1–3)
/alá kerül a megölt sárkány 
feje/

- kicsi ház (az erdőben)
/ahol a királylányok a 
sárkány jövetelét várják; 
amely előtt a hős megküzd a 
sárkányokkal/
- nagy fa teteje
/ahová a hőst temetik/

IDŐ - naponta (1–3)
/megeszik egy embert/
- éjjel (3)
/a sárkányfogak ekkor ölik 
meg a hőst/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - víz (1–3)
/ahová a megölt sárkány 
testét a hős bedobja/

- víz
/a hős életre keltésének 
eszköze/
- tűz
/a királylányokat ennek révén 
találja meg a hős/

víz :: petróleum/kátrány
(tetem);
víz (tetem) :: víz (életre 
keltés)

TÁRGYAK - kő (1–3)
/amely alá a legyőzött 
sárkányok fejét teszi a hős; 
egyben a hős azonosításának 
eszköze/
- fog (3)
/a megölt sárkány fogai a 
hőst megölik/

- kád, abroncs
/amelybe a halott hőst teszik/
- párna
/a hősé – a nővér ez alá teszi 
be a megölt sárkányok fogait/

TESTRÉSZEK - fej
/6, 9, 12; ezeket a hős 
levágja/
- test
/a hős vízbe dobja/
- fog* (3)
(a sárkányok elpusztulása 
után még meg tudják ölni a 
hőst)

- szőrtüsző
/a hőst segítő kutyáké/
- fül
/a hősé – ezen keresztül 
másznak bele és ölik meg a 
sárkányfogak/
/egy nyúlé, amelybe a hős 
füléből a fogak átkerülnek/

* A sárkány fogai hallanak is 
– nem bírják a fülbe ordító 
medvebőgést

SZÁMOK - 3
/sárkányok száma/
- 6, 9, 12
/fejek száma/
- 2
/fogak száma/

- 3
/a vadász kutyáinak száma/

ÁLLAT / NÖVÉNY - sokfejű kígyó
/a többfejű sárkányok 
rokona /testvére/

- kutyák
/a hősé/
- majom, medve, nyúl
/a hős feltámasztásában a 
három kutya felhasználja 
őket/

ÉTEL / ITAL - ember - *vadak * A hős az erdőben él, ott azt 
eszi, amit megkíván

Aučï yeget häm jänleklär (A vadász meg az állatok)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV diyü / diyü pärilär /diyü 
pärise / päriye / yeget

KÜLSŐ - emberi (1–4)
JELLEG - antropomorf (1–4)

/külsejük; házban élnek, 
birkóznak*/
- theriomorf (1–4)
/emberevők/

* köräš- (1–4); sugïš- (4)

TÉR

LAKHELY

- egy tengeren átvezető hídon 
egy nemezház
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EGYÉB HELYEK - hombár
/benne a sárga csődör/
- kút (4)
/ide dobják tetemét; innen 
szabadítja ki a hős húga/

- ágy, derékalj
/húga a sárkány (4) 
elvékonyított lábszárcsontját 
ide teszi/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - víz
/ezen átvezető hídon élnek 
(1–4); ebbe dobják tetemét 
(4)/

- tűz
/a hős szemében mintha tűz 
égne/

TÁRGYAK - nemezház (1–4)
- fonál (4)
/a sárga csődöré, a sárkány 
kiszabadításához kell/
- ár (4)
/lábszárcsontjából/

- ágy, derékalj
/húga a sárkány (4) 
elvékonyított lábszárcsontját 
ide teszi/

TESTRÉSZEK - láb (1–4)
/lábra pattannak/
- borda (2)
/verekedéskor a hős eltöri/
- mell (1–3)
/a medve kiszakítja/
- hús (1–3)
/a farkas megeszi/
- szív / tüdő / máj (4)
/a farkas megeszi/
- két lábszárcsont (4)
/a húg elteszi, gyilkos árt 
készít belőle/

SZÁMOK - 4
/a sárkány-legények száma/

- 5
/a hős azt állítja, hogy öt feje 
van/

SZÍNEK - sárga
/lovuk színe/

ÁLLAT / NÖVÉNY - ló
/sárga csődör – sajátjuk/

- medve, farkas, nyúl
/segítő állatok/

ÉTEL / ITAL (- ember*) (- sárkány (1–4)
/a farkas eszi meg/)

* a hőst meg akarják enni

Čäčäk külmäk (Viráging)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - aždaha (1-3)
- diyü päriye (3)

KÜLSŐ - 7 fejű (1)
- 9 fejű (2)
- 12 fejű (3)

JELLEG - theriomorf (1–3)
/vízelzáró; emberevő/
- antropomorf:
/beszél (1–3), küzd* (2–3)
vendégjog betartása (1)/

* köräs- (2); sugïš- (3)
(az (1) sárkány el akarja 
nyelni a hőst)

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- víz
/benne él/
- víz
/ide hajítják tetemét (1-2)/
(- öntöttvas pince (3)*)

(- fürdő
/a hős elpusztításának 
helye/*)

*öntöttvas pince / fürdő:
kérdés, hogy ez mennyire 
tartozik még a sárkányhoz, ld. 
a szövegrészeknél

IDŐ - naponta (1–3)
/megeszik egy embert; 1–1 
vödör vizet ad az 
embereknek/
- éjfél (3)
/ekkor jön ki áldozatáért/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz (1)
/ez csap ki testéből/
- víz (1–3)
/ezt zárja el az emberektől;

- könnycsepp
/ezzel ébreszti fel a 
padisahlány a hőst/
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itt él; ide hajítják tetemét (1–
2)/

TÁRGYAK - vödör(nyi) (1)
/víz/
- kő (1–2)
/ez alá szorítják fejét/

- viráging / virágnadrág
- kard
- ár
/a padisahlány nem meri 
ezzel ébreszteni/
-gyűrű
/halálakor a ló előhívásához/
- nyereg / táska
/ahova a hős csontjait teszik/

TESTRÉSZEK - fej (1–3)
/levágják/
- torok (1–3)
- száj (1)
- test (2)
/feldarabolják/

- arc
/az ide hulló könnycsepp 
ébreszti fel/
- csont
/hősé – nem szabad megenni, 
táskába teszik/

SZÁMOK - 7, 9, 12
/fejek száma/
- 3
/sárkányok száma/
- 1 / 2 (1–3)
/”egyet kértem, kettőt 
kaptam”/
- 1 (1)
/gramm vizet sem ad/
- 2 (1)
/ketté vágódik a sárkány/

- 1, 2 
/vödör víz/
- 3
/padisahlányok száma/

FÉMEK (öntöttvas)
ÁLLAT / NÖVÉNY - virág

/ruházat/
-ló
/szállítja a hős csontjait/

ÉTEL / ITAL - ember

Diyü mulla (Ördöngös tanító)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV diyülär
KÜLSŐ - antropomorf

/beszélnek/
- meteorogén
/szél támad/

JELLEG (ostoba ördög)
TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK - rét
IDŐ - 30 év

/ ennyi éve őrzik a 
topolyafát /

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - szél
/keletkezik amerre járnak/

SZÁMOK - 30
/ennyi éve őrzik a topolyafát/

ÁLLAT / NÖVÉNY - borjú
- topolyafa

Äygäli batïr (Ejgeli vitéz)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - diyü
- diyü päri / diyü päri(ye)

KÜLSŐ - hatalmas
/„heggyé, éggé válva” jön/
- füstöl (=pipázik)

JELLEG - antropomorf
/pipázik, lovon jár, feleséget 

* sugïš-
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rabol magának, jószágot 
rabol magának (amit nem 
eszik meg), megküzd a 
hőssel*, beszél/
- dezantropomorf /hatalmas 
méretű, pipafüstje mintha 
gőzhajóból jönne; ereje 
határtalan/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- folyópart

- vashíd (felszíne)
/ezen érkezik/
- a folyón túl
/innen érkezik egy úton, mely 
a vashídra vezet/
- kert
/ahonnan feleséget rabol 
magának/

- vashíd (alatt)
/itt kell elrejtőznie a hősnek/
- egy kert
/innen rabolt magának 
feleségeket/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - füst
/pipájából jön/

TÁRGYAK - pipa (↔ gőzhajó)
/a pipafüst gőzhajó füstjének 
tűnik/

- kard
/a hősé – két fejet lehet vele 
levágni; az öregasszony küldi 
egy rókával – a harmadik 
fejet csak ezzel szabad 
levágni/

TESTRÉSZEK - láb
- derék
- nyak
/eddig süpped a földbe a hős 
ütései nyomán/
- fej
/ezt vágják le/
(- lélek
/lelkét külön karddal lehet 
elvenni/)

- láb
/a hősé, a sárkány harmadik 
ütése nyomán eddig süpped a 
földbe/

SZÁMOK - 3
/fejek száma; elrabolt 
feleségek száma; ütések 
száma/

- három
/a testvérek száma;
ütések száma/

FÉMEK - vas
/híd/

ÁLLAT / NÖVÉNY - ló
/ezen érkezik/
- topolyafa
/emellett van a vashíd/
- jószág
/ezt rabolja el a sárkány a hős 
apjától/

- ló
/a hősé, ezen érkezik/
- jószág
/ezt rabolja el a sárkány a hős 
apjától/
- róka
/a harmadik fejet levágó 
kardot hozza a hősnek/

Ike tugan (Két testvér)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV aždaha
KÜLSŐ - hatalmas

- hétfejű
JELLEG - theriomorf

/emberáldozatot kér (fiatal 
nőket); várospusztító; repül 
és tüzet okád/
- antropomorf 
/fiatal férfiakat küzdelemben 
győz le*; beszél/

* sugïš-

TÉR

LAKHELY

- magas hegy teteje (szemben 
a várossal)

- város
/amit fenyeget/
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EGYÉB HELYEK - ház a hegy tetején 
/ide száll le áldozatáért/

- ház a hegy tetején 
/legyőzője itt fegyverkezik 
fel/

IDŐ - évente
/kér áldozatot/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz
/jön a szájából/

- víz
/a hős ezt megissza, így 
győzheti le/

TÁRGYAK - asztal / edény
/itt víz, amely segít a sárkány 
legyőzésében/ 
- ajtó / kard
/az ajtó fölötti karddal lehet 
legyőzni a sárkányt/
- írás
/útba igazít, hogy mit kell 
tenni a sárkány legyőzéséhez/

TESTRÉSZEK - fej
/ezt vágják le/
- száj 
/tüzet szór/
- farok
/a hős levágja/
- nyelv
/a hős kivágja; egy évvel a 
sárkány halála után még 
„helyükre mennek”/

- sárkánynyelv
/identifikációs eszköz/

SZÁMOK - 7
/ennyi feje van/
- 3 + 4
/így vágják le fejeit/

- 3
/ennyi edényben van a 
legyőzéshez szükséges víz/

ÁLLAT / NÖVÉNY - fák
/ezeket égeti a sárkány tüze/

- medvék, farkasok, kutyák, 
rókák
/a hős segítői/

ÉTEL / ITAL - ember
(fiatal nők)

- víz
/erőt adó/

Kamïr batïr ( Tészta vitéz) (1)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - Üze ber karïš-sakalï biš 
karïš (Maga egy arasz − 
szakálla öt arasz)
- jen kartï (dzsinn öregember)
- päri

KÜLSŐ - hosszú szakállú törpe
JELLEG - antropomorf

/beszél; feleséget rabol/
- dez-antropomorf
/föld alatt él; 1 arasznyi/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- föld alatti

- erdei ház
/itt dézsmálja meg a vitézek 
ebédjét/
- kincstár*
/itt őrzi kincseit/
- szobák*
/itt tart fogva egy fiatal lányt 
és egy öregasszonyt/

- erdei ház * ezek a törpe föld alatti 
lakhelyére jellemzők

IDŐ - naponta
/járnak a legények vadászni/

TÁRGYAK - üst / facsésze
- küszöb / keresztgerenda
- padló / plafon
/ezekhez üti hozzá a hős/
- ajtó

- üst / facsésze
- ajtó / küszöb / 
kemencepadka
/az erdei házban/
- kötél

* a törpe által elrabolt és 
bezárva tartott öregasszonyé
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/az erdei házé; a föld alatti 
szobáké/

/ezzel húzzák fel a hős társai 
a kincseket és a lányt /
(- imaszőnyeg / olvasó*)

TESTRÉSZEK - szakáll
SZÁMOK - 1, 5

/arasz/
- 3
/ennyiszer jön, hogy a vitézek 
ebédjét megegye/

- 3
/vitéz; 3 napon át jön az 
öregember/

FÉMEK - ezüst (igazgyöngy; 
korallgyöngy; drágakövek)
/kincsei/

ÁLLAT / NÖVÉNY - nyírfa
/szakállánál fogva ide 
kötözik/

ÉTEL / ITAL - üstnyi étel [tészta (Tészta vitéz)]

Kamïr batïr (Tészta vitéz) (2)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - aždaha
- aždaha yïlan
- yïlan

KÜLSŐ - kígyó-féle
JELLEG - zoomorf

/sziszeg, a fára kúszik, 
madárfiókákat eszik/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- föld alatti

- világos hely (a föld alatt)
/itt áll egy nagy fa, ahol a 
Szemrug madár fiókáit szokta 
megenni/

- világos hely (a föld alatt)
/itt áll egy nagy fa, ahol a 
Szemrug madár lakik/

IDŐ - évente
/megeszi a madárfiókákat/

TÁRGYAK - kard 
/ezzel vágja le a sárkány fejét 
a hős/

TESTRÉSZEK - fej
/levágják/

ÁLLAT / NÖVÉNY - nagy fa
/itt szokta megenni a 
Szemrug madár fiókáit; itt 
pusztul el/
- Szemrug madár fióki

- nagy fa
/itt él a Szemrug madár/
- Szemrug madár

ÉTEL / ITAL - a Szemrug madár fiókái

Kučer malayï (A kocsis fia)
1. 2. 2. OPPONENSE

NÉV - jen
- diyü
- E-e (büfögés)

- ember (keše)
- öregember (kart)

KÜLSŐ - öregember         ↔
- ölyv                  ↔
- tyúk                  ↔

- ló / gyűrű
- galamb
- korpa / sólyom

JELLEG - antropomorf
/beszél, lányai vannak/
- non(szub)-antropomorf 
/föld (víz) alatt él/

- ember(i külső)
- non(szupra)-antropomorf
/képes alakját átváltoztatni/

ember > szupra-antropomorf
/képes alakját átváltoztatni/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- tó alatti ház - ház

- vásár - vásár
- erkély
/a padisahlányé, az egyik 
átváltozás helye/

IDŐ - 1 év
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TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tó
TÁRGYAK - pénz - fék

- gyűrű
TESTRÉSZEK - mellső lábak

SZÁMOK - 1
/évig tanítja/

- 1500, 500, 1000, 2500
/rubel – ő adja/

- 1500, 500, 1000, 2500
/rubel – érte adják/

ÁLLAT / NÖVÉNY - ló, tehén, vadállatok
- ölyv
- tyúk + csirkék

- ló
- galamb
- korpa / sólyom

Öč dus (Három barát) (1)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - Gïyfrit / Gïyfriyet
- diyü päriye
- pärilär bašlïgï (a perik feje)

KÜLSŐ - hatalmas - szép
JELLEG - theriomorf

(hatalmas méret; megérzi az 
ember szagát, nem szereti az 
embert)
- antropomorf
/feleséget rabol; beszél/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- föld alatti palota

- kút / vaskapu
/a föld alatti palotához/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) (- hamu – a legyőzött sárkány 
„hamvát” az égbe röpítik*)

*a „hamu égbe röpítése” a 
hőssel kapcsolatban is 
előkerül mint fenyegetés

TÁRGYAK - arany tapéta / plüss szőnyeg 
/ padló / arany trón
/a sárkány lakhelyének 
berendezése/
- fal
/rázkódik, amikor a sárkány 
megérkezik/
- buzogány

- ajtó 
/a falban/

- buzogány
TESTRÉSZEK  - fej

/csattan az ütéstől/
- boka
/eddig süpped a földbe/

- a „hamu égbe röpítése” a 
hőssel kapcsolatban is 
előkerül, mint fenyegetés

SZÁMOK - 100
(pudos a buzogánya)
- 5–6
/éve rabolta el a lányt/

FÉMEK - arany
/tapéta és trón/

- vas
(vaskapu az alsó világba)

ÉTEL / ITAL - szív
/a hős eszi az induláskor/

Öč dus (Három barát) (2)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - diyü päriye / diyü
- päri zat patšasï (a peri 
neműek padisahja)

KÜLSŐ - hatalmas
- tűzokádó
(- repül:
úgy ereszkedik le a földre)

JELLEG - theriomorf
/hatalmas; tüzet lövell/
- antropomorf
/beszél. küzd/
- meteorogén
/mennydörgés, földrengés/
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TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK - erdő / termőtalaj
/tulajdonai/

- terméketlen fekete föld
/az ősz öregé/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz
/szájából okádja/
(- hamu
/a hamu égre röpítése/)

TÁRGYAK - kocka
/kockavetés – előny/
- buzogány

- kocka
/kockavetés - hátrány/
- buzogány

TESTRÉSZEK - fejtető
/ide ütnek/
- boka                    ↔
- térd                      ↔
- derék                   ↔
/eddig süpped/
- homlok
/megizzad a verekedésben/

- fejtető
/ide ütnek/
- nyak
- derék
- boka
/eddig süpped/

SZÁMOK - 60
/pudos a buzogány/
- 4
/összecsapások száma/

- 4
/összecsapások száma/

SZÍNEK - zöld
/erdők, rétek – tulajdona/

- fekete
/mező – az öregé/
- hófehér
/szakállú öreg/

ÁLLAT / NÖVÉNY - fák koronái
/ezeket letépve jön/
- erdő / rét
/tulajdonai/

- tehén, juh
/éheznek/
- ökör

ÉTEL /  ITAL - ökör

Öč kügärčen (Három galamb) (1)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - diyü päriye
- diyü

KÜLSŐ - ? (sárkány)
- kakas

- ↔ ember / madár
- ↔ köles / ölyv

JELLEG - antropomorf
/beszél; palotában él; 
feleséget rabol; harcol*/
- non(szupra)-antropomorf
/képes alakját átváltoztatni/

* sugïš- (nem a hőssel, hanem 
egy másik sárkánnyal 
szemben)

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- nyolcadik tenger közepén 
egy sziget
- palota / kertek
- erdő / szikla / tenger
/ezeken át üldözi a hőst/
- falu
/az átváltozások helyszíne/

- erdő / szikla / tenger
/varázstárgyakból lesznek/

IDŐ - 3 nap
/ennyi időre megy el 
harcolni/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - víz
/tenger az üldözéskor; egy 
vízhordó lányé, aki a hőst 
segíti/

TÁRGYAK - láda
/benne a lány kalapja/

- kalap
- fésű (> erdő)
  köszörű (> sziklák)
  tükör (> tenger)
- vödör

SZÁMOK - 7
/tengeren kell átkelni hozzá/
- 8

- 5 
/napi út a galambok házáig/
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/a 8. tenger közepén lakik/
ÁLLAT / NÖVÉNY - kakas

- madarak
/kertjében/

- köles
- ölyv
- galamb
/a hős segítője/

ÉTEL / ITAL - köles - kakas

Öč kügärčen (Három galamb) (2)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - pärilär
- diyü pärilär

JELLEG - nonantropomorf
/megoldhatatlan feladatot 
oldanak meg/
- antropomorf
/beszélnek/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- földfelszín
/földfelszíni szellemek/
- palota / folyó / híd*
/a feladat részei/

* palota – a padisah 
palotájával szemben; a többi 
a kettő között

IDŐ - éjszaka közepe
/ekkor hívják elő őket/
- 2 óra
/ennyi idő alatt végeznek a 
feladattal/

- hajnal
/eddigre kell elkészülni a 
padisah által adott feladattal/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - folyó
/a feladat része/

TÁRGYAK - bőrkorbács
/ezzel hívhatók elő/
- híd / autók / gőzhajók
/a feladat részei/

SZÁMOK - 2
/óra/

SZÍNEK - arany
/~ra festett autók/

FÉMEK - arany
/híd/

ÁLLAT / NÖVÉNY - almafák / gyümölcsfák
/a feladat részei/

- galamb
/segítő/

Öč ul (Három fiú)
1. 2. MEGJEGYZÉS

NÉV aždaha - diyü 
- diyü päriye
- diyü aždaha

JELLEG - zoomorf
/farka van; megérzi az ember 
szagát/
- theriomorf
/tűzokádó; emberevő/

- antropomorf
/tüzet rak; gyűrűt hord az 
ujján/
- theriomorf
/embereket elemésztő/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- víz közelében
/itt él/

- tűz közelében
/itt alszik éjszaka/

IDŐ - éjszaka
/ekkor támad/

- éjszaka
/ekkor akar támadni, de 
elalszik/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz
/amit okád/
- víz
/aminek közelében él/

- tűz
/amit éjszakára rak/

TÁRGYAK - gyűrű - rongy / zseb
/ide teszi az 1. sárkány farkát 
az 1. testvér/
- zseb
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/ide teszi a 2. sárkány 
levágott ujját a 2. testvér/
- kard
/az első sárkány 
megöléséhez/

TESTRÉSZEK - száj
/tüzet lövell; meg akarja enni 
a hősöket/
- farok
/ezt a hős levágja – később 
bizonyíték/

- ujj
/ezen gyűrűt hord; levágják – 
később bizonyíték/
- vér
/kifröcsög/

SZÁMOK - 4–5
/ennyi felé szakad szét az 1. 
testvér ütése nyomán/

ÉTEL / ITAL - ember (elnyelve) - ember (megsütve (?))

Patšaneñ malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar (A padisah fia, annak nővére, a tigris meg a többiek)
SAJÁT  (1–3) OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - aždaha (1)
- aždaha ïlanĵ  (1)
- ïlanĵ  (1–3)

KÜLSŐ - kígyó-féle
/kétfejű (1), háromfejű (2), 
négyfejű (3)/

JELLEG - zoomorf (1–3)
/kígyóféle/
- theriomorf (1–3) /emberevő 
(fiatal lányokat eszik)/
- antropomorf (1–3)
/beszél, kockát vet, 
verekszik*/

* suk- (ennek van 
antropomorf és zoomorf része 
is:
- antropomorf − kockát 
vetnek előtte
- zoomorf − felugrik, farkával 
üt

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- tenger (1–3)

- homok a tenger partján (1)
/itt verekszik meg a sárkány 
és a hős/
- fa a tenger partján (1–3) /az 
emberek ide kötözik ki az 
áldozatokat/

- homok a tenger partján 
/itt verekszik meg a sárkány 
(1) és a hős/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - víz (1–3)
/vízben élnek/
- tűz (3)
/tüzet vet/

TÁRGYAK - kocka (1–3)
/kockavetés/
- kő (1–3)
/ezzel szorítják le tetemüket/

- kocka
- gyémántkard
- kő

TESTRÉSZEK - fej (1–3)
/2, 3, 4/
- farok (1, 3)
/ezzel üt/
- hús, csont (1)
(a másik két esetben a 
„darabjai” szó szerepel)

- fej
/”hadd puhítom meg”/
- térd
/eddig süpped (1)/
- derék
/eddig süpped (2)/
- nyak
/eddig süpped (3)/

SZÁMOK - 2, 3, 4
/fejek száma/
- 1, 2 (1)
/„egyet kértem, kettőt 
küldött”/

ÁLLAT / NÖVÉNY - fa
/a tenger partján/

- nyúl, róka, farkas, medve, 
oroszlán, tigris
/segítő állatok/

ÉTEL / ITAL - fiatal lányok (- sárkány
/a hős vadállatai részben 
megeszik, részben 
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„rágcsálva” hordják össze/)

Patša malayï belän χezmätče malayï (A padisah fia és a szolga fia)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - diyü(lär)
KÜLSŐ - ? > fiatal nő               ↔ - fiatal nő > egér > fiatal nő 

(menyasszony)
TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- város
/nagyon szép ~*/

* távol a hős otthonától

- zseb
/itt bújik el egér formájában a 
sárkányok padisahja/

ÁLLAT / NÖVÉNY - egér

Serle baldak (Titokzatos karikagyűrű)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - aždaha (1–3)
- aždaha yïlan (3)
- diyü (3)

KÜLSŐ - többfejű:
7 (1); 9 (2); 12 (3)
- hatalmas (1–2); rémes (1–2)

JELLEG - theriomorf (1–3)
/hatalmas (1–2); rémes (2); 
emberevő* (1–3)/
- antropomorf (3)
/beszél, küzd**/

*fiatal lányt rabol, hogy 
megegye, de a hőst is 
megevéssel fenyegeti
** köräš-

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- palota / ház (1–3)

IDŐ - éjjel (3)
/ekkor viszi el a nagyobb 
sárkány a kisebbtől a lányt/

TÁRGYAK - rézkard / aranykard
- zsineg
/a birkózásban eddig süpped 
a földbe/
- sárkánynyelv / zsebkendő / 
nyeregtáska
/a nyelvet ide teszi/

TESTRÉSZEK - fej (1–3)
/ezeket a hős levágja/
- nyelv (3)
/a hős kivágja és elteszi/
- torok (3)
(- kéz (1, 3)
/”a lány a kezében van”/)

(- zsineg*)
- térd
- derék
/eddig süpped a földbe/

* valószínűleg a nadrág alsó 
szárát összefogó, boka körüli 
zsineg

SZÁMOK - 7, 9, 12
/fejek száma/
- 6+3+2+1 (3)
/a hős ilyen sor szerint vágja 
le a sárkány (3) 12 fejét/

FÉMEK - réz
/~kard a (1, 2) sárkány ellen/
- arany
/~kard a (3) sárkány ellen/

ÁLLAT / NÖVÉNY - csődör
/segítő/

ÉTEL / ITAL - ember (1–3) - víz
/erőt adó/

Tañbatïr (Hajnalvitéz)
SÁRKÁNY OPPONENS MEGJEGYZÉSEK

NÉV - diyü / diyü päriye (1–3)
-diyü patša (1)
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KÜLSŐ - szélvihar*
- egy nagyon csúnya valami, 
egy sárkány
- hatalmas

* (1, 2) esetében a szélvihar 
nem maga a sárkány, hanem a 
sárkányok érkezését szélvihar 
jelzi

JELLEG - meteorogén (1–3)
/szélvihar/
- antropomorf (1–3)
/beszél, küzd*, cselt vet (3), 
nőt rabol/
- theriomorf
/emberevő**/

* köräš- (1–3); sugïš- (3)
** azt, hogy emberevő, a nála 
őrt álló királylányok állítják 
róla

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- palota / ház

- hegy teteje (fennsík) / hegy 
gyomra
/ahol eltűnik/
- rét 
/ahonnan királylányokat 
rabol/
- folyó / híd (1–3)
- sűrű erdő (1–3)
/ahonnan hazatér*
- erdei tisztás (1–3)
/ahol megverekszik/
- gödör (1)
/birkózás közben keletkezik/

- hegy gyomra
/ahova a sárkány után megy/
- kút alja
/ahová a sárkánytól érkezik/
- fa teteje
/ahonnan a sárkányt meglátja/
- erdei tisztás
/ahol megverekszik/
- gödör (1)
/birkózás közben keletkezik/

IDŐ - reggel
/érkezik/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - folyó
/ezen túlról érkezik/
- erőt adó /elvevő víz (3)

TÁRGYAK - korbács (1–3)
- hordó (3)
- buzogány (3)
- kocka
/kockavetés/
- halom (1–3)
/a hős rakja a 
sárkánycsontokból/

- kötél
/a leereszkedéshez/
- kard
- halom
/a hős rakja a 
sárkánycsontokból/

TESTRÉSZEK - térd
- derék               (3)
- nyak
/besüppedés/
- fej (1–3)
/a hős levágja/
- csont (2)
/összetörik, halomba rakják/
- torok
/torkodon akad/

- boka
- térd
- derék
/besüppedés/
- csont
/az egyben elnyeléshez 
„kemény lenne” a 
sárkánynak/

SZÁMOK - 3
/sárkányok száma/
- 1, 2 (1–3)
/2 falásra, 1 nyelésre 
elegendő a hős/

- 1, 2, 3

FÉMEK - réz (1)
- ezüst (2)
- arany (3)

- vas* * A szövegrészeknél nem 
idézett szövegben: vaskapu

ÁLLAT / NÖVÉNY - ló
/szállítja/
- kutya
/kíséri/
- ökör
/étel/
- fák (koronája)
/a sárkány megtöri, magával 
sodorja/

- egér
/segítő/
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ÉTEL / ITAL - kibelezett ökör
/1db (1); 2db (2); 3db (3)/
- hordóban víz (1, 2)
- erőt adó /elvevő víz (3)
(- ember)

- kibelezett ökör
/1db + 2db + 3db/
- hordóban víz
/1+ 2/
- erőt adó víz 

Turay batïr (Zúzó vitéz)
AZ ERDŐBEN A FÖLD ALATT OPPONENS / MEGJEGYZÉSEK

NÉV - üze ber karïš-sakalï biš 
karïš (Maga egy arasz − 
szakálla öt arasz)

- üze ber karïš-sakalï biš  
karïš (Maga egy arasz − 
szakálla öt arasz)
- kärlä (törpe)
- kärlä diyü (törpe sárkány)
- diyü
- diyü(lär) patša(sï) 
(sárkány(ok) padisah(ja))

KÜLSŐ - hosszúszakállú törpe - hosszúszakállú törpe
JELLEG - antropomorf

/beszél, verekszik*/
- sub-antropomorf
/egy arasznyi/

- antropomorf
/palotája van, beszél, nőt 
rabol magának, verekszik**/
- non-antropomorf /földalatti 
világban él/

* alïš-
** köräš- / salïš-

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- alsó világ
- város (az alsó világban)
- palota

- város széle (az alsó 
világban)
/itt él az útbaigazító anyó/

- sötét erdő
- ház az erdőben

- kút
/ezen át lehet a felső világból 
lejutni/
- kapuk
/ezeknél őrzik palotáját/
- pad
/ezen fekszik/

IDŐ - 3
/~szor jön, hogy a hősök 
ételét megegye; ennyi napig 
küzd Turaj bátirral/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - hamu
/hamuvá válik/

TÁRGYAK - ajtó / küszöb / koszorúfa / 
szarufa / pad / üst / tál / kanál
/a házban/

- fésű
/szakállát fésülteti/
- pad
/ezen fekszik/
- pótgerenda
/ide van szakálla felkötve/
- padló
- kardhüvely / kard

- posztófelső
/a 3. őrnek viszi a hős/

TESTRÉSZEK - szakáll
- vér

- szakáll - láb
/Taskázár lábát rúgja a törpe/
- áll
/itt üti meg a törpe a hőst/

SZÁMOK - 3
/háromszor jön megenni a 
vitézek ételét; ennyi napig 
küzd a hőssel/

- 3
/kapu, mindegyiknél más-
más őr/

FÉMEK - arany / ezüst
/kincsei/
- arany
/~ fésű/

ÁLLAT / NÖVÉNY - sűrű erdő - bika / egy falka kutya
/őr/

- széna
/a bikának/

ÉTEL / ITAL - étel
/amit a hősök elől megeszik/

- széna / hús / enni-innivaló
/étel az állat-őröknek/

Unöč (Tizenhárom)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS
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NÉV - diyü
- diyü päriye

KÜLSŐ - ember méretű
JELLEG - antropomorf

/beszél, háza, erdeje van/
TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- ház

- erdő
/sajátja/

- erdő / tenger
/varázstárgyakból lesznek/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tenger
/tükörből lesz/

TÁRGYAK - takaró
- balta / fűrész
- koporsó
- eresz, ajtó, kerítés

- fésű / tükör
/varázstárgyai/
- zsák
/benne hangya/
- koporsó

SZÁMOK - 12
/a hős neve/

ÁLLAT / NÖVÉNY - csődör
/saját lova/
(- bolha)                     ↔
- fa
/favágás az erdőn/

- széna
/ez alá bújik/
- hangya

Yözmni (Jözmi)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - aždaha
KÜLSŐ - hatalmas

(99 alvó embert körülkerít a 
testével)

JELLEG - theriomorf:
/emberevő; (kincse van)/
- antropomorf:
/házban él; beszél/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- folyópart
- ház
- hombár
/itt tartja az embereket, akiket 
naponta megeszik;
itt tartja kincseit/

IDŐ - naponta
/1-1 embert eszik meg/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) (- tűz*) * forró üstben sül meg
TÁRGYAK - faszeg

- kulcsok (nagyon sok)
/a hombárokat nyitják/

- üst

SZÁMOK - 9966

/ennyi alvó embert körülvesz/
- 2
/hombárjainak száma/

- 100
/a hős 100. gyermek; 100 
embert tart hombárjaiban a 
sárkány/

FÉMEK - arany
- ezüst
/kincsei/

ÉTEL / ITAL - ember (- vaj / sárkány)* *vaj / sárkány: a mesében 
nincs szó arról, hogy a 
sárkányt megennék, arról 
azonban igen, hogy vajban, 
üstben ég el.

66 A számokkal dolgozatunkban később nem foglalkozunk részletesen,  ezért  itt  jegyezzük  meg,  hogy a 99 (mely 
tulajdonképpen  az  egy  híján  száz)  mellett  szerepel  még  a  meseszövegekben  a  39  is  (amely  pedig  az  egy  híján 
negyven).
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II. 5. KOMPARATÍV VIZSGÁLAT

Az  egyes  mesékben  szereplő  sárkányokat  a  mesék  címének  rövidítése  alapján  fogjuk  jelölni.  A 

betűjellel egybeírt szám (például K1; K2) azt mutatja, hogy az adott mesén (Kamïr batïr) belül két különböző 

menethez tartozó sárkány jelenik meg, míg a betűjeltől szóközzel elválasztott és kerek zárójeles számok (például 

Ak (1);  Ak (2);  Ak (3))  arra  utalnak,  hogy egyetlen meneten belül  három sárkány szerepel.  Ezek általában 

hasonló jellegű sárkányok, különválasztásuk mégis indokolt, hiszen a megháromszorozódás sokszor együtt jár 

valamilyen részjellemző megváltozásával – rendszerint erősödésével (például a sárkányok fejeinek száma egyre 

növekvő).

Az összehasonlító táblázatok közül néhány nagyobb terjedelmű, ezért nem tudjuk a szövegbe beépíteni. 

Ilyenkor külön bekezdésben, szögletes zárójelben [ ], a táblázat sorszámával és címével utalunk arra, hogy adott 

táblázat (mely tehát így egy oldallal hátrébb szerepel) hol helyezkedne el a szövegben. A táblázatok sorszáma 

azokban az esetekben is szerepel majd a táblázat fölött, ha a kisebb táblázatot be tudtuk illeszteni szövegünkbe.

Azok a szereplők, melyeket sárkányalaknak ítéltünk, különféle neveken szerepeltek a mesékben, s mint 

már korábban utaltunk rá,  ezek a nevek egy-egy mesén belül  is  váltakozhatnak.  Elsőként tehát  a  különféle 

elnevezéseket,  ezek együttes  megjelenését  kell  bemutatnunk.  Ez  a későbbiekben azért  is  fontos,  mert  hiába 

különítünk  el  kígyóféle,  vagy  egészen  antropomorf  sárkányokat,  ha  ezt  nem  hasonlítjuk  majd  össze  az 

elnevezések használatával.

[1. táblázat. Sárkányelnevezések]

A  táblázat  alapján  többféle  megállapítást  tehetünk,  elsőként  azonban  a  statisztikai  mutatók 

kiszámításának  módját  kell  rögzítenünk.  Az  arányszámokat  úgy  számoltuk  ki,  hogy  ez  a  meséken  belüli 

előfordulások számát figyelmen kívül hagyja, ha az adott alak előfordul, az egynek számít. Ennek értelmében az 

általunk vizsgált anyag 37 sárkányalakra vonatkozik. Ha azokat az alakokat, amelyek megháromszorozódásból 

keletkeznek egyetlen alaknak vennénk, akkor az általunk feldolgozott sárkányok száma 25 lenne. A százalékos 

arányok kiszámításánál először e kétféle számítási mód középértékét adjuk majd meg. A sárkányelnevezésekkel 

kapcsolatban három észrevételt rögzítünk, ezek a táblázatból kiolvashatók, és egyelőre a sárkányok jellemzőit 

nem, csak elnevezéseiket veszik alapul.

-  Három  olyan  sárkánymegnevezés  van,  amely  önállóan  előfordul:  diyü;  aždaha;  yïlan –  utóbbi  ’kígyó’ 

jelentésű,  de  a  szövegekben  láttunk  példát  arra,  hogy  ez  a  megnevezés  szerepelt  tipikus  mesei  sárkányok 

esetében is.

-  A vizsgált  12-féle elnevezés közül leggyakoribb a  diyü,  ez  az általunk feldolgozott  anyagban a sárkányok 

előfordulásainak mintegy 55%-ára jellemző. Ez a mutatószám a második két  leggyakoribb sárkányelnevezés 

esetén:  diyü päriye  valamivel  több, mint  40%;  aždaha mintegy 36%. A  yïlan és  a  päri a  sárkányos  mesék 

körülbelül 15%-ában szerepel, az aždaha yïlan 8%-ban; a diyü patša, jen, Üze ber karïš-sakalï biš karïš 5%-ban, 

a diyü aždaha, kärle, Gïyfrit 3%-ban.

- Az együttes előfordulások statisztikáját úgy adjuk meg, hogy az egyes elnevezések után állnak azok a nevek, 

amelyekkel együtt előfordul az adott megnevezés, majd zárójelben ezek arányszáma áll – itt a viszonyítás alapja 

nem az összes felvett sárkányalak, hanem a sor elején szereplő, aláhúzott sárkánynév előfordulásainak száma. A 

listákat a százalékos arányszámok szerint rendeztük el – legelöl a leggyakoribb együttállások szerepelnek, majd 

csökkenő sorrendben a többi. Az azonos arányszámokon belül, alfabetikus sorrendben adjuk meg a neveket.
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1. táblázat. Sárkányelnevezések

diy
ü

diyü 
päriy
e

diyü 
patša

diyü 
aždaha

aždaha aždaha 
yïlan

jïlan /  
yïlan

päri jen kärle Üze ber  
karïš…

Gïyfrit

A1 +
A2 +
A3 +
Ab +
Ak (1) +
Ak (2) +
Ak (3) +
Au (1) + +
Au (2) + +
Au (3) + +
Au4 + + +
Č (1) +
Č (2) +
Č (3) + +
D +
Ä + +
I +
K1 + + +
K2 + + +
Ku + +
Ö1 +
Ö2 + + +
Öd1 + + +
Öd2 + + +
Ök1 + +
Ök2 + +
P (1) + + +
P (2) +
P (3) +
Pa +
S (1) +
S (2) +
S (3) + + +
T (1) + + +
T (2) + +
T (3) + +
Tu + + + +
U + +
Y +

listákat a százalékos arányszámok szerint rendeztük el – legelöl a leggyakoribb együttállások szerepelnek, majd 

csökkenő sorrendben a többi. Az azonos arányszámokon belül, alfabetikus sorrendben adjuk meg a neveket.

diyü: diyü päriye  (60%); diyü patša, päri (10%);  aždaha, aždaha yïlan, diyü aždaha,  jen,  kärle, Üze ber  

karïš-sakalï biš karïš (5%)

diyü päriye: diyü (80%); päri (27%); aždaha, diyü aždaha, diyü patša, Gïyfrit (7 %)

diyü patša: diyü (100%); aždaha, diyü päriye, kärle; Üze ber karïš-sakalï biš karïš (50%)

diyü aždaha: diyü, diyü päriye (100%)

aždaha: aždaha yïlan (27%); yïlan (18%); diyü, diyü päriye (9 %)

aždaha yïlan: aždaha (100%); yïlan (67%); diyü (33%)

päri: diyü päriye (80%); diyü (40%); jen, Gïyfrit, Üze ber karïš-sakalï biš karïš (20%)

jen: diyü, päri, Üze ber karïš-sakalï biš karïš (50%)

kärle: diyü, diyü patša, Üze ber karïš-sakalï biš karïš (100%)

Üze ber karïš-sakalï biš karïš: diyü, diyü patša, jen,  kärle, päri (50%)

Gïyfrit: diyü päriye, päri (100%)
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Ezekre a statisztikai mutatókra akkor érdemes még visszatérnünk, amikor a különböző sárkánytípusokat 

és -aktivitásokat is megvizsgáltuk.

A következő táblázatba (2. táblázat) háromféle fő rubrikát iktattunk be: jelleg, akció és AaTh típusszám. 

Az első az adott sárkányalak jellegét mutatja be – itt négyféle típust állítottunk fel: antropomorf, theriomorf, 

zoomorf  és  meteorogén.  Mivel  lehetőségünk  van  arra,  hogy  egy  adott  sárkányalakhoz  többféle  jelleget 

párosítsunk, nem arra törekedtünk, hogy egyetlen, legjellemzőbb attribútumhoz kössük, hanem, hogy jelöljünk 

mindent, ami az adott sárkányalakra jellemző. Ezek a jellegek néha így sem könnyen választhatók el egymástól. 

Ahol  a  sárkány például  szörnyeteg-féle,  de  a  főhőssel  beszél  és  megverekszik,  ott  +  jelet  tettünk  mind  az 

antropomorf, mind a theriomorf jelleg rubrikájába. Bár a mesében az, hogy egy nem emberi lény beszél, teljesen 

általánosnak tekinthető, mégis, mivel vannak az anyagban nem beszélő, zoomorf, vagy theriomorf sárkányok, 

úgy gondoltuk, hogy a „beszéd-képesség” egy elkülönítő jegy, amit itt a + antropomorf jelleggel tudunk jelölni.

A táblázat jelleg, és előzetes akció rubrikáiban azokat a + jeleket tettük zárójelbe, amelyek nem teljesen 

egyértelműek a meseszövegek alapján – ezek az analitikus táblázatokban visszakereshetők. Az  aktuális jelleg 

esetében kétféle zárójeles alak található. Ha a sugïš- oszlopban zárójeles pluszjel áll, akkor a hős és a sárkány 

nem párviadalszerűen csap össze, hanem a hős vagy buzogánnyal, vagy karddal megöli a sárkányt. A másik eset 

az,  amikor  a  zárójelben  egy  küzdésfajta  áll  –  ez  a  zárójeles  forma  mutatja,  hogy  a  hős  és  a  sárkány 

párbeszédében melyik küzdésformát utasítja el valamelyik szereplő, tehát például egy „+ köräš-;  – (alïš-)” sor 

azt jelenti, hogy az egyik küzdőfél felajánlja hogy köräš-, vagy alïš-, és a másik fél a köräš-t választja.

Az AaTh mutatóban szereplő számok a mesének csak arra a szegmensére vonatkoznak, amelyben az 

adott sárkányalak szerepel. Szögletes zárójelbe [ ] azok az AaTh számok kerültek, melyek a mese adott részére 

ugyan  jellemzőek,  de  a  sárkányjelenet  e  típusszámnál  általában  nem  karakterisztikus.  Ha  a  sárkányjelenet 

valamely típushoz önmagában is köthető, az a típusszám a szögletes zárójel után kerek zárójelbe ( ) kerül.

[2. táblázat. Sárkánytípusok]

A sárkányok jelleg szerinti osztályozásából is kiszűrhető néhány fontosabb statisztikai index. Ebben az 

esetben kétféle mutatószámmal dogozunk: a 37-féle sárkányalakra vonatkozó mutatók állnak elől, ezek után 

kerek zárójelben a 25 alakra vonatkozó adatok állnak – ahol tehát a megháromszorozódásokat  nem vesszük 

figyelembe.

Az általunk felvett négyféle jelleg közül a két leggyakoribb az antropomorf 78 (84)% és a theriomorf 

jelleg 78 (68)%. A zoomorf jellegű sárkányalak a feldolgozott anyagban 16 (16)% arányú, míg a meteorogén 

jelleg – ez az egyetlen kiegészítő jelleg, azaz önmagában nem, csak valamely más jelleggel együtt fordul elő: 24 

(20)%.

E jellegek  együttállásai  a  következő képet  mutatják  (itt  ugyanazt  az  arányszámítási  elvet  követjük, 

amelyet az elnevezéseknél is használtunk):

antropomorf: theriomorf 76 (67)%; meteorogén 21 (19)%; zoomorf 14 (9)%

theriomorf: antropomorf 76 (82)%; meteorogén 28 (24)%; zoomorf 17 (18)%

zoomorf: theriomorf 83 (75)%; antropomorf 67 (50)%; meteorogén 17 (25)%

meteorogén: theriomorf 89 (80)%; antropomorf 67 (80)%; zoomorf 11 (20)%

Az előzetes akció rubrikákba hétféle cselekvéstípust vettünk fel, először ezek gyakoriságát tekintjük át. 

Itt  is megfigyelhetünk különféle  összekapcsolódásokat  – vannak olyan cselekvések,  amelyek  gyakran együtt 

szerepelnek, és az is világosan látszik, hogy némelyek kizárják egymást.
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2. táblázat. Sárkánytípusok

MESE

JELLEG AKCIÓ

AATHan
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ro
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ELŐZETES AKTUÁLIS
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ső
rz

ő

küzdelem

kü
zd

el
em

hi
án

ya

sugïš
köräš- / alïš- /  
atïš- / salïš

A (1) + + + + + (+) 300
A (2) + (+) + + + (+) 300
A (3) + (+) + + + + 300
Ab (+) + + + + + + [303] (300)

Ak (1) + + + + + (alïš-) 301
Ak (2) + + + + + 301
Ak (3) + + + + + 301

Au (1-4) + + + + (köräš-) 315
Au4 + + + (köräš-); – (atïš-) 315
Č (1) + + + (+) + (+) 300
Č (2) + + + (+) + + (köräš-) 300
Č (3) + + + (+) + + 300

D + + + 325
Ä + + + + + – alïš 301
I + + + + + [303] (300)

K1 + + + (+) 301B
K2 + (+) 301B
Ku + + 325
Ö1 + + + (+) ?
Ö2 + + + (+) ?

Öd1 + + + (+) 301A
Öd2 + + + termő talaj (+) 321
Ök1 + + + (325)
Ök2 (+) + (560)
P (1) + + (+) + + (+) (300)
P (2) + + (+) + + (+) (300)
P (3) + + (+) + + (+) (300)
Pa (+) (+) + ?

S (1) + + + (+) (300)
S (2) + + + (+) (300)
S (3) + + + + + (köräš) (300)
T (1) + + + (+) + + (köräš);  – (alïš) 301A
T (2) + + + (+) + + (köräš);  – (alïš) 301A
T (3) + + + (+) + + –alïš + (köräš) 301A
Tu + + + + + (salïš); – (ališ) 301
U + + 531
Y + + + + + (327B)
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A  leggyakoribb  jellemzője  a  sárkányoknak  az  emberevő  jelleg  –  ez  a  sárkányalakok  59  (40)  százalékára 

jellemző.  A  nőrabló  sárkány  a  mi  anyagunkban  38  (32)  százalékra  jellemző,  viszonylag  magas  még  a 

lányáldozatot  kérő sárkányok aránya:  30 (20)%. A várospusztító sárkány 14 (12)%, a kincsőrző 8 (12)%, a 

vízelzáró 8 (4)%, míg a jószágrabló 3 (4)% arányú.

Az együttállások arányszámai:

várospusztító: lányáldozat kérő 100 (100)%; emberevő 60 (33)%. 

De nem: nőrabló, jószágrabló, vízelzáró, kincsőrző.

emberevő: lányáldozat kérő 41 (30)%; nőrabló 41 (30)%; várospusztító, vízelzáró 14 (10)%; kincsőrző  5 

(10)%.

De nem jószágrabló.

lányáldozatot kérő: emberevő 82 (60)%; várospusztító 45 (60)%; vízelzáró 27 (20)%.

De nem: nőrabló, jószágrabló, kincsőrző.

nőrabló: emberevő 64 (37)%; kincsőrző 14 (25)%; jószágrabló 7 (13)%.

De nem: várospusztító; lányáldozatot kérő, vízelzáró.

jószágrabló: nőrabló 100 (100)%.

De nem: várospusztító, emberevő, lányáldozatot kérő, vízelzáró, kincsőrző.

vízelzáró: emberevő 100 (100)%; lányáldozatot kérő 100 (100)%.

De nem: várospusztító, nőrabló, jószágrabló, kincsőrző.

kincsőrző: nőrabló 67 (67)%; emberevő 33 (33)%.

De nem várospusztító, lányáldozat kérő; jószágrabló, vízelzáró.

A  leggyakoribb  jellemző,  az  emberevés.  Mivel  azonban  ez  az  összes  többi  jellemzővel  együtt 

szerepelhet (kivéve a jószágrablást), nem alkalmas arra, hogy az alapvető típusokat meghatározzuk. Ugyanakkor 

van egy olyan tengely, amely, úgy tűnik, ilyen célra alkalmas: a sárkány hajadonokhoz való viszonya. A nőrabló 

sárkányok,  amelyek  tehát a nőt  feleségnek (esetleg őrnek,  szolgálónak) viszik el,  alapvető eltérést  mutatnak 

azoktól  a  sárkányoktól,  amelyek  a  lányokat  felfalják.  Utóbbi  sárkányok  esetében  van  két  egymást  kizáró 

(egymással  együtt  soha  nem  jelentkező)  jellemző,  ez  a  várospusztító  ::  vízelzáró  jelleg.  A  két  alapvető 

sárkánytípust  úgy  is  megnevezhetjük,  hogy  egyik  inkább  antropomorf,  a  másik  theriomorf  –  ezekhez  a 

következő cselekvéstípusok tartozhatnak:

antropomorf :: theriomorf
emberevő /64 (37)%/ emberevő /82 (60)%/
lányrabló :: lányt felfaló

jószágrabló :: kincsőrző várospusztító :: vízelzáró

Az  aktuális  akció rubrikák  a  sárkány  küzdelemtípusait,  valamint  a  küzdelem hiányát  mutatják  be. 

Alapvetően háromféle aktuális cselekvési típus különíthető itt el. Az egyik az, amikor a hős, kölcsönös küzdelem 

nélkül, „egyszerűen” megöli a sárkányt ((+)  sugïš-). Ettől megkülönböztethető az a forma, amikor a hős és a 

sárkány között valamilyen küzdelem folyik – fegyveres,  vagy birkózás jellegű (sugïš-, köräš-). Vannak ezen 

kívül  olyan  mesék,  amelyekben  nincs  küzdelem,  illetve  elpusztítás,  ezek  a  mesék  általában  más  jellegű 

mesetípusokhoz  is  kapcsolódnak  –  az  általunk  felvett  előzetes  akció  rubrikáiban  ide  nem  is  tudtunk 

cselekvéstípusokat kapcsolni – ezekre az AaTh számok kapcsán térünk majd ki.
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Ha a fentebb vázolt antropomorf ::  theriomorf szembenállást az aktuális akciók típusaival próbáljuk 

egybevetni, akkor azt látjuk, hogy a nőrabló – antropomorf sárkány esetében gyakoribb a kölcsönös küzdelem, 

míg a lányokat felfaló – theriomorf sárkányoknál gyakoribb a passzív, nem küzdelem általi elpusztulás:

antropomorf – aktív: 57 (62)% antropomorf – passzív: 29 (38 %
theriomorf    – aktív: 36 (60)% theriomorf    – passzív: 55 (60)%

Érdemes megjegyeznünk, hogy azokban a meseszövegekben, ahol három sárkány követi egymást, előfordul egy 

passzív – aktív elmozdulás: A (1) passzív, A (2) passzív, A (3) aktív (sugïš-); Č (1) passzív, Č (2) aktív (köräš-), 

Č (3) aktív (sugïš-).

Ha most a jellegeket és akciókat összevetjük az AaTh típusszámokkal, akkor azt látjuk, hogy az AaTh 

300-hoz egy emberevő,  lányáldozatot  kérő,  várospusztító vagy vízelzáró sárkánytípus  kötődik,  mely jellegét 

tekintve alapvetően theriomorf. Az AaTh 301, 301A, 301B típus sárkányalakja egy alapjában véve antropomorf, 

lányrabló típusú sárkányalak. Az AaTh 303-as típusba illeszkedő AaTh 300-as jellegű sárkány-epizód a többi 

300-as típushoz áll a legközelebb – s bár a mesében (Ab; I) az nem derül ki, hogy áldozatait a sárkány meg is 

enné, azt kell gondolnunk, hogy ez a két sárkánytípus is az „emberevő” jellegű sárkányok sorába állítható.

A  táblázatban  nem tüntettük  fel  az  Öč ul (’Három  fiú’)  típusszámát,  mivel  Baragnál  a  következő 

szerepel: AT67 950 + AT 952 + AT 953 A* + AT 956 A, (AT 654), (AT 653), (AT 574), (AT 530), (AT 300) 

(Barag 1977, 401). Ez a meseszöveg, illetve a benne szereplő három ellenfél azonban nagyon érdekes sort mutat 

be. A három testvér háromféle ellenséget győz le, ezek egymásutánja és ezzel összefüggésben jellegük is, igen 

tanulságos. Az első ellenfél alapvetően zoomorf és emberevő (aždaha), víz mellett él és tüzet lövell. A második 

egészen antropomorf, gyűrűt hord, és tüzet rak (diyü, diyü päriye, diyü aždaha). A harmadik testvérnek 39 rablót 

kell legyőznie. Ezek sora:

zoomorf :: antropomorf :: ember
életterük: víz közeli :: tűz közeli :: város
tűzhöz való viszonyuk: tüzet lövell :: tüzet rak
levágott testrészük: farok :: ujj (+vér) :: fül

 Az AaTh 325 típusú mesékben a sárkányalakok mindegyike  rendelkezik antropomorf  jelleggel,  és 

mindegyiknél jellemző a küzdelem hiánya (ez a szüzsé sajátja, hiszen ezekben a mesékben a hős menekül az 

átváltozásokra képes ellenféltől). Ugyanígy nincsen küzdelem az AaTh 531-es, 327B és 560-as típusoknál sem – 

utóbbi esetben (Ök2) nem is károkozó sárkányokról van szó. Az AaTh 321 típusú meseszövegben a sárkány 

egyértelműen az antropomorf jellegű sárkányokhoz kötődik (a mese korábbi menete 301A típusú, mely szintén 

ilyen jellegű sárkányokat tartalmaz).

Ha eredményeinket  összevetjük legelső táblázatunkkal, azt látjuk, hogy ha nem is találunk tökéletes 

megfeleltethetőségeket, mégis vannak jellemzőbb és kevésbé jellemző kapcsolódások a típusok és nevek terén. 

A lányáldozatokat kérő sárkányokra (A, Ab, Č, I, P) legtöbbször az aždaha megnevezést használják, de előfordul 

a  yïlan,  és  a  kettő  összetétele,  az  aždaha  yïlan.  A  nőrabló  sárkányok  (Ak,  Ä,  K1,  Öd1,  Ök1,  S,  T,  Tu) 

megnevezései között egy kivétellel (K1) mindig megtaláljuk a diyü szót, majdnem ilyen gyakori a diyü päriye, 

előfordul a  diyü patša. Abban a két mesében, amelyben a Maga egy arasz – szakálla öt arasz (Üze ber karïš-

sakalï biš karïš) nevű törpe szerepel (K, Tu), megtalálható még a  jen, kärle, päri megjelölés is, valamint egy 

mesében (Öd) a  Gïyfrit. Van egy olyan szövegünk is (S), ahol a sárkány antropomorf – nőrabló, nevei között 

67 Barag nem az AaTh jelölést használja, hanem az AT-t.
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azonban csak az  aždaha és az  aždaha yïlan szerepel, ugyanakkor ez a mese más szempontból is eltér a többi 

hasonló jellegűtől – itt a sárkányok elrabolják a gazda lányát, de azért, hogy megegyék.

A további mesékben használt elnevezések:

diyü  /  diyü  päriye (Au,  D,  Ku,  Ö2,  Öd2,  Ök2,  Pa,  U)  –  a  sárkányok  itt  is  több  antropomorf  jelleggel 

rendelkeznek, van amelyiknek kinézete, alapvető jellege is ilyen (Au, D, Öd2, U), de ezeket az elnevezéseket 

találjuk a nem ellenfél, inkább a segítő szerepköréhez közelebbi sárkányoknál (Ku, Ök2, Pa). A fentebb már 

vizsgált Öč ul mese kapcsán itt még annyit jegyeznénk meg, hogy a csak itt jellemző diyü aždaha összetétel (Ö2) 

e megnevezéssel is megerősíti a fentebb vázolt átmenetet.

aždaha (Ö1, K2, Y) – a K2 esetében együtt szerepel az  aždaha, aždaha yïlan, yïlan, ez egy teljesen zoomorf, 

kígyóféle lény, amit csak azért vettünk fel listánkba, mert a kígyó elnevezés mellett a sárkánykígyó és sárkány is 

szerepel, de indokolta ezt a földalatti világ, mint helyszín is. A (Y) sárkány szintén eltér a gyakoribb formáktól – 

ez a sárkány emberevő, de a hőssel egy padisahlányt hozat magának (a mese szövegéből nem derül ki, hogy 

milyen céllal), végül azonban maga forró zsiradékban sül meg.

päri (Au4, Öd2, Ök2) – antropomorf, vagy segítő jellegű sárkányok esetében szerepel.

jen (Ku) – szintén az inkább antropomorf jelleghez kötődik.

Harmadik táblázatunk a helyszíneket  vizsgálja [3. táblázat. Sárkányhelyszínek]. A mesében szereplő 

helyszínek  közül  csak  a  sárkánnyal  kapcsolatban  említett  helyszíneket  vettük  fel  táblázatunkba.  Ezeket  a 

következő csoportokba osztottuk be: 1. lakhely;  2. a károkozás helye;  3. a sárkány elpusztításának helye;  4. 

egyéb helyek. 

Ha a sárkány lakhelyeit csoportosítjuk, az egyik alapvető osztályozási mód az épület :: földrajzi hely 

szembenállás. Az épület kétféle lehet: palota és ház, ezek az épületek rendszerint egy földalatti világban, vagy 

valahol nagyon messze, nehezen megközelíthető helyeken találhatók. Ezzel szemben a nem épületben – vízben, 

vagy  hegy  tetején  –  lakó  sárkányok  nem  távoli,  megközelíthetetlen  helyeken  laknak,  hanem  az  általuk 

fenyegetett város közelében (a mesében általában a  várossal szemben). A házban / palotában lakó sárkányok 

(Ak, Au, Ä, K1, Öd1, Ök1, S (3), T, Tu, U, Y) mindig rendelkeznek antropomorf jelleggel. Ezen belül leginkább 

a következő cselekmények jellemzik: beszél, feleséget rabol magának, és megküzd a hőssel. Négy olyan mese 

van, ahol ez a három jellemző így együtt nem szerepel, az (Au) mesében nincs lányrablás, itt a négy ellenfél nem 

tipikus sárkányalak, külsejük alapján négy legényről van szó, akik azonban emberevők. Az (Ök) mese esetében a 

sárkány  és  a  hős  végül  nem  verekszik  meg,  ehelyett  a  hős  mágikus  tárgyak  eldobásával  menekül,  majd 

átváltozások során győzi  le  a sárkányt.  Az (U) és  (Y) mesékben az antropomorf  jelleg jóval  szűkebb (csak 

beszéd), ezek a sárkányok sokkal inkább egy ostoba ördög típust jelenítenek meg – a hős mindkét mesében 

furfanggal győzi le a sárkányt. E mesék felében a sárkánynak nincs theriomorf jellege (Au, K1, Ök, Tu, U), a 

további mesékben pedig leggyakoribb, hogy a theriomorf jelleg csak óriási méretet, vagy hatalmas erőt jelent (Ä, 

Öd1, T). További theriomorf jelleggel bír az (Ak) és a (Y) sárkány, ezek emberevők is. Mindkét mesében egy 

erre  elkülönített  épületben a  sárkány embereket  tart  fogva  és  hizlal,  majd ezeket  megeszi.  (Ak) sárkány az 

embereket ledarálva, megfűszerezve fogyasztja, (Y) sárkány pedig maga végzi úgy, hogy üstben hevített olajba 

esik bele. (Tehát e sárkányok egyike sem úgy emberevő, ahogyan például az alapvetően theriomorf sárkányok 

azok,  amelyek  fiatal  lányokat  egy  az  egyben  felfalnak.)  Mint  már  utaltunk rá,  az  (S)  sárkány egy  kevésbé 

egyértelmű forma – itt a lakhely (palota) az antropomorf jelleget erősíti.

98



3. táblázat. Sárkányhelyszínek
mese lakhely károkozás helye elpusztítás helye egyéb helyek

Ak (3) palota - ? (a feleségrablásnál nem szerepel 
helyszín)
- malom

tér / mező
(malom: húsát ledarálják)

- pince (itt alszik)
- hegy teteje (eddig dobja fel a vasgolyót)

Ab tó (benne) - tópart
- város

tópart

A (3) - erdő
- város

erdő - erdő (a hős lakhelye), itt kis ház (lányáldozatoknak)
- víz (tetemét ide dobják) / kő (fejét ez alá szorítják)

Au (4) nemezház egy tengeren átvezető 
hídon

nemezház egy tengeren átvezető 
hídon

nemezház egy tengeren átvezető 
hídon

- hombár (sárga csődör)
- kút (ide dobják tetemüket)

Č (3) víz (benne) - vízpart
- város

vízpart - város
- víz (ide hajítják tetemét - Č 2)
(-öntöttvas pince (ide zárják - Č3); fürdő)

D rét
Äy folyópart - kert

- legelő
vashíd (1. ezen túlról érkezik meg miden nap; 2. ez 
alatt búik el a hős)

I magas hegy teteje
(szemben a várossal)

- ház a hegy tetején
- város

- ház a hegy tetején ház a hegy tetején (a hős itt fegyverkezik fel)

K1 föld alatti ház / palota - erdei ház (megeszi a hősök ebédjét)
- ? (feleségrablás)

föld alatti házában - kincstár (itt tartja kincseit); szobák (egy fiatal lányt és 
egy öregasszonyt tart fogva)

K2 föld alatti egy nagy fa (a föld alatt) nagy fa
Ku tó alatti ház
Ö1 víz közelében víz közelében
Ö2 tűz közelében tűz közelében tűz közelében (itt alszik éjszaka)
Öd1 föld alatti palota - ? (lányrablás) saját palotájában kút / vaskapu
Öd2 - (erdő / legelő) erdő erdő / legelő (tulajdona) :: terméketlen föld (ősz öregé)
Ök1 palota egy szigeten - ? (lányrablás) falu - erdő, szikla, tenger (varázstárgyakból)

- falu (az átváltozások helyszíne)
Ök2 földfelszín palota, folyó, víz (feladat)
P (3) tenger (benne) - tengerpart

- város
tengerpart város a tenger partján

Pa város
S (3) palota ? (lányrablás) palota
T (3) palota rét (nőrablás) erdei tisztás - fennsík. hegy teteje / gyomra

- folyó / híd / sűrű erdő 
Tu palota (az alsó világban - 

városban)
- ház a sötét erdőben
- ? (nőrablás)

saját házában - kút
- kapuk

U ház - saját házában (nincs elpusztítás) - erdő, tenger (varázstárgyakból)
- erdő (sajátja)

Y ház a folyó partján folyó partján saját házánál (üst/tűz) hombár (áldozatok számára)
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A vízben, erdőben, magas hegy tetején lakó sárkányok jellemzője, hogy mindnek van theriomorf jellege, ezen 

belül a következő három cselekvés jellemzi leginkább: fiatal lányokat fal fel, várospusztító, többfejű. Egyedül a 

(Č) mesében  nem  szerepel  a  lányáldozat,  azonban  ez  a  sárkány  is  emberevő.  A  „várospusztító”  jelleggel 

kapcsolatban  meg  kell  jegyeznünk,  hogy  valójában  egyetlen  olyan  szövegünk  sincsen,  ahol  a  sárkány 

elpusztítana egy várost, ezzel csak fenyeget, ha nem áldoznak fel neki rendszeresen (naponta / évente) egy-egy 

fiatal lányt. 

A lakhely szerinti osztályozásból négy sárkányalak maradt ki (K2, Ö1, Ö2, Öd2). E sárkányok esetében 

a mese szövegéből nem derül ki, hogy hol van a sárkány lakhelye.

A károkozás és az elpusztítás helye esetében esőként azt vizsgáljuk meg, hogy a károkozás a sárkány 

lakhelyénél, vagy másutt történik-e. Akkor tekintjük azonosnak a lakhelyet és a károkozás helyét, ha a 

sárkánynak nem kell helyet változtatnia – tehát például ha a sárkány a várossal szemben lakik, akkor, bár 

a várost fenyegeti pusztulással, de a károkozás helyét itt azonosnak vesszük a lakhellyel (az áldozatokat 

egyébként is a sárkány lakhelyéhez viszik).

Itt elég világosan kirajzolódik, hogy a károkozás helye a theriomorf sárkányoknál azonos a lakhellyel, 

míg az antropomorf sárkányoknál nem. Ez annyiban természetes,  hogy a theriomorf sárkány felfal  egy neki 

(helyben) feláldozott fiatal lányt (vagy egy embert), míg az antropomorf sárkány általában elrabolja a fiatal lányt 

– azaz neki kell elmennie érte. Ugyanakkor azt is érdemes megfigyelnünk, hogy míg az antropomorf sárkányok 

lakhelye mindig emberi lakhely (ház / palota), addig károkozásuk helyszíne soha nem ilyen: a károkozás mezőn, 

réten, kertben történik. Míg tehát a theriomorf sárkány és az áldozat esetében a lakhelyek opponálhatók (sárkány 

– természeti :: áldozat – épített), addig az antropomorf sárkányok esetében ez a „kultúra :: natura” oppozíció a 

károkozás helyére tolódik át (sárkány és áldozat – lakhely épített környezetben :: károkozás / a kár elszenvedése 

– természeti környezetben).

A károkozás és a sárkány elpusztítása azonos helyszínekhez kötődik a theriomorf sárkányok esetében – 

itt  tehát  a  sárkányhoz  kötődő események  gyakorlatilag  egy  helyszínen,  a  sárkány  lakhelyénél  zajlanak.  Az 

antropomorf sárkányoknál  nem ilyen egyértelmű a kép – itt  találhatunk példát  arra  is, hogy a sárkány saját 

otthonában pusztul el,  de arra  is, hogy az elpusztítás valamilyen kívül eső területen (mezőn, réten,  kertben) 

történik, ahogyan a károkozás is. Ezekben az esetekben azonban a károkozás és a sárkány elpusztítása megint 

opponálható, hiszen a károkozás az áldozat lakhelyén kívül eső (de attól nem messzi) területen történik, míg a 

sárkány elpusztítása a sárkány lakhelyéhez közeli, de azon kívül eső területen zajlik. 

Az időmegjelöléseket háromféle csoportba osztottuk: időpont, időtartam, gyakoriság. A táblázatba csak 

azokat a sárkányokat vettük fel, amelyekhez kapcsolódik valamilyen időmegnevezés.

4. táblázat. A sárkányokhoz kapcsolódó idő-jelölések
mese időpont időtartam gyakoriság
A (1) naponta
A (2) naponta
A (3) éjjel naponta
Ab naponta

Ak (1) 30 hónap
Ak (3) 12 hónap
Č (1) naponta
Č (2) naponta
Č (3) éjfél naponta

I évente
K2 évente
Ku 1 év
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Ö1 éjszaka
Ö2 éjszaka

Ök1 3 nap
Ök2 éjszaka közepe 2 óra
S (3) éjjel
T (1) reggel
Tu 3 nap
Y naponta

Itt az alapvető antropomorf – theriomorf szembenállás az időtartam és a gyakoriság mentén rajzolódik 

ki: időtartam megjelölések az antropomorfabb, gyakoriság pedig a theriomorf, zoomorf jellegegű sárkányokhoz 

kötődnek.

A  következő  hét  táblázatban  összefoglaltuk  azokat  az  utalásokat,  amelyek  egy-egy  fogalomhoz 

kötődően  az  analitikus  táblázatokban  mesénként,  tehát  nem  egymás  mellé  állítva  szerepeltek.  Ezekben  a 

táblázatokban  hol  erőteljesebben,  hol  kevésbé  jelölten,  szintén  meghúzhatók  az  antropomorf  ::  theriomorf 

sárkányok  közötti  különbségek.  Ezek  az  összefoglaló  táblázatok  tulajdonképpen  egy-egy  mesei  kód  köré 

szerveződnek,  amelyek  vagy  a  sárkányalakok  típusainak  szétválását  erősítik,  vagy  a  hőssel,  esetleg  más 

ellenféltípussal (például boszorkány) szemben jelölnek szignifikáns eltéréseket. 

5. táblázat. Tűz / víz
mese tűz füst / hamu víz a hőshöz kapcsolódó
A (1) + (tűz)
A (2) +
A (3) + (víz)
Ab +

Ak (1)
Ak (2)
Ak (3)
Au (1) + (tűz)
Au (2) + (tűz)
Au (3) + (tűz)
Au4 + (tűz)
Č (1) + +
Č (2) +
Č (3) +

D
Ä +
I + víz

K1
K2
Ku +
Ö1 + +
Ö2 +

Öd1 (+)
Öd2 + (+)
Ök1
Ök2 (+)
P (1) +
P (2) +
P (3) + +
Pa

S (1)
S (2)
S (3)
T (1) (+)
T (2) (+)
T (3) (+)
Tu +
U (víz)
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Y (+)

6. táblázat. Tárgyak
mese lakhely részei és 

berendezései
használati tárgyak fegyver egyéb tárgyak a hős által használt 

tárgyak
A (1) kő
A (2) kő
A (3) - kő

- a halott sárkány foga
Ab a halott sárkány farka

Ak (1) - pinceajtó
- ablak
- kulcsok
- asztal

ár gyémántkard

Ak (2) - ablak
- asztal

Ak (3) - ablak
- asztal

500 pudos golyó

Au (1)
Au (2)
Au (3)
Au4 - fonál - ár (lábszárcsontból) - - 

ágy / derékalj
Č (1) - kard

- kő
Č (2) - kő
Č (3)

D
Ä pipa kard
I edény / kard / írás

K1 - küszöb, 
gerenda, ajtó, 
padló, plafon, 
kemencepadka

(üst, facsésze) - kötél
- üst / facsésze

K2 kard
Ku
Ö1 - kard

- sárkányfarok, rongy, 
zseb

Ö2 gyűrű - levágott ujj, zseb
Öd1 - tapéta, szőnyeg, 

padló, trón, fal
buzogány buzogány

Öd2 buzogány kocka buzogány
Ök1 láda - kalap

- fésű, köszörű, tükör, - 
vödör

Ök2 bőrkorbács - híd, autók, gőzhajók
P (1) kocka - gyémántkard

- kő
P (2) kocka - gyémántkard

- kő
P (3) kocka - gyémántkard

- kő
Pa

S (1) rézkard
S (2) rézkard
S (3) - aranykard

- a sárkány nyelve
T (1) - korbács

- hordó
buzogány kocka kard

T (2) - korbács
- hordó

buzogány kocka kard

T (3) - korbács
- hordó

buzogány kocka kard

Tu - ajtó, küszöb,
- koszorúfa, 
szarufa, 
pótgerenda
- padló

- pad
- üst, tál, kanál
- fésű
-kardhüvely

kard

U - ajtó
- kerítés

- takaró
- balta, fűrész

- zsák
- fésű, tükör
- koporsó

Y - faszeg üst
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- kulcs

103



7. táblázat. Sárkánytestrészek
mese fej száj fog nyelv szakáll torok68 nyak derék borda mell belső-

ségek69
vér hús ujj

(kéz)
térd boka láb / lábfej  csont  farok

A (1) +
A (2) +
A (3) + +
Ab + +

Ak (1) + + (+) + +
Ak (2) +
Ak (3) +
Au (1) + + + +
Au (2) + + + +
Au (3) + + +
Au4 + + +
Č (1) + + +
Č (2) + +
Č (3) + +

D
Ä + + + +
I + + + +

K1 +
K2 +
Ku
Ö1 + +
Ö2 + +

Öd1
Öd2 + (+ 

homlok)
+ + +

Ök1
Ök2
P (1) + + + +
P (2) +
P (3) + +
Pa

S (1) + (+)
S (2) +
S (3) + + + (+)
T (1) +
T (2) + +
T (3) + + + + +
Tu + +

8. táblázat. A sárkányokra vonatkozó számok
68 Meg kell jegyeznünk, hogy a tatár nyelvben a tamak (’torok’) szó jelentése olyan összetételekben is szerepel, mint a: tamak tuydïrmak ’étkezni’ (tatWD341) ami szó szerint 
„torkot etet / jóllakat / táplál”; tamagï ač ’éhes’ (tatWD 341), szó szerint: „torka éhes”.
69 szív, tüdő, máj 
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A + (+) + + +
Ab +
Ak + + + + + + +
Au (+)
Č + + (+) + + +
D
Ä +
I + + +
K1 + /+/ +
K2
Ku +
Ö1 + +
Ö2
Öd1 + + +
Öd2 /+/ +
Ök1 + + + +
Ök2 +
P + + + +
Pa
S + + + + + + +
T + + (+)
Tu +
U
Y + +

A táblázatba csak azokat a számokat vettük fel, amelyek a mese szövegében benne vannak, és ezek közül is csak a sárkányra vonatkozó számokat (kimarad tehát például a 

Diyü mulla esetében a 30 – ezt a hős mondja, hogy ennyi éve őrzi a topolyafát). Dőlt zárójellel / / jelezzük a megjelenések, és összecsapások számát (két azonos szereplő 

között) valamint az ütések számát is. A kerek zárójelbe ( ) a sárkányok száma került – ha más formában az a szám nem szerepel. Ha egy sárkányalakkal kapcsolatban van  

zárójel nélküli forma is, akkor külön nem jelöljük a zárójelest.
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9. táblázat. Fémek
arany ezüst vörösréz vas

A (1)
A (2)
A (3)
Ab
Ak (1) +
Ak (2) +
Ak (3) +
Au
Č (1)
Č (2)
Č (3) (+)
D
Ä +
I
K1 +
K2
Ku
Ö1
Ö2
Öd1 + (+)
Öd2
Ök1
Ök2 +
P (1)
P (2) 
P (3)
Pa
S (1) /+/
S (2) /+/
S (3) /+/
T (1) + (+)
T (2) + (+)
T (3) + (+)
Tu + +
U
Y + +

Csak a megemlített fémeket vettük fel a táblázatba – tehát ha a mesében szerepel a buzogány, láda, lánc, gyűrű, 

vagy kard, de nem szerepel semmilyen fémmegnevezés mellette, akkor ez az adat nem került be táblázatunkba. 

Dőlt zárójelbe / / vettük fel az opponens fémtárgyait, de csak akkor, ha az opponens fémtárgya kapcsolódik a 

sárkányhoz – pl. ezzel győzi le (Serle baldak). Kerek zárójelbe ( ) került a vaskapu, amelyen keresztül a hős eljut 

a sárkány birodalmához, illetve a vaspince, ahová a sárkányt bezárják.
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10. táblázat. Növény / állat
sárkány hős

mese

növény állat növény állat

tulajdona
kárt tesz 

benne 
/ a 

károk
ozás 

helysz
íne

tulajdona / 
rokon

a / 
saját 

alakja

étele tulajdona tulajdona étele segítője

A (1)  sokfejű kígyó kutyák (vadak) kutyák
A (2) sokfejű kígyó kutyák kutyák
A (3) sokfejű kígyó kutyák - kutyák

- majom, 
medve, nyúl

Ab
Ak (1) vöröshagyma

bors
madárhús

Ak (2) vöröshagyma
bors

madárhús

Ak (3) vöröshagyma
bors

- madárhús
- sárkány

Au sárga csődör medve, 
farkas, nyúl

(farkas étele 
a sárkány)

medve, 
farkas, nyúl

Č (1) virág(ing) ló
Č (2) virág(ing) ló
Č (3) virág(ing) ló

D (topolyafa) (borjú)
Ä topolyafa ló (jószág /nem 

étele, 
elrabolja/)

- ló
- jószág

róka

I fák medvék, 
farkasok, 
kutyák, rókák

K1 (nyírfa – ide 
kötözi ki a 
hős)

K2 nagy fa madárfiókák
Ku1 - ló, tehén

(- vadak)
Ö1
Ö2

Öd1
Öd2 erdő, rét fák koronája (tehén, juh) ökör
Ök1 köles 

(= hős)
- madarak
- kakas
(saját maga)

köles
(saját maga)

ölyv
(saját maga)

kakas
(= sárkány)

galamb

Ök2 (gyümölcsfák gyümölcsfák galamb
P (1) fa kígyó nyúl, róka, 

farkas, tigris, 
medve, 
oroszlán, 

P (2) fa kígyó nyúl, róka, 
farkas, tigris, 
medve, 
oroszlán,

P (3) fa kígyó nyúl, róka, 
farkas, tigris, 
medve, 
oroszlán,

Pa egér
S (1) csődör csődör
S (2) csődör csődör
S (3) csődör csődör
T (1) fakorona ló, kutya ökör ökör egér
T (2) ló, kutya ökör ökör
T (3) ló, kutya ökör ökör
Tu (sűrű erdő) - bika

- egy falka 
kutya

(széna – az 
őröknek 
adja)

(hús – az 
őröknek 
adja)

U - fa / erdő
- széna

csődör hangya 
(↔ bolha)
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11. táblázat. Étel / ital
sárkány hős

                         étel                                                               |       ital          étel              |         ital    
mese ember állat egyéb víz
A (1) + (vadak)
A (2) + (vadak)
A (3) + (vadak)
Ab +

Ak (1) +
(feldolgozva)

+
(hagyma, bors)

+
(erőt adó / 

elvevő)

- madárhús
- sárkányhús
(feldolgozva)

- víz
(erőt adó / elvevő)

Ak (2) +
(feldolgozva)

+
(hagyma, bors)

- madárhús
- sárkányhús
(feldolgozva)

Ak (3) +
(feldolgozva)

+
(hagyma, bors)

- madárhús
- sárkányhús
(feldolgozva)

Au (1) + sárkány
(a farkas eszi 
meg)

Au (2) + sárkány
(a farkas eszi 
meg)

Au (3) + sárkány
(a farkas eszi 
meg)

Au4 + sárkány
(a farkas eszi 
meg)

Č (1) +
Č (2) +
Č (3) +

D
Ä
I + víz

(erőt adó)
K1 főtt étel /maga tészta/
K2 +
Ku
Ö1 +
Ö2 +

(megsütve)
Öd1 szív
Öd2 ökör
Ök1 köles (=hős) kakas (=sárkány)
Ök2
P (1) + sárkány

(a hős állatai 
eszik meg)

P (2) + sárkány
(a hős állatai 
eszik meg)

P (3) + sárkány
(a hős állatai 
eszik meg)

Pa
S (1) + víz

(erőt adó)
S (2) + víz

(erőt adó)
S (3) + víz

(erőt adó)
T (1) (+) + + ökör víz
T (2) (+) + + ökör víz
T (3) (+) + +

(+ erőt adó / 
elvevő víz)

ökör víz
(+ erőt adó / 
elvevő víz)

Tu főtt étel
U
Y + (üstben, vajban 
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sárkány)

III. 1. A NÉPMESEI BOSZORKÁNY

Az Enzyklopädie des Märchens boszorkány (Hexe) címszava Hidegard Gerlach munkája (ME 6, 959-

981).  A  Mese címszó (963-967) bevezetőjében azt  írja,  hogy minden kultúrában találhatók varázsképességű 

nőalakokról szóló mesék, majd a különféle boszorkányalakok bemutatásához néhány általánosabb megjegyzéstől 

eltekintve a különféle AaTh típusszámok alapján hoz példákat. A legszignifikánsabb jellemzők (és szüzsék):

– ambivalens (pl. feladatadó az AaTh 480-ban – A szorgalmas lány és a lusta lány);

–  alakja  (a  19.  század  óta)  szorosan  kapcsolódik  a  vénséggel  és  csúfsággal.  A  boszorkány  a  csúfságot  és 

gonoszságot testesíti meg, a hős ellenfeleként jelenik meg, mágikus eszközökkel küzd – a hősre varázsálmot 

bocsát (AaTh 310 A toronyba zárt lány), állattá varázsolja (AaTh 450 Az Őztestvér), kővé varázsolja (AaTh 303 

A két testvér);

– átváltozó képességű, akár másik nővé (AaTh 450 Az Őztestvér; AaTh 709 Hófehérke); akár állattá (AaTh 405 

Jorinde und Joringel); akár élettelen tárggyá;

– lakhelye távol esik minden emberitől, általában erdőben él (AaTh 325 A varázsló és tanítványa; AaTh 442 The 

Old Man in the Forest), kicsi házban él, ritkábban kastélyban. Házának megkülönböztető jegyei lehetnek: kenyér 

/  kalács  /  süteményház,  vagy  éppen  koponyákkal  kirakott  ház  (valamint  keleti  szláv,  ural-altaji  és  magyar 

példákban tyúk, vagy más madár lábon);

– kannibalisztikus vonások: emberevőként  jelenik meg több variánsában  az AaTh 327A (Jancsi  és Juliska); 

AaTh 327C (A loncsos medve); AaTh 327F (Hexe und Fischerjunge); AaTh 333A (Caterinella); AaTh 334 (A 

boszorkány háztartása) meséknek;

– mágikus repülés (AaTh 313);

– mint mostohaanya a főhős személyes riválisa (AaTh 403 Die schwarze und die weisse).

Kovács  Ágnes  a  Magyar  Néprajzi  Lexikon  boszorkány címszavának  első  részében  (mesealak) 

„népmeséink  rosszindulatú,  emberfeletti  hatalmú,  idős  asszonyalakjainak  gyűjtőneve”-ként  definiálja  a 

boszorkányt, melynek alakja gyakran kontaminálódik a vasorrú bába alakjával (MNL I, 346). A boszorkányt a 

következő mesei szerepekben mutatja be:

– a tündérkirály felesége: AaTh 313 (Rózsa és Ibolya), AaTh 313C (Rózsa elfelejti Ibolyát);

– az üldözött hősnő vetélytársának anyja: AaTh 403A (A gyöngyöt síró és rózsát nevető lány), AaTh 707 (Az 

aranyhajú ikrek), MNK 707A (Az aranyhajú két testvér70), AaTh 70871;

– katonákat sző – a boszorkányt és szövőszékét miután feldarabolják, a boszorkánynak még a nyelvét is agyon 

kell ütni: AaTh 463A72;

– segítséget, illetve tanácsot ad a lányát féltékenységből elpusztítani akaró királynőnek: AaTh 709 (Hófehérke);

– véletlenül saját gyermekeit pusztítja el a hős helyett: AaTh 328 (A táltosfiú), MNK 328F73 (Incula) – ugyanitt 

kincsőrző;

– táltospárbajban: AaTh 531 (Az aranyhajszál, aranytoll, aranypatkó /A segítő ló/);

70 A néhány évvel később megjelent MNK 2-ben MNK 707X típusszámot kapta.
71 Ilyen típusszámon a MNK 2 nem tart számon egyetlen magyar népmesét sem.
72 A MNK 2-ben AaTh 463AX (Mirkó királyfi).
73 A MNK 2-ben MNK X328.
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– emberfeletti  feladatokat  eszel  ki,  emberfeletti  képessége  révén  a  hős  életére  tör.  Képes  átváltozni,  a  hős 

azonban mindig legyőzi.

A vasorrú bába szócikk (Diószegi Vilmos és Kovács Ágnes munkája) szerint a boszorkány és a vasorrú 

bába alakja a mai nyelvhasználatban ugyan szinte azonos jelentésű, ugyanakkor a boszorkány valójában egy 

hiedelem-alak  (MNL V,  512).  Kovács  Ágnes  a  mesei  vasorrú  bábáról  elsőként  azt  jegyzi  meg,  hogy az  a 

sárkányok anyja, majd a Czuczor – Fogarasi szótárból idézi a képzet definícióját, mely szerint: „a népmesékben 

nagy szerepet  játszó boszorkányféle  bűvös banya,  kinek  tűhegyes  orra  van,  s  ha  a  vasfalat  ostromolja,  hét 

mérföldről ugrik neki”. A szócikk a következő típusokhoz köti a vasorrú bába szerepeltetését: AaTh 303 (A két 

testvér), AaTh 31374, MNK 319*75, AaTh 590A, BN 340, AaTh 361* (A vasfejű farkas), AaTh 313A (Rózsa és 

Ibolya), AaTh 313C (Rózsa elfelejti Ibolyát), AaTh 468, AaTh 545B (A csizmás kandúr).

 

74 A MNK 2-ben nincs AaTh 313 típusszámon nyilvántartott meseszöveg. AaTh 313A: Rózsa és Ibolya, illetve 
AaTh 313C: Rózsa elfelejti Ibolyát.
75 Ilyenről a MNK 2 nem tud.
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III. 2. ’BOSZORKÁNY’ JELENTÉSŰ SZAVAK A TÖRÖK NYELVEKBEN

A ’boszorkány’ jelentésű szavak a mai török nyelvekben:

oszmánli  cadї,  büyücü,  sihirbaz,  avsun (RTS);  azeri  küpägirän  garї,  ĵadigär  garї,  äĵinnä (RAS);  türkmen 

ĵadїgöy ayal, albassї, gözbagčї (RtuS); baskír ubїrlї qarsїq, sїχїrsї qarsїq, küž bїuїusї (RBS); tatár ubїrlї karčїk,  

ĵen karčїgї, siχerče, tїlsїmčї, küräzä χatїn (kїz) (RTaS); karaim  obur,  ĵažu, šїbїrdawčї, bildiži (RkaS); kumük 

albaslї qatїn, enem, sїyġruču qatїn, halmažčї  (RkuS); karakalpak  albaslї, mästan, ĵalmawїz (RKkS); karacsáj-

balkár bilgič, obur, χїynїčї (RKbS); nogaj obїr-qurtqa, saaršї, ayle ätüvši, ayleši (RNS); kazak mïstan, ĵestïrnaq,  

ĵalmawïz  kempĭr (RKS);  kirgiz  sїykїršї,  äzezil,  arbaušї, ĵez  kempir,  ĵez  tumšuk,  ĵemmozuz (RKiS);  hakasz 

sїbїraġčї aptaġčї  (RHS); tuvai  dīreñ, čatkačї, tarbїčї, ilbi-šidiči, χūlgān  (RTvS); altaji  tarmāčї (RalS); özbeg 

ĵåduġar (håtun), yalmåġuz kampir, alvasti, aĵina kampir, siχrġår, afsunġar (RUS); neoujgur yalmavїz, ĵadugär 

(χotun), sihirčĭ (RUjS); jakut aptāχ d’aχtar (RJS); csuvas tuχatmăš karčăk (RČS).

A tatár mesékben előforduló boszorkány elnevezések (ubïrlï karčïk, ĵalmawïz karčïk, ĵalmawïz kempir,  

siχerče) közül török etimonúak a következők:

1. tatér ĵalmawïz; (karakalpak ĵalmawïz; kazak ĵalmawïz; kirgiz ĵemmozuz; özbeg yalmogïz; neoujgur yalmavïz). 

Räsänennél  a  következő  adatokat  találjuk  még:  kazak  ĵalma-   ’schnappen,  verschlingen’;  kazak  ĵalm-ït 

’Vielfrass, Fresser’; kazak  ĵalma‹uz ’Schnapper, Vielfrass’, ’ein mythisches Wesen, das alles verschlingt, dem 

jelmegen der  Altaier  entsprechend’;  MA76 yalman ’gerboise’;  AH77 yalman’tağ,  tarla  sıčanı’,  Hts78 jalman 

’Springhase’ IM.79 teleut yalman, ktör. yamlan ’eine Art Maus’ (Räsanen 1969, 183).

2.  tatár  ubïrlï  (baskír  ubïrlï;  karaim  obur;  karacsáj-balkár  obur;  nogaj  obïr).  Räsänennél:  (ótörök)  ōp ujg; 

köztörök op ’schlürfen’, jakut uor ’brat′ v rot’, csagatáj op ’einsaugen, einziehen’, kazak tob. up; neouigur op-u 

’Wirbel’;  teleut  op-kun ’Wasserwirbel’,  kazak  upkïn ’Untiefe’,  ’Fresser’,  csuvas  vupkĕn ’ein  böser  Geist’; 

oszmánli, karaim  obur ’unersättlich, Vielfrass, Hexe, ein böser Geist’, balkár  obur ’Zauberer’,  karacsáj  obur 

’Hexe’, kumük  obur ’falsch, böse’, kazak  ubïr ’ein mythisches Wesen, Hexe, Zauberer’, csuvas  vĕBĕr ’böser 

Geist’ (Räsänen 1969, 363). Sevortjan a következő adatokat hozza: oszmánli, karaim, kirgiz obur, kazak, nogaj, 

obïr, gagauz  χobur; tatár, baskír  ubïr, csuvas  vupăr 1. ’obžora’: oszmánli; karaim; kirgiz; kazak; nogaj; tatár; 

baskír; 2. ’vampir, upyr'’ gagauz; nogaj; tatár; baskír; csuvas; 3. ’oboroten'’: tatár; csuvas. A szó az ótörök. op- 

ige +r képzős alakja. (Sevortjan 1974, 465) Clausonnál: ótörök. ōp- ’to gulp down, swallow’ (Clauson 1972, 4).

A  siχirče arab  jövevényszó:  arab  sihr ’1.  očarovanie;  2.  čary,  volšebstvo’;  sāhir ’1.  volšebnyj,  2. 

volšebnik, čarodej, koldun’; (ArRS 349). 

A Mitológiai Enciklopédia az Ubir-t „vérszomjas démoni lény”-ként definiálja, amely a kazáni tatárok, 

miser-tatárok, nyugat-szibériai tatárok és a baskírok mitológiájában szerepel (mjackaj néven is). A varázslónak 

kicseréli  a lelkét  (baskíroknál az ördögnek adja el, a nyugat-szibériaiaknál  ubir  a meghalt  varázsló, vagy az 

öngyilkos lelkéből lesz). Akit az ubir megszáll, ubirli kese / karcsik lesz, az ubirli kese különösen az állapotos 

asszonyokra veszélyes, mert méhükből kilopja a magzatot. Éjjelente (rendszerint a hónalján keresztül) elhagyja 
76 Räsänennél MA = Zajaczkowski, A. Vocabulaire arabe-kiptchak de l’epoque de l’Etat Mamelouk. Warschau. 
1954-1958.
77 Räsänennél HA = Abû-Hayyân: Kitâb al-Idrak li-lisaân al-Atrâk. Herausgegeben von Ahmet Caferoğlu. 
Istanbul. 1941.
78 Räsänennél Hts = Houtsma, M.Th. Ein türkisch-arabisches Glossar. Nach der Leidener Handschrift. Leiden. 
1894.
79 Räsanennél IM. = Battal, A. Ibn-Mühennâ lûgati. Istanbul. 1934.
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varázsló alakját és tűzgolyóvá, tüzes kerékké, kutyává, macskává, disznóvá változik, esetleg emberi alakot ölt 

magára, ekkor azonban hátán kilátszanak belső részei (baskír elképzelés szerint). A háziállatok vemhét is kilopja, 

kiszívja tejüket, vérüket, amitől azok megbetegszenek, de betegséget hozhat az emberekre is. Ha éjjel meg tudják 

sebesíteni az ubirli kesét, annak testén másnap meglátszik a megsebesítés helye. Az ubirli kese halála után egy 

nyíláson  át  kijár  a  sírjából  és  továbbra  is  árt  (például  felfalja  a  felhőket  és  ezzel  aszályt  okoz).  Úgy lehet 

elpusztítani, hogy sírjába tölgyfából faragott karót kell ütni, vagy (korábban) a halottnak tűt kell szúrni a sarkába. 

Ezzel rokon elképzelés számos török nép folklórjában előfordul (csuvasoknál, karacsájoknál, krími tatároknál, 

gagauzoknál, törököknél), de ismert a cseremiszeknél, udmurtoknál, zürjéneknél, valamint a keleti szlávoknál és 

a szerbeknél is. A kazáni tatárok mesefolklórjában megjelenő ubïrlï karčïk az orosz vasorrú bábának felel meg 

(ME II, 530).

A fentebb említett mjackaj-ról a Mitológiai Enciklopédia a következőket írja: a Tobol menti tatárok és a 

baskírok egyes csoportjai körében, mint gonosz démon ismert, olyan halott varázslónak a szelleme, aki elhagyta 

sírját, az emberek között él, de felismerhető, mivel néha látni lehet földig lógó vörös nyelvét. Éjszakánként tüzes 

gömbként suhan a föld fölött, kiszívja az emberek vérét, betegségekkel, járványokkal sújtja az embereket. Az az 

ember,  aki  lenyel  egy  perit,  vagy ha az nyeli  le az embert,  akkor ez az ember még életében  mjackajjá tud 

változni. A mjackajt ártalmatlanná a mulla különleges imája tudta csak (ME II, 520).

A zsalmauüz kempir címszónál a Mitológiai Enciklopédia azt írja, hogy ez a démonikus lény a kazakok 

és kirgizek mitológiájában szerepel  – öregasszony alakjában,  gyakran hét  fejjel,  a gonoszság megtestesítője. 

Emberevő,  elrabolja  a  gyermekeket.  Tüdő  formájában  a  vízen  úszik,  az  ember  közeledtére  vénasszonnyá 

változik.  Némely felfogás  szerint  alakja az Istenanya  kultuszából  származik,  mivel  funkciói:  sámánnő, vagy 

varázslónő,  a  házi  tűzhely  úrnője,  a  „holtak  országának”  úrnője  és  őrzője.  Egyes  varázsmesékben  jóságos 

vonásai  is  vannak,  mint  az  orosz  vasorrú  bábának.  Alakváltozata  a  kirgiz  mite démon,  a  rongyos  ruhájú 

vénasszony,  aki hegyekben,  erdőkben él, kunyhójába csalogatja  a kislányokat,  azok térdéből vért szív, majd 

amikor a kislányok elalélnak, felfalja őket. Hasonló lényt ismernek a kazáni tatárok, baskírok, ujgurok, özbegek 

és nogajok is (ME II, 532).
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III. 3. BOSZORKÁNY A TATÁR VARÁZSMESÉKBEN. SZÖVEGRÉSZEK

Batïr soldat (Vitéz katona)

1. karčïk

 Egy nagy erdőben él:

- Ber soldat … zur urmanga kilep kerä. Anda yul yalgïša, adašïp yöri.

’Egy katona … nagy erdőbe jut. Ott útját téveszti, bolyong.’

 Emberi lény, fiai azonban nem azok:

Etbaš-Sïyïrayaklarnïñ änise karčïk kïna bula.

’Kutyafej-Tehénlábék anyja csak egy öregasszony volt (lévén).’

 A hőst hizlalják, mert meg akarják enni:

- – Sugïmlïk alïp kayttïk, bik yaхšï tuydïrïrga kiräk, – dilär.

’ – Hízót hoztunk, nagyon jól fel kell hízlalni – mondják [a két kutyafejű-tehénálú az anyjuknak]’

-  Bolar monï, ber kalïn stenalï bülmägä yabïp, bik nïk tuydïralar. Moña imeš, ikläweklär ašatalar. Berĵ č  

unbïš kön ütkä , bolar monïñ mañgayïna yenä tïgïp karïylar: „Simerüye itkän mikän?” – dilär. Analarïnač ĵ  

äytälär inde bolar: – Bez urmanga kitäbäz, sin mi ne bik kïzu itep yak ta bezneñ kaytuga bu soldatnï kuïrdïkč  

it, – dilär.

’Ezek azt [a katonát] vastag falú szobába zárván igen erősen hizlalják. Azt gyümölccsel, dióval etetik. Egy 

tizenöt nap multán ezek annak homlokába tűt szúrnak, „Meghízott-e már” – mondják. Anyjuknak mondják 

már ezek: – Mi megyünk az erdőbe, te a kemencébe erősen befűtvén visszatértünkre ezt a katonát süsd meg 

– mondják.’

 A kemencében megsütés:

-  Tege kar ïk mi ne kïp-kïzïl itterep yagïn, mi  bulïp itkä , tege soldatnï alïp kerä. Köräkne mi  aldïnač č č ĵ č č  

kuya da: – Utïr moña, ulïm, – di. Soldat köräkneñ ber kïrïyïna gïna utïra da köräktän kïyïgayïp töšä. – Äbi,  

di min utïra belmim bit, üzeñ utïrïp kürsät äle, – di. – Belmiseñ šul, ulïm, menä bolay utïrïrga kiräk, – dip,  

ayagïn bökläp, kar ïk köräkkä utïra. Tegeneñ utïruï bula, soldat, tegene mi kä tïgïp, mi  awïzïn bikläp täč č č  

kuya.

’Az az öregasszony a kemencét egészen vörösre fűtötte, a kemence már megfelelő volt, azt a katonát hozza. 

A lapátot a kemence alá tartva pedig: – Ülj ide fiam – mondja. A katona a lapátnak egyik szélére ül és a 

lapátról lebillen. – Anyó, mondja, hiszen én nem tudom, hogyan üljek, most magad ülvén mutasd meg – 

mondja. – Ha nem tudod ezt fiam, íme így kell ülni – mondván lábát behúzva az öregasszony a lapátra ül. 

Így ültében azt a katona a kemencébe betéve, a kemence száját bezárja.’

Batïr soldat (Vitéz katona)

2. ubïrlï karčïk

 Tűz formáját ölti éjszaka, nappal öregasszony, a faluban lakik:

-  Koyaš bayïp, karañgï töšä. Karañgï töškä  … Ber zaman kilä kibän zurlïgïndagï ber ut. Bu ut … bötenč  

dön’yanï yaktïrtïp yöri.

’A nap lemenvén sötétség ereszkedik le. Miután leereszkedett  a sötétség … Egyszer csak jön egy kazal 

nagyságú tűz. Ez a tűz az egész világot megvilágítva jön.’
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 Elpusztítja az embereket:

- … bezdä kešelär ki tän isän bulsa, irtä belän yuk bula …č
’… nálunk az emberek ha egészségesek is este, reggelre nincsenek …’

 A hős le tudja leplezni, mivel kezét levágja:

- … öygä kerergä dip, ike kulïn tïga…. soldat tegeneñ kulïn abïp ala.č
’… a házba hogy bejusson, mondván, két kezét bedugja … a katona ennek kezét lecsapja.’

- Bötenesen dä kudïrdïk, di. Ber mi  bašïnda ülärgä yatkan kar ïk bar, ul gina kilmädeč č , annan baška barsï  

da kilde, – dilär.

– Ul kar iknï at belän bulsa da alïp kilegez, – di. … Xäzer soldat barïp kulïn karïy, kar ïknïñ ber kulï yuk. č č
– Menä sezneñ awïlïgïznï beterü e šušï. – di.č
… Zur duhtïrlar: „Bu ubïrlï kar ïk ikän”, – dilär.č
’Mindenkit ide küldtünk, mondják. „Egy kemencepadkán haldoklóan fekvő öregasszony van, csak ő nem 

jött el, rajta kívül mindenki jött” mondták.

– Azt az öregasszonyt is, lóval, ha van, hozzátok ide – mondja. … Most megy a katona, nézi a kezét, az 

öregasszonynak egyik keze hiányzik.

– Íme, a ti falutok megsemmisítője ez – mondja.

… A nagy bölcsek ″Ez boszorkány (ubïrlï karčïk) volt″ mondják.’

 Élve eltemetik:

- Xäzer tirän itep okïp kazïylar, ubïrlï kar ïknïñ belägen, botïn kïl belän bäylilär, yöztübän salïp, imän öyč č č  

belän kagalar da okïrnï kümep kuyalar.č
’Most mélyen kivájván ásnak, a boszorkány (ubïrlï karčïk) alkarját, combját lószőrrel összekötözik, arccal 

lefelé helyezve tölgyfa ékkel átütik, a gödröt pedig betemetik.’

Dutan batïr (Dután vitéz)

Jalmawïz kar ïkč
 Sűrű erdőben él, az erdő gyümölcsfákkal van teli: 

- Barïp-barïp, tege kalïn urmannï kürälär.”Bu urmanda ni bar ikän?” – dip, tizräk abïp urmanga kerälär.č  

Urmanda här törle jimešlär belän tamak tuydïlar. Bolar, ašap-e ep, herkaysï üzeneñ atï yanïnda yatïpč  

yoklïy.

Bu urmanda ber Jalmawïz kar ïk bar ikän.č  

’Menvén-menvén azt a sűrű erdőt meglátják. „Ebben az erdőben mi lehet?” mondván, gyorsan vágtatva 

bemennek az erdőbe. Az erdőben mindenféle gyümölccsel jóllaknak. Ezek, miután ettek-ittak, mind a saját 

lova mellett lefeküdvén alszanak.

Ebben az erdőben egy boszorkány (Jalmawïz) öregasszony van.’

 Vénasszony külsejű, homlokán van egyetlen szeme:

- Dutan karšïsïnda kürä mañgayïnda tabak šikelle zur küzle ber karčïk.

’Dután szemben látja: homlokán tálnyi nagy szemmel egy öregasszony.’

 Megérzi az ember szagát, majd egészben nyeli el (lovaikat nem nyeli el):

- Bu Jalmawïz kar ïk adäm isen sizgännän soñ kilep ïga da, č č awïzïn zur ačïp, bolarnï yota. … Torïp karasa 

yak-yagïnda: tugannarï yuk, atlarï gïna kalgan..
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’Ez  a boszorkány (Jalmawïz)  öregasszony,  miután megérezte  az  ember szagát,  előjön és  száját  nagyra 

nyitván, ezeket elnyeli. … [Dután] Fölkelvén, ahogy körülnéz: testvérei nincsenek, csak lovaik maradtak 

/ott/.’

 Az elnyelt embert egészben vissza tudja hányni:

- Tugannarïn härkaysïn kosïp tašladï bu kar ïk. Bar da isänsau.č
’[Dután] fivéreinek mindegyikét gyorsan kihányta ez az öregasszony. Mind ép / egészséges.’

 Feladatot ad:

- [→ Párbeszédek I.]

 A hőst útnak indítja:

- Yulnïñ kay irdän barasïn öyrätä almawïz. Annan soñ, kiräk bulïr dip, at bašï ätle ike altïn birde.ĵ Ĵ х  

’Hogy melyik úton menjen, a boszorkány (Jalmawïz) megmutatja.  Azután, kellhet  még, mondván, lófej 

nagyságú két aranyat adott [Dzsalmaviz a hősnek].’

 Üldöző:

- almawïz sikerep tora da menä kua bašlïy äzer… Kiñ balaklï ïštan kigän ikän bu kar ïk, yögerä torga ,Ĵ х č č  

ber-ike irdä alïnïp yïgïldï. štan balaklarï özelep betkä , bik, nïk kuarga totïndï bu ilayaknï … Šunnanĵ č Ї č Ĵ  

koš atu ï keše, äyäsen tözep torïp, almawïznïñ mañgayïndagï küzenä atïp ibärde.č ĵ Ĵ ĵ
’A boszorkány (Jalmawïz)  felugrik  és  ím űzni  kezdi  most  [Dzsilajakot].  Bőszárú  gatyát  hordván  ez  az 

öregasszony, ahogy futott (ment), egy-két helyen /nadrágszárai/ rácsavarodtak, elesett. Gatyaszárai miután 

teljesen  leszakadoztak,  nagyon  gyorsan  újra  üldözőbe  vette  ez  Dzsilajakot  …  Azután  a  madarász  íját 

felajzván a boszorkánynak (Jalmawïz) homlokán levő szemére kezdett lőni.’

 Elpusztítása:

- Šunnan koš atu ï keše, äyäsen tözep torïp, almawïznïñ mañgayïndagï küzenä atïp ibärde. Tege kilepč ĵ Ĵ ĵ  

jitim digändä, uk monïñ küzennän ütep, milären aktarïp ïgïp kitte. Jalmawïz šunda yämsez tawïš belänč  

kï kïrïp yïgïldï. Ülde bu šunda.č
’Azután a madarász íját felajzván a boszorkánynak (Jalmawïz) homlokán levő szemére kezdett lőni. Az 

[Dzsalmaviz] amint kimondja, hogy „utolértelek”, a nyíl ennek szemén át (ennek szemét elhagyván), agyát 

(agyait)  kikaparva jött ki. A boszorkány (Jalmawïz) ekkor csúnya hangon kiáltva lerogyott.  Meghalt  ez 

akkor.’

 Kincsőrző:

- almawïznïñ öyen aktarïp, bik küp altïn-kömešlär aldïlar.Ĵ  

’A boszorkány (Jalmawïz) házát átkutatván nagyon sok aranyat-ezüstöt elvettek.’

o Párbeszédek:

 I. A boszorkány feladatot ad Dutánnak:

- Dutan mïltïgïn alïp atïym digändä, Jalmawïz kar ïk äytä:č
– Balam, sabïr it, atmïy tor, di. Tugannarïñ mindä, alar bar da isännär. Min sine ber yomïška kušamïn,  

ägär šul yomïšnï ütäsäñ, tugannarïñnï kotkaram, di.  Sin anda jide aysïz barïp jitä almassïñ,  di.  Moχit  

diñgezeneñ urtasïnda ber patša bar,  šunïñ ber kïzï bar.  Ul kïznïñ iseme Könekäy. Anïñ sïlulïgïn äytep  

betererlek kenä tügel. Šunï alïp kaytïp birsäñ, kotïlïrsïñ. Alïp kaytïp birmäsäñ, tugannarïñ mindä kala, – di.

Dutan anïñ süzen tïñlap tordï da barmak ï buldïč .

– Min anda yalgïz baralmam bit, minem tugannarïmnï isän köye bir miña, di. Miña yuldaš bulïrlar, – di.
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– Kïznï alïp kaytam dip süz biräseñme?

– Biräm.

– Mä, alaysa.

Tugannarïn härkaysïn kosïp tašladï bu karčïk. Bar da isänsau.

’Dután, puskáját véve, hadd lövöm le, mondja, ekkor a boszorkány (Jalmawïz) /így/ szól:

– Fiam, légy türelemmel, ne lőj, mondja. Fivéreid bennem /vannak/, mind épségben / egészséges. Én neked 

egy feladatot adok, ha ezt a feladatot teljesíted, rokonaidat kiengedem, mondja. Te oda hét hónapot menvén 

sem tudsz elérni, mondja. Az óceán80 közepén van egy padisah, ennek van egy lánya. Annak a lánynak 

Könekej a neve. Annak szépségét elmondani nem lehet (mondván befejezése sincs). Ezt elhozván, ha adod, 

megmenekülsz. Hozván, ha nem adod, fivéreid bennem maradnak, mondja.

Dután annak beszédét végighallgatta és elhatározta, hogy indul.

– Hiszen én oda egyedül nem tudok menni, fivéreimet egészségesen / épen add nekem, mondja. Útitársaim 

lesznek – mondja.

– A lányt elhozom mondván, szavadat adod-e?

– Adom.

– Akkor nesze.

Fivéreinek mindegyikét gyorsan kihányta ez az öregasszony. Mind ép / egészséges.’

 II. A boszorkány és a hősök között, a feladat végrehajtása után:

-  Dutan batïr barïp-barïp, Jalmawïznïñ torgan jirenä yakïnlaša. Jalmawïz monï sizep karšï ïga. „Alïpč  

kayttïñmïni, kaharmanïm? – di. – Iñ batïr keše sin ikänseñ”, – di.

Öyenä alïp kerä. Pïlay pešäre. Dutan batïr annan-monnan kapkalïy da äytä:

– Minem äti-äni sagïna torgandïr, min, äbi, kaytam inde, – di.

Jalmawïz belän isänläšep ïgïp kitä. Jilayak šunda kala. Jilayak: „Uč χ!” – digän bula, körsengän bula.

– Äbi, minem tïška ïgasïm kiläderiye, – di.č
– Tïška ïgïp yörmä, balam, – di, Jalmawïz kar ïk äytä, – menä bäläkäy lägängä genä utïr šunda, – di.č č
Jilayak äytä:

– Minem alay öydä itkänem yuk šul, tïška ïgamïn min, – di.č
– Alaysa min dä sineñ belän ïgam, – dip, bergä tïška ïktïlar.č č
’Dután vitéz menvén-menvén, a boszorkány (Jalmawïz) lakta földhöz közeledik. A boszorkány (Jalmawïz) 

ezt megérezve kijön elé. „Hoztad-e hősöm?” mondja.

– A legvitézebb ember te vagy – mondja.

Házába beviszi. Piláfot süt. Dután batir eszik egy-két falatot és mondja:

– Apám-anyám régóta búslakodik utánam, én, anyó, hazatérek immár – mondja.

A boszorkánnyal (Jalmawïz) egymástól elbúcsúzván elmegy (kimegy). Dzsilajak itt marad. Dzsilajak: „Ah” 

mondva, mintha sóhajtana.

– Anyó, nekem kifelé, kimehetnékem van – mondja.

– Kifelé ne menj, gyermekem – mondja, a boszorkány (Jalmawïz) öregasszony szól – ím /egy/  kicsiny 

teknő csak ülj erre – mondja.

Dzsilajak szól:
80 A TaRS-ban a  moχit szó jelentéseként  a következőket találjuk:  ’knižn. sreda,  okružayuščaya  sreda;  moχit  
diñgeze ust. okean’ (TaRS 377).
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– Nekem így, házban az nem megy, kimegyek én – mondja.

– Akkor én is veled együtt kimegyek – mondván együtt kimentek.’

Äydä, kïzïm, bezgä (Gyerünk lányom hozzánk)

karčïk / äbi

//Mivel ezt a mesét a párbeszédes és az elbeszélő részek sűrű váltakozása jellemzi, itt nem választottuk ketté 

ezeket. Az (1-2) számozás a mostoha- (1), és az édeslányra (2) vonatkozik.//

- (1) Kïz kurka-kurka mun ada jep erläp utïrganda, ap-ak ä le ber äbi kilä tegeneñ yanïna. Äbi äytä:č č č
 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −

Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.

 Äy, äbi, bik barïr idem dä min sezgä, östemä kiyärgä külmägem dä yuk bit, närsä kiyep barïym soñ?  di. Šul− −  

arada tege kar ïk yögertep külmäk kiterep jitkerä, „mä, kïzïm, ki”, dip. Kar ïk külmäk kitergä , tagïn:č č č
 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −

Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.

 Äy, äbi, di, bik barïr idem dä, minem bit bašïma šälem dä yuk,  di. Äbi moña yögertep šäl dä kiterä. Annan− −  

yañadan:

 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −
Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.

 Äy, äbi, bik barïr idem, dä, minem ayagïma kiyep barïrga itekkäwešem yuk bit,  di. Äbi moña yögerep kenä− č −  

itek-käweš tä kiterep birä. Äbi tagï:č
 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −

Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.

 Äy, äbi, min sezgä barïr idem dä, sezgä barga , yabïnïp yatïrga yurganïm yuk bit,  di. Kar ïk šunda uk− č − č  

yögerep yurgan kiterä moñarga.

  Äydä, kïzïm, bezgä,  − −
Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.

 Äy, äbi, min sezge bik barïr idem dä bit, sezge barga , baš astïma salïp yatïrga mendärem yuk,  di. Kar ïk− č − č  

šunda uk yögertep menär kiterep jitkerä.

 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −
Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.
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 Äy,  äbi,  bik  barïr  idem  min  sezge,  anda  barga ,  kiyärgä  minem  almaš  külmägem  dä,  korïrga  minem− č  

ïlbïldïgïm da yuk bit,  di kïz. Kar ïk šunda uk yügertep külmäk belän ïlbïrdïknï kiterep jitkerä. Kar ïk tagïn:č − č č č
 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −

Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.

 Äy, äbi, min sezgä bik barïr idem dä bit, anda barga , sörtenergä sölgelärem dä yuk, hi  yugïnda ike-ö  sölge− č č č  

kiräk, – di kïz. Kar ïk yögertep kenä sölgelär dä kiterep jitkerä.č
 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −

Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.

 Äy, äbi, min sezge bik barïr idem dä bit, äyberlärem küp buldï, inde alarnï salïrga ber zur sandïk kiräk,  di.− −  

Kar ïk dïrïldatïn sandïknï da kiterä. Kar ïk yañadan:č č
 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −

Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di, jitmägän äybereñ bezge barga  bulïr,  di. Kïz: „Närsä genä äytim ikän inde, böten äyberem dä buldï bit”,č −  

 dip uylanïp torganda, tañ ätä e kï kïrïp jibärä dä, ätä  tawïšïn išetügä, kar ïk yukka ïga.− č č č č č
’Amikor a lány félve-rettegve (fél-fél) a fürdőben a fonalat fonja, egy hófehér81 hajú anyó jön melléje. Az anyó 

azt mondja:

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja.

− Haj, anyó,  mondja, nagyon is mennék én hozzátok, de hisz ingem sincs, amit magamra öltsek,  akkor mit 

hordván menjek? − mondja. Eközben az az öregasszony futásnak eredvén inget hoz, „nesze, lányom” mondván. 

Az öregasszony amint meghozza az inget, megint:

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja.

− Haj, anyó, nagyon is mennék, de hiszen fejemre sálam sincs − mondja. Az anyó futásnak eredvén sálat is hoz. 

Aztán megint:

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja.

− Haj, anyó, nagyon is mennék, de hiszen lábamra alsó-, felső-csizmám sincs, amit hordanék − mondja. Az anyó 

csak szalad ehhez, alsó-, fölső-csizmát is hozva, odaadja /neki/. Az anyó megint:

− Gyerünk lányom hozzánk,
81 A tat. ap-ak kifejezésben a hó nem szerepel, az ap-ak szó szerint ’nagyon fehér’-et jelent, stilárisan azonban a 
magyar hófehér fordítás pontosabb.
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A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja.

− Haj, anyó, én tihozzátok mennék is, de hiszen miután hozzátok elmegyek, takaróm sincsen, amivel takarózzam 

− mondja. Az öregasszony ekkor rögtön futásnak eredvén, takarót hoz ennek.

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja az öregasszony újra.

− Haj, anyó, hiszen én hozzátok nagyon is mennék, de miután hozzátok elmegyek, nincs párnám, amit fejem alá 

tegyek − mondja. Az öregasszony ekkor rögtön futásnak ered a párnát meghozza.

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja.

− Haj, anyó, nagyon mennék én hozzátok, de hiszen, azután, hogy elmentem, váltás ingem, amit hordjak, és 

nekem készített ágyfüggönyöm sincsen − mondja a lány. Az öregasszony ekkor rögtön futásnak eredvén az inget 

és az ágyfüggönyt meghozza. Az öregasszony megint:

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja.

−  Haj,  anyó,  hiszen  én  hozzátok  nagyon  is  mennék,  aztán,  hogy  elmentem,  törlőkendőm  sincs,  amivel 

törölgessek / súroljak, legalább két-három törlőkendő kell/ene/ − mondja a lány. Az öregasszony csak futásnak 

eredvén, meghozza a törlőkendőket is.

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja.

− Haj anyó, hiszen nagyon is mennék én hozzátok, holmim sok lett, hogy azokat eltehessem, egy nagy láda kell 

− mondja. Az öregasszony rezegtetve ládát is hoz. Az öregasszony megint:

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja – ami holmid nem elég, miután hozzánk jössz, /az is/ lesz. A lány: „Mit is mondjak, hiszen már minden 

holmim megvolt” − mondván, miközben eltűnődik, a hajnal kakasa kukorékolni kezd, és a kakas hangját amint 

meghallja, az öregasszony eltűnik.’

(2) ... üz kïzïn, sukïr lampa yandïrïp, munčaga iltä. Beraz utïrgač, älege äbi-karčïk kilep kerä dä:

 Äydä, kïzïm, bezgä,  − −
Beznekelär baylar:
Ašïylar da e älär,č
Uynïylar da kölälär, −

di.
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Ügi kïz söylägän bula bit inde ni ek bayuï turïnda. Bu da tegeneñ kebek:č
 Äy äbi, bik barïr idem dä, minem östemä kiyärgä külmägem yuk bit,  di.− −
 Äy,  jünsez,  di,  nik  aldïysïñ mine,  östeñä kigän külmägeñ nindi ya šï. Äle siña haman jitmimeni,  ki e dä− χ č  

minnän ni ätle äyber tašïttïñ, bügen tagïn šulay ešlämäk ä bulasïñmïni?  dip, tege kïznï buïp kïna üterä dä,χ č −  

üze küzdän yugala.

’...  saját  lányát,  pislákoló  lámpát82 gyújtva,  a  fürdőbe  viszi.  Miután  egy  kicsit  /ott/  ült,  az  előbbi  anyó-

öregasszony jön be és:

− Gyerünk lányom hozzánk,
A mijeink gazdagok:
Esznek és isznak
Játszanak és nevetnek −

mondja.

Hiszen a mostohalány elmondta, hogyan gazdagodott meg. Ez is ugyanúgy, mint az:

− Haj, anyó, nagyon is mennék, de hiszen ingem, amit magamra öltsek, nincsen − mondja.

− Haj, te ügyetlen, mondja, miért szedsz rá engem, a magadra vett inged milyen jó! Ím neked semmi sem elég, 

éjjel is velem mennyi holmit összehordattál, hát ma megint így akarsz tenni? − mondván azt a lányt megfojtja és 

maga szem elől eltűnik.’

Äygäli batïr (Ejgeli vitéz)

ubïrlï kar ïkč
 Egy fában lakik:

- … bu ber biyek aga  bašïna menep karadï. Karïy: bik yïrakta tï kan küze č č χätle genä ut kürenä. Kïz kitte  

šul ut kürengän yakka. Barïp-barïp jitte ber yuan aga ka.. Bu yuan aga  e endä ber ubïrlï kar ïk tora ikänč č č č . 

’… ez [a lány] egy nagy fa tetejére felmenve [körül]nézett. Látja: nagyon messze egérszem-forma kis tüzet 

lát. A lány ment, amerre a tüzet látta. Menve-menve elért egy vastag fához. E vastag fa belsejében egy 

boszorkány lakott.’

 Tüzet ad (a fiatal lánynak, akinek tüzét eloltotta a szarvas mája):

- Karčïk ber iläkkä utlï kümer saldï, kümer astïna köl saldï. 

’Az öregasszony egy szitába tüzes parazsat tett, a parázs tetejére hamut tett.’

- Kïz kaytïp kittä. Yulda barganda, kïznïñ ilägennän köl sibelä bardï ... Agalarïnïñ kitüye buldï, älege ubïrlï  

kar ïk kilep tä kerde. Kïznïñ ilägennän köl sibelep bargan, bu kar ïk šul yul belän tabïp kilgän inde buč č  

kïznïñ tora torgan öyenä.

’A lány hazament. Ahogyan az úton ment, a lány szitájából a hamu szóródott ... A fivérek elindultak, az a 

boszorkány (ubïrlï karčïk) pedig bemegy. Ahogy a hamu a lány szitájából kiszóródott, ez az öregasszony ezt 

az utat megtalálva ment a házhoz, melyben ez a lány lakott.’ 

 Vért szív:

- Bu kar ïk kön dä kilep yöri, kön de kilep kïznïñ barmagï aša monïñ kanïn suïrïp kitä ikänč .

’Ez az öregasszony naponta jön, naponta jővén a lány ujját eszi, ennek vérét kiszívja.’

- Tege ubïrlï kar ïk, barmaknï awïzïna alïp, kïznïñ kanïn imä …č
’Az a boszorkány (ubïrlï karčïk) az ujjat szájába véve, a lány vérét szopja…’

82 A tatár  sukïr lampa szó szerint ’vak lámpa’ jelentésű, a TaRS ’kpotilka, lampa-migalka’ jelentést ad meg 
(TaRS 490).
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- Kön ütkän, ay ütkän. Ä kïz bik yabïkkan, kak söyäkkä kalgan.

’Eltelik /egy/ nap, eltelik /egy/ hónap. A lány pedig nagyon lesoványodik / sorvad, csont-bőrnek (száraz 

csontnak) tűnik.’

 Elnyeli az embert, ha kiköpi, az ember egészségesebb lesz, mint volt:

- Menä min barïgïznï da ayïrïm-ayïrïm yotïp tökeräm, šunda kulsïz kullï, küzsez küzle bulïr – di. … Kar ïkč  

kulsïznï yotïp tökerde, tegeneñ kullarï üzenä kayttï. Šunnan küzsezgä irat itte, anï da yottï, ul da küzleč ĵ  

bulïp ïktï. … kïznï da elekke älenä kiterep ïgardï.č х č  

’Íme, én mindnyájatokat külön-külön elnyelvén kiköpöm, ettől a kartalan karos, a szem nélküli szemes lesz 

– mondja. … Az öregasszony a kar nélkülit elnyelve kiköpte, annak karjai visszanőttek. Eztán a szemetlenre 

került sor, azt is elnyelte, az is szemmel jött ki. … a lányt is a korábbi állapotába hozván kiadta.’

 Az elnyelt és ki nem köpött hős a kisujjában van:

- Bu kar ïk Äygäline yotïp ibärä. Ber sägat’ ütte, ike sägat’ ütte, bu haman tökermi bit. Bolar kar ïknï totïpč ĵ č  

alïp  yargalïy  bašladïlar  ezlädelär  –  Äygäli  yuk  ta  yuk.  Bolar  bik  kaygïrïštïlar,  kïz  da kaygïrdï.  Ubïrlï  

kar ïknïñ kiskälänmägän jire kalmadï… Kïz: – Inde monïñ än ä barmagï gïna kiselmi kaldï, šunï kisepč č č  

karïyk, – dide. Anï kisep karagannar ide, Äygäli šunda utïra ikän. Taptïlar, ayaklarï üz urïnïnda. 

’Ez  a vénasszony Ejgelit  hirtelen lenyelte.  Egy óra eltelt,  két  óra eltelt,  ez  alatt  nem köpte ki.  Ezek a 

vénasszonyt  megfogván  felvágni  kezdték,  keresték  –  Ejgeli  nincs  és  nincs.  Ezek  együtt  nagyon 

elszomorodtak, a lány is elszomorodott. A boszorkánynak (ubïrlï karčïk) nem maradt /olyan/ része (helye), 

amit szét ne vágtak volna.  … A lány:  – Már ennek csak kisujja maradt felvágatlan,  azt próbáljuk meg 

felvágni – mondta. Amint azt felvágják, hát Ejgeli abban ül. Megtapogatják, lábai saját helyükön /vannak/.’ 

 A hős kardjával ölhető meg:

- „… ägär dä, dide, mine tökermäsä, bik ozak kötmä, menä šušï kïlï  belän iñ elek bašïn kis …”č  

’[Ejgeli a lánynak:] „… ha pedig, mondta, engem ki nem köpne, nagyon sokat ne várj, ím, ezzel a karddal 

legelőször a fejét vágd le…” ’

o Párbeszédek:

 I. A boszorkány és a lány között:

- – Agalarïm kušmagan ešne ešlädem, utsïz kaldïm, ut bir, – dide kïz.

Kar ïk ber iläkkä utlï kümer saldï, kümer astïna köl saldï.č
– Menä šušï iläkne alïp kayt, tulï bulïrsïñ, – dide.

’– Bátyáim parancsát nem tartottam be, tűz nélkül maradtam, adj tüzet – mondta a lány.

Az öregasszony egy szitába tüzes parazsat tett, a parázs tetejére hamut tett.

– Ím ezt a szitát vidd haza, lesz /tüzed/ (tele leszel) – mondta.’

-  Kïznïñ ilägennän köl sibelep bargan, bu kar ïk šul yul belän tabïp kilgän inde bu kïznïñ tora torganč  

öyenä.

– Isänme, kïzïm?

– Isänme, äbi.

– Ki ä min sine bik ošatïp kaldïm, – di kar ïk. Bolar söyläšep utïralar. Beraz utïrga , kar ïk kïzga:č č č č
– Menä ki ä min sineñ yomïšïñnï ütädem, sine ber bäladän kotkardïm, inde sin dä miña yač χšïlïk it, – di.

Kïz kar ïknïñ č χäyläsen belmi.

– Yarar, äbi, yomïšïñnï äyt, min dä sineñ yomïšïñnï ütärmen, – di.
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Ubïrlï kar ïkka šul gïna kiräk, kuandï.č
– Menä, kïzïm, min sineñ yanïña kön dä ber kilep kitärmen, sin änä šul išek tišegenä urta barmagïñnï tïgïp  

torïrsïñ, šunïñ belän eš beter – dip äytte kar ïk.č
’A lány szitájából a hamu kiszóródott, ez az öregasszony az utat megtalálta a házhoz, ahol a lány lakott.

– Jó egészséget,83 lányom’

– Jó egészséget, anyó.

– Tegnap te nekem nagyon megtetszettél – mondja az öregasszony. Így beszélgetvén leülnek. Miután egy 

kicsit ültek, az öregasszony a lánynak:

– Ím tegnap én bajodon átsegítettelek, téged egy szerencsétlenségtől megmentettelek, most te is tégy velem 

jót – mondja.

A lány az öregasszony ravaszságát nem tudja.

– Rendben, anyó, mondd, mi a bajod, én is átsegítlek téged a bajodon – mondja.

A boszorkánynak (ubïrlï karčïk) csak ez kellett, megörült.

– Ím lányom, én hozzád naponta egyszer  ellátogatok (jövök-megyek),  te pedig középső ujjadat  az ajtó 

réséhez bedugod és ott tartod, ezzel a dolog kész /is/ – mondván szólt az öregasszony.’

 II. Ejgeli és a boszorkány között:

- – Kïznï elekke χälenä kitersäñ – jibäräm, bulmasa, sina minän kotïlu yuk, – dide.

Kar ïk Äygäligä yalïna bašladï:č
– Äger dä mine jibärergä süz birsäñ, min sine ayaklï itäm, kulsïznï kullï, küzsezne küzle itäm, kïznï elekke  

kebek sälamätländeräm, – di kar ïk.č
– Anï ni ek ešli alasïñ?č
– Menä min barïgïznï da ayïrïm-ayïrïm yotïp tökeräm, šunda kulsïz kullï, küzsez küzle bulïr, – di

’– A lányt korábbi állapotába ha visszahozod – eleresztlek, ha nem, nincs tőlem menekvésed – mondta.

Az öregasszony Ejgelinek könyörögni kezd:

–  Ha  pedig  nekem  szavad  adod,  hogy  elengedsz,  én  téged  lábassá  teszlek,  a  karnélkülit  karossá,  a 

szemetlent szemessé teszem, a lányt meggyógyítom, /olyanra/ mint korábban volt. 

Íme én mindnyájatokat külön-külön elnyelvén kiköpöm, ettől a kartalan karos, a szem nélküli szemes lesz – 

mondja.’

Gölčäčäk (Rózsa)

ubïrlï karčïk

 Erdő közepén él:

- Borïn-borïn zamanda, zur karurman ečendä ber ubïrlï karčïk torgan …

’Régi-régi időben, nagy, sötét erdő belsejében egy boszorkány (ubïrlï karčïk) élt ...’

 Rontó:

- Karčïk bik yawïz ikän, di, gomer-gomergä yaxšï kešelärne azdïrïp, batïrlarnï yuldan yazdïrïp yörgän, di.

83 A tatár köszöntés szó szerint egészséget / épséget kíván.
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’Az öregasszony nagyon gonosz volt, mondja, a jó embereket  örökkön-örökké megrontotta84, a vitézeket 

útjukról folyton eltérítette, mondja.’

 Állattá változik át:

- Sorï büre tösenä kergän dä, di, irne isni-isni abïp kitkän, ...ĵ č
’Szürke farkas külsejűvé változott, mondja, a földet szaglászva-szaglászva eliramodott, ...’

 Állatalakját éjszaka veszi fel:

-  Sorï büre karama töbän tïrnïy-tïrnïy ulagan da … tañ aldïnnan öyenä kaytïp kitkän … ki  bulgan, Sorïč  

büre, kileneneñ ezennän isni-isni barïp, tagïn kuïp itkän.ĵ
’A Szürke farkas a szilfa tönkjét kaparja-kaparja vonítva… pirkadat előtt házába visszament … amint este 

lett, a Szürke farkas menyének nyomában szaglászva-szaglászva menve megint üldözte.’

- Sorï büre kül iten tïrnïy-tïrnïy tön buyï ulagan da, … tañ aldïnnan tagïn öyenä kaytïp kitkän ...č
’  A  szürke  farkas  a  tó  partját  kaparja-kaparja  egész  éjszaka  vonítva,  pirkadat  előtt,  megint  házába 

visszament ...’

 Farkas képében agyonverik:

- Gölčäčäkneñ abïysï Sorï bürene beräp ütergän.

’Gölcsecsek bátyja a Szürke farkast megfogván megölte.’

 A hősnő szökése és üldözése:

- Tönnärdän-bertönne ubïrlï kar ïk, nindider yawïzlïk ešlärgä ïgïp kitkändä, išekkä yozak salïrga onïtkan,č č  

di. Kölgä salgan kümä lären dä kaldïrïp kitkän, di.č
Anïñ ïgïp kitüye bulgan, išekneñ a ïk kaluïn belgä  tä, Göl ä äk änilärenä kitärgä jïyïna bašlagan, di.č č č č č

Urman e e bik yaktï,č
Küktä aylar kalïktï,

Köldän kümä  alamïn,č
Änilärgä baramïn,

Änilärgä baramïn, –

dip jïrlïy-jïrlïy kuyïnïna tö e kümä  kïstïrgan da, di, änilärenä kunakka ïgïp kitkän, di.č č č
Tön kitkä , kön kitkä , bara torga , baytak jir kitkän. Ul arada ubïrlï kar ïk kire äylänep kaytkan da,č č č č  

kilene artïnnan kua ïkkan.  č Sorï büre tösenä kergän dä, di, irne isni-isni abïp kitkän, di; aba torga ,ĵ č č č  

kilenen kuïp jitkän, di. Göl ä äkneñ karšïsïna töškän dä, di, kalïp tawïš belbärgän, di:č č
Költä-költä koyrïgïm

Bolgïy-bolgïy ulayïm.

Kömä läremne birmäsäñ,č
Kal a-kal a turayïm,ĵ ĵ
Kal a-kal a turayïm.ĵ ĵ

Göl ä äk bik kurïkkan, kümä  birep kenä kotïlïr ide dä, ul wakïtta inde anïñ kümä e kalmagan.č č č č

84 A tatár mondatban előforduló két szó: azdïrïp / yazdïrïp Agyagási Klára fordításában ’megrontotta / [útjáról] 
eltérítette’  (tatMa,  206).  Bálintnál:  azdïr- ’félrevezetni,  elcsábítani’  (tatWD 242);  az  ige  képzetlen  az- töve: 
’eltérni  a  jó  útról,  kicsapongani’  jelentésű (tatWD 282).  A  yazdïr esetében  Bálintnál  csak  az  ige  képzetlen 
(műveltető  képző  nélküli)  yaz-  alakja  szerepel,  ’eltérni  valamitől,  elvéteni’  (tatWD 309).  Fordításunkban  a 
TaRS-ban  megadott  jelentéseket  is  figyelembe  véve  megtartottuk  Agyagási  Klára  megoldását  (azdïru ’I. 
razvraščat’, raqzvratit’, portit’, isportit’, sovraščat’, sovratit’.’ (TaRS 26)).
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’Az éjjelek egyikén a boszorkány öregasszony (ubïrlï karčïk), amikor valamilyen gonoszság végett elment, 

az ajtóra elfelejtett lakatot tenni, mondja. Még a hamuba tett kalácsokat is otthagyta, mondja.

Miután az elment, észrevéve, hogy az ajtó nyitva maradt, Gölcsecsek, hogy anyjáékhoz mit vigyen, kezdte 

összegyűjteni, mondja.

Erdő mélye jó fényes,

Felkelt a hold az égen,

Hamuból kalácsot veszek

Anyáékhoz elmegyek

Anyáékhoz elmegyek

– mondván énekelget (énekel-énekel), ruhakeblébe a kalácsot beletömi, mondja, anyjáékhoz vendégségbe 

elmegy, mondja.

Eltelt az éjjel, eltelt a nappal, továbbment, sok helyet bejárt. Eközben a boszorkány öregasszony (ubïrlï  

karčïk)  is  hazaérkezett  és  menyét  üldözőbe  vette.  Szürke  farkas  külsejűvé  változott,  mondja,  a  földet 

szaglászva-szaglászva  eliramodott,  mondja,  addig  nyargalt,  míg  menyét  beérte,  mondja.  Amint 

Gölcsecsekkel szembe került, mondja, vastag hangon vonítani kezdett, mondja:

Köteg-köteg a farkam

Csapkod-csapkod vonítok.

Kalácsaim ha nem adod,

Szeletekre85 aprítlak,

Szeletekre aprítlak.

Gölcsecsek nagyon félt, a kalácsot odaadván tán meg is menekülne, de akkorra már annak kalácsából nem 

maradt.’

- Äylänmäle karama Göl ä äkne bik kïzgangan, di, tiyennär ikläwek jïyïp, yarkanatlar ... ke kenä kuïšïnïñč č č č  

išegen a ïp jibärgän ide, di, Göl ä äk kuïška kergän dä ka kan, di.č č č č
Sorï büre karama töben tïrnïy-tïrnïy ulagan da, di, Göl ä äkne ïgara almaga , tañ aldïnnan öyenä kaytïpč č č č  

kitkän, di.

’A kerek szilfa Gölcsecseket nagyon megsajnálta, mondja, a mókusok mogyorót gyűjtve, a denevérek, ... 

kicsi odújuk ajtaját kezdték már kinyitni, mondja, Gölcsecsek az odúba bement, bemenekült, mondja.

A Szürke farkas a szilfa tönkjét vonítva kaparja-kaparja is, mondja, de Gölcsecseket kihúzni nem tudja, 

hajnal hasadtakor házába visszament, mondja.’

- Kömeš kül Göl ä äkne bik kïzgangan, di, tirän suïn aykaldïrïp, dulkïnnarïn aykaldïrïp, Göl ä äk basïpč č č č č  

torgan jirne tirän su belän urap algan, Sorï büre kül ïtendä bülenep kalgan, di.č
Sorï büre kül iten tïrnïy-tïrnïy tön buyï ulagan da, Göl ä äk yanïna kerä almagan, tañ aldïnnan tagïnč č č  

öyenä kaytïp kitkän, di.

’Az  ezüsttó  Gölcsecseket  nagyon  megsajnálta,  mondja,  mély  vizét  zúgatván,  hullámait  kiöntvén,  azt  a 

helyet, ahová Gölcsecsek lépett, mély vizével befuttatta, Szürke farkas a tó szélén /tőle/ elválasztva maradt, 

mondja.

Szürke  farkas  a  tó  szélét  karmolja-karmolja,  egész  éjjel  ordít,  de  Gölcsecsekhez  nem  jut  be,  hajnal 

hasadtával megint házába visszatér, mondja.’
85 A  tat.  kal aĵ  jelentése  Bálintnál:  ’vagdalt  hús’  (tatWD 281);  a  TaRS-ban:  ’kusok  mjasa;  lomot’;  lomtik, 
kusoček’ (TaRS 218). 
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Xezmätče (Szolga)

karčïk

 Út mentén, nagy házban él:

-  Kar ïknïñ yort zur, skladlar bar. Kergän kešegä äyberlären kuyarga unlap ambarï bar, at kuyarga dač  

urïnï bar.

’Az öregasszony háza nagy, raktárak /is/ vannak. A betérő emberek holmijának, ahova elhelyezhetik, vagy 

tíz raktár van, ahová a lovat helyezheti, annak is van helye.’

 A hozzá betérőket mérgezett teával akarja megitatni, végül maga issza meg a mérget:

-  Yarïy,  kar ïk yegetne  akïrïrga ïgïp kitä.  Šul  wakïtta  Xezmät e östäldäge äyne alïp,  alïštïrïp  kuya.č č č č č  

Kar ïk yegetne alïp kerä da äy e erä bašlïy.  ...  Bolar,  karap tormïy a, ikese dä e älär äyne. Üzläreč č č č č č  

e kä , Xezmät e äytä: „Bezneñ äyne dä yasïyk, bez dä sïylap karïyk”,  di. Tege ïgïp kitkändä alïštïrïpč č č č − č  

kuygan äyne alïp kilä dä kar ïkka birä. Kar ïknïñ e üyi bula, yïgïlïp ta kitä, ülä dä bu.č č č č
’Rendben, az öregasszony kimegy, hogy hívja a legényt. Ezalatt Hezmetcse az asztalon lévő teát megcseréli. 

Az öregasszony a legénnyel bejön (a legényt hozza) és elkezdi inni a teát. ... Ezek [a két legény] oda sem 

figyelve mindketten isszák a teát. Miután maguk ittak, Hezmetcse azt mondja: „Hadd csináljunk mi is teát, 

hadd próbáljuk mi megvendégelni” mondja. Előveszi az elcserélt  teát, hozza és az öregasszonynak adja. 

Amint az öregasszony iszik, összeesik, meg is hal ez.’

o Párbeszédek:

 I. A két legény között:

- Xezmät e äytä:č
 Menä, di, bez kerügä kar ïk bezne äy yanïna utïrtïp, di. ... Min kerermen, ä sin kalïrsïñ− č č , minem belän 

kermesseñ. Šunnan soñ ul sine yañadan ïgïp akïrïp, annan gïna kererseñ,  di.č č −
’A szolga mondja:

− Ím, mondja, az öregasszony, akihez betértünk, minket megkínál teával (tea mellé ültet), mondja. ... Én 

bemegyek, de te maradj, velem együtt ne gyere be. Aztán az téged újból kijővén hív, csak akkor gyere − 

mondja.’

 II. Az öregasszony és a szolgalegény között:

- Kar ïk äytä:č
 Rä im itegez äy e ärgä,  di.− χ č č −
 Min u a tügel bit, ezmät e genä, di, bayïm kermi ä ašarga utïrmïym. Sin anï alïp ker,  di.− χ ĵ χ č č −

’Az öregasszony mondja:

− Parancsoljon, igya a teát − mondja.

− Hiszen én nem gazda vagyok, csak szolga, mondja, amíg uram be nem jön, hogy egyen, én nem ülök le. 

Te hozd őt be − mondja.’

 III. Az öregasszony és a legények között:

-  − E egez, sez yul kešeläre bit,  di.č −
 Üzegez dä e egez,  di yeget.− č −
 Min,  di kar ïk,  ešlämim, armadïm äle, sez yuldan kilgä  argansïzdïr, e ep ibäregez,  di.− − č − č č ĵ −

’Igyatok, hiszen hosszú útról jöttök (ti, az út emberei) − mondja.
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− Maga is igyon − mondja a legény.

− Én − mondja az öregasszony − nem dolgozom, így nem fáradtam el, de ti útról jöttök, ki vagytok fáradva, 

kezdjetek inni − mondja.’

Ike tugan (Két testvér)

karčïk / siχerče

(A mesében a boszorkánnyal először az egyik hős, majd a másik találkozik. Erre utal a kerek zárójelbe tett szám: 

(1) a kisebb fivér és a boszorkány, (2) az idősebb fivér és a boszorkány találkozása. Ahol számmal nem jelöljük 

a boszorkányra  vonatkozó szövegrészeket,  ott  általános megjegyzések találhatók a boszorkányra  – ezeket  az 

elsőként odaérkező fivér kapcsán említi a mese.)

 Erdőben él, mely a várostól nincs messze:

- Yïrak tügel šähär yanïnda ber urman bulgan.

’Nem messze a város mellett egy erdő volt.’

 Az erdő az emberek számára veszélyes; egy fehér valamit követve az emberek eltűnnek – ugyanaz a fehér 

valami a hangot is elnyeli:

- Ul urmanga kem dä kem kersä, čïga almïy ikän.

’Abba az erdőbe ha valaki bement, kijönni nem tudott.’

- (1)  Barïp kerä, kürä – ber ak närsä. Yeget, üzeneñ anwarlarïn alïp ak närsä artïnnan kitä, kešelärenĵ  

kaldïrïp. Kešeläre yegetne kötälär, yeget yuk.

’ [A legény] bemegy, látja: egy fehér valami. A legény a maga állatait véve a fehér valami után megy, az 

embereket otthagyván. Az emberek a legényt várják, a legény nincs.’

-Yeget kitkän ak närsä artïnnan. Yeget ak närsägä atmak ï bulganda, ak närsäneñ si er e ikänän belgen.č χ č  

Üzeneñ sïbïzgïsïn sïzgïrta bašlagan. Beräü dä bu tawïšnï išetmägän.

’A legény ment a fehér valami után. A legény, ahogy a fehér valamire rálőtt, a fehér valami varázslatos / 

boszorkányos voltát megtudta. Saját sípjába kezdett belefújni. Egyszer csak ezt a hangot nem hallotta.’

(2) Barsa, moñar da o ragan ber ak närsä. Bu da anï kuïp kitkän. Bara torga , kön ki  bulgan.č č č
’Ahogy megy, ez is talál egy fehér valamit. Ez (a legény) is azt űzni kezdte. Addig ment, míg a nappal este  

lett.’

 Fa tetején ül:

- (1) Yata torga , yeget ber tawïš išetä, karïy: aga  bašïnda ber kar ïk kï kïra.č č č č
’Amint lefeküdt, a legény egy hangot hall, látja: a fa tetején egy öregasszony kiabál.’

(2) Karasa, agač bašïnda ber karčïk: „Tugam”, – dip utïra.

’Látja ám, hogy a fa tetején egy öregasszony „Fázom” mondogatja.’

 Éjjel mutatkozik:

- (1) Kön ki  bulïp, tön bulgan. Tön bulga , … yeget ber tawïš išetä, karïy: aga  bašïnda ber kar ïk kï kïra.č č č č č
’A nappalból  este  lévén  éjjel  lett.  Amint  éjjel  lett  … a  legény egy  hangot  hall,  nézi:  a  fa  tetején  egy 

öregasszony kiabál.’

 Embert és állatot kővé tud varázsolni / varázsoltatni:
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-  Bu yeget, kar ïknïñ süzen tïñlap, anwarlarga sukkan. Šul sägat’ anwarlar  hämmäse taška äylängän.č ĵ ĵ  

Kar ïk yanä ber ïbïk alïp yegetkä sukkan. Yeget tä taška äylängän. Kar ïk bolarnïñ hämmäsen ber tiränč č č  

okïrga iltep tašlagan.č
’Ez a legény, az öregasszony szavát meghallván [→ Párbeszédek II.] állataira ütött. Abban a pillanatban az 

állatok mindegyike kővé változott. Az öregasszony megint egy ágat vévén a legényre ütött. A legény is kővé 

változott. Az öregasszony ezek mindegyikét egy mély gödörbe behajította.’

 Kővé varázsoltat életre tud kelteni:

- Karčïk älege čokïrga barïp, čïbïk belän sukkan ikän, hämmäs dä terelgännär.

’Az öregasszony a korábbi gödörhöz menve, az ággal /rájuk/ ütött, mindegyiküket felélesztette.’

 Puskagolyóval nem, csak ezüsttel lőhető meg:

- (2) Yeget:

– A ulansañ, a ulan! – dip, mïltïk belän atïp ibärgän, kar ïkka timägän. Yeget kar ïknïñ si er e ikänenč č ĵ č č χ č  

belgän. Yegetneñ kömeš töymäläre bar ikän, ö  töymä belän atka , kar ïk äylänep kenä kilep töškän. č č č
’A legény:

– Ha megharagszol, haragudj – mondván puskával lőni kezdte, az öregasszonyt el nem találta. A legény 

megtudta az öregasszony boszorkány voltát. A legénynek ezüst gombjai voltak, ahogy három gombot kilőtt, 

az öregasszony – mintha megváltozna – lejött.’

- → Párbeszédek II.

 Tűzön elégethető (elpusztítható):

- (2) Abzasï kar ïknï totïp, utka salïp yandïrgan.č
’A fivérek az öregasszonyt megfogván, a tűzbe dobván, elégették.’

o Párbeszédek:

 I. A tűzhöz kéredzkedés:

(1) -… aga  bašïnda ber kar ïk kï kïra:č č č
– Min tuñam, – dip.

Yeget äytkän kar ïkka:č
– ïlïnïrga töš monda, – dip.Ĵ
Kar ïk äytkän:č
– Töšär idem töšüyen, anwarlarïñnan kurkam tešlär dip, – digän.ĵ
Yeget äytkän:

– Tešlämäslär.

Kar ïk akrïnlap töšä dä yegetkä ber ïbïk birä.č č
– Menä suk alarga, šul wakïtta tešlämäslär, – dip.

’ … a fa tetején egy öregasszony kiabál:

– Én fázom – mondván.

A legény azt mondja az öregasszonynak:

– Hogy melegedj, ereszkedj le ide – mondván.

Az öregasszony azt mondja:

– Lemennék, de félek az állataidtól, megharapnak mondván – mondja.

A legény azt mondja:
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– Nem harapnak meg.

Az öregasszony lassacskán leereszkedik és a legénynek egy ágat ad.

– Íme, üss rájuk, akkor nem haraphatnak meg – mondván.

(2) – Karasa, aga  bašïnda ber kar ïk: „Tuñam”, – dip utïra. Bu yeget äytä:č č
– Töš monda, – di.

Kar ïk äytkän:č
– Sineñ anwarlarïñ tešlär dip kurkam, digän. Mä siña ber ïbïk, šunïñ belän suk anwarlarïña, digän, šulĵ č ĵ  

wakïtta töšärmen, – digän.

Yeget äytkän kar ïkka:č
– Sineñ süzeñ belän anwarlarïmnï  kïynamam. Ägär üzeñ töšmäsän, äzer mïltïk  belän atïp töšeräm, –ĵ χ  

digän.

’Látja ám, hogy a fa tetején egy öregasszony ül, „Fázom” mondván. Ez a legény azt mondja:

– Ereszkedj le ide – mondja.

Az öregasszony azt mondja:

– A te állataid megharapnak, mondván, félek – mondja. Ím neked egy ág, ezzel üss az állataidra – mondta – 

akkor lemegyek – mondta.

A legény azt mondja az öregasszonynak:

– A te szavadra állataimat nem verem meg. Ha magad le nem jönnél, akkor (most) puskával lőve szállítalak 

le – mondta.’

 II. A boszorkány megfenyegetése:

- Yeget äytkän kar ïkka:č
–  Ägär dä sin minem tuganïmnïñ kayda ikänen äytmäsäñ, äzer utka salam, – digän.χ
Kar ïk, kurkïp, kulïna ïbïk alïp:č č
– Äydä eneñne terelderäm, – digän.

’A legény azt mondja az öregasszonynak:

– Ha pedig te meg nem mondod, hogy testvérem hol van, most tűzbe doblak – mondta.

Az öregasszony félve, kezébe ágat vévén:

– Nosza, öcsédet életre keltem – mondja.’

Tañbatïr (Hajnalvitéz)

ubïrlï karčïk

 Kicsi házban él:

- … kilep itä bu ke kenä genä ber ir öygä. Bäläkäy genä išegen a ïp kerä. Anïñ e endä ber kar ïk utïraĵ č ĵ č č č  

ikän, di. Bu ubïrlï kar ïk ikän.č
’…  elérkezik  ez  [a  lány]  egy  kicsi  földházhoz.  Picike  ajtaját  kinyitva  bemegy  /a  házba/.  Abban  egy 

öregasszony ült, mondja. Ez egy boszorkány (ubïrlï karčïk) volt.

 Tüzet ad:

- – Yarar, kïzïm, min siña ut birermen…

’– Rendben lányom, adok én neked tüzet…’ 

 Vért szív:
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- Kïznïñ aldïna yata, kïz monïñ bašïn karagan wakïtta, kar ïk kïznïñ botïnnan kanïn suïra ikän, di.č  

’A lány elé fekszik, a lány amíg ennek fejébe néz, az öregasszony a lány combjából vért szívott, mondja.’

- Bu karčïk kïznïñ kanïn suïra-suïra da torïp kaytïp kitä.

’Ez az öregasszony a lány vérét addig szívta-szívta, míg haza nem ment.

- Šunnan soñ bu kar ïk, kïznïñ abïylarï yukta kilep, här könne kïznïñ kanïn suïrïp kitä torgan bulgan.č
’Ezután ez az öregasszony addig, míg a lány bátyjai meg nem jöttek, minden nap a lány vérét addig szívta.’

 Elnyeli az embert. Ha kiköpi, az ember egészségesebb, mint volt:

- Šunnan bolar kar ïknï ant itterälär. Kar ïk ant itä. Iñ elek yottïralar, di, bolar kïznï. Kïznï yotïp ibärä däč č ĵ  

kiterep ïgara awïzïnnan, elekkedän dä matur, elekkedän dä ibär kïz bulïp kilep ïga, di, bu. Annan soñč č č  

sukïrnï yottïralar. Sukïr da ike küzle bulïp kilep ïga, di. Annarï kulsïznï yotïp ibärä, di. Kulsïz ike kullïč ĵ  

bulïp kilep iga.č
’Aztán esküt  tétetnek ezek az öregasszonnyal.  Az öregasszony esküszik.  Legelőször  elnyeletik,  mondja, 

ezek a lányt. A lányt elnyeli, s ahogyan a szájából kijön, a korábbinál is szebb, a korábbinál is gyönyörűbb 

lányként jön elő, mondja. Aztán a vakot nyeletik el. A vak is kétszeműként jön elő, mondja. Akkor a kar 

nélkülit nyeli el, mondja. A kar nélküli kétkarúvá válva jön elő, mondja.’

 A hőst nem köpi vissza, hüvelykujjában találják meg:

- Tege ubïrlï kar ïk Tañbatïrnï da yotïp ibärä. Kötälär monï, kötälär, kilep ïgar dip, kar ïk kosmïy gïnač ĵ č č  

bit.  Kar ïknï kïynap ta  karïylar,  ïgarmïy.  Šunnan soñ tege sukïrdan küzle  bulgan batïr  kïlï ïn ala dač č č  

kar ïknï turaklïy bašlïy. Kiskäläp beteräläp monï, ä Tañbatïr yuk. Karïylar, bu kar ïknïñ ber baš barmagïč č  

yuk. Baš barmagïn ezli bašlïylar, bu baš barmak kar ïknïñ öyenä taba kitep bara ikän. Totïp alïp yarïpč  

ibärälär – Tañbatïr kilep ïga, elekkedän dä matur, taza bulïp.ĵ č
’Az az öregasszony elnyeli Tangbatirt is. Várják ezt, várják, add ki, mondván, de az öregasszony csak nem 

hányja ki. Ha verik is az öregasszonyt, nézik, nem adja ki. Azután ez a vakból szemessé lett vitéz kardját 

fogva  az  öregasszonyt  kezdi  felaprítani.  Amint  ezt  felvágják,  hát  Tangbatir  nincs.  Nézik,  ennek  az 

öregasszonynak egy hüvelykujja nincs. A hüvelykujjat keresni kezdik, ez a hüvelykujj az öregasszony háza 

felé ment. Megfogván hasogatni kezdik – Tangbatir kijön, a korábbinál is szebb, erősebb lévén.’

 Kötözés saját hajjal:

- ...sukïrnï mi  bašïnnan österäp töšerä, anïñ ayagïn-kulïn ä e belän bäyläp, üze kïznïñ kanïn suïra-suïrač č č  

da ïgïp kitä.č
Iken e könne kïz yanïnda kaldïralar kulsïznï. Kar ïk anï da šulay ä e belän beyläp salač č č č  da, kïznïñ aldïna 

yatïp, kanïn suïrïp kitä.

’... a vakot a kemence tetejéről vonszolva lehúzza az [öregasszony], annak lábát, kezét hajával összekötve, 

maga a lány vérét szívja-szívja, és elmegy.

A második napon a lány mellett hagyják a karnélkülit. Az öregasszony őt is imígyen a hajával összekötve 

lerakja, és a lány elé feküdve, vérét szívja.’

-  Ö en e könne kïz yanïnda Tañbatïr üze kala. ... Ber zamannï kar ïk kilep kerä,, ber dä šiklänmi e, kïzč č č č  

aldïna yatïp, anïñ kanïn suïra bašlïy. Kïz kar ïknïñ ä en yarïktan säke astïna töšerep ibärä. Tañbatïr,č č č ĵ  

kar ïknïñ ä en tartïp alïp, säke astïndagï arkïlï aga ka bäyläp kuya da, üze säke astïnnan kilep ïgïp,č č č č č  

kar ïknï yarïrga totïna ...č
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’Harmadik napon a lány mellett Tangbatir maga marad.  ... Egy idő után az öregasszony belép, egyet sem 

tétovázik, a lány elé feküdve, annak vérét szívni kezdi. A lány az öregasszony haját a repedésen át kezdi 

leereszteni. Tangbatir az öregasszony haját húzva a pad86 alján levő keresztfához kötözi maga pedig a pad 

alól kijőve, az öregasszonyt aprítani kezdi ....’

o Párbeszédek:

 I.A lány és a boszorkány között:

1. A megismerkedés:

- Kïz kilep kerü belän, ubïrlï kar ïk sorïy kïzdan:č
– Yä, kïzïm, kildeñme, di, närsä ezläp yöriseñ? – di.

–  I äbi, di, utïm sünde, ut ezlärgä dip ïkkan idem, – di. č
– Yarar, kïzïm, min siña ut birermen, minem ber kešem dä yuk, miña bik küñelsez, irtägä min siña kunakka  

barïrmïn, ikäü irkenläp kenä söyläšep utïrïrbïz, – di.

– Yarar, äbi, – di kïz,– tik sin ni ek tabarsïñ ikän bezne, – di.č
–  Menä min  siña ber  iläk köl  biräm,  di,  šul  kölne  üzeñ kayta  torgan yulnïñ ike  yagïna  sibä  barïpč  

igarmïn, – di kar ïk.č č
’Miután a lány bement, a boszorkány öregasszony (ubïrlï karčïk) megkérdezi a lánytól:

– No, lányom, hát jöttél, mondja, mit keresel, hogy /erre/ jársz? – mondja.

– Ó, anyó, mondja, tüzem kialudt, tüzet keresvén, mondva, jutottam ide – mondja.

– Rendben, lányom,  adok én neked tüzet,  nincs nekem senkim, nagyon  unatkozom, holnap én hozzád 

vendégségbe elmegyek, ketten szabadon elbeszélgetünk– mondja.

– Rendben anyó – mondja a lány – csak te hogyan találsz el hozzánk – mondja.

– Ím, én neked egy vödör hamut adok, mondja, e hamut azon az úton, amin visszamész, két oldaladon 

szórd ki – mondja az öregasszony.’

2. Az első vérszívás bevezetése:

- – Balakayïm, di, sin minem bašïmnï kara äle, – di. Kïznïñ aldïna yata, kïz monïñ bašïn karagan wakïtta,  

kar ïk kïznïñ botïnnan kanïn suïra ikän, di.č
’– Gyermekem, mondja, most nézz a fejembe,87 mondja. A lány elé fekszik, a lány amíg ennek fejébe néz, 

az öregasszony a lány combjából vért szív, mondja.’

 A vitézek és a boszorkány között:

-  Ozak ta  ütmi,  kar ïk kilep kerä dä,  mi  bašïnda utïrgan sukïrnï  kürep:  č č –Ä, bu sukïr  mine  saklarga 

kaldïmïni? – dip, sukïrnï mi  bašïnnan österäp töšerä, anïñ ayagïn-kulïn ä e belän bäyläp, üze kïznïñč č č  

kanïn suïra-suïra da ïgïp kitä.č
’Hosszú idő nem telik el, az öregasszony jön, a kemence tetején ülő vakot meglátva: 

– Á, ez a vak azért maradt itt, hogy engem őrizzen – mondván, a vakot a kemence tetejéről vonszolva 

lehúzza, annak lábát, kezét hajával összekötve, maga a lány vérét szívja-szívja, majd elmegy.’

- Yalïna bašlïy, di, bolarga:

– Kïynamagïz, di, küzsezne – küzle, ayaksïznï – ayaklï, kulsïznï – kullï itäm, – di.

86 A  tatár  säke jelentése  Bálintnál:  „säke,  sike  pad,  tatárágy  │bank,  pritsche”  (tatWD  368);  a  TaRS-ban: 
’splošnye nary (v izbe)’ (TaRS 498).
87 A fejbe nézés (= tetvészés) a tatár szövegben bašïmïnï kara (szó szerint: ’fejemet nézd’). Erről a motívumról, 
mint a magyar balladákban megőrzött régiségről, illetve keleti elemről vö.: Vargyas 1976. A motívum további 
irodalmáról vö.: EM 5 (→ Gründungssage).
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’Esdekelni kezd [a boszorkány], mondja, ezeknek:

– Ne verjetek meg – mondja – a vakot látóvá (szemetlent szemessé), lábatlant lábassá, kartalant karossá 

teszem – mondja.’

Unöč (Tizenhárom)

karčïk

(Az itt szereplő, sárkányra vonatkozó részletek a Sárkány a tatár varázsmesékben. Szövegrészek. című fejezetben 

találhatók.)

 Egy sárkánynak a nénje:

- → Párbeszédek I.

 Egyszemű:

- Diyü päriyeneñ tütäye ber genä küzle ikän ....

’A sárkány nénje csak egyszemű ...’

o Párbeszédek:

 I. A hős és a sárkány között:

- Diyü päriye haman tawïšlana, haman tïpïr ïna:č
 Yul östendä minem tütäy bar.  Ul sine barïber jibärmäs, ul  sineñ üzeñne beterer,   di.  Unö  monï− − č  

išetkännän soñ atlarïn, ügezlären tuktata da diyü päriyeneñ tütäye öyenä barïp kerä. Isänläšä, äl-ä wälχ χ  

soraša.

’A sárkány mindig hangoskodik, mindig rugdos:

− Útba esik (az úton van) az én nővérem. Az téged úgysem ereszt el, az végez veled − mondja.

Unöcs  ezt  miután  meghallgatta,  a  lovakat,  ökröket  megállítja,  és  a  sárkány nénjének  házába  bemegy. 

Köszöntik egymást, mindenféléről kérdezősködnek.’

 II. A hős és a boszorkány között:

- Isänläšä, äl-ä wäl soraša.χ χ
 Menä, äbi, min küzsezlärgä küz kuyïp yörü e, ber küzlelärne ike küzle itü e,  di. ...− č č −
 Šulaymïni, di, miña tagïn ber küz kuy alaysa,  di.− −

Bezneñ  Unö  kar ïknïñ  ä lärennän  bik  nïk  itep  baganga  bäyläp  kuya.  „Sin,  tütäy,  küz  kuyganda,č č č č  

tïpïr ïnma,  küz  kuyu uyïn eš  tügel  ul”  di.  Timerne kïzdïra da kar ïknïñ sïñar  küzenä kiterep basa,č − č  

kar ïknïñ  küze  ä rep ïga.  Kar ïk ä lären umïrïp  bagandan  ï kïna  da  karmalanïp  Unö ne ezlärgäč č č č č č č č č  

totïna. Unö  tä bik äyläkär yeget bit. Išek aldïnda kar ïknïñ käjä täkäse yöri ikän, Unö  šunïñ astïnač χ č č  

kerep yabïša. Älege kar ïk arï sugïlïp, bire sugïlïp tuzïnïp yöri-yöri dä, Unö ne tapmagan a udan, käjäč č č  

täkäsen kapka arkïlï totïp ïrgïta.

’Köszöntik egymást, mindenféléről kérdezősködnek.

− Ím anyó, én a vakokra (szemetlenekre) szemet tevő utazó, az egyszeműeket kétszeművé tevő /vagyok/ − 

mondja.

− Ha így van, mondja, nekem még egy szemet tudnál tenni − mondja.

A mi Unöcsünk az öregasszonyt  hajánál  fogva nagyon  erősen az oszlophoz kötözi.  „Te,  néne,  a szem 

/be/rakás közben ne rugdoss, a szem-rakás, az nem játék dolog” − mondja. Vasat izzít és az öregasszony 

egyetlen  szemébe  belenyomja,  az  öregasszony  szeme  kiugrik.  Az  öregasszony,  haja  elszakadván,  az 
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oszloptól elszabadul, és tapogatva Unöcst kezdi keresni. Hiszen Unöcs is nagyon ravasz legény. Az ajtó 

előtt  az öregasszony kecskebakja  járkál,  Unöcs ennek aljába kapaszkodik bele.  Emez öregasszony arra 

botorkál,  erre  botorkál,  heveskedve járkál  (jár-jár),  a haragtól,  hogy Unöcst  nem találja,  a  kecskebakot 

kilöki a kapun.’

Ügi kïz (Mostohalány)

ubïrlï karčïk

(A  mesében  a  boszorkányhoz  két  −  ellentétesen  cselekvő  −  lány  érkezik.  A  sorrendben  elsőt  (1)-gyel,  a 

másodikat  (2)-vel  jelezzük.  Ilyen  szám  nem  szerepel  a  boszorkányra  vonatkozó  általánosabb,  bevezető 

megjegyzések  alkalmával;  ezek  rendszerint  az  első  lány  érkezéséhez  kötődnek.  Mivel  a  mese  azon  részei, 

melyek a két lány és a boszorkány közötti viszonyt és cselekvéseket mesélik el, jobbára párbeszédes formájúak, 

itt a párbeszédeket nem választottuk külön a narratív részektől.)

 A falu szélén, kis házban él, melyben tűz ég:

- Menä ul yïrakta ber ke kenä genä ut šäüläse kürä. „Monda awïl bar ikän”, – dip bik süyenä, atïp tagïn dač  

yuïrttïrïbrak kitä. Ul ut awïlïnïñ itendä genä ber kä kenä öydä ikän, šunda barïp kerä. Kersä, öydä berč č  

kar ïk utïra. Ul ubïrlï kar ïk imeš.č č
’Ím az [a lány] távol egy kicsinyke tüz fényét látja. „Itt egy falu lehet” – mondván, nagyon megörül, lovát 

már ügetőre is fogja,  úgy megy.  Az a tűz a falu legszélén egy kicsi házban volt, abba bemegy.  Ahogy 

bemegy, a házban egy öregasszony ül. Az egy boszorkány (ubïrlï karčïk) volt.’

 A boszorkány ajándékai:

- (1) Öyenä kaytka , sandïknï a ïp karïy. Ni küze belän kürsen, sandïk e e tup-tulï altïn-kömeš, en e-mär än,č č č ĵ ĵ  

kïymmätle tašlar.

’Ahogy  visszatér,  a  ládát  kinyitva  nézi.  Mit  látnak  szemei,  a  láda  belseje  telis-tele  arannyal-ezüsttel, 

igazgyönggyel-korallal, drágakövekkel.’

(2)  Kaytïp kerügä, kara sandïknï a ïp ta ibärä,  sandïk e ennän ber kara yïlan sikerep ïga da, kïznïñč ĵ č č  

muyïnïna ornalïp, šunda uk buïp ta üterä.č
’Visszatérve, ahogy bemegy, a fekete ládát kezdi kinyitni, a láda belsejéből egy fekete kígyó kiugrik és a 

lány nyakára tekeredve, legott megfojtván megöli.’

o Párbeszédek

 I. A lányok gombolyagjukat keresik:

- (1) Tägäri kitte yomgagïm, kürmädäñme, äbekäy? – di.

Ubïrlï kar ïk äytä:č
– Kïzïm, sin yïraktan kilgänseñ ikän, inde minem kïzïm bulïrsïñ, – di.

’Elgurult gombolyagom, nem láttad-e, anyóka? – mondja.

Az öregasszony azt mondja:

– Lányom, te messziről jöttél, légy hát lányom – mondja.’

(2) – Tägäri kitte yomgagïm, kürmädeñme, äbekäy? – dip, kar ïknïñ öyenä kerä.č
– Kürdem.

’Elgurult gombolyagom, nem láttad-e, anyóka? – mondván, az öregasszony házába bemegy.

– Láttam.’
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 II. A boszorkány először a fürdőbe gyújtat be:

- (1) Irtägesen torga , ubïrlï kar ïk bu kïznï mun a yagarga ibärä.č č č ĵ
’Amint reggel lett, a boszorkány e lányt küldi, hogy gyújtsa be a fürdőt.’

(2) – Inde bar, kïzïm, mun a yak! – dip, ul kïznï mun a yagarga ibäräč č ĵ .

’− Hanem most, lányom, a fürdőt gyújtsd be! – mondván, azt a lányt küldi, hogy gyújtsa be a fürdőt.’

 III. A boszorkány háromszor durva bánásmódot kér magának – ezt dőlt számokkal jelöljük: 1–3

- 1. (1) Ubïrlï kar ïk äytä:č
– Yarar kïzïm, di. Min bolay gïna bara almïym. Sin minem kulïmnan tot, artïma tip, mine mun aga šulayč  

itep alïp bar, – di.

Kïz äytä:

– Yuk, äbi, alay yaramas bit. Sin kar ïk keše inde, rän erseñ, – di. Kïz kar ïknï mun aga kütärep alïp bara.č ĵ č č
’Az öregasszony azt mondja:

– Rendben lányom, mondja. Én így nem tudok járni. Te engem a karomnál fogva, hátamat üsd, engem a 

fürdőbe így téve vigyél – mondja.

A lány azt mondja:

–  Nem  anyó,  hiszen  úgy  nem  lesz  jó  (nem  alkalmas).  Te  öregasszony  (öregasszony  ember)  lévén, 

megbetegednél – mondja. A lány az öregasszonyt a fürdőbe felemelve kiviszi.’

(2) Annan soñ ubïrlï kar ïk äytä:č
– Inde, kïzïm, mun aga barïyk. Sin minem kulïmnan tot, artïma tip, mine mun aga šulay itep alïp bar, – di.č č
– Yarar, äbi, – dip, bu kïz, kar ïk äytkän räweš ä, anï kulïnnan totïp, artïna tibä-tibä alïp bara.č č
’Azután az öregasszony azt mondja:

– Most már lányom, menjünk a fürdőbe. Te a karomnál fogva, hátamat üsd, engem a fürdőbe így téve vigyél 

– mondja.

– Rendben anyó – mondván ez a lány azon a módon, ahogy az öregasszony mondja, annak kezét tartván, 

hátát ütögetve (ütve-ütve) viszi.’

- 2. (1) Mun aga barga , ubïrlï kar ïk äytä:č č č
– Kïzïm, minem ä emnän totïp, läükägä söyräp mender, – dič č
Kïz äytä:

– Yuk, äbi, alay yaramas, sin rän erseñ, – dip, kar ïknï läükägä kütärep menderä.ĵ č
’Amint a fürdőbe értek, az öregasszony azt mondja:

– Lányom, hajamnál fogva, az izzasztópadra vonszolva tégy fel – mondja.

A lány azt mondja:

–  Nem  anyó,  úgy  nem  lenne  jó  (nem  alkalmas),  megbetegednél  –  mondván,  az  öregasszonyt  az 

izzasztópadra felemelvén feltette.’

(2)88

- 3. (1) Šunnan kar ïk tagïn äytä:č
– Kïzïm, sin minem arkamnï ap, tik seberkeneñ o ïnnan totïp, sabï belän abarsïñ, – di.č č č
Kïz äytä:

– Äbi, alay yaramas bit, – di. Kar ïknïñ arkasïn yomšak kïna itep abarga totïna.č č

88 Ebben a meseszövegben a második kívánság a második lány esetében elmarad.
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’Aztán az öregasszony még azt mondja:

– Lányom, te az én hátamra csapj rá, de a söprűnek végét tartva, nyelével csapkodj – mondja.

A lány azt mondja:

– Anyó,  hisz úgy nem volna jó (nem alkalmas) – mondja. Az öregasszonynak hátát csak lágyan kezdte 

csapkodni.’

(2) Kar ïk äytä:č
– Kïzïm, arkamnï apsana, seberkeneñ ïnnan tot, arkama sabï belän suk, – di.č č
Bu kïz seberke sabï belän kar knïñ arkasïna döp-döp itep ora da ora. Kar ïk ni äytsä dä, ul äytkän ä ešlič č č  

birä.

’Az öregasszony azt mondja:

– Lányom, hátamat ha csapdosnád, a söprűnek végét tartsd, hátamat nyelével verd – mondja.

Ez  a  lány   a  söprű  nyelével  az  öregasszony  hátát  puf–puf  (téve)  veri  és  veri.  Amit  csak  mondott  az 

öregasszony, az [a lány] a mondottak szerint cselekedte (adta).’

 IV. A boszorkány kapzsiság-próbái, és a kapcsolódó leleplezések (táncoltatás):

- (1) Mondan soñ ubïrlï kar ïk äytä:č
– Kïzïm, bašïm bik kï ïta, azrak bašïmnï tarasana, – di.č
Bu kïz, tarak alïp, kar ïknïñ bašïn tararga dip barsa, ni küze belän kürsen, kar ïknïñ ä  börtege sayïnč č č č  

altïn-kömeš, en e-mär än, asïltašlar – tup-tulï! Bašïn tarap betergä , kar ïk moñarga äytä:ĵ ĵ č č
– Inde, kïzïm ber biyep kara, sineñ biyegäneñne küräsem kilä, di. Kïz bii, ämma hi  andïy-mondïy närsäč  

koyïlmïy.

’Azután az öregasszony azt mondja:

– Lányom, fejem nagyon viszket, kicsit a fejemet fésüld meg – mondja.

Ez a lány, fogván a fésűt, az öregasszony fejét ahogy fésülni megy, mondván, hát mit látnak szemei, az 

öregasszony  haja  szálanként  arany-ezüsttel,  gyöngy-korallal,  drágakővel  telis-teli!  Amint  a  fésülést 

befejezte, az öregasszony neki azt mondja:

– Most lányom, próbálj meg táncolni, a te táncodat hadd látom – mondja. A lány táncol, de se olyan, se 

ilyen, semmi sem esik le.’

(2) Annan soñ kar ïk moñarga:č
– Kïzïm, minem bašïmnï tarasana azrak, – di.

Kïz kar ïknïñ bašïn karasa, ä  börtege sayïn altïn da kömeš kïymätle tašlar. Bu kïz, kar ïknïñ bašïnnanč č č č  

alïp-alïp, altïn-kömešne kesäsenä dä tutïra, kuyïnïna da tutïra. Šunnan soñ kar ïk äytä:č
– Kïzïm, inde sin biyep kara, biyegäñne küräsem kilä, – di.

Menä kïz bii bašlïy. Kïz biyegän sayïn, annan ïltïr- ïltïr altïn-kömeš koyïla bašlïy.č č
’Azután az öregasszony ennek [a lánynak]:

– Lányom, a fejemet fésüld meg kicsit – mondja.

A lány az öregasszony fejét ahogy látja, haja szálanként arany és ezüst, /meg/ drágakövek. Ez a lány az 

öregasszony fejéről levéve-levéve, az arannyal-ezüsttel zsebét is megtölti, kebelét is megtölti.  Azután az 

öregasszony azt mondja:

– Lányom, most próbálj meg táncolni, hadd látom a táncodat – mondja.

Ím a lány táncolni kezd. A lány minden táncánál, belőle csörögve-csörögve az arany-ezüst kezd kihullani.’
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- (1) Annan soñ kar ïk tagïn äytä:č
– Kïzïm, bar, mun aga barïp kara ï, min kulaša belän mun aga salat kütärgän idem, kipmädeme ikän, – di.č č č
Kïz mun aga barsa, anda kulaša tulï altïn-kömeš, en e-mär än,  kïymätle tašlar.  Kïz mun adan kaytka ,č ĵ ĵ č č  

kar ïk añardan sorïy:č
– Kipkänme, kïzïm? – di.

Kïz äytä:

– Kipkän, äbi – di.

Kar ïk:č
– Ya šï, kïzïm, alaysa tagïn ber biyep kara äle, – digä , kïz tagïn bii. Tik andïy-mondïy bernärsä dä bulmïy.χ č
’Azután az öregasszony még azt mondja:

– Lányom, menj, a fürdőbe menve nézd csak meg, hogy az a saláta / maláta,89 amit egy dézsával a fürdőbe 

vittem, nem száradt-e meg – mondja.

A lány ahogy a fürdőbe megy, ott a dézsa tele van arannyal, ezüsttel, igazgyönggyel-korallal, drágakővel. A 

lány, amikor visszatér a fürdőből, az öregasszony megkérdi tőle:

– Megszáradt-e lányom? – mondja.

A lány azt mondja:

– Megszáradt, anyó – mondja.

Az öregasszony:

– Jól van, lányom, így még egyet próbálj csak táncolni – ahogy kimondja, a lány már táncol. De se ilyen, se 

olyan, semmi sincs.’

(2) Kar ïk kïznï mun aga ibärä:č č ĵ
– Kara ï, kïzïm, mun aga salat kütärgän idem, kipmädeme ikän? – di.č č
Kïz, mun aga barsa, ni küze belän kürsen, monda da bayagï kebek kulaša tulï altïn-kömeš. Kïz tagïn dač  

altïn-kömešne kesäsenä, kuyïnïna tutïra. „Tüti šulay itep bayïgan ikän”, – dip uylïy.  Kar ïk kïzga yänäč  

biyergä kuša. Kïz bii bašlaga , bayagïna altïn-kömeš yänä ïltïrap idängä koyïla bašlïy.č č
’Az öregasszony a lányt a fürdőbe küldi:

– Nézd csak meg lányom, a saláta / maláta, amit a fürdőbe vittem, nem száradt-e meg? – mondja.

A lány, ahogy a fürdőbe megy, mit látnak szemei, ott is, mint az imént, a dézsa teli arannyal, ezüsttel. A 

lány máris  az  arannyal-ezüsttel  zsebét,  kebelét  tömi.  „A nővér így tévén meggazdagodott”  – mondván, 

gondolja.  Az öregasszony a lánynak megint táncolást parancsol.  A lány,  amint táncolni kezd, megint az 

arany-ezüst csörögve a padlóra kezd kihullani.’

 V. Elbocsátja a lányokat:

- (1) Annan soñ bu ubïrlï kar ïk, kïznïñ turïlïgïn belep, aña äytä:č
– Inde, kïzïm, öyeñä kaytasïñ kilsä, bar, kayt, – di.

Kïz äytä:

– Äbi, min yul belmim šul, bik kaytïr idem kana, – di.

Kar ïk äytä:č
– Yul belmäsäñ, min siña yulnï kürsätermen. Bu yäšel sandïknï alïp kitärseñ, ul siña minem bülägem bulsïn.  

Tik sin anï öyeñä alïp kaytïp itmi ä a ïp karama, – di.ĵ č č

89 A tatár salat kétféle jelentésű: ’I. salat; II. solod’ (TaRS 464).
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’Azután ez a boszorkány (ubïrlï karčïk) a lány egyenességét megismervén, annak mondja:

– Most lányom, ha otthonodba visszamennél, menj, térj vissza – mondja.

A lány azt mondja:

– Anyó, én az utat nem tudom, így visszatérésem lehetetlen (visszatértem vérzik) – mondja.

Az öregasszony azt mondja:

– Ha nem tudod az utat,  én neked az utat  megmutatom. E zöld ládát  vévén ha viszed, ez neked az én 

ajándékom legyen. Csak te azt, míg házadig el nem érsz, kinyitván meg ne nézd – mondja.’

(2) Šulay itep, kar ïk, bu kïznï sïnap betergä , äytä:č č
– Bar, kïzïm, kaytïp kit inde, di. Änä fälän ä yuldan kaytïrsïñ, – dip, yul da kürsätä. – Menä, kïzïm, bu karač  

sandïknï alïp kit, – dip, ber kara sandïk ta birep ibärä.ĵ
– Öyeñä kaytïp itmi ä, a ïp karama, – dip, bik katï kisätä.ĵ č č
’Így téve, az öregasszony ezt a lányt, miután próbára tette, azt mondja:

– Menj lányom, most már térj vissza – mondja. – Ezen a bizonyos úton térj vissza – mondván az utat is  

megmutatja. Ím lányom, ezt a fekete ládát véve menj – mondván, egy fekete ládát is ad.

– Házadig míg vissza nem érkezel, kinyitván meg ne nézd – mondva, erősen ráparancsol.’

Ügi kïz belän siχerče karčïk (A mostohalány meg a boszorkány)

siχerče

(Ebben a mesében a párbeszédes részeket csak néha szakítják meg elbeszélő részek, ezért itt a szövegeket nem 

választottuk szét.)

- Kïz äytkän:

 Mine ügi änkäm üzeneñ tutasïna jibärde inä belän jep sorarga, miña külmäk tegärgä,  dip. Bu kïznïñ tutasï− −  

äytkän:

 Anïñ tutasï si er e, digän. Señlem, sin anda barga  ber kayïn kürerseñ. Ul kayïn sineñ küzeñä tartïlïr. Anï sin− χ č č  

tasma belän bäyläp kuy. Yänä siña kapkalar šïgïrdar. Sin kapkanïñ tupsasïna may sört. Anda sine talarga etlär  

ïgar, sin alarga ikmäk bir. Annan soñ igar siña mä elär küzeñne tïrnarga, sin alarga it bir,  di.č č č −
Bu kïz kitkän. Barïp jitkän ügi änkäseneñ si er e tutasïna. Kergän. Kerse, öyendä utïra ikän. Si er e tutasïχ č χ č  

äytkän bu kïzga:

 Nik kildeñ?  digän.− −
Bu kïz äytä si er egä:χ č

 Mine ügi änkäm jibärde siña inä belän jep sorarga, änkäm miña külmäk tegä,  di.− −
Si er e äytä:χ č

 Yarar, yarar, beraz gïna sabïr it, menä äzräk yon jegerli tor,  di, ä üze ïgïp kitä dä asrau atïnïna äytä:− − č χ  

„Bar, tizräk mun a yagïgïk, min bu kïznï kïzdïrïp ašarmïn”,  di. Kïz si er eneñ süzen išetep bik kurïkkan dač − χ č  

asrau atïnnïñ artïnnan ïgïp äytkän:χ č
 Zinhar, tutkayïm, mun anï esse itmä, sunï küp kiter, menä siña büläk ber yaulïk,  dip yaulïk birä.− č −

Si er e täräzä töbendä kötep tora da kïzdan kilep sorïy:χ č
 Yon bäyleseñme?  di.− −

Kïz jawap birä:

 Beylim äle,  di.− −
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... Yänä si er e  täräzä töbenä kilep soragan: „Kïzkayïm, jegerliseñme?”  dip. Katï tawïš belän jawap birgänχ č −  

ma e. Bu tawïšnï išetkä  tä si er e yögerep öyenä kerä, kürä, kïz kitkän. Si er e mä ene orïša bašlagan:č č χ č χ č č
 Nik kïznïñ küzen tïrnamadïñ?  digän.− −

Mä e jawap birä:č
 Min sindä ni ä yïllar ezmät itämen, sin miña ber kalja it tä birgäneñ yuk, ul kïz miña it birde,  di.− č χ −

Si er e bara etlär yanïna, etlärne kïynïy bašlïy. Annan kitä kayïn yanïna. Annan kitä asrau atïn yanïna. Barïsïnχ č χ  

da sügä, kïynïy bu.

Etlär äytä:

 Bez siña ni ä yïl ezmät ittek, sin bezgä bernärsä dä birmädeñ, ul kïz bezgä ikmäk birde,  dilär.− č χ −
Kapkalar äytä:

 Bez siña ni ä yïl ezmät ittek, bezneñ tupsabïzga su da salmadïñ, ä ul kïz bezgä may saldï,  dilär.− č χ −
Asrau atïn äytä:χ

 Min siña ni ä yïl ezmät ittem, sin miña bernärsä dä birmädeñ, ul kïz miña yaulïk birde,  di.− č χ −
Xäzer si er e kar ïk kïznïñ artïnnan kua ïkkan. Artïnnan jitep barganda, kïz sölgene tašlagan. Sölge zur külχ č č č  

bulgan. Küldän ïga almaga , si er e, öyenä kaytïp, ügezlär alïp kilä dä, ügezlär kül suïn e ep beterälär. E epč č χ č č č  

betergä , si er e yänä kïz artïnnan kua kitä. Kïz kürä: yïrak tügäl si er e kilä. Si er e kilep jitäräk kïz tegeč χ č χ č χ č  

taraknï tašlïy. Tarak bik kuyï urman bulgan. Si er e kar ïk urmannï ïgarga bik tïrïškan, ïga almagan da kireχ č č č č  

öyenä kaytïp kitkän.

’A lány mondja:

−  Engem  mostohaanyám90 saját  nénjéhez  küldött,  hogy kérjek  tűt  és  fonalat,  hogy nekem inget  varrjon  − 

mondván.

Ennek a lánynak a nénje mondja:

− Annak bizony boszorkány (siχerče) a nénje. Húgom, amikor hozzá mész, látsz majd egy nyírfát. Az a nyírfa 

szemedbe hajlik. Azt te szalaggal kösd meg! /Aztán/ még kapuk csikorognak feléd. Te a kapuk sarkát zsírozd 

meg! Akkor éhes (kifosztott) kutyák jönnek feléd, te azoknak kenyeret  adj! Azután jönnek hozzád macskák, 

hogy szemedet karmolják, te azoknak húst adj! − mondja.

Ez a lány elmegy. Menvén elérkezik mostohaanyjának boszorkány (siχerče) nénjéhez. Bemegy. Ahogy bemegy, 

a házban leül. A boszorkányos néne mondja ennek a lánynak:

− Miért jöttél? − mondván.

Ez a lány mondja a boszorkánynak:

− Engem mostohaanyám küldött hozzád, hogy tűt és fonalat kérjek, anyám nekem inget varr − mondja.

A boszorkány (siχerče) mondja:

− Rendben, rendben, kicsit légy türelemmel, ím egy kevés gyapjú, fond meg − mondja, maga pedig kimegy és a 

szolgálóasszonynak mondja: „Menj, gyorsan a fürdőbe gyújts be, én e lányt megpirítván megeszem” − mondja. 

A lány a boszorkány beszédét hallván, ha nagyon fél is, a szolgálóasszony mögül előlépve mondja:

− Légy szíves, nénécském, a fürdőt ne izzítsd fel, vizet sokat hozz, ím neked ajándékul egy kendő − mondván, 

kendőt ad.

A boszorkány (siχerče) az ablak alatt várakozik, aztán a lányhoz jön és megkérdezi:

− A gyapjút megfontad-e? − mondja.
90 A tatár änkä tulajdonképpen ’nőstény’ jelentésű (tat. änkä ’samka’ (TaRS 730)), az ’anya’ jelentésű szó az äni  
(äni ’mama, mat’’ (TaRS 730)).

135



A lány válaszol:

− Fonom még − mondja.

... A boszorkány (siχerče) megint az ablak alá jőve kérdezi: „Lánykám, megfontad-e?” − mondván. Kemény 

hangon válaszol a macska. E hangot ahogy meghallja a boszorkány, bemegy a házba, látja, a lány elment. A 

boszorkány a macskát szidni kezdi:

− Miért nem karmoltad ki a szemét? − mondja.

A macska válaszol:

− Én nálad hány éve szolgálok, te nekem egy szelet húst sem adtál, az a lány nekem húst adott − mondja.

A boszorkány (siχerče) megy a kutyákhoz,  a  kutyákat  verni  kezdi.  Aztán megy a nyírfához.  Aztán megy a 

szolgálóasszonyhoz. Mindegyiket szidja, veri ez.

A kutyák mondják:

− Mi neked hány éve szolgáltunk, te nekünk semmit sem adtál, az a lány nekünk kenyeret adott − mondják.

A kapuk mondják:

− Mi neked hány éve szolgáltunk, a mi sarkunkra vizet sem öntöttél, az a lány pedig bezsírozta − mondják.

A szolgálóasszony mondja:

− Én neked hány éve szolgáltam, te nekem semmit sem adtál, az a lány nekem kendőt adott − mondja.

Most  a  boszorkány  (siχerče)  vénasszony  elmegy  a  lány  után,  üldözi.  Amikor  utolérné,  a  lány  eldobja  a 

törlőkendőt. A törlőkendő nagy tóvá válik. A tavon átkelni nem tudván, a boszorkány hazatérve ökröket visz, az 

ökrök a tavat teljesen kiisszák. Amikor teljesen kiitták, a boszorkány megint a lány után megy, üldözi. A lány 

látja: nem messze jön a boszorkány. Amikor a boszorkány elérné, a lány azt a fésűt dobja el. A fésű nagyon sűrű 

erdővé válik. A boszorkány (siχerče) öregasszony nagyon igyekszik, hogy az erdőn átjusson, átjutni nem tudván 

hazatér.’

Yaχšïlïkka yawïzlïk (Jóság és gonoszság)

Jalmawïz kar ïkč
 Házban él, a karnélküli, lábnélküli és vak hősök közelében:

- Bolar öyennän yïrak ta tügel, tagïn šulay ber öy bar ikän. Ul öydä almawïz kar ïk tora ikän. Ĵ č
’Ezeknek  házától  nem messze  pedig  még  egy  ilyen  ház  volt.  Abban a  házban  boszorkány (Jalmawïz) 

öregasszony lakott.’

 A hősökre főző lányt rendszeresen látogatja, hogy annak vérét szívja:

- Tegelär öydä yuk agïnda, kilä bu kar ïk kïz yanïna.č č
’Amikor amazok [a hősök] nincsenek otthon, jön ez az öregasszony a lányhoz.’

- Kïz äytä:

– Sez kitkä , här kön ber almawïz kar ïk kilep ä en tarata. Min anïñ ä en tarïym ikän, ul minem kanïmnïč Ĵ č č č č č  

suïra ikän, min belmim ikän, di, bügen kilep, ul minem aktïk kanïmnï suïrïp beterer, sez auga ïkmagïz, – di.č
’A lány azt mondja [a hősnek]:

– Amint ti elmentek, minden nap egy boszorkány (Jalmawïz) öregasszony jővén, a haját fésülteti. Én annak 

haját fésültem, az a véremet szívta, én nem tudtam, mondja, ma jővén az [az öregasszony] az én utolsó 

véremet is mind kiszívja, ti ne menjetek ki vadászni – mondja.’

 Az embert elnyeli; ha kiköpi, az egészségesebb, mint volt:
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- → Párbeszédek (II. 2)

 Az elnyelt, de ki nem köpött ember – a hős – a hüvelykujjában van, elvarázsolt formában:

- E en yarïp karïylar, karïnïn aktaralar, yuk bit eget, taba almïylar. Šunnan härtörle söyäklären bergä ïyïpč ĵ ĵ  

kiterep karasalar, baš barmagï yuk ikänlege belenä. Barmak, abïp ibärgändä, ber itkä tägäräp kitkänč ĵ č  

ikän. Barmaknï tabïp yarïp karasalar, e ennän tarakan ätle genä keše kilep ïga. Šunnan bu borïngï elnäč χ č χ  

kayta, sälamätlänä.

’Beléhasítván nézik, gyomrát kutatják, hát nincs a legény, megtalálni nem tudják. Aztán mindenféle csontját 

összegyűjtve egybehordják, hát ahogy nézik, rájönnek, hogy a hüvelykujj nincsen. Az ujj, ahogy szaladni 

kezdett,  egyik  oldalára  gördült.  Az  ujjat  megtalálván,  széthasítva  nézik,  hát  belőle  csak  egy  csótány 

nagyságú ember jön elő. Azután ez visszatér korábbi állapotához, köszönti /őket/.’

 Karddal megölhető:

- Kïlï ïn algan iptäše kïlï  belän kar ïknï abïp özä.č č č č
’A kardot tartó társ (barát) a karddal az öregasszonyra csapván (azt) összetöri.’

o Párbeszédek

 I. A boszorkány és a lány között:

- – Kayan gïna kilep ïktïñ, kürše ikänbez läbasa, di. Minem dä söyläšep utïrïrga kešem yugïe, sin dä yalgïzč  

ikänseñ, kilep-kitep yörermen inde, – di.

’–  Ahonnan  kijöttél,  abból  úgy  tűnik,  hogy  szomszédok  vagyunk  –  mondja.  –  Nekem  sincs  senkim 

(emberem), akivel elbeszélgethetnék, te is egyedül vagy,  ide járok mostantól hozzád (jőve-menve járok 

már) – mondja.

 II. A hősök és a boszorkány között:

- 1. Menä kilep tä itä almawïz kar ïk. Ul kilgän uñayga ayaksïz eget kïlï ïn totïp tora.ĵ Ĵ č ĵ č
– Kaya rö sätsez keräseñ monda, abïp üteräm bit, – di, itägenäñ totïp alïp kar ïknïñ. χ č č
Tege alïna:ĵ
 – Üterä kürmä, ni teläsegez, šunï biräm, – di.

– Menä berebez ayaksïz, ul ayaklï bulsïn, iken ebez sukïr, ul küzle bulsïn, ö en ebez kulsïz, ul kullï bulsïn,č č č  

menä bu yöze sargaygan kïznï alsu yözle kïz älenä kaytar, – dilär.χ
– Yarar, barïn da ešlärmen, – di.

’Íme,  megérkezik a  boszorkány (Jalmawïz)  öregasszony.  Amint az  megjön,  a  lábatlan legény a kardot 

felkapja.

– Engedély nélkül jöttél ide, de lecsapván megöllek – mondja, miközben az öregasszony szoknyaalját  / 

ruhája alját fogván elkapta.

Az meg:

– Ne ölj meg, bármit kívánsz, azt odaadom – mondja.

– Ím, egyikünk lábatlan, az lábas legyen, másikunk vak, az látó (szemes) legyen, harmadikunk kartalan, az 

karos legyen, ím ez arcán elsápadt lányt tedd újra pirospozsgássá (pirospozsgás arcú lány állapotába hozd 

vissza) – mondták. 

- 2. Šunnan, ayaksïz almawïz kar ïkka:Ĵ č
–Awïzïñnï a , – di. Tege a a. Šunda kulsïzga kerergä kuša. Kerä. Šunnan kar ïkka:č č č
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– Kos, – di. Kosa, šunda, äüwälgedäy, kullï, tap-taza eget kilep ïga. Kar ïkka tagïn awïzïn a arga kuša,ĵ č č č  

bu yulï küzsezgä kerergä kuša. Küzsez kerä.

– Kos, – di. Kosa, küzle eget kilep ïga. Šunnan kïzga kerergä kuša, kïz kerä.ĵ č
– Kos! – di. Kosa, karasalar, borïngïday, alsu yözle, matur kïz bulïp ïkkan.č
’Azután a lábatlan a boszorkány (Jalmawïz) öregasszonynak:

–  Szádat  nyisd  –  mondja.  Az  kinyitja.  Abba  a  kar  nélküli  bemenését  parancsolja.  Bemegy.  Aztán  az 

öregasszonynak:

– Hányd ki – mondja. Kihányja, akkor olyan, mint korábban, karos, egy nagyon erős legény jön elő. Az 

öregasszonynak megint megparancsolja, hogy a száját nyissa ki, ezúttal a szemetlennek parancsolja, hogy 

menjen be. A szemetlen bemegy.

– Hányd ki – mondja. Kihányja, szemes legény jön ki. Akkor a lánynak parancsolja, hogy menjen be, a 

lány bemegy.

– Hányd ki – mondja. Kihányja, hát látják, olyan, mint régen, pirospozsgás arcú, szép lánnyá válva jön elő.’

- 3. – Awïzïñnï a , – dilär kar ïkka. Ul a a. Ayaksïz kerä. Šunnan „kos”, disälär, kar ïk:č č č č
– Minem telägänem tabïldï, kosmïym, – di.

’– Szádat nyisd ki – mondják az öregasszonynak. Az kinyitja. A lábatlan bemegy. Aztán „hányd ki”, ha 

mondják is, az öregasszony:

– Az én kívánságom beteljesült, nem hányom ki – mondja.’

Yäslek suï (Az élet vize)

siχerče karčïk

 Az óceánon túl él, az élet és halál vizét őrzi:

- Mo it diñeze artïnda tere suï belän üle suï bar, ul su ber si er e kar ïk kulïnda ...χ χ č č
’Az óceánon túl van az élet és halál vize,91 az a víz egy boszorkány (siχerče karčïk) kezében /van/...’

 Házban él:

- Yeget at östennän töšep, öy e enä kergän. Ul kergändä si er e kar ïk yoklap yata ikän. Yeget kar ïknïñč χ č č č  

baš o ïnnan tere su belän üle sunï algan da, atka atlanïp ...č
’A legény leszállva lova tetejéről a házba bemegy. Amikor az [a legény] bemegy, a boszorkány (siχerče 

karčïk)  épp  aludt.  A legény az  öregasszony ágytámlájától  az  élet  és  halál  vizét  ahogy elvette,  a  lovat 

meglovagolván ...[↓]’

 Álmából az ébreszti fel, ha deszkakerítéséhez hozzáérnek:

- Diñez artïna barïp ïkka , yeget atka:č č
– Sin koymanï sikerep kerügä anda timer ïbïklar kuygan bulïr, šularga ayagïñnï tidermä, – digän. At:č  

„Yarar”, – dip išek aldïna kergän.

’Amikor kiértek a tengeren túlra, a legény a lónak:

– Te, amikor a deszkakerítést átugrod, mintha csak azokban vasvessző volna, azokhoz lábaddal hozzá ne érj 

– mondja. A ló: – Rendben – mondván, az ajtó elé ment.

91 A tatár szövegben melléknévi formában: ’élő és halott víz’ szerepel.
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- Yeget kar ïknïñ baš o ïnnan tere su belän üle sunï algan da, atka atlanïp: „Inde ïkkanda ber timerč č č  

ïbïknïn bärder,  – digän. At:  „Yarar”, – dip,  sikerep ïkkanda ber ïbïkka kagïlu belän si er e kar ïkč č č χ č č  

yokïsïnnan uyanïp sikerep torïp, baš o ïn karasa, sudan illär iskän, sular yuk bulgan.č ĵ
Si er e kar ïk: „Hay, bädbä et, monda kem kerde ikän?” – dip kargaganda, yegetne kua bašlagan, läkinχ č č χ  

itä almagan.ĵ
’A legény az öregasszony ágytámlájától az élet és halál vizét ahogy elvette, a lovat meglovagolván:

– Ím, amikor kifelé megyünk, egy vasvesszőt üss meg – mondja. A ló „Rendben” mondván, amikor kifelé 

ugratott, egy szálfához hozzáütődött, ezzel a boszorkány (siχerče karčïk) alvásából felébredvén, fölugorván, 

ahogy nézi, ágytámlájánál a vizet a föld nyelte,92 a vizek nincsenek.

A boszorkány (siχerče karčïk): „Haj gazember, ide ki jött?” mondván, ahogy átkozódott, a legényt üldözni 

kezdte, de utoérni nem tudta.’

Yözmi (Jözmi)

karčïk / siχerče

 Révész-féle öregasszony:

- Där’ya buyïnda ber kar ïknïñ köymä belän ber yatkan ber yakka ïgïp yörgänen kürälär.č č
’A tenger93 partján egy öregasszonyt  látnak, aki  csónakjával  a két part  között (egy oldalról egy oldalra) 

kijővén utazik.’

 A csónakjába ülőket elveszejti:

-  Kar ïk si er e ikän.  Kem utïrsa  da,  su  urtasïna  itkä ,  suga  töšerä  ikän.  Bolar  utïrïp  kitkännär.  Suč χ č ĵ č  

urtasïna itkä , kar ïk bolarnï kömädän töšergän.ĵ č č
’Az öregasszony boszorkány (siχerče) volt. Aki csak beült, a víz közepére érkezvén, azt a vízbe lökte. Ezek 

[a hősök] hirtelen beültek. Amint ezek a víz közepére értek, az öregasszony ezeket a csónakból kilökte.’

 A hőst és társait nem tudja elpusztítani:

-  Bolar suga töšü belän, tege tökerep kül yasïy torgan iptäše, böten där’yadagï sunï e enä ïyïp, kïrïygač ĵ  

ïgïp itkä  sunï kire ïgarïp, där’ya yasap kitkän.č ĵ č č
’Amikor ezek a vízbe esnek, az a társuk, kiköpvén tavat csinált, az egész tengernyi  vizet magába szívja 

(iváshoz gyűjti), amikor a szélére kiérnek, a vizet visszaengedve /újra/ tengert csinált.’

o Párbeszéd a hősök és az öregasszony között:

- – Bezne ïgarsana? – dip ...č
Kar ïk:č
– Yarar, – digän.

’– Bennünket átvinne-e? – mondván ...

Az öregasszony:

– Rendben – mondja.’

92 A tatár illärĵ  ütkän szó szerint ’szelek elfújták’ jelentésű.
93 A tatár  där’ya nagy vizet jelent, mely lehet egy hatalmas folyó, vagy tenger,  ugyanakkor a számolatlanul 
soknak a kifejezése is: där’ya ’1) reka, 2) more, okean, očen’ mnogo, neizmerimo’ (TaRS 141).
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III. 4. MESÉNKÉNTI ATTRIBÚTUMANALÍZIS.

Batïr soldat (Vitéz katona)
1 2 MEGJEGYZÉS

NÉV - karčïk ’öregasszony’
(„csak egy öregasszony”)
- äbi (anyó)
/csak megszólításként/

- ubïrlï karčïk
- karčïk ’öregasszony’

JELLEG - ember, de fiai emberevő 
szörnyek

- ember
- démon
/tűz formájában embereket 
pusztít el (de a házakat nem 
égeti le)/

KÜLSŐ - öregasszony - öregasszony
- hatalmas tűz

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- hatalmas erdő
- ház

- ház

- vastag falú szoba
/itt hizlalják a hőst/

- ajtó / ablak
/ezen át tud csak áldozataihoz 
bejutni/
- kemencepadka
/ahol rátalálnak/
- gödör
/amibe élve eltemetik/

IDŐ 15 nap
/eddig hizlalják az embert/

- nappal
/emberi lét/
-éjjel
/pusztítás; tűz/

este / reggel (2)
/az este egészséges emberek 
reggelre meghalnak/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) (- tűz*) - tűz
/éjszakai megjelenési 
formája/

* a mesében csak a kemence 
felfűtéséről esik szó

TÁRGYAK - tű
/az áldozat homlokába 
szúrják/
- kemence
- lapát

- ajtó / ablak
/ezen át tud csak áldozataihoz 
bejutni/
- kemencepadka
- lószőr
/amivel megkötözik/
- tölgyfa ék
/átütik vele a testét/

TESTRÉSZEK - láb
/saját/
- fej / láb
/fiaié/
- homlok
/áldozaté/

- kéz
/levágják/
- alkar / comb
/összekötözik/
- arc
/arccal lefelé (hasmánt) 
temetik el/

SZÁMOK - 2
/fiak száma/
- 15
/napok száma/

SZÍNEK - vörös
/~re fűti fel a kemencét/

ÁLLAT / NÖVÉNY (- kutya / tehén
/fiai: kutyafej / tehén láb/) 
[↔ ember mint hízó]
- gyümölcs, dió

- tölgyfa
/ék/

ÉTEL /ITAL - ember (megsütve)
/fiai eledele/
- gyümölcs / dió
/az áldozatot hízlalják/

Dutan batïr (Dután vitéz)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - Jalmawïz
- Jalmawïz kar ïkč
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- karčïk
- äbi (anyó – csak 
megszólításban)

KÜLSŐ - öregasszony
- egyszemű
/tányérnyi szem a homlokán/

JELLEG - démoni
/embert egészben elnyelő / 
visszaköpő; (kincse van)/
- antropomorf
/gyorsan szaladó; feladatot 
adó; útbaigazító
- zoomorf (?)
/megérzi az ember szagát/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- sűrű erdő (sok gyümölccsel)
- ház / kunyhó

- óceán közepén egy 
padisahság
/innen hozat magának egy 
padisahlányt/

IDŐ - 7 hónap
/sem elég az útra 
Könekejhez/

TÁRGYAK - két lófej nagyságú arany
/útravaló a hősnek/
- bőszárú gatya / nadrágszáj
/ami akadályozza a gyors 
futásban/
- teknő
/Széllábnak vizelésre ajánlja/
- kincs (arany, ezüst)

- puska
/nem lövi meg vele az 
öregasszonyt Dután/
- nyíl
/ezzel lövik ki szemét és 
agyvelejét/

TESTRÉSZEK - száj
/amivel elnyel/
- homlok
/rajta a szem/
- szem
/egyetlen, tányérnyi/
- agyvelő
/szétlövik/

SZÁMOK - 1
/egyetlen szem/
- 2
/lófejnagyságú arany/
- 7
/hónap sem elegendő/

FÉMEK - arany / ezüst
ÁLLAT / NÖVÉNY - gyümölcs

/abban az erdőben terem, 
ahol lakik/

- gyümölcs
/a hős és testvérei eszik/

ÉTEL /ITAL  (- ember*) - gyümölcs
- piláf

*Kérdés, hogy az egészben 
elnyelés valójában evés-e. 
Erre a VI. fejezetben 
bővebben kitérünk. A 
továbbiakban zárójelbe 
tesszük ezeket a formákat.

Äydä, kïzïm, bezgä (Gyerünk lányom hozzánk)
SAJÁT OPPONENS 1. OPPONENS 2.

NÉV - äbi (anyó)
- karčïk (öregasszony)

KÜLSŐ - hófehérhajú öregasszony
JELLEG - antropomorf

/külső/
- démonikus
/csak éjjel jelenik meg; 
áldozatát megfojtja/
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TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK - fürdő - fürdő - fürdő
IDŐ - éjjel

/csak ekkor jelenik meg/
- hajnal
/ekkor eltűnik/

TÁRGYAK

- ing, sál (fejkendő), alsó- és 
felső-csizma, takaró, párna, 
váltásing, ágyfüggöny, 
törlőkendő, láda
/amiket hoz/

- rossz lámpa
- fonal
- ing, sál (fejkendő), alsó- és 
felső-csizma, takaró, párna, 
váltásing, ágyfüggöny, 
törlőkendő, láda
/amiket hozat/

- rossz lámpa
- fonal
- ing
/amit hiába kér/

TESTRÉSZEK - haj - fej
- láb

SZÁMOK - 2-3
/törlőkendő kellene/
- 1
/láda/

SZÍNEK - fehér
/hajszín/

ÁLLAT / NÖVÉNY - kakas

Äygäli batïr (Ejgeli vitéz)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - ubïrlï karčïk
- karčïk

KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG - démoni

/vérszívó; embert elnyelő / 
visszaköpő/
- antropomorf
/külső/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- széles fa belseje - erdei ház

- ajtó rése
/ezen keresztül vért szív/

- ajtó rése

IDŐ - dél
/ekkor jön a lányhoz/
- naponta
/szívja a lány vérét/
- nap / hónap
/eltelik, míg a lány vérét 
szívja/
- 1 óra / 2 óra
/eltelik, a hőst nem köpi ki/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz
/csak neki van/
- parázs
/ő adja/
- hamu
/hogy a lányt megtalálja/

TÁRGYAK - szita - szita
- kard
/ezzel vágják fel a 
boszorkányt/

TESTRÉSZEK - száj
/a lány ujját szájába veszi/
- nyak
/a hős itt kapja el/
- fej
/levágják/
- test
/apróra vagdalják/

(- máj
/szarvasé, eloltja a lány 
tüzét/)
- vér
/a lányé/
- középső ujj
/a lányé – ebből szívja a vért/
- kar / szem / láb
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- kisujj
/itt találják meg az elnyelt, 
vissza nem köpött hőst/

/ezt nyerik vissza a hősök/

SZÁMOK - 1, 2
/óra telik el/

ÁLLAT / NÖVÉNY (- egér
/~szem-forma tűz/)

(- szarvas)

ÉTEL /ITAL - vér
(- ember)

(- szarvas)

Gölčäčäk (Rózsa)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - ubïrlï karčïk
- karčïk
- szürke farkas

KÜLSŐ - öregasszony
- farkas

JELLEG - antropomorf
/öregasszony, (ember)fia van/
- zoomorf
/farkas; szaglászik, vonyít, 
iramodik/
- démonikus
/embereket megront, 
elveszejt/
(lyzantropos)

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- nagy, sötét erdő belseje

- ezüst tó
/ide menekül Gölcsecsek/

IDŐ - éjszaka
/ekkor farkas/
- pirkadat
/ekkor változik vissza 
emberré/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - ezüst tó
TÁRGYAK - dombra

/hajszállal felhúrozható/
TESTRÉSZEK - farok

/a versben/
- hajszál
/hírt adó/

SZÍNEK - szürke
/farkas/

ÁLLAT / NÖVÉNY - farkas
/saját maga/
- szilfa
/tövét kaparja/

- mókus, denevér, seregély
- szilfa
/ide menekül/

ÉTEL /ITAL - kalács
(- ember)

Xezmätče (Szolga)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - karčïk
KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG - öregasszony

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- ház (+ raktárak)

TÁRGYAK - asztal
SZÁMOK - 10

/vagy tíz raktár/
ÁLLAT / NÖVÉNY (- ló*) * a vendégek lovai számára 

külön helyiségek
ÉTEL /ITAL - tea*

/mérgezett/
- tea * vendégeit ezzel pusztítja el, 

végül maga pusztul el tőle
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Ike tugan (Két testvér)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - karčïk
- siχerče

KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG - démonikus

/kővé változtat – majd újra 
élővé/
- antropomorf
/öregasszony/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- erdő
/nem messze a várostól/
- fa teteje
/itt ül/
- mély gödör
/ide dobja áldozatait/

IDŐ - éjszaka
/jelenik meg/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz
/ahová odakéredzkedik;
amiben elégetik/

- tűz

TÁRGYAK - faág
/ezzel varázsol és varázsoltat/
-kő
/~vé varázsol/

- síp
- puska / puskagolyó
/ezzel lőnek – hiába/
- ezüstgomb
/ezzel eltalálható/
- síp

SZÁMOK - 3
/ezüstgomb; ennyiszer lőnek 
rá/
- 2
/testvérek és találkozások 
száma/

SZÍNEK - fehér
/„valami”/

FÉMEK - ezüst
/gomb/

ÁLLAT / NÖVÉNY - fa
/ezen ül/

- oroszlán, medve, róka, nyúl
/segítő állatok/

Tañbatïr (Hajnalvitéz)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - ubïrlï karčïk
- karčïk
- äbi (anyó – csak 
megszólításként)

KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG - démoni

/vérszívó / embert egészben 
elnyelő / visszaköpő/
- antropomorf
/külső/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- földház

- út
/hamuszórás/
- pad
/tetvésztetés; csapdába esés 
(– az ágy repedésén 
keresztül)/

- kemence teteje
/sikertelen elbújás/
- ágy alja
/sikeres elbújás/

IDŐ - minden nap
/szívja a lány vérét/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz
/amit ad/
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- parázs
- hamu

TÁRGYAK - ajtó
- vödör

- pad / a pad keresztfája
- kard
/ezzel aprítják fel/

TESTRÉSZEK - fej / haj
/ezt tetvészteti/
- száj
- haj
/ezzel kötözik meg/
- hüvelykujj
/a boszorkány feldarabolása 
után elszalad, benne az 
elnyelt hős/

- vér / comb 
/a lányé/
- haj / láb / kéz
/két vitézé – megkötözés/
- kar / szem / láb
/ezt nyerik vissza, amikor a 
boszorkány kiköpi őket/

SZÁMOK - 3
/napon át próbálják 
megfogni/

ÉTEL /ITAL - vér
(- ember)

Unöč (Tizenhárom)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - äbi ’anyó’
- karčïk ’öregasszony’
- tütey ’néne’

KÜLSŐ - egyszemű öregasszony
JELLEG - nonantropomorf

/egy sárkány nővére/
- antropomorf
/öregasszony/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- út menti ház

TÁRGYAK - oszlop
/ehhez kötözik ki hajánál 
fogva/
- kapu

TESTRÉSZEK - egyetlen szem
/ezt kisütik/
- haj
/ennél fogva kötözik meg/

SZÁMOK - 1
/szem/

- 2
/ígéret a két szemre/

FÉMEK - vas
/izzó ~ – ezzel sütik ki a 
szemét/

ÁLLAT / NÖVÉNY - kecskebak
/a hős ezen menekül el/

- lovak, ökrök
/ezeken érkezik a hős/

Ügi kïz (Mostohalány)
SAJÁT  OPPONENS 1.  OPPONENS 2. 

NÉV - ubïrlï karčïk
- karčïk
- äbi / äbikey (anyó / anyóka 
– csak megszólításban)

KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG (- jutalmazó / büntető)

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- falu széle
- kicsi ház
- fürdő

IDŐ - reggel
/fűtteti be a fürdőt/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz
(ezt látva tér be hozzá a két 
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lány)
TÁRGYAK - izzasztópad

- láda
- dézsa
- fésű
- söprű / söprűnyél
- gyöngy / korall / drágakő

- gombolyag
- láda (zöld)

- gombolyag
- zseb
- gyöngy / korall / drágakő - 
láda (fekete)

TESTRÉSZEK - kar
- hát
- fej
- haj / hajszál

- kebel
- nyak
/megfojtás/

SZÍNEK - zöld / fekete - zöld
/láda/

- fekete
/láda; kígyó/

FÉMEK - arany
- ezüst

- arany
- ezüst

ÁLLAT / NÖVÉNY - maláta / saláta
- kígyó

- ló
/ezen érkezik/ - kígyó

Ügi kïz belän siχerče karčïk (A mostohalány meg a boszorkány)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - siχerče
- siχerče karčïk
- tuta ’néne’

KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG - démoni

/emberevő/
- antropomorf
/külső/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- ház

- fürdő
/itt akarja a lányt megsütni/
- tó
/állataival itatja ki/
- erdő
/nem tud átmenni rajta/

- tó
/törlőkendőből lesz/
- sűrű erdő
/fésűből/

TŰZ, VÍZ (ELEMEK) (- tűz*) - víz
/a fürdő felforrósítása helyett 
sok vizet kér a lány a 
szolgálótól/
- tó
/törlőkendőből/

* a szövegben csak a fürdő 
felfűtése és a megpirítás 
szerepel

TÁRGYAK - fonni való gyapjú
/a boszorkány ezt adja a 
lánynak/

- kapuk
/csikorognak/

- tű / fonal (ingvarráshoz)
/a mostoha ezt kéreti 
nénjétől/
- szalag
/a nyírfára köti/
- kapusarok - zsír
/a kapusarkokat bezsírozza/
- kendő
/ajándék a szolgálólánynak/
- törlőkendő (~ tó) / fésű (~ 
sűrű erdő)
/varázstárgyak/

TESTRÉSZEK - szem
/a nyírfa belehajlik; a 
macskák ki akarják kaparni/

ÁLLAT / NÖVÉNY - nyírfa
/az arra járók szemébe hajlik/
- kutyák
/megtámadják az arra járókat/
- macskák
/kikaparják az arra járók 
szemét/
- ökrök

- nyírfa
/szalagot köt rá/

- kutyák
/kenyeret ad nekik/

- macskák
/húst ad nekik/

-
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/a tavat kiisszák/
ÉTEL /ITAL - ember (megsütve) - kenyér, hús

/a boszorkány állatait eteti 
vele/

Yaχšïlïkka yawïzlïk (Jóság és gonoszság)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - Jalmawïz karčïk
- karčïk

KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG - démoni

/vérszívó / embert elnyelő / 
visszaköpő/
- antropomorf
/külső/

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- egy ház
- erdő

IDŐ - naponta
/vért szív/

TÁRGYAK - szoknyaalj / szegély
/ennél fogva kapják el/

- kard
/ezzel aprítják fel/

TESTRÉSZEK - haj
/fésülteti a lánnyal/
- száj
/elnyeli az embert/
- csont
/összetörik, egy helyre 
rakják/
- gyomor
/felvágják, a hőst hiába 
keresik benne)
- hüvelykujj
/ide rejti el a hőst; ez még 
feldarabolása után is elszalad/

- vér
/a lányé/
- kar / láb / szem / arcpír
/ezeket visszanyerik általa/

ÁLLAT / NÖVÉNY (- csótány
/nagyságú/)

ÉTEL /ITAL - vér
(- ember)

Yäšlek suï (Az élet vize)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - siχerče karčïk
KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG - az élet/halál vizét őrzi

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK

- ház 
- óceánon túl

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - víz
/az élet, halál vize/

TÁRGYAK - deszkakerítés / vasvessző
- ajtó
- ágytámla
/itt őrzi az élet, halál vizét/

FÉMEK -vas
/amikor ehhez ér a ló lába, 
akkor ébred fel/

SZÁMOK - 1
/egy vashoz érjen a ló lába/

ÁLLAT / NÖVÉNY - ló
/ezen érkezik/

ÉTEL / ITAL (- víz
/élet és halál vize – ezt őrzi/)

147



Yözmi (Jözmi)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - siχerče
- karčïk

KÜLSŐ - öregasszony
JELLEG - antropomorf

/öregasszony/
- embereket vízbe fojtó
(- révész)

TÉR

LAKHELY

EGYÉB HELYEK - nagy víz
- egyik part
/itt van csónakjával/
- a víz közepe
/itt fojtja vízbe az embereket/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - víz
/vízbe fojtás/

- víz
/elnyelő / kiköpő – a hős 
társa/

TÁRGYAK - csónak
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 III. 5. komparatív vizsgálat

Feldolgozott  anyagunkban  15-féle  boszorkányalak  szerepel,  ezek  komparatív  vizsgálatát  a  hasonló, 

sárkánytípusokat  feldolgozó komparatív fejezet mintájára végezzük el. Itt  is használni fogunk összehasonlító 

táblázatokat,  ezek  közül  először  a  boszorkányok  elnevezéseit,  majd  a  boszorkányok  jellegét  és  aktivitását 

elemezzük.

1. táblázat. Boszorkányelnevezések

ubïrlï 
kar ïkč

almawïz /ĵ
~ kar ïkč

si er eχ č kar ïkč (äbi) egyéb

B1 + +
B2 + +
Du + + +
Ä + +
Äy + +
G + + szürke 

farkas
X +
I + +
T + + +
U + + néne
Ü + + +

Ük + + néne
Y + +
Ya + +
Yä + +

A boszorkányok mindegyike szerepel  karčïk (’öregasszony’)  néven – itt  az  äbi (’anyó’)  azért került 

zárójelbe, mert ez a forma csak megszólításként fordul elő a mesékben. Az ubïrlï karčïk, a jalmawïz kar ïkč  és a 

siχerče egymást  kizáró megjelölések,  együtt  nem fordulnak elő.  Arányszámuk:  ubïrlï  karčïk  33%;  jalmawïz 

kar ïkč  13%;  siχer eč  27%; a  tuta (’néne’) 13%-ban szerepel, a szürke farkas egyetlen mesében (7%). Az  äbi 

megszólítás állhat együtt az  ubïrlï kar ïk, jalmawïz kar ïkč č ,  valamint a  tuta formákkal, de nincs példánk arra, 

hogy a siχerče, vagy a szürke farkas formával együtt előfordulna.

Második táblázatunkban a három főbb oszlop a  jelleg,  az  aktivitás és a mesék vonatkozó részeinek 

AaTh típusszáma.

[2. táblázat. Boszorkánytípusok]

A táblázat jelleg rubrikájában azt látjuk, hogy a különféle boszorkánytípusok mindegyike megegyezik 

abban, hogy a boszorkánynak van emberi karaktere, s a tizenöt boszorkányalak közül háromnak (20%) nincs is 

más  (démoni,  zoomorf)  jellemzője.  A  démoni  jelleggel  is  bíró  boszorkányalakok  aránya  80%,  a  zoomorf 

tulajdonságúaknál (20%) – a zoomorf jelleg csak a másik kettővel együtt jelenik meg, az (Ük) boszorkánynál 

azért tettük zárójelbe, mert róla nem, de húgáról a mese, mint nőstényről (mostohanőstény) szól.

Az aktivitás rubrikát tíz részre osztottuk, ezek között vannak olyanok, amelyek között együttállások, 
és  olyanok  is,  amelyek  között  oppozíciók  mutathatók  ki.  Az  „embert  elpusztít”  azokat  a  boszorkányokhoz 

kapcsolódó cselekvéseket jelöli, amelyekkel a boszorkány az emberek (vagy a hős) életére tör. Ez a (B1, Ük) 

boszorkány esetében kemencében,  fürdőben megsütést,  (B2) esetében tűzként elégetést,  a (G) boszorkánynál 

állat formájában szétmarcangolást,  (Y)-nál csónakról vízbe fojtást, (Äy)  és (Ü) esetében megfojtást, míg (X) 
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boszorkánynál megmérgezést jelent. Ezt azért kellett itt rögzítenünk, hogy lássuk, ez a megnevezés összefoglaló 

jellegű; öt altípus feltétlenül elkülöníthető benne az elpusztítás módja szerint: 1. tűz által (B1, B2, Ük); 2. víz 

által  (Y);  3.  megfojtással  (Äy,  Ü (Y));  állat  formájában  szétmarcangolással  (G);  mérgezéssel  (X).  A többi 

„aktivitás” közül a kővé változtatást azért nem vettük ide, mert a boszorkány az ellentétes cselekvésre is képes 

(és azt meg is teszi): kőből élővé varázsol.

2. táblázat. Boszorkánytípusok

jelleg aktivitás       

AaTh

em
be

ri

dé
m

on
i

zo
om

or
f

em
be

rt
 e

lp
us

zt
ít

el
ny

el
, e

gé
sz

be
n 

ki
kö

p

kő
vé

 d
er

m
es

zt
új

ra
 é

lő
vé

 te
sz

vé
rt

 sz
ív

ju
ta

lm
az

bü
nt

et gy
or

sa
n 

fu
t

ki
nc

se
t ő

ri
z

tű
za

dó

fe
la

da
to

t a
d

út
ba

 ig
az

ít

B1 + + (327A)
B2 + + + -
Du + + + + + + + + [513]
Ä + + + + + (519)
Äy + + + 480C
G + + + + 333B
X + + 507
I + + + 303
T + + + + + (519)
U + (+) + 328
Ü + + (+) (+) 480

Ük + + (+) + 480
Y + + + 513A
Ya + + + + (519)
Yä + (+) 551

Annak a fajta boszorkánynak, amelyik egészben nyeli el az embert és utána egészben ki is tudja köpni, 

két altípusa van, az egyik elnyel  és kiköp (D),  a másik egészségesebben köpi ki az áldozatot, mint ahogyan 

elnyelte  (Ä,  T, Ya).  Ez a  kétféle  altípus a táblázatban is  megjelenik,  hiszen a vérszívó jelleg (Ä, T, Ya) a 

második altípushoz kötődik. Ez a típus a „tűzadó” boszorkányok típusa – illetve a (Ya) boszorkánynál nincs 

tűzadás. A (D) boszorkány aktivitási köre egészen eltér a többiétől: gyorsan futó, kinccsel rendelkező, feladatadó 

(az  általa  kiszabott  feladat  egy  királylány  elhozása),  útbaigazító  –  ezek  nem  is  „tipikusan” 

boszorkánycselekvések.

Külön típusba sorolhatjuk az (Ü, Äy) boszorkányokat, ezek próbára tevő, és bizonyos fokig jutalmazó / 

büntető boszorkányok. A jutalmazás és büntetés, mint egyértelműen a boszorkány aktivitása, ezek közül csak az 

(Ü)  boszorkányra  igaz,  az  (Äy)  boszorkánynál  is  előkerül,  de  nem  a  boszorkány  eredeti  szándékával 

összefüggésben.

Alapvetően háromféle boszorkánytípust tudtunk megkülönböztetni, ezek AaTh kötődése:

1. Embert elveszejtő: AaTh 327A, 333B, 303, 480, 480C, 507, 513A (mint láttuk az elveszejtés módja hasonlóan 

sokféle, mint az AaTh típusokhoz kötődések).
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2. Az egészben elnyelő és kiköpő boszorkányok kétféle típusa az AaTh számokkal is kifejezhető, ez nem is 

véletlen, hiszen az AaTh 519 megnyomorított hősöket vonultat fel. Azt is megállapíthatjuk egyben, hogy a tatár 

népmeséknél ez a típus (AaTh 519) tartalmaz egy bizonyosfajta boszorkányos epizódot. (Erről az epizódról a 

bevezető fejezetben már hosszabban szóltunk). Ennek a boszorkánytípusnak egy másik fajtája – (D) AaTh (513) 

– olyan boszorkányalaknak tűnik, amely sokféle szereplő keveredéséből jött létre. Vannak inkább sárkányalakra 

emlékeztető jellemzői:  körbezárja  áldozatait,  és  úgy nyeli  le  őket,  kincse van,  királylányt  raboltat;  valamint 

átveszi az útnak indító szerepkörét, gyors szaladásával pedig azokra az öregasszonyokra emlékeztet, akiket a 

nehéz feladat kereteiben szoktunk látni.

A 3. boszorkánytípus az AaTh 480-as mesetípus jutalmazó / büntető boszorkánya.

Ami a boszorkányok elnevezését  illeti,  az a megállapításunk,  hogy a boszorkányalakok mindegyike 

emberi jelleggel is felruházott, megjelenik elnevezéseikben is, hiszen minden boszorkány esetében találtunk a 

mesében  ’öregasszony’  megnevezést.  Az  ubïrlï  karčïk  megnevezés  annyiban  általánosnak  tekinthető,  hogy 

egészen különböző boszorkányalakokra használatos (tűzként emésztő, elnyelő / kiköpő – ez, mint láttuk, egy 

„vámpír” típusú boszorkány, farkasként üldöző, jutalmazó / büntető). A Jalmawïz karčïk  megnevezést csak az 

olyan  boszorkányokra  használják,  amelyek  elnyelik  az  embert,  illetve  vért  szívnak  –  azt  azonban  nem 

mondhatjuk, hogy ezeket a boszorkányokat mindig ezzel a névvel neveznék meg a mesék. A siχerče varázsló-

jellegű  boszorkány,  azonban  a  kővé  változtatáson  kívül  ez  az  elnevezés  többféle  boszorkány  esetében  is 

előfordul: a révészféle öregasszonynál (Y), a hozzá betérőket megmérgező boszorkánynál (X), olyan démoni 

lénynél,  aki  fiatal  lányt  akar  megsütni  és  megenni  (Ük),  valamint  az  élet  és  halál  vizét  őrző  öregasszony 

esetében.

Az ’anyó’ megszólítással kapcsolatban arra a kontrasztra hívnánk fel a figyelmet, ami a kétféle ellenfél / 

károkozó szerepkört betöltő alak, a sárkány és a boszorkány, valamint a hős viszonylatában áll fenn: a sárkány-

féle alakok a hőst mindig degradáló megszólítással illetik (bolha, mocsok), ugyanakkor a boszorkányalakokat a 

hősök, vagy az áldozatok tiszteleti megszólítással (äbi) illetik.

A boszorkányokkal kapcsolatban említett  helyszíneket  is négy típusba soroltuk:  lakhelye,  károkozás 

helye, elpusztítás helye, egyéb helyek.

[3. táblázat. Boszorkányhelyszínek]

A tizenöt feltüntetett boszorkány közül tíz házban lakik – további háromról nem derül ki, hogy van-e 

háza, s egyetlen olyan alak van, amely egy széles fa odvában él (Ä). A boszorkányok lakhelye vagy kívül esik az 

emberlakta  környezeten  (leggyakrabban  erdőben  áll  a  házuk),  vagy  annak  peremén  helyezkedik  el  (a  falu 

szélén).  A boszorkány lakta erdők lehetnek  hatalmasak,  sötétek,  vagy sűrűk, és  van egy olyan  boszorkány, 

amelyik messze, az óceánon túl él, ahol az élet és halál vizét őrzi (Yä).

A boszorkányok típusai és lakhelyei között a következő összefüggések állapíthatók meg: a vérszívó–

elnyelő–visszaköpő  boszorkányok  (Ä,  T,  Ya)  mindig  erdőben  élnek,  s  ez  az  erdő  a  károkozás  helye  is.  A 

jutalmazó-büntető boszorkányok (Äy, Ü, Ük) esetében a kép nem ilyen egyértelmű, hiszen ezek között van olyan 

boszorkány, amelyik egy faluszéli házban lakik (Ü), van olyan, amelyikhez a hősnőt mostohája küldi el, tudván, 

hogy a boszorkány el akarja majd pusztítani (Ük), de van olyan is, amelynek a lakhelye ki sem derül, csak az, 

hogy éjszaka a fürdőbe kizavart  lányt  próbálja magával  vinni  (Äy),  majd hajnal hasadtával  eltűnik. A többi 

boszorkánytípus általában erdőben él, valamint van két olyan alak, amely vízhez köthető: az egyik egy révész 

öregasszony, a másik pedig az élet és halál vizét őrzi – valahol messze, az óceánon túl.
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A károkozás helyszíne a boszorkányok esetében általában a boszorkány lakhelyéhez közeli, de csak 

ritkán a boszorkány szoros értelemben vett lakhelye (háza). Például, ha a boszorkány a falu szélén lakik, akkor a 

faluban hajtja végre démoni cselekedeteit, ha erdőben lakik egy kis házban, akkor vagy az erdőben, vagy egy 

másik erdei házban, illetve ha a mese egyetlen háztartáson belül játszódik, akkor nem a házban, hanem kint, a 

külön helyiséget elfoglaló fürdőben. 

3. táblázat. Boszorkányhelyszínek
Mese lakhelye a károkozás helye az elpusztítás helye egyéb helyek

B1 hatalmas erdőben ház erdő saját házában (kemence)
B2 ház (a falu végén) falu falu gödör (élve eltemetik)
Du erdőben ház erdő erdő távoli padisahság (óceán közepén)
Ä széles fa belseje ház az erdőben (a hős 

lakhelye)
ház az erdőben (a hős 
lakhelye)

ajtó rése

Äy ? fürdő -
G sötét erdő erdő (majd változó 

helyszínek: üldözés)
ezüst tó partja

X ház ház (saját háza) ház (saját háza) raktárak
I erdő erdő erdő (tűz) fa teteje (itt ül)

gödör (ide dobja áldozatait)
tűz (ide kéredzkedik, itt égetik el)

T földház az erdőben erdei ház (a hős 
lakhelye)

erdei ház (a hős lakhelye) út
kemence teteje / pad / pad alatt 

U ház (az út mentén) saját házában - saját házában (nem 
elpusztítás, csak 
szemkinyomás)

oszlop
kapu

Ü kis ház a falu szélén - fürdő
jutalmazás / büntetés: a lányok 
lakhelyén

Ük ház fürdő - tó, erdő (varázstárgyakból)
Y - tenger -
Ya erdei ház erdei ház (a hős 

lakhelye)
erdei ház (a hős lakhelye)

Yä ház az óceánon túl - -

A boszorkányok esetében sokkal kevésbé jellemző, hogy a hős végül elpusztítaná az ellenfelet (mint 

ahogyan ez a sárkányok esetében általános), az itt tárgyalt mesék felére jellemző csak (B1, B2, Ä, G, X, I, T, 

Ya). Ráadásul a nyolc boszorkány közül három azonos típusú epizódban szerepel, ezek mindegyike vérszívó, 

elnyelő  és egészségesebben  visszaköpő boszorkány.  Végül  azért  kell  elpusztítani,  mert  miután egészségesen 

kiköpi  azt  a  lányt,  akinek  addig  vérét  szívta,  majd  a  hős  megnyomorított  társait  is,  a  hőst  nem  hajlandó 

visszaköpni. Ilyenkor a boszorkányt feldarabolják, a hős általában egyik, menekülő ujjából kerül elő.

Mivel a boszorkányokkal kapcsolatban számok, színek és fémek csak sporadikusan jelennek meg, e 

három tételt itt összevonva adjuk meg:

4. táblázat. Számok / színek / fémek

mese számok színek fémek
B1 vörös
B2 2
Du 1, 2, 15 arany, ezüst
Ä 1, 2, 7

Äy fehér
G szürke
X 10
I (3) fehér (ezüst)
T (3)
U 1, 2 (vas)
Ü zöld, fekete arany, ezüst
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Ük
Y

Ya
Yä vas

A következőkben megadott  táblázatok az analitikus vizsgálatok eredményeit  rendszerezik, így egy-egy ottani 

címszó alapján, itt az összes általunk feldolgozott anyagot egymás mellé helyezve tudjuk bemutatni.

5. táblázat. Boszorkánytestrészek

m
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e fe
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c

ha
j

ho
m

lo
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el
ő

sz
em sz
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r /
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jj

hü
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jj
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b 

/ c
om

b

fa
ro

k

B1 +
B2 + + + +
Du + + + +
Ä + + + +
Äy +
G +
X
I
T + + + +
U + +
Ü + + + +
Ük
Y
Ya + + + + +
Yä

6. táblázat. Tárgyak
mese berendezési tárgyak használati tárgyak egyéb tárgyak a hős (opponens) 

tárgyai
B1 kemence - lapát

- tű
B2 kemencepadka - ajtó, ablak

- lószőr, tölgyfaék
Du - bőszárú gatya

- teknő
- lófej nagyságú arany
- kincs

- puska, nyíl

Ä - ing, sál, csizmák, 
takaró, párna 
váltásing, ágyfüggöny, 
törlőkendő, láda

- rossz lámpa, fonal
- ing, sál, csizmák, 
takaró, párna, 
váltásing, 
ágyfüggöny, 
törlőkendő, láda

Äy szita kard
G dombra
X asztal
I - faág

(- kő)
- síp
- puska, puskagolyó, 
ezüstgomb

T ajtó vödör - pad, pad keresztfája
- kard

U kapu, oszlop
Ü izzasztópad - dézsa, fésű, söprű, 

söprűnyél
- láda

- kincs gombolyag

Ük kapuk fonni való gyapjú - tű, fonal
- szalag, zsír, kendő
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- törlőkendő, fésű
Y csónak
Ya szoknyaalj kard
Yä deszkakerítés 

(vasvessző), ajtó, 
ágytámla

vasvessző

7. táblázat. Időmegjelölések
mese időpont időtartam gyakoriság
B1 15 nap
B2 éjjel (/ nappal)
Du (7 hónap)
Ä dél - 1, 2 óra

- (1) nap, (1) hónap
naponta

Äy éjjel (/ hajnal)
G éjjel (/ pirkadat)
X
I éjjel
T naponta
U
Ü reggel

Ük
Y
Ya naponta
Yä

8. táblázat. Növény / állat

mese
boszorkányé

(vagy a boszorkánnyal kapcsolatos)
hősé

(a boszorkánnyal kapcsolatos részekben)
növény állat növény állat

B1 gyümölcs, dió (eteti) (kutya / tehén ↔ 
ember mint hízó)

gyümölcs, dió
(eszi)

B2
Du gyümölcs (az 

erdőben, ahol lakik)
gyümölcs (eszik)

Ä szarvas
Äy (kakas)
G farkas szilfa mókus, denevér, 

seregély
X (ló)
I fa oroszlán, medve, róka, 

nyúl
T
U kecskebak lovak, ökrök
Ü maláta / saláta kígyó ló / kígyó

Ük nyírfa - kutyák
- macska
- ökrök

Y
Ya (csótány)
Yä ló

154



9. táblázat. Étel / ital

mese
boszorkányé

(vagy a boszorkánnyal kapcsolatos)
hősé

(a boszorkánnyal kapcsolatos részekben)
étel ital étel ital

B1 (ember – fiai étele) gyümölcs, dió
B2
Du /ember94/ gyümölcs, piláf
Ä /ember/ vér (szarvas)

Äy
G - kalács (?)

- ember 
X (tea) tea
I
T /ember/ vér
U
Ü

Ük ember (megsütve) kenyér, hús (ajándék)
Y

Ya /ember/ vér
Yä (élet és halál vize)

10 táblázat. Tűz / víz

mese tűz parázs / 
hamu

víz

B1 (+)
B2 +
Du
Ä + +
Äy
G
X (tea)
I +
T + +
U
Ü +

Ük (+) 
Y +
Ya
Yä +

94 Dőlt / / zárójelet használunk ebben a táblázatban, ha a boszorkány elnyeli az embert, ez ugyanis nem azonos a 
megevéssel.
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IV. 1. A népmesei táltos ló

Az  Enzyklopärie  des  Märchens „ló”  címszava  (Pferd)  (ME  10,  909–924)  Marcel  Van  den  Berg 

munkája, a lóval kapcsolatos tudnivalókat nyolc alcímen tárgyalja, ezek között a ló domesztikálása, tartása is 

szerepel. Bennünket a hatodikként tárgyalt „varázslatos ló” (Zauberpferde), valamint az ördögi és démoni lovak 

(7. Teuflische und dämonische P.e) alfejezet érdekel.

A mesékben a  ló  egy túlvilágról  jött,  fantasztikus  lény.  Csodás  segítő,  mely Propp rendszerében  a 

segítőtárs  mind  az  öt  funkcióját  betölti  (a  hős  térbeli  helyváltoztatása;  a  baj,  vagy  hiány  megszüntetése; 

megmentés az üldözéstől; nehéz feladat megoldása; a hős átváltoztatása).

A ló megszerzésének módja fontos epizódja a mesének, a főhős kaphatja jutalomként (egy jótettért), 

vagy, mint az AaTh 530 típusban (Az üveghegyi királykisasszony), a főhős halott apjának szellemétől kap egy 

olyan lovat, mely kívánságra megjelenik (mivel a hős őrzi apja sírját). A ló megszerzése történhet nehéz feladat 

vagy erőpróba révén is: AaTh 530, 328 (A táltos fiú), a ló lehet démon, boszorkány vagy sárkány tulajdonában, 

de a hős kaphatja ajándékként is. Az AaTh 550-ben (Madár, ló és királylány) a főhősnek egy aranylovat (is) meg 

kell szereznie.

A varázslatos  ló  túltesz  a  földi  lovakon szépségben,  nagyságban,  gyorsaságban  és  erőben.  Gazdája 

akkor ül fel rá, ha már elmúlt három éves, tehát ereje teljében van. Olyan ló (Feuerpferd ’tűzló’) is van, melyet 

csak gazdája tud megérinteni, mindenki más számára életveszélyes. Meneküléskor a ló hihetetlen gyorsasággal 

(erdők, hegyek folyók fölött) vágtat, ugrik (AaTh 314 (Az aranyhajú kertészbojtár)), a menekülést átváltozással 

is segítve. A ló gazdáját kiszabadíthatja, megcsonkított, megölt gazdáját feltámasztja.

Egyik legjelentősebb tulajdonsága a repülni tudás: AaTh 560A* (Magic Ring and Flying Horse), AaTh 

575 (Flügel des Königssohnes). A varázslatos ló nem csak érti az emberi beszédet, de emberi hangon tud rá 

válaszolni – a halott ló, vagy annak feje is hall és beszél, így felfedheti az igazságot: AaTh 533 (A beszélő lófej).

Nem ritka, hogy a ló kezdetben testileg fogyatékos (vak, sánta, púpos), de a hős felismeri, illetve ki 

tudja választani. Az ilyen mesék fontos strukturális eleme az az átalakulás, melyen a ló (és gazdája) átmegy.

Nem minden varázslatos ló segítő állat, a hős maga is válhat lóvá: AaTh 325 (A varázsló és tanítványa).

A mesékben a természetfeletti ellenfél (sárkány, óriás, varázslatos ló...) birtokában sokszor a hősénél 

jobb (erősebb, gyorsabb) ló van, ilyenkor a főhősnek vagy furfanggal, vagy mágikus segítséggel sikerül a másik 

lovat legyőzni (megszelídíteni, vagy megölni).

A Néprajzi Lexikon a táltos ló alakját az állatsegítő címszó alatt tárgyalja (MNL 1, 83–84), ugyanakkor 

a szócikket író Kovács Ágnes megjegyzi: „kérdés, hogy ezek a segítő ember-állatok a táltos lóval egyetemben a 

tulajdonképpeni állatsegítők kategóriájába sorolhatók-e?” Annyi a Lexikonból világosan kiderül, hogy a táltosra 

másképpen tesz szert a hős, mint az egyéb állatsegítőkre. A táltos ló megszerzésének módjai a következők: „a 

hős  kölcsönös  felismerés  alapján  kiválasztja  a  ménesből  vagy  az  istállóból,  girhes  gebeként  rábukkan  a 

szemétdombon tengődve, vagy szolgál érte (AaTh 478, AaTh 556FX (A boszorkány lovainak őrzése)). Olykor 

családi kapcsolatban látszik vele lenni: a fehér ló, a csonka tehén vagy a veres juhocska a hős anyja (AaTh 301B 

(Fehérlófia)),  amely nemcsak felneveli,  hanem hívására meg is jelenik, s hálából feltámasztja segítőtársaival 

együtt (MNK 301B*I (Csonkatehén fia)95), vagy táplálja őt, mikor gonosz mostohája üres tarisznyával küldi ki a 

legelőre, majd nagy gazdagsághoz juttatja” (MNL 1, 84).

95 A MNK 2-ben MNK X301B.
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A táltos ló más típusaira lelhetünk a  Lexikon másik címszavánál  (külön utalás nélkül):  állatsógorok 

(MNL 1, 84), az MNK 400C* (Világhírű szép Miklós) típusú mesében. A hős miután három táltos lóval is hiába 

próbálja legyőzni az ötlábú lovú sárkányt, lovai tanácsára a sárkány lovának testvérét, a hatlábú csikót szerzi 

meg. Az MNK 400C* mesébe ékelődve az AaTh 556F* típusban a hős elszegődik egy boszorkányhoz (vasorrú 

bábához), és ott a boszorkány lóvá változtatott leányait őrzi, cserébe kapja meg a táltos csikót.

A Nap sógorai típusban (MNK 552A*** + AaTh 47196) a Napnak fehér lova van, ezt megülve kellene a 

Nap egy napi munkáját ellátniuk a sógoroknak (MNL 1, 85).

96 Ez a típusösszetétel így szerepel a MNL-ban és a MNK-ban is (MNL 1, 85; MNK 2, 326), ugyanakkor a 
MNK-ban hiába keresnénk az AaTh 471-et, ilyen a típusszám ugyanis nincs a Katalógusban. 
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IV. 2 MESEBELI LOVAK ELNEVEZÉSEI A TÖRÖK NYELVEKBEN

Már bevezetőnkben rámutattunk, hogy nincs a török nyelvekben olyan elnevezés, mely a magyar táltos 

lóval rokonítható lenne. Vannak olyan török népek (például kazakok, kirgizek), amelyek meséiben szerepel a 

tulpar, ezt ’táltos ló’-ként lehet fordítani (így tett például Buda Ferenc is (kirSz)). Bár a tatár népmesékben nincs 

tulpar,  nem tartjuk haszontalannak,  ha a  szó adatait  legalább  Räsänentől  idézzük: čag.  tul ’ein zum Kampf 

ausgerüstetes Pferd’ tul-a (< *tul-la) ’ein Pferd zum Kampfe ausrüsten’; kaz; kirg. tulpar ’Schlachtross’; alt; tel. 

tul-bar ’ein schlechtes Pferd’; balkár tulp ’tapfer, Held, Reise’; karacsáj tulfar ’gross, kräftig’. A szó megvan a 

tatárban is: tulpar ’1. mif. Tulpar (krylatyj kon’), 2. bystronogyj kon'’ (TaRS 555).

A tatár mesékben a csodálatos lovak is általános elnevezésekkel szerepelnek: at ’ló’, tay ’csikó’, aygïr 

’csődör’. Ezek a szavak már az ótörökben is megvoltak: ót.  at  „’horse’; nearly always with the implication of 

’riding horse’; in a few modern languages at means ’gelding’ as opposed to aδġïr97 ’stallion’ ” (Clauson 1972, 

33). A tatár  tay jelentéseként a TaRS ezt adja meg: ’godovalyj žerebenok’ (TaRS 509),  ugyanakkor  Bálintnál 

’kétéves csikó’ szerepel (tatWD 338). Valószínűleg mindkét jelentése él, Clauson szótárában is e két jelentéssel 

szerepel: (ót.) tay ’ one- or two-year-old foal’, older than a kulun (Clauson 1972, 566), kulun ’a foal’ from birth 

to  one year,  younger  than  a  tay (Clauson 1972,  622).  Az ótörök  adġïr  (’csődör’)  később csillagnévként  is 

előfordul: ’Sirius’ (Clauson 1972, 47). Sevortjan – nála az első nyelvemlékektől a modern adatokig lehetőleg 

minden fontosabb nyelvi adat szerepel – a következő jelentéseket adja: ’1. žerebec (minden adatnál van ilyen 

jelentés); pjatygodoval’nyj žerebec (osm. dial.); 2. tabun, vse lošadi, kotorye hodjat s odnem žerebcom (jak.); 3. 

byk,  poroz,  olenij  byk,  nehološčennyj  samec  (jak.);  samec  (csuv);  4.  osel  (osm.  dial.);  5.  temperamentnyj, 

gorjačij (osm. dial.); boevaja, udalaja, smelaja (o ženščine) (nog.); 6. otličajuščijsja bol’šoj veličnoj, krepost’ju, 

siloj, vlast’ju’ (jak.) (Sevortjan 1974, 107).

97 Clauson írásmódjában: adğır (turkológiai átírása aδġïr) – a réshangúsodásról: Ligeti 1996, 59.

158



3. TÁLTOS LÓ A TATÁR VARÁZSMESÉKBEN. SZÖVEGRÉSZEK

Ak büre (Fehér farkas)

altmïš kolačlï ala aygïr / aygïr

 A sárkány birodalmában, egy hatalmas, aranyszínű fa mögötti kis tóhoz jár inni (az egész tavat kiissza):

- Yulda barganda, Ak büre yegetkä:

– Menä bu minem urmanïm. Šul irdän ö  kön, ö  tönlek yol. Šul minem urmanïmnan ïgïp, ö  kön, ö  tönĵ č č č č č  

kitkännän soñ, diyü patšasïnïñ irenä barïp ïgarsïz. Ul diyü irennän ö  kön, ö  tön bargannan soñ, berĵ č ĵ č č  

altmïš kola  yuanlïgï altïn tiräkkä o rarsïz. Ul altïn tiräkneñ astïnda ber ke kenä genä kül bulïr. ... Berni äč č č č  

sägat’lär ütkännän soñ, bu külgä ber kötü yïlkïlar kilep su e ärlär. Alar menep kitkä , ber sägat’lärdän soñ,č č  

... ber altmïš kola lï ala aygïr kiler, ... bik susap, älege külneñ suïn bötenläy e ep beterer ...č č
’Az úton mentükben a Fehér farkas a legénynek:

– Ím, ez az én erdőm. E földről három nap, három éjjel tartó (3 éjjeles) út /van/. Az én erdőmből kimenve, 

miután három nap,  három éjjel  mentek,  a  sárkány(diyü)-padisah  földjére  értek  ki.  Annak a sárkánynak 

földjétől három nap, három éjjel miután mentetek, egy hatvan öl széles, arany topolyafához juttok. Amögött 

az arany topolyafa mögött egy kicsi tó van. ... Néhány óra múlva, e tóhoz, egy ménes (hús)ló98 jővén, a 

vízből isznak. Amikor ezek felemelkedvén elmennek, egynéhány óra múlva ... egy hatvan öles tarka csődör 

jön, ... nagyon megszomjazván, az előbbi tónak vizét egészen kiissza ...[↓]’

 Hatalmas, tarka csődör:99

-  1.  Alar  menep kitkä ,  ber  sägat’lärdän  soñ,  kük  kükrätep,  ir  döberdätep,  öyermälär  öyerep,  altmïšč ĵ  

akrïmnan ayak tawïšlarï išetelep, ber altmïš kola lï ala aygïr kiler dä altmïš kola lï altïn tiräkneñ berč č č  

yagïna yalïn ïškïy bašlar.

’Amint azok felemelkedvén elmentek, egynéhány óra múlva eget  mennydörgetve,  a földet dübörögtetve, 

forgószél kavarodván, hatvan versztről lábdobogás (láb hangjai) hallatszik, egy hatvan öles tarka csődör jön, 

és a hatvan öles arany topolyafa egyik oldalán sörényét kezdi fényesíteni / dörzsölni.’

2.  Ber sägat’ ütkännän soñ, zil-zilä kuptarïp, kükne kükkä o ïrïp, irne irgä orïp, öyermälär öyerderep,č ĵ ĵ  

altmïš kol lï ala aygïr  altïn teräkneñ töbenä kilep,  yalïn ïškïp,  su e ärgä töšep,  küldäge bar sunï e epč č č  

beterep yänädän iken e yak yalïn ïškïrga totïndï. ...  Aygïr ozak ïškïna torga , älege altmïš kola lï altïnč č č  

tiräkne sïndïrïr.

’Egy óra amint  eltelt,  földrengést  keltve,  eget  éghez  repítve,  földet  földhöz  verve,  forgószelet  kavarva, 

hatvan öles tarka csődör az arany topolyafa törzséhez jővén, sörényét fényesítve / dörzsölve,100 hogy vizet 

igyon,  leereszkedik,  miután a tóban lévő vizet mind megitta,  most  meg a másik oldalon kezdi sörényét 

fényesíteni / dörzsölni. ... A csődör sokáig fényesíti / dörzsöli [sörényét], addig, míg most az a hatvan öles 

topolyafa eltörik.’

 A ló megszerzése:

98 A tatár  yïlkï jelentése a TaRS-ban: 1)  at  I  [at I  lošad’,  kon’  (TaRS 42-43)];  2) tabunnaja  lošad’  (ne podležajuščaja 
zaprjažke, a ispol’zuemaja dlja mjasa) (TaRS 146). 
99 Két párhuzamos szöveg mondja el a hatvan öles tarka csődör megérkezésének módját, az egyiket a Fehér farkas közli előre 
a hőssel, a másik beépül a mese cselekményébe.  Mind a két párhuzamos részt idézzük,  1. 2. számokkal ellátva, itt és „a 
csődör megszerzése” résznél is – mivel apróbb eltérések vannak a szövegekben.
100 a  tatár  ïšk-  jelentése a TaRSban: ’teret’,  poteret’;  natirat’  nateret’;  obtirat’  obteret’  (TaRS 677);  Bálint  a  ’dörzsölni, 
simítani’ jelentéseit adja meg (tatWD 255).  
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- 1. – Anïñ šatïr-šotïr sïngan tawïšïna sin bazïñnan sikerep ik ta bik tizlek belän älege altmïš kola lï alač č  

aygïrga atlanïrga tïrïš. Atlana almasañ, yalïna yabïšïrga, yalïna yabïšïrga almasañ, koyrïgïna yabïšïrga 

tïrïš. Ägär dä sin añarga elägä alsañ, bälki anañnï taba alïrsïñ. Inde ber añarga eläksäñ, ul utka kersä –  

utka ker, suga kersä – suga ker, yabïškan ireñnän kulïñnï ï kïndïra kürmä. Ägär dä ï kïndïrsañ, šul wakïtĵ č č  

hälak bulïrsïñ. Šušï mi nätlärgä tüzä alsañ, anañnï tabarsïñ, ïdamasañ, anañnï taba almassïñ, – dide.χ č
’– Annak [a hatalmas topolyafának] recsegő-ropogó összetörtének hangjára te a gödrödből ugorva jöjj ki, és 

nagyon  gyorsan  igyekezz  ezt  a  hatvan öles  tarka  csődört  meglovagolni.  Ha nem tudnád meglovagolni, 

sörényét  ragadd meg, ha sörényét  megragadni nem tudod, farkát igyekezz megragadni. Ha pedig te abba 

bele tudnál kapaszkodni, talán anyádat is meg tudod találni. Ha már egyszer belekapaszkodtál, az, ha tűzbe 

menne – tűzbe menj, ha vízbe menne – vízbe menj, arról a helyről, ahol megragadtad, kezedet elszabadulni 

ne engedd.  Ha elszabadítanád, abban a pillanatban (ekkor)  halottá válnál.  Ezeket  a szenvedéseket  ha el 

tudnád tűrni, akkor anyádat megtalálod, ha ki nem tartanál, anyádat meg nem találhatod – mondta.’

2. a. Šul zamanda,  bik katï  ïškuga ïdïy almïy a, altmïš kola lï altïn tiräk šartlap,  ala aygïrnïñ yalïnač č č  

yabïštï. Bik biyek bulganlïktan, östenä menep utïra almadï. Šul uk zaman aygïr, yalïna adäm zatï yabïškanïn  

belep, ilterätep, ber irgä,  ber kükkä, ber taška orïp alïp kitepĵ ĵ ,  ittelär ut tawïna. Ala aygïr utĵ  tawïnïñ 

yanïna tuktap, yegetkä: ...

’Ekkor, amikor a nagyon erős dörzsölést nem bírva, a hatvan öles arany topolyafa recsegett, a tarka csődör 

sörényét [a legény] megragadta. Mivel nagyon magas volt [a ló], hátára (rá) felülni nem tudott. Ugyanekkor 

a csődör, megtudván, hogy sörényét  ember nemű ragadta meg, rángatván, egyszer a földhöz, egyszer az 

éghez, egyszer a kőhöz verve vitte, elértek egy a tűz-hegyhez. A tarka csődör a tűz-hegy mellé érve megáll, 

a legénynek: [→ Párbeszédek: I.]’

2. b.  Ala aygïr šul  sägat’  yegetne österäp utka alïp kerep kitte.  Ut e endä yegetne ö  sägat’läp butapč č  

yörtkännän soñ, argï yagïna barïp ïktïlar. Yegetneñ tännäre pešte, kuïrïldï häm bik ärnede. Soñra yegetč  

artïna äylänep karasa, älege ut tawï betkän, ber närsä dä kalmagan. Yeget üz-üzenä: „Bu atnïñ söylägäne  

döres tügel ikän, bu ber šähär genä ikän”, – dip, kurïkmïy a, atnïñ yalïna tagïn da katïrak yabïšïp aldï.č  

Altmïš kola lï ala aygïr yegetkä yänä: ... At, a ulanïp kitep, yegetne diñgezgä alïp kerep kitte.č č
Ö  kön, ö  tön yözgännän soñ, diñgezneñ ar”yagïna ïktïlar. ïkkan wakïtta at yegetne ülsen dip, bašïnč č č Č  

suga tigezep, bolgap ïgardï. Läkin yegetkä hi ber zarar kilmäde.č č
’A tarka csődör ekkor (ebben az órában) a legényt vonszolván a tűzbe vitte. A tűz belsejében, miután a 

legényt  három  órányit  össze-vissza  (összekuszálván)  vezette,  a  túlsó  oldalon  kijöttek.  A  legény  testét 

megsütötte, kisütötte és nagyon megkínozta. Később a legény hátrafordulva látja ám, hogy az előbbi tűz-

hegy megszűnt, semmi sem maradt /belőle/. A legény maga-magának: „Amit ez a ló mondott, az nem volt 

igaz, ez egy város-féle volt” mondván, nem félvén, a ló sörényét újra erősen megragadván fogta. A hatvan 

öles tarka ló a legénynek megint: [→ Párbeszédek: II.] ... A ló megharagudván a legényt a tengerbe vitte.

Miután három nap, három éjjel ment, a túlsó oldalon kijöttek. Amikor kijöttek, a ló a legénynek „haljon 

meg” mondván fejét a vízbe érintve, rázva kihúzta. De a legényt többé nem bántotta.’

o Párbeszédek a csődör és a hős között:

 I. A tűzhegynél:

- – I yeget, inde sin minnän kulïñnï ï kïndïr. Min äzer bu utč χ  tawïnïñ argï yagïna ïga akmïn. Anïñ arkïlïč č  

ïkkan wakïtta sineñ hämmä ireñ köyep, yanïp betär, – dide.č ĵ

160



Yeget aña karšï:

–  I  aygïr,  min yangan-köygän irdä  sin  dä  isän  kalmassïñ.  Sinnän kulïmnï  ï kïndïrmïym,  –  dip,  kulïnĵ č  

ï kïndïrmadï.č
’Ej, legény,  most te rólam kezedet oldd le. Én most ennek a tűz-hegynek a tulsó oldalán fogok kijönni. 

Amikor amögött kijövök, te kiaszva (a te teljes helyed kiaszva / égve), elégve meghalsz – mondta.

A legény annak ellenében:

– Ej, csődör, ha én elaszom-elégek (az én elaszott-elégett helyemben) te sem maradsz épen. Rólad kezemet 

le nem oldom – mondván kezét nem oldotta le.’

 II. A tengernél:

- – I yeget, inde kulïñnï minnän ï kïndïr, – dideč .

Šulay itep nizaglašïp, bolar ber diñgezgä barïp ittelär.ĵ
Ala aygïr:

– Inde, yeget, kulïñnï ï kïndïr, sin ut tawïnnan kotïlsañ da bu diñgezdän kotïla almassïñ. Awïzïña-borïnïñač  

su tulïp, šunda garïk bulïrsïñ, min anïñ ar’’yagïna ïga akmïn, – dide.č č
Yeget:

– Inde minem sinnän ayïrïlasïm yuk. Sin kaya barsañ, min dä šunda barïrmïn. Minem awïzïma, borïnïma su  

tulaganda, sinekenä dä tular. Ülsäk, bergä ülärbez, – dide. 

’– Ej, legény, most kezedet oldd le rólam – mondta.

Így téve veszekedve ezek egy tengerhez érkeztek.

A tarka csődör:

– Most legény, kezedet oldd el, te a tűz-hegytől ha meg is menekültél, e tengertől meg nem menekülhetsz. 

Szád-orrod vízzel megtelvén, megfulladsz, /mire/ én annak [a tengernek] másik oldalán fogok kijönni – 

mondta.

A legény:

– Ím, nekem tőled elválásom nincs. Ahova te mennél, én is oda (ebben) megyek. Amikor szám és orrom 

vízzel telik meg, akkor a tied is megtelik. Ha meghalunk, együtt halunk meg – mondta.’

 III. Útban a sárkány földjén:

- Altmïš kola lï ala aygïr yegetkä:č  

– Änä küräseñ, nindi kara urman. Min šul urmannï watïp- imerep ar’’yagïn ïga akmïn, inde sin, isäñĵ č č  

wakïtïnda, minnän kulïñnï ibär.  Sin annan ïkkan ï ibärmäsäñ, barï yalïm yabïšïp kullarïñ gïna kalïr.ĵ č č ĵ  

Baška hi ber ireñ kalmayï, – dide.č ĵ
Yeget:

– Ï kïndïrasïm yuk, ülsäm ülärmen, hi  ï kïndïrmïym, min botarlanagan irdä  sin dä korï kalmassïñ, –č č č ĵ  

digä , ala aygïr, a uï kilep, yegetne urmanga alïp kerep kitte.č č  Urmannïñ kuyï aga lï ber irendä yegetneč ĵ  

arlï-birle aga larga sugïp arap itmäk e buldi. Ämma yegetkä hi ber zarar kilmäde.č χ č č
Ö  kön, ö  tön ütkännän soñ, meñ mäšäkat’ belän, bolar urmannïñ argï yagïna barïp ïktïlar. Azmï-küpmeč č č  

kitkänner ide, ber bik biyek tau-taš aralarïna kilep ittelär.ĵ
Ala aygïr:

– Yä inde, äzer kulïñnï innän ï kïndïr, šul irdä kal, – dide.χ č ĵ
Ämma yeget:
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– Ülsäm ülärmen, hi ber ï kïndïrasïm yuk, – digä , ala aygïr a ulanïp, monï ber tauga,č č č č  ber taška orïp, öč 
kön, ö  tön ütkä tän, ber yalan irgä barïp ïktïlar. Ala aygïr:č č ĵ č
– Inde,  yeget,  sin äzer küp närsälär kürdeñ.  Bu sular,  utlar,  taular  bar  da diyü patšalïgïnnan adämχ  

ütmäsen ö en ešlägän ešlär ide. Inde afättän kotïldïñ, östemä menep utïr da, min sine bara torgan iremäč ĵ  

kadär alïp barïym. – dide.

’A hatvanöles tarka csődör a legénynek:

– Nos, láthatod, milyen fekete erdő. Én ezt az erdőt aprítva-feldúlva a másik oldalán fogok kijönni, hanem 

te,  amikor  ezt  érzed,  kezedet  rólam ereszd  le.  Ha onnan  kijövőben  el  nem eresztenéd,  csupán  csak  a 

sörényemet szorító kezed marad meg. Más semmiféle részed (helyed) nem marad meg – mondta.

A legény:

– Elengedni nem akarom, ha meghalok, meghalok, de el nem engedem, a szétszaggattatás földjén te sem 

maradsz  bántatlan  (nem maradhatsz  szárazon)  –  ahogy ezt  mondja,  a  tarka  csődör  megmérgesedett,  a 

legényt az erdőbe bevitte. Az erdő szélén, egy fás részen a legényt ide-oda, fákhoz ütve elpusztítani nem 

tudta. A legényben kárt tenni sehogyan nem tudott.

Három nap, három éjjel miután eltelt, ezer nehézségen át ezek kiértek az erdő másik oldalára. Keveset-

e, sokat-e, ahogy mentek egy nagyon nagy szikla-hegy (hegy-kő) átjárójához értek.

A tarka csődör:

– Nosza, most kezedet rólam ereszd el, maradj e helyen – mondta.

De a legény:

– Ha meghalok, meghalok, egyáltalán nem engedem el – amint ezt mondja, a tarka csődör megharagudva, 

ezt [a legényt]  egyszer  a hegyhez,  egyszer  a kőhöz verve,  három napot és három éjszakát  ahogy /így/ 

mentek, egy pusztaságba jutottak ki. A tarka csődör:

– Nos legény, te most sokmindent láthattál. Ezek a vizek, tüzek, hegyek, ezek a megtörtént (csinált) dolgok 

azért vannak, hogy ember itt, a sárkány (diyü) királyságán (padisahságán) át ne kelhessen. Nos a bajtól101 

megmenekültél, hátamra (rám) ülj fel, én téged addig viszlek, míg földemhez el nem jutok – mondta.’

 IV. Megérkezés, elválás:

- Šunnan soñ ala aygïr, yegetne altandïrïp, ö  kön, ö  tön bargannan soñ, yegetkä taba karap:č č
– I minem dustïm, yuldašïm, inde min östemnän burï ïmnï töšerdem. Miña monnan arï barïrga rö sät yuk.č χ  

Sin inde minem östemnän töš tä bu kom tawïnïñ ar’’yagïna ïgarga tïrïš.  Ul kom tawïnïñ ar’’yagïndač  

yaman diyülär, usal arslannar, aždahalar yatalar. Alar yanïna ïga alsañ, anañnï tabarsïñ, – dide.č
Yeget moñarga küp rä mätlär ukïp, östennän töšep, tau itägendä kaldï. Altmïš kola lï aygïr üz yulïna kitte.χ č
’Ezután  [→ Párbeszédek  III.]  a  tarka  csődör  a  legényt  lovagoltatván,  miután  három nap,  három éjjel 

mentek, [a ló] a legényre nézve:

– Ej, én barátom, útitársam, adósságomat kiegyenlítettem. Nekem, hogy innen továbbmenjek, engedélyem 

nincs. Te most hátamról szállj le, és e homokhegy másik oldalán igyekezz kijutni. A homokhegy másik 

oldalán rossz szellemek (diyü), gonosz oroszlánok, sárkányok (aždaha) leledzenek. Ha azok mellé ki tudsz 

jutni, anyádat megtalálod − mondta.

A  legény  ezeket  mind  köszönettel  meghallgatta  (tanulta),  [a  ló]  hátáról  leereszkedve  a  hegy  szélénél 

maradt. A hatvanöles csődör a saját útjára ment.

101 Az afät jelentése: ’bedstvie, stihija; katastrofa’ (TaRS 45).
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Altïn kanatlï koš (Aranytollú madár)

tay / at

 A csikót apja hagyja a hősre:

- Ülgän wakïtta malayïna äytä:

− ... Min siña ber tay kaldïram, bašïna awïrlïk kilsä, šul tay belän kiñäšläšerseñ, − di.

’Halála idején fiának mondja:

− ... Én neked egy csikót hagyok, ha baj érne, ezzel a csikóval megbeszélheted – mondja.’

 Repülni tud:

- Tönlä tayï belän kütärelep o alar bolar. Kïrïk akrïm biyektä ber koš kanatïn östenä kuyïp yoklïy ikän,č č  

šunïñ ber kaurïyïn urlap töšälär.

’Éjjel  a  csikójával  felemelkedve  repülnek  ezek.  Negyven  mérföld102 magasságban  egy  madár  mintha 

szárnyára fekve (helyezve) aludna, ennek egy tollát ellopva leereszkednek.’

- Tönlä, tay belän očïp, tege koš yanïna menälär.

’Éjjel, a csikóval repülve amellé a madár mellé felemelkednek.’

 Csak nagyon jó mester tudja elég erősen megpatkolni:

-  Atnï  kiterep dagalïylar.  At  tibep jibärä;  tipkän sayïn dagasï  watïla.  Moñar äzer it illärdän ostalarχ č  

ezlilär. Amerikadan kilep ïga ber osta. Bu atnï šundïy itep dagalïy, at uyïn baganaga kiterep tibä, dagač č  

anda da watïlmïy.

’A lovat  erősen megpatkolják.  A ló rúgni  kezd, rúgásonként a patkó szétzúzódik.  Ezek most  külföldről 

mestereket keresnek. Amerikából jön el egy mester. Ez a lovat úgy megpatkolja, hogy a ló az öntöttvas 

oszlopba erősen belerúg, a patkó attól sem zúzódik szét.’

o Párbeszédek (a csikó és gazdája között):

- Atï äytä moñar:

Yarar, kïrïk ber kat künnän östemä kiyem tektersennär, min tipkängä ïdarlïk itep dagalasïnnar,  di.− č −
’Lova azt mondja ezeknek:

− Rendben,  negyvenegy réteg cserzett  bőrből  hátamra (rám)  ruhát  varrassanak,  az én rugásomat  kibíró 

/patkóval/ patkoltassanak − mondja.’

- Bik küp könnär barga , diñgez e enä kertep jibärä bu atnï.č č
 Min ülsäm, kan igar,  di, at äytä,  ülmäsäm, söt ïgar, karap tor,  di. Bu yeget karap tora: diñgez− č − − č −  

östenä söt ïga. Ber zaman bu biyäne alïp ïga diñgez östenä. Taynïñ kïrïk ber kat kiyemen özgäläp, üzeneñč č  

itlären talap, yaralap betergän bulalar. Bu tay ïga da yïgïla.č
 Ülmäsäm, ber aydan kilep alïrsïñ,  di.− −

’Nagyon sok napot menve, a tengerbe kezdi beereszteni ezt a lovat.

− Ha meghalok, vér jön − mondja a ló, /így/ szól − ha meg nem halok, tej jön, figyelj − mondja. Ez a legény 

figyeli:  a tenger tetejére tej jön fel (ki). Egy idő múlva ez a kanca kijön a tenger felszínére. A csikónak 

negyvenegy rétegű ruháját szétszakítván, maga húsát lenyúzván, teljesen lehasították. Ez a csikó kijön és 

lerogy.

− Ha nem halok meg, egy hónap múlva vigyél el − mondja.’

102 tat. čakrïm ’versta’ (TaRS 629).

163



- ...  Tege yeget atïn alïp kaytkan bula χäzär, atï terelgän bula inde. Atï äytä:

− Menä siña kamčï, di, sul yak kabïrgasïnnan kiterep suk, üze sau diyep torïr, − di.

’... Az a legény a lóért most visszatér, lova, úgy tűnik, meggyógyult. Lova mondja:

− Ím neked egy korbács, mondja, bal oldali oldalbordáját üssed, eközben mondogatván, hogy egészségére − 

mondja.

- Atï äytä:

− Menä närsä, di, šundïy ber karab ešläsennär, tawïšï da čïkmasïn, tïnï da čïkmasïn, di. Üze šäp yörsen, eze  

belenmäsen, di, karabta unike sägat’ bulsïn, unikese dä yöriyen, unikese dä gel unikedä genä torsïnnar, −  

di. 

’Lova mondja:

− Ím valami, mondja, így egy hajót készítsenek, hangot se adjon, lélegzete se hallatsszon (jöjjön), mondja. 

Maga gyorsan járjon, nyomot ne hagyjon, mondja, a hajóban tizenkét óra legyen, mind a tizenkettője járó, 

tizenkettője is pontosan tizenkettőkor megálljanak − mondja.’

//A mesében szereplő kanca:

- Koš χäzär äytä:

− Min tagïn da šäbräk sayrar idem, elek kïmïz biyäseneñ söten ečä torgan idem, di.

’A madár most azt mondja:

− Én még jobban énekelnék, előtte a kumisz kancájának kellene tejét innom, mondja.’

- Bik küp könnär barga , diñgez e enä kertep jibärä bu atnï.č č
 Min ülsäm, kan igar,  di, at äytä,  ülmäsäm, söt ïgar, karap tor,  di. Bu yeget karap tora: diñgez östenä− č − − č −  

söt ïga. Ber zaman bu biyäne alïp ïga diñgez östenä.č č
’Nagyon sok napot menve, a tengerbe kezdi beereszteni ezt a lovat.

− Ha meghalok, vér jön − mondja a ló, /így/ szól − ha meg nem halok, tej jön, figyelj − mondja. Ez a legény 

figyeli, a tenger tetejére tej jön fel (ki). Egy idő múlva ezt a kancát kihozza a tenger felszínére.’

- Patša, bu biyäne sawu öčen, kön sayïn ber soldat kuydïra. Tibä dä üterä, tibä dä üterä tege biyä. Šulay itterep  

ber ay däwam itä bu. Ber aydan soñ tege koštan sorïy patša:

− Niček sawarga monï? − di. Soldatlarïmnï üterep beterä bit, − di.

Tege koš äytä:

− Mine kem alïp kaytkan, šul sawar anï, − di.

... Atï äytä:

 − Menä siña kamčï, di, sul yak kabïrgasïnnan kiterep suk, üzen sau diyep torïr, − di.

Kamčï belän šundïy kiterep suga yeget, ber sawudan un čiläk söt birä tege.

’A padisah e kanca  megfejésére naponként egy katonát  állít.  Rúgja és megöli,  rúgja és megöli  az a  kanca. 

Ekképpen egy hónapig folytatja ez. Egy hónap múlva attól a madártól a padisah megkérdezi:

− Hogyan /kell/ megfejni ezt? − mondja. Hiszen katonáimat mind megöli − mondja.

Az a madár mondja:

− Aki engem idehozott, az fejje azt − mondja.

... Lova mondja:
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− Ím neked egy korbács,  mondja, bal oldali oldalbordáját üssed, eközben mondogatván, hogy egészségére − 

mondja. 

Korbáccsal így üti a legény, egy fejésből tíz vödör tejet ad az.’//

Altïn koš (Aranymadár)

at 

A mesében három ló szerepel, ezeket (1–3) számmal láttuk el.

 A lovak adományozása:

- Altïn koš Arslannï yañadan öyinä alïp kerep kitä. Öygä kergä , señlesennän sorïy:č
– Bu yegetkä tagïn närsä büläk itik ikän? – di.

Señlese äytä:

– Bezneñ ata-babadan kalgan ö  börtek koš yonï bar bit äle, šunï birsäk ni ek bulïr ikän? – di.č č
Altïn koš äytä:

– Ya šï bulïr, šunï birik, alïp kil äle šularnï monda, – di.χ
...Altïn koš bu ö  börtek yonï Arslanga birä:č

 ... bu yonlarnïñ bik zur ikmäte bar, di. Sin alarnï saklap tot, berkemgä dä kürsätmä, üzenä kiräk agïnda− χ č  

berär börtekläp kenä yandïrsañ, sineñ karšïña bik matur ber akbüz at kilep basar, – di.

’Altin kos Arszlant újra házába vitte. Amint beléptek [Altin kos] húgától kérdezi:

– E legényt megint hogyan ajándékozzuk meg? – mondja.

A húga mondja:

– Hisz nekünk őseinktől maradt három szál (szem) madártollunk van, mi lenne, ha ezt adnánk? – mondja.

Altin kos mondja:

– Jó lesz, ezt adjuk, hozd csak ide azokat! – mondja.

… Altin kos ezt a három szál (szem) tollat Arszlannak adja:

– ... ezeknek a tollaknak nagy varázsereje van, mondja. Te azokat őrizd meg, senkinek sem mutasd meg, 

amikor neked kell, egyikét szétmorzsolva ha elégeted, egy nagyon szép fehérderes ló jelenik meg előtted 

(veled szemben) − mondja.’

 A lovak előhívása:

- (1) Šunnan bu Altïn koš büläk itep birgän ö  börtek yonnïñ bersen alïp yandïra. Yonnïñ yanïp betüye bula,č  

monïñ karšïsïna kömeš yögänle, altïn iyärle ber bik sïlu akbüz at kilep ïga. Iyär östendä almas kïlï ï dač č  

bar.

’Ezután [→ A mesében szereplő egyéb lovak 1.] ez [Arszlan] az Altin kos által ajándékul adott három szál 

(szem) toll egyikét elégeti. Amint a toll elég, ezzel [Arszlannal] szemben egy ezüstkantárú, aranynyergű, 

nagyon szép fehérderes ló jön elő. A nyereg tetején egy gyémántkard(ja) is van.’

(2) Šunnan soñ Altïn koš birgän yon börtegeneñ iken esen yandïra. Yonnï yandïruï bula, akbüz at kilep ïgač č  

monïñ karšïsïna.

’Aztán az Altin kos  adta tollszár  (szem) másodikját  égeti.  Amint a  toll  ég,  fehérderes  ló jön elő ezzel 

szemben.’
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(3) ... Altïn koš birgän yon börtegeneñ ö en esen yandïrïp ibärä. Yandïrïp ibärüye bula, monïñ karšïsïnač č ĵ ĵ  

tagïn da maturrak altïn yögänle, äühär-yakut tašlar belän bizälän iyärle, iyärenä almas kïlï  elengän akbüzĵ č  

at kilep basa.

’...[→ A mesében szereplő egyéb lovak 3.] az Altin kos adta tollszár (szem) harmadikját is kezdi elégetni. 

Amint  ezt  elégeti,  ezzel  szemben  megint  egy  szépséges,  briliáns-zafír  kövekkel  kirakott,  aranynyergű, 

nyergére gyémántkard függesztett, fehérderes ló lép elő.’

 A lovak használata:

- (1) Arslan, akbüz atka atlanïp, sugïška kerep kitä. ... šähär itenä kilep itü belän, akbüz at östennän töšäč ĵ  

dä bik äybätläp istartïp, sïlap-sïypap üze kilgän yakka bušatïp ibärä. At kitä üz yulï belän.č ĵ
‘Arszlan a fehérderes lovat meglovagolván harcba megy. ... a város széléhez érve a fehérderes lóról leszáll 

és alaposan megbíztatván, dörzsölve / fényesítve simogatva, szabadon ereszti és arra küldi, amerről maga [a 

ló] jött. A ló megy a maga útján.’

(2) Akbüz atka atlanïp tagïn sugïška kerep kitä bu. ... Šähär itenä itkä , akbüz atnï bušatïp ibärdä.č ĵ č ĵ
‘A fehérderes lovat lovagolva megint harcba megy ez. ... Amint a  város széléhez ért a fehérderes lovat 

szabadon eresztette.’

(3) Arslan, šul akbüz atka atlanïp, sugïška kerep kitä. ... Sugïš betü belän, Arslan akbüz atïna atlanïp öyinä  

kayta da akbüz atïn patša sarayï yanïndagï ber baganaga bäyläp öyinä kerä. ... Ki  belän genä patša dač  

sugïštan kaytïp kerä. Kapkadan kilep kerü belän baganaga bäyläp kuygan atnï kürep urtan ï kïzïnnan sorïy:č
 − Bu nindi at?  di.−
 Bu bezneñ at, kiyäweñ menä šušï akbüz atka atlanïp kayttï,  di.− −

‘Arszlan ezt a fehérderes lovat lovagolván harcba megy. ... Amikor a harc véget ér, Arszlan a fehérderes 

lovat meglovagolván hazatér, és a fehérderes  lovat a padisah palotája melletti  oszlophoz kötve, a házba 

bemegy. ... Éjjel a padisah is visszatér a harcból. A kapun belépve az oszlophoz kötözött lovat meglátván, 

középső lányától kérdi:

− Ez milyen ló? − mondja.

− Ez a mi lovunk, vejed ím ezt a fehérderes lovat lovagolván tért haza − mondja.’

//A mesében szereplő egyéb lovak:

1.  − ... Sin kiyäügä äyt, di, änä minem abzardan altï kola lï ala biyägä atlanïp, irägä ul da sugïška ïgïp karasïnč č  

äle, di, ... Yarar. Arslan altï kola lï ala biyägä atlanïp šähär itenä ätle ïktï da atïnnan töšte. Šul arada atïnïñč č χ č  

ayagïn bäyläp yïktï da suyïp, iten, tiresen wak kïna itep turap, šul tirägä tarattï. It isen sizep šul tirägä ïyïldïĵ  

košlar  isäbe isabï yuk. Bu äytä: „Äydägez, košlar, tuygan ï ašagïz, bügen ašagïz, bügen sezgä ber bäyräm− χ č  

bulsïn”,  di.−
’−... Te a vejnek mondd, mondja, ím az én istállómból hatöles tarka kancát meglovagolván holnap ő is próbáljon, 

ím harcba jönni, mondja ... Rendben. Arszlan a hatöles tarka kancát lovagolván a város széléig ment ki, ott a 

lóról leszállt. Ekkor a ló lábait összekötve eldöntötte és leölte, húsát, bőrét apróra összevágva itt szétszórta. A 

hús  szagát  megérezvén  idegyűltek  madarak  −  se  szeri,  se  száma.  Ez  [a  legény]  mondja:  „Rajta  madarak, 

jóllakásig egyetek, ma egyetek, ma nektek ajándék legyen ez” mondja.’

2. ... − Irtägä, di tañ belän, iken e došmanga karšï ïgïp kitäbez, altï kola lï ala biyägä atlanïp ul da ïksa, bikč č č č  

ya šï bulïr ide ... Iken e könne Arslan, patša sarayïna barïp, tagïn da ber altï kola lï biyäne alïp kayta. atïnïχ č č Χ  
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belän saubullašïp, altï kola lï ala biyägä atlanïp, yänä sugïška ïgïp kitä bu. Šähär itenä ïgïp ïtü belän atnïč č č č ĵ  

suyïp, iten košlarga tarata.

’−...  Holnapra,  mondja, hajnalban a második ellenséggel  szállunk szembe, a hatöles tarka kancát  lovagolván 

nagyon jó lenne, ha ő [Arszlan] is jönne ... A második napon Arszlan a padisah palotájába menvén megint egy 

hatöles  kancát  véve  tér  vissza.  Asszonyával  elbúcsúzkodván,  a  hatöles  tarka  kancát  meglovagolva,  megint 

harcba megy ez. Amint a város határához ér, a lovat leölvén húsát a madaraknak szétszórja.’

3. Ö en e könne Arslan, babasï sarayïna barïp, patšanïñ kalgan altï kola lï ala biyäsen alïp, öyinä kayta. Xatïnïč č č  

belän saubullaša da, ala biyägä atlanïp, sugïška ïgïp kitä. Yartï yulga barïp itkä , at östennän töšep, bu atnïč ĵ č  

da yïgïp suya. Atnïñ ite belän koš-kortlarnï sïylïy da ...

’A harmadik napon Arszlan, apósa (apja) palotájába menve a padisah megmaradt hatöles tarka kancáját véve 

hazatér.  Asszonyával  elbúcsúzkodik és a tarka kancát  meglovagolva harcba megy.  Amint félútra ért,  a lóról 

leszállva ezt a lovat is eldöntvén leöli. A ló húsát madaraknak, férgeknek kínálja és ...’ [→ A lovak előhívása 

(3)]//

Čäčäk külmäk (Viráging)

at / aygïr

 A ló és a lószerszámok adományozása:

-Köne buyï ikesenä ber alma töbe öyälär bolar. 

– ... Äydä, ulïm, di, bügenge eš köneñä ak kürsätäm, … – di. Zur at abzarïna alïp kerä tegene: ber ögänχ ĵ  

tora, – bezneñ atlarga ešliyägä dä zur ul. – Menä šušï ögän bulïr siña eš akï – di kart.ĵ χ
’Egész nap ketten egy almafatuskót halomra raktak ezek.

– ... Nosza fiam, mondja, mai napi munkabéredet megmutatom … – mondja. Nagy lóistállóba viszi azt, egy 

kantár van ott – a mi lovainknak is nagy /lenne/ az. – Íme ez a kantár lesz a te munkabéred – mondja az 

öreg.’

-Tagï ber alma töbe öyälär bolar.... Iyär kürsätä bu moñarga. Tege malay selketä dä almïy iyärne, kaya  

anda kütärep at sïrtïna salïrga.

– Yarar, ulïm, di äzer bar kerep yal, it, di, kütärä alsañ da, almasañ da bu sineke bulïr, – di.χ
’Megint egy almafatuskót halomra raknak ezek. ... Nyerget mutat ez annak. Az a legény megrántani sem 

tudja azt a nyerget, hogyan tehetné fel ló hátára.

– Rendben fiam, mondja, most menjél, béredet vidd, mondja, ha fel tudod emelni, ha nem tudod, az akkor is 

a tiéd lesz – mondja.’

– Ö en e könne ... ber alma töbe öyälär tagï. ... Ber abzarnï a ïp ibärä – aygïr tora anda.č č č ĵ
’A harmadik napon ... egy almafatuskót halomra raknak megint. Egy istállót kinyit – csődör van abban.’

 A ló nagysága / ereje:

- Ber abzarnï a ïp ibärä – aygïr tora anda. Poškïrïp ibärä – bu malay ällä kaya ïgïp o a, ber ille metrč ĵ ĵ č č  

itkä.č
– Buldï-buldï, babay, yap, di. Min monïñ yanïna yakïn kilä almïym, – di.

 Yuk, yuk, – di, atka äytä kart, – sin moña timä, bu sineñ u añ bulïr aldagï köndä, di. Kil, ulïm, äzer at− χ ĵ χ  

timäs siña, – di. 

Kilä. Atïn sïpïra tege. 
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’Egy istállót kinyit – csődör van abban. Fújtatni kezd – ez a legény vajon hová repül ki, egy ötven méterrel 

odébb (ötven métert félre).

– Elég, elég, apó, zárd be, mondja. Én ennek közelébe se tudok menni – mondja.

− Nem, nem – mondja, az öreg a lónak szólt – te ezt ne érintsd, ez neked gazdád lesz a soron következő 

napon − mondja. − Gyere fiam, most a ló nem ér hozzád – mondja.

Jön. A lovat megsimogatja az.’

 A ló mint adományozó:

- Tege malay kerä, atïn ibäräĵ .  Atï aña ber yözek birä. Malay šul yözek belän genä sïzgïra – at  kilep itäĵ  

kiräk wakïtta.

’Az a fiú bemegy [egy házba], a lovat elküldi. Lova annak egy gyűrűt ad. A fiú ezzel a gyűrűvel, ha csak 

sípol (fúj) – lova jön a kellő időben.’

 A ló gazdái csontját szállítja:

- Aždaha yegetne ašïy, söyägen ašarga kušmadï inde, söyägen ašamadï. Yözegen asïp sïzgïrtuga aygïr kilep  

tä itä.  Bu aygïrnï totarga karïy – aygïr tottïrmïy tegeñärdän, bašïn birmi.  Aždaha atnïñ iyär astïndagïĵ  

sumkaga yegetneñ söyäklären sala da aygïr šunda uk ïgïp ta aba. ... Aygïr kešnäp- ïlap kaytïp kerä tegeč č ĵ  

yortka, ïgïp kitkän ide bit äle kïzlardan, šunda kaytïp kerä äzer bu.č χ
’A sárkány a legényt megeszi, a csont megevése meg nem volt engedve, a csontot meg nem ette. A gyűrűt 

fölvéve, amint sípolt rajta, a csődör már jött is. Hogy ezt a csődört megpróbálják megfogni / tartani – a 

csődör ezeknek nem engedi, fejét nem adja. A sárkány a ló nyerge alatti táskába a legény csontjait beleteszi, 

a csődör pedig rögtön elvágtat. ... A csődör nyerítve visszatér abba a házba, amelyből korábban a lánytól [a 

hős] indult (kiment), oda tért most vissza ez [a ló].’

// A mesében szereplő két másik ló:

1. – Äti, – di inde äzer patšaga, – kalanï kürep yörisem kilä minem, di, nindi kala bu bezneñ, χ
di. Minem kürgänem yuk bit äle, – di 

– Yarïy, bar, ulïm, di, yörep kayt, – di.

– Yuk, äti, di, at igep birsennär dä miña, min üzem yörim, – di.ĵ
– Yarar, alaysa bar, yör.

Birep ïgaralar moña at, üze totïp yöri inde äzer atnï. Šähärne ber äylänep ïga da kitä šähär itenäč χ č č  

ïgïp.č
Bara-bara yul belän, ki kä kalïndï, atï da arïdï inde. Monïñ atï yul buyïnda ülännär ašïy. „Kara, di, nindič  

üp ašïy bu at”, – di, belmi inde närsä ašaganïn da atnïñ.č
Yarar,  atnï  äzer  tugarïrga  kiräk  bit  inde.  Tugara  belmi.  Kesäsendä  pï agï  bula,  sbruynï  barïsïn  daχ č  

kiskäläp tugara bu. Kamïtlarïn, ïngïr aklarïn kuya ber jirgä dä üze arbasïna menep yata.... At yuk, at kitkänč  

kayadïr.

’– Apa – mondja [a hős] most már a padisahnak – szeretném a várost megnézvén bejárni, mondja, milyen 

város ez a miénk, mondja. Hiszen egyáltalán nem ismerem – mondja.

– Rendben, menj, fiam, mondja, utazz /egyet/ és térj vissza – mondja.

– Nem, apám, mondja, ha lovat befogván adnának is nekem, én magam járok / utazom – mondja.

– Rendben, ha így van, így menj.
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Kihozatnak ennek lovat,  maga vezeti  most  már a  lovat.  A várost  egyszer  megkerülve kimegy,  a  város 

határhoz kiérve.

Megy-megy  az  úton,  beesteledett,  lova  is  elfáradt  már.  Ennek  lova  az  útszéli  füvet  eszi.  „Nézd csak, 

mondja, milyen szemetet eszik ez a ló” mondja, nem tudja, hogy mit is eszik a ló.

Rendben, most már a lovat ki kellene fogni.  Kifogni nem tudja. Zsebében bicska lévén a lószerszámok 

mindegyikét elvagdosva fogja ki [a lovat] ez. A lóigát, a hátszíjpárnákat egy helyre (földre) letette, maga a 

szekérre felmenvén feküdt le. ... A ló nincs, a ló valahová elment.’

2. Moña tege kïz äytkän ide: šul ä äklärne awïzïña kapsañ, närsä bulasïñ kilse, šul bulïrsïñ dip. Xäzer buč č  

kartka äytä:

–  Babay,  di,  bar,  sin  kibettänme,  bazardanmï,  apkayt  ber  ya šï  gïna  ögän,  di,  min  ya šï  aygïrgaχ ĵ χ  

äylänerem, di.  Mine satarsïñ,  di,  patša alïr  inde,  bütän keše almas, di,  bütän kešeneñ kö e itmäs,  bikč ĵ  

kïybatlï aygïr bulïrmïn min, – di. ... Bu äzer aygïr buldï. Altïn yallï, kömeš koyrïklï šundïy matur aygïr inde,χ  

kärtinkä kebek.

’Ennek [a hősnek] az a lány azt mondja: eme virágokat ha a szádba veszed, amivé válni szeretnél, az leszel, 

mondván. Most ez [a legény]  az öregembernek azt mondja:

– Apó, mondja, menj, hogy boltból-e, vásárról-e, de hozz egy jó kantárt, mondja, én jó csődörré változom, 

mondja. Engem majd eladsz, mondja, a padisah fog megvenni, más ember nem vesz meg, mondja, más 

ember ereje nem lesz elég, nagyon drága csődör leszek én – mondja. ... Ez most csődör lett. Arany sörényű, 

ezüst farkú, ilyen szép csődör lett, az igazihoz hasonló.’

Dutan batïr (Dután vitéz)

tay

 A ló kiválasztása, jellemzői:

- ... kök aygïrnïñ öyerennän ber tay tugan ide, sin šunï totïp men, baška yaramas sïña, di. 

’... a kék103 csődör méneséből egy egyéves csikó született volt, te ezt fogván üld meg, másik alkalmatlan a 

számodra, mondja [az öreg csikós].’

- Ul хäsiyätle at bulïr. 

’Az egy különleges ló.’

 A ló megmenti gazdáját

- Yotïym dip  awïzïn  a kanda,  Dutannïñ tayï  tïpïr ïna bašlïy,  kešni,  poškïra.  Atïnïñ tïpïr ïnganïn sizep,č č č  

Dutan uyanïp kite. 

’[a boszorkány] Hadd nyelem el, mondván, száját, amikor kinyitotta, Dután csikója toporogni kezd, nyerít, 

fujtat. Lova dobogását érezve Dután felébred.’

 A ló gyorsasága:

- Tay bik šäp bara monïñ: könnän-kön atïnïñ yörešenä äyran kalïp bara. „Atïm beren e bula ak ikän”, х č č −  

dip uylïy.

103 A tatár  kük fordításakor  megtartottuk a szó elsődleges ’kék’  jelentését,  ugyanakkor  a  kük at (’kék ló’) a következő 
fordítással szerepel a szótárban: ’sivka, seraja lošad’ (TaRS 335), fordíthattuk volna tehát deresnek, vagy szürkének. Azért 
döntöttünk a ’kék’ jelentés mellett (ezt tette Agyagási Klára is a mese fordításakor – tatMa 8), mert a tatár szó jelentésmezejét 
jobban lefedi a magyar kék, mint a szürke – a tatár kük ’ég, égi’ jelentésű is. Azt is figyelembe vettük, hogy a magyarban is 
előfordul a kék mint állatszín-név (pl.: EMS 3, 642). 

169



’A csikó/ja/ nagyon gyorsan megy ennek, [Dután] napról napra lova járását csodálja. „Lovam első lesz” 

mondván gondolja.’

Äygäli batïr (Ejgeli vitéz)

at / il itmäs jiränĵ ĵ
 A ló kiválasztása, külső jellemzői:

- … miña ber ya šï at bir, – digän. Atasï Äygälinä ber at kitertkän. Äygäli ul atka mengän ikän, – atnïñ bileх  

sïnïp kitkän. Iken e at kitertkän, anïñ da bilen sïndïrgan. Šunnan soñ atasï Äygäligä: – Atlar arasïna kerep,č  

üzeñä yararlïk atnï üzeñ saylap al, – digän. Äygäli atlar tabunïna kergän. Atlar arasïnda ber tökläs, yonlï at  

bulgan ikän. il itmäs irän at ikän. Šunnan soñ Äygäli älege atka kulïn salïp karagan, at tüzgän. AtasïĴ ĵ ĵ  

Äygäligä: – Sin atlar arasïnnan iñ ya šïsïn tanïp saylap aldïñ … – digän.х
’ „ …adj nekem egy jó lovat – mondja [Ejgeli]. Apja Ejgelinek egy lovat hozatott. Ejgeli felült a lóra – a ló 

dereka megtört. Második lovat hozatott, dereka annak is megtöretett. Azután apja Ejgelinek: – A lovak közé 

menj, magadnak alkalmas lovat magad válassz – mondja. Ejgeli a lovak közé ment. A lovak között volt egy 

szőrös104 ló. Szélnél sebesebb (szél el nem éri) sárga105 ló volt. Ezután Ejgeli előbb kezét a lóra téve figyelte, 

a ló tűrte. Apja Ejgelinek: – Te a lovak közül a legjobbat felismervén ki tudtad választani … – mondta.’

 A ló rendkívüli gyorsasága:

- il itmäs…Ĵ ĵ
’Szél el nem éri’

- Monï beräü dä kürmi kalgan. Bu koš šikelle o ïp kitkän.č
’Ezt senki nem láthatta. Ez [a ló] madárként szállt.’

- Äygäli il itmäs irän belän bik tiz barïp itkän.Ĵ ĵ ĵ ĵ
Ejgeli a Szél el nem éri sárgával106 nagyon gyorsan ment.

 A ló tudja, hová kell vinnie gazdáját:

-  … atïna  üzeñ  telägän  yakka  alïp  bar  dip  sugïp  ibärgän,  atnïñ  tezgenen  bušatkan.  At  alïp  kitkän″ ″ ĵ  

Äygäline. Bara torga , bu ber ke kenä genä öygä barïp itkän.č č ĵ  … öydä ber atïn utïra ikän.χ
’…lovának  [Ejgeli]:  ″saját  kívánságod  szerinti  irányba  vigyél″  mondván  rácsapott,  a  lovat  kantárjától 

megszabadította. A ló vitte Ejgelit. Addig ment, míg egy kicsi házhoz ért. … a házban egy asszony ült.’

Kara tayak (Fekete bot)

at

 A ló adományozása:

- Bu äytä:

 Menä šulay, di, abïylar patša kïzïn almaga dip äytep kitelär, min genä barmïy kaldïm,  di.− −
Ätise äytä:

 Menä, ulïm, siña ber kara tayak, di, šul tayaknï jirgä suksañ, ni teläsäñ, šul bula,  di.− −

104 A tökläs és a yonlï is ’szőrös’ jelentésű, a hendiadiont nem tudtuk lefordítani.
105 Tatár iränĵ  ’ryžij, ryžešorstnyj’ (TaRS 766).
106 Itt a Szél el nem éri sárga ( il itmäs iränĴ ĵ ĵ ) a ló neve. A tatár mesékben a ló színe általában szerepel – ugyanakkor úgy 
találjuk, itt a lószínnév stiláris elemként is szolgál. Egyrészt a ló nevének mindhárom szava alliterál, másrészt a sárga iränĵ  
szótagszámában  és  magánhangzóiban  is  megegyezik  a  megelőző  szóval  ( itmäsĵ ).  Ha  hangulatát  szeretnénk  valahogy 
megközelíteni a ló tatár nevének, úgy Szél szülte szürke-ként fordítanánk.
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’Ez [a legény] mondja:

− Ím így,  mondja,  a  bátyok  elmentek,  mondván, hogy a padisah lányát  elhozzák, én meg nem menve, 

maradtam − mondja.

Apja mondja:

− Ím fiam, neked egy fekete bot, mondja, ezt a botot a földhöz ütve, amit kívánsz, az lesz − mondja.’

 A ló előhívása:

- Taz, čïgïp, kara tayaknï suga − ber ak at kilep čïga. Atlanïp kitä ...

’Taz kimenve, a fekete botot /a földhöz/ üti − egy fehér ló jön elő. Lovagolva megy ...’

 A feladat és végrehajtása:

-  Šul tirädä bulgan, di, ber patša. Bar ikän, di, anïñ ber matur kïzï. Ul patša tirän čokïr kazïtkan, šundïy  

χäbär taratkan:

− Kemneñ atï šušï čokïrdan sikerep čïga, šuñar kïzïmnï biräm, − digän.

’Ezen a vidéken van, mondja, egy padisah. Van, mondja, annak egy szép lánya. Az a padisah mély gödröt 

ásat, emígy kihirdeti:

− Akinek a lova ebből a gödörből kiugrat, annak adom lányomat − mondván.’

- Bargan köygä atïn sikertä, at čokïrnï sikerep uza.

’Ügetve lovát ugratja, a ló a gödröt átugorja.’

//A mesében szereplő egyéb lovak:

-  Ike-ö  ki  kunakta bulgannïñ soñïnda Taz patšanïñ üzen dä kunakka akïra.  Babasï  moñar ike troyka atč č č  

jikerä, ... Kaytïrga ïgalar. Kayta torga , bolar ber boz östendä kilep kerälär. Patšanïñ atlarï tayïp yïgïla. ... Tazč č  

kï kïra patšaga:č
 − Äydä, babay, nišläp kalasïñ, sinnän uzïp kitäbez bit!  di.−

Patša äytä:

 Bezneñ atlar bara almïy, atlarnïñ dagasï yuk,  di.− −
Šunda Taz kara tayaknï kiterep suga, böten korallarï belän timer e kilep ïga. Atlarnï dagalïy da, bolar kaytïpč č  

kitälär.

’Két-három éjjel, miután vendégségben voltak, Taz a padisahot magát is vendégségbe hívja. Apósa (apja) erre 

két  trojka lovat  befogat  ...  Elindulnak,  hogy hazatérjenek.  Amint  hazafelé  tartanak,  ezek egy jeges  felszínű 

/földre/ értek el. A padisah lovai elcsúsznak /csúszván elesnek/ ... Taz kiabál a padisahnak:

− Nosza, apa, miért maradsz el, hiszen elhagyunk / megelőzünk téged! − mondja.

A padisah mondja:

− Lovaink nem tudnak menni, a lovaknak nincs patkója − mondja.

Ekkor Taz a fekete botot a földhöz üti, teljes szerszámzattal együtt kovács jön elő. A lovakat megpatkolja és 

ezek hazatérnek.’//

Korčañgï tay (Viszketeg csikó)

tay

 A ló adományozása:
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- Menä ber zaman il-dawïl kuzgala.... Taz aptïrïy moña: „Närsä ikän bu?”  di. Kurkïp ta kirä inde. ... niĵ −  

bulsa, šul bulïr dip sikerep tora da, korïk belän kizänep suga da. Korïk belän suguï bula, monïñ yanïna kilep  

töšä ozïn ä le ber atïn. Taz monï akïrtïp kïynïy, tege atïn moñar yalïna bašlïy:č č χ χ
 Sin mine kïynama, min sineñ solïñnï tañ atkan ï üsterep jitkeräm, di. Annan soñ sineñ nuža wakïtïñ bulïr− č  

ber zaman, menä min siña biräm ber ä  börtegemne, di, šul ä  börtegenä ut törterseñ, janïña ni kiräk, šulč č č č  

bulïr,  di.−
’Ím, egyszerre szél-vihar támad. ... Taz megzavarodva ettől: „Hát ez meg mi?” − mondja. Megijed már. ... 

ahogy lesz, úgy lesz, mondván, felugrik és botjával lendítve üt is. Botjával ahogy ütne, emellé leereszkedik 

egy hosszú hajú asszony. Taz ezt erősen üti, az az asszony ennek könyörögni kezd:

− Te engem ne üss, én a te gabonádat, mire hajnal lesz, kinövesztem, mondja. Azután, egy /olyan/ időre, 

amikor neked kell majd, ím, én neked adom egy hajszálamat, mondja, e hajszálat, ha megnyújtod, amit 

kívánsz (lelkednek ami kell) úgy lesz − mondja.’

 A ló előhívása:

- ...  tönlä išek aldïna čïga da tege čäčkä ut törtä bu. Šul wakïtta moñar iyärlängän ber tay kilep töšä.  

Iyärendä kamčïsï da bula.

’...  éjjel az udvarra107 kimegy és azt a hajat meggyújtja ez. Ekkor egy felnyergezett csikó ereszkedik le. 

Nyergén korbácsa is van.’

 A ló képességei:

- Repülni tud:

- O alar-o alar, dön’yadan bötenläy yuk bulalar.č č
’Repülnek, repülnek, a világból egészen eltűnnek.’

- Beszél:

[→ Párbeszédek II.]

 Megpatkolása:

-  Böten timer elärne jïyïp daga yasarga kuša. Jide kön matašïp, barï ber ayagïn gïna dagalap kuyalar.č  

Böten ešne betergän e biš atna gomer ütep kitä. Taynï dagalap kuydïlar. ... Atlanïp ïgïp kitä. Tay abïpč č č  

kitkän uramda tup töškän šikelle okïrlar kazïlïp kala. Böten alïknïñ ise kitä: „Bu nindi äl bu?”  dip.č χ χ −
’Az  összes  kovácsot  összegyűjtvén  megparancsolja  [a  padisah],  hogy  készítsék  a  patkót.  Hét  napig 

próbálkozván csupán egy lábát patkolják meg. Az egész munka befejezéséig öt hét (öt hét élet) telik el. A 

csikót megpatkolták. ... Kilovagol. A csikó kivágtat, az utcán mintha lövegek esnének, gödrök ásódnak. Az 

egész nép eszét veszti: „Hát ez mi lehet” mondván.’

 Az aranymadár megszerzése:

- Bolar barïp jitälär, di, ber diñgez buyïna. Diñgez buyïnda bik zur, bik biyek ber tiräk üskän bula. Šul  

tiräkneñ o ïnda ber koš oyasï bula, di. Šul koš oyasïnnan ö  törle jep asïlïnïp tora, di: berse kïzïl, berseč č  

yäšel, berse zäñär.

Tay äytä, di, äzer yegetkä: ...χ
’Ezek menvén elérnek, mondja, egy tenger partjára. A tenger partján nagyon nagy, nagyon magas topolyafa 

nőtt. E topolyafa tetején egy madárfészek van, mondja. E madárfészekről háromféle fonal lóg le, mondja, 

egyike vörös, egyike zöld, egyike égszínkék.

107 išek aldï ’udvar (házajtó előtti tér)’ (tatWD 13).
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A csikó szól, mondja, most a legénynek: ... [→ Párbeszédek II. 4.]’

 A negyven kanca megszerzése:

- Ö  könnän soñ, tañ aldïnnan barïp jitälär bolar. Timer išekle bik zur taš saray bula bu. Išekläre bar dač  

yozaklangan. Yanïnda berkem dä bulmïy.  ittäräk ber bik zur tiräk üskän ikän. Kor añgï tay tazga šulČ č  

tiräkkä menärgä kuša. ... Taz menep utïra aga ka. Tay tiräli abïp äylänä dä tibep torïp jibärä išekkä kušč č  

ayagï belän. Išek beraz yarïla. Iken eläy äylänep kilep tibä. Ö en e tibügä išek a ïlïp kitä. Barïp kerä däč č č č  

aygïrlar belän sugïška bašlïy bu. Taz karïy, taynïñ uñ yagïnnan kan ïkmagan. „Eš jaylandï”,  dip, kulïnč −  

abïp sikergäli bu. Sikergäli torga  botagï sïnïp, yïgïlïp töše bu Taz. Tay abïp kilä dä: „Men tizräk, yünsez,č č č  

beterälär  bit  üzeñne”,   dip,  Taznï  yañadan  aga ka menderep  jibärä.  Tay  kabat  kerep  kitä.  Kalgan− č  

yegerme baš aygïrnï üterä dä kïrïk baš biyäne terkäp alïp ïga. Bik šäp ber biyä bula alar arasïnda. Taznïč  

šuña atlandïra da üze arttan kuïp kayta.

’Három nappal később, hajnal hasadtakor megérkeznek ezek. Vasajtós, nagyon nagy kőpalota ez. Ajtajait 

lelakatolták. Mellette senki sincs. Oldalt egy nagyon magas topolyafa nőtt. A viszketeg csikó Taznak108 azt 

parancsolja,  hogy menjen fel  a topolyafára.  ...  [→ Párbeszédek II.  6.  3. 2.b)] Taz felül  a fára.  A csikó 

körülvágtatja,  megkerüli  és  páros  lábbal  rúgni  kezdi  az  ajtót.  Az  ajtó  kicsit  megreped.  Másodszorra 

megkerülvén rúg. A harmadik rúgásra az ajtó kinyílik. Bemegy és a csődörökkel harcba109 kezd ez. Taz nézi, 

a csikó jobb oldalából nem jön vér. „A dolog megoldódott”, mondván, tapsolva ugrál ez. Ahogy így ugrál, a 

faág letörvén, leesik ez a Taz. A csikó kivágtat, és „Gyorsan menj föl ügyetlen, hiszen végeznek veled” − 

mondván, Tazt újra felküldi a fára.  A csikó újra bemegy.  A megmaradt negyven vezérmént megöli és a 

negyven  vezérkancát  egybeterelve  kihozza.  Van  ezek  között  egy  nagyon  gyors  kanca.  Tazzal  ezt 

lovagoltatja meg, maga pedig [a kancákat] hátulról hajtva tér vissza.’

 Gyűrűszerzés a forró üstből:

- Taz atlana da tayga, äylänep kitä. Ber äylänä − poškïra, ike äylänä − poškïra, öč äylänä − poškira.  

Öčenče äylänüyendä yeget sikerep kazanga töšep kitä. Sikerep töšüye bula, baldaknï awïzïna kabïp alïp ta 

čïga.

’Taz meglovagolja a csikót, körbejár. Egyet fordul − fújtat, kettőt fordul − fújtat, hármat fordul − fújtat. 

Amikor harmadszorra fordul, a legény az üstbe ugorván lemerül (lemegy).  Ugorván lemerül és a gyűrűt 

szájába véve kihozza.’

o Párbeszédek:

 I. A padisah és a legény között:

-  Fadiša, siña ezmät e kiräkme?  di.− χ č −
 Kiräk, minem altï baš atïm bar, šunï ber bašïn tuydïra alïrsïñmï?  di.− −
 Tuydïrïrmïn, fadiša, minem ber ke kenä tayïm bar, šul tayïmnï sïydïrsañ, tuydïrïrmïn,  di.− č −
 Yarar, sïydïrïrmïn, di, änä bäläkäy genä ber bülmä bar, tayïñnï šunda yabarsïñ,  di.− −

’− Padisah, neked szolgáló kell-e? − mondja.

− Kell, van hat vezérménem, ennek egyikét el tudnád-e látni / táplálni tudnád-e? − mondja.

108 A tatár eredetiben tazga szerepel (kisbetűvel), ez nyilván gépelési hiba, a helyes a Tazga, hiszen ez a hős neve 
− a mondatnak másként nem is lenne értelme.
109 Itt ugyanaz a sugïš szó szerepel, amely a hős és a sárkány közötti küzdelmek esetében is az egyik összecsapási 
lehetőség.
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− El fogom látni / táplálni fogom; padisah, nekem van egy kicsi csikóm, ezt a csikómat ha elhelyezed, 

én /vezérménedet/ ellátom / táplálom – mondja.

– Rendben, elhelyezem, mondja, ím, van egy kicsinyke szoba, csikódat oda bezárhatod (be fogod zárni) 

– mondja.’

 A legény és a csikó között:

1. A ló első előhívásakor:

- Bu tay äytä:

− Atlan, abïy,  uñ yagïma suk,  sul  yagïmnan kan čïksïn,  kitäbez,  − di.  Taynïñ uñ yagïna suga, sul  

yagïnnan kan čïga. Kitälär bolar.

’Ez a csikó mondja:

− Lovagolj meg fivér, jobb oldalamra üss, bal oldalamról vér jöjjön, megyünk − mondja. A csikó jobb 

oldalára üt, bal oldaláról vér jön. Mennek ezek.’

2. A csikó aranytollat ad a hősnek:

- Ikenče könne irtä belän tay moña altïn kanat birä: „Šušï altïn kanat belän atlarnïñ östen sïpïr”, − di.

’Második nap reggel  a  csikó ennek aranytollat  ad:  „Ezzel  az aranytollal  simogasd a lovakat  (lovak 

tetejét)” mondja.’

3. El kell hozniuk az aranymadarat:

-   I  taykayïm,  di,  altïn  kanatnï  kürgännär bit,  inde  nišlärbez,  äzer miña šunïñ altïn  košnï  alïp− χ χ  

kaytïrga kuša fadïša, ni ek alïp kaytïrbïz ikän?  di.č −
Tay äytä:

 Kurïkma, yeget,  di,  alïp  kaytïrbïz,  tik  bezgä ö  könlek yulga rizïk  kiräk bulïr,  ö  könnän kaytïp− č č  

jitärbez, di. Ägär dä šul wakïtta kaytïp jitmäsäk, betkänebez bulïr, padiša bezne kötmäsen,  di.−
’− Aj csikócskám, mondja, bizony az aranytollat meglátták, mit tegyünk már, most nekem a padisah azt 

parancsolja,  hogy azt  az aranymadarat  elhozzam, hogyan  hozhatnánk el  (hogyan  kell  elhoznunk) − 

mondja.

A csikó mondja:

− Ne félj, legény, mondja, el fogjuk hozni, csak nekünk háromnapi útra való étel kell, három nap múlva 

visszaérünk, mondja. Ha pedig ennyi idő alatt vissza nem érnénk, végünk lesz, a padisah bennünket ne 

várjon − mondja.’

4. Az aranymadár fészkénél:

-  Menä, yeget, men šul aga nïñ bašïna, šunda asïlïnïp torgan ö  jep bulïr, di. Menä siña kay ï, di. Šul− č č č  

jeplärneñ yäšelenä, zäñärenä timä, di, kïzïlïn kisep al da töš, di, oyaga kagïla kürmä,  di.−
Taz menep kitä  dä kïzïl  jepne kisep alïp kesäsenä sala da töšä.  Atlana da kaytïp  kitälär.  Kaytkan  

agïnda Taz äytä:č
 I , tay, bez jep kenä alïp kaytabïz bit, di. Fadiša bezne yañadan jibärmäsme? Koš kaldï bit,  di.− χ −

Tay äytä:

 Küp kurïkma, di, altïn kanatlï koš küptän kesändä inde sineñ,  di.− −
’Ím legény, menj fel ennek a fának a tetejére (koronájára), ott felfüggesztve három fonál lesz, mondja. 

Ím neked /egy/ olló, mondja. E fonalak zöldjét, égszínkékjét ne érintsd, mondja, a vörösét pedig elvágva 

hozd le, mondja, a fészekhez hozzá se érj − mondja.
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Taz felmegy és a vörös fonalat levágja, zsebébe teszi és lemegy. Lovagolván visszaindulnak. Amikor 

mennek vissza, Taz mondja:

− Aj,  csikó,  hiszen csak egy fonalat  viszünk vissza,  mondja.  A padisah bennünket  újra  nem fog-e 

elküldeni? Hiszen a madár ottmaradt − mondja.

A csikó mondja:

− Semmit se félj, mondja, az aranytollú madár már rég a te zsebedben van − mondja.’

5. Egy tengerentúli padisah lányát is el kell hozniuk:

- − Äy taykayïm, di, menä bezge nindi awïr eš birde bu, di. Šundïy sähärdä Almas patšanïñ Yoldïz atlï  

kïzï bar ikän, ni ek alïp kaytïrbïz inde anï,  di.č −
− Hi, yeget, di, anïñ monïsï äle uyïn gïna, soñrak bulïr äle duyïnnarï, di. Anï alïp kaytïrbïz, di. Bez  

kuškannï gïna ešläsen. Menä bezgä närsä kiräk: ul bezgä ber karab yasatsïn. Diñgez belän barasï, di.  

Karabta unike zal bulsïn, unike zalda unike sägat’ bulsïn, ul sägat’lärneñ unikese dä gel-gel unikegä 

jitep tuktagan bulsïnnar, di. Karabnïñ yörgän tawïšï išetlerlek bulmašïn, annarï jide könlek azïk kiräk,  

 di.−
’Aj, csikócskám, mondja, ím nekünk milyen nehéz feladatot adott ez [a padisah], mondja. /Egy/ ilyen 

városban, azt  mondják, Almasz padisahnak Joldiz nevű lánya  van, hogyan  fogjuk már őt elhozni − 

mondja.

− Hej legény, mondja, ez még csak játék, később jön még a java, mondja. Azt elhozzuk, mondja. Csak 

tegye meg [a padisah], amit parancsolunk. Ím nekünk kell valami: az [a padisah] készíttesen nekünk egy 

hajót. Tengerjárót, mondja. A hajón tizenkét terem legyen, a tizenkét teremben tizenkét óra legyen, az 

óráknak mind a tizenkettője mindig-mindig tizenkettőhöz érve megálljon, mondja. A hajónak, amikor 

jár, hangja hallható ne legyen, valamint hét napra élelem kell − mondja.’

6. A negyven kanca elhozása:

- 6.1. A padisah és Joldiz párbeszéde:

− ... bezneñ ätineñ siksän baš atï bar: kïrïk bašï aygïr, kïrïk bašï biyä. Alar bik usallar, di. Ul aygïrlar  

yanïna beräü dä kerä almïy, alar kergän ber kešene bärep üterälär, ...

’... a mi apánknak nyolcvan vezérlova van: negyven vezércsődör, negyven vezérkanca. Azok nagyon 

gonoszok, mondja. Azokhoz senki sem tud odamenni, a hozzájuk menő embert vervén megölik ... ’

- 6.2. Joldiz és Taz párbeszéde:

 − Kïrïk bašï aygïr, kïrïk bašï biyä, šul kïrïk baš biyäne kïrïk baš aygïrdan ayïrïp monda alïp kaytïrga  

kiräk.

’  /Van/ negyven vezércs dör, negyven vezérkanca, e negyven vezérkancát a negyven vezércs dörr l− ő ő ő  

leválasztva ide kell hozni.’

- 6.3. Taz és a csikó között:

- 6.3.1. A feladat elmondása:

 − I , taykayïm, di, šundïy-šundïy atlarnï alïp kaytïrga kuštï,  di.χ −  ...

 − I , yeget,  di, tay äytä,  minem kiräk bulïr könnärem alda äle, di. Yarar, barïrbïz, tik min kuškannïχ − −  

jirenä  jitkerep  ešlärseñ,  di.  Dürt  ayagïma dürt  daga kiräk.  Jitmešer  potlï  uyïnnan daga yasatsïn.č  

Muyïnïma  jitmeš  potlï  ïlbïr  yasatsïn,  di.  Annan  soñ  patša  kägaz’  yazsïn:  „Alïp  kaytsañ,  äytkänč  

süzemnän taymam”, dip äytsen,  di.−
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’− Jaj, csikócskám, mondja, azt parancsolta, hogy ilyen és ilyen lovakat hozzak − mondja. ...

− Jaj, legény, mondja, a csikó szól − most jött el az én időm / ezek lesznek már a nekem kellő napok, 

mondja. Rendben, elmegyünk, csak ha parancsaimat teljességgel végrehajtod, mondja. Négy lábamra 

négy patkó kell. Hetven-hetven pudnyi110 öntöttvas patkót készíttessen. Nyakamra hetven pudos láncot 

készíttessen, mondja. Aztán a padisah papírt írjon: „Ha elhozod, /ki/mondott szavamtól el nem térek” 

mondván szóljon − mondja.’

- 6.3.2. Útban a lovakért.

- a)  Uñ yagïma suk, sul yagïmnan kan ïksïn, di, min kuzgalïp kitkändä küzeñne yom,  di tay.− č −
’Jobb oldalamra üss,  bal  oldalamról vér  jöjjön, mondja,  amikor én elindulok, szemedet csukd be − 

mondja a csikó.’

- b) −Bar äle, šunda men, di. Min kerep kitärmen dä beraz torgač čïgarmïn, di. Uñ yagïmnan kan čïksa,  

yanïma töšärseñ, bäχilläšerbez, minem betkänem bulïr, − di.

’Menj most, ide menj fel, mondja. Én be fogok menni, egy kicsit /bent/maradok, aztán ki fogok jönni, 

mondja.  Jobb oldalamról  ha vér  jönne,  mellém ereszkedj  le,  egymástól  elbúcsúzunk, az  lesz  az  én 

végem − mondja.’

- 7.  I , taykayïm, nišlärbez inde, di. Menä šundïy-šundïy ešlär kuštïlar bit,  di Taz.− χ −
 Ni ek tä alïp ïgarbïz,  di tay äytä.  Tik min äytkänne tïñla, di. Fadiša zur mäydan äzerläsen,− č č − −  

böten šahärdäge alïk jïyïlsïn, di. Kazan urtada bulsïn, di. Sin atlanga , min mäydannï ber märtäbäχ č  

äylänep  ïgarmïn   poškïrïrmïn,  di,  iken e  äylänermen   poskïrïrmïn,  ö en e  äylänermen  č − č − č č −  

poškïrïrmïn, di.  Ö en e äylänüyemdä, sin sikerep töšärseñ, di.  Kurkïp sikermä, kazannïñ suï suïnïpč č  

betkän bulïr,  di.−
’Jaj csikócskám, mit tegyünk már, mondja. Ím, hát ilyen és ilyen dolgokat parancsoltak − mondja Taz. – 

Akárhogyan is, ki fogjuk hozni − mondja a csikó, szól. Csak hallgass arra, amit mondok, mondja. A 

padisah  nagy teret  készíttessen,  az  egész  városbeli  népet  gyűjtesse  össze,  mondja.  Az üst  középen 

legyen, mondja. Ahogy te meglovagolsz, én a teret egyszer megkerülöm − fújtatok, mondja, másodszor 

kerülöm − fújtatok, harmadszor kerülöm − fújtatok, mondja. Amikor harmadszorra kerülöm, te ugorj 

bele, mondja. Ne félj ugrani, az üst vize addigra már kihűl − mondja.’

 III. A padisah és felesége között:

- Ni ek tä beterik bez monï,  di.č −
Fadiša äytä:

 Ni ek itäbez soñ?  di.− č −
 Yasatïyk siksän iläk kerešle ber kazan. Saldïrïyk šuña kïrïk iläk söt, kïrïk iläk su, di. Šunï kaynatïp− č č č  

ïgarïyk, di. Kaynatïp ïgarga tïn, min kazanga altïn baldagïmnï salïrmïn, šunï alïp ïgarga kušïyk, di.č č č č  

Ul kazanga töšep jitä almas, pešep ülär,  di.−
’– Valahogyan végezzünk mi ezzel − mondja.

A padisah mondja:

− Aztán hogyan csináljuk? − mondja.

− Készíttessünk nyolcvan vödör nagyságú üstöt. Tetessünk bele ebbe negyven vödör tejet, negyven 

vödör  vizet,  mondja.  Ezt  forraljuk  föl,  mondja.  Amikor  fölforr,  én  az  üstbe  beledobom  az 

110 pud – orosz pud ’pud <40 orosz font, 16.38 kg>’ (OMSZ II. 366).

176



aranygyűrűmet, /és/ parancsoljuk azt, hogy ezt vegye ki, mondja. Az [Taz] az üstbe leereszkedni nem 

tud, megfőve / megsülve meghal − mondja.’

//A mesében szereplő további ló:

Bik ya šï biyäne iyärläp alïp kilergä kuša. Kazannï yañadan kaynatïp ïgaralar. Fadiša biyägä atlanïp, Taz kük,χ č  

ö  tapkïr äylänep kilä dä, ö en esendä kazanga sikerep töšä. Töšep tä jitmi, söyäkläre taralïp pešep tä ïga.č č č č
’Megparancsolja, hogy egy nagyon jó kancát felnyergelve hozzanak. Az üstöt újból felforrósítják. A padisah a 

kancát meglovagolva, Tazhoz hasonlóan, háromszor körbekerül, és harmadszorra beleugrik az üstbe. Még le sem 

ért, csontjai szétoszlódva megfőve / megsülve jönnek fel (ki).’//

Kötüče malay (Pásztorfiú)

tay / aygïr

 A ló kérése, keresése, kiválasztása. A ló külseje:

- Berwakït bu ätisenä äytä:

– Tay alïyk äle, äti, dir. Üzem karap üsterep idem, uynarga da ya šï bulïr, – dir.χ
Mašinaga utïrïp bolar alpawït kïrlarïna, kötülärenä tay ezlärgä baralar. … Tik malayga ätise kürsätkän  

taylarnïñ berse dä ošamïy.

–  Siña  altïn  tay  kiräkmeni  inde?  –  dir  ätise.  Šulay  kïrdan-kïrga,  kötüdän-kötügä yöri  torga , alpawïtč  

kötüyendä ber tayga küze töšä malaynïñ. Sälämä genä, üze kor añgï, betläp betkän, karalïk ta tügel.č
– Äti, menä šul taynï alïyk miña, – dir malay.

Patša aptïrap:

– Monïñ niye bar? Betlep betkän. Yuk, monï almïybïz. Bu kaytïp ta itä almas, ülär, – dir.ĵ
– Šunï alïyk ï, ätiyem. Baškasï  miña ošamïy.  Min anï terekömeš maylarï  sörtep tärbiyälär idem,   dirč −  

malay.

Yarar.

’Egyszer csak ez [a padisah fia] apjának mondja:

– Egyéves csikót vegyünk most, apa – mondja. – Magam próbálom felnevelni, játéknak is jó lesz – mondja.

Autóba111 ülvén ezek a földbirtokos mezeire, nyájaihoz a csikót keresni mennek. … De a fiúnak az apja 

mutatta csikók egyike sem felel meg.

– Neked talán arany csikó kellene? – mondja az apja. Így mezőről-mezőre, nyájról-nyájra ahogy jártak, a 

birtokos nyájában egy csikóra esett a fiú szeme. Megviselt, maga rühes, eltetvesedett, nyugta sincs.

– Apa, ím ezt a csikót vegyük meg nekem – mondja a fiú.

A padisah megzavarodván:

– Ennek mije van? Eltetvesedett. Nem, ezt nem vesszük meg. Ez a visszautat sem tudja megtenni, meghal – 

mondja.

– Bárcsak ezt vennénk meg, apám. Másik nekem nem felel  meg. Én azt higany vajjal / olajjal /  zsírral 

súrolva nevelem – mondja a fiú.

Rendben.’

 A ló megvásárlása:

111 tatár mašina (orosz jövevényszó): ’1) mašina, 2) avtomobil’, 3) poezd’ (TaRS 365).
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- – Menä ber tayïñnï aldïk, küpme tülibez siña monïñ ö en? – dilär alpawïtka.č
– Ä-ä, min anï, – dir alpawït, – küptän äytkän idem inde kötü elärgä suyïp tašlagïz, böten kötüneñ yämenč  

ibärep tora dip. Äle dä suzmagannar ikän, yünseylär, dir. Min sezneñ kebek ĵ χörmätle patšadan monïñ ö enč  

tügel, yaχšï taylarïma da ber tiyen dä almïym, dir. Zinhar, iñ yaχšï taylarïm arasïnnan saylap alïgïz. Ul  

miña dan gïna kiterer, – dir alpawït.

– Akčasïz almïybïz, – dip, yöz sum akča tülilär dä kitep balalar.

‘– Íme, egy csikódat vettük, mennyit fizetünk neked ezért? – mondják a birtokosnak.

– Áá, én azt – mondja a birtokos – hányszor elmondjam a pásztoroknak, hogy levágván dobják el, az egész 

nyáj  szépségét  kikezdi,  mondván.  De  hát  ezek  le  nem  ölték,  ügyetlenek  –  mondja.  –  Én  a  hozzátok 

hasonlóan tisztelt padisahtól ezért nem, de még a jó csikóimért sem veszek el egy fillért sem – mondja. 

Legyetek  szívesek,  a  legjobb  csikóim közül  válasszatok.  Az  nekem  csak  jó  hírnevet  hoz  –  mondja  a 

birtokos.

– Pénz nélkül nem vesszük meg – mondván, száz rubel112 pénzt fizetnek és elmennek a fiúék.’

 A ló elszállítása:

- Alpawïtnïñ kötüyennän ayïrïp alïp, mašinanï pï ratmasïn dip, torïpša äyep, mašinaga audarïp salalar buč ĵ  

sälämä taynï. Bik ke kenä dä bula bu, sïya mašïnaga.č
’A  birtokosnak  nyájától  elkülönítvén,  a  kocsit,  hogy  be  ne  piszkolja,  mondván,  nagy  kender-takarót 

leterítvén, a kocsira görgetvén felteszik ezt a megviselt csikót. Nagyon kicsi lévén ez belefér a kocsiba.’

 A ló gyógyítása:

-Alïp kayttïlar taynï, konyušnyaga yabïp kuydïlar. Malay šunda üzenä urïn tüši. Aptekadan barïp darular  

alïp kayta. Taynï darulïy-darulïy tämam tözätä, arulïy bit. Ya šï taydan da šäp tayga äylänä bu.χ
’Hazaviszik  a  csikót,  lóistállóban  letakarják.  A  fiú  itt  magának  ágyat  vet.  Menvén  a  gyógyszertárból 

orvosságot  hoz. A csikót kúrálja-kúrálja,  folyton (egészen) gyógyítja,  nagyon tisztítja.  A jó csikóknál is 

gyorsabbá változik ez.’

- … at ta kapkadan koš kebek atïlïp ïgïp kitä.č
’…a ló meg, a kapuból, mint a madár, fölugorván kiment.’

 A ló beszélni kezd:

- Tay äzer ö  yäšenä itä. Menä ikmät: tay inde malay belän keše ä söyläšä. Baška keše belän söyläšmi,χ č ĵ χ č  

barï monïñ belän genä.

’A csikó most három éves lett (három évet elérte). Ím csoda: a csikó már a fiúval emberként beszélget. Más 

emberrel nem beszélget, csak ezzel.’

 A ló olyan tanácsokat ad, amelyekkel a fiú harcban győzedelmeskedik, valamint elnyeri a padisahságot:

- [→ Párbeszédek III. IV.]

o Párbeszédek:

 I. A ló és gazdája között:

1. A mostohaanya leleplezése:

- Berwakït malay ukudan kaytka , tay yanïna kersä, äytä bu tay moña:č
– Šulay-šulay, dir, yäš äniyeñ fälän yeget belän yöri ätiyeñ öydä yukta, dir. Bügen fälän wakïtta kilde, fälän  

wakïtta kitte yeget, – dir.

112 A tatár sum a TaRS szerint ’rubl’’ jelentésű (TaRS 491), Bálint ’rúbel (papír rubel)’ jelentést ad (tatWD.377).
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’Egyszer, amikor a fiú az iskolából hazaér, amint a csikó mellé ér, azt mondja ez a csikó neki:

– Így és így, mondja, mostohaanyád egy bizonyos ifjúval jár, amikor apád nincs otthon, mondja. Ma egy 

bizonyos időben jött, egy bizonyos időben ment az ifjú – mondja.’

- Šulayga itep, tay malayga ni ä märtäbälär äytte: „Bügen dä kilde, ki ä dä”, – dip.č č
’Így tévén, a csikó a fiúnak hányszor mondta: „Ma is jött, tegnap is” mondván.’

2. Az elpusztítás elhárítása:

- … malay ukudan kayta. Tayï yanïna kerä. Tay küz yäše belän keše ä yïlïy.č
– Nik yïlïysïñ, taykayïm? – dir malay.

– Yïlamas idem, mine irtägä suyalar, – dir.

– Kem suya? Min sine berkemnän dä suydïrtmïym, – dir malay.

–  Sin,  –  dir  tay  –  karïšïp  kïna  buldïra  almassïñ.  Bügen  bik  küp  ak a ästärläp  kuy.  Yözärleklärne,č χ  

ikeyözärleklärne, dir. Astan kiyärgä ber kiyem ästärläp kuy. Östänχ  kiyärgä ärbi kiyem dä ästärlä, dir.χ χ  

Kesäñä patšalïk pi äten tïk, dir. Ašarga-e ärgä azïk al, pistolet tïk. Irtä belän sin kitärseñ ukïrga, dir. Alarč č  

ukïtu ïña äytep kuyarlar, sine ibärmäskä dip, dir. Sin mäktäpkä barga , äleñ kitep yïgïl, bašïm awïra dip.č ĵ č χ  

Ukïtu ï küpme äytsä dä išenep ukïrga totïnma, dir. Ul sine bik kïstar. Ä alar, aranga kerep, minem bašïmač č  

yögän kiyerterlär, dir. Min kišnäp ibärermen siña išetelerek itep. Suya torgan töškä alïp kilelär. Šul wakït,ĵ  

ayagïmnï bäylärgä totïnganda, min tagïn kešnärmen, dir. Sin šul ak mäktäptän ïk ta, öygä ap, dir. Tizč č č  

genä kiyemnäreñne kiyep al  da, pistolet  tïk.  Muyïnïma pï ak kuyganda, min tagïn keškärmen,  dir.  Sinč  

minem muyïnïma kil dä yat. Suymagïz digängä ätiyeñ karšï kiler, sin „ber uram äylänep kalïym äle” dip 

äyt. Aña riza bulmasa, yortta gïna bulsa da äylänim dip sora. Aña da riza bulmasa, yort urtasïna bagana  

utïrtïp, kul’sa kertik, kul’saga ïlbïr tagïyk, ber o ïn aygïr muyïnïna bäylik dip äyt. Miña menep atlangač č č 
ber  äylänerseñ,  ike  äylänerseñ,  ö  äylängä , katï  kï kïrïp,  kükrägemä ber  nagayka belän  bar kö eñäč č č č  

sugarsïñ. Ut ïgar, ïlbïr özelep kitär, min kapkadan atïlïp ïgïp kitärmen. Tik sin nïk itep yalïma yabïš, –č č č  

dir.

’…a fiú az iskolából hazatér. A csikóhoz bemegy. A csikó szeme könnyes, ember módján sír.

– Miért sírsz, csikócskám? – mondja a fiú.

– Nem sírnék én, de holnap megölnek – mondja.

– Ki öl meg? Én téged senki által megölni nem engedlek – mondja a fiú.

– Te – mondja a csikó – ellenszegülvén nem tehetsz semmit. Ma összekészítvén nagyon sok pénzt tegyél el. 

Százasával,  kétszázasával,  mondja.  Alulra  kifeszítendő, egy ruhát  készítvén tégy.  Tetejére kifeszítendő, 

harci  ruhát  készíts  ki,  mondja.  Zsebedbe királyi  (padisahság)  pecsétet  dugj  –  mondja.  –  Enni-innivaló 

táplálékot végy, pisztolyt dugj el. Holnap te menj tanulni, mondja. Azok tanárodnak mondván meghagyják, 

hogy téged el ne engedjen, mondván – mondja. Te az iskolába ahogy beérsz, magadat elhagyván (erődet 

kimenvén) ess el, fejem fáj, mondván. Ha a tanár bármit is mond, levetkőzvén, a tanuláshoz hozzá ne fogj. 

Az [a tanár] téged nagyon ösztönöz. Azok pedig az istállóba bejővén fejemre kötőféket szorítanak, mondja. 

Én nyeríteni kezdek neked hangosan. Hogy megöljenek, előre hoznak. Akkor, hogy lábamat összekötözzék, 

lefognak,  én  megint  nyeríteni  fogok,  mondja.  Te akkor  az  iskolából  menj  ki  és  szaladj  haza,  mondja. 

Gyorsan  ruháidat  vedd  és  a  pisztolyt  kösd  fel.  Amikor  nyakamhoz  kést  tesznek,  én  megint  nyerítek, 

mondja. Te a nyakamhoz jöjj és feküdj le. Amikor azt mondod, ne öljétek meg, apád ennek majd ellenáll, te 

„egy utcát még hadd kerüljek” mondván szólj. Ha abba bele nem egyezik, akkor azt kérd, hogy csak a 

179



házban egyet hadd kerülj. Ha ebbe sem egyezik bele, akkor a ház közepén egy oszlopot állítván, gyűrűt 

bevivén,  a  gyűrűbe  láncot  fűzzünk,  az  egyik  végét  a  csődör  nyakához kössük,  mondván szólj.  Énrám 

fölszállván,  lovagolva  ha  egyet  fordulsz,  ha  kettőt  fordulsz,  a  harmadik  fordulásnál  keményet  kiáltván 

szügyemet egy korbáccsal, amennyi erőd csak van, üsd meg. Szikra lobban (tűz jön), a lánc elszakad, én a 

kapuból kiugrom. Csak te sörényembe erősen kapaszkodjál, mondja.’

3. Jó tanácsok és elválás:

- Zur urmanga barïp kerälär. Šunda o rïy söyäklär. At äytä:č
– Bu yulbarïs söyäge, dir. Ber tešen al, – dir.

… Tagïn baytak baralar, tagïn söyäk o rïy.č
– Monïsï arslan söyäge, ber tešen alïp kesäñä tïk, – dir at.

… Bolar, bara torga , alanlïkka kilep igalar. Ber yort kürenä. Üzgä patša inde bu.č č
– Xäzer inde ayïrïlabïz bez – dir at.

Malay yïlïy:

– Min sinnän baška kaya baram – dir.

– Ak añ bar äle, kaygïrma, – dir tay. – Šähärgä bar da ber nomerga töš. Ašap tik yat, dir. Koyrïgïmnan öč č 

kïl alïp kal, dir. Xärbi kiyemeñne altïn iyäremä bäylä, dir. Üzeñä awïrlïk kilgä , ber kïl ütä sïzgïrïrsïñ dač  

min kilermen, dir. Sizne tašlamam, kurïkma, – dir.

’Nagy erdőbe érnek. Itt csontokat találnak. A ló mondja:

– Ez tigris csontja, mondja. – Egy fogat végy /ki/ – mondja.

… Megint elég sokat mennek, megint csontot találnak.

– Ez oroszlán csontja, egy fogat kivéve, zsebedbe dugd – mondja a ló.

… Ezek addig mentek, míg egy tisztásra nem értek. Egy ház látszik. Egy másik padisah /birodalma/ már ez.

– Most már váljunk el egymástól – mondja a ló.

A fiú sír:

– Én másfelé (tiédtől másik) hova menjek – mondja.

– Hiszen pénzed van, most ne szomorodj el – mondja a csikó. – A városba menj, egy szobában szállj meg. 

Egyél, /aztán/ csak feküdj le – mondja. – Farkamból három szőrt vegyél el – mondja. – Harci ruhádat arany 

nyergemhez kösd – mondja. Ha nehézséged támad, egy szőrön át ha sípolsz, én menni fogok – mondja. – 

Téged el nem hagylak (el nem doblak), ne félj – mondja.’

4. A ló megjósolja a győzelmet:

- Yeget sïzgïrïp aygïrnï apkïra da äytä:č
– Bügen minem xatïn ö en sugïš bula, – dir.č
– Yarïy, – dir aygïr, – kurïkma, sin iñärseñ, – dir.ĵ
’A legény sípolván csődörét hívja és mondja:

– Ma az én asszonyomért lesz a harc – mondja.

– Rendben – mondja a csődör – ne félj, te fogsz győzni – mondja.’

5. Útba igazítja és hasznos tanáccsal látja el:

- At äytte:

– Akkoš iten ašasa keše ülä, e ke äyberlären ašasa terelä, dip. Fälän-fälän irdä bulïr ul, – dip, akkošnïč ĵ  

kayan tabarga ikänen dä öyrättä.
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’A ló azt mondta:

– A hattyú húsát ha ember megeszi, meghal, belső javát ha megeszi, feléled – mondván. – Ilyen és ilyen 

helyen található az, mondván a hattyút, hogy merre találja, azt is elmagyarázta.’

Neznay (Netudd)

at

A meseszövegben három ló szerepel, ezeket (1–3) számmal láttuk el.

 A lovak adományozása, a lovak külseje:

- (1) Olï ulï kabergä barmïy, iñ ke e enese Mö ämmätgaligä äytä: „Minem ö en äti kaberenä kor"än ukïrgač χ č  

sin bar” – di.

Yarïy, Mö ämmätgali kitä. Kaber östenä kilep utïruga, atasï sizä inde, sorïy monnan:χ
– Minem yanga kaysï ulïm kilde? – di.

– Bu min, ke e ulïñ Mö ämmätgali, – di.č χ
– Yarïy, ulïm, di, min siña miras itep timer kük at koyrïgï belän yalïn biräm, di, kiräk akta üzeñ belerseñ, –č  

di.

’A  nagy  fia  nem megy  a  sírhoz,  a  legkisebb  öccsének,  Möhemmetgalinak  mondja:  „Énhelyettem  apa 

sírjához Koránt olvasni te menj” – mondja.

Rendben. Möhemmetgali megy. Ahogy a sír tetejére ülne, apja megérzi és kérdi ettől.

– Hozzám melyik fiam jött? – mondja.

– Én vagyok az, kicsi fiad, Möhemmetgali – mondja.

– Rendben fiam, mondja, én neked örökül hagyván sötétderes113 ló farkát és sörényét adom, mondja, amikor 

kell, magad tudni fogod – mondja.’

(2) Eken e könne urtan ï abzasï äytä: „Sin, Mö ämmätgali, minem ö en dä bar inde äti kaberenä kor"änč č χ č  

ukïrga”, – di.

Yarar, kitä bu. Atasï sorïy tegennän:

– Bügen kaysï ulïm kilde? – di.

– Bu min, Mö ämmätgaliyeñ, – di.χ
 Ä, yarïy, ulïm, kilgänseñ ikän. Min siña bügen akbüz at koyrïgï belän yalïn biräm, di, kiräk akta üzeñ− č  

belerseñ, – di.

’Második  napon  a  középső  báty  mondja:  „Te,  Möhemmetgali,  helyettem  is  menj  apa  sírjához  Koránt 

olvasni” mondja.

Rendben, megy ez. Apja kérdi ettől:

– Ma melyik fiam jött? – mondja.

– Én vagyok az, Möhemmetgalid – mondja.

– Hát rendben fiam, szóval te jöttél. Én neked ma fehérderes114 ló farkát és sörényét adom, mondja, amikor 

kell, magad tudni fogod – mondja.’

(3) Yarar, ö en e könne üze ö en bara inde bu. Bu yulï atasï moña  kara at koyrïgï belän yalïn birep iberä.č č č ĵ

113 A tatár timer kük (’sötétderes’) általánosan használt lószínnev (TaRS 539), az összetétel két tagjának jelentése: timer ’vas’ 
+ kük ’kék’.
114 A tatár akbüz jelentése: ’I. mitkal’; 2. akbüz at belo-sivyj kon’’ (TaRS 28). (ak ’fehér’ + büz ’papal’nyj, blednyj, belovato-
seryj’ (TaRS 94)). Ez a lószínnév gyakran előfordul a tatár mondákban is (Urmančejev 1984).  
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’Rendben, harmadik napon maga miatt megy ez. Ezúttal apja ennek fekete ló farkát és sörényét adta.’

 A lovak előhívása (I. A harc előtt; II. A hős kilétének felfedésekor):

-  I.  (1)  Kïrga ïgu belän ber urïnda tuktïy  da,  älege timer kük atnïñ yalïn  alïp  yandïra – böten sugïšč  

korallarï belän ber at kilep ïga. Šul atka atlanïp kitä Neznay.č
’A mezőre kiérve egy helyen megáll, amaz sötétderes ló sörényét elégeti, egész harci fegyverzettel egy ló 

jön elő. Ezt a lovat meglovagolva megy Nyeznáj.’

(2) –

(3) ... kara at kïlïn yandïra. Kïlïn yandïruga korallargan kara at kilep ïga. Kara atka atlanïp kitä bu ya šïč χ  

kiyemnär kiyenep. Barïp kerä sugïška.

’...  a  fekete  ló  szőrét  égeti.  Ahogy  a  szőrt  elégeti,  felfegyverzett  fekete  ló  jön  elő.  A  fekete  lovat 

meglovagolva megy ez /a legény/, jó ruhákat hordván. Harcba megy.’ 

- II. (1–3) Neznay timer kük atnïñ yalïn yandïra, at kilep ïga, ärbi kiyemnär, polnïy koral belän. Neznayč χ  

äytä: „Minem bu ünäremä ïšanmasañ, olï kiyäweñneñ arkasïn a ïp kara, di. Anïñ arkasïnnan telep alganč  

kayïš minem kulïmda”, – di. Šunnan soñ kayïšnï alïp kiyäüneñ arkasïna kuyïp karïylar, tängä-tän kilep tora.

Iken e atnïñ yalïn yandïrgan ide, akbüz at kilep ïktï polnïy koral, ya šï kiyemnär belän. Bu yolï inde Neznayč č χ  

iken e kiyäüdän kisep alïngan kolaknï kürsättä, di.č
Šunnan soñ bu at yalïn yandïrïp, ärbi kiyemnären kiyep, mäydan urtasïna barïp kerde, di.χ
’Nyeznáj a sötétderes ló sörényét égeti, a ló előjön, harci ruhákkal, teljes fegyverzettel. Nyeznáj mondja: 

„Ha ezt az én mesterségemet el nem hinnéd, az idősebb (nagy) sógorodnak hátát felfedve (nyitva) nézd meg, 

mondja. Annak hátából hasított szíj az én kezemben van” mondja. Azután a szíjat elővéve a sógor hátához 

téve látják, test a testhez hozzáillik (megy).  A második ló sörényét  amint elégeti, fehér-deres ló jött elő, 

teljes fegyverzettel, jó ruhákkal. Ezúttal pedig Nyeznáj a második sógorról levágott fület mutatta, mondja.

Azután ennek a [fekete] lónak a sörényét égetvén, harci ruhákat hordván, a tér közepére (be)ment, mondja.’

//A mesében szereplő egyéb lovak:

I. A sógorok lovai:

- Patšanïñ ike batïr kiyäwe bulgan ikän. Šul kiyäüläre bilgelängän köngä korallanïp, ya šï atlarga atlanïpχ  

sugïška kitälär.

’Szóval a padisahnak két vitéz veje van. Ezek a vejek a jelzett napra felfegyverkezvén, jó lovakon lovagolva 

harcba mennek.’

II. Az após által adott lovak:

1. Kïzï soraga , patša birä bu ke e kiyäwenä bik na ar gïna ber biyä, Neznay biyägä atlana da, koyrïgïnč č č  

yugarï kütärtep, ešläpäse belän atnïñ artïna suga-suga uram buyïn a aba, di.č č
Yarïy, älege atnï kua birä bu.

’Miután  lánya  kérte,  a  padisah  ad  e  kicsi  sógornak  egy  nagyon  hitvány  kancát,  Nyeznaj  a  kancát 

meglovagolja és [a ló] farkát felhuzatván, sapkájával a ló hátsó részét veri-veri, utcahosszat üti, mondja.

Rendben, ezt a lovat elkergeti ez [a legény].’

2. Tagïn ike kiyäü polnïy korallanïp kitälär sugïška. Na ar gïna biyägä atlanïp Neznay da kitä.č
’Az a két sógor teljesen felfegyverkezvén megy a harcba. A hitvány kancát meglovagolva Nyeznáj is megy.’

3. Yarïy, patša birä moña bik na ar gïna ber at. Šul atka atlanïp kitä bu. Yulda bu atnï ibärä ...č ĵ
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’Rendben, a padisah ad ennek egy nagyon hitvány lovat. E lovat meglovagolván megy ez. Az úton ezt a 

lovat otthagyja ... ’//

Serle baldak (Titokzatos karikagyűrű)

aygïr 

 A ló megszerzése:

- Tagïn äytä: – Iptäš, di, bak a artïna ïgïp, tugïz adïm atla, di, šunda ber išmä bulïr, di, šul išmä yanïndač č č č  

ber kayïn üsep utïra. Kayïn yanïnda ke kenä genä okïrsïmak bernärsä bulïr, di. Tön urtasïnda ïgïp, šulč č č  

okïrnï köräk belän kazï, di, šunda timer išek bulïr. Šul timer išekne a ïp kersäñ, kara aygïr torïr, di. Ulč č  

kara aygïr altïn tešle, kömeš yallï bulïr, di. Išekne a ïp kerü belän, sul yakta yögän, uñ yakta kam ï bulïr, di.č č  

Iñ elek sin yögänne al, annarï kam ïnï alïrsïñ, di. Kam ï belän aygïrga sugïp jibär dä šul arada yögänneč č  

kigezep ölger, di. Aygïrga sugu belän, yögänne kigezep ölgersäñ, di, aygïr sineke bulïr, kigezep ölgermäsäñ,  

ul sine beterer, – di.

’Megint mondja [az álombeli hang]: – Barát / társ, mondja, a kert végére kimenvén, harminc lépést lépj ki, 

mondja, ott egy forrás lesz, mondja, e forrás mellett egy nyírfa növekszik. A nyírfa mellett kicsike nyílásféle 

lesz, mondja. Éjszaka közepén kimenve e gödröt lapáttal ásd ki, mondja, ott egy vaskapu lesz. E vaskaput 

kinyitván,  ha bemész,  fekete  csődör áll  /ott/,  mondja.  Az a fekete  csődör aranyfogú,  ezüstsörényű  lesz, 

mondja. Ahogy az ajtót kinyitván bemész, baloldalon fék, jobboldalon korbács lesz, mondja. Legelőbb a 

féket vedd, aztán veheted majd a korbácsot, mondja. A korbáccsal kezd el ütni a csődört és ugyanakkor 

szerszámold fel a fékkel, mondja. Miközben ütöd a csődört, ha fékkel felszerszámozod, mondja, a csődör a 

tiéd lesz, ha fel nem szerszámozod, az a [csődör] végez veled – mondja.’

- Könnärdän berkönne soldat, tön urtasïnda torïp, bak a artïna ïga. Tugïz adïm atlaga , tege kayïn töbenäč č č  

kilep jitä. okïrsïman ber jirne tabïp, kazïrga totïna, kilep ïga ber išek. Timer išekne a ïp jibärsä, andaČ č č  

iskitke  zur ber aygïr tora ikän, di. Kerü belän sul yaktan yögänne, uñ yaktan kam ïnï ala bu. Uñ kulïnač č  

kam ïnï,  sul  kulïna  yögänne äybätlep tota  da  aygïrga  sugïp ta  jibärä,  yögänne kigezep tä  ölgerä.  Šulč  

wakïtta aygïr telgä kilep äytä: 

’A napok egyikén a katona az éjszaka közepén felkelvén, a kert végébe kimegy. Harminc lépést amint kilép, 

kiér  annak  a nyírfának  a törzséhez.  A nyílást  egy helyen  megtalálva,  ásáshoz  fog,  kiér  egy ajtóhoz.  A 

vasajtót  amint  kinyitná,  ott  egy  hatalmas  nagy  csődör  áll,  mondja.  Ahogy  belép,  baloldalról  a  féket, 

jobboldalról a korbácsot veszi ez. Jobb kezében a korbácsot, bal kezében a féket jól tartja, és a csődört ütni 

kezdi, a fékkel felszerszámozza. Ekkor a csődör megszólalván (nyelvhez jőve) mondta: [→ Párbeszédek I.]’

 Az égben tud repülni:

- Hawadan o ïp balalar bolar. č
’[→ Párbeszédek II.] Az égben repülvén mennek ezek.’

 A ló, gazdáját átváltoztatja:

-  Yarar, soldat, tege kečkenä genä šešädän su ečep, aygïrnïñ sul kolagïnnan kerep, uñïnnan čïkkan ide,  

menä digän matur yeget buldï.

’Rendben, a katona amaz [→ Párbeszédek I.] kicsi üvegből ahogy vizet iszik, a csődör bal fülétől bemenvén, 

jobb fülétől kijött, ím, igen szép legény lett.’
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- Üze kara aygïrnïñ uñ kolagïnnan kerep, sul kolagïnnan čïga da elekke xälenä kayta, atïn urïnïna kertep,  

üze dä bülmäsenä kerep yata.

’Maga [a legény] a fekete csődör jobb fülétől bemenve, a bal fülétől kijön, és úgy néz ki mint korábban (a 

korábbi kinézetéhez visszatér), lovát a helyére beviszi, maga pedig szobájába bemenvén lefekszik.’

o Párbeszédek a csődör és a katona között:

 I. A ló megszerzésekor:

- – Äy, yeget, di, χäzärgä χätle sin üzeñeñ batïrlïgïñnï belmi yörgän ikänseñ, di. Xäzer min sineke, di. Änä 

šunda ke kenä genä ber šešä bar, di, šul šešädän su e , di. Annan soñ minem sul kolaktan ker, uñïnnan ïk,č č č  

– di.

’– Hej, legény,  mondja, mostanáig,  úgy tűnsz, saját bátorságodat sem ismerted, mondja. Most én a tiéd 

vagyok, mondja. Íme, itt  egy kis üveg, mondja, ebből az üvegből vizet igyál,  mondja. Aztán az én bal 

fülemtől bemenj, jobbtól kijöjj – mondja.’

 II. Az els  út:ő
- – Atlan minem öskä, – di aygïr. Yeget atlangan ide, küz a ïp yomgan ï jir östenä ïktïlar. Aygïr äytä:č č č
– Yä, χäzer, di, jir östennän barabïzmï, di, küktänme? – di.

– Ni ek č χäleñnän kilä, šulay barïyk, – di yeget.

’Lovagold meg hátamat (felsőmet) – mondja a csődör. A legény meglovagolja,  amíg szemét kinyitja és 

becsukja, már a föld felszínére kiértek. A csődör mondja:

– Most pedig, mondja, a föld felszínén menjünk-e, mondja, az égen-e – mondja.

– Ahogy bírsz, úgy menjünk – mondja a legény.’

 III. A feladat:

- Kara aygïr telgä kilep äytä:

– Bik zur ber aždaha bar, di, šul aždaha baynïñ kïzïn urlap alïp kitte, di. Bu yegetlär, šul aždaha belän  

sugïšïp, baynïñ kïzïn alïp kaytïrga yöriläp, di. Bez ul yegetlärdän alda barïp, aždahanïñ bašïn kisep, kïznï  

alïp kaytïk, di, aždaha kulïnda kïz xarap bulmasïn, sin äybät keše ikänsäñ, ul siña bulsïn, – di. Šunnan soñ 

bu aygïr yegetkä äytä: – Eč äle änä šul šešädän ber genä yotïm su, di, bakïr kïlïčnï alïp tak, miña atlan, –  

di.

’A fekete csődör megszólalván (nyelvhez jőve) mondja:

– Van egy nagyon nagy sárkány (aždaha), mondja, ez a sárkány a gazda lányát elrabolván elvitte, mondja. 

Ezek a legények ezzel a sárkánnyal megküzdenek, hogy a gazda lányát vévén térjenek vissza, mondja. Mi 

azon legények előtt menvén, a sárkány fejét levágván, a lányt visszahozzuk, mondja, ha te olyan kitűnő 

ember lennél, hogy a sárkány, a kezében lévő lányt el ne pusztítsa, ő [a lány] a tiéd lesz – mondja. Azután 

ez a csődör a legénynek mondja: –  Igyál, ím ebből az üvegből egy nyelet vizet, mondja, a réz kardot kösd 

fel, lovagolj meg engem – mondja.’ 

- Aygïr äytä:

– Änä tege kečkenä šešädän ike genä yotïm su eč. Änä šunda kömeš kïlïč bulïr, šunï tagïn miña atlan, – di.

’A csődör mondja:

– Ím abból a kicsi üvegből két nyelet vizet igyál. Ím itt lesz egy ezüstkard, azt felkötve lovagolj meg engem 

– mondja.’

- At yañadan telgä kilep äytä:

184



– Änä tege zur mičkädän unike tapkïr yot, di, šunnan soñ altïn kïlïčnï tagïp, miña atlanïp, küzeñne yom, – 

di.

’A ló megint megszólal (nyelvhez jőve):

–  Ím,  abból  a  nagy  hordóból  tizenkétszer  nyelj,  mondja,  azután  az  aranykardot  felkötve  engem 

meglovagolva, szemedet húnyd le – mondja.’ 

 IV. A gazda, az álh sök, a h s és lova között:ő ő
- – … Kem dä kem itmeš akrïm irdän atta uzïp kile, kïz šuñarga bula, – di. Baynïñ ike batïrï uzïšïrgaĵ č ĵ  

xäzerlängändä, bak a karawïl ïsï:č č
– Min de barïym äle, – di.

Bay moña äytä:

– Yukka yörmä, alar sine taptap kitärlär, – di. Šul arada soldat sizdermi ä genä ïgïp kitä dä kara aygïrïč č  

yanïna bara. At telgä kilep äytä:

– Änä šul mi kädän ö  yotïm gïna su e  tä sul kolagïmnan kerep, uñ kolagïmnan ïk, šunnan soñ miñač č č č  

atlanïrsïñ, – di. Soldat at kuškannarnï ešli bötenläy tanïmaslïk bik matur yeget bula bu. Soldat atka atlanïp  

bay yortï yanïna bara, šunda baynïñ batïrlarï da atlarïna atlanïp kilgän bulgannar. Soldat ïyïlgan xalïkĵ  

karšïsïna atï belän kilep basa. Bay kïzï šunda uk:

– Äti, di, menä mine kotkargan yeget šušï ul, – di. Yegetne kürü belän, baynïñ batïrlarï kurkularïnnan  

ka alar, … bay, telämäsä dä, kïzïn karawïl ïga birergä riza buldï.č č
‘– … Az, aki hetven verszt földet lován átugrat, a lány azé lesz – mondja. Amikor a gazda két vitéze a 

versenyre készül, a kert őre:

– Ím, én is hadd menjek – mondja.

A gazda ennek mondja:

– Semmiképp ne menj, azok téged eltaposnak – mondja. Akkor a katona észrevétlenül kimegy és a fekete 

csődörhöz megy. A ló megszólalván (nyelvhez jőve) mondja:

– Ím, ebből a hordóból három nyelet vizet igyál,  és bal fülemtől bemenvén, jobb fülemtől kijöjj, aztán 

lovagolj meg engem – mondja. A katona a ló parancsolta dolgokat teljesítve, felismerhetetlenségig nagyon 

szép legény lett ez. A katona a lovat meglovagolván a gazda házához megy,  ott a gazda vitézei is épp 

lovaikat meglovagolván jönnének. A katona az összegyűlt nép elé lovával kilép. A gazda lánya rögtön:

– Apa, mondja, ím, ez az a legény, aki engem megmentett – mondja. Amint a legényt meglátják, a gazda 

vitézei félelmükben elrohannak … a gazda, ha nem akarta is, beleegyezett, hogy lányát az őrnek adja.’

Serle sumka (Titokzatos táska)

alaša

 A ló kiválasztása:

- …babañ sine aygïrlar ambarïna alïp barïr, dir, sin ul atlarnïñ da iñ načarïn saylap al, dir.

’  …  apád  (itt:  apósod)  téged  a  csődörök  hombárjába  vezet,  mondja,  te  azok  közül  a  lovak  közül  a 

legrosszabbat válaszd, mondja [a feleség a hősnek].’

- Kittelär bolar xäzer aygïrlar yapkan sarayga. Barïp kerdelär. Anda altïn yögännär belän bäylängän unike  

aygïr tora. Bik yaxšïlar inde bolar. „Al änä šul aygïrnïñ anïñ telägänen” dip babasï. „Yuk babay … bezgäĵ  

– krest’yanga – yarar, bir änä šul alašanï” dir.
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’Most a palotába mentek, ahová a csődörök115 vannak bezárva. Beléptek. Arany kantárral megkötött tizenkét 

csődör áll ott. A legjobbak ezek voltak. „Vedd ím e csődörök közül a lelked kívánsága szerintit” mondja 

apósa (apja). „Nem apám, … nekünk, parasztoknak, megfelel, add ím ezt a heréltet” mondja.’

 A ló gyorsasága:

- …  atlanalar na ar nuktalï alašaga. Kïz atlana alga, yeget artka. Kïz äytä: „Yom küzeñne” dir. Yomač  

yeget küzen. Kitelär bolar yäšen tizlege belän o ip. Bersäk wakït ütkä , kïz äytä: „A  küzeñne” dir. Yegetč č č  

küzen a sa, bolar ir östennän baralar ikän.č ĵ
’… meglovagolják a rossz kötőfékű heréltet. A lány üli meg elől, a legény hátul. A lány azt mondja: „Csukd 

be a szemedet” mondja. Becsukja a legény a szemét. Mennek ők, villámgyorsan repülve. Kis idő elteltével a 

lány azt mondja: „Nyisd ki a szemedet” mondja. Ahogy a legény kinyitja a szemét, hát ezek a földön (a föld 

felszínén) mennek.’

 A ló „megjavulása”:

- At ta bik yaχšï buldï.

’A ló is nagyon jó lett.’116

Yaχšïlïkka yawïzlïk (Jóság és gonoszság)

at

Ebben  a  mesében  három  kivételes  tulajdonságú  ló  szerepel,  ezek  színük  alapján  különböztethetők  meg 

egymástól: (1) fekete, (2) fehér, (3) vörös.

  A lovak adományozása:

- Ke e malayï bara, ätisenä doga kïla. Kaber yarïlïp, atasï ïgïp moña ber karakoš č č onĵ ï birä. – Mä, balam,  

yugaltmïy a sakla, kiräk bulïr bu siña ber zamannï, – di. … Ul könne ätise aña akkoš onï birä. Ö en eč ĵ č č  

könne … kïzïl koš onï birä ätise:ĵ
– Menä, balam, yugaltma, kiräk bulïr, – di.

– Äti, soñ min monïñ belän närse ešlärmen, belmim bit, – di.

– Menä, balam, kiräk wakïtta karakoš kaurïyïn awïzïña kabïp sïzgïrtsañ, kara at, kara kiyem kilep ïgar.č  

Šularnï kigä , sine hi kem tanïmas, patša ulï kebek bulïrsïñ, di. Akkoš kaurïyïn kabïp sïzgïrtsañ, ak at, akč č  

kiyem kilep ïgar. Kïzïl koš kaurïyïn kabïp sïzgïrtsañ, kïzïl at, kïzïl kiyem kilep ïgar, – di.č č
’A kicsi fiú megy, apja sírjához ér. A sír felhasad, apja kijőve ennek egy fekete madár117 tollát adja. – Nesze 

fiam, el nem veszítve őrizd meg, kellhet még neked valamikor – mondja. … Azon a napon [a második 

éjszakán] apja annak egy fehér madár tollát adja. A harmadik napon … vörös madár tollát adja apja:

– Íme, fiam, el ne veszítsd, kellhet – mondja.

– Apa, de hiszen, hogy aztán én ezekkel mit tegyek, nem tudom – mondja.

–  Íme, fiam, kellő időben a fekete madár tollát szádba vévén ha füttyentesz (sípolsz), fekete ló, fekete ruha 

jön elő. Ha ezeket felveszed, senki nem ismer meg téged, olyan leszel, mintha egy padisah fia lennél. A 

115 A magyar fordításban (tatMa 239) az  aygïr ’paripa’, az  alaša ’gebe’ fordítással szerepel, ami a magyar olvasónak így 
természetes, számunkra azonban fontos a szavak pontos jelentése − a tatár mesében a csődör : herélt oppozíció szerepel.
116 A mondat a mese „happy end”-jében szerepel.
117 A mesében szereplő háromféle madárszínnév közül kettőnek a tatár nyelvben külön jelentése van:  karakoš (szó szerint 
’fekete madár’): ’sas’;  akkoš (szó szerint ’fehér madár’):  ’hattyú’.  A mese szövege azonban a színnév + madár fordítást 
kívánja meg, hiszen a kïzïl koš (’vörös madár’) összetételnek nincs külön jelentése.

186



fehér madár tollát szádba véve ha füttyentesz, fehér ló, fehér ruha jön elő. Ha a vörös madártollat szádba 

véve füttyentesz, vörös ló, vörös ruha jön elő – mondja.

 A lovak külső jellemzői és előhívásuk:

- (1) …bu äbärne išetep, kïrga ïga da karakošnïñ kaurïyïn awïzïna kabïp sïzgïrta. Kara at belän karaχ č  

kiyem kilep ïga da, kiyenep kitä tege šähärgä.  … Härkem yul birä, bu nindi asïl bala bu dip.č
(2) Bu eget tagï kïrga ïgïp, akkoš kaurïyïn awïzïna kabïp sïzgïrta da ak at belän ak kiyem kilep ïga. Xäzerĵ č č  

eget iken e ber patša balasï bulïp kilä inde.ĵ č
(3) … kïzïl koš onïn kabïp sïzgïrta. Kïzïl at, kïzïl kiyem kilep ïga. Šunda uramga barïp kerä, moña yulĵ č  

birälär. „Bu nindi patša balasï” dilär. Bik matur inde bu.

(1) ’… E hírt meghallván, a mezőre kimegy és a fekete madár tollát szájába véve, füttyent / sípol. A fekete 

ló és fekete ruha ahogy előjön, felöltözvén az [a legény] a városba megy. … Mindenki utat ad neki, hát ez 

meg melyik elöljáró fia lehet, mondván.’

(2) ’Ez a legény, ahogy a mezőre kimegy, a fehér madár tollát szájába véve amint füttyent / sípol, fehér ló és 

fehér ruha jön elő. Most a legény, másodszor, olyan volt, mintha egy padisah fia lenne.’

(3) ’… a vörös madár tollát szájába véve füttyentett / sípolt. Vörös ló, vörös ruha jött elő. Így az utcára 

megy, ennek utat adnak … „Ez melyik padisah fia” mondják. Nagyon szép volt hát ez.’

 A ló és lovas számára kitűzött feladatok:

- (1) – Kem dä kemneñ ünäre artïk, šul kešegä biräm; – di ikän. Utïrta ber irgä kïrïk aršïnlï ber bagana.ĵ  

Bagana bašïna kuya ber timer ïbïk, timer ïbïkka kuya altïn baldak.č č
– Kem dä kem, uk atïp, ugï šul baldak arkïlï ïksa, kïzïmnï šuñar biräm, – di ikän.č
(2) – Kem dä kem uk atïp, baldaktan ütkärä, šul kešegä kïzïmnï biräm, – di.

(3) Atïn belän abïp kilep, šušï ike katlï yorttan sikerep, argï yagïna barïp töš – di.č
’(1) – Akinek mestersége118 jobb, [lányomat] annak az embernek adom – mondja. Állíttat (ültet) egy helyre 

egy negyven rőfnyi oszlopot. Az oszlop tetejére egy vas huzalt helyez, a vashuzalra tesz egy aranygyűrűt.

– Annak, aki nyilát kilőve, nyila e gyűrűn keresztül jönne ki, lányomat annak adom – mondja.

(2) – Az, aki nyilát kilőve a gyűrűn átlő, annak az embernek adom lányomat – mondja.

(3) Lovaddal vágtatva, eme két emeletes házat átugratván tulsó oldalán ereszkedj le – mondja.’

 A feladatok teljesítése:

- (1) Šunnan bu älege bagana yanïna kilep uknï atïp iberä, uk baldak urtasïnnan ïrïp alïp kitä.ĵ ĵ
(2) Ayagïn kuya, uknï atïp ibärä. Uk baldakka barïp kerä.ĵ
(3)  Bu bara, uknï atïp ibärä, uk baldaknï ïrïp alïp kitä, … eget itkäräk kitep, atï belän an-färmangaĵ ĵ Ĵ č ĵ  

abïp, koš šikelle o ïp, ike katlï yort östennäñ išek aldïna barïp töšä.č č
(1) ’Azután ez [a hős] az oszlop mellé lépve nyilát épp kezdi kilőni, a nyíl a gyűrű közepén áthaladva jön 

ki.’

(2) ’Lábát letéve nyilát kezdi kilőni. A nyíl a gyűrűbe belemegy.’

(3) ’Megy ez [a hős], kezdi kilőni nyilát, a nyíl a gyűrűn áthalad, … A legény megindul, lovával teljes 

erejéből (lélek-parancsra) vágtázva, madárként repülve a kétemeletes ház tetejéről az ajtó elé leereszkedik.’

Yäšlek suï (Az élet vize)

118 A tatár ünär ’mesterség, művészet’ jelentését Bálint adja meg (tatWD 272); a TaRS-ban a hönär forma szerepel (azonos 
jelentéssel) – a mesékben ebben az alakban is előfordul a szó.
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at

 A ló megtalálása, külseje:

- Bara-bara bu tagïn bik matur ber sa raga kilep itkän. Bu sa rada tagïn ber kap-kara kïr atï iräm ašap,χ ĵ χ č  

su i ep tora iken.č
’Megy-megy  ez  [a  legény]  megint  egy  nagyon  szép  mezőre  érkezik.  Ezen  a  mezőn  megint  egy 

koromfekete119 vadló füvet eszik, vizet iszik, úgy áll.’

 A ló kiválasztása, megszerzése:

- ... yeget bu atnï kürü belän suga toz salgan, toz salga  kïr atï kübräk e ep, sunï e ep betergän. Yeget: „Buč č č  

at mïna yarïy ikän”, – dip atnï totïp algan da, atlanïp yöri bašlagan. At yegetne tašlap kitmäk e bulgan,č  

ämma yeget atka ukmar belän berär birgän ikän, at yuašlangan.č
’... a legény a lovat nézve a vízbe sót tett, miután a sót beletette, a vadló egyre issza a vizet, mind kiitta. A 

legény:  „Úgy látszik, e ló nekem megfelel” – mondván, a lovat megfogta,  kezdte meglovagolni. A ló a 

legényt le akarta vetni, de a legény a lóra buzogányával ráütött, a ló lecsillapodott.’

o Párbeszédek a ló és a hős között:

- At telgä kilep äytkän:

– I  yeget, digän, siña minnän närsä kiräk, nigä miña ordïñ, – digän.χ
Yeget äytkän:

– Yuk, miña sinnän bernärsä dä kiräk tügel, barï sin miña ber eš ešläp bir, – digän.

At äytkän:

– Nindi eš? – dip.

Yeget äytkän:

– Sin mine atlandïrïp Mo it diñeze artïndagï ber si er e kar ïktan tere su belän üle su alïp kaytïrga yärdämχ χ č č  

it, – digän.

At äytkän:

– Yarar, digän. Sin miña ö  kön mihlät bir, min kardäšlärem belän saubulašïp kilim, – digän.č
Yeget:

– Yarar, bar, – digän.

At kitkän. At kitkä , yeget üze yatïp ö  kön, ö  tön yoklagan. Ö  kön ütkännän soñ at kilep karasa, yegetč č č č  

yoklïy, at yegetne uyatkan. Yeget torïp, atka atlanïp kitkännär. Diñez artïna barïp ïkka , yeget atka:č č
– Sin koymanï sikerep kerügä anda timer ïbïklar kuygan bulïr, šularga ayagïñnï tidermä, – digän. At:č  

„Yarar”,  –  dip  išek  aldïna kergän.  Yeget,  at  östennän töšep,  öy  e enä kergän.  ...  atka  atlanïp:  „Indeč  

ïkkanda ber timer ïbïknïn bärder , – digän. At: „Yarar”, – dip, sikerep ïkkanda ber ïbïkka kagïlu ...č č č č
’A ló megszólalván (nyelvhez jőve) azt mondja:

– Aj, fiú, mondja, neked tőlem mi kell, miért ütsz engem – mondja.

A legény mondja:

– Nem, nekem tőled semmi sem kell, csak tégy meg nekem egy dolgot – mondja.

A ló mondja:

– Miféle dolgot? – mondván.

A legény azt mondja:
119 A tatárban nem szerepel a  korom,  de a  kap-kara kifejezést  nem tudjuk egész pontosan lefordítani,  ’nagyon feketét’, 
’egészen feketét’ jelent.
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− Te engem lovagoltatván az óceánon túl lévő boszorkánytól az élet és halál vizét elhozni segíts – mondja.

A ló mondja:

– Rendben, mondja. Adj nekem háromnapnyi időt, hogy testvéreimtől elbúcsúzzam – mondja.

A legény:

− Rendben, menj − mondja.

A ló elment. Amint a ló elment, a legény maga lefeküdt, három nap, három éjjel aludt. Amikor eltelt a 

három nap, jővén a ló látja ám, a legény alszik; a ló a legényt felébresztette. A legény felkelvén, a lovat 

meglovagolván, elmentek. Amikor kiértek a tenger másik oldalára, a legény a lónak:

– Te, amikor a deszkakerítést átugrod, mintha csak azokban vasvessző volna, azokhoz lábaddal hozzá ne érj 

–  mondja.  A ló:  –  Rendben  –  mondván,  az  ajtó  elé  ment.  A legény a  ló  tetejéről  leszállván  a  házba 

bement. ... a lovat meglovagolván: – Ím, amikor kifelé megyünk, egy vasvesszőt üss meg – mondja. A ló 

„Rendben” mondván, amikor kifelé ugrik, egy szálfához hozzáütődik ...’

//A mesében szereplő másik ló:

-Bara-bara ber kïrga kilep itkän, bik güzäl sa ra ikän, šunda ber kïr atï iräm ašap yüri ikän. Bu atnïĵ χ č  

totïp, östenä atlangan ikän, atnïñ bile sïngan. „Yuk, bu mïña yaramïy ikän’, – dip töšep, tagïn alga taba  

kitkän.

’Menve-menve [a legény], egy mezőre érkezett, nagyon szép mezőre, itt egy vadló füvet evett, úgy járkált 

(járt). Ezt a lovat megállítván (fogván) hátára ült, meglovagolta, a ló dereka megtört. „Nem, ez nekem nem 

felel meg”, mondván, leszállva megint tovább indult.’//
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IV. 4. MESÉNKÉNTI ATTRIBÚTUMANALÍZIS

Ak büre (Fehér farkas)
SAJÁT OPPONENS 1 OPPONENS 2120

NÉV - altmïš kolačlï ala aygïr 
(hatvan öles tarka csődör)
- aygïr (csődör)

- Fehér farkas
/hatvan alakban megjelenő, a 
mesében három alakban 
fordul elő: farkas, ember, 
madár/

KÜLSŐ - hatalmas - farkas / legény / madár
KIVÁLASZTÁSA - a Fehér farkas tanácsára

- erőpróba által /megszerzése/
- tiltás betartásával

JELLEG - szupranormális
/beszél; hatalmas/
- démoni
/próbatételek/
- meteorogén
/forgószél, égzengés jelzi 
jövetelét/

- húslovak - szupranormális
- démoni

HELY - sárkány birodalma
- tópart
- víz / tűz / hegy / erdő / 
sziklák / pusztaság
/próbatételek/
- homokhegy
/a csődör eddig viszi a hőst/

- tópart
- erdő belseje, tisztás, vízpart
/a Fehér farkas tulajdonai/

IDŐ - 3 nap, 3 éjjel
/az út a topolyfáig/
- 3 óra / nap / éjszaka
/próbatételek időtartama/
- néhány óra
/ennyit kell várnia a hősnek a 
topolyafánál/

(- 3 nap, 3 éjjel
/az út a topolyfáig/)

- néhány óra
/ennyit kell várnia a hősnek a 
topolyafánál/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - tűz
- víz       próbatétel
- égzengés / forgószél
/jövetelét jelzik/
- tó vize
/egészen kiissza/

- tó vize
/isznak belőle/

TÁRGYAK - kő (/ fák)
/amihez a hőst 
hozzácsapdossa – próba/

- kő
/kővé változtat, majd élővé/

TESTRÉSZEK - sörény
/ezt fényesíti / dörzsöli/
/a hős ebbe kapaszkodik/
- farok
- láb
- száj / orr
/a hős hivatkozik rá/

SZÁMOK - 60
/öles; versztről hallatszik 
jövetele; öles topolyafa/
- 3
/óra; nap; éjjel – a próbák 
időtartama/
- 1000
/nehézségen át/

- 3
/napi út/

- 60
/ennyi alakja van/

SZÍNEK - tarka
/saját színe/
- fekete
/erdő – próbatétel/

- fehér
/farkas/

FÉMEK - arany - arany

120 Az itt  opponens 2-ként felvett  Fehér farkas abban az értelemben opponálható a csődörrel,  hogy mindkét 
szereplő a hős segítője. Az  Opponens 1-gyel a csődör az azonos helyen való megjelenés mellett egy húsló :: 
csődör szembenállást mutat.
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/topolyafa/ /topolyafa/
ÁLLAT / NÖVÉNY - topolyafa

/itt jelenik meg; sörényét 
dörzsöli / fényesíti; a fát 
eltöri/
- erdő
/aprítja, feldúlja– próbatétel/

- topolyafa
/itt jelennek meg/

- madár
/eledel; a Fehér farkas egyik 
alakja/

ÉTEL /ITAL - egy egész tó
/kiissza/

- tó vize - madár melle

Altïn kanatlï koš (Aranytollú madár)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉSEK

NÉV - tay (csikó)
- at (ló)

- kïmïz biyäse (kumisz 
kancája)
- biyä (kanca)

KIVÁLASZTÁSA - apai örökség
JELLEG - szupranormális

/repül; beszél; feladatot old 
meg/

- rúgásával öl

HELY - 40 mérföld magasság
- Amerika
/innen jön a kovács/
- tenger
/itt küzd meg a kancával/

- tenger
/itt él/

IDŐ - éjjel
/ekkor repül/
- 1 hónap
/ennyi idő alatt gyógyul meg/
- 12 óra
/ekkor kell, hogy megálljanak 
az órák/

- naponként
/egy-egy katona a kanca 
fejésére – ezeket a kanca 
megöli/
- 1 hónap
/ennyi ideig nem tudják 
megfejni/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - víz (tenger)
/itt küzd meg a kancával/

- víz
/ebben él/

TÁRGYAK - patkó
- oszlop (öntöttvas)
- aranytoll
- korbács
- cserzett bőr (40 réteg)
- hajó
- óra
/12 db/

- vödör
- korbács

TESTRÉSZEK - vér                             ↔
- hús
(- bőr
/nem saját, 40 réteg cserzett 
bőr/)

- tej
- oldalborda (bal oldali)
/korbáccsal ütni kell/

SZÁMOK - 40
/mérföld magasság; réteg 
cserzett bőr/
- 1
/hónapig gyógyul/
- 12
/db óra; órakor megállnak/

- 10
/vödör tejet ad/

- 1
/hónapig nem ad tejet/

FÉMEK - arany
/~tollú madár – tollát 
elhozzák/
- öntöttvas
/oszlop/

ÁLLAT / NÖVÉNY - madár
/aranytollú, 40 mérföld 
magasságból hozzák el/

- madár
/ő kéri a kumisz kanca tejét/

ÉTEL /ITAL - kumisz kanca teje
/az aranymadár, ha ezt issza, 
még szebben énekel/
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Altïn koš (Aranymadár)
1–3 OPPONENS 1–3 MEGJEGYZÉSEK

NÉV - akbüz at (fehérderes ló) (1–
3)

- hat öles tarka kanca (1–3)

KÜLSŐ - nagyon szép (1–3) - hat öles; tarka (1–3)
KIVÁLASZTÁSA - adomány

/Aranymadár és húga adja/
- a padisah adja (1–3)

JELLEG - harci ló (1–3)
/nyergén kard; a hős harcban 
használja/

- kanca (1–3)

HELY - városon kívül (1–3)
/itt hívja elő a hős/
- harc (1–3)
- oszlop (3)
/mellé kiköti a hős/

- a padisah istállója (1–3)
- város széle (1–3)
/itt pusztítja el a hős/

IDŐ - éjjel
/látja meg a padisah/

- hajnal (2)
/ekkor indulnak harcba/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) (- a lovak előhívásakor a 
tollszárat kell elégetni)

TÁRGYAK - tollszár
/ebből hívhatók elő/
- ezüstkantár; aranynyereg; 
gyémántkard (1)
- briliáns-, zafírkövekkel 
kirakott aranynyereg / 
gyémántkard (3)

TESTRÉSZEK - láb (1)
/a hős összekötözi/
- bőr (1)
/a hős lenyúzza, 
összevagdalja/
- hús (1–3)
/madarak (1–3) és férgek (3) 
tápláléka lesz/

SZÁMOK - 3
/ló; tollszár/

- 3
/kanca/
- 6
/öles/

SZÍNEK - fehérderes (1–3) - tarka
FÉMEK - ezüst (1)

- arany (1, 3)
(- gyémánt (1, 3); zafír, 
drágakövek (3))

ÁLLAT / NÖVÉNY - Oroszlán / Aranymadár
/a hős és í segítő neve/

ÉTEL /ITAL - húsuk
/madarak (1-3) és férgek (3) 
tápláléka

Čäčäk külmäk (Viráging)
SAJÁT OPPONENS 1 OPPONENS 2

NÉV - aygïr (csődör)
- at (ló)

- at (ló) - aygïr (csődör) (= Čäčäk 
külmäk)

KÜLSŐ - arany sörényű, ezüst farkú, 
szép, drága csődör

KIVÁLASZTÁSA - adományozó öregember
(munkáért cserébe)

- nevelőapja adja [= felismerése:] az ellenség 
(yuχa yïlan) által

JELLEG - szupranormális
/hatalmas termet és erő/

- (szub)normális
/nem szállít, de ennek oka a 
hős/

- szupranormális
/átváltozásokra képes 
(ember)/

HELY - istálló (városon kívüli)
- ház 
/a viráginget adományozó 
lányé – ide viszi a hős 
csontjait/

- város
- a város határán kívül

- város
- vásár (városban)
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TÁRGYAK - kantár / nyereg
/munkabér a hősnek – az öreg 
adja/
- gyűrű
/a hősnek adja, ezzel 
előhívható/
-nyereg / táska
/a hős csontjait szállítja/

- bicska, lószerszám: lóiga, 
hátszíjpánt
/a bicskával vágja el a 
lószerszámot a hős/
- szekér
/ezt húzza – a hős maga megy 
mellette/

- jó kantár

TESTRÉSZEK - fej
/a sárkány nem foghatja meg/

- sörény
- farok

SZÁMOK - 50
/méternyire fújja el a hőst/

FÉMEK - arany
/sörény/
- ezüst
/farok/

ÁLLAT / NÖVÉNY - almafa
/felvágásáért kapja meg a 
hős/

- fű - virág
/ha a hős szájába veszi, azzá 
válik, amivé akar/

ÉTEL /ITAL - útszéli fű (↔ szemét)

Dutan batïr (Dután vitéz)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉS

NÉV - tay (csikó)
KIVÁLASZTÁSA - az öreg csikós tanácsára

JELLEG - nagyon gyors
- gazdáját dobogásával 
megmenti

HELY - ménes
- a boszorkány erdeje

IDŐ - 1 év
/ennyi idős a csikó/

SZÁMOK - 1
/éves/

SZÍNEK - kék
/a kék csődör méneséből 
való/

Äygäli batïr (Ejgeli vitéz)
SAJÁT OPPONENS (2 ló) MEGJEGYZÉS

NÉV - at (ló)
- Jil itmäs irän ĵ ĵ (Szél el nem 
éri sárga)

KÜLSŐ - „szőrös”szőrű
- sárga ( iränĵ )

KIVÁLASZTÁSA - erőpróba alapján a hős 
választja ki magának

JELLEG - erősebb, mint a többi
- gyors
(szél utol nem éri; senki nem 
láthatja; madárként száll – 
olyan gyors)

- átlagos

HELY - ménes
- az útbaigazító öregasszony 
háza

TÁRGYAK - kantár
/a hős e nélkül lovagolja 
meg/

TESTRÉSZEK - derék
/ez a hős kezétől megtörik/

SZÍNEK - sárga
/mint lószínnév/

Kara tayak (Fekete bot)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉSEK

NÉV - at (ló)
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KIVÁLASZTÁSA - a hős apja adja
/a fekete botot, amivel 
előhívható/

JELLEG - szupranormális
/beszél; mély gödörből 
kiugrat/

HELY - gödör
/kiugratás/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - jég
/a padisah lovai ezen nem 
tudnak menni/

TÁRGYAK - patkó
/a padisah lovain nincs/
- kovácsszerszámok
/a kováccsal együtt a hős 
hívja elő/

SZÁMOK - 2
/trojka ló/

SZÍNEK - fekete
/bot, amivel előhívható/
- fehér
/a ló színe/

Korčañgï tay (Viszketeg csikó)
SAJÁT OPPONENS 1121 OPPONENS 2

NÉV - korčañgï tay (rühes csikó)
- tay (csikó)

- altï baš at (1/1) (hat 
vezérmén)
- bik yaχšï biyä (1/2) (nagyon 
jó kanca)

- 40 vezérmén + 40 kanca

KÜLSŐ - felnyergelt csikó, 
korbáccsal a nyergén

ADOMÁNYOZÁSA - a korábbi károkozó 
hajszálával hívható elő

JELLEG - szupranormális
/repül; beszél; feladatot old 
meg/
- küzd (sugïš-)

- az embert rúgásával megöli 
(1/1)

- az embert elpusztítja

- küzd (sugïš-)
/csak a csődörök/

HELY - udvar
/itt hívja elő a hős/
- utca
/lövegszerű gödrök, amerre 
jár/
- levegő
/repül/
- tengerpart
/az aranymadár fészke/
- kicsi szoba
/a padisahnál ide helyezik el/
- tengeren túli padisahság
/innen kell elhozniuk a lányt/
- kőpalota
- tér (a városban)

- a padisah palotájánál
/itt élnek/

- kőpalota
/itt élnek/

IDŐ - éjjel
/hívja elő a hős/
- hajnal
/érkeznek a vaskapuhoz/
- 12 óra
/ekkor kell az óráknak 
megállni/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) (- tűz
/előhívásához a hajszálat el 

121 Az Opponens 1 azokat a lovakat jelöli, amelyek a padisah tulajdonai – itt megkülönböztettük a hat vezérmént 
(1/1), valamint azt a  kancát (1/2), amelyikkel a padisah sikertelenül próbálja meg végrehajtani a feladatot. Az 
Opponens 2 rubrikába a megszerzendő lovak adatai kerültek.
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kell égetni/)
TÁRGYAK - hajszál

/az adományozóé/
- nyereg / korbács / fegyver
- patkó (öntöttvas); lánc
-aranytoll
/adománya/
- fonal / olló
/a madárfészekben/
- hajó / órák
- üst
(- gyűrű)
- papír
/a padisah ígéretéről/

- aranytoll (1/1)
/ettől megnyugszanak/

- üst (1/2)

- öntöttvas kapu

TESTRÉSZEK - vér
- jobb- / baloldal
- láb
/70 potnyi patkók/
- nyak
/70 potnyi lánc/

SZÁMOK - 3
/napi út; ~féle fonal; ~szor 
rúg a vaskapuba; ennyiszer 
kerüli meg a forró üstöt/
- 4
/patkó/
- 5 (hét)
/négy lábának 
megpatkolásához ennyi kell/
- 7 (nap)
/egy lábának 
megpatkolásához ennyi idő 
kell; napi élelem kell a 
tengeren túli útra/
- 12
/terem (a hajón), db óra; 
órakor/
- 70
/potnyi lánc és patkók/
- 80
/vödörnyi üst/

- 6 (1/1)
/lovak és szolgálók száma/
- 3 (1/2)
/~szor kerüli meg a forró 
üstöt/

- 80; 40 + 40 (1/2)
/vödörnyi üst, benne tej + víz/

- 80
/vezérmének és vezérkancák 
száma együttesen/
- 20
/először ennyi vezérmént 
pusztít el/
- 40
/vezérmének, vezérkancák 
száma/

SZÍNEK (- vörös / zöld / égszínkék
/fonalak a madárfészekben/)

FÉMEK - öntöttvas
/patkó; lánc/
- vas
/kapu/
- arany
/~toll; gyűrű/

- arany (1/2)
/gyűrű – ezt kell az üstből 
kihozni/

- arany (1/1)
/~toll– ettől megnyugszanak/

- vas
/kapu/

ÁLLAT / NÖVÉNY (- topolyafa
/rajta a madárfészek; a 
vaskapus kőpalota mellett – 
ide ül fel a hős/)

ÉTEL /ITAL (- tej / víz
/a felforrósított üstben/)

(- tej / víz (1/2)
/a felforrósított üstben/)

Kötüče malay (Pásztorfiú)
KORÁBBI ÁLLAPOT ÁTMENET KÉSŐBBI ÁLLAPOT

NÉV - tay (csikó) - tay (csikó) - tay (csikó)
- aygïr (csődör)

KÜLSŐ - megviselt, rühes, tetves, 
szinte halálán van;
- kicsi
/akármennyire kicsi is a 
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kocsi, elfér benne/
KIVÁLASZTÁSA - a hős választja ki

JELLEG szubnormális:
- szinte halálán van
- nem tud járni (úgy teszik fel 
a kocsira)

normális:
- a jó lovaknál is gyorsabb

szupranormális:
- mint a madár 
/a kapuból felugorván úgy 
megy ki/
- beszél
- emberként sír
- jövőbe lát
/útbaigazító, tanácsadó/

HELY - ménes
- istálló

- istálló - istálló
- kapu
/ahonnan mintha madár 
volna, úgy ugrik fel/
- másik birodalom – erdő, 
tisztás

IDŐ - egyéves (vagy kettő) - három éves lett
TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - szikra, tűz

/menekülésekor/
TÁRGYAK - kocsi

/erre teszik fel, hogy 
elszállítsák/
- kendertakaró
/erre fektetik, hogy ne 
piszkolja be a kocsit/
- higanyvaj/olaj + orvosság
/a gyógyításhoz/
- 100 rubel
/ennyit fizetnek érte/

- higanyvaj
/ezzel súrolja a hős/
- orvosság
/ezzel kúrálja a hős/

(- sok pénz / ruha és harci 
ruha, királyi pecsét / 
táplálék / pisztoly
/a hőssel ezeket készítteti 
elő/)
- kötőfék / kés
/amikor meg akarják ölni/
- oszlop, gyűrű, lánc;
- korbács
/a ló menekülésekor/
- aranynyereg
- tigris- és oroszláncsontok
- farokszálak
/hívó-eszköz/

TESTRÉSZEK - szem
/szeme könnyes/

- nyak
/el akarják vágni késsel; 
láncot kötnek hozzá/
- fej (kötőfék)
- szügy (korbács);
- láb (összekötözés)
- sörény
/ a hős belekapaszkodik a ló 
menekülésekor/
- farok
/ennek három szála mint 
hívó-eszköz/

SZÁMOK - 100
/rubel, ennyiért veszik meg/

- 3
/éves; farokszál mint 
hívóeszköz/
- 100, 200
/~asával pénzt készíttet elő a 
hőssel/
- 1, 2, 3
/a fordulások száma a 
meneküléskor/

FÉMEK (- arany
/„talán aranycsikó kellene?”/)

- arany
/nyereg/

ÁLLAT / NÖVÉNY - tigris / oroszlán
/csontok/
(- hattyú)

ÉTEL /ITAL (- hattyúhús és belsőségek /a 
padisahnak/)
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Neznay (Netudd)
1-3 OPPONENS 1 OPPONENS 2122

NÉV - at (ló) (1-3) - biyä (kanca) (1-3)  „jó lovak”
KÜLSŐ - harci ló (1-3) - hitvány - jó lovak

KIVÁLASZTÁSA - a halott apa adománya (1-3) - az após adja
JELLEG - harci ló (1-3) - hitvány - jó lovak
HELY - sír

/innen származnak a lovakat 
előhívó farok- és 
sörényszálak/
- mező (1-3)
/itt hívja elő őket a hős/
- harc (1-3)
- a város főtere (1-3)
/újabb előhívásuk/

- utca
- út széle
/itt hagyja őket a hős/

- harc

IDŐ (- 1, 2, 3
/napok a sírnál/)

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) (- elégetés
/az előhívás módja/)

TÁRGYAK - fegyverzet / jó ruhák (1-3)
/ezzel együtt jelennek meg a 
lovak/
- farok- és sörényszálak; 
lószőr (1-3)
/előhívásukhoz/

- sapka (1)
/ezzel üti a hős a ló farát/

TESTRÉSZEK - farok; sörény (1-3)
/ezzel hívhatók elő/
- szőr (3)
/ezt égeti, így hívja elő/

- farok (1)
/felköti a hős/
- far (1)
/ezt üti a hős/

SZÁMOK - 3
/nap; ló/

- 3
/ló/

(- 2
/sógorok és lovaik száma/)

SZÍNEK - sötétderes (1)
- fehérderes (2)
- fekete (3)
/a lovak színe/

Serle baldak (Titokzatos karikagyűrű)
SAJÁT OPPONENS MEGJEGYZÉSEK

NÉV - aygïr (csődör)
- kara aygïr (fekete csődör)

KÜLSŐ - hatalmas
- aranyfogú, ezüstsörényű

KIVÁLASZTÁSA - egy álombeli hang tanácsára
JELLEG -szupranormális

/beszél; repül/
HELY - kert végi forrásnál a nyírfa 

alatt egy vaskapu mögött
/itt él/
- ég
/az égben repülnek/

IDŐ - éjszaka közepe
/ekkor szerezhető meg/

TŰZ / VÍZ (ELEMEK) - forrás
/itt él a föld alatt/
- víz
/ami erőt ad/

TÁRGYAK - fék, korbács
/a ló megszerzéséhez is 
szükséges tárgyak/
- kicsi üveg / hordó
/erőt adó víz – a ló adja a 

- kicsi üveg / hordó
/erőt adó víz – a ló adja a 

122 Az Opponens 1 itt azokat a lovakat jelöli, amelyeket az após ad a hősnek; az Opponens 2 a sógorok lovaira 
vonatkozó adatokat tartalmazza.
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hősnek/ hősnek/
TESTRÉSZEK - fog (arany)

- sörény (ezüst)
- fül
/ezen keresztülmenve 
változik át a hős/*
- oldal (bal, jobb)
- hát
/lovaglás/

- szem
/becsukja, kinyitja –újra a 
földön járnak/

* balról jobbra haladva 
megszépül a hős; jobbról 
balra visszaváltozik

SZÁMOK 30
/lépés – a ló megtalálásakor/
- 1, 2, 12; 3
/nyelet víz – a hősnek 
tanácsolja/
- 70
/verszt átugratása/

- 1, 2, 12; 3
/nyelet víz/

SZÍNEK - fekete
/a ló színe/

FÉMEK - vas
/~kapu a föld alatt – itt él/
- arany
/~fogú/
- ezüst
/~sörényű/
- réz / ezüst / arany
/~kard – ezeket a hősnek 
adja/

- réz / ezüst / arany
/kard/

ÁLLAT / NÖVÉNY - nyírfa
/ennek tövénél, a föld alatt él/

ÉTEL /ITAL - víz
/a lótól kapja a hős; erőt ad/

Serle sumka (Titokzatos táska)
KORÁBBI KÉSŐBBI OPPONENS

NÉV - alaša (herélt) - csődör
KÜLSŐ - legrosszabb (a csődörök 

közül)
- jó ló

KIVÁLASZTÁSA - a lány tanácsa alapján - az após ajánlata
JELLEG - herélt - villámgyorsan, repülve 

megy
HELY - hombár / palota - levegő

/ahol szállnak/
- hombár / palota

TÁRGYAK - rossz kötőfék - aranykantár
SZÁMOK - 12

/a csődörök száma/
FÉMEK - arany

/kantár/

Yaχšïlïkka yawïzlïk (Jóság és gonoszság)
1 2 3

NÉV - at (ló) - at (ló) - at (ló)
KÜLSŐ - fekete ló - fehér ló - vörös ló

KIVÁLASZTÁSA - a halott apa adománya - a halott apa adománya - a halott apa adománya
JELLEG (- lovagi feladatot végrehajtó) (- lovagi feladatot végrehajtó) (- lovagi feladatot végrehajtó)

- szupranormális
/kétemeletes házat át tud 
ugrani – madárként repülve 
száll le/

HELY - sír
/ahonnan a lovat előhívó toll 
származik/
- mező
/ahol a lovat előhívják/
- város
/ahol a hős feladatot old meg/

- sír
/ahonnan a lovat előhívó toll 
származik/
- mező
/ahol a lovat előhívják/
- város
/ahol a hős feladatot old meg/

- sír
/ahonnan a lovat előhívó toll 
származik/

- város / utca
/ahol a hőssel feladatot old 
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meg/
IDŐ - éjszaka

/az adományozás ideje/
- éjszaka
/az adományozás ideje/

- éjszaka
/az adományozás ideje/

TÁRGYAK - fekete madártoll
/amivel előhívható/
- fekete ruha
- oszlop, vashuzal, 
aranygyűrű, nyíl

- fehér madártoll
/amivel előhívható/
- fehér ruha
- oszlop, vashuzal, 
aranygyűrű, nyíl

- vörös madártoll
/amivel előhívható/
- vörös ruha
- oszlop, vashuzal, 
aranygyűrű, nyíl

SZÁMOK - 1
/első nap/
- 40
/rőf magas oszlop/

- 2
/második nap/
- 40
/rőf magas oszlop/

- 3
/harmadik nap/
- 40
/rőf magas oszlop/
- 2
/emeletes ház/

SZÍNEK - fekete (1)
/madártoll, ló és ruha/

- fehér
/madártoll, ló, és ruha/

- vörös
/madártoll, ló és ruha/

FÉMEK - vas
/huzal/
- arany
/gyűrű/

- vas
/huzal/
- arany
/gyűrű/

- vas
/huzal/
- arany
/gyűrű/

ÁLLAT / NÖVÉNY - madár(toll)
/hívó-eszköz/
(- sas)

- madár(toll)
/hívó-eszköz/
(- hattyú)

- madár(toll)
/hívó-eszköz/
(- madár
/úgy ereszkedik, mintha 
madár szállna le/)

Yäšlek suï (Az élet vize)
KORÁBBI KÉSŐBBI OPPONENS

NÉV - kïr atï (vadló)
- at (ló)

- at (ló) - kïr atï (vadló)

KÜLSŐ - koromfekete
KIVÁLASZTÁSA - a sós vizet is megissza - nem bírja el a hőst

JELLEG - vadló - beszél - vadló
HELY - mező - óceánon túl - mező
IDŐ - 3 nap

/amíg testvéreitől elbúcsúzik/
TŰZ / VÍZ (ELEMEK) (- élet-halál vize

/ezt kell elhozniuk/)
TÁRGYAK - buzogány

/ezzel üti meg a hős, ettől 
megnyugszik/

- deszkakerítés
- vasvessző

TESTRÉSZEK - láb
/hozzáér a kerítéshez/

- derék
/megtörik a hős alatt/

SZÁMOK - 3
/napnyi idő a feladat előtt/

SZÍNEK - fekete
FÉMEK - vas

/vessző/
ÁLLAT / NÖVÉNY - fű - fű

ÉTEL /ITAL - fű / víz
- sós víz

(- élet-halál vize
/ezt kell elhozniuk/)

- fű
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IV. 5. KOMPARATÍV VIZSGÁLAT

Első táblázatunk a különféle lóelnevezéseket mutatja be – fontos jeleznünk, hogy nemcsak a táltosféle 

lovak  szerepelnek  a  táblázatban,  hanem  azok  is,  melyek  ezekkel  a  lovakkal  szemben  a  meseszövegben 

valamilyen oppozíciót foglalnak el. Az egyes alakokat itt is a mese rövidítése alapján jelöljük, ugyanakkor az 

opponens lovak jelölésére bevezettük az „O” jelzést; ez a mese betűjele után áll, ha pedig több ilyen opponens 

van egy mesén belül, akkor ezek száma az „O” után áll. Az analitikus táblázatok alapján ezek az opponens lovak 

beazonosíthatóak – egyetlen esetben tértünk el az ottani jelölésektől: az  Ak büre mese 2. opponensét (a Fehér 

farkast) a komparatív vizsgálatokból kihagytuk.

Elsőként itt is az elnevezéseket vesszük sorra, majd a lovak mesében szereplő tevékenységeit, ezután a 

megszerzés módját bemutató táblázatokat adjuk meg.

1. táblázat. Lóelnevezések
ló csikó csődör herélt kanca vadló húsló saját név

Ak + (+)
AkO +

Al + +
AlO + (+)

At (1-3) + (+)
AtO (1-3) + (+)

Č + +
ČO1 +
ČO2 +
Du +
Ä + +

ÄO (1-2) +
Ka +

KaO +
Ko + (+)

KoO1 +
KoO2 +
KoO3 

(40+40)
+ +

Kö + +
N (1-3) +

NO1 (1-3) +
NO2 (1-2) +

S + (+)
Se +

SeO +
Ya (1-3) +

Yä + +
YäO +

Az elnevezések esetében azt látjuk, hogy a kanca, és a vadló csak az opponens lovaknál, míg a csikó és 

a herélt csak a táltos lovaknál jellemző. A csődör mindkét esetben előfordul, nagyjából kiegyenlített arányban (4 

/ 3).
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2. táblázat. Alaptevékenységek
szállítás megmentés feladat-

megoldás
útbaigazítás adományozás próbára 

tevés
átváltozás beszéd

Ak + + +
AkO

Al + + +
AlO (+)

At (1-3) + (+)
AtO (1-3) + (–)

Č + (+) +
ČO1 (–)
ČO2 +
Du + +
Ä + (+)

ÄO (1-2) –
Ka (+) +

KaO (–)
Ko + + + + +

KoO1 +
KoO2 + (–)
KoO3 +

Kö – > + + + +
N (1-3) + (+)

NO (1-3) + (–)
NO2 (1-2) +

S + +
Se +

SeO
Ya (1-3) + (+)

Yä – > + +
YäO –

A táltosféle lovak esetében először azt kell megvizsgálnunk, hogy azok a lovak, amelyeket felvettünk 

listánkba, mit cselekszenek, melyek azok a tevékenységi körök, amelyek a meseszövegben az adott alakokhoz 

kötődnek.  Listánkban  itt  sem  csak  azok  a  lovak  szerepelnek,  amelyek  egy  általános  ló-képzethez  képest 

valamilyen többletet mutatnak, hiszen analízisünk során sokszor azt tapasztaltuk, hogy az „opponens” lovak, a 

táltos-féle lovak plusz tulajdonságát kiemelik, ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy ezek az opponensek egy,  a 

háttérben meghúzódó szubnormális > normális > szupranormális sor jelentését is magukban hordozzák. Erről a 

későbbiekben még szólunk.

Eddigi táblázatainkban + jelet használtunk akkor, ha az adott rubrika jellemző volt az adott mesealakra, 

nem használtunk azonban – jelet. Itt is alkalmazzuk a + jelet, a jelöletlent, de be kellett vezetnünk a jelöletlennel 

nem azonos mínuszt (–). Azokban az esetekben használjuk, ha egy adott ló-alak nem képes, vagy valamiért nem 

tud  olyan  cselekvést  végezni,  ami  bármelyik  másik  lóalaknál  (nem táltos  lónál  is)  természetes  lenne  – így 

teljesen érthető, hogy a mínusz (–) jeleket táblázatunkban csak a szállítás rubrikában találjuk. 

Az a táblázatból világosan kitűnik, hogy a tatár népmesék „táltos lovainak” legjellemzőbb tulajdonsága 

a  szállítás,  ez minden táltos lónak sajátja.  A szállítás módja és helyszíne természetesen nem elhanyagolható 

tényező, ezt egy későbbi táblázat jelzi majd (→ Jellegek és ezek elmozdulásai). Ami az opponens lovakat illeti, 

három olyan eset van, amikor ezek nem szállítják a hőst, a (ÄO1, 2) és (YäO) lovak a hős szállítására nem 

alkalmasak, derekuk eltörik alatta, ČO1 esetében nem a ló, hanem a hős az oka a hiányosságnak. (Ebben a 

mesében a ló egy „normális” ló, a hős azonban nem ül fel rá, hanem vezeti, nem tudja megszabadítani a lovat a 

lószerszámoktól, csak bicskája segítségével, és szemétnek gondolja az útszéli füvet, amit a ló eszik. Sok olyan 

jellemző van itt, ami egy szubnormális állapotot jelezhetne, ezek azonban nem a lóhoz kapcsolódnak, hanem a 
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lovat használni nem tudó hőshöz.) A harmadik esetben (KaO) a „nem szállítás” nem a hőst, hanem apósát, a 

padisahot sújtja, ezek a lovak nem tudnak a jégen haladni. A nem opponens lovak közül kettőnél (Kö, Yä) a – > 

+ jelölést használtuk. (Kö) ló korábbi állapotéban alkalmatlan arra, hogy bárkit szállítson (magát sem bírja el, 

kocsin szállítják), egy későbbi állapotban azonban a hőst viszi. (Yä) eredetileg vadló, a hős töri be, először a hőst 

meg sem tűri a hátán.

A  „megmentés”  rubrikában  két  helyen  szerepel  +  jel:  (Du)  ló  úgy  menti  meg  gazdáját,  hogy 

dobogásával felébreszti, (Č) pedig azzal, hogy csontjait olyan helyre viszi, ahol a hőst életre tudják kelteni.

„Feladatmegoldó” ló hat mesében szerepel, itt zárójeles + jelzi azokat a lovakat, amelyek harcban, vagy 

lovagi típusú feladatnál segítenek a hősnek.

3. táblázat. A megszerzés módja
küzdelemmel felismeréssel próbával tanácsra adományként

Ak + +
Al +

At (1-3) +
Č +

Du +
Ä +

Ka +
Ko +
Kö +
N +
S +
Se +

Ya (1-3) +
Yä +

Ehhez a táblázathoz nem sokat kell hozzáfűznünk, talán az is magától értetődik, hogy itt miért szerepel 

kevesebb ló – ebbe a táblázatba nem kellett felvennünk az opponens lovakat.

A következő táblázat a már említett sor rejtettebb előfordulásait hivatott bemutatni:

[4. táblázat. Jellegek és ezek elmozdulásai]

Bár  csak  három  olyan  lóalakot  találtunk  a  meseszövegekben,  ahol  a  ló  a  mese  cselekménye  alatt 

végigmegy a szubnormális > normális > szupranormális állapoton, (Kö, Se, Yä), de azt is láthatjuk, hogy a többi 

eset nagy részében kimutatható a háttérben ez a sor, sőt az összes többi esetben, ahol van opponens, az veszi át a 

szubnormális / normális jelleget.

A következőkben az analitikus táblázatok további sorait kibontó összegző táblázatok következnek.
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4. táblázat. Jellegek és ezek elmozdulásai
SZUBNORMÁLIS NORMÁLIS SZUPRANORMÁLIS

kü
ls

ő aktivitás
külső

aktivitás
külső

aktivitás
mód / 
jelleg

tempó hely mód / 
jelleg

tempó hely mód / 
jelleg

tempó hely

Ak + +
AkO + (+)

Al + + +
AlO +

At (1-3) (+) (+)
AtO (1-3) (+)

Č + +
ČO1 (+) +
ČO2 +
Du + (+)
Ä + (+) +

ÄO (+) +
Ka +

KaO (+)
Ko + + +

KoO1 +
KoO2 +
KoO3 +

Kö + + + + + +
N (1-3) (+)

NO1 (1-3) (+)
No 2 (1-2) +

S + + +
Se + + +

SeO (+)
Ya1 (+)
Ya2 (+)
Ya3 (+) +
Yä (+) +

YäO (+)

A helyszínekkel kapcsolatban négyféle rubrikát vezettünk be: kiválasztás / adományozás helye; előhívás 

helye;  feladatmegoldás  helye;  egyéb  helyek.  A  táltos  lovaknál  megfigyelhető  egy  kintről  befelé,  míg  az 

opponens lovaknál inkább egy bentről kifelé való elmozdulás – itt „kinti” helyszínnek nevezzük a városon kívüli 

mezőt,  ménest,  „benti”-nek pedig a lakott  területeket,  mint  amilyen  a padisah birodalma,  a  város,  esetleg a 

boszorkány lakhelye. Ugyanígy kitapintható egy lent : fent oppozíció is: míg az adományozás helye többször 

kötődik valamilyen föld alatti helyhez – a ló a föld alatt lakik, vagy az adományozó a sírból jön fel; ugyanakkor 

a feladatmegoldás közben a táltos ló és lovasa, a hős az égben repül.

[5. táblázat. Helyszínek]

A lovakkal kapcsolatos tárgyakat háromféle csoportra osztottuk: a lószerszám és felszerelés rubrikában 

a fegyverzetet és a harci ruhát is jelöljük, ha ez a hős hívására a lóval együtt jelenik meg; kigyűjtöttük azokat a 

tárgyakat, amelyekkel a lovakat a hős előhívja; a harmadik rubrikába pedig a további tárgyakat vettük fel.

[6. táblázat. Tárgyak]
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5. táblázat. Helyszínek
kiválasztás  / 

adományozás helye
előhívás helye feladatmegoldás helye egyéb helyek

Ak - tópart (a sárkány 
birodalmában)
- víz / tűz / hegy / erdő / 
pusztaság (próbatételek)

- víz / tűz / hegy / erdő / 
pusztaság (próbatételek)

homokhegy (eddig 
viszi a hőst)

AkO - tópart (a sárkány 
birodalmában)

Al - 40 mérföld magasság
- tenger

Amerika

AlO
At (1-3) városon kívül harc - oszlop a palotában

AtO (1-3) a padisah istállója város széle (a hős 
elpusztítja)

Č istálló (városon kívüli) a fürdő mellett (a 
sárkány hívja elő, a hős 
kérésére)

- a fürdő és a segítő 
között (a halott hős 
csontjainak szállítása)

ČO1 város városon kívül
ČO2 város / vásár
Du ménes erdő ( boszorkány 

lakhelye)
Ä ménes út a feladat felé

ÄO (1-2) ménes
Ka (gödör – a hős a bot 

földbeszúrásával 
hívhatja elő)

gödör

KaO
Ko (szátnóföld – a hajszál 

adományozása)
udvar - levegő

- tengerpart
- tengeren túli 
padisahság
- kőpalota (40 
vezérmén)
- tér (a padisah 
városában)

- utca (város)

KoO1 padisah palotája
KoO2 tér (város)
KoO3 kőpalota

Kö ménes másik birodalom istálló
N (1-3) sír - mező

- a város főtere
- harc a város főtere

NO1 (1-3) út széle (a városon 
kívül)

utca

NO2 (1-2) harc
S föld alatt (kert végi 

forrásnál)
- ég
- sárkány birodalma
- padisah „lovagi 
tornája”

Se hombár - levegő
SeO hombár

Ya (1-3) sír mező város
Yä mező óceánon túl

YäO mező
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6. táblázat. Tárgyak
lószerszám és felszerelés előhívásához használt tárgy egyéb tárgyak

Ak - kő
AkO

Al - patkó
- korbács

- aranytoll - oszlop
- cserzett bőr
- hajó / óra

AlO - korbács - vödör
At (1-3) - kantár / nyereg / kard - tollszár

AtO (1-3)
Č - kantár / nyereg / 

nyeregtáska
- gyűrű

ČO1 - iga, hátszíjpánt - bicska
- szekér

ČO2 - kantár
Du
Ä - kantár

ÄO (1-2)
Ka

KaO - patkó - kovácsszerszámok
Ko - nyereg / korbács / fegyver

- patkó / lánc
- hajszál - aranytoll

- fonal / olló
- hajó / órák
- üst / gyűrű
- papír

KoO1 - aranytoll
KoO2 - üst
KoO3 - öntöttvas kapu

Kö - kötőfék
- korbács
- aranynyereg

- farkszálak - 100 rubel
- kocsi / kendertakaró
- higanyvaj / orvosság
- kés
- oszlop / gyűrű / lánc
- tigris- és oroszláncsontok

N (1-3) - fegyverzet / jó ruhák - fark-, sörényszálak; szőr
NO1 (1-3) - sapka
NO2 (1-2)

S - fék / korbács - üveg / hordó
Se - rossz kötőfék

SeO - aranykantár
Ya (1-3) - ruha - madártoll - oszlop / huzal / gyűrű

Yä - buzogány
- deszkakerítés / vasvessző

YäO
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7. táblázat. Fémek
arany ezüst réz vas

Ak +
AkO +

Al + +
AlO

At (1-3) + +
AtO (1-3)

Č
ČO1
ČO2 + +
Du
Ä

ÄO (1-2)
Ka

KaO
Ko

KoO1
KoO2
KoO3

Kö +
N (1-3)

NO1 (1-3)
NO2 (1-2)

S + + + +
Se

SeO +
Ya (1-3) + +

Yä +
YäO

8. táblázat. Tűz / víz
tűz víz

Ak + +
AkO +

Al +
AlO +

At (1-3) (+)
AtO (1-3)

Č
ČO1
ČO2
Du
Ä

ÄO (1-2)
Ka + (= jég)

KaO
Ko (+)

KoO1
KoO2
KoO3

Kö
N (1-3) (+)

NO1 (1-3)
NO2 (1-2)

S +
Se

SeO
Ya (1-3)

Yä (+)
YäO
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9. táblázat. Számok
1 2 3 4 5 6 7 10 12 20 30 40 50 60 70 80 100 200 1000

Ak + + (+)
AkO (+)

Al + + +
AlO + +

At (1-3) +
AtO (1-3) + +

Č +
ČO1
ČO2
Du +
Ä

ÄO (1-2)
Ka

KaO +
Ko + + + + + + +

KoO1 +
KoO2 + + +
KoO3 + + +

Kö + + + + +
N (1-3) +

NO1 (1-3) +
NO2 (1-2) +

S + + + + + +
Se

SeO +
Ya (1-3) + + + +

Yä +
YäO

10. táblázat. Időjelölések
időpont időtartam gyakoriság

Ak - 3 óra
- 3 nap / éjszaka
- néhány óra

AkO (- 3 nap / éjszaka
- néhány óra)

Al - éjjel
- 12 óra

1 hónap

AlO 1 hónap naponta
At (1-3) éjjel

AtO (1-3) hajnal
Č

ČO1
ČO2
Du (- 1 éves)
Ä

ÄO (1-2)
Ka

KaO
Ko - éjjel

- hajnal
- 12 óra

KoO1
KoO2
KoO3

Kö (- 1 éves
- 3 éves)

N (1-3)
NO1 (1-3)
NO2 (1-2)

S éjszaka közepe
Se

SeO
Ya (1-3) éjszaka

Yä 3 nap
YäO
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11. táblázat. Ló testrészek
fej orr száj fog szem fül nyak sörény szügy oldal / 

~borda
hát derék láb farok szőr bőr hús vér

Ak + + + + +
AkO

Al (+) + +
AlO +

At (1-3)
AtO (1-3) + + +

Č +
ČO1
ČO2 + +
Du
Ä +

ÄO (1-2) +
Ka

KaO
Ko + + + +

KoO1
KoO2
KoO3

Kö + + + + + + +
N (1-3) + + +

NO1 (1-3) + /+ far/
NO2 (1-2)

S + + + + +
Se

SeO
Ya (1-3)

Yä +
YäO +
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12. táblázat. Növény / állat
növény állat

Ak - topolyafa
- erdő

AkO topolyafa
Al madár

AlO madár
At (1-3) [Oroszlán, Aranymadár]

AtO (1-3)
Č almafa

ČO1 fű
ČO2 virág
Du
Ä

ÄO (1-2)
Ka

KaO
Ko topolyafa

KoO1
KoO2
KoO3

Kö (tigris, oroszlán, hattyú)
N (1-3)

NO1 (1-3)
NO2 (1-2)

S nyírfa
Se

SeO
Ya (1-3) madár

Yä fű
YäO fű

13. táblázat. Étel / ital
saját  a ló, vagy teje mint feladattal kapcsolatos

étele itala étel / ital étel / ital
Ak egy egész tó

AkO tó vize
Al

AlO teje az aranymadár itala
At (1-3)

AtO (1-3) húsuk madarak és férgek étele
Č

ČO1 fű
ČO2
Du
Ä

ÄO (1-2)
Ka

KaO
Ko tej + víz

KoO1
KoO2 tej + víz
KoO3

Kö hattyú húsa és belsőségei
N (1-3)

NO1 (1-3)
NO2 (1-2)

S víz (erőt adó)
Se

SeO
Ya (1-3)

Yä fű - víz
- sós víz

víz (élet / halál vize)

YäO fű
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14. táblázat. Színek
a ló színe egyéb színek

Ak tarka fekete
AkO

Al
AlO

At (1-3) fehérderes
AtO (1-3) tarka

Č
ČO1
ČO2
Du kék
Ä sárga

ÄO (1-2)
Ka fehér fekete

KaO
Ko vörös / zöld / égszínkék

KoO1
KoO2
KoO3

Kö
N (1-3) - sötétderes

- fehérderes
- fekete

NO1 (1-3)
NO2 (1-2)

S fekete
Se

SeO
Ya (1-3) - fekete

- fehér
- vörös

- fekete
- fehér
- vörös

Yä fekete
YäO
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V. SZEREPLŐK, ATTRIBÚTUMOK, SZÜZSÉK. NÉHÁNY ÁLTALÁNOSABB MEGFIGYELÉSÜNKRŐL.

Ha  egy  mese  úgy  kezdődik,  hogy  a  hős  csodás  módon  (pl.  tésztából)  születik,  vagy  már 

csecsemőkorában irtózatos erejű, biztosak lehetünk abban, hogy ez a mesehős nem kap majd sehol szolgálataiért 

magától  megterülő asztalt,  s  nem is folytatódik  úgy a mese,  hogy amint  nagyobb gyermek lesz,  eltéved az 

erdőben,  és  egy  boszorkány  megpróbálja  megsütni.  Ha  pedig  egy  lány  a  mese  kezdetekor  árvaságra  jut, 

mostohaanyja  és  mostohanővérei  lesznek,  megint  csak  előre  tudhatjuk,  hogy ezért  a  lányért  senki  nem fog 

hétfejű sárkánnyal viaskodni. A példákat elég hosszasan lehetne folytatni, de már ennyi alapján is tehetünk két 

fontos megállapítást.  1.  Vannak olyan  attribútumok (pl.  a hős csodás  ereje),  melyek  az egész  mese jellegét 

képesek előre közvetíteni. 2. Vannak olyan tényezők, melyek együtt soha nem fordulnak elő. 3. Az attribútumok 

nemcsak  egymással,  de a  mese tartalmával  és  szerkezetével  (ennek  több szintjével)  is  koherens  viszonyban 

állnak.

Ezeket a megállapításainkat közelebbről és részletesebben is meg kell vizsgálnunk. Az első pontnál azt 

állítottuk, hogy egy-egy attribútum egy mese jellegét előre közvetítheti. Ezzel azt is állítottuk, hogy különféle 

jellegű mesék  vannak.  Proppnál123 is  találunk  erre  vonatkozó  megjegyzéseket  –  mindamellett,  hogy  Propp 

minden mese közös gyökerének a  Sárkányölő AaTh 300-as mesét tartotta, ez azonban nála sem jelentette azt, 

hogy  nincsenek  különbözőféle  mesék.  Propp  a  küzdelem  /  győzelem  (Б–П)  párt  tartalmazó  meséket 

elválaszthatónak tartotta a nehéz feladat / megoldása (Э–P) párokat tartalmazó meséktől. Meletyinszkij ezt úgy 

fogalmazta  meg,  hogy  „már  Propp  is  lehetségesnek  tartotta,  hogy  sikerül  kimutatni  az  általa  megállapított 

metaszüzsé  allomorfját”  (Meletyinszkij  1999,  189).  Proppnál  ez  a  következőképpen  szerepel:  „ha 

figyelmesebben megvizsgáljuk táblázatunkat,  észrevesszük,  hogy van két  olyan  funkciópár,  amely csak igen 

ritkán fordul elő egyetlen meneten belül, mégpedig oly ritkán, hogy egymást kizáró jellegük törvényszerűnek, 

összekapcsolásuk pedig, a törvény megsértésének tekinthető.” (Propp 1999, 101). Számadatokkal is alátámasztja 

ezt Propp: száz meséből a  Б–П pár 40-ben, a  Э–P pár 31-ben fordul elő, míg a közös előfordulások száma 

mindössze 3 (uo.). Majd így folytatja: „Továbbá azt is észrevesszük, hogy vannak menetek, melyek e funkciók 

nélkül fejlődnek. Ennek alapján nyomban el tudunk különíteni négy alosztályt: a Б–П (küzdelem-győzelem) párt 

tartalmazó szüzsét, a Э–P (feladat-megoldás) párt tartalmazó szüzsét, a mindkét párt tartalmazó szerkezetet és az 

olyan szerkezetet, mely egyiket sem tartalmazza.” (uo.). Propp tehát először a törvény megsértésének tekinti, 

majd néhány sorral lejjebb külön alosztálynak veszi a kétféle párt tartalmazó meséket.

Meletyinszkij  más  módon  próbálja  meghatározni  az  alapvető  szüzsécsoportokat.  Felállít  egy  négy 

oppozíción alapuló rendszert, melyben az első kettő az alapvető, a szüzséket fő csoportokra osztó, a másik kettő 

pedig a további alcsoportokat meghatározó oppozíció. Rendszerének alapja a mesebeli objektum (O), illetve a 

hősi cselekvés célszemélye (kinek érdekében történik)124 köré csoportosul. Három alaptípusa ennek alapján:

–O +S : +O +S : +O –S125

123 E fejezetben  elsősorban Propp és  Meletyinszkij  vonatkozó tanulmányaira  hivatkozunk, az újabb elméleti 
megfigyelések (Bremond, 1973, Dundes 1964, 1975 /több tanulmány/, Greimas 1966, illetve további irodalom: 
Holbek 1978) ugyanis jobbára más irányúak.
124 Ebben talán Lévi-Strauss hatását láthatjuk (vö.: Lévi-Strauss 2001, 173).
125 Meletyinszkij  jelölési  rendszere  annyiban  tér  el  az  általunk  használttól,  hogy ő  a  mínuszt  a  betű  fölötti 
vonallal jelöli,  míg a + nála jelöletlen. Mi gépeléstechnikai okokból nem tudtuk ugyanezt  a jelölést átvenni, 
azonban a lényegen ez mit sem változtat.
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Az elsőben tehát nincs mesebeli objektum, ezekben a mesékben a hős áldozat vagy elüldözött; a harmadikban 

pedig a hős nem saját érdekében cselekszik (–S). Az alosztályokkal, melyek meghatározására Meletyinszkij a 

mitikus:  nem  mitikus,  valamint  a  kollízió  családi  :  nem  családi  jellege  oppozíciókat  használja,  most  nem 

foglalkozunk, hanem a három fő típust szeretnénk közelebbről megvizsgálni.

Melyetyinszkij tehát egy kéttényezős operációs rendszert használ:

O S
1 – +
2 + +
3 + –

A táblázatból  rögtön  kitűnik,  hogy ez  a  rendszer  nem teljes,  hiányzik  a  –O –S lehetőség.  Azt  kell 

először megvizsgálnunk, hogy ez a lehetőség valóban kizárt-e (ebben az esetben maga az operációs rendszer 

nem tökéletes, vagy a faktorok meghatározása nem elég pontos). –O –S lenne az a mese, ahol a hős nem a saját 

érdekében és nem is valamely objektumért küzd / old meg feladatot. Hogy van-e ilyen mese, az nem könnyű 

kérdés, de ide kívánkozik Kovács Ágnes azon megfigyelése, hogy a hősmesékben a küzdelem tárgya valójában 

nem  a  királylány,  az  csak  „ráadás”  (Kovács  1979,  458).  De  nézzük  meg,  Propp  már  idézett  rendszerező 

kísérletét, mely Meletyinszkijéhez hasonlóan, szintén két faktorral operál:

Б-П Э-Р
1 + –
2 – +
3 + +
4 – –

Ez ugyan teljes rendszer, ugyanakkor láttuk, hogy Propp az egyik sort (3) kifejezetten szabálytalannak 

nevezte. Az is érdekes, hogy a Proppnál élesen elválasztott első és második típus (Б-П : Э-Р) Meletyinszkijnél 

egy típusba tartozik (+O –S), illetve nála a rendszer következő szintjén válik ketté. A „Sárkányölő” (AaTh 300-

303) és  a  quest (AaTh 550-551) típusú mesék ez alapján  abban különböznek,  hogy az  első kategóriában  a 

mesebeli objektum személy  O1 (leendő házastárs), míg a másodikban csodás tárgy  O2. Ha már idéztük azt az 

álláspontot,  hogy a „Sárkányölő” mese hőse csak „ráadás”-képpen kap feleséget,  akkor megjegyezhetjük itt, 

hogy ilyen „ráadás” feleség a quest típusú mesék sajátja is. Mindamellett Propp rendszere annyiból világosabb, 

hogy a két operációs faktor jól elkülöníthető és szembeállítható egymással. Meletyinszkij rendszere pedig azért 

kevésbé világos, mert a két faktor egymáshoz való viszonya ilyen egyértelműséggel nem határozható meg.

Propp rendszerének alapja két funkciópár megléte, vagy hiánya, ha azonban ezeket a funkciópárokat 

szereplőkhöz szeretnénk kötni, akkor azt mondhatjuk, hogy van egy

ellenfél : hős (Б-П)

valamint egy:

cárkisasszony : segítőtárs (Э-Р)126

szerepkör oppozíciónk, illetve a harmadik típusról annyit tudhatunk, hogy mindkettőt tartalmazza, a negyedikről 

pedig azt, hogy nem ilyen oppozíciókból áll. Itt még meg kell jegyeznünk, hogy Propp úgy gondolja, azokban a 

mesékben, ahol nincs segítőtárs, ott annak attribútumait a hős veszi át (megfogalmazásából tehát azt vehetjük ki, 

hogy  elsődlegesnek,  kiindulási  alapnak  azokat  a  formákat  tartja,  ahol  van  segítőtárs.  Ezzel  az  állásponttal 

126 „A funkciók megoszlása a szereplők között” fejezetben Propp az  ellenfélnél hozza a  Б  funkciót, a hősnél 
azonban nem jelöli a П funkciót. (az 1999-es kiadásban a segítőtárs funkciójánál tévesen З szerepel az Э betűjel 
helyett).
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megpróbálunk majd vitába szállni, de mivel a probléma alapja valójában az, hogy a különféle  mesék mögé 

elképzelünk-e egy ősi, egységes típust, így a kérdést most még későbbre kell halasztanunk).

Fejezetünk elején azt állítottuk, hogy bizonyos attribútumok képesek számunkra előre jelezni a mese 

jellegét. Ezt persze nem úgy kell értenünk, hogy a hős korán megmutatkozó ereje indukálja a mese folytatását, 

hanem azt  kell  látnunk,  hogy  vannak  szignifikáns  attribútumok.  Ha  ezt  a  lépést  megtettük,  akkor  azt  kell 

megvizsgálnunk, hogy melyik strukturális szinten találunk egymással opponálható ágenseket. Mivel dolgozatunk 

alapvetően szereplőket és ezek attribútumait vizsgálja, mi ezen a szinten kezdjük el vizsgálatainkat.

Talán meg kell magyaráznunk, miért olyan fontos számunkra az alapvető típusok különválasztása. Ha a 

mese  formáját  és  cselekményének  felépítését  vesszük alapul,  akkor  nem lényeges  számunkra,  hogy a mese 

tartalmilag honnan hová érkezik. Ha azonban a mese tartalmi oldaláról szeretnénk minél többet megtudni, akkor 

nehéz dolgunk van mindaddig, míg két olyan elbeszélést próbálunk összehasonlítani, melyből az egyikben valaki 

sárkányfejek  tucatját  vágja  le,  a  másikban  pedig  a  hős  szurkozott  vékában  aranyat  mér.  Az  alaptípusok 

szétválasztása  egyébként  sokakat  foglalkoztatott,  sőt  az  Aarne-Thompson  féle  katalógus  is  különböző 

csoportokba szedve tárgyalja a meséket – ennek proppi kritikája rövid de, pontos (1999, 19-20).

Nem kritikaként fogalmazza meg Heda Jason, mégis nagyon fontos az a megállapítása, hogy az AaTh 

katalógusok tartalom (content) és nem „eszme” (idea) alapján osztják be a mesét  (2000).  Példának hozza a 

„hibás ismétlés”-t, mely egy „eszme”-alapú csoportosításban egy típusba ágyazná az  Édes lány, mostohalány 

(AaTh  480),  valamint  a  Szezám tárulj (AaTh 676)  meséket.  Ez  az  eszme alapú  osztályozás  azonban  újabb 

problémákat vet fel. Hogyan állapítható meg például, hogy a Sárkányölő mesének (AaTh 300) mi az eszméje? A 

küzdelem? A sárkány legyőzése? A közösség megmentése? Másrészről a tartalom és az eszme nyilvánvalóan 

szorosan összefügg: azonos tartalmú meséknek nem lehet különböző az eszméje, ugyanakkor más-más tartalmú 

meséknek természetesen azonos eszméje lehet – ezek szerint egy ilyen alapú osztályozás megint csak nagyobb 

tartalmi  csoportok  megkülönböztetésére,  szétválasztására  lenne  alkalmas.  Mivel  azonban  egy-egy  mese 

eszméjének megállapítása, úgy tűnik, nem egyértelműen meghatározható, vagyis nem tudunk olyan módszert 

megnevezni,  amellyel  adott  tartalmú  szöveghez  x eszmét  rendelhetnénk,  a  nagyobb  szüzsé-típusok 

szétválasztására  ez  a  megközelítés  mégsem alkalmas.  Ha  azonban elszakadva  a  típusok és  ezek  eszméinek 

egymás mellé állításától (amit végső soron a jasoni megfogalmazás indukált) más irányból közelítünk az eszmék 

kérdéséhez, újabb megfigyeléseket tehetünk.

Az, amit Propp funkciónak nevez, nem más, mint egy mesei szegmentum tartalmi összefoglalása (pl. 

károkozás, a varázseszköz megszerzése). Az, amit Jason eszmének nevez, szintén egyfajta tartalmi összefoglalás, 

de a proppinál nagyobb szegmenssé127 – Jason idézett példájában egy egész meseszövegé. Ha azonban a téves  

ismétlés helyére  tágabb  megnevezést  állítunk  (nem azonos ismétlés),  akkor  ez  a  tartalmi  jegy  mesék  egész 

sorában  kimutatható.  A  nem azonos  ismétlés tulajdonképpen  nem más,  mint  azonos  (ismételt)  szituációban 

jelentkező nem azonos esemény. Ez a „képlet” rengeteg mesében szerepel – három testvér útnak indul, azonos 

szituációban  az  első  kettő  azonosan  viselkedik  és  nem  éri  el  célját,  a  harmadik  másként  viselkedik,  így 

adományhoz  jut;  a  szegény  legényt,  akit  hazafelé  útjában  a  fogadós  mindig  megfoszt  kapott  jutalmától,  a 

harmadik esetben azonos szituáció mellett már nem lehet kifosztani.  Ezek a példák rávilágítanak arra, hogy a 

nem azonos ismétlés lehet tartalmi magja (eszméje) egy egész mesének, ugyanakkor egyetlen proppi  funkció 

egyik részeleme is. Ugyanilyen eredményre jutunk, ha (ebből a szempontból) megvizsgáljuk a fel nem ismerés 

127 A szegmentálás kérdéséhez vö. Voigt 1971. 
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problémáját. A fel nem ismerés lehet kiegészítő próbatétel (vö.: Meletyinszkij 1999, 187), ugyanakkor egy egész 

mese eszméje is (AaTh 408).

Úgy tűnik, tökéletes tipológiai rendszert nemigen lehet felállítani (ennek érthető és világos okai vannak, 

később még megemlékezünk róluk).  Nem is erre törekszünk, amikor egy új aspektusból,  a szereplők128 felől 

indulunk majd el.

Kiindulásként azt mondjuk, hogy a varázsmese tartalma végső leegyszerűsítésben így írható fel:

X > X+

ahol  X  a  mese  hőse.  Ez  a  képlet  persze  leegyszerűsítő,  céljainknak  azonban  egyelőre  megfelel.  Ha  most 

visszatérve  a  fejezet  legelején  mondottakhoz ezt  a  képletet  úgy bontjuk tovább,  hogy X-re  a  mese  kezdete 

alapján megpróbálunk valamilyen további jelölést alkalmazni, akkor azt vesszük figyelembe, hogy vannak már a 

mese  kezdetén  +jelleggel  felruházott  hősök,  ezeket  jelölhetjük  +X-szel,  vannak  kifejezett  hátránnyal  induló 

hősök, ezeket jelöljük –X-szel, illetve vannak olyan hősök, akik induláskor sem előnnyel, sem hátránnyal nem 

rendelkeznek, ezeket X-szel jelöljük. Ha ennek alapján tágítjuk az eredeti képletet, akkor azt mondhatjuk, hogy a 

mesehősnek a mese elején mutatkozó jellege alapján háromféle mesét tudunk elkülöníteni:
+X > X+

X > X+

–X > X+

Itt két megjegyzés erejéig időznünk kell! Először is meg kell vizsgálnunk, hogy ez a háromféle, általunk 

elkülönített típus hogyan viszonylik azokhoz a rendszerekhez, amelyeket Propp és Meletyinszkij állított fel. A+X 

> X+ forma Propp rendszerében a küzdelem típusú mesékhez köthető (Б-П), Meletyinszkij rendszerében pedig a 

+O –S formához. A  –X > X+ forma Proppnál a sem Б-П, sem Э-Р funkciópárt  nem tartalmazó típusba, míg 

Meletyinszkij rendszerében a –O, +S típusba tartozna. A nálunk X > X+ jelölésű csoport a proppi rendszerben 

több helyhez is köthető, részint az  Э-Р csoporthoz, azonban a sem Б-П, sem Э-Р funkciópárt nem tartalmazó 

típusban is vannak olyan mesék, melyek X > X+ jellegűek (hiszen Proppnál ebbe a csoportba nem csak a quest 

típusú hősök kerülnek, hanem például az AaTh 676 hőse is); ez Meletyinszkij rendszerében alapvetően a +O +S 

csoporthoz köthető, valamint a +O –S azon alcsoportjához, mely a quest meséket tartalmazza. Azt mondhatjuk, 

hogy  Proppéhoz  és  Meletyinszkij  felosztásához  hasonló  mélységű  rendszer  jött  létre.  Nem  győzzük 

hangsúlyozni, hogy nem célunk felállítani egy olyan osztályozási rendszert, melybe feltétlenül bele kell tudnunk 

gyömöszölni  minden  mesét  –  ez  egyébként  sem  Proppnak,  sem  Meletyinszkijnek  nem  volt  célja.  Olyan 

alaptípusokat  keresünk,  melyek  egymástól  nemcsak  elkülöníthetők,  de  egymással  szembe  is  állíthatók.  A 

meseszövegek azonban nem kell, hogy mindenáron beleférjenek egy-egy rubrikába, sőt, ezen elvont alapsémák 

között mozognak, ezek között átmeneteket képeznek, hol erősebben, hol kevésbé kötődnek ezekhez. 

Ha  megfogalmazzuk  a  mesék  kialakulására  vonatkozó  elképzelésünket,  ezt  azért  tesszük,  mert  ez 

munkánk  minden  részletét  befolyásolhatja  –  akaratlanul  is.  Propp  egy  „Sárkányölő”  jellegű  mesét  gondol 

minden mese alapjának. Ezt úgy képzelhetnénk el, hogy volt egy ilyen tartalmú és formájú elbeszélés-típus, 

mely  az  idők  folyamán  magába  szíva  többféle  hatást,  tágult,  majd  differenciálódott.  Mi  épp  ellenkezőleg 

képzeljük.  A  hősmese  (tulajdonképpen  +X)  erős  kapcsolatot  mutat  néhány  másik  hősi  epikai  műfajjal.  Az 

128 Az Aarne-Thompson féle felosztás hét alaptípusból háromnál egyébként a szereplőket, illetve ezek egy-egy 
attribútumát tartja meghatározónak: 1. csodás ellenfél (az MNK 2-ben: A szörnyetegről szóló tündérmesék); 2. 
csodás  férj  /  feleség  (Csodás  feleség,  férj  vagy  elvarázsolt  testvér  (MNK  2));  4.  csodás  segítőtárs 
(Természetfeletti segítőtárs (MNK 2)).
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áldozatról (X-) szóló mesék, olyan helyeken, ahol élő rítusokkal és ezek textusaival összevethetők, párhuzamokat 

mutatnak  bizonyos  rituálékkal  (vö.:  Meletyinszkij  1982,  166–188).  Van  egy  harmadik  nagy  csoport,  mely 

ezekkel  nem mutat  egyértelmű tartalmi  kapcsolatot.  Mi  ezek  alapján inkább úgy képzeljük,  hogy különféle 

tartalmú narratívák valamilyen külső jegyek (pl. terjedelmi hasonlóság) és néhány tartalmi jegy (pl. X > X+) 

alapján  közelíteni  kezdtek  egymáshoz,  majd  hasonló  formai  struktúrába  rendeződtek,  mely  még  inkább 

megkönnyítette az átjárhatóságot a különféle jellegek számára.

Visszatérve a háromféle X > X+ csoportosításunkhoz még egy fontos megjegyzést kell tennünk: újból 

rögzítenünk kell azt a megfigyelésünket, hogy egy-egy attribútum megléte vagy hiánya a mese bizonyos pontján 

ugyanolyan  mélységben  megmutatta  számunkra  a  mese  mögötti  szüzsé  jellegét,  mint  Proppnál  egy  adott 

funkciópár  megléte,  vagy hiánya,  illetve Meletyinszkijnél  egy olyan  kéttényezős  operációs  rendszer,  mely a 

cselekvések céljából és célszemélyeiből indult ki. Ez nemcsak azt jelenti, hogy bizonyos attribútumok jelölni 

képesek  mélystruktúrákat,  hanem  azt  is,  hogy  a  mesestruktúrák  különböző  szintjei  (funkciók  /tartalmi 

makrostruktúrák/; intenciók; attribútumok), egymással egybevethetők.

Ha a szereplők szintjén folytatjuk vizsgálatunkat,  és megpróbáljuk rendszerezni azokat  az alakokat, 

melyek az ellenfél / károkozó szerepkörben feltűnhetnek, az előzőhöz sokban hasonlító eredményt kapunk. Az 

ellenfelek alapvetően három típusba sorolhatók: vannak sárkány-féle (leginkább theriomorf),  boszorkány-féle 

(emberi és démoni jellegű) és teljesen emberi ellenfelek / károkozók. Ezek egy olyan skálán rendezhetők el, 

mely a  nem emberitől  (sőt  valamiféle  „ember-ellenes”  nem emberitől),  mint  egyik  végponttól  egy  emberi, 

személyes (nem minden emberre kiterjedő) ellenségig terjednek. He ezt is ábrázolni akarnánk egy átláthatóbb, 

ugyanakkor leegyszerűsítő oppozíció sorral, akkor így írhatnánk fel:

[E]: therimorf : démoni / emberi : ember

(az  [E]  jelölés,  melyet  az  Egyéb  szereplők fejezetben  is  használunk  majd,  az  ellenség  /  károkozó proppi 

szerepkörét jelöli).

Az ellenség jellege ugyanúgy képes megmutatni az egész mese (illetve mesemenet) jellegét, mint a hős 

fentebbi, kiinduláskor jelzett attribútuma.  

A sárkány és boszorkányalakok azon a skálán, mely a theriomorftól  az emberig terjed,  nem azonos 

helyet  foglalnak  el,  de  mint  láttuk,  a  tatár  anyagban  a  sárkányok  egy  része  egészen  antropomorf  jellegű, 

ugyanakkor vannak olyan boszorkányalakok, melyek igen közel állnak a theriomorf jelleghez. A két csoport 

azonban mégis elég jól elkülöníthető, hiszen sok olyan jellemvonásuk van, ami opponáló jellegű. A sárkányalak 

kifejezetten férfi elvű, ugyanakkor a boszorkány teljesen női. A sárkányalakok megjelenésükben (külső) mindig 

extra méreteket mutatnak és lakhelyük is mindig monumentális, a boszorkányok ellenben megjelenésükkor nem 

tűnnek  nagynak  (az  áldozatok  nagy  része  a  külsejük  alapján  nem  gondolja,  hogy  boszorkánnyal,  vagy 

valamilyen szörnnyel áll szemben), ugyanakkor ezek az alakok (legalábbis bizonyos típusaik) képesek egyben 

lenyelni egy embert. A boszorkányok lakhelye emellett általában vagy valamilyen ’kicsi’ jelentésű jelzővel áll, 

vagy maga a megnevezés utal arra, hogy a ház nem lehet valami nagy (például egy fa odva). A sárkány hatalmas 

külsejű a  mesékben,  s  a  hős  mégis  egyetlen  kardsuhintással  le  tudja vágni  a  fejét  (ami  mégsem utal  óriási 

méretekre), a boszorkány pedig öregasszonyként jelenik meg, akinek a hős mégis elfér a szájában.

A sárkány-  és  boszorkányalakok összevetéséhez  nagyon  sok apró  fragmentum járulhat  hozzá,  ezek 

közül  néhányat  bemutatunk.  Elsőként  a  tűz  :  víz  oppozíciót  vizsgáljuk  meg.  A  sárkányalakok  nagy  része 

szorosan kapcsolódik a vízhez – és itt nemcsak azokat a meséket említhetjük, melyek „vízelzáró” jellegűek. A 
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sárkányok lakhelye nagyon sok esetben a víz, vagy víz melletti hely (tópart, folyópart), s ez még az antropomorf 

jellegű sárkányok nagy részére  is  igaz.  A boszorkányok tűzhöz kötődése is  erősnek mondható – azokban a 

mesékben, ahol a boszorkány nem akarja tűzbe vetni a hőst (vagyis áldozatát), ott is számtalanszor előkerül a 

tűz: tüze csak a boszorkánynak van, tőle kell kérni (erőteljes oppozíció a vízelzáró, a vizet csak áldozatok árán 

adó sárkány és a tüzet adó, vérszívó boszorkány között). Bár a tűz megjelenik a sárkányok esetében is, azonban 

ott jelentése nem olyan telített: a sárkányok, még ha lövellnek is tüzet, az soha senkit nem sebesít meg, abban a 

tűzben soha senki nem ég el – sporadikusan láthatunk példát arra, hogy a tűz valamilyen kárt okoz, azonban ez 

mindig valamilyen természeti tényezőt (leginkább a fák koronája) érint.

A  csont megint  egy olyan  fragmentum, amely a sárkány-  és boszorkányalakok közötti  különbségek 

szignifikáns eleme. Amikor a sárkány meg akarja enni a hőst, az több helyen arra hivatkozik, hogy fennakad 

majd a sárkány torkán, illetve arra, hogy kemény a csontja, s arra is volt példa, hogy a sárkány a csontot nem ette 

meg, hiszen az tiltva volt. Ha a boszorkány elnyel valakit, nem foglalkozik a csontjával, mint aztán kiderül, erre 

nincs is szüksége, hiszen egészben nyel el. A sárkány azonban úgy eszi meg áldozatát, hogy megrágja, ha a hős 

nem tudott idejekorán végezni ellenfelével, akkor hű lova már csak  csontjait szállíthatja. Ugyanezt mutatja a 

sárkányalakok  és  boszorkányalakok  mesékben  megnevezett  testrészeinek  sora  is,  hiszen  a  sárkánynál  a 

legtöbbször  a  farok  mellett  a  sárkány  nyelve  és  fogai  szerepelnek  a  szövegekben  – mindkettő  szükséges  a 

rágáshoz.  A boszorkány esetében  csak  a  száj  van  megnevezve,  amit  a  boszorkány igen  nagyra  tát,  amikor 

embereket nyel el. (Ahogy a sárkány esetében a  farok sokszor említett – hiszen kiemeli, illetve jelöli a nem 

emberi mivoltot – úgy a boszorkánynál a száj mellett az ujj kap ugyanilyen nyomatékot (hüvelykujj – emberi 

külső129)).

A vér egy újabb opponáló eszköz, igaz, itt a szembenállás alapvetően a hős és az ellenfelek között van, 

de a kétféle károkozó közötti különbségeket is jelölni tudja. A küzdelmek során a hős néha megsebesül, vérző 

ujját a padisah lánya saját zsebkendőjével köti be. A sárkány, még ha tizenkét fejét vágják is le, egyetlen csepp 

vért  sem hullajt.  Igaz,  van  egy  olyan  meseszövegünk,  melyben  az  ellenfél  levágott  ujját  először  meg  kell 

tisztítani a vértől, ez az eset azonban azért nem mérvadó itt, mivel annak a sárkányalaknak mind vére, mind az 

ujján viselt gyűrű éppen arra hivatott, hogy emberi, illetve az emberihez közeli jellegét kihangsúlyozza (a mese 

magyar fordításában (tatMa) nem is sárkányként, hanem ördögként szerepel). A boszorkányalakok egyik típusa 

számára a vér az eledel,  ilyenre a sárkányalakoknál  nincs példa. A vér esetében tehát a hármas oppozíció a 

következőképpen írható fel:

[E]: ([E, s]: Ø    : [E, b]:  ’étel’) : [H]: (’tulajdon /belső/’)

Ha a két ellenféltípus, a sárkány és a boszorkány esetében vizsgáljuk meg a mesei helyszíneket, azt 

láthatjuk, hogy az egyes ellenféltípusok különbségei a hozzájuk kapcsolódó helyszínek esetében is jelöltek: az 

inkább  antropomorf  jellegű  sárkányok  lakhelye  épített,  míg  az  alapvetően  theriomorfoké  természeti.  A 

boszorkányok  lakhelye  az  antropomorf  sárkányokkal  szemben  az  emberi  lakhelyekhez  közelebbi  –  az 

antropomorf sárkányok háza / palotája vagy egy föld alatti birodalomban, vagy valahol nagyon messze, ember 

számára  szinte  megközelíthetetlen  helyen  van.  Ezzel  szemben a  boszorkány háza  erdőben,  vagy  egy  lakott 

terület (például falu) szélén található. Itt azt láthatjuk, hogy a lakhely mint kód erősíti a szereplők cselekvései és 

külseje alapján felállított alapvető típusokat.

129 A hüvelykujj itt ennél tágabb jelentésmezővel (is) rendelkezhet (pl. bölcsesség) vö.: EM 4, 1140–1146.
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A helyszín,  vizsgálatunk eredményei  alapján, társadalmi státusz jelölésére is alkalmas. A theriomorf 

sárkányalakok  királylányokat  (a  tatár  varázsmesékben  padisahlányokat)  rabolnak  és  visznek  el  távoli  vagy 

földalatti  palotáikba.  Az  elrabolt  lányok  mindig  magas  társadalmi  státuszúak,  itt  a  sárkány  palotája  is 

státuszjelölő. Amikor a sárkány esetében nem palotát, hanem házat említ a szöveg, valamilyen plusz jelöléseket 

találunk e házak gazdag voltára (például a falakon plüsstapéták, egy szobában rengeteg kincs …). Az a hős, aki 

innen  a  királylányokat  kiszabadítja,  maga  is  magas  társadalmi  státuszba  kerül.  A  boszorkányok  esetében  a 

lakhely és  a  károkozás  egyaránt  valamilyen  relatíve  „kinti”  helyhez  kötődik.  A boszorkány külseje  alapján 

teljesen emberi (öregasszony), ugyanakkor cselekvései mellett a külső helyszínek (erdő, a falu széle, a házon 

kívüli fürdő) is mutatják, hogy társadalmon kívüli, vagy a társadalom peremén helyezkedik el.

A  főként  helyszínek  alapján  megrajzolható  társadalmi  státusz  az  ellenfél  esetében  egy  világosan 

értelmezhető sort ad ki, amelynek egyik végén az emberi világtól elkülöníthető, struktúrán kívüli theriomorf lény 

áll, másik végén pedig egy gonosz testvér, mostohaanya vagy szomszéd, tehát egy, teljesen az adott szociális 

struktúrán belüli ember áll. Mostani munkánkban az ellenféltípusok közül csak a sárkány- és boszorkányalakok 

esetében vizsgáltuk a helyszíneket, de ennek a sornak egy részét így is be tudjuk mutatni:

theriomorf-zoomorf sárkány  ::   antropomorf sárkány            ::      boszorkány

(természeti lakhely)                ::  (strukturált, de másik világ)  ::   (azonos struktúra peremén)

A hős alapvető tulajdonságai, főbb jellemzői azonban nemcsak az ellenfél felől közelíthetők meg. A 

mese hősei nem egyformán aktívak, vannak olyanok, amelyek maguk felkutatják és legyőzik a természetfeletti 

erejű ellenséget, másoknak nem jut egyéb szerep, mint hogy térbeli elmozdulásaikkal kapcsolatot teremtsenek 

egy adományozó és egy ellenfél / károkozó között. Utóbbira a Terülj asztalkám (AaTh 563) példa. Aktivitáson 

itt most azt értjük, hogy azok közül a (proppi) funkciók közül, melyek a hőshöz kapcsolódhatnak, mennyit tölt 

be  a  hős.  Ugyanilyen  aktivitási  skála azonban  felállítható azon alakok között  is,  akik a  hősnek  valamilyen 

segítséget nyújtanak. Szerepkörük szerint ezek az:

útnak indító / útbaigazító → adományozó → segítő

melyek  közül  egy-egy  mesében  persze  több  alak  is  képviseltetheti  magát.  Ha  a  tatár  varázsmesék  segítő 

lóalakjait  vizsgáljuk,  azt  láthatjuk,  hogy ezek a lovak nemigen  küzdenek  meg a hős  helyett,  s  az  is  ritkán 

jellemző, hogy a rárótt feladatokat megoldanák helyette. Ebből persze még korai leszűrnünk azt a megállapítást, 

hogy a tatár varázsmesék hősei az aktívabb jellegű hősök közé tartoznak, hiszen nem vizsgáltuk meg a sem 

sárkány-, sem boszorkány-, sem táltos ló-féle alakokat nem tartalmazó szüzséket, azonban fel tudunk tenni egy 

olyan kérdést, aminek megválaszolása egészen általános és alapvető megfigyeléshez vezethet. 
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VI. A MESESZÖVEGEKRE VONATKOZÓ ADATOK. A MESÉK TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA.

A meseszövegekre vonatkozó adatokat a következő módon tárgyaljuk:

Minden mese tatár címe aláhúzva, dőlt betűvel áll a mesére vonatkozó adatok előtt, ezt követi a cím magyar 

fordítása.

I. Római egyes  után a mese fellelhetőségét  adjuk meg.  Ha az adott  mese már a  Tatar  χalïk  ijatï 

(tatTh) kötetei előtt megjelent nyomtatásban, ezt is itt jelezzük. Ha több helyen is megjelent már a 

szöveg, akkor a tatTh rövidítés után < jellel az első nyomtatott kiadást adjuk meg, majd > jel után 

időrendi sorrendben a többit.

II. A római kettes a mese gyűjtésére vonatkozó legfontosabb adatokat rögzíti; ki, kitől, mikor és hol 

gyűjtötte az adott szöveget, illetve a lejegyzett szöveg kézirata, vagy hanganyaga hol található. Itt 

átvettük a tatTh jelöléseit, „FF”-ként rövidítjük a kazányi Fännär Akadémia G. Ibrahimov Nyelvi, 

Irodalmi  és  Történeti  Intézetének  Folklór  Fondjait.  A  tatár  hely  és  személynevek  esetében  a 

turkológiai átírást vettük alapul, de a nevek végén az orosz -ov, -ova, -ev, eva ... névvégződéseket 

az  orosz  átírási  szabálynak  megfelelően  írtuk  (ezek  tehát  nem -ow,  -owa,  -ew,  -ewa  átírásban 

szerepelnek). Az orosz helynevek átírásánál természetesen az orosz átírási szabályokat követtük.

III. Római három alatt adjuk meg a mese Aarne-Thompson típusszámát, itt támaszkodtunk L. G. Barag 

típusmutatóira, amelyek a tatTh kötetek végén találhatók.

IV. A római  négyes  a  meseszöveg  tatár  variánsait  adja  meg,  ezek  között  szerepelnek  nem csak  a 

kiadott, hanem a Folklór Fondban megtalálható szövegek is (természetesen itt is a tatTh mutatóit 

használtuk).

V. Ötödikként azt jelöljük, hogy a szöveg magyar, vagy orosz fordításban megjelent-e már.

Ezt követi a mese rövid tartalmi ismertetése, itt a tatár mesei neveket magyarra fordítottuk. A szövegek 

végén római egyes után áll az a sárkány, boszorkány, vagy táltos ló elnevezés, amely a mesében szerepel. Római 

kettes után azokat a szereplőket soroljuk fel, amelyeket Az idézett mesék egyéb szereplői fejezetben tárgyalunk.

Ak büre ’Fehér farkas’

I. tatTh1 185-202 (< tatXi 1938, 109 > tatXi 1940, 128; tatThi 412; tatThä 1958, 36).

II. A mese török nyelvre fordított szövege 1907-ben, Törökországban jelent meg, Kúnos gyűjtéseként és 

jegyzeteivel. A török szöveget Tolïmbay fordította tatárra, ez a fordítás az FF koll. 21, p. 2, sak. ber 77-

ben található.

III. AaTh 550 + 301 (Barag 1977, 402).

IV. Még egy tatár variánsa ismert: Tanay-Turay faluban (Apas körzet) K. Äχmädišintől X. Yärmi 1947-

ben jegyezte le (FF koll. 29, p. 2, sak. ber. 10).

V. oroszul: tatGu 13.

Egy padisahnak négy fia volt. A padisah és felesége egyszer kimentek a mezőre (pusztába), itt erős szél 

kerekedett, a levegőből egy sárkány ereszkedett le és magával ragadta a padisah feleségét. A padisah egy éven 

keresztül mindenütt kerestette feleségét, hiába. 
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Egy év múlva a legidősebb fiú elvégezvén iskoláit anyja keresésére indul, száz katonával. Hosszú út 

után egy erdő belsejében egy víz partjára érnek, egy tisztásra. Itt letáboroznak, hogy lovaik, s maguk enni, inni 

tudjanak. Megjelenik egy fehér  farkas,  aki  megkérdezi,  hogy kitől  kaptak engedélyt  arra,  hogy az ő földjén 

időzzenek. A fiú azt mondja neki, hogy oda menjen vissza, ahonnan jött, s hivatkozik száz katonájára. A fehér 

farkas felmérgesedik, egy imát mondva rájuk fúj (ugat), amitől ezek bálvánnyá merevednek. A padisah hiába 

várja haza legidősebb fiát, ezért egy év múlva, amikor két középső fia is elvégzi iskoláit, azokat már nem akarja 

elengedi, de azok mindennap könyörögnek. Végül útnak indulhatnak, de ugyanaz történik velük is.

A legkisebb fiút a padisah még nehezebben engedi útnak, de a két középső fiú indulásához egy évre ő is 

útra  kel.  Ugyanazt  az utat  járja  be,  ugyanott  áll  meg,  magának  madarat  akar  lőni,  hogy megsüsse.  Amikor 

megjelenik a fehér farkas, ő bocsánatot kér, és útra akar kelni. A farkas megbocsát neki, engedélyt ad, hogy lovát 

legeltesse és megitassa,  de azt kéri,  hogy a legény ne az ott látható madarat  lője le,  hanem a fekete nyárfa 

lombjának tetején ülőt, s annak mellét süsse meg. Azt mondja, hogy mire a legény ezzel kész lesz ő is újra 

megjelenik. A legény mindent úgy tesz, ahogy a farkas mondta, s mikor készen van, a farkas egy legény képében 

jön vissza. Elmondja, hogy hatvanféle alakban tud megjelenni. Összebarátkoznak, a farkas megtudja, hogy a 

legény mi járatban van, elmondja, hogy a bátyokat  ő változtatta kővé, majd a legény kérésére,  imát mondva 

visszaváltoztatja őket. A legény elmondja a fivéreknek, hogy mi történt velük, ők azt hitték, csak egy nagyot 

aludtak.  A  legény  a  farkastól  tovább  akar  indulni,  a  farkas  tanácsokkal  látja  el,  az  erdején  túli  utat  is 

elmagyarázza: három éjjel, három nap kell menni, ott kezdődik a sárkány birodalma. Ott újabb három éjjel és 

háromnapi járás után a legény egy aranyszínű, hatvan öl átmérőjű nyárfa van, e mögött egy kis tó, amellett egy 

földkunyhó. A farkas azt javasolja, hogy hagyja a legény a fivéreit a kunyhóban, maga pedig, az aranyszínű 

nyárfa mellett ássa be magát a földbe annyira, hogy csak a szeme látsszon ki. A negyven öles nyárfához előbb 

egy ménes, majd egy hatalmas, negyven öles csődör jön. A farkas elmondja, a legény hogyan szerezheti meg a 

negyven öles tarka csődört, s azt is, hogy ha azt megszerezni nem tudja, anyját sem találhatja meg.

A legény mindent úgy tesz, ahogyan a Fehér farkas javasolta, a csődör sörényébe kapaszkodik, s azt 

nem engedi el, akkor sem, ha a ló tűzbe, vagy vízbe megy is vele. Mivel a legény a próbákat kiállja, a csődör 

végül megtűri a hátán és elviszi a legényt egy hegyhez, ahonnan annak egyedül kell továbbmennie. Útjában majd 

sárkányokat, oroszlánokat talál, ha ezeken is túl tud jutni, anyját is megtalálja, mondja neki a csődör.

A  homokhegyről  a  legény  folyton  visszacsúszik,  majd  megjelenik  fölötte  egy  fekete  felhő,  amely 

madárrá változva mellé ereszkedik le. A madár hívja a legényt, hogy szálljon fel a hátára, a legény nem tudja, 

hogy felszálljon-e, de végül felül a madár hátára, aki a levegőbe emelkedve elárulja, hogy ő a Fehér farkas, s 

azért jött, hogy segítsen a legényen. Elviszi őt a Kaf hegy tetejére, majd saját útjára megy.

A  Kaf  hegy  tetején  a  legény  sok  ló-  és  embercsontot  talál,  két  lócsontot  véve  kezébe,  ezekre 

támaszkodva lejut a hegyről, ahol oroszlánokkal találkozik. Mivel az oroszlánok egyike azt mondja a többinek, 

hogy „ne együk meg”, az oroszlánok továbbengedik a legényt. Egy kisebb hegyhez ér, annak tetejéről a távolban 

valami fényeset lát. Odamegy, egy vörösréz palota az. 

Egyik ablakán benéz, látja, hogy 40 szolgálólány egy hosszú asztalnál emberhúst tisztít. Sírni kezd a 

legény, de végül bátorságát összeszedve bekopog az ajtón. Egy nagyon szép lány nyitja ki, aki megkérdezi, hogy 

ember nemű-e, vagy szellem nemű. Amikor megtudja, hogy a legény ember nemű, azt kérdezi tőle, hogy akkor 

miért  jött  arra  a  földre,  ahová  ha  ló  jön,  annak patája,  ha  madár  jön,  annak  szárnya  megég.  A legény azt 

válaszolja, hogy napok óta nem evett,  nagyon éhes.  A szolgálólány megkérdezi  asszonyától,  hogy adhat-e a 
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legénynek enni. Az asszony is ember nemű, a legényt megvendégeli és kikérdezi, hogy mi járatban van, ételként 

madárhúst szolgáltat fel neki. Azt mondja, hogy gazdája, a hétfejű sárkány 30 hónapos úton van, így a legény 

anyját megtalálva visszafelé jövet jöjjön be újra hozzá. Hogy a legény ezt el ne felejtse, az asszony azt a leányt, 

aki a fiúnak ajtót nyitott, feleségül ajánlja, de egyelőre magánál tartja.

A fiú továbbmegy és egy ezüstpalotához ér, itt  is emberhúst mosnak tisztára,  az ajtót nyitó lány az 

asszonyához vezeti, az események ugyanúgy folynak le, mint a vörösréz palotában.

Továbbmenve  aranypalotához  érkezik,  itt  az  ajtót  nyitó  lány  még  az  előző  kettőnél  is  sokkal 

gyönyörűbb. A lány a fiút asszonyához vezeti, aki a legény édesanyja.  A legény kikérdezi az asszonyt, hogy 

hogyan került ide, az elmondja, hogy a sárkány rabolta el. A legény megkérdezi, hogy anyja felismerné-e fiait. 

Az asszony azt mondja, hogy fel, de a legényt mégsem ismeri fel. A legény felfedi kilétét. Az asszony elmondja, 

hogy gazdája tizenkét hónapra elment, 10 hónap múlva tér majd haza. A palotába bemenve, annak közepén egy 

hatalmas, 500 pudos golyó van, az anya kéri fiát, hogy azt emelje fel. A fiú nem bírja. Az anya elmondja, hogy 

van a sárkánynak egy gyümölcsöskertje és egy tava, ha a legény onnan almát eszik és vizet iszik, erős vitézzé 

lesz. Három hónap után a legény már erősebb, de még mindig nem elég erős, így tovább kell ennie az almát és 

innia a vizet.

Amikor kellőképpen megerősödik, a sárkány még mindig nem tér vissza, az anyja egy másik palotából 

előhoz egy olyan gépet,  amellyel  repülni  tudnak.  Az anya  elvarázsolja  a palotát  – egy aranytojássá,  melyet 

zsebretesz.  Magukhoz  veszik  a  negyvenegy  rabszolgalányt  és  elrepülnek  az  ezüst  palotához.  Az  anya  az 

ezüstpalotát is  ezüsttojássá varázsolja,  azt  is  zsebre teszi,  majd a rabszolgalányokkal  és az itteni  asszonnyal 

továbbrepülnek.

A vörösréz palotánál  a legényt  sírva fogadják,  mivel megérkezett  a harmincfejű sárkány,  aki épp a 

földalatti  palota  egyik  pincéjében  alszik.  A legény lemegy a pincébe,  de nem öli  meg az alvó sárkányt.  A 

vörösréz  palota  asszonyától  kap  egy  árat,  amit  a  sárkány  talpába  szúrva  a  sárkányt  fel  lehet  ébreszteni. 

Figyelmezteti még az asszony, hogy a sárkány nagyon szívélyes lesz, de a legény ne hagyja magát becsapni.

A  legény  az  árral  második  szúrásra  fel  tudja  ébreszteni  a  sárkányt.  A  legény  visszautasítja  a 

vendéglátást,  birkózni kezdenek.  Sokáig küzdenek,  de egyikük sem tud felülkerekedni.  Akkor a sárkány azt 

mondja, hogy megéhezett, így bemennek a palotába, ahol a sárkánynak kétféle vize van – az egyik erőt ad, a 

másik elveszi az erőt. Az asszony a sárkánynak készíti ki az erőt elvevő vizet, az össze is roskad, de félve a 

legény erejétől nem mer az asszonyon bosszút állni. A legény ezek után már könnyen legyőzi, levágja mind a 

harminc fejét.

Az  asszony elmondja,  hogy testvérei  is  itt  vannak  fogságban,  így  a  többi  palotában  elkezdik  őket 

keresni. Az egyikben öregembereket találnak, akiket a sárkány ott hizlal, majd egy másikban öregasszonyokra 

lelnek. Ezeket kiszabadítják. Végül az asszony egy harmadik palotához vezeti a legényt, hogy a sárkány tetemét 

oda tegyék be. Ez egy malom, ahol eddig a sárkány az embereket megőrölte. Az asszony beindítja a malmot, és 

nemsokára az asztalokra kerül negyventányérnyi vagdalt hús (vöröshagymával és borssal).

A legény nem marad a palotában, hanem elmegy vadászni a közeli erdőbe, madarakat akar lőni. Közben 

az  asszonyok  induláshoz  készülnek,  magukhoz  veszik  az  itteni  rabszolgalányokat  is,  és  a  levegőben  szálló 

masinával elmennek. Egyikük sem tudja, hogy a legény hol maradt el. Egy ideig keresik, aztán egy nagyvárostól 

nem messze a tojásokból visszavarázsolják a palotákat, ott várják a legényt.
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A legény madarakat  lő,  majd visszatér  a  palotába,  ahol  senkit  nem talál.  Keresés  közben egy kicsi 

szobára talál, ahol egy asztalon egy égszínkék, arasznyi vesszőt talál. Amint ezt megemeli és az ég felé suhint 

vele, egy griff jelenik meg és kérdi, hogy mit parancsol. A legény megkérdezi, hogy hány nap alatt tudná őt az 

édesanyjához vinni. A griff azt mondja, hogy két nap alatt. Újabb suhintásra egy másik griff jön, amely egy nap 

alatt, a harmadikra egy harmadik, amely két órán belül oda tudja vinni. Az utolsóval elviteti magát a hős, de nem 

rögtön a palotákhoz megy, hanem a város szélén egy öregemberhez tér be, akit elküld a palotába, hogy kérje meg 

egyik menyasszonyának a kezét.

Az öreg elmegy, a lány akkor lesz az idegen ifjú felesége, ha az olyan selyeminget küld neki, amelyik 

nem varrt, jó rá, s mégis egy gyűrűn átfér, olyan vékony és a tenyerében is elfér, olyan kicsi. Ugyanilyen lábbelit 

is kér. A legény megint a griffeket hívja, megint a harmadik tudja leggyorsabban meghozni az inget és a lábbelit. 

A legény ezeket elküldi az öreggel, a lány ebből már biztosan tudja, hogy vőlegénye megérkezett.

A legény a palotába megy, itt a palotákat újra tojássá változtatva hazaindulnak. Útközben a legény a 

Fehér farkast is meglátogatja, ajándékoz neki a lányok közül. A sárkányok volt asszonyait is hazaviszik, ezek 

mindegyike egy-egy padisah felesége volt.

I. diyü; aygïr

II. → abïstay, → Ak büre; → Gïyfrit; → kïz (kïrïk ber kol kïz); → koš; → patša; → patšanïñ χatïnï; → yeget,

Altïn bašlï, kömeš beläkle ’Aranyfejű, ezüstalkarú’

I. tatTh2 191-197.

II. Safiulla Gabitov, 75 éves adatközlő meséjét Iske Enäle faluban (Apas körzet) X. Yärmi jegyezte le, 

1947-ben (FF koll. 29, p. 2, sak. ber. 14).

III. AaTh 707 + (303) (Barag 1978, 443).

IV.  További  hét  variánsa  található  a  mesének  a  Kazáni  Filiálé  Folklor  Fondjában:  Zinnät  Gabitov 

adatközlőtől, Iske Enäle faluban (Apas körzet) G. Tolïmbay lejegyzése, 1936 (FF  koll. 21, p. 2, sak.  

ber. 54 – Ak alma belän kïzïl alma címmel); K. Ähmädišin adatközlő Tanay-Turay falu (Apas körzet) 

G. Tolïmbay lejegyzése, 1936 (FF koll. 21, p. 1, sak. ber. 10 – Altïn beläkle patša malaylarï címmel); 

M.  älälievaĴ  materiallarï, 1952 (FF  koll. 46, p. 1, sak. ber. 16); I.  Gïyl’manov adatközlő, Norlat falu 

(Oktyabr’ körzet), Yu. Äminev lejegyzése,  1954 (FF  koll. 53, p. 5, sak. ber. 66); Š. Gabdraxmanov 

adatközlő,  Šïgïrdan  falu  (csuvas  Batïr  körzet)  F.  Urmančeyev  lejegyzése,  (FF  1966  ekspediciya 

materiallarï); K. Kusov adatközlő, Umar falu (Kolïvan körzet – Novosibirsk), X. Gatina lejegyzése (FF 

1967 ekspediciya materiallarï  – Altïn bala  címmel); Ä. Xisamova adatközlő, Urta Baltay falu (Apas 

körzet)  L.  amaletdinovĴ  lejegyzése  (FF  1973).  Valamint  a  mese  egyik  variánsának  orosz  fordítása 

megjelent a Pamjatniki tatarskoj slovesnostiban (M. A. Vasil’ev. Kazan’. 1924. 97; № 32).

V. magyarul: tatMa 72-83;

Három nővér elfogja a padisah aranymadarát.  Csak akkor adják vissza,  ha mindhármukat feleségül 

veszi a padisah – a padisah viszont akkor veszi el őket, ha értenek valamihez. Az első lány se nem varrt, se nem 

kötött ingbe tudja öltöztetni, a második se nem varrt, se nem kötött kesztyűt tud ráadni, a harmadik aranyfejű és 

ezüstalkarú fiúikreket tud szülni.
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Mindhárom  lány  teljesíti  amit  ígért,  de  a  harmadik  lány  gyermekeit  az  irigy  nővérek  kicserélik 

kutyakölykökre, így a padisah elűzi ezt a feleségét (hét út kereszteződésében derekáig eltemetve otthagyják, de 

körülötte patak és gyümölcsfák teremnek).

Az ikrek egy öregasszonyhoz kerülnek (eleinte az öregasszony kecskéjének tejét titokban isszák), majd 

egyikük világgá indul, a mestergerendán egy üveg mutatja, hogy él-e még – ettől függően tej, vagy vér folyik az 

üvegből).

A legény egy városhoz ér, ahol a sárkány mindennap egy leányt fal fel, épp a királylányon van a sor. A 

sárkányt elpusztítja, egy katona lép fel, mint megmentő, a lány zsebkendője segítségével felfedi a valódi hőst 

(annak vérző ujját  a  sárkány-küzdelem után maga köti  be,  saját  zsebkendőjével).  A legény nagy erejével  is 

bizonyítja kilétét (a katona még felemelni sem tudja a sárkány farkát, a legény a felemelt farokkal úgy vág rá a 

katonára, hogy az derékig süpped a földbe). Elveszi a padisah lányát.

Éles világosság tölti be házukat – a fény onnan jön, ahonnan nincs visszatérés. A fiú elindul, egy folyó 

partjához  ér,  ahol  nem  lehet  átkelni.  Egy  kunyhóban  egy  öregasszony  elmondja  az  átkelés  módját:  éjjel 

tizenegykor víztehenek jönnek ki a partra, ezek tejét kell meginni, akkor a víz bokáig ér. A legény a túloldalon 

egy  palotában egy  ördöggel  találkozik,  aki  megkérdezi,  hogy adni,  vagy  elvenni  jött-e.  Mivel  a  legény azt 

válaszolja, hogy elvenni, az ördög levágja a fejét.

Otthon az ikertestvér az üveg révén értesül testvére haláláról. Útnak indul. Ugyanazokon a helyeken 

fordul meg, testvére ágyában maga és a feleség közé kardot tesz. Az öregasszony a folyón átjutásról őt is értesíti, 

az ördögnek azonban ellentétesen felel, így ő vágja le az ördög fejét. A palotában egy lányt talál egy bölcsőben, 

amikor az ablakpárkányon álló üveget összetöri, a lány kiugrik a bölcsőből. Ketten felélesztik az ikertestvért, aki 

„Hú, nagyot aludtam” felkiáltással tér magához.

A két lány szintén testvér – a fivérek egyikének nyakán forradás, innen ismerik fel.

A menyek mindenütt elmesélik saját és férjeik történetét, így tudja meg a fivérek apja az igazságot, 

anyjukat is magukhoz veszik.

I. ïlanĵ
II. → diyü; → äbi (kendek ~); → χatïn; → karčïk (2);→ kart; → kïz;→ patša (3); → patšanïñ kïzï; → soldat;  

→ yeget

Altïn kanatlï koš ’Aranytollú madár’

I. tatTh1 332-334 (< tatThä 1958, 225).

II. Turay faluban (Bandog körzet) Xaji Bä tegäräw χ meséjét G. Bäširov jegyezte le 1940-ben (FF koll. 3,  

p. 2, sak. ber. 28).

III. AaTh 531 (Barag 1977, 403).

Egy fiúra  apja,  amikor  meghal,  egy csikót  hagy.  Amikor a  legény tizennyolc  éves  lesz,  a  padisah 

hivatja, és azt kéri tőle, hogy a fiú oldja meg, hogy a városban fényesség legyen. A fiú lovától kér tanácsot, a ló 

felrepül gazdájával és egy negyven mérföld magasságban lévő madár tollát hozzák le a padisahnak. A város 

fényessé válik.
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A padisah elküldi a fiút, hogy magát a madarat is hozza el, a fiú lovával megint felrepül és elhozzák a 

madarat. A padisah aranykalitkába teszi a madarat, az elkezd énekelni, olyan szépen, hogy a városban mindenki 

önkívületbe esik. A madár azt mondja, hogy még ennél is szebben tud énekelni, ha ihat a kumisz kanca tejéből. 

A padisah most a kumisz kancáért küldi el a legényt. Lova azt kéri, hogy negyvenegy rétegű cserzett 

bőrből készült  anyaggal  tekerjék be testét,  és úgy patkolják meg,  hogy ne tudja a patkót  szétrúgni.  A ruha 

elkészül,  a  patkolás  azonban  nem  lesz  elég  erős,  végül  Amerikából  jött  mester  tudja  csak  megfelelően 

megpatkolni a lovat.

A kancát egy tengerből kell kihoznia a lónak, gazdájának meghagyja, hogy ha a tenger tetejére vér jön, 

akkor ő elpusztult, ha tej jön, akkor nem pusztult el. Végül tej úszik a tenger felszínén és megjelenik a kanca is. 

A legény lova úgy jön ki a vízből, hogy a negyvenegy rétegű ruha leszakadt róla, saját húsa is lemarcangolva.

A  padisah  mindennap  egy-egy  katonáját  bízza  meg,  hogy  fejjék  meg  a  kancát,  a  kanca  azonban 

rúgásával  minden katonát  megöl.  A madár elmondja a padisahnak,  hogy csak az a legény tudja megfejni  a 

kancát, aki őt is idehozta. A legénynek lova elmondja, hogy korbáccsal kell a kanca bal oldalbordáit vernie, 

akkor ad majd tejet. A legény ilyen módon tíz vödör tejet fej le a kancáról.

A madár most azt mondja a padisahnak, hogy egy bizonyos tengeren túl van egy másik padisah, annak 

van egy lánya, hozassa el magának a legénnyel azt is. A ló olyan hajót építtet, amelyik hang nélkül megy és 

gyorsan jár, benne tizenkét óra van, mindegyik tizenkét órán át jár, majd megáll. Ehhez a hajóhoz is mestert kell 

hivatni, de végül elkészül. A fiú el tudja hozatni a lányt, de az nem hajlandó hozzámenni a padisahhoz, csak az 

őt elhozó fiúhoz.

I. tay / at

II. → altïn kanatlï koš; → malay; → patša; → patša kïzï; → yeget

Altïn koš ’Aranymadár’

I. tatTh2 25-37. (< tatThä 1956, 48).

II. Iske Enäle faluban (Apas körzet) Safiulla Gabitow, 75 éves adatközlő meséjét X. Yärmi jegyezte le 

1947-ben (FF koll. 29, p. 2, sak. ber. 25).

III. AaTh 502 (Barag 1978, 442).

IV.  További négy variánsát  sorolja fel  a tatTh2: Radloff 1872, 309 (Päri címmel); Telänče faluban 

(Möslim körzet) Z. Möeminov 1941-es anyaga (FF koll. 10, p. 2, sak. ber. 9. – Patša malayï címmel); 

Umar  faluban (Uba körzet  –  Novosibirsk)  K.  Kusovtól  X.  Gatina jegyezte  le  1967-ben (FF.  1967 

ekspediciya  materiallarï);  az  irkutski  Čuna  körzetben,  Täräy  faluban  F.  Wäliyev  meséjét  L. 

amaletdinovĴ  jegyezte le (FF 1971 ekspediciya materiallarï).

Egy padisah almáskertjéből minden éjjel eltűnik egy-egy alma. Három éjjelen át három őr hiába őrzi a 

kertet, mind a három elalszik. Negyedik éjjel a padisah maga őrködik, nem hagyja, hogy elnyomja az álom, s 

látja, hogy az almát egy Aranymadár akarja elvinni. A madarat megfogja, aranykalitkába zárja. Meghív több 

padisahot, hogy nézzék meg az aranymadarát.

A padisah fia, Oroszlán beejti nyilát a kalitkába. Kiszedni nem tudja, az Aranymadár azonban emberi 

hangon megszólal  és azt  mondja a  fiúnak,  hogy ha kinyitja  a kalitkát,  majd ki  tudja venni a nyilat.  Azt is 

elmondja, hogy a kulcs a padisah zsebében van. A fiú kiveszi a kulcsot, kinyitja  a kalitkát, az Aranymadár 
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kirepül, de a fiúnak meghagyja, hogy ha bajba kerül, mondja csak azt, hogy „Hej Aranymadár”, ő akkor segíteni 

fog.  Ezzel  kirepül  az ablakon.  A padisah nagy haragra  gerjed,  amikor kiderül,  hogy eltűnt  az  Aranymadár, 

Oroszlán bátran vállalja tettét. A padisah elűzi.

Oroszlán vándorol, találkozik egy másik padisah fiával, együtt folytatják útjukat. A másik legény azt 

ajánlja, hogy dobjanak pálcát a vízre, aki ki tudja venni, az legyen továbbra is padisah-fi, a másik pedig úgy 

mutatkozzon be, mint a padisah vezírjének fia. A pálcát ez a legény úgy dobja a vízre, hogy ő vehesse ki.

Ahogy  továbbvándorolnak,  egy  városhoz  érnek.  Az  itteni  padisah  palotájából  épp  kinéz  a  padisah 

három lánya, nagyon megtetszik nekik a két legény. A padisah meghívja őket, a két legény úgy mutatkozik be, 

ahogyan azt előre megbeszélték. A padisah a legnagyobb lányát  a padisah-fiúhoz adja, középső lányát  pedig 

Oroszlánhoz. Az idősebb lány és a padisah-fi aranypalotát kapnak lakhelyül, Oroszlánnak és feleségének csak 

egy kis kunyhó jut. A padisah azonban mégis Oroszlánt kedveli meg, mivel az a padisah minden kívánságát 

rögtön teljesíti. Az egykori útitárs a padisahnak azt mondja, hogy Oroszlánnak különös képességei vannak, de 

azokat eltitkolja. Tanácsára a padisah azt parancsolja Oroszlánnak, hogy 100, kint legelő lovat változtasson át 

aranypatájúvá és ezüstszőrűvé. Ha nem teszi meg, fejét veszik.

Oroszlán  segítségül  hívja  Aranymadarat,  aki  ember  képében  összetereli  a  lovakat,  farkuknál  fogva 

feldobálja őket a levegőbe, majd Oroszlánt elviszi saját palotájába. Vendégül látja Oroszlánt és megismerteti 

húgával. Végül meg akarja ajándékozni Oroszlánt, húga tanácsára a szüleiktől örökölt terítőt ajándékozzák neki, 

amely mindig olyan ételekkel telik meg, milyet csak kívánnak. Aranymadár visszavezeti Oroszlánt arra a helyre, 

ahol a lovakat hagyták. Már mindegyik aranypatájú, ezüstszőrű. Az egyiket meglovagolja Oroszlán, a többit így 

hajtja be a padisah városába.

Ekkor a padisah fia haragszik meg Oroszlánra, azért apjának azt mondja, hogy Oroszlán 100 tehenet is 

át tud változtatni aranyszarvúvá és láncfarkúvá. Közben Oroszlán és felesége a padisahtól étel gyanánt csak apró 

maradékokat kap. Ekkor előveszik a terítőt, és fenséges ételeket esznek. Másnap a padisah hivatja Oroszlánt és 

elmondja újabb kívánságát.

Oroszlán megint Aranymadár segítségét kéri, az megint ember képében, a teheneket szarvuknál fogva 

dobálja a levegőbe, Oroszlánt vendégségbe hívja.  Ez alkalommal Aranymadár és a húga az őseiktől örökölt 

orgonát  /  harmonikát  ajándékozzák  neki,  amelynek  mind  a  12  sípja  más-más  dallamot  játszik.  A  mezőre 

visszaérve a tehenek már mind aranyszarvúak és láncfarkúak. Oroszlán betereli ezeket is a padisah városába, 

ekkor  már  csak  kenyeret  és  vizet  kapnak  feleségével  étekül.  Ők a  terítőről  jót  esznek,  utána  az  orgonát  / 

harmonikát hallgatják.

Az idősebb  vej  megint  ráveszi  a  padisahot,  hogy parancsolja  meg Oroszlánnak,  hogy 100 kecskét 

változtasson  át  aranyszarvúvá  és  ezüstszőrűvé.  Oroszlán  megint  Aranymadárhoz  megy,  az  a  kecskéket 

szarvuknál  fogva  a  levegőbe  dobja,  Oroszlánt  vendégségbe  hívja.  Ez  alkalommal  kivezeti  Oroszlánt  az 

almáskertjébe, leszakít egy almát, megeteti Oroszlánnal és megkérdezi, erősebbnek érzi-e magát Oroszlán. Mivel 

csak egy kicsit érzi magát erősebbnek, Aranymadár még egy almát ad neki, de ekkor sem nagy a változás. Ekkor 

Aranymadár a kert másik részéből szakít egy nagy almát, akkor Oroszlán úgy érzi, hogy már egy sziklát is odébb 

tudna vinni. Ajándékul kap még három madártollat is, amelyeket ha eléget, három fehérderes ló jön elő. Ezt 

azonban senkinek nem szabad megmutatnia. Visszamennek a legelőre, ott a kecskék már átváltoztak.  Oroszlán 

visszatér a padisah városába.
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A padisah városát három felől három ellenséges padisah támadja meg, hogy a padisah három lányát 

megszerezze. A padisah meghagyja középső lányának, hogy férje az istállóból vezesse elő a hat öles kancát, 

azzal  induljon  a  harcba.  Oroszlán  a  város  határában  a  kancát  leöli,  elégeti  az  Aranymadártól  kapott  tollak 

egyikét. Gyönyörű, felszerszámozott és felfegyverzett ló jön elő, ezzel Oroszlán harcba indul. Először egykori 

társát éri utol, majd a padisah vezírjét, mindkettőjüket leüti a nyeregből. Ezután szétveri az ellenséges sereget.

Másnap újra  egy hat  öles  kancával  akarja  a  padisah harcba  indítani  Oroszlánt,  az  a  város  szélénél 

megint  leöli  a  kancát,  elégeti  a második tollat.  A fehérderes  lóval  megy a harcba,  de legelőször megint  az 

idősebb sógort és a vezírt löki le lováról. Az ellenséget megint elpusztítja.

Harmadik napon a legerősebb hadsereggel támadó, harmadik padisah harcára készülve Oroszlán megint 

egy kancát kap. Ezt is leöli Oroszlán és elégeti a harmadik tollat, most az eddigieknél is szebb ló jön elő. Megint 

leüti lováról az egykori társat, azután szétveri az ellenséges sereget.

Oroszlán most fehérderes lován tér vissza a padisah városába, lovát a palota mellett köti ki. Lefekszik 

aludni, de feleségének meghagyja, hogy senki ne ébressze fel. A csatából megérkező padisah meglátja a lovat, 

tudja, hogy az a vitéz nyerte meg a csatát, akié ez a ló. Lányától megtudja, hogy kisebbik veje ezen a lovon tért 

vissza a csatából. Fél Oroszlán bosszújától. Másnap Oroszlán megjelenik a padisahnál, aki mentegetőzik, hogy 

csak az idősebb vej kedvéért bánt rosszul vele és feleségével. Az idősebb vejt elűzik a padisahságból, később a 

nép Oroszlánt választja meg padisahnak.

I. akbüz at

II. → Altïn koš; → Arslan; → kiyäü; → patša (3); → patša malayï; → patšanïñ kïzï; → señle; → yeget

Aučï ’Vadász’

I. tatTh2 55-60 (< tatXä 111 – Aχotnik címmel (> tatThä 1946, 88; tatThi 436 – Aučï címmel; tatThä 

1958, 111).

II. Mamalay faluban (Saba kerület) M. Däülätšin adatközlőtől G. Bäširov jegyezte le a mesét, 1939-ben.

III. AaTh 315 + AaTh 300 (Barag 1978, 442).

IV.  További  két  variánsa  a  Kazáni  Filiálé  Folklor  Fondjában található:  Karabolak  faluban (Konšak 

körzet – Čiläbä) Z. Dautov adatközlőtől Z. Zäynetdinov gyűjtötte 1952-ben (FF koll. 45, p. 1, sak. ber.  

2); Bikkol faluban (Oktjabr’ körzet – Orenburg) M. Gapsattarovtól X.

Gatina jegyezte le (FF 1961 ekspediciya materiallarϊ).

Egy öregembernek  és  egy  öregasszonynak,  akik egy  erdőben  laknak,  van  egy  fiuk és  egy  lányuk. 

Amikor a gyerekek felnőnek, az öregek meghalnak. Három kutyájuk van, a fiú vadászni jár, a lány a sokfejű 

kígyóval játszadozik.

A kígyó ráveszi a nővért, hogy öljék meg a legényt. Először úgy próbálják megmérgezni, hogy vizébe 

tesznek  mérget  (orvosságot),  majd  kásájába  teszik,  de  mindkét  alkalommal  figyelmeztetik  a  hőst  kutyái. 

Harmadszorra a fürdőbe csalják, a fürdő ajtaját rázárják, úgy befűtenek, hogy a legény a hőségtől meghal. Kutyái 

keresni kezdik, az első kettő (aki a mérgezésre figyelmeztette), nem tudja kinyitni az ajtót, de a harmadik a falat 

kidöntve kihozza testét. A kutyák vízpartra („egy nagy víz partjára”) viszik, lemosdatják, a fiú magához tér. 

Hazatérve a nővérnek meghagyja,  hogy egy kádat  töltsön meg forró könnyeivel,  szárítsa ki  (olyan szárazra, 

mintha begyújtós lenne), és egyen cseréptörmeléket. A fiú elmegy az erdőbe, ott él.
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Az erdőben  egy kis házat  talál,  ahol egy királylány várja  a  sárkányt,  aki  mindennap megeszik egy 

embert, most a királylányokra került a sor. A legény megöli a hatfejű sárkányt, majd a király másik két lányával 

találkozva, azokat is megmenti, megöli a kilenc és a tizenkét fejű sárkányt is. A sárkányok fejét nagy kő alá 

teszi, testüket vízbe dobja. Kutyái mindhárom esetben vele vannak, segítenek neki. Mindhárom királylánytól kap 

valamit, az első egy aranygyűrűt ad neki, melybe saját és a király neve van bevésve, a második egy karkötőt ad, 

melybe  szintén  a  két  név  van  belevésve,  a  harmadik  egy  selyemkendőt  ad.  A  király  egyik  őre,  mint  a 

királylányok megmentője lép fel, a lányokat is megfenyegeti, a lányok először őt vallják megmentőjüknek. A 

király felajánlja, hogy három lánya közül bármelyiket feleségül veheti. Az őr a középsőt választja, de a középső 

lány nem megy hozzá,  felfedi  a  valós  hős  kilétét,  és  azt  is  elmondja,  hogy az  az  erdőben  vadászik három 

kutyájával. A király próbát tesz, az őr fel sem tudja emelni azt a követ, melyet a vadász a sárkány fejére tett, a 

vadász viszont fél kézzel megemeli. Most a vadász választhat, ő is a középső lányt kéri feleségül.

A fiú, miután megbocsátott nővérének, megkéri a királyt, hogy testvére is lakhasson a királylányokkal. 

A nővér faggatni kezdi a lányokat, hogy egy egyszerű vadász hogyan kerülhetett hozzájuk. A lányok elmondják, 

hogy megölt három sárkányt. A nővér megkéri a királylányokat, hogy vezessék a levágott sárkányfejekhez. Ott 

fogakat  vesz ki a sárkányfejekből, mivel a sárkány ugyan meghalt,  de a fogai élnek. A kivett fogakat  öccse 

párnája alá teszi, azok megölik a legényt. A király furcsállja, hogy az este még egészséges legény hogyan halt 

meg reggelre, de hogy tisztességesen tudja eltemetni, a nővért kéri meg, hogy mondja el annak módját. A nővér, 

hogy öccse kutyái a halott vadászt meg ne találhassák, azt mondja, hogy feléjük a temetkezés úgy történik, hogy 

egy nagy kádba teszik a testet, ezt leöntik petróleummal, kátránnyal, abroncsba zárják és felkötik az egészet egy 

nagy  fa  tetejére.  A  király  mindent  így  tesz.  A  kutyák  sokáig  keresik  gazdájukat,  amikor  megtalálják,  egy 

majommal lehozatják a kádat a fáról, egy medvével a beabroncsolt kádat szétveretik. A három kutya egy nagy 

víz partjára viszi gazdáját, ahol alaposan lefürdetik. Elfognak egy nyulat, annak fülét a vadász füléhez teszik, 

majd egy serpenyőt felforrósítanak és azt a medvével nyalogattatják. A vadász fülében lévő sárkányfog a medve 

rémes ordítását elviselni nem tudja, ezért a vadász füléből átmegy a nyúl fülébe. A kutyák ezt megismétlik a 

másik fülnél is, így a legény feléled, a nyúl hal meg. A medvét útjára bocsátják.

Amikor hazatérnek, a vadász összehivatja a népet, és egy éles baltát kér. Az egész nép előtt leüti nővére 

fejét, innentől szép élet kezdődik.

I. aždaha

II.  → au ïč ;  → ayu;  → ildän iñel et;  irdän awïl et;  et;  kar ïk;  kïz;  kolmaktan iñel et;  ĵ ĵ → ĵ →→ → č → → ĵ →  

kuyan;  → maymï;  patša;  patšanïñ kïzï; → →  → sak ï; č  → tuta;  → eget;  yeget;  yu a yïlanĵ → → χ

Aučï yeget häm   änleklärĵ   ’A vadászlegény és az állatok’

I. tatTh2 61-64 < tatThä 1956, 204 – Aučï yeget címmel.

II.  Tanay-Turay faluból (Apas körzet) K. Äχmädišintől G. Tolïmbay jegyezte fel 1936-ban. (FF  koll.  

21, p. 1, sak. ber. 75).

III. AaTh 315 (Barag 1978, 442).

IV. Két, nyomtatásban még meg nem jelent variánsa van a Folklór Filiálé gyűjteményében: a baskíriai 

Ufában S. Miñlekäev jegyezte le (FF  koll. 49, p. 1, sak. ber. 2 –  Patšanïñ ulï häm kïzï címmel); a 

novoszibirszki  Kujbyšev  körzetbeli  Yärkül  faluban  T.  Timkanovától  1967-ben  F.  Äχmätova  és  R. 

Gaynanov jegyezte le (FF 1967 ekspediciya materallarï – Köč birä torgan tasma címen).
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Régen volt egy vadász. Apja, anyja meghalt, húgával maradt a legény. Egyszer, amikor vadászni ment, 

egy medvével tért vissza, azt a ketrecbe zárta. A medvének a Kőhegy nevet adja. Egy másik vadászatról egy 

farkassal  tér  vissza.  Ezt  is  ketrecbe  zárja,  ennek  a  Napraforgó  nevet  adta,  majd  egy  nyulat  fog,  amelyet 

Vigyázófülnek nevez el. A legény jól bánik állataival.

Egyszer minden állatával és húgával indul el vadászni. Egy tengerhez érkeznek, látnak egy keskeny 

hidat, amely a tengerben kiszélesedik, ott egy ház is van rajta. Elindulnak a ház felé, amely mögött egy kutat 

találnak. Egy hombárban egy sárga csődör áll. A csődör hatalmas és nagyon szép. A vadász a kunyhóhoz megy, 

egy ajtót talál, belép. A kunyhóban négy legény ül, valójában mind sárkány. Mivel meg akarják enni a vadászt, a 

hídra  mennek  ki  verekedni.  Hármat  könnyen  legyőz  közülük  a  vadász,  a  negyedikkel  azonban  nem  bír. 

Hosszasan küzdenek, közben a másik három sárkány is magához tér és támadni kezd. A vadász hívja állatait, 

akik elpusztítják a sárkányokat. Hármat közülük a farkas meg is eszik, a negyediket a kútba dobják. A sárkányok 

házában telepszenek meg, a vadász most onnan jár állataival vadászni. Amikor távol van, húga kint jár a kútnál, 

ahol  a  sárkány  megszólítja,  és  megígéri  neki,  hogy  ha  kiszabadítja,  akkor  feleségül  veszi  a  lányt.  A  húg 

kiszabadítja és házaspárként élnek tovább. 

Amikor a vadász megérkezik, újabb küzdelemre kerül sor. A vadász megint legyőzi a sárkányt, most a 

farkas ennek is megeszi húsát. 

A  vadász  megnősül,  a  lakodalom előtt  húgát  is  az  új  helyre  viszi.  A  húg azonban  a  sárkány két 

lábszárcsontját eldugta, és amikor egyedül volt azokat dörzsölte. Mostanra a lábszárcsontok tűhegyessé váltak. 

A húg készíti a nászágyat, ott elrejti a tűhegyes csontot, amely hajnalra megöli a vadászt.

Az állatok elhatározzák,  hogy feltámasztják gazdájukat.  A nyúl,  fele  bőrét  lenyúzza,  a  medve és  a 

farkas, elbújnak. Egy szarka akar lecsapni a nyúlra, a másik két állat elkapja, s csak akkor eresztik el, ha elhozza 

az élet és halál vizét. A szarka elhozza a vizet, ezzel a vadászt feltámasztják. A vadász karddal levágja húga 

fejét.

I. diyü / diyü päriye / päri

II. → abza; → aučï /aučï yeget; → Aybagar; → ayu; → büre; → kiyäü;→ kuyan; → Sakkolak; → sayïskan; → 

señle; → Taštauran; → yeget (2);

Batïr soldat ’Vitéz katona’

I. tatTh2 162-164 (< tatThä 1946, 300; > tatThä 1958, 287).

II.  Minhaĵ Xämidullin adatközlő meséjét Maksabaš faluban (Teläče körzet) Bäširov jegyezte le 1939-

ben.

III. A szövegben egy mese és egy hiedelemtörténet ötvöződik, a tatár mesekiadványban Barag nem ad a 

mese mellé semmilyen típusszámot.

AaTh (327A eltérő) + 0 (boszorkányos hiedelemtörténet).

IV. A mese két másik variánsát tatár nyelvterületről L. amaletdinovĴ  jegyezte le: Rangazarból (Sarman 

körzet)  1972-ben  (FF  1972  ekspediciya  materiallarï),  valamint  Möemin-Karatayból  (Leninogorsk 

körzet) 1976-ban (FF 1973 ekspediciya materiallarï).

V. magyarul: tatMa 144-147.
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Egy katona, útban hazafelé egy sűrű, nagy erdőben eltéved. Megfogja őt két kutyafejű-tehénlábú lény, 

hazaviszik  „hízónak”.  Egy vastag  falú  szobába  zárják,  gyümölccsel,  dióval  táplálják,  hogy gyorsan  hízzon. 

Tizenöt nap múlva tűt szúrnak a homlokába, hogy megnézzék, eléggé meghízott-e. 

A két kutyafejű-tehénlábú az erdőbe megy vadászni, anyjuknak meghagyják, hogy süsse meg az embert 

a kemencében. Az öregasszony felfűti a kemencét, és lapátra ülteti a katonát, de az a szélére ül, így leesik. Kéri 

az öregasszonyt, mutassa meg, hogyan kell ráülni, az megteszi, a katona az öregasszonyt megsüti.

A két kutyafejű-tehénlábú lény üldözi, de egy medvebarlangba bújva megmenekül ezek kutyájától is. 

Egy mező mellett egy orosz falut talál, ahol már csak egyetlen házban laknak, azok is mind sírdogálnak, 

mivel a falu lakossága napról napra eltűnik, s tudják, most már rajtuk a sor.

Éjszaka a katona látja, hogy nagy tűz közelít a házhoz, s az ablakon akar bejutni – az ablakra teszi a 

nagy tűz mind a két kezét. A katona levágja a kezeket. Másnap összegyűjteti  a sztárosztával  a falu népét,  s 

odahozzák  az  egyetlen  otthon  maradót  is,  aki  a  kemence  padkán  fekszik,  s  meghalni  készül.  Ennek  az 

öregasszonynak nincs meg a keze, tehát ő volt a falut elemésztő boszorkány. A boszorkányt élve eltemetik, a 

faluban pedig véget érnek a halálozások. A katonát a falu jól tartja, majd hazaengedi. 

I. karčïk

II. → batïr soldat; → äbi; → ätbaš-sïyïrayak

Čäčäk külmäk ’Virág ing’

I. tatTh2 402-410.

II.  F. Wäliyev adatközlő meséjét Täräy faluban (Čuna körzet – Irkutsk) L.  amaletdinĴ ov jegyezte le 

1971-ben (FF 1971 ekspediciya materiallarϊ).

III. AaTh 300 + 318 (+325) (Barag 1978, 444).

Egy  gyermektelen  padisah  városában  sétálva  meglát  egy  kisfiút,  aki  elszalad  előle.  A  gyermeket 

magához  veszi  és  felneveli.  Amikor  a  gyermek  17  éves  lesz,  elindul,  hogy  megismerkedjen  városukkal. 

Semmihez  sem ért,  lováról  úgy  szedi  le  a  lószerszámot,  hogy  azt  levágja,  lova  elszalad.  A  város  határán 

túlmenve egy erdőbe ér, ahol egy lánnyal találkozik, aki egy öreghez küldi, hogy ott vállaljon szolgálatot.

A legény három napig szolgál  az öregnél,  mindennap kap fizetségül  valamit,  első nap egy kantárt, 

második nap egy nyerget, harmadik nap egy olyan lovat, melynek fújtatásától a legény ötven méterre elrepül. A 

fiú nem akarja elfogadni a lovat, de az öreg a lóval tudatja, hogy mostantól ez a legény lesz a gazdája.

A legény az erdőben talált lánnyal (akihez minden este visszatért, akkor is, amikor az öregnél szolgál) 

kimegy a pusztába, itt a legény kacsára vadászik, a lány pedig virágot szed. A szedett virágból a lány inget, 

nadrágot és övet köt a legénynek. Amikor a legény felpróbálja a nadrágot, úgy érzi, hogy a tengert is ki tudná 

emelni a helyéből, amikor felpróbálja az inget, úgy érzi, hogy az eget és a földet össze tudná illeszteni, amikor az 

övet próbálja, úgy érzi, hogy az egész világot a tenyerébe tudná venni. A lány figyelmezteti, hogy asszonyoknak 

soha ne beszéljen a ruhákról, s hogy asszonyokkal együtt fürdőbe soha ne menjen.

Az öregtől kapott, felszerszámozott lóval és a lánytól kapott virágruhákkal útnak indul. Egy városhoz 

ér, ahol mindenütt fekete zászlókat lát. A város szélén egy magányos öregasszonynál szállást kér, itt megtudja, 

hogy a város víz szűkében van, mindenki csak egy vödör vizet kaphat, azt is csak akkor, ha a város vizét uraló 

sárkány naponta egy embert  felfalhat.  A városban azért van mindenütt fekete zászló, mert a sor ma a király 
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lányára esett. A legény elindul két vödörrel, s mint idegennek a sárkány neki megengedi, hogy két vödörrel 

vigyen a vízből.

Este a legény visszamegy, a víz partján egy furcsa házat talál – az áldozatok itt várják, hogy a sárkány a 

vízből kijőve felfalja őket. A házban sír a király lánya. A legény egy tűt ad neki, hogy ha elalszik, és közben 

kijön a vízből a sárkány,  azzal  ébressze fel.  A legény alszik,  a sárkányt  meglátva a lány az árral  a legényt  

felébreszteni nem tudja, sírni kezd. A legény, az arcára folyó könnyektől felébred. A sárkány mindkettőjüket fel 

akarja falni, a legény azonban kivont karddal megy be a sárkány száján, majd azt belülről kettéhasítja. Tűz csap 

ki, a sárkány kettéválik. A legény a sárkány fejét levágja, nehéz kő alá szorítja. A királylány hívja a fiút, hogy 

apja meg tudja ajándékozni. A legény azonban nem megy, erre a lány zsebkendőjét adja neki, amit a legény a 

zsebébe tesz.

A legény visszamegy az öregasszonyhoz, kéri, hogy hozzon vizet, itt azonban megtudja, hogy három 

sárkány van, ezek sorban jönnek elő, a következő a kilencfejű sárkány lesz, amelyik a király középső lányát 

fogja felfalni. A legény nappal alszik, este megint visszamegy a víz partjára, ott találja sírva a másik királylányt. 

Éjfélkor kijön a vízből a sárkány,  szóváltás után megverekszik a legénnyel,  aki mind a kilenc fejét levágja, 

ezeket  kő alá  szorítja,  a  sárkány testét  a  vízbe dobja.  A középső királylány is  hívja,  hogy apjánál  jutalmat 

kaphasson, a legény most sem megy, a lány erre egy gyűrűt ad neki, amit a legény a zsebébe tesz. Két vödör 

vízzel visszatér az öregasszonyhoz.

A harmadik este megint elmegy a víz partjára, itt találja a legkisebb királylányt. Éjfélkor kijön a vízből 

a tizenkét fejű sárkány, a legény megverekszik vele. Miután tizenegy fejét levágja, a sárkány kérleli, hogy egy 

fejét hagyja meg. A legény meghagyja a sárkány tizenkettedik fejét, a sárkányt a padisah öntöttvas pincéjébe 

zárják. A legény feleségül veszi a legkisebb királylányt, egy ideig szépen élnek. 

A sárkány egyszerre  szép ifjúvá változik,  akibe beleszeret  a  királylány.  A sárkány,  tudván,  hogy a 

legény ereje  a  virágingben van,  kéri  a  királylányt,  hogy szerezze meg tőle  az inget.  Vegye  rá,  hogy együtt 

menjenek a fürdőbe, ha a legény nem akar engedni, színleljen féltékenységet. A lány mindent úgy tesz, ahogyan 

a sárkány meghagyja neki, a legényt sikerül becsalni a fürdőbe.

A levetett viráginget és virágnadrágot a lány elviszi a sárkánynak, az felveszi, s rögtön olyan erős lesz, 

hogy az öntöttvas pincét szétveri, onnan kijön. A fürdőhöz megy, hogy a legényt megegye, az azt kéri, hogy a 

sárkány, miután megette,  a zsebében lévő gyűrűvel hívja elő a legény lovát, s annak a nyergén lévő táskába 

tegyék be az ő csontjait. A sárkány ezt megígéri és meg is teszi. A ló a csontokkal ahhoz a lányhoz megy, aki a 

legény számára a viráginget készítette. A lány rögtön tudja, hogy a fiú nem tartotta be ígéretét és egy asszonnyal 

együtt ment a fürdőbe. A lány ráolvasással feléleszti a legényt, az azt hiszi, hogy csak egy nagyot aludt. A lány 

most  fehér,  vörös és  zöld virágokkal  látja  el  őt,  melyek  útja  során kellenek majd,  amikor ugyanilyen  színű 

kígyók törnek rá. A lány figyelmeztet arra is, hogy most már nincs nagy ereje. A legény útnak indul, a fehér, 

vörös  és  zöld  kígyók  nem  bántják,  amikor  az  azonos  színű  virágokat  a  szájába  veszi,  sőt  ezektől,  mint 

padisahjuktól indulhat tovább. Elér a város szélére, itt egy öregembertől szállást kér, majd elküldi, hogy vegyen 

nyerget, maga ugyanis csődörré fog változni. Az öreget kitanítja, hogy a kantárt semmi pénzért ne adja el a 

vásáron, akármennyi pénzt kínálnak érte.

A vásáron  senkinek  nincs  elég  pénze  az  aranysörényű,  ezüstfarkú  lóra,  csak  a  padisahhá  változott 

egykori  sárkánynak  és  feleségének.  A  volt  sárkány  rögtön  felismeri  Viráginget,  sok  pénzért  meg  is  veszi 

kantárostul. El akarják pusztítani, de az udvar egyik szolgálólánya segít Virágingnek. A ló azt kéri, hogy egyik 
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fogát vegye ki és ültesse el a ház mögött, az ablak alatt. A kihajtó gyönyörű virágban a volt-sárkány megint 

felismeri Viráginget. A szolgálólányt a legény arra kéri, hogy egy levelét dobja vízbe. Miután a virágot kivágták, 

az asszony fürödni vágyik, elmennek annak a tónak a partjára, ahová a szolgálólány a levelet dobta. A levélből 

réce lesz, a volt-sárkány felismeri, maga akar végezni vele, de megfogni nem tudja. A réce a víz közepéig csalja 

ellenfelét, onnan hirtelen felszáll, a parton lévő kardjához röpül, amint azt megfogja, újra emberré válik. Virág-

ruháit felveszi, a vízben a volt-sárkány (ekkor ember) fejét levágja. Miután volt feleségével is végez, feleségül 

veszi a szolgálólányt, vitéz padisah válik belőle.

I. aždaha; diyü päriye; aygïr / at

II.  → babay;  → Biktimer;  ä äk→ č č ;  ä äk külmäk;  ïlan → Č č → ĵ (ak ~; kïzïl ~; yašel ~); → χatïn; → χezmätče 

kïz; → kart (2); → karčïk; → kïz (2); → malay; → patša;→ patšanïñ kïzï; → ürdäk; → yeget

Diyü mulla ’Ördöngős tanító’

I. tatTh2 144-148 < tatThä 1956, 130.

II. Tirsä faluban (Äger eĵ  körzet) G. Däülätgäräyev, 58 éves adatközlő meséjét G. Bäširov jegyezte le 

1940-ben (FF koll. 3, p.1, sak. ber. 15).

III. AaTh 325 (Barag 1978, 443).

IV. További három variánst említ a tatTh: Bondyug körzetben 1940-ben Abdullintól lejegyezett mese 

(FF koll. I, p. 5, sak. ber. 109 – Mulla häm egetĵ  címen); Omsk Bol’šereč’e körzetében Olï Kül faluban 

X.  Iskändärova  meséjét  F.  Äχmätova  jegyezte  le  1969-ben  (FF  1969  ekspediciya  materiallarï); 

Möemin-Karatay faluban (Leninogorsk körzet) M. Gulovától L. amaletdinov Ĵ jegyezte le 1976-ban (FF 

1976 ekspediciya materiallarï).

Egy faluban élt egy ember, meg egy asszony, ezeknek volt egy fia, akit taníttatni akartak. Miután a fiú 

kijárta a falusi iskolát, a városba küldték. Anyja egy év múlva érte ment, a fiú azonban úgy érezte, hogy még 

nem tud eleget, kérte anyját, hadd maradhasson még. Újabb év telt el, majd még egy, letelt a harmadik is, az 

asszony azonban nem jött  a fiáért.  Ekkor a fiú haza akart  indulni,  a  tanító azonban azt  mondta neki,  hogy 

válasszon inkább magának feleséget.

A fiúnak a tanító lánya tetszik. Amikor ezt a tanító megtudja, azt mondja a fiúnak, hogy akkor adja 

hozzá a lányát, ha akkor is ki tudja választani, amikor galambbá változtatja. A lány elmondja a fiúnak, hogy a 

galambok közül az lesz ő, aki a köles magok között szomorúan járkál. A 18 galamb közül így ki tudja választani 

a fiú a lányt. 

A második napon juhok közül kell kiválasztani  a lányt,  ekkor is előre kitanítja a lány a fiút  – úgy 

ismerhető fel, hogy az ő szőréhez bojtorján tapad. A harmadik napon gyönyörű ruhába öltöztetett lányokat vezet 

a tanító a fiú elé, míg lánya ócska rongyban van – a fiú ekkor is őt választja. Összeházasodnak.

A tanító, vejének újabb feladatot ad: a fiú építsen hidat egy nagy víz fölé. A fiú nagyon megijed, de 

felesége azt mondja, hogy nyugodtan feküdjön le, mire felkel, ott áll a híd. Ekkor a tanító azt kéri, hogy a híd két  

oldalán, a világon ismert minden fafajta álljon, majd harmadik napon azt, hogy ezeken a fákon, a világon ismert 

valamennyi madárfajta ott énekeljen. A lány megint mindent megold férje helyett.

Végül a tanító azt mondja a fiúnak, hogy most már nincs több kívánsága, a fiú a lánytól tudja meg, hogy 

most vannak csak igazán nagy bajban. A lány 4-5 pud lisztből férjével tésztát gyúrat, ebből a tésztából egy lányt 
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és egy fiút formáznak ki. A két bábut (a mesében bálványt) saját ágyukba fektetik, majd menekülni kezdenek. A 

tanító  nem  sokkal  ezután  a  fürdőbe  hívja  őket,  de  senki  nem  válaszol  neki.  Néhányszor  még  bekiabál  a 

házaspárnak, mire végül rájön, hogy csak két bábu van az ágyban.

Két sárkányt  küld, hogy azok keressék meg a párt, azok azonban mindig visszafordulnak, mert nem 

ismerik meg az átváltozott házaspárt. Harmadszorra már a tanító indul el, hogy megkeresse és elpusztítsa a fiút 

és a lányt.

A lány a fiút tóvá, magát kacsává változtatja. Az öreg elkezdi kiinni a tavat, amikor már majdnem 

kiissza,  a tó áradni  kezd. Ez kétszer  megismétlődik,  harmadszorra  az öreg már nem tud többet  inni.  Ekkor 

elengedi a fiatalokat.

A fiú és a lány egy városban telepednek meg, vesznek egy kertes házat. Egyszer egy fehér galamb 

jelenik meg a kertjükben. A lány felismeri benne az apját. A fiú ölyvvé válva elkapja. Eztán boldogan élnek.

I. diyülär

II. → bozau; → diyü mulla; → ir belän χatïn; → karčïga; → kïz; → kötüče; → kügärčen  (2);  → malay; → 

sarïk; → tiräk; → ürdäk

Dutan batïr ’Dután vitéz’

I. tatTh1 357-367 < tatThä 1958, 20.

II. M. Xämidullin (64) adatközlő, Maskabaš falu (Teläče körzet) meséjét G. Bäširov jegyezte le 1939-

ben (FF koll. 3, p. 1, sak. ber. 7).

III. AaTh 513 (Barag 1977, 403).

V. magyar: tatMa 7-24.

Egy  szegény,  de  harcban  győzedelmeskedő  vitéznek  kilenc  feleségtől  negyven  fia,  negyven  lánya 

születik, Dután a legkisebb, ki anyjának egyetlen gyermeke.

Nyolcvanan elindulnak, hogy házastársat keressenek. Az öreg csikós tanácsát követve indulnak el, ez 

megjósolja Dutánnak, hogy az úton minden veszedelem őt fogja érni, egyben táltos lovat ajánl neki.

Találkozás  Dzsalmaviz  öregasszonnyal,  a  boszorkánnyal:  a  testvéreket  elnyeli,  Dutántól 

kiszabadításukért azt kéri, hogy Dután hozza el neki a gyönyörű padisah-lányt, Könekejt.

Útjában hat ember csatlakozik hozzá: egy, aki fülét a földhöz nyomva mindent meghall; egy, aki nyilát 

úgy kilövi, hogy az a meglőtt kacsát előbb felrepíti az égbe, s csak másnapra zuhan vissza; Szélláb, aki lábaira 

üstnyi követ kötöz, s még így is gyorsabb a farkasnál; egy ügyefogyottféle, aki a madarakat magához igézi, így 

csinál magának jókedvet; Ősz Óriás, aki olyan erős, hogy egyik kezében malomkövet, másikban egy gyökerestől 

kitépett tölgyfát cipel.

A padisah városát  tízezer  harcos  vette  körül,  Könekej  megálmodja,  hogy öt  gyalogos  és  egy lovas 

érkezett, s hogy ezek a várost is megszabadítják, őt is magukkal viszik. Beleszeret Dutánba. Apja az ellenséges 

padisahnak ajánlja Könekej kezét. Dután akkor kaphatja meg, ha legyőzi az ellenséget.  Dután nyílpárbajban 

legyőzi (megöli) az ellenséges padisahot.

Vezíre  tanácsára  a  padisah  újabb  feltételeket  támaszt,  bajnokaiknak  meg  kell  egymással  küzdeni. 

Elsőként lovasverseny, melyet Dután nyer meg, majd Ősz Óriás birkózásban legyőzi Barakot. Széllábat és egy 

gyorsan futóöregasszonyt állítanak ki. Az öregasszony verseny közben leitatja Széllábat, de így sem tud győzni. 
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Lövészbajnokságon  a  kacsát  lövő  találja  csak  el  a  magas  oszlopra  tett  aranyszelencét.  A  vezír  tovább 

mesterkedik, Könekejt egy ládában megpróbálják kicsempészni a városból. Ezt meghallja az aki fülét a földhöz 

tapasztja, az meg, aki a madarakat is meg tudja bűvölni, elaltatja a kíséretet, a lovakat pedig a szekérre teszi, a 

ládát elviszi Dutánnak.

Dután  nem adja  Könekejt  Dzsalmaviznak,  Széllábat  öltöztetik  be  nőnek.  Amikor  Szélláb  menekül 

Dzsalmaviz elől, s az már majdnem utoléri, a jól lövő lelövi Dzsalmavizt.

Hazatérés  után  Dután  fivéreivel  újra  útnak  indul,  hogy  azoknak  feleséget,  nővéreiknek  férjet, 

mindannyiuknak hazát találjanak. Egy városhoz érnek, melyet pusztít az ellenség. Az ellenséget Dután legyőzi 

egymaga, a város padisahja Dután fivéreinek adja lányait, felajánlja a padisahságot. Dután inkább hazatér, de 

követi őt a padisah is és az egész város.

I. Jalmawïz karčïk; tay

II. → babay (kötüče ~); → Barak; → batïr; → diyüu čal; → Dutan batïr; → ilayak;Ĵ  → äbi; → kart; → kïz; → 

Könäkäy; → patša (2); → Tel Koñïz; → wäzir; → yögerešče karčïk

Äydä, kïzïm, bezge ’Gyerünk lányom, hozzánk’

I. tatTh2 (222-224).

II. Tukay faluban (Aleksandr körzet – Orenburg) Xäyät Sälimova (54 éves) meséjét X. Gatina jegyezte 

le 1960-ban (FF 1960 ekspediciya materiallarï).

III. AaTh 480 C (Barag 1978, 443).

IV.  A tatTh2 öt  további variáns  ismer:  Kargalï  faluban (Sakmar körzet  – Orenburg)  X. Ismägïylov 

meséjét X. Gatina jegyezte le 1960-ban (FF 1960 ekspediciya materiallarï); Kačuk faluban (Znamensk 

körzet – Omsk) B. Hiyazovtól 1968-ban X. Gatina jegezte le (FF 1968 ekspediciya materiallarï); Šïklar 

faluban  (Tara  körzet  –  Omsk) S.  Gïyzzätullina  meséjét  N. Ibrahimov írta  le  (FF  1969 ekspediciya  

materiallarï); Xaretï faluban (Alarsk körzet – Irkutsk) P. Nikolayeva meséjét L. Jamaletdinov jegyezte 

le (FF 1971 ekspediciya materiallarï); Möemin-Karatay faluban (Leninogors körz) M. Gulova meséjét 

L. Jamaletdinov jegyezte le (FF 1976 ekspediciya materiallarï).

Egy embernek és egy asszonynak egyetlen lánya van, az anya halála után új asszony és annak lánya 

kerülnek  a  házhoz.  A  mostohaanya  egy  rossza  lámpával  kiküldi  éjszakára  mostohalányát  a  fürdőbe,  még 

megfonni való fonalat is ad neki.

Éjszaka a lányhoz egy hófehér hajó öregasszony jön és hívja, hogy menjen vele, nála jó dolga lesz. A 

lány sokféle kifogást talál, nincs inge, nincs fejkendője, takarója. Mire az öregasszony mindent meghoz, amit a 

lány kér, hajnal lesz, és a kakasszóra az öregasszony eltűnik.

Reggel a mostohaanya és lánya látják, hogy egy nagy ládában mennyi mindene lett éjszaka a lánynak, a 

következő éjszakára a mostohaanya saját lányát is kiküldi egy rossz lámpással és fonni való fonállal.

Az öregasszony most is megjelenik, a mostohatestvér tudja, hogy mi történt, ezért amikor az anyó hívja, 

ugyanazt  mondja,  hogy menne ő,  de  nincsen  inge.  Az öregasszony nagyon  mérges  lesz,  hiszen  előző éjjel 

mennyi mindent idehordott a lánynak, így megfojtja.

I. karčïk / äbi

II.→ kïz; → ügi ana (ikenče χatïn); → ügi kïz (kïz)
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Äygeli batïr ’Ejgeli vitéz’

I. tatTh1 211-218 < tatThi 459 >tatThä 1958, 73.

II. S. Däülätov, 64 éves adatközlő meséjét (Ust’ Išim kerület – Omsk). X. Yärmi jegyezte le, 1940-ben 

(FF koll. 4, p. 4, sak. ber. 61).

III. AaTh 530 + 301 + (519) (Barag 1977, 402).

IV. Egy variánst Radloff is lejegyzett (Radloff 1872, 319) Timerkendek címen, ez a variáns bekerült a 

tatThä 1956 kötetbe is (14. o.).

V. magyar: tatMa 25-36.

Egy padisahnak két fia volt, amint ezek megnőttek egy olyan harmadik született, aki már a bölcsőben is 

nagy  erejű  volt.  A  padisah  jószágai  elkezdtek  eltünedezni,  a  két  nagyobb  fiú  elindul,  hogy  a  jószágokat 

visszaszerezze.

Ejgeli, a legkisebb fiú, játék közben egy asszony vödrét kilyukasztja, az azt mondja, miért nem az apja 

jószágait szerzi inkább vissza. Útnak indul, ehhez lovat választ magának egy szélnél sebesebbet.

A  ló  egy  házikóhoz  viszi  Ejgelit,  itt  egy  öregasszony  lakik,  aki  a  következőhöz,  az  meg  egy 

harmadikhoz irányítja a jószágot kereső Ejgelit. A harmadik öregasszony elmondja, hogy mindhármuk férje, a 

sárkány az, aki a jószágokat elvitte, s hogy hármukat is ugyanez a sárkány rabolta el régebben egy kertből. Az 

öregasszony elmondja, hogy mi a sárkány elpusztításának módja.

Párviadal a hídnál – a küzdelem végén a sárkány könyörög, hogy harmadik fejét is vágja le a vitéz. A 

hármadik öregasszony által küldött róka meghozza a csodakardot, ezzel kell levágni az utolsó fejet.

Útban hazafelé Ejgeli találkozik két bátyjával, együtt indulnak haza. A két báty az alvó Ejgeli talpára 

rögzíti kardját, majd felébresztik, így a kard levágja Ejgeli lábát. A két báty maga hajtja haza a jószágot.

Ejgeli útitársakra tesz szert, egy kar nélkülire, meg egy vakra – ezek mindegyikét is irigy testvéreik 

tették nyomorékká.  Egymást kiegészítve együtt  vadásztak.  A vak, a kar nélküli vállán elrabolja egy padisah 

lányát, akit megtesznek szakácsuknak.

A lány nem tartja  be utasításukat  (a  szarvas  máját  nem szabad megsütni),  így tüze kialszik.  Tüzet 

keresve egy vastag fában lakó boszorkányra talál, aki aztán mindennap elmegy hozzá, s a tűzért cserébe azt kéri, 

hogy a lány mindennap tegye középső ujját az ajtó résébe – ezen keresztül szívja mindennap a lány vérét, aki 

egyre sápadtabb lesz.

A három férfi egymás után őrt állnak, hogy megtudják, miért rosszabbodik a lány állapota. Sem a vak, 

sem  a  kar  nélküli  nem  merik  megmondani,  hogy  mit  láttak.  Végül  Ejgeli  marad  őrizni  –  el  is  kapja  a 

boszorkányt. A boszorkány, hogy életét mentse, lenyeli a lányt, a kar nélkülit, a vakot, s egészségesen köpi ki 

őket. Ejgelit is elnyeli, de őt nem akarja kiköpni, így egy karddal levágják a fejét. Ejgelit a kisujjában találják 

meg.

Hazamegy, beáll pásztornak. Gyűrűje és nagy ereje révén (követ úgy szorít meg, hogy előbb víz jön 

belőle, majd homokká morzsolódik) felfedi kilétét, bátyjainak megkegyelmez.

I. diyü, diyü päriye; Jalmawïz karčïk; at

II. → batïr; → äbi; → Äygäli batïr; → karčïk;→ keše (kulsïz ~); → kïz; → küzsez; → patša; → patšanïñ kïzï;  

→ tölke
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Gölčäčäk ’Rózsa’

I. tatTh1 169-171 (< tatThi, 548 >tatThä 1956, 260).

III. 333B (Barag 1977, 402).

V. magyar: tatMa 206-210, orosz: tatGu 67; tatTn1 103; tatTn2 110.

Egy boszorkány, fiával és menyével él egy erdőben, s embereket jár megrontani. A fia ezt nem tűri, 

elmegy világgá, de feleségét otthagyja. A boszorkány menye (Rózsa), adandó alkalommal igyekszik megszökni, 

de a boszorkány szürke farkassá válva üldözi.

Rózsa először egy szilfában bújik el, segítik mókusok és denevérek. Tovább menekül, a szürke farkas 

megint  üldözi, egy ezüst tó rejti  el. Újabb üldözés,  egy kétlábú nyírfára menekül. Egy seregély segítségével 

hazaüzen bátyjának, hogy bajban van. Rózsa egy hajszálát a seregély elviszi, azzal a báty felesége, majd maga a 

báty is dombráját felhúrozza. A dombra Rózsa hangján elénekli el, hogy a húg bajban van. 

A báty agyonveri a farkast.

I. ubïrlï karčïk / Sorï büre

II. → abïy; → Gölčäčäk; → sïyïrčïk; → tiyennär; → yarkanatlar

Xezmätče ’Szolga’

I. tatTh2 135-143.

II.  A novoszibirszki  Uba körzet  Iptäš  falujában Mögallim Bilalov (58 éves)  adatközlőtől  X.  Gatina 

jegyezte le 1967-ben. (FF 1967 ekspediciya materiallarï).

III. AaTh 507 (Barag 1978, 443).

IV. A Folklor Fondban még két variánsa található: Uljanovsk Nikolajevka körzetében Sayman faluban 

I. Ul’bayevtől X. Gatina jegyezte le 1964-ben (FF 1964); a csuvas Batïr körzetbeli Šïgïrdan faluban Š. 

Abdraχmanov meséjét F. Urmančeyev jegyezte le 1966-ban (FF 1966 ekspediciya materiallarï).

Egy öregembernek egy fia van, elküldi a vásárba,  hogy hozzon melléjük egy szolgát. A fiú nem jár 

sikerrel, a következő héten is kimegy a vásárba. Találkozik egy öregemberrel, aki azt mondja, hogy egy másik 

faluba menjen el, ott majd talál. A legény útnak indul.  Találkozik emberekkel, akik halotti szertartásról jönnek 

az erdőből. Valaki korbáccsal akarja verni a halottat, mert az tartozik neki. Kikérdezi a fiú, hogy mennyi az 

adósság. Annak kétszeresét odaadja neki, és magával viszi a holttestet is. Így nem marad pénze, hogy szolgát 

fogadjon fel, hazaindul. 

Találkozik egy másik legénnyel,  aki  épp munkát keres.  Megegyeznek,  hogy lovakkal  kereskedve a 

bevételen osztoznak majd. Hazatérnek, ahol az első legény (gazda) apja egy távoli helyre küldi őket a lovakkal, 

de meghagyja, hogy az úton két félelmetes helyet kerüljenek el, az egyik egy öregasszony kunyhója, a másik egy 

vízpart, ahol egy nagy béka és egy nagy kígyó van. Útra kelnek.

Az öregasszony kunyhójához érkeznek, megállnak. A szolgalegény meghagyja  gazdájának,  hogy ne 

együtt  menjenek be,  ha az öregasszony hívja őket,  először csak ő megy majd be,  utána,  ha az öregasszony 

megint hívja, akkor menjen csak be a házba. Így is tesznek, az öregasszony invitálására csak a szolga megy be, s 

amikor  az  öregasszony kimegy,  hogy a  gazdát  is  behívja,  akkor  a  szolga  átönti  a  teákat  és  másikat  önt  a 
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helyükre. Bejön a gazda, megisszák a teát, majd az öregasszonnyal megitatja a szolga azt, amit nekik szánt. Az 

öregasszony nyomban elpusztul.

Továbbindulnak. Elérkeznek annak a víznek a partjára, amitől a gazdalegény apja óvta őket. A szolga 

azt mondja,  hogy nyugodtan megállhatnak.  Bíztatja a gazdát,  hogy az nyugodtan aludjon, majd ő őrt áll.  A 

legény le is fekszik és elalszik. Kis idő múlva a víz háborogni kezd, megjelenik először egy kígyó, majd egy 

béka.  Ezek  küzdeni  kezdenek  egymással,  és  veszekedés  közben  elmondják,  hogy  melyikük  hamvai  mit 

gyógyítanak. A szolga kihallgatja őket, majd megöli mindkettőt. Elégeti őket, hamujukat elteszi.

Továbbindulnak. Olyan helyen kapnak szállást, ahol a házigazda lánya tizenkét év óta beteg, senki nem 

tudja meggyógyítani. A szolga a kígyó hamujával meggyógyítja, a fiatal lány nagyon meg is szépül, a szolgához 

akarják  adni  feleségül.  Ő  azonban,  mivel  szolga  és  háza  sincs,  gazdájának  kéri  a  lányt,  az  meg  is  kapja, 

hozománnyal. Hazaindulnak.

Otthon a gazdalegény elé nem apja érkezik, hanem anyja, mivel az apa megvakult. A szolga a béka 

hamujával meggyógyítja. Végül azt mondja, hogy most már megszolgálta azt a pénzt, amit a gazdalegény annak 

idején adóssága fejében érte (holttestéért) adott, majd eltűnik.

I. karčïk

II.  → baka;  → jïlan; →  ezmät eχ č ;  → u aχ ĵ  ;  → kart;  → kïz;  → mäyet;  → yeget (2)

Ike tugan ’Két testvér’

I.  tatTh2 78-88 (<  Däfgïl’käsäl min ässabi wä sabiyat.  T. Yaχïn.  Kazan. 1900 –  Ike tugan  χikäyäte 

címmel > tatThä 1946, 142 – Altïn koš címmel; tatThä 1958, 178 – Altïn koš címmel).

III. AaTh 567 + 303 (Barag 1978, 443).

IV. További 18 variánst ad meg a tatTh2: Radloff 1872, 376 –  Kaz címmel; Paasonen 1953 № 21; 

Tulbay faluban (Täkäneš körzet) K. Fäχretdinov adatközlő meséjét Š. Mannur jegyezte le 1940-ben (FF 

koll.  7,  p.  1,  sak.  ber.  2 –  Äbbelχaris  belän Milχaris címen);  Kičkutan  faluban  (Äger eĵ  körzet)  L. 

Baltanov meséjét Š. Mannur jegyezte le 1940-ben (FF  koll. 7, p. 1, sak. ber. 12 – Altïn koš äkiyäte 

címen); X. Xanzafarov a baskíriai Čakmagïš körzetben 1939-ben jegyezte le (FF koll. 8, p. 1, sak. ber. 7 

– Altïn kükäy sala torgan kaz címen); Bäzäkä faluban (Bondyug körzet) G. Bäširov 1940-ben jegyezte 

le S. Imamiyevtől (FF  koll. 3, p. 2, sak. ber 35 – Ike tugan  címmel); Otïz faluban (Tevriz körzet – 

Omsk) V. Xa iyevĵ  jegyezte le 1940-ben (FF koll. 16, p. 1, sak. ber. 5 – Telänče malay címmel); Iske 

Minzäläbaš faluban (Sarman körzet) G. Mögïynovtól X Yärmi jegyezte le 1946-ban (FF koll. 25, p. 1,  

sak. ber. 2. – Altïn yomïrka címen); Iske Yuraš faluban (Mort körzet) A. Kulakovtól X. Yärmi jegyezte 

le 1947-ben (FF koll. 29, p. 1, sak. ber. 11); M. Jäläliyeva materiallarï 1952. (FF koll. 46, p. 1, sak. ber.  

16. – Ike tugan címen); Yaña Älmät faluban (Tel’man körzet) X. Aliyev meséjét Yu. Äminev jegyezte 

le 1954-ben (FF koll. 53, p. 3, sak. ber. 66 – Bolan bozawï címmel); Söyendek faluban (Tarχan körzet) 

S. Šäydullov meséjét X. Gatina jegyezte le 1955-ben (FF. koll. 55, p. 1, sak. ber. 14.  Altïn yomïrka 

címen); Iptäš faluban (Uba körzet – Novosibirsk) T. Taktagulov meséjét X. Gatina jegyezte le 1967-ben 

(FF 1967 ekspedicija materiallarï); Yarkul faluban (Kujbyšev körzet – Novosibirsk) T. Timkanovától F. 

Äχmätova  és  R.  Gaynanov  jegyezte  le  1967-ben  (FF  1967  ekspedicija  materiallarï);  Išair  faluban 

(Bagay körzet) S Mäülekäyev meséjét N. Ibrahimov jegyezte le (FF  1967 ekspedicija materiallarï); 

Karakül faluban (Bol’šereč’e körzet – Omsk) V. Šiχova meséjét X. Gatina jegyezte le 1967-ben (FF 
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1967  ekspedicija  materiallarï);  Bayïr  faluban  (Čuna  körzet  –  Irkutsk)  Ä.  Töχfätullin  meséjét  L. 

amaletdinovĴ  jegyezte le 1971-ben (FF 1971 ekspedicija materiallarï); Mortïš-Tamak faluban N. Xu inĵ  

meséjét L. amaletdinovĴ  jegyezte le 1972-ben.

Két rokon (testvér) közül az egyik szegény, a másik gazdag. A szegénynek két fia van. A szegény az 

erdőben elejt egy aranytollú madarat, amit gazdag testvérének ad, ez pénzzel fizet értük. Három nap alatt három 

ilyen madarat ad át. A gazdag megfőzeti a madarakat, meghagyva, hogy semmi ne tűnjön el belőlük. A szegény 

fiai az üstből elkérik, és megeszik az aranymadár szívét és máját. Másnaptól minden reggel arany van a fejük 

alatt. A szegény, a gazdag tanácsára fiait az erdőbe viszi és otthagyja.

Az erdőben egy emberrel találkoznak, aki lőni tanítja őket, majd amikor tovább indulnak, egy bicskát 

ajándékoz nekik, amellyel ha majd a két testvér útjai szétválnak, egymásról tudomást szerezhetnek. Ha a kés 

egyik fele elkékül, egyikük meghalt, ha fényes mindkét fele, mindketten egészségben élnek.

A fivérek vadásznak, de a nyulat, rókát, medvét, oroszlánt nem lövik le, mivel ezek mindegyike két 

kölykét ajánlja fel nekik. A rókakölykök tyúkot lopnak nekik, hogy ne éhezzenek.

A két fiú útjai elválnak, a kisebbik egy városhoz ér, amit feketével vontak be. Megtudja, hogy a város 

mellett egy hegy tetején egy sárkány él, aki minden évben egy fiatal lányt kér, amennyiben nem kapja meg, 

elpusztítja a várost. A sor már a padisah lányára ért, ezért vontak be mindent feketével. A legény felmegy a hegy 

tetejére, ott egy házban bűvös italt talál és a sárkányt legyőző kardot. A hétfejű sárkányt legyőzi.

A  legény  és  a  padisahlány  lefekszenek  aludni,  az  állatok  őrködnek,  idővel  azonban  elalszanak.  A 

padisah  vezírje  ezt  meglátva  a  fiút  a  karddal  megöli,  a  lányt  magával  viszi  és  kényszeríti,  hogy őt  vallja 

megmentőjének. Az állatok felébrednek (egy darázs csípése folytán), látva, hogy gazdájuk meghalt, egy hegy 

tetején lévő fa gyökerét hozzák el neki, szájába teszik, amitől az életre kel. Egy év múlva elmennek a városba, 

ahol minden vörössel van bevonva – a város a padisah lányának esküvőjére készül. A legény állatai segítségével 

üzen a lánynak, az állatok mindenféle ételt hoznak neki a menyegzői asztalról. Végül maga is elmegy, a sárkány 

kivágott nyelveivel. A lány kendőjével és gyűrűjével a padisahnak is bizonyítani tudja, hogy ő mentette meg a 

lányt. Feleségül kapja a lányt és a padisahságot is megkapja.

Egy nap állataival  és néhány emberrel  kimegy a szomszédos erdőbe.  Ebből az erdőből az emberek 

rendre nem térnek vissza. Meglát valami fehér dolgot, azt űzni kezdi, emberei hiába várják, így visszamennek a 

városba. A legény, állataival lefeküdni készül, tüzet rak. A fa tetején egy öregasszony, aki fázik, megkéri, hogy 

az általa adott faággal üssön állataira, mert azok így nem fogják őt megharapni. A legény ütésére az állatok kővé 

változnak, ezután az öregasszony a legényt is kővé változtatja, majd egy mély gödörbe dobja.

A legény testvére a bicska színeváltozásán látja, hogy fivérével  baj történt. A városba érkezik, ahol 

mindenki az eltűnt ifjú uralkodónak hiszi, még felesége is. Kimegy az erdőbe, ő is követi a fehér valamit, majd 

amikor  beesteledik,  tüzet  rak.  A  banya  őt  is  megszólítja,  ő  azonban  nem  üt  állataira,  sőt  puskájával  a 

boszorkányra lő. A lövésekkel nem talál célba, akkor ezüstgombjaival lő – erre a boszorkány lejön a fáról. A 

legény kényszeríti, hogy árulja el fivére hollétét, mire a boszorkány ígéretet tesz, hogy a testvért életre kelti.

Miután a boszorkány életre keltette az ifjabb testvért, a két fivér a tűzbe veti, ott elégeti.

Együtt térnek vissza a városba, ahol először senki nem tudja megkülönböztetni őket. A feleség végül az 

oroszlán nyakán lévő gyűrűről, melyet ő adott, felismeri férjét. Mindkét testvér a városban él tovább, egyikük 

padisahként, másikuk vezírként.
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I. aždaha; karčïk / siχerče

II. → arslan; → ayu; → bala; → büre; → ike tugan; → kuyan; → patšanïñ kïzï; → tölke; → wäzir; → yeget

Kamïr batïr ’Tészta vitéz’

I. tatTh1 301-304 (< tatRä. 14. >tatThä 1956, 1).

III. AaTh 650A + AaTh 301B (Barag 1977, 403).

IV.  A  tatTh1  további  négy  variánsról  tud:  Psäy  faluban  (Bondyug  körzet)  G.  Däülätšin,  32  éves 

adatközlő meséjét X. Yärmi jegyezte le 1940-ben (FF koll. 4, p. 1, sak. ber. 18); a baskíriai Čakmagïš 

körzetben Galimov adatközlő meséjét X. Xanzafarov jegyezte le 1940-ben (FF koll. 8, p. 1, sak. ber. 6); 

Tanay-Turay faluban (Apas körzet) K. Äχmädišintől G. Tolïmbay 1936-ban jegyezte le (FF koll. 21, p.  

1, sak. ber. 4); Karamalï faluban (Aznakay körzet) K. Yosïpov meséjét X. Yärmi jegyezte le 1949-ben 

(FF koll. 39, p. 1, sak. ber. 14). 

V. –130

Gyermektelen, öreg házaspár fiúgyermekre vágyik. Tésztából lesz gyermekük, aki gyorsabban fejlődik 

(egy nap alatt egy hónapnyit, egy hónap alatt egy évnyit), nagyobbra és erősebbre fejlődik, mint más. Apja a falu 

rosszallása miatt elküldi.

Útján  találkozik  Vas  vitézzel,  megverekszenek,  Tészta  vitéz  legyőzi,  együtt  folytatják  útjukat.  Réz 

vitézzel találkoznak, Tészta vitéz őt is legyőzi,  ő is csatlakozik. Vadászatból élnek, egy vitéz mindig otthon 

marad, a többiekre főz. Maga egy arasz, szakálla öt arasz öregember Vas vitéz és Réz vitéz főztjét megeszi, csak 

Tészta vitéz tudja legyőzni, szakállát felgombolyítva egyszer a padlóhoz, egyszer a mennyezethez üti. Végül 

szakállánál fogva egy nyírfához kötözi. Amikor társainak meg akarja mutatni, látják, hogy az öreg, szakállát 

kitépve elmenekült, azonban szivárgó vére mutatja menekülése útját. A társak egy lyukhoz érnek, melyen csak 

Tészta vitéz mer leereszkedni. A lyuk az alsó világba vezet.

Az alsó világban Tészta vitéz az arasznyi embert keresve ajtókat nyit fel, kincseket és elrabolt lányt 

talál, ezeket felküldi két társának. A két vitéz irigységből Tészta vitézt nem segíti kijönni a föld felszínére. Az 

alsó világban tovább keresve, egy újabb csukott ajtót felnyitva, egy öregasszonyt talál, akit valaha szintén az 

arasznyi  öregember  rabolt  el.  Az öregasszony elmondja,  hogy a Szemrug madár  fiókáit  kell  megmenteni  a 

sárkánykígyótól, s megmutatja az oda vezető utat.

Tészta vitéz a fiókákat megmenti, a sárkány fejét levágja. A Szemrug madár, aki először meg akarja 

enni („Fú, ember szagot érzek!” felkiáltással), fiókái elbeszélése után teljesíti a főhős kívánságát – felviszi a föld 

felszínére. Utazásuk közben Tészta vitéznek végig csukva kell tartania szemét.

I.  üze ber karïš – sakalï biš karïš; aždaha / aždaha yïlan / yïlan

II. →Bakïr batïr,  →batïr, → Kamïr batïr, → karčïk (2), → kart, → kïz, → Sämrug koš, → Timer batïr;

Kara tayak ’Fekete bot’

I. tatTh2 383-385 (< tatThä 1946, 265 > tatThä 1958, 283).

130 Magyar nyelven azonos címen egy másik, szintén Tésztavitézről szóló mese olvasható (tatMa37-
40), a két mesének azonban csak a kezdete azonos (a név indoklása).
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II. Baltač faluban (Krasnobor körzet) Miñleäχmät Latïypov (58 éves) meséjét G. Bäširov jegyezte le 

1940-ben.

III. AaTh 530 + 560 (Barag 1978, 444).

Egy embernek  három fia  van,  a  legkisebb  Ótvar.  A padisah kihirdeti,  hogy lányát  annak  adja,  aki 

lovával egy mély gödörből ki tud ugratni. A két báty elindul lovával, a legkisebb fiúnak nincs lova. Apjától egy 

fekete botot kap, amit ha beleszúr a földbe, azt kívánhat, amit akar.

Ótvar beleszúrja a földbe a fekete botot, egy fehér ló jön elő. A lóval kiugrat a gödörből. A padisah 

ekkor azt parancsolja,  hogy a legény házától a padisah házáig öntöttvas út  fusson. A bot leszúrásával  ezt a 

feladatot is teljesíti Ótvar. Elnyeri a padisah lányának kezét.

Ótvar  a kicsi  házba viszi  feleségét,  aki elégedetlen vele,  a legénynek azt mondja,  hogy meg akarja 

látogatni  apját,  azonban  nem  tér  vissza  hozzá.  A  legény  botjával  visszavarázsolja  a  lányt.  A  padisahlány 

kitudakolja, hogy hogyan tette ezt a legény.  Amikor Ótvar elmondja neki, hogy a fekete bot teljesíti minden 

kívánságát, a lány ellopja tőle a botot és annak segítségével hazajut. A legény kutyája és cicája elhatározza, hogy 

visszaszerzik a botot.

A kutya és a cica együtt kelnek útra, a cica a lány ajtajánál nyávogni kezd, a lány azt hiszi, hogy saját 

cicája az, és beengedi. Visszaviszik a botot gazdájuknak, aki visszavarázsolja vele a lányt saját, kicsiny házába.

Meglátogatják a padisahot és vendégségbe hívják. A padisah lovai a jeges területen, amin áthaladnak, 

mind megcsúsznak, nem bírnak menni. A padisah azt mondja, nincsenek megpatkolva. Ótvar botja segítségével 

egy kovácsot hív elő, aki a lovakat megpatkolja.

A padisah, látva, hogy a fiú varázslatokra is képes, nem érti, miért lakik olyan kicsi házban. A fiú azt 

feleli, hogy neki ez így is megfelel. 

I. at

II. → et; → keše (äti); → patša; → patsa kïzï; → pesi; → Taz

Korčañgï tay ’Viszketeg csikó’

I. tatTh1 335-343 (< tatThi 391. > tatThä 1958, 99)

II. Turay faluban (Bondyug körzet) Xaji Xörmätov (34 éves) meséjét G. Bäširov jegyezte le 1940-ben 

(FF koll. 3, p. 1, sak. ber. 12).

III. AaTh 531 (Barag 1977, 403).

IV. A tatTh1 három további variánsról tud: Vasil’jev 1924, 112, № 36 (ez egy oroszra fordított variáns, 

Zolotoe krylyško címmel); Zur Bolgayar faluban (Apas körzet) Aytugan Maksudov (62 éves) meséjét 

1950-ben jegyezték le (FF  koll.  40,  p.  1,  sak.  ber.  12);  Iske  Salman faluban (Älki  körzet)  Mingali 

Fäxretdinov meséjét X. Yärmi 1953-ban jegyezte le (FF koll. 47, p. 1, sak. ber. 21).

Egy embernek  három fia  van,  a  legkisebbet  Ótvarnak  hívják.  Hiába vetnek gabonát,  sosem kel  ki. 

Először a két idősebb fivér megy ki őrizni a vetést, de nem járnak sikerrel. Végül Ótvar megy ki éjszakára, 

egyszer  csak szélvihar támad. A legény,  bár fél,  mégis botjával  ütni kezdi a vihart,  amiből egy hosszú hajú 

asszony ereszkedik le. Az asszony könyörög, hogy a fiú ne verje, cserébe megígéri, hogy a vetés kikel, valamint 
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ad hajából egy szálat, azt a fiú elégetheti, s akkor kívánsága valóra válik. A legény otthon nem mondja el, hogy 

mi történt.

A vetés valóban kikel, sőt nagyon gyorsan növekszik, a nyolcadik napon már a lángost is megsütik 

belőle. A legkisebb fiúnak azonban nem adnak. Ótvar egy éjjel elégeti a hajszálat, mire egy nyereggel felszerelt 

csikó száll alá. A legény a csikóval egy idegen országba kerül, ott egy öregasszonynál szál meg. Az öregasszonyt 

elküldi a padisahhoz, hogy kérdezze meg, szolgálóra szüksége van-e. A fiú a padisah szolgálatába kerül, a hat 

vezérmén egyikét kell gondoznia.

A padisah aztán azt a feladatot adja, hogy mind a hat mént a legénynek kell gondozni, erre eddig hat 

ember is alig volt képes. Csikójától egy arany tollat kap, hogy a mének hátát azzal simítsa meg, ettől a mének 

nyugodtak lesznek, Ótvar egyedül is képes őket kivinni és kikötni. Látja ezt a padisah és nagyon csodálkozik, az 

eddigi  szolgálók pedig felváltva figyelni kezdik, hogy Ótvar mit csinál a lovakkal. Meglátják nála az aranytollat, 

ezt jelentik a padisahnak.

A padisah ölyve elpusztul, a padisah hivatja a legényt, hogy hozza el neki az aranymadarat, aminek egy 

tolla már úgyis nála van. A fiú sírva megy lovához, az megvigasztalja, hogy el fogják hozni azt a madarat.

Útnak indulnak, egy tenger partjára érnek, ahol egy nagy topolyfa tetején egy fészek látszik. A fészekről 

három fonal lóg le, egy vörös, egy zöld és egy égszínkék. A legény a lótól kap egy ollót, úgy kell a vörös színű 

fonalat levágnia,  hogy a zöldhöz és az égszínkékhez, valamint a fészekhez ne érjen hozzá. A legény levágja 

fonalat zsebre teszi és visszaindulnak. Út közben a csikótól tudja meg, hogy a zsebében lévő fonal, maga az 

aranymadár.

A  padisah  ezután  Gyémánt  padisah  Csillag  nevű  lányát  akarja  elhozatni  a  legénnyel.  A  csikó  azt 

mondja, hogy el tudják hozni, de olyan hajóra van szükségük, aminek hangja nem hallatszik, tizenkét teremben 

tizenkét  órának kell járnia,  de mindnek tizenkét órakor meg kell állnia.  A padisah mesterekkel  elkészítteti  a 

hajót, a legény el tudja vele hozni Gyémánt padisah legkisebb lányát, Csillagot. A lány azt kéri a padisahtól, 

hogy a fiúval hozassa el apjának nyolcvan lovát, negyven vezérménjét, és negyven kancáját.

A csikó nehéz öntöttvas patkót készíttet, ahogy végigvágtat a utcán, gödröket hagy maga után. Ótvarral 

több napig mennek, majd egy olyan kőpalotához érnek, amelynek vaskapui vannak. A csikó a palota melletti fára 

ülteti föl a legényt, maga berúgja a kaput. Bent megvív a negyven vezérménnel, Ótvart a leggyorsabb kancára 

ülteti, maga a negyven kancát hátulról hajtja. 

A  padisah  és  felesége  csodálkoznak  azon,  hogy  visszatért,  újra  el  akarják  pusztítani.  Az  asszony 

tanácsára  egy  hatalmas  üstbe  negyven  vödör  tejet  és  negyven  vödör  vizet  töltetnek,  ezt  felforrósítják  és 

beledobják a padisah feleségének aranygyűrűjét. Megparancsolják Ótvarnak, hogy szedje ki az üstből a gyűrűt. 

A padisah azt is mondja, hogy ha ezt megteszi, övé lehet a padisahság. A csikó megnyugtatja síró gazdáját, hogy 

ha mindent úgy tesz, ahogy ő mondja, akkor nem lesz semmi baj.

A  legény  felül  lovára,  az  tesz  egy  kört  a  téren,  fújtat,  még  egy  kört,  újra  fújtat,  aztán  amikor 

harmadszorra megy, a legény beleugrik az üstbe és szájában felhozza a gyűrűt. A padisah  is meg akarja csinálni, 

felesége hiába kérleli, hogy ne tegye. Újra felforrósítják az üstöt, a padisah kiválaszt egy jó kancát, azzal egyet 

fordul, majd még egyet, harmadszorra beugrik. Megég, Ótvarból jó padisah lesz.

I. tay

II. → altïn koš; → Almas patša; → fadiša; → χatïn (ozïn čäčle χatïn) (2); → Taz; → yeget; → Yoldïz
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Kötüče malay ’Pásztorfiú’

I. tatTh2 46-54.

II.  Šïgïrdan  faluban  (csuvas  Batïr  körzet)  Šäräfetdin  Abdraχmanov  83  éves  adatközlő  meséjét  R. 

Gaynanov jegyezte le, 1966-ban (1966 ekspediciya materiallarï).

III. AaTh 532 + AaTh 530A (Barag 1978, 442)

IV. Még egy variánsról tud a tatTh2: a baskíriai Čakmagïš körzetben X. Xanzafarov 1939-es anyagai 

között (FF koll. 8, p. 1, sak. ber. 7 – Ala at címen).

Egy király, akinek iskoláskorú gyermeke van, elveszíti feleségét, új asszonyt hoz a házhoz. Fia azt kéri, 

hogy vegyenek egy csikót, akit ő felnevelne, s közben ez játéka is lehetne. Sokáig keresik a megfelelő csikót, de 

a gyereknek egyik sem tetszik. Végül egy rühes,  gyenge csikót kiválaszt, apja előbb ellenkezik, majd mégis 

megveszi számára. A csikó tulajdonosa is ellenkezik, szeretné, ha szebb csikót választanának, mérges csikósaira, 

akik parancsa ellenére eddig nem ölték le ezt a ménes szégyene gebét. A fiú gondozza, ápolja a csikót, mellette 

is alszik. Amikor a csikó három éves lesz, emberi hangon kezd beszélni gazdájával.

A csikó észreveszi, hogy a király új felesége egy legénnyel jár-kel, szórakozik, erről értesíti gazdáját. A 

fiú  figyelmezteti  mostohaanyját,  kéri,  hogy legyen  jó feleség,  s  neki  jó anyja.  Az asszony azonban azzal  a 

legénnyel, akivel jár, elmegy egy varázsló öregasszonyhoz, aki egy nagy könyvből kiolvassa, hogy a kisfiú a 

lova révén szerzett tudomást az asszony hűtlenségéről, s azt is elmondja, hogy a csikó gazdájával emberi hangon 

beszélget. Azt tanácsolja, hogy ölessék meg a csikót.

A hűtlen feleség betegnek tetteti magát, férjével elhiteti, hogy ha nem eszi meg a kisfiú lovának szívét, 

akkor meghal. A ló most is megtudja, hogy a feleség mit tervez, gazdáját felkészíti, hogy mit kell tennie − ruhák 

közé sok pénzt, valamint pisztolyt és a királyi gyűrűt készített elő vele. Felkészítik, hogy másnap az iskolából, ha 

nyerítését hallja, haza kell rohannia, kérnie kell apját, hogy még egyet hadd lovagoljon lovával. Ha ezt az apa 

nem engedné meg, egy, a ház közepére állított oszlopra gyűrűt, abba láncot kell erősítenie, a lánc egyik végét 

pedig a ló nyakára kötni.

A fiú mindent úgy tesz, de amikor lova nyakához teszik a kést, mellé fekve még azt kéri apjától, hogy 

inkább az ő szívét vágják ki. Apja ezt nem teszi, az utcára lovával utolsót sétálni sem engedi, de a ház közepére 

az oszlopot felállítják. Minden úgy történik, ahogyan a ló meghagyta, végül a kapuból a ló úgy rugaszkodik el, 

mintha madár röppenne ki.

A fiú és lova egy napot, egy éjszakát menvén egy nagy erdőbe érnek. Itt a ló tanácsára a talált tigris- és 

oroszláncsontokból a fiú egy-egy fogat eltesz magának. Egy tisztásra érve a ló gazdáját egyedül küldi tovább a 

közeli városba, szőréből három szálat kivetet, hogy a fiú hívni tudja, ha bajba kerül.

A fiú a városban szobát bérel, a padisahnak felajánlja szolgálatait. A padisah egy nagyon szegényes 

szobába (fa kerevet, szalmaderékalj, szalmapárna …) viszi, hogy ott három napig pihenjen a fiú, majd egy ezer 

juhot számláló nyájat bíz rá – a juhok mindegyike sánta, egyik szemére vak és lesoványodott. A juhok őrzéséhez 

kap egy rongyos herélt lovat, amely még rühes is.

A fiú az erdőbe indul a jószágokkal, de egy tó partján megállnak, hogy az állatok igyanak. A fiú leül 

sírni, egy fehérszakállú öregember jön és kérdezi, hogy a fiú miért sír. Meghívja magához a fiút, aki vonakodik 

ezt elfogadni, nehogy állatait megegyék a farkasok. Végül rááll, és három napot tölt el az öreg erdei házában. Az 

öregember  kisebbik  lányától  kap  egy  zsebkendőt,  amely  minden  kívánságát  teljesíti,  étellel-itallal  látja  el, 
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szórakoztatja, ha kell. A legény visszatér a nyájhoz és látja, hogy a juhok már nem sánták, nem vakok, mind 

felhízott, sőt lova is megjavult. A nyájjal visszatér a padisahhoz.

A  padisah  legkisebb  lánya  kifigyeli  a  zenélő  zsebkendőt  és  ellopja  a  legénytől.  A  padisah  újabb 

kívánsággal áll elő: egy ezer juhból álló nyájat kétszerezzen meg, legyen belőle kétezer juh, s mindnek súlya 

legyen a mostaninak kétszerese. A legény a tó partján megint találkozik az öregemberrel, megint három napig 

vendégeskedik nála. Az öreg kisebbik lánya felvilágosítja, hogy a zsebkendőt a padisah legkisebb lánya vette el, 

majd az öregembertől  most egy olyan fiókot kap, mely még több ennivalóval és játékkal-szórakozással látja 

majd el a legényt. A nyáj közben megkétszereződik és a juhok mindegyike felhízik.

A padisah  három lányát  három másik padisah  akarja  megszerezni,  ezek  mindegyike  tízezer-tízezer 

katonát küld harcba. A legény kimegy az erdőbe, ott leöli lovát, fogait zsebre teszi és varjúkat etet. A padisah 

vezérei  kinevetik.  A harcban,  amikor  már  csak  száz  katona  marad  életben  azok közül,  akik  a  lányt  védik, 

előveszi zsebéből a fogakat, azok segítségével legyőzi az ellenséget és foglyul ejti az ellenséges padisahot is. 

Kilétéről senki nem tud, maga visszautasítja a padisah ajánlatát, hogy legnagyobb lányát neki adja. A középső 

lányért harcoló ellenséges padisah másnap támad, ekkor a legény megint leöli lovát az erdő szélen és varjakat 

etet. Amikor már csak negyven katona marad életben a lány oldalán harcolók közül, maga is harcba száll, saját 

harci ruhájában, régi lovával. A padisah ajánlatát most is visszautasítja, nem akarja feleségül venni a középső 

lányt sem. Harmadik napon a legkisebb lányért folyik a küzdelem, a fiú előhívja régi lovát, a harcba akkor száll 

be,  amikor húszan maradtak a lányt  védő katonák közül a csatatéren.  Ujján a legény megsérül,  a legkisebb 

királylány saját zsebkendőjével köti be. A padisah, aki nem tudja ki a vitéz, felajánlja lánya kezét, de ő elutasítja. 

A  három királylányt  férjhez  adják,  a  két  idősebbet  egy-egy  generálisnak,  a  legkisebbet  a  pásztorfiúnak.  A 

legkisebb lánynak és a pásztorfiúnak nem rendeznek lakomát, nekik a pásztorfiú szegényes parasztházában kell 

lakniuk.

A király egyszer csak megbetegszik. Senki sem tudja meggyógyítani, egy öregember azt mondja, hogy 

egy bizonyosfajta hattyú húsától gyógyulhat csak meg. A király azt mondja, hogy aki számára elhozza a hattyút, 

annak adja királyságát. Mindhárom veje elindul, hogy a hattyút megkeressék. A legény az erdő széléhez érve 

lovát leöli és hívja régi ménjét. Az nem csak arra tanítja ki, hogy a hattyút merre találja, hanem elmondja, hogy a 

hattyú húsától a király meg fog halni, belsőségének java viszont feltámasztja. A fiú megtalálja a hattyút, lábát 

megragadja, s el nem engedi – a hattyú vízbe merül, a fiú vele merül, a hattyú felszáll az égbe, a fiú ekkor sem 

engedi el a hattyú lábát, így végül a hattyú kifárad, s a legény elindul vele a királyhoz. Útközben összetalálkozik 

sógoraival, akik kérik, hogy adja át nekik a hattyút, hiszen egy pásztorfiúból úgysem lesz király. A fiú cserébe az 

egyiknek ujját vágja le, a másiknak hátára (fenekére) pecsétet nyom.

A királynak megsütik a hattyú húsát, ettől a király meg is hal. A legény a májat a szívvel megfőzi, a 

legkisebb lány ezzel feléleszti apját. A legény leleplezi a két generálist, egyiknek hiányzik a hüvelykujja, másik 

hátán (fenekén) pecsét. A legényből jó király lett.

I. tay / aygïr

II.  → akkoš; → ba aylar; ĵ  bagučï;→ generallar;→ χatïn;→ kart (ap ak sakallï ~; ber ~);→ kïz; → malay, → 

patša (3); → patša kïzï;→ siχerče, → ügi ana, → yeget(2)

Kučer malayï ’A kocsis fia’

I. TatTh2 153-155.
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II. Aznakay körzetben Zahri Möhämmätjanov meséjét X. Gatina jegezte le 1960-ban (FF 1960).

III. AaTh 325 (Barag 1978, 443).

IV.  A TatTh2 két  másik verzióról  tud:  Radloff  1872,  151 –  Ukïgan bala címen;  Sultakay faluban 

(Aleksandr körzet  − Orenburg)  R. Yahudin meséjét  X. Gardanov jegyezte le (FF  1960 ekspediciya 

materiallarï – Uχ babay címen).

Egy kocsisnak van egy fia, egyszer az megy helyette dolgozni. A padisah lánya kint ül az ablakban, a 

fiú rögtön beleszeret. Elküldi apját, hogy kérje meg a padisah lányának kezét. A padisah azt mondja, hogy akkor 

adja  lányát,  ha  a  fiú  egy  év  alatt  olyan  mesterséget  tanul  ki,  amelyet  eddig  ember  nem tudott.  Ha  ilyen 

mesterséget egy év alatt meg nem tanul, az apa fejét veszik.

Apja és fia elindul, egy tó partjára érnek, itt megállnak enni. A tóból vizet vesznek, evés-ivás után a fiú 

apja büfögni kezd. A büfögésre a vízből egy szellem jön elő és megkérdezi, miért hívták. Elmondják, hogy olyan 

mesterséget kellene a fiúnak tanulni, amit ember nem tud, erre a sárkány ajánlkozik, hogy ő tanít ilyet a fiúnak. 

Egy évre leviszi magához a tó aljára, ahol minden olyan, mint a fenti világban, vannak állatok és házak. 

A sárkánynak van három lánya, ezekkel a fiú megismerkedik. Ezek kitanítják olyan mesterségekre, melyeket 

ember nem tud, s arra is kitanítják a fiút, hogy a sárkánytól az egy év lejártával majd úgy szabadulhat meg, ha 

apjának azt mondja, hogy a sárkány neki semmit nem tanított meg egy év alatt. A fiú mindent úgy is tesz, apjával 

egy év múltán hazaindulnak.

Út közben a fiú azt mondja, hogy ő lóvá változik, apja adja el a piacon, csak arra vigyázzon, hogy a 

féket semmiképpen ne adja el. A legény gyönyörű lóvá változik, apja árulni kezdi. Egy öregember meg akarja 

venni, de fékkel együtt, végül olyan sok pénzt ajánl, hogy az apa fékestül adja el a lovat.

Az öregember hazavezeti  a lovat, háza előtt lábait felkötözi. Fia,  aki később tér haza,  látja, hogy a 

gyönyörű  ló  lábait  összekötözték,  kioldja  a  köteleket.  Az öreg  a  ló  hűlt  helyét  találja.  A legény galambbá 

változva a padisah lányának ablakához száll. Ott legénnyé változik és megkéri a padisah lányát, hogy ha gyűrűvé 

változik át, a lány vegye ujjára, és akárki is kéri ne adja oda. Ha már nagyon kérik, dobja el. A fiú gyűrűvé 

változik, a lány felveszi, megérkezik az öregember is, kéri a lánytól a gyűrűt, az nem adja, végül apja kérésére a 

földhöz vágja.

A fiú és az öregember több átváltozáson megy át (korpa – tyúk; sólyom - tyúk), végül a fiú legyőzi az 

öregembert. Újra emberré változik, a padisahnak ezzel bemutatta, hogy ember-nem ismerte mesterséget tanult 

meg, a padisah hozzáadja a lányát.

I. jen / diyü; //keše / kart//

II. → at; → čebešle tawïk; → karčïga; → kïz(lar); → kučer; → kučer malayï; → kügärčen; → lačïn; → malay 

(2); → patša; → patša kïzï; → yeget;

Neznay (< or. ne znaj ’Ne tudd’)

I. tatTh2 38-41.

II. Novosibirsk, Uba körz. Yaña Kačum faluban Šakïr Yapparov (83 éves) adatközlő meséjét X. Gatina 

jegyezte le 1967-ben (FF 1967 ekspediciya materiallarï). 
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III. AaTh (530) + AaTh 532 (Barag 1978, 442).

IV. A tatTh két másik variánsát említi: Iχtïyal faluban (Bondyug körzet) M. Bahawetdinov meséjét Š. 

Mannur jegyezte le 1940-ben (FF  koll. 7, p. 1, sak. ber. 11 – Neznay címen); a baskíriai Čakmagïš 

körzetben élő X. Xanzafarov 1940-es anyagából (FF koll. 8, p. 1, sak. ber. 7 – Yäšel címen).

Egy  öregember,  mielőtt  meghal,  meghagyja  három  fiának,  hogy  sírjánál  a  Koránt  olvassák.  A 

legidősebb és a középső fiú nem megy ki a sírhoz, maguk helyett  a legkisebbet,  Möhemmetgalit  küldik, így 

három éjjelen át Möhemmetgali megy ki a sírhoz. Első éjszaka apjától (annak szellemétől) egy sötétderes ló 

sörényét és farkát, második éjjel egy fehérderes ló, harmadik éjjel pedig egy fekete ló sörényét és farkát kapja.

Möhemmetgali elmegy a bazárba, ahol a padisah felesége éppen szolgálót keres az almakert őrzésére. 

Megszólítja a legényt, megkérdezi, hogy mi a neve, mire Möhemmetgali azt mondja, hogy „Netudd”, ugyanezt 

válaszolja arra a kérdésre is, hogy lenne-e a padisahnál szolgáló. Az asszony tovább megy, de a legény megint 

úgy ül le, hogy a padisah felesége megint őt kérdezze. A jelenet megismétlődik, így az asszony azt hiszi, hogy itt 

mindenki csak azt tudja mondani, hogy „ne tudd”. Felfogadja a legényt őrnek.

A legény megkéri a padisah legkisebb lányának nevelőjét, hogy ismerkedtesse össze őket. A lány első 

két alkalommal elhárítja az ismerkedést, de harmadszor hajlandóságot mutat, összeismerkednek és a lány attól 

fogva eteti, itatja a legényt.

Egy szomszédos padisah üzenetet küld, hogy ha a padisah egyik lányát nem adja hozzá feleségül, akkor 

harcot indít ellene. A padisah két veje jó lovakon, felfegyverkezve a padisah seregével harcba indul. A legkisebb 

lány Netuddot is kéri, hogy induljon harcba, de az azt mondja, hogy neki se jó ruhája, se jó lova nincsen. A lány 

erre apjától lovat kér számára, de a padisah csak egy hitvány kancát ad neki. Ezzel indul harcba, de a lovat 

útközben otthagyja, s elégeti a sötétderes sörényt. Egy teljesen felfegyverzett ló jön elő, Netudd ezzel indul a 

harcba. Amikor utoléri sógorait, egyikük hátából ujjnyi vastag szíjat hasít ki. A sógor nem tudja, hogy ki tette. A 

harcban Netudd egymaga legyőzi az ellenséget.

Kis idő múlva egy másik szomszédos padisah is hasonló üzenetet küld, a sógorok megint jó lovakkal, jó 

ruhában indulnak harcba,  a  padisah Netuddnak azonban megint  csak egy hitvány lovat  ad.  A hitvány lovat 

elengedi útközben Netudd, és előhívja a fehérderes lovat. A sógorokat utolérve most a másik sógornak a fülét 

vágja le, a harcban megint győzedelmeskedik. A padisah lánya hiába kéri nem mond neki semmit a harcról.

Most Gyémánt padisah üzen, hogy a padisah lányát ha nem kapja, harcot indít. Netudd megint csak a 

lány  ösztönzésére  indul,  a  padisahtól  megint  csak  egy  rossz  lovat  kap.  Netudd  megint  megsemmisíti  az 

ellenséget, de most jó lovát nem küldi el útban hazafelé, hanem hazalovagol rajta. A lány nevelője meglátja, és a 

lányt is értesíti arról, hogy Netudd a mindenkit legyőző vitéz.

Egy hónap múlva a padisah összehivat mindenkit, hogy lánya válasszon magának vőlegényt. A téren 

összegyűlnek az emberek, de a lány látja, hogy a gyümölcskert  őre nincsen közöttük. A padisah odahozatja 

Netuddot is. A legény páratlan (egy fehér, egy fekete) csizmában jelenik meg, a padisah nagy haragra gerjed. 

Lányának azt parancsolja, hogy dobjon fel almákat, aki el tudja kapni, az legyen a vőlegény. Az összes almát 

Netudd kapja el, a padisah azonban még így sem akarja hozzá adni a lányát.  Azt mondja Netuddnak, hogy 

mutasson valamilyen mesterséget, amihez ért. A legény sorban előhívja lovait, majd felmutatja a sógorok hátából 

hasított szíjat és a fület.

A padisah hozzáadja lányát, nagy lakodalmat csapnak.
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I. at

II. → Almas patša; → kart; → kïz; → kiyäü; → Möχämmätgali; → Neznay; → patša (2)

Öč dus ’Három barát’

I. tatTh1 219-227 (< tatXi 1940, 109 > tatThä 1956, 231).

III. AaTh 301A + AaTh 321 (Barag 402).

Egy faluban három legény él, igen jó barátok, egymást a bajból mindig kisegítik. Útnak indulnak, de 

mivel napokig nem találnak élelmet, a magukkal hozott eleséget eszik. Az egyik szívet hozott, a másik vesét, a 

harmadik májat.

Egyszer csak egy vaskapuhoz érnek, mely egy kutat zár el. Az a legény, amelyik a szívet ette, lemegy, 

hogy ott körülnézzen, derekára kötelet kötnek, úgy eresztik le. Barátainak meghagyja, hogy várják meg. A sötét 

kút mélyén ajtót talál, majd egy utat, amely egy újabb ajtóhoz vezet. Ez az ajtó egy gyönyörű szobába nyílik, 

ahol egy trónuson egy gyönyörű lány ül. A lányt a Gijfrit, minden rossz szellem uralkodója rabolta el öt-hat 

évvel  azelőtt.  A  lány  kéri,  hogy  meneküljön,  de  a  legény  megvárja,  míg  a  Gijfrit  hazaér.  Buzogánnyal 

megverekszenek, a legény megöli a Gijfritet. A lány elmondja, hogy a szomszédos szobában még két nővére 

van, ezeket ugyanakkor rabolta el a Gijfrit, mint őt.

A legény a három lánnyal a kút fenekéhez megy, két társa azonban csak a lányokat húzza fel, mivel a 

legszebbet,  a  legkisebbet  maguknak  akarják  megtartani.  Miközben a  legényt  húzzák fel,  kötelét  elvágják,  a 

legény visszazuhan a kút aljára.

A legény lent marad, és útnak indul, visszamegy a szobákba, ahol újabb ajtót talál, amely egy útra 

nyílik. Az úton menve egy egészen zöld erdőhöz ér, aztán egy rétre, majd egy fekete mezőre jut. Itt tehéncsorda 

és juhnyáj veri fel a port, velük egy egészen fehér szakállú öreg. A legény az öreg szolgálatába áll. Az öreg 

elmondja, hogy csak a fekete föld az övé, a zöld erdőbe és a zöld rétre az állatokat nem szabad kihajtani, mert 

azok a sárkány földjei, s nem csak az állatokat, de az öreget, s a legényt is elpusztítaná a sárkány. Ha a legény 

hét éven át a fekete földön legeltetni tudja az állatokat, az öreg haza fogja kísérni saját országába a legényt.

Miután a legény már 4-5 évet szolgált az öregnél, s nem csak az állatok, de maga is lesoványodott, egy 

nap megkéri az öreget, hogy reggelre egy negyed ökröt megsütve tegyen ki a kapura. Ezt megeszi, és az állatokat 

behajtja a sárkány területére. Ott az állatok teleeszik magukat, majd elhevernek, a legény is elalszik, s mikor 

felébred,  azt  mondja,  „Valóság-e,  álom-e”.  Ekkor nagy égszakadással,  földindulással  megérkezik a  sárkány, 

hogy ízzé-porrá zúzza a legényt. Megverekszenek. A kocka dobás úgy hozza, hogy a sárkány üthet előbb, ez 

hatalmas buzogányával  úgy ráüt a legény fejére,  hogy az nyakig süpped a földbe. A fiú üt másodjára,  az ő 

ütésétől a sárkány csak a bokájáig süpped be a földbe. A sárkány másnapra újra kihívja a legény. A legény most 

azt kéri az öregtől, hogy egy fél ökröt süssön meg neki, s hajnalra tegye ki a kapuba. Ezt megeszi és az állatokat 

újra a sárkány területére hajtja, itt az állatok megint teleeszik magukat, a legény megint lefekszik aludni. Eget 

zúgatva, földet megremegtetve megjön a sárkány, ismét kockát vetnek, a szerencse megint a sárkánynak kedvez. 

A sárkány ütése nyomán a legény most csak derekáig süpped a földbe, a legény ütésétől a sárkány pedig térdéig 

süpped a földbe. A sárkány másnapra újra kihívja a legényt, az most az öregtől azt kéri, hogy háromnegyed ökröt 

süssön  neki.  A  harmadik  alkalommal  a  sárkány  ütésére  a  fiú  már  csak  bokájáig  süpped,  a  sárkány  pedig 

derekáig. A negyedik napra a legény egy egész ökröt süttet meg az öreggel, az már nagyon kíváncsi, hogy mi 
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történik, ezért egy bokorban meglesi a legényt. Amikor meglátja a sárkányt, hogy a legényre emeli buzogányát, 

azt hiszi, hogy az a legényt ízzé-porrá fogja aprítani. A negyedik napon azonban a sárkány ütésétől a legény meg 

sem rezzen, ugyanakkor az ő ütése leteríti a sárkányt, az el is pusztul.

Az öregnél a legény letölti a hét évet, majd állatokat, szekereket kap, az öreg elvezeti őt, „szem nem 

látta, fül nem halotta vidékeken át” egészen a legény egykori falujával szomszédos faluig. Itt egy éjszakát eltölt 

egy öregnél a legény,  majd állatait hátrahagyva saját falujába megy. Itt  egy öregasszonynál talál szállást, aki 

elmondja neki, hogy volt a faluban három igen jó barát, elindultak világot látni, de csak kettő tért vissza, három 

szép lánnyal,  kik közül kettőből feleség,  a  legkisebből  szolgálólány lett.  A visszatért  két  legénytől  retteg a 

környék,  azok  sanyargatják,  kirabolják  a  környéket.   A  legény  megkeresi  a  szolgálólányt,  előbb  maga  is 

szolgálónak  áll,  majd  megkérdezi  tőle,  hogy  őket  sárkánytól  mentették-e  meg,  s  hogy  megismerné-e 

megmentőjét. Ekkor a lány felismeri. Bosszút forralnak, a két tolvajjá lett egykori barátot megölik, a három lány, 

meg a legény amazok ingóságaival, meg azzal, amit a szomszéd faluban hagyott a legény, útra kelnek. Amikor a 

környékbeliek meglátják, hogy a két tolvaj meghalt, nagy öröm támad.

I. Gïyfrit; diyü

II. → dus; → äbi; → kart (ap ak sakallï ~); → kïz, → yeget

Öč kügärčen ’Három galamb’

I. tatTh2 96-107 (< tatThä 1956, 1).

II. Mämäšir faluban (Kukmara körz.) Šäfigulla Sämigullintól (43 éves) X. Yärmi jegyezte le 1952-ben 

(FF koll. 42, p. 1, sak. ber. 73).

III. AaTh (325 + 313 H + 560) (Barag 1978, 443).

IV.  Két kiadatlan variánsa:  Söyendek faluban (Tarχan körzet) S.  Šäydullintól  X. Yärmi jegyezte  le 

1955-ben  (FF  koll.  55,  p.  1,  sak.  ber.  13);  az  omski  Bol’šereč’e  körzetbeli  Olï  Kül  faluban  X. 

Iskändärowától X. Gatina 1969-ben jegyezte le (FF 1969 ekspediciya materiallarï).

V. magyarul: tatMa 43-59; oroszul: tatTn1 195.

Szegény  ember  egyetlen  fia  elindul,  hogy  munkát  találjon.  Egy  erdőbe  ér,  ahol  kis  csapáson  egy 

hegyhez ér. A hegy tetejéről egy másik hegy látszik, a két hegy között völgy, a völgyben ház. A legény bemegy 

a házba. A ház teljesen üres, de a kemencében és a szekrényekben a legény élelmet talál, azt megeszi, lefekszik 

aludni. Kis idő múltán három galamb repül be az ablakon, a házban emberré változnak. Észreveszik, hogy valaki 

megette  élelmüket,  megtalálják  a  fiút.  Összebarátkoznak,  a  galambok  szolgálatukba  fogadják.  Hat  hombárt 

bíznak rá és meghagyják, hogy a hetediket, amelyet arany kulccsal lehet kinyitni, a legény soha ne nyissa ki. A 

legény kíváncsi lesz, kinyitja a hetedik hombárt, amelyben egy nagyon szép lány sír és azt mondogatja, hogy 

„kalap, kalap”. 

A legény kikérdezi a galambokat,  hogy miért mennek el minden reggel  galamb képében, mire azok 

elmondják, hogy hármuk közül a legidősebbik el akarta venni egy padisah lányát feleségül. A lányt azonban 

elrabolta egy sárkány, a lányt ugyan kiszabadították, de kalapja a sárkánynál maradt, s a lány a kalap nélkül nem 

létezhet, mivel gyermekkorában olyan betegségbe esett, amit ezzel a kalappal gyógyítottak, de ha nincs meg a 

kalap, a lány sosem lesz egészséges.
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A fiú kikérdezi a galamblegényeket, hogy hol lakik az a sárkány, megtudja, hogy hét tenger mögötti 

nyolcadik  tenger  közepén van egy sziget,  a szigeten van egy palota,  a palota egyik  termében 40 lelakatolt, 

egymásba zárt láda legbelső ládájában van a kalap. A galamb-legények, látva a fiú elszántságát megtanítják őt 

átváltozni: növénnyé, emberré, állattá, bármivé. Mikor megtanulja, elindul, hogy a lány kalapját visszaszerezze. 

A galamboktól  ajándékként  tárgyakat  kap, egy varázstálat,  amit, ha hátradob körülötte sűrű erdő terem, egy 

köszörűt, amelyből ha eldobja, nagy hegy lesz, és egy törülközőt, amelyből, ha eldobja hatalmas tenger lesz. 

Útján hol madárként  száll,  hol  halként úszik. Elérkezik a nyolcadik tengerhez,  amelynek közepén gyönyörű 

szigetet talál.

A sziget közepén egy palota áll, a legény fülemülévé változik. A palotában lévő lány, akit a sárkány 

otthonából elrabolt, s aki szintén egy padisah lánya, követi a szépen éneklő fülemülét és a kertben megfogja. 

Beviszi a palotába, ott a fülemüle visszaváltozik fiúvá és megkeresi azt a szobát, ahol a negyven egymásba zárt 

láda áll. A ládákat sorra kinyitja, ezt a távolban lévő, egy másik sárkánnyal küzdő házigazda-sárkány megérzi, és 

seregeit összegyűjtve megindul palotája felé. A padisah-lány könyörög a legénynek, hogy bármit elvihet, csak a 

kalapot hagyja ott, a legény nem hallgat rá, a kalapot megtalálja és újra madárrá változva kirepül az ablakon.

A sárkány hazaér, a legényt üldözni kezdi. A legény, a galamboktól kapott tárgyakat hátradobva mindig 

előnyre tesz szert, de a sárkány, az akadályokat leküzdve mindig beéri a fiút. Amikor már mind a három tárgyat 

eldobta a legény,  és a sárkány már éppen utolérné,  a fiú egy faluhoz ér.  Bemegy a faluba és találkozik egy 

lánnyal, aki éppen vizet visz a kútról. A fiú a lány segítségét kéri, hogy amikor ő maggá változik, egy szemet 

lábával  takarjon el.  A sárkány megérkezik,  a lány úgy tesz,  ahogy a fiú kérte.  A sárkány és a  legény több 

átváltozással mérkőzik meg egymással, végül a fiú legyőzi a sárkányt, akinek seregei is szétoszlanak, amikor 

látják, hogy a sárkány elpusztult.

A fiú visszaviszi a kalapot, a galamb-legények meg akarják ajándékozni, de a fiú azt válaszolja, hogy az 

átváltozás, amire megtanították, már éppen elég nagy ajándék. A lány, akinek a kalapját visszaszerezte, mégis 

rábeszéli,  hogy  kérjen  a  galamb-legényektől  ajándékot,  és  azt  is  megmondja,  hogy  mit  kérjen.  Van  a 

legényeknek egy elsoványodott lovuk, egy megkékült kardjuk, meg egy ócska szíjkorbácsuk. A fiú el is kéri 

ezeket, majd elindul, hogy rég nem látott szüleihez visszatérjen.

Visszatérve a szülői házban él, de feleséget szeretne. Anyját elküldi lánykérőbe a szomszéd padisahhoz. 

A padisah kiköti, hogy lányát akkor adja a legényhez, ha az egy palotát építtet, amely még a padisah palotájánál 

is  szebb,  a  kettőt  víz  kell,  hogy elválassza,  a  vízen  egy  aranyhíd  vezessen  egyik  palotából  a  másikba,  az 

aranyhídon aranyra festett autók járjanak. A híd közepén víz legyen, ezen a vízen gőzhajók járjanak. A víz két 

oldalán gyümölcsfák legyenek. Ha a kérések nem teljesülnek, a legény fejét levágják.

Az anya kétségbeesetten tér vissza, de fia megvigasztalja, majd amikor leszáll az éjjel, a legény suhint 

néhányat azzal a bőrkorbáccsal, amit a galamboktól kapott. Erre sok sárkány-szellem jön elő, akik megkérdezik, 

mit  parancsol.  A legény elmondja a  padisah kívánságát,  a  sárkányok  gyorsan  teljesítik.  Amikor a  legény a 

padisah palotájába megy, ott a padisah azt mondja, hogy lányát egy hónapja elrabolták, nem tudja, hogy ki, már 

egy hónap óta hiába keresteti vitézeivel. A legény vállalkozik rá, hogy megkeresi.

Abba a városba ér, ahol a galambok is élnek, találkozik a kalapos-lánnyal is, aki tudja, hogy a keresett 

padisahlányt is ugyanaz a sárkány rabolta el, akinél az ő kalapja is volt. A legény madárrá változva elrepül a 

sárkány palotájához, a lányt ott találja. Őt is madárrá változtatja, így el tudnak jönni a nyolcadik tengeren túlról.
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Elérnek egy tengerparti  városba,  a legény éhes  és szomjas lesz,  a lány hiába kéri,  hogy induljanak 

tovább. A legény végül nagyon berúg, lefekszik aludni. Közben egy hatalmas gőzhajó érkezik, tele katonákkal. 

A lányt kezdik faggatni, hogy kicsoda – ez a gőzhajónyi katona mind őt kereste. A lány nem akar velük menni, 

de mégis elviszik, a lány azonban még gyűrűjét a legény ujjára húzza.

A  galambok  látják,  hogy  a  legény  által  otthagyott  bicska  elszíneződik,  tudják,  hogy  bajba  került. 

Megkeresik  és  hazaviszik  szüleihez.  A  lány  felől  kérdezősködik  és  megtudja,  hogy  a  padisah  egyik  nagy 

vitézéhez adják feleségül, aki megmentette a lányt. Madár képében körülnéz a palotában és látja, hogy egy kis 

kunyhóban ül a lány és az arra járóknak egy pohár vizet ad. A legény keze be van kötve, de a lány megkéri, hogy 

vegye  le  a  kötést.  Ekkor a  gyűrűt  meglátva  a  lány tudja,  hogy vőlegénye  jött  el,  a  csaló vitézt  leleplezi,  a 

legényhez megy feleségül.

I. diyü päriye; pärilär / diyü päriyelär

II. → ber keše; → ätäč; → karčïga; → kïz  (valamint → patšanïñ kïzï); → kügärčen; → malay; → patša; → 

patšanïñ kïzï (2); → sandugač; → tarï;→ yeget (2).

Öč ul ’Három fiú’

I. tatTh1 313-315 (< tatXä 54. > tatThä 1956, 241).

II.  A Teläče körzetbeli  Maksabaš faluban M. Xämidullin adatközlő meséjét  G. Bäširov jegyezte le, 

1939-ben.

III. AaTh 950 + 952 + 953A* + 956A + (654), (653), (574), (530), (300) (Barag 1977, 402).

V. magyarul: tatMa 93-97.

Egy embernek három fia van, mielőtt meghal, meghagyja, hogy menjenek el a vidékről máshova lakni, 

azonban éjjelente csak kettő aludjon hármuk közül, egy mindig álljon őrt.

A három fiú útnak indul, első éjjel a legidősebb áll őrt, legyőz egy emberevő, tűzokádó sárkányt. Farkát 

elteszi. Második éjjel a középső fiú messze nagy tüzet lát, ott egy alvó ördög-félét talál, aki csak arra várt, hogy a 

fiúk  elaludjanak.  A  középső  legény  megöli,  gyűrűjét  ujjával  együtt  levágja,  zsebre  teszi.  Harmadik  éjjel  a 

legkisebb fiú harminckilenc rablóval találkozik, akik a padisah palotáját akarják kirabolni. Ezek mindegyikét 

megöli, harminckilenc fület tesz el (meg a három királylánytól egy-egy tárgyat).

A padisah városában száll meg a három legény, ott már keresik a tolvajok gyilkosát. A három idegent 

vendégül látja és kihallgatja a padisah. A fiúk egymásnak mesélik el hőstetteiket, felmutatva a bizonyítékokat. A 

padisah lányait a fiúknak adja egy-egy kormányzósággal együtt.

I. aždaha; diyü / diyü aždaha

II. → patša, → patšanïñ kïzï, → utïz tugïz bur keše~, → yeget

Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar ’A padisah fia, annak nővére, a tigris és a többiek’

I. tatTh2 174-190 (< tatThä 1946, 157. > tatThä 1958, 149).

II.  Tolïmbay faluban (Bua körzet) Xäyretdin Xösäyenov (58 éves) meséjét  G. Tolïmbay jegyezte le 

1936-ban (FF koll. 21, p. 2, sak. ber. 66).

III. AaTh 315 (+ 300) (Barag 1978, 443).
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IV. A tatTh hat további variánst említ: az első orosz fordításban jelent meg, Vasil’ev, M.A. Pamjatniki  

tatarskoj slovesnosti. Skazki i legendi. Kazan’. 1924, 164. № 52 – Mat’ izvodit syna címen; Kïzïl Čišmä 

faluban (csuvas Batïr körzet) S. Möχämmätjanov meséjét R. Gaynanov jegyezte le 1966-ban (FF 1966 

ekspediciya materiallarï); Yaña Kačum faluban (Uba körzet – Novosibirsk) Š. Yapparov meséjét X. 

Gatina  jegyezte  le  1967-ben  (FF  1967 ekspediciya  materiallarï –  Itekče címen);  Novo-Krupkajevo 

faluban (Baraba körzet – Novosibirsk) G. Urazayeva meséjét H. Mäχmütov jegyezte le 1967-ben (FF 

1967 mekspediciya materiallarï –  Altïn kanatlï  jirän at  címen); Olï kül faluban (Bol’šereč’e körzet – 

Omsk) M. Azizova meséjét X. Gatin 1967-ben jegyezte le (FF 1967 ekspedicija materiallarï); Möemin-

Karatay faluban (Leninogorsk körzet) M. Gulova meséjét L.  Jamaletdinov jegyezte le 1976-ban (FF 

1976 ekspediciya materiallarï).

Régen élt egy padisah, volt két lánya, meg egy fia. A lányokhoz sok idegen padisah járt, de a lányoknak 

egyik  sem felelt  meg.  Egyszer,  amikor a lányok a kertben sétáltak az idősebb lányt  valaki  elrabolta.  Hiába 

kerestették, nyomát sem találták. Anyjuk belehalt a szomorúságba. A vezírek a padisahnak új feleséget hoztak, 

egy másik padisah lányát. A mostohaanya nem szerette a fiút és a húgot. Végül rávette a padisahot, hogy űzze el 

otthonról fiát és lányát.

A fiú és húga útra keltek, egy nagy,  sötét erdőbe értek. Az erdőben találtak egy berendezett palotát, 

embert nem találnak benne. Éjfélkor zajra lettek figyelmesek, a fiú talált is egy földbe vájt kunyhót, amelyben 12 

rabló mulatott. Meglátta közöttük elrabolt nővérét is. A rablók ittak, a nővér énekelt nekik. Amikor a rablók 

teljesen lerészegedtek, a fiú karddal levágta mindegyik fejét.

Hárman kezdtek a  palotában  élni,  a  fiú  vadászni  járt.  A nővér  egy  idő után  unni  kezdte magát  és 

visszasírta azt az időt, amikor a rablókkal élt. Elment a földbevájt kunyhóhoz és ott észrevette, hogy az egyik 

rabló nem halt meg, nyakával intett felé. A rabló könyörögni kezdett, hogy a nővér mentse meg. Az gyógyszert 

kent a rabló nyakára, a rabló meg is gyógyult. Elhatározták, hogy megölik az fiút.

A nővér tudta, hogy öccse nagyon erős, ezért  elhatározták, hogy vadállatokkal  öletik meg. A nővér 

először majd nyúl tejét kéri, aztán rókáét, aztán farkasét, aztán medvéét, aztán tigrisét. A vadállatok valamelyike 

majd csak megöli a fiút.

A fiú vadászatáról récét hoz, hogy azt süssék meg testvérei. A nővér azt mondja, hogy álmot látott, ha 

megeszik a récét, meghalnak. Hozzon öccse nyúltejet. A fiú elindul az erdőbe, találkozik egy nyúllal. Érti és 

beszéli is a vadak nyelvét, így azt mondja a nyúlnak, hogy meg kell ölnie. A nyúl kérleli, a fiú elmondja, hogy a 

tejére van szükség. A nyúl megfeji  magát,  még egyik kölykét  is odaadja. A legény hazatér, de nővére most 

betegségre  hivatkozva  róka-tejért  küldi.  A  rókával,  farkassal,  medvével,  oroszlánnal  és  a  tigrissel  ugyanaz 

történik,  mint  a  nyúllal,  ezek  a  vadak  meg  is  hagyják  kölykeiknek,  hogy  gazdájuknak,  ezentúl  mindig  és 

mindenben engedelmeskedjenek.

A nővér látja, hogy ilyen módon nem tudják elpusztítani a fiút. Amikor az újra vadászni megy, a nővér 

és a rabló összebeszélnek: a nővér kártyázzon öccsével, játszanak durákot, és a nővér kösse ki előre, hogy a 

vesztes kezét,  lábát  összekötözik. Előre eldugja majd öccse kardját,  amivel  a rabló megölheti  a fiút. A húg 

kihallgatja őket.

Mielőtt elkezdenének játszani, a húg meghagyja az állatoknak, hogy ha valaki be akarna jönni a házba, 

azt pusztítsák el. Elkezdik a durakot, először a húg veszít, kezét-lábát összekötözik. Másodjára az öcs lesz a 

248



durak, nővére erősen összekötözi, majd hívja a rablót. Az állatok megölik a rablót, a nővér lelepleződik. Öccse 

azt a büntetést szabja ki, hogy nővérének egy nagy üstöt kell megtöltenie könnyeivel. A nővért hátrahagyva a fiú 

és húga elindulnak.

Ketten egy városba érnek, ott egy öregasszonynál szobát bérelnek. Az öregasszonytól megtudják, hogy 

a tengerből sárkánykígyó jött elő, amelyik a fiatal lányokat falja fel, s másnap már a padisah lányára kerül a sor. 

A legény kimegy a tenger partjára, a padisah lánya már ott van. A fiú, állatai segítségével  legyőzi a kétfejű 

sárkányt. A lány egy gyűrűt ad neki, a legény azt mondja, hogy nem akarja feleségül venni és a maga útjára 

indul. A padisah lánya találkozik egy vak emberrel, aki megfenyegeti, hogy ha nem őt vallja megmentőjének, 

megöli a lányt. A lány a vakkal tér vissza a palotába. A padisah kéri a vakot, hogy középső lányát is mentse meg 

másnap a következő sárkánytól. A vak azt mondja, hogy ő nem volt vak, csak a sárkánnyal való küzdelemben 

vakult meg, de így már nem állhat ki másnap a sárkánnyal.

A középső lányt is kiviszik a tenger partjára, kikötözik egy fához, a hős megint megjelenik és megmenti 

a lányt a háromfejű sárkánytól, amelyik az előzőnek bátyja. Most egy félkarú kényszeríti a lányt arra, hogy őt 

mondja megmentőjének.

Harmadik napon a legkisebb lányra kerül a sor. A fiú őt is megmenti, neki is azt mondja, hogy nem 

akarja feleségül venni, de elkéri a lány aranygyűrűjét. A lány egy sántával találkozik, aki ráveszi, hogy őt vallja 

megmentőjének.

Kihirdetik az esküvőt, ezen állataival megjelenik a legény is. A padisahlányok megkérik a padisahot, 

hogy az kérdezze ki a három vőlegényt arról, hogyan küzdöttek meg a sárkánnyal. Ki is mennek arra a helyre,  

ahol a küzdelem zajlott, a köveket, amelyeket a legyőzött sárkánytetemre tett a hős, azonban sem a vak, sem a 

félkarú, sem a sánta nem tudja megemelni. Ezeket a köveket az állatok leemelik, amelyiket egyik állat sem bírja, 

azt a legény emeli le. A padisah felajánlja, hogy a legény válasszon lányai közül, ő a legkisebbet választja.

Nemsokára a fiú és húga elhatározzák, hogy elmennek nővérükért. A nővér még mindig sír, már a végét 

járja.  Magukkal  viszik.  A  nővér  összebarátkozik  a  padisahlánnyal,  adandó  alkalommal  azonban  a  rabló 

varázsfogát öccse ágyába rejti. Reggelre a fiú meghal, aranyládában, az almáskertben egy fára teszik fel tetemét.

Állatai nem nyugszanak bele gazdájuk halálába. A róka tudja, hogy a nővér egy varázslatos foggal ölte 

meg gazdájukat. Az aranyládát leveszik a fáról. A tigris azt mondja, hogy ő megnyalja gazdájuk nyakát, így a 

fog az ő nyakába fog átmászni. Az összes állat fel akarja magát áldozni, amikor a gazda feléled, mert a tigrisbe 

mentek át a fogak, az oroszlán odafekszik a tigris mellé, megnyalja nyakát,  mire ő maga pusztul el, a tigris 

feléled. Ezután a medve teszi ugyanezt, majd a farkas, a róka és végül a nyúl. A nyúlból végül a róka úgy tudja 

kiszedni a fogat, hogy az a földre esik, mindannyian megmenekülnek. Hazamennek, az állatok felfalják a nővért.

I. aždaha / aždaha jïlan / jïlan

II. → aksak; → apa; → arslan; → ataman; → ayu; → büre; → čulak; → ene; → Göljihan; → χatïn; → kuyan; 

→ patša (2); → patša kïzï; → patša malayï; → señle; → sukïr; → tölke; → yeget; → yulbarïs;

Patša malayï belän χezmätče malayï ’A padisah fia, meg a szolga fia’

I. tatTh2 273-276.

II. Az Aznakayban élő Zahri Möχämmätjanov meséjét E. Kasïymov jegyezte le (FF 1960 ekspediciya  

materiallarï).

III. ? (Barag 1978, 444).
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magyarul: tatMa 139-144.

Egy padisahnak sok lánya van, de egyetlen fia sem születik. Egy dervis hoz neki egy halat, hogy azt 

főzesse meg. A szolga, akinek szintén nincs fiúgyermeke, megfőzi a halat, de maga is eszik belőle. Egy napon, 

azonos  órában  születik  meg  a  két  fiú,  akik  úgy  hasonlítanak  egymásra,  hogy  saját  anyjuk  sem  tudja 

megkülönböztetni őket. Együtt nevelkednek.

Amikor 18 évesek lesznek, a padisah fia álmában lát egy lányt, akibe beleszeret. A lány azt mondja 

álmában, hogy öt tengeren, öt királyságon túl megtalálja őt. Attól a naptól kezdve sem enni, sem inni nem tud, 

apja végül katonákat ad mellé, a két fiú hajón útnak indul. Hajójuk viharba kerül, a padisah fia hazajut, a szolga 

fia továbbindul. 

A szolga fia háromnapi hánykódás után egy tengerparti erdőben ébred. Majmok szólítják meg, hogy 

mentse meg őket a medvéktől, akik folyton fosztogatják őket. Amikor a medvék megtudják, hogy ember fiára 

találtak a majmok, nem háborgatják őket többet. A majmok padisahjukká teszik a szolga fiát, és az hiába kéri, 

nem engedik el.  Amikor végre meg tud szökni,  a  medvék fogják  meg.  Meg is teszik padisahjukká,  hogy a 

szomszédos farkasoktól mentse meg őket. Tőlük is csak nehezen tud megszökni. Ekkor a farkasok fogják meg és 

emelik padisahhá. Amikor onnan is megszökik, egy szép városba érkezik.

A városban nagyon elcsodálkozik, mert mindenütt az ő képe van kiragasztva. Itt élt az a lány, akivel a 

padisah fia álmodott − ugyanekkor a lány pedig a szolga fiát látta álmában. Mivel jó művész is volt, a fiút 

megfestette, s a képeket mindenhová kiragasztotta.

A lány éppen ablakában ül és meglátja a szolgalegényt. Behivatja, az elmondja, hogy mi járatban van. A 

lány közli, hogy neki nem kell a félénk padisahfi, neki a szolgalegény kell, mert őt látta álmában is. Végül 

megegyeznek, hogy a lány megnézi a padisah fiát, s csak utána dönt.

A  lány  a  sárkányok  padisahja,  egy  szempillantás  alatt  oda  tudja  varázsolni  magát  és  a  legényt  a 

padisahfi  palotájába.  Egyik  sárkányát  átvarázsolja  olyanná,  mint  amilyen  ő,  maga  pedig  kisegér  képében  a 

szolgálólegény zsebébe bújik.

A padisah fia közben rosszul bánt a szolgáló fiú szüleivel, azok a bánattól, hogy fiukat elvesztették, 

megvakultak, azóta a padisahlegénytől enni sem kaptak. A padisahfi megijed, hogy a szolgáló el akarja venni 

tőle a  megálmodott  lányt,  ezért  elhatározza,  hogy másnap reggel  a  legényt  kivégezteti.  A lány a tömlöcben 

visszaváltozik,  magát  és a  szolgálólegényt  a  padisah helyére  varázsolja,  a  padisahlegényt  pedig a tömlöcbe. 

Másnap a hálátlan padisahfiút kivégzik, ők összeházasodnak, a szolgálólegényből igazságos padisah válik.

I. diyülär 

II.  →  ayular; →  bürelär; →  diyülär patšasï;  →  χezmätče malayï; →  kïz; →  maymïlar; →  patša malayï; → 

tïčkan

Serle baldak ’Titokzatos karikagyűrű’

I. tatTh2: 287-297 (< tatThä 1956, 108).

II.  Yaña  Čišmä  körzetben,  Lenino  faluban  P.  Ryabin  (54  éves)  meséjét  X.  Yärmi  és  X.  Gatina  

jegyezte le, 1954-ben (FF koll. 53, p.1, sak. ber.82).

III. AaTh 922 (+ 532 + 300) + 400 (Barag 1978, 444).
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IV.  A  tatTh  még  egy  variánsról  tud,  amelyet  X.  Gatina  1962-ben  írt  le  Suksu  faluban  (Kïzïl  

Oktjabr’  körzet; Gor’kij) Z. Naumovától (FF 1962 ekspediciya materiallarï).

Egy öregember és egy öregasszony egyetlen fia katonai szolgálatot teljesít 25 éven keresztül. Amikor 

hazaindul, az úton egy öregemberrel találkozik, aki megkérdezi, ki ő és honnan jön. A katona elmondja, mire az 

öreg megkérdezi, hogy a padisahot látta-e 25 év szolgálat alatt.

Mivel a fiú nem látta még egyszer sem a padisahot, az öreg tanácsára, mielőtt hazamenne, elmegy, hogy 

megnézze a padisahot, akinek 25 évig szolgált. A padisahhoz ér, elmondja, hogy mi járatban van. A padisah 

megkérdezi,  hogy az ég és a föld között milyen nagy a távolság.  A legény azt mondja,  hogy nem nagy.  A 

padisah  tovább  kérdezi,  hogy  honnan  lehet  ezt  tudni,  és  megígéri,  hogy   ha  a  katona  jól  válaszol,  akkor 

megjutalmazza. A katona azt mondja, hogy ha nagy lenne a távolság, akkor a földön nem lehetne hallani az égi 

szekerek dübörgésének hangját. A padisah megjutalmazza jó válaszáért, a katona újra útnak indul.

Útján egy faluba ér, ahol éjszakára egy másik öregtől kér szállást. Az öreg megkéri, hogy három napig 

vigyázzon házára,  amíg ő vendégségbe  megy.  A legény az  első éjszaka  álmában hangot  hall,  amelyik  arra 

figyelmezteti,  hogy  az  öregtől  a  háromnapi  szolgálatért  ne  fogadjon  majd  el  aranyat,  csak  azt  a  három 

gombolyagot kérje el, amelyeket az öreg a kemencében tart. Így is tesz a katona, és újra útnak indul. Amikor az 

úton a három gombolyag  egymásnak  ütődik,  a  gombolyagokból  három galamb lesz,  ezek el  is  repülnek.  A 

katona már sajnálja, hogy ezt a fizetséget kérte.

Elérkezik falujába, ahol egy öregembernél megint szállást kér. Ez az öreg is megbízza, hogy őrizze a 

kertjét. Éjszaka, amikor alszik, megint megszólal az előbbi hang, most azt mondja, hogy ettől az öregtől, aki 

szintén aranyat és ezüstöt kínál majd a szolgálatokért, kérje el annak aranygyűrűjét.

Később újra megszólal a hang, és elmondja a legénynek, hogy hogyan tehet szert a kert végében, a föld 

alatt található táltos lóra. A legény mindent úgy tesz, ahogyan a hang mondta, és egy fekete színű csődörre tesz 

szert, amelyik elmondja neki, hogy a gazda lányát egy hatalmas sárkány elrabolta, és a lány azé lesz, aki ki tudja 

szabadítani.

A gazdának két vitéze már útra is kelt, hogy a lányt kiszabadítsa, de mivel a fekete csődör az égben 

repülve gyorsabban viszi el gazdáját a sárkányhoz, a katona öli meg a hétfejű sárkányt. A lányt azonban nem 

találja meg, azt már a hétfejűtől elrabolta a kilencfejű sárkány. A legény lovával visszatér, a lovat visszaviszi 

földalatti helyére. A két vitéz visszatér a gazdához, az egyik azt mondja, hogy ők győzték le a sárkányt, a másik 

azt,  hogy  a  fekete  csődörös  legény  volt  az.  A  gazdának  megígérik,  hogy  másnap  a  kilencfejű  sárkánytól 

visszaszerzik a lányt.

Másnap a legény megint elmegy a fekete csődörért, a két vitézt megint megelőzik, a katona megint 

legyőzi a sárkányt, de a lányt most sem találja meg – a kilencfejűtől elvitte a tizenkétfejű sárkány. A két vitéz 

ugyanúgy számol be a történtekről, mint az első napon.

Harmadszorra a katona megküzd a harmadik sárkánnyal, a lányt kiszabadítja. Visszaviszi apjához, de 

maga eltűnik. A lány kérésére a gazda nagy vendégséget rendez, hogy megtalálják, ki szabadította meg fekete 

csődörén a lányt. Kétezer embert látnak vendégül, de a lány észreveszi, hogy a kert őre nincsen közöttük. A két 

vitéz elmegy, hogy elhívják a legényt. Megtalálják, de felébreszteni nem tudják. A lány azonban azt mondja, 

hogy addig nem kezdődhet el a lakoma, amíg az őr nem érkezik meg.
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A legény egy idő múlva felkel, és azt mondja, hogy „Fú de nagyot aludtam.” Elkezdődhet a lakoma, 

ahol a gazda kihirdeti, lányát annak adja, aki 70 verszt mélységből lovával fel tud ugratni. A két vitéz már készül 

a  próbára,  a  katona észrevétlenül  elmegy fekete  csődöréért.  Amikor megjelenik,  a  két  vitéz  is  felismeri,  és 

ijedtükben elszaladnak, a lány is felismeri, így a gazda, bár nem akarja, az őrnek kell adnia lányát.

Kis idő után a katona haza akar menni szüleihez, a gazda megkérdezi, aranyat, ezüstöt akar-e. A legény 

csak  az  aranygyűrűt  kéri,  ekkor a  gazda  elhatározza,  hogy elpusztítja  a  legényt.  A legény lefekszik aludni, 

megjelenik a három galamb és elmondják, hogy másnap egy nagy víz partjára ér majd a legény, de ők küldenek 

neki egy rézszínű gőzhajót, amivel átkelhet a vízen. Arra is figyelmeztetik, hogy óvakodjon a gazdától. A gazda 

azonban értesül mindenről, mert előzőleg egy gyermeket a katona ágya alá bújtatott, aki mindent kihallgatott. A 

gazda a gyereknek ad egy tűt, hogy a legénybe szúrja bele, így az majd elalszik, és nem tud elmenni a hajóval. 

Így is történik. Este a galambok újra megjelennek, másnapra ezüsthajót ígérnek, de kérik a katonát, hogy most el 

ne aludjon.

Másnap minden ugyanúgy történik, a galambok most azt mondják, hogy aranyhajó jön majd, de ezzel el 

kell mennie a legénynek, mert több hajót már nem tudnak küldeni. A második galamb észreveszi az ágy alatti 

gyereket,  figyelmezteti  is  a  katonát,  hogy óvakodjon másnap a parton tőle.  Ezt  azonban a gyerek  is  hallja, 

elmegy a gazdához és beszámol mindenről. Erre a gazda most nem tűt ad a gyereknek, hanem egy papirost, 

amitől a katona megint elalszik. A galambok hiába jönnek, felébreszteni nem tudják, így örökre eltűnnek.

A gazda,  öregember  képében  kicsalja  a  katonától  az  aranygyűrűt.  Amikor  az  aranygyűrűt  átadja  a 

legény,  ugyanolyan  szakadt  ruhájú  katona  lesz  belőle,  mint  amilyen  korábban  volt.  Útját  folytatja,  hogy 

hazaérjen.

Betéved  egy  erdőbe,  itt  egy  újabb  öregemberrel  találkozik,  aki  egy  fához  kötözi  őt.  Arra  jön  egy 

macska, aki társat keres, ezért kiszabadítja a katonát, majd elmondja neki, hogy a csodagyűrűt egykori gazdája 

csalta ki tőle. A macskához és a legényhez csatlakozik még egy kutya és egy farkas is. Az állatok elhatározzák, 

hogy visszaszerzik a varázsgyűrűt. Több kaland után ezt meg is teszik, a legény a gazdán bosszút áll: kardjával 

lecsapja a fejét.

I. aždaha / aždaha yïlan; aygïr

II. → ap-ak sakallï ber kart; → bagučï;→ batïr (baynïñ ike batïrï); → bay; → büre; → et; → karawïlčï; → kart; 

→ kïz; → kügärčen; → maktančï; → malay; → mäče; → patša; → siχerče; → soldat; → yeget

Serle sumka ’Titokzatos táska’

I. tatTh1 131-133.

II.  Š.  Gabdraxmanov, 83 éves  adatközlő,  Šïgïrdan falu (csuvas  Batïr  körzet) meséjét  F.  Urmančiev 

jegyezte le 1966-ban (FF 1963 ekspediciya materiallarï).

III. AaTh 813A (Barag 1977, 402).

V. magyarul: TatMa 237-241.

A mese, mint már típusszáma is mutatja, nem varázsmese. Hogy mégis szerepeltetjük itt, annak két oka 

van, az egyik az, hogy a tatár mesegyűjtemény is a varázsmesék között hozza, másrészt a „táltos ló” 

mesei képzetének több elemére fontos utalásokat tartalmaz a meseszöveg. 
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Egy fürdőben ördögök (rossz lelkek) tanyáznak.  Egy ifjú bemegy,  valaki  megfogja a kezét és csak 

akkor engedi el, ha az ifjú megígéri, hogy feleségül veszi. A legény ígéretet tesz, majd mikor hazaér, lebetegszik. 

A lány ráveszi, hogy a fürdőházban esküdjenek meg, amikor odaérnek, a fiúnak be kell csuknia a szemét, a lány 

egy távoli városba repíti.

A lány több tiltást tesz, a fiú csak azokból az ételekből ehet, amiből ő eszik, az apóstól, bár aranyat és 

mindenféle gazdagságot ígér, nem szabad elfogadnia csak egy régi táskát, a felkínált remek lovak helyett csak 

egy heréltet, a felkínált aranyos-ezüstös lószerszámok helyett csak egy ócska lószerszámot.

A fiú mindent úgy tesz, ahogyan a lány parancsolja, majd felszállnak a rossz, herélt lóra és menekülnek. 

Egy falu szélén egy kunyhóba térnek be, ahol egy anya bölcsőben tartja 18 éves, folyton síró lányát. A fürdőből 

feleségül vett lány a bölcsőben lévőt megsöprűzi, majd a begyújtott kemencébe dobja. Kiderül, elcserélt gyermek 

volt, ő a kunyhóbeli anya igazi gyermeke.

A tarisznyából többé nem fogy ki a pénz, a ló is jó lóvá válik, majd mindhárman visszatérnek a fiú 

falujába.

I. alaša

II. → abïstay; → babay; → χatïn; → kïz (2), → yeget 

Tañbatïr ’Hajnalvitéz’

I. tatTh1: 241-257 (< tatThä 1956, 21).

II. Bäyräkä faluban (Yutaz körzet) M. Šärifullin, 64 éves adatközlő meséjét X. Yärmi jegyezte le 1950-

ben (FF koll. 41, p. 1, sak. ber. 5).

III. AaTh 301 + (519) (Barag 1977, 402).

IV.  A tatTh1-ben még egy variánst  említenek: Olï Kowal faluban, (Döb’yaz  körzet) Möχämmätgali 

Sägïytovtól I. Nadirov gyűjtötte 1954-ben (FF koll. 54, p. 1, sak. ber. 2).

V. oroszul: tatTn1 60; tatTn2 66.

Egy padisahnak három gyönyörű lányát, miközben azok a réten sétálnak, egy nagy szélvihar felkapja és 

elviszi. A padisah hiába keresteti őket.

A padisah városában, egy kicsi házban él két szegény öreg, nekik három fiuk van: Estevitéz, Éjjelvitéz 

és Hajnalvitéz. Születésük után gyorsan fejlődtek, egy nap alatt hónapnyit, egy hónap alatt évnyit növekedvén 

mindenkinél erősebbek lettek.

A fivérek egy öregembertől értesülnek a lányok eltűnéséről, szegény szüleiket a padisah gondjára bízva 

elindulnak, hogy megtalálják őket. 

Egy olyan erdőbe érnek, ahol az út egyre szűkebb, végül csak egy ösvény vezet egy tóhoz, melynek 

partján  letelepednek,  halfogással  tartják  fenn  magukat.  A  legkisebb  vitéz,  Hajnal  felmászik  egy  magas  fa 

tetejére, hogy tájékozódjon, milyen vidéken járnak. Hatalmas szélvihart lát, mely sűrű fakoronákat tép le és visz 

magával. Látja, hogy a szélvihar egy hegy tetejénél áll meg, itt forogva egy lyukban eltűnik. A lyukhoz menve 

Hajnalvitéz azt egy nagy kővel lefedi, majd bátyjaival tér ide vissza. A nehéz követ azok megmozdítani sem 

tudják, Hajnal odébb hajítja. Elhatározzák, hogy kötelet fonva leereszkednek a hegy belsejébe.
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Három  nap,  három  éjjelen  át  faháncskötelet  fonnak,  ezen  először  Estevitéz  ereszkedik  le,  de  este 

megrántja a kötelet, hogy húzzák fel. A kötél rövid volt, ezért nem érhetett célhoz. Még egy teljes napon át 

fonnak, másodszorra Éjjelvitéz ereszkedik le, a kötél hossza még mindig nem elég, bár Ő már egy nappalt, és 

egy éjszakát lent tölt. Még két teljes napon át fonnak, Hajnalvitéz ereszkedik le, s meghagyja bátyjainak, hogy 

egy évnél tovább ne várjanak rá.

A kötél még mindig nem elég hosszú, de Hajnalvitéz derekáról  levágja a kötelet, így leesik a hegy 

gyomrába. Hosszú zuhanás után nekiütközik valaminek, elveszíti az eszméletét, három napon át így fekszik. 

Ezután lassan indul tovább, majd megjelenik egy egér, aki egyet rázkódva emberré válik. Hajnalvitéz az egértől 

megtudja, hogy becsapta őt a sárkány,  csak becsalta ebbe a mély szakadékba. Segítséget ajánl az egér, négy 

ezred egér-katonát, valamint ellátja tanáccsal Hajnalt, hogy hogyan juthat fel a „világos világra”.

A  négy  egér-ezred  ásta  úton,  majd  hét  nap,  hét  éjszaka  alatt  megtett,  sötétségben  vezető  úton 

Hajnalvitéz hét rétegű vaskapuhoz ér, melyet össze kell aprítania, ezzel kijut a napvilágra. Az egér útmutatása 

szerint egy ösvényen még egy álló napon át kell mennie, s akkor egy palotához ér.

Téglának (cserépnek) tűnő valamit lát, közelebbről látszik, hogy ezen egy rézlovon ülő rézruhás őr áll. 

Hajnal megtudja, hogy a sárkány lakhelyét őrzi, az őr azt mondja, hogy menjen el, különben gazdája meg fogja 

enni. Hajnal tőle enni kér, majd lefekszik aludni, meghagyva, hogy egy árral (tűvel) homlokába szúrva ébressze 

fel. Az őr, akiről rézruháját levéve kiderül, hogy egy lány, sajnálja beleszúrni az árt az alvó vitéz homlokába, 

maga keltegeti. Hajnalvitéz megharagszik, hiszen ha tűvel keltette volna, nagyobb haragra gerjedt volna.

A lány(-katona) megmutatja Hajnalvitéznek, hogy a sárkány a rézhídon keresztül jön majd, ezalatt a híd 

alatt elbújik a vitéz. A sárkány szélvihart kavarva jön, de a hídra kutyája nem mer felmenni, lova is megtorpan. 

Ezeket leszidja, hiszen Hajnalvitéz még meg sem született. Hajnal előugrik a híd alól, a sárkány ajánlatai közül a 

birkózást választja. 

A sárkányt legyőzi, akkor a lány(őr) felfedi kilétét – ő egy padisah legnagyobb lánya. Hajnal elmondja, 

hogy fivéreivel a kiszabadításukra indultak, s hogy a padisahhal való megegyezésük szerint e legnagyobb lány az 

ő legidősebb bátyjáé lesz. Megtudakolja az utat, a középső lányt fogva tartó sárkányhoz – hét napot és éjszakát 

kell megtennie. Visszatértéig a lány a rézpalotában marad.

Hét nap után elérkezik az ezüstpalotához, bemenve egy ezüstlovon ülő, ezüstruhás katonával találkozik, 

ez megszólítja, hogy meneküljön, hiszen, ha a gazdája megérkezik, meg fogja enni. Hajnal  enni, inni kér,  a 

katona előbb vonakodik, hogy ha enni ad, mit készítsen majd a sárkánynak. Hajnal azzal nyugtatja meg, hogy az 

már nem kér majd enni. Eszik, iszik, kikérdezi a katonát, hogy mikor és merről érkezik majd a sárkány. A katona 

elmondja, hogy reggel jön, a palota mögötti folyón keresztülvezető ezüsthídon át. Hajnal lefekszik, meghagyva, 

hogy az árat a homlokába szúrván ébressze fel a katona.

Egy nap és egy éjszaka aludt Hajnal, amikor elérkezett a sárkány jövetelének ideje,  a lány azonban 

hiába ébresztgeti, Hajnal nem ébred fel, mint a halott fekszik. A katona sírva fakad, Hajnal erre már felébred. 

Befekszik a híd alá, már érkezik is a sárkány.

Szélvihar kerekedik, a hídhoz először a sárkány kutyája ér, de szűkölve visszatér gazdájához, majd a 

sárkány, lován a híd közepéig megy, de itt a ló is megtorpan. A sárkány dühös állataira, hiszen Hajnal még meg 

sem született, akkor a vitéz előugrik. A sárkány felajánlja a verekedést és birkózást, Hajnal a birkózást választja. 

A  sárkányt  fölemelve  úgy  földhöz  vágja,  hogy  annak  csontjai  összetörnek.  Csontjait  Hajnal  egy  rakásba 

összerakva a sárkány lován ellovagol.
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A katona leleplezi kilétét (a padisah középső lánya), Hajnal elmondja neki, hogy ő a középső bátyjáé 

lesz. A lány útbaigazítja, hogy az arany palotáig, ha az ezüst lóval megy, hét teljes napon át kell lovagolnia.

A vastag falú aranypalota előtt egy aranylovon, aranyruhában áll egy őr. Minden ugyanúgy történik, 

mint előtte, a legény végül legyőzi a sárkányt, a lányról kiderül, hogy a nővérek legkisebb húga. A lányokat 

összeszedi  Hajnalvitéz  (azok  hátrafordulva,  zsebkendőjüket  meglengetve  a  palotákból  azok  színével  azonos 

tojásokat varázsolnak, ezeket Hajnalvitéznek adják). 

A lyukhoz visszatérve a társak, meglátva a legkisebb lány szépségét, elhatározzák, hogy Hajnalt lent 

hagyják, ezért kötelét félúton elvágják. A legény visszazuhan, újra útnak indul, majd megint összetalálkozik az 

egérrel. Az azt javasolja, hogy menjen vissza az aranyhídhoz, azon átkelve talál majd egy magas hegyet, azt 

mássza meg. A hegy tetején egy fekete és egy fehér kos szaladozik, üljön fel a fehérre. Ha véletlenül a feketére 

ülne, akkor az még lejjebb vinné az alvilágban. A legény mindent úgy tesz, a fehér kos felviszi a világos világ 

széléig.

Itt Hajnal újból vándorolni kezd, egy tűzrakásnál talál egy kenyeret, a legkisebb királylány készítette és 

beleírta, hogy itt mentek el. Tovább menve megint egy kihamvadt tűzhelyhez ér, itt a kenyér már csak félig sült, 

ebbe is a legkisebb lány írt üzenetet. Tovább még egy helyet talál, ahol még szinte parázs van, a kenyér meg még 

jobban hasonlít a tésztára, mint a kenyérre. Nemsokára utol is éri a két társat és a három lányt.

A két társ éjszaka Hajnal vitéz lábához kardot rögzít, majd hirtelen felverik álmából, a kard levágja 

Hajnal lábát. A lányok hiába könyörögnek, Hajnalvitézt a fivérek otthagyják, maguk a lányokkal továbbmennek.

Hajnal találkozik egy kar nélkülivel, meg egy vakkal, együtt próbálják magukat vadászatból fenntartani. 

A  közeli  városból  elrabolják  a  padisah  lányát,  hogy  az  főzzön  rájuk.  A  lány  tüze  egyszer  kialszik,  egy 

öregasszonytól kér és kap tüzet, az azonban hamuval megjelöli a lány útját, másnaptól minden nap vérét szívja. 

A  vitézek  nem  tudják,  mitől  sápad  a  lány,  felváltva  otthon  maradnak.  A  kar  nélküli  és  a  vak  nem  tud 

szembeszállni  a  boszorkánnyal,  Hajnal  viszont  a  boszorkányt,  saját  hajánál  fogva,  az  ágyhoz  kötözi.  A 

boszorkány felajánlja, hogy ha elengedik, mindenkit elnyel, és egészségesebben köp vissza. Sorra elnyeli a lányt 

és  a  társakat,  valóban  mind  egészséges,  mikor  azonban  elnyeli  Hajnalvitézt,  azt  nem hajlandó visszaköpni. 

Karddal szétaprítják a boszorkányt, végül egyik ujjában megtalálják Hajnalt. A társak mindegyike saját útjára 

megy.

Hajnal elérkezik abba a városba, ahová a királylányok valók, hallja, hogy nemsokára lakodalom lesz. 

Azzal az öreggel, akinél megszáll, írást küld a lányoknak, hogy van itt egy mester, aki a lakodalmukra csizmát 

készítene. A lányok elmennek az öreghez, megrendelik a csizmákat.  Hajnal  éjfélkor kimegy a mezőre, ott a 

tojásokból pompás csizmákat  hív elő.  Meghagyja  az  öregnek,  hogy mindenképpen vallja  azt,  hogy ő maga 

készítette a csizmákat.  A lányok hiába vallatják,  azt mondja,  ő csinálta.  Azt mondják a lányok,  hogy akkor 

másnapra nem varrott ruhát kérnek. Hajnal ugyanúgy előhívja a ruhákat, de az öregnek még mindig nem szabad 

elárulnia, hogy Hajnalvitéz megérkezett. A lányok most azt parancsolják az öregnek, hogy reggelre álljon egy 

arany-, egy ezüst- és egy rézpalota a város szélén. Hajnal éjszaka előhívja a tojásokból a palotákat, a lányok tehát 

már egészen biztosak abban, hogy megérkezett. Apjuknak mindent elmondanak

A király hivatja Hajnalt, neki adja a legkisebb királylányt és a padisahságot. A két idősebb fivért Hajnal 

elzavarja a városból. 

I. diyü päriye; ubïrlï karčïk
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II.   ak kä ä täkäse;  → ĵ  → batïr;  äbi;  atïn;  ir;  kara kä ä täkäse;  kart;  kïz;  Ki batïr; → → χ → → ĵ → → → č →  

patša;  patšanïñ kïzï → (2);  sak ï;  soldat;  sukïr;  Tañbatïr;  tï kan;  Tönbatïr;  yeget→ č → → → → č → →

Turay batïr ’Zúzó vitéz’

I. tatTh1 293-300 (< tatXä 75. > tatThä 1958. 62).

II. A Teläče körzetbeli Maksabaš faluban Minha  Xämidullin meséĵ jét G. Bäširov jegyezte le 1939-ben.

III. AaTh 301B (Barag 1977, 402).

IV.  A mese egy variánsa már megjelent  nyomtatásban,  de nem tatárul:  M.A. Vasil’jev:  Pamjatniki  

tatarskoj slovesnosti. Skazki i legendy. Kazan’. 1924. (№ 24).

Egy asszonynak egyetlen  fia  hatalmas és  nagyon  nagy erejű  −  Zúzó vitéz.  Elindul,  hogy feleséget 

keressen  magának,  anyjánál  egy  lúdtollat  hagy,  ha  valami  baja  esik,  az  fogja  jelezni,  a  lúdtollból  vér  fog 

csöpögni.

Útján találkozik egy vitézzel, aki két nagy hegyet ütöget össze.  Amikor Zúzó vitéz megkérdezi, hogy 

miért, azt feleli, hogy tudta, hogy Zúzó vitéz jönni fog, kását akart főzni, s most csiholja hozzá a tüzet. Ez a vitéz 

Hegyásó vitéz. Együtt indulnak tovább. Most egy olyan vitézt találnak, aki köveket morzsol össze, ő szintén 

Zúzó vitézre vár, tudta, hogy jönni fog, addig is zsírt / vajat csavar ki a kövekből. Ő Kőásó vitéz. Együtt mennek 

tovább.

Egy nagyon  sötét,  ember  nem járta  erdőbe  érnek,  itt  találnak  egy  berendezett  kis  házat,  amelynek 

gazdáját  hiába várják.  Vadásznak,  egyikük marad otthon, hogy a vadászókra főzzön. Először Hegyásó  vitéz 

marad, de amint elkészül az étel, kopogtat az ajtón a Maga egy arasz, szakálla öt arasz törpe és követeli, hogy a 

vitéz vigye be, ültesse le, adjon neki enni. Hegyásó vitéz minden parancsát teljesíti, de amikor a törpe az egész 

üstnyi ételt kéri, nem adja, mondván, hogy a többi már társainak kell. Erre a Maga egy arasz, szakálla öt arasz 

felfalja az üstnyi  ételt,  a vitézt megöli és elmegy.  Második napon Kőásó is ugyanígy jár, harmadik napon a 

magára  maradt Zúzó vitéz készíti  az ételt.  Amint kész,  kopognak,  Zúzó vitéz azonban nem teljesíti  a  törpe 

kéréseit, végül háromnapos küzdelemben a törpe megöli a vitézt.

Otthon, Zúzó vitéz anyja látja, hogy vér csöpög a lúdtollból, fia keresésére indul. Amikor megtalálja, 

ráolvasással, ráfújással, mellkasára fújt meleg lehelettel feléleszti fiát és annak két társát. Mindannyian „Fú de 

nagyot aludtam” felkiáltással kelnek életre.

Maga egy arasz, szakálla öt arasz is megsérült, amikor Zúzóval verekedtek. Csöpögő vérének nyomát 

követve a három legény egy kúthoz ér, Zúzó vitéz leereszkedik, barátainak meghagyja, hogy fent várják meg.

Lent  találkozik egy öregasszonnyal,  aki  elmondja,  hogy a palotában él  a  sárkány-padisah,  aki  földi 

padisahlányokat rabol magának, Zúzó elindul, hogy megvívjon a sárkánnyal. Három padisahlányt talál ott, ezek 

segítenek legyőzni a sárkányt, majd a sárkány kincseivel a kúthoz indulnak.

A két társ felhúzza a kincseket és a három lányt, de Zúzót lent hagyják. A vitéz megint találkozik az 

öregasszonnyal, aki tanáccsal látja el, hogyan juthat fel. Egy víz partjára kell elmennie, a víz közepén egy sziget, 

a szigeten egy hatalmas szilfa tövében két kecskebak, egy fekete és egy fehér. A fehérbe kell belekapaszkodni, 

az elviszi a világra. Zúzó mindent úgy tesz, ahogy az asszony mondta, megtalálja a szigetet, ott a két kecskebak 

egymást döfködi, az egész sziget remeg belé. Sikerül elkapnia a fehér kecskebak lábát, így visszakerül a világba.
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Keresni  kezdi volt társait  és a három padisahlányt.  Nyomokat  talál, ahol azok megálltak enni, ott a 

hamuban  mindig  talál  ezüstöt  és  kelesztetlen  pogácsát,  amelyeket  a  legkisebb  lány  hagyott  neki  hátra.  A 

nyomokat követve egy városhoz ér. Megtalálja a két volt társat és a három padisahlányt. Leleplezi a két vitézt, 

majd megöli őket. A két nagyobb lánynak sok kincset ad, a legkisebbet elveszi feleségül.

I. Üze ber karïš-sakalï biš karïš / diyü / diyü patša(sï)

II.  → ak kä ä täkäse;  batïr; ĵ →  → äbi ;  → atïn χ (ber ~);  → kara käjä täkäse;  → kar ïk;č   → patša kïzlar (kïzlar); 

 → Taškazar;  → Taukazar; →  Turay batïr

Unöč ’Tizenhárom’

I. tatTh1 368-370 (< tatThä 1956, 165).

II. Taustï-Baylar faluban (Minzälä körzet) Š. Šäripov (59 éves) meséjét G. Bäširov jegyezte le 1949-ben 

(FF koll. 39, p. 1, sak. ber. 51).

III. AaTh (531) + AaTh 328 + AaTh 313 II. (Barag 1977, 403).

Egy embernek 13 fia volt, a legkisebbet Tizenháromnak nevezték. A tizenhárom fiú egyszer elindult, 

hogy  munkát  keressenek.  Elmentek  egy  másik  országba,  ott  a  tizenkét  idősebb  testvér  favágást  vállalt,  a 

legkisebb, Tizenhárom pedig a palotában a konyhán dolgozott. Testvérei megirigyelték öccsüket, a padisahnak 

azt mondták, hogy hozassa el öccsükkel a sárkány csődörét.

A  padisah  hivatta  Tizenhármat,  kiadta  neki,  hogy hozza  el  a  sárkány csődörét,  ha  nem,  lefejezik. 

Tizenhárom sírva ment el, útjában találkozott egy anyóval. Az anyó megkérdezte, miért sír, majd ellátta a fiút 

egy tükörrel és egy fésűvel. Elmondta még, hogy amikor a ló meglátja majd a fiút, nyerít és bőg. Ekkor a széna 

alá kell bemennie. Ha a sárkány elmegy onnan, a lovat el tudja hozni.

Tizenhárom mindent úgy tesz,  ahogy az anyótól  hallotta,  a sárkány kijön, de mivel nem lát senkit, 

csődörét szidja le, hogy minek nyerített. Tizenhárom felül a csődörre és elvágtat, ezt azonban megérzi a sárkány 

és üldözőbe veszi. Az anyótól kapott fésűt eldobja a fiú, ebből nagy erő lesz, amikor ezen átér a sárkány, a fiú a 

tükröt dobja hátra, ebből nagy víz lesz. Tizenhárom elér a padisah földjére, a sárkány nem tudta utolérni. 

A bátyok most  azzal  keresik fel  a padisahot,  hogy öccsük a sárkány takaróját  is el  tudná hozni. A 

padisah  elküldi  Tizenhármat  a  sárkány  takarójáért.  Tizenhárom  megint  sírva  indul  útnak,  de  találkozik  az 

anyóval, az újabb tanácsokkal látja el, ad neki egy zsákot, hogy azt gyűjtse tele hangyával. Tizenhárom elér a 

sárkány házához, ott az eresznél a zsák hangyát kiereszti. A sárkány, aki éppen az ágyban fekszik, feleségével 

kezd zsörtölődni, hogy az ágy tele van tetűvel. Először csak ledobja magáról a takarót, de mivel a hangyák 

tovább csípik, mérgében kihajítja a takarót az ablakon. Tizenhárom így a takaróval tér vissza.

Végül  a  bátyok  azt  mondják  a  padisahnak,  hogy Tizenhárom magát  a  sárkányt  is  el  tudná  hozni. 

Tizenhárom megint  sírva találkozik az anyóval.  Az azt  a tanácsot  adja,  hogy a legény vágjon fát  a sárkány 

erdejében,  s  mikor  az  megkérdezi,  hogy  mit  csinál,  mondja  azt,  hogy  meghalt  Tizenhárom,  annak  készít 

koporsót. Tizenhárom mindent úgy tesz, ahogyan az anyó tanácsolta. A sárkány úgy megörül, hogy maga is segít 

a favágásban. A legény akkor azt mondja neki, hogy a sárkány is olyanforma, mint Tizenhárom, feküdjön bele a 

koporsóba,  hogy  megnézzék,  jó  lesz-e.  A  sárkány  befekszik,  Tizenhárom  leszögeli  a  koporsót,  a  sárkány 

akárhogy dörömböl is, nem tud kiszabadulni. Azt kiabálja, hogy útba esik majd az ő nénjének a háza, az majd 

biztosan elpusztítja a legényt.
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Elérnek a nénje házához, ott Tizenhárom bemegy, s mivel az öregasszony egyszemű, azt mondja, hogy 

ő másik szemet tud rá tenni. Az öregasszony megörül, és hagyja, hogy a legény saját hajánál fogva lekötözze őt. 

Tizenhárom vasat izzít és kinyomja az öregasszony egyetlen szemét. Úgy tud kimenekülni, hogy az öregasszony 

kecskebakjának hasába kapaszkodik, a kecskebakot maga az öregasszony löki ki a kapun.

Visszaér a padisahhoz, az nagyon megrémül, amikor Tizenhárom ki akarja nyitni a koporsót. Hogy ne 

nyissa ki, inkább a legénynek adja lányát és a padisahságot.

I. diyü päriye / diyü; kar ïk / diyü päriyeneñ tütäyeč
II.  → abïylar;  → äbi;  → käjä täkä;  → patša;  → Unöč

Ügi kïz ’Mostohalány’

I. tatTh2: 215-218 (< tatNas 14 > tatThä 1956, 255).

III. AaTh 480A (Barag 1978, 443).

IV. A tatTh2 a mesének nyolc variánsát említi, közöttük Bálint gyűjtését (→ V.). A továbbiak: Tanay-

Turay faluban (Apas körzet) K. Äχmädišin meséjét G. Tolïmbay jegyezte le 1936-ban (FF koll. 21, p. 1,  

sak. ber. 8); Zur Bolgayar faluban (Apas körzet) A. Maksudovtól X. Gatina jegyezte le 1950-ben (FF 

koll. 40, p. 1, sak. ber. 14); Karabolak faluban (Konšak körzet – Čiläbe) B. Zäynetdinov meséjét Z. 

Zäynetdinov jegyezte le 1952-ben (FF  koll. 45, p. 1, sak. ber. 21 – Ügi ana címmel); M.  äläliyevaĴ  

1952-es  anyagai  között  (FF  koll.  46,  p.  1,  sak.  ber.  16);  Rangazar  faluban  (Sarman  körzet)  R. 

Säχipzadina adatközlőtől  L.  Jamaletdinov jegyezte  le  1972-ben (FF  1972 ekspediciya  materiallarï); 

Rantamak faluban (Sarman körzet) Š. Yahudina meséjét L amaletdinovĴ  jegyezte le 1972-ben (FF 1972 

ekspediciya  materiallarï);  Möemin-Karatay  faluban  (Leninogorsk  körzet)  M.  Gulova  meséjét  L. 

Jamaletdinov jegyezte le 1976-ban (FF 1976 ekspediciya materiallarï).

V. A mese egy variánsát Bálint is lejegyezte (tatKt1, 45; tat WD 61), ennek magyar (tatKt1 130-132), 

valamint német fordítása (tatWD 181-183) is van.

Egy embernek két lánya, egy fia van, a lányok egyike mostohalánya, ezt dolgoztatják a másik helyett is. 

Egy nap elhatározzák, hogy a mostohalányt az erdőbe kiviszik, és ott eltévedtetik.

Bátyja fát vág, a lánynak bogyókat kell gyűjtenie. Eltéved, az utat keresve állatokat őrző embereknél 

egy-egy napot  eltölt,  így szert  tesz  egy  lóra,  egy tehénre,  egy juhra,  és  egy kecskére.  Végül  egy kis  tüzet 

meglátva egy boszorkányhoz tér be, ez marasztalja, hogy lányaként maradjon nála.

A boszorkány eleinte olyasmit kér a lánytól, amelyet a lány nem úgy teljesít, mert nem akar durván 

bánni az öregasszonnyal. Később a boszorkány arannyal-ezüsttel próbálja megkísérteni, de a lány nem vesz el 

semmit. Végül a boszorkány útra bocsátja, megmutatja neki a haza vezető utat és ajándékul egy zöld ládát is ad 

neki. 

Ahogy a lány közeledik házukhoz, a kutyák azt ugatják, hogy halni ment el, de meggazdagodva jön. 

Amikor az apa és édes gyermekei látják, hogy a mostohalány milyen gazdagon tért vissza, maguk is szeretnének 

hasonló  gazdagságra  szert  tenni.  Az  édes  lányt  az  apa  ugyanoda  kiviszi  bogyót  gyűjteni,  a  lány ugyanúgy 

eltéved, de nem őrzi az állatokat, így nem tesz szert rájuk. A boszorkányhoz is elér, ott azonban annak minden 

kérését,  mely durvaságot kíván, szó szerint elvégzi.  Az aranyat  és ezüstöt, mellyel  a boszorkány megkísérti, 
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megpróbálja eltenni, mert azt hiszi, hogy mostohatestvére is így gazdagodott  meg. A boszorkány végül útra 

bocsátja, egy fekete ládát adva neki.

Amikor közeledik hazafelé, a kutyák azt ugatják, hogy meggazdagodni ment el, meghalni tér vissza, 

majd amikor egészen közel ér, azt, hogy meggazdagodni ment el, meggazdagodva tér vissza.

Hazaérve kinyitja a ládát, abból egy fekete kígyó jön elő, amely rátekeredik a nyakára és megfojtja.

I. ubïrlï karčik

II. → aga;→ äbi; → keše (ber ~);→ kïz (2); → ügi kïz

Ügi kïz belän siχerče karčïk ’A mostohalány és a boszorkány’

I. tatTh2 219-221 (< Däfgïl’käsäl min ässabi wä sabiyät. T. Yäχin. Kazan. 1900. /85. mese/)

III. AaTh 480 + 313H (Barag 1978, 443).

IV. A tatTh2 további három variánst említ: Baylangar faluban (Kukmara körzet) M. Kärimullin jegyezte 

le  1939-ben  (FF  koll.  2,  p.  1,  sak.  ber.  3);  Akbaš  faluban  (Yutazï  körzet)  F.  Miñlekäyevtől  S. 

Miñlekäyev jegyezte le 1952-ben (FF koll. 49, p. 1, sak. ber. 2); Yañla Iglay faluban (Oktjabr’ körzet) 

X. Mostafin meséjét Yu. Äminev 1954-ben jegyezte le (FF koll. 53, p. 5, sak. ber. 65).

Egy házaspárnak egyetlen lánya van, amikor az anya meghal, az ember új feleséget hoz a házhoz. Az új 

asszony a lányt nem szereti. 

A mostohaanya  (mostohanőstény)  elküldi  a  lányt  saját  nénjéhez,  hogy tőle  fonalat  és  tűt  kérjen,  a 

lánynak azt mondja, hogy inget akar neki varrni. A lány először saját nénjéhez megy, hogy tanácsot kérjen tőle. 

Saját nénje tudja, hogy a másik néne egy boszorkány, ezért kitanítja a lányt, hogy út közben mit tegyen. Először 

majd egy nyírfához ér, amelynek ága a szemébe fog lógni. Az ágra szalagot kell kötnie. A csikorgó kapukat meg 

kell zsíroznia, a rárontó éhes kutyáknak kenyeret kell adnia, a macskának pedig, amelyik a szemébe karmol, húst 

kell adnia.

A lány mindent úgy tesz, ahogyan nénje mondta, el is ér a boszorkányhoz, aki azt mondja neki, hogy 

üljön le egy kicsit és fonjon. Aztán szolgálójának megparancsolja, hogy fűtse be a fürdőt, mert a lányt ott fogja 

megsütni. A lány hallja, amit a boszorkány mond, megkéri a szolgálót, hogy ne gyújtson be, ad neki ajándékul 

egy kendőt.

A boszorkány egy idő után az ablakon át beszól, kérdezi a lányt, hogy kész van-e már a fonással. A lány 

azt mondja, hogy még fon, majd amint a boszorkány elmegy, kimegy, a macskának újabb húst ad és a macskától 

kér tanácsot, hogy hogyan juthat ki onnan. A macskától kap egy törlőkendőt és egy fésűt, amiket ha eldob, tó és 

erdő lesz belőlük. A lány útnak indul és megint  kenyeret  ad a kutyáknak, a kapukat megint megzsírozza,  a 

nyírfára megint szalagot köt.

A boszorkány megint beszól az ablakon, a macska elváltoztatott hangon válaszol, a boszorkány azonban 

észreveszi, hogy nem a lány az. Bemegy, látja, hogy a lány elment. Kérdőre vonja a macskát, hogy miért nem 

kaparta ki a lány szemét. A macska azt mondja, hogy ő már évek óta a boszorkányt szolgálja, de soha nem kapott 

tőle semmit, a lány bezzeg húst adott neki. A boszorkány végigjárja a kutyákat, a kapukat, elmegy a nyírfához, a 

szolgálóasszonyhoz, mindet megveri, de mind ugyanazt mondják, mint a macska: tőle még soha nem kaptak 

semmit, a lány viszont jó volt velük.
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A boszorkány üldözi a lányt, az először eldobja a törlőkendőt, abból nagy tó lesz, azon nem tud átmenni 

a boszorkány. Hazamegy ökreiért, azok isszák a tavat, a boszorkány újra üldözőbe veszi a lányt. Amikor már 

majdnem utoléri, a lány eldobja a fésűt, abból sűrű erdő kerekedik, aztán a boszorkány nem tud áthatolni. A lány 

szerencsésen hazaér.

Otthon  apjának  mindent  elmond,  mire  az  a  gonosz  asszonyt  megöli,  ezután  olyan  asszonyt  hoz  a 

házhoz, aki a lánnyal is, apjával is szépen bánik.

I. siχerče / siχerče karčïk

II. → asrau χatïn; → ikenče χatïn; → kart (ber ~); → kïz; → mäče; → tuta (2); → ügi änkä

Yaχšïlïkka – yawïzlïk ’Jóság és gonoszság’

I. tatTh1: 203-210 (< tatXä 57. > tatThä 1958, 119).

II. A Teläče körzetbeli Maksabaš faluban M. Xämidullin meséjét G. Bäširov jegyezte le 1939-ben (FF 

koll. 3, p. 1, sak. ber. 2).

III. AaTh (530) + (301) + (519) (Barag 1977, 402).

IV.  A  tatTh1  két  további  variánst  ismer,  orosz  fordításban  jelent  meg  az  egyik:  Vasil’ev,  M.A. 

Pamjatniki tatarskoj slovesnosti. Skazki i legendy. Kazan’. 1924. № 7a-7в; Yaña Kačum faluban (Uba 

körzet  –  Novosibirsk)  Š.  Yapparov  meséjét  X.  Gatina  jegyezte  le  1967-ben  (FF  1967 ekspediciya  

materiallarï).

Egy középparasztnak  három fia  van,  meghagyja  nekik,  hogy miután  meghal  mindegyikük  egy-egy 

napon át őrizze sírját.

A  két  idősebb  nem  megy  ki  a  sírhoz,  így  mindhárom  éjszaka  a  legkisebb  őrzi  a  sírt.  Az  apa 

mindháromszor kijön sírjából, először egy fekete madár tollát, majd második éjjel egy fehér madárét, harmadik 

éjjel egy vörös madár tollát adja oda. A harmadik éjjel elmondja, hogy a tollat a szájába véve, ha azon átfütyül a 

fiú, a feketéből egy fekete ló és egy fekete ruha, a fehérből egy fehér ló és fehér ruha, a vörösből egy vörös ló és 

vörös ruha jön majd elő.

A padisah kihirdeti, hogy három lánya közül a legidősebbet annak adja, aki egy 40 rőf magas oszlopra 

tett huzalra helyezett arany gyűrűn nyilával át tud lőni. Senki nem képes a feladatra, a fiú fekete ruhában, fekete 

lován teljesíti azt – a gyűrű közepén halad át nyila. A padisah ott építtet neki házat, ahol akarja, a fiú a város 

melletti hegyre kéri.

A középső lány elnyerésére ugyanaz a feladat,  megint  csak a legény képes rá,  fehér  ruhában, fehér 

lován. A hegy tetejére kéri, hogy házat építtessen neki a padisah.

A legkisebb lány esetében is ugyanazok a feltételek, megint csak a főhős képes végrehajtani a feladatot, 

ezúttal vörös ruhában és vörös lován. Megint a hegy tetejére építtet magának házat.

A két idősebb nővért  két bátyjához adja feleségül,  maga a legkisebbet  veszi el. Az idősebb fivérek 

elhatározzák, hogy bátyjukat  elpusztítják, lábára álmában kardot kötnek, majd hirtelen felébresztik, és a kard 

levágja a hős lábát.

A hős az erdőben tengeti életét egy vakkal (szemetlennel) és egy karnélkülivel. A szomszéd városból 

elrabolnak egy padisahlányt, aki főz rájuk, míg ők vadásznak. A lányhoz egy boszorkány jár, a lány vérét szívja. 

Amikor a hős meg akarja kardjával ölni, a boszorkány megígéri, hogy mindannyiukat egészségessé teszi, ha nem 
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ölik meg. A társakat és a lányt elnyeli, majd kiköpi, mind egészséges, de a hőst nem akarja kiköpni, ezért a 

társak megölik. A hőst a boszorkány menekülő kisujjában találják meg.

A társak mindegyike hazatér, a hősből padisah lesz.

I. ubïrlï karčïk; at

II.  → ayaksïz;  → eget;  kulsïz keše;  küzsez;  patša;  patšanïñ kïzï ĵ → → → → (2);  urta älle→ χ

Yäšlek suï ’Az élet vize’

I. tatTh2 116-118 (< Däfgïl’käsäl min ässabi vä sabiyat. T. Yäχin Kazan. 1900, 112).

III. AaTh 551 (Barag 1978, 443).

IV. A tatTh további két variánsát említi: A Kalinin körzetbeli Ämäkäy faluban Š. Xösnullin meséjét X. 

Yärmi jegyezte le, 1948-ban (FF koll. 34, p. 2, sak. ber. 24); Aksubay körzetbeli Yaña Ibray faluban Š. 

Miyässärov meséjét Yu. Äminev jegyezte le 1954-ben (FF koll. 53, p. 5, sak. ber. 67).

Egy padisahnak három fia van. Magához hivatja őket és kéri, hogy mivel megöregedett, hozzanak neki 

az élet vizéből, amelyet a Mohit tengeren túl találnak meg. Az élet és a halál vizét egy boszorkány őrzi. A két 

idősebb testvér elindul, de egy év múlva sem térnek vissza, így keresésükre indul a legkisebb királyfi.

A legény először a kovácshoz megy és 20 pud vasból csináltat  magának buzogányt.  Kipróbálja,  de 

ahogy üt vele, a buzogány hamuvá válik. Újabbat csináltat, most már negyven pud vasból. Ezt feldobja az égbe, 

amikor leesik, a térdén kettétörik. Hatvan pud vasból készül az a buzogány, amelyet ha feldob a királyfi az égbe, 

az a királyfi fejére esve egyben marad.

A legény útnak indul, s egy mezőre ér, itt egy vadlovat talál, amelyik a füvet legeli. A legény kipróbálja, 

felül a hátára, a ló dereka megtörik. Továbbmegy, újabb mezőre ér, megint talál egy vadlovat, amely füvet legel. 

A legény sót tesz a ló vizébe, s az mind megissza. A legény ezt a lovat meglovagolja, a ló megpróbálja ledobni, 

de a legény ráüt a buzogányával. A ló ekkor megszólal. A legény elmondja, mi járatban van, a ló három nap 

haladékot kér, majd elviszi a legényt a boszorkányhoz.

Amikor odaérnek,  a boszorkány alszik, a legény vesz az élet  és a halál  vizéből, mire a boszorkány 

felébred, már nem érheti őket utol.

A tenger innenső partján a legény megtalálja bátyjait. Útközben megpihennek, a két báty ellopja az alvó 

fiútól  az egyik  vizet  és  hamarabb hazaérnek vele,  mint  a legkisebb fiú.  Apjuk szemére hintik,  semmit sem 

használ. Hazaér a legkisebb fiú, a nála maradt víz meggyógyítja az apa szemét. Az apa trónját a legkisebbnek 

adja, a bátyokat elkergeti.

I. siχerče karčïk; at

II. → abzalar, → malay;→ patša, → yeget

Yözmi ’Jözmi’

I. tatTh2 42-45 (< Däfgïl’käsäl min ässabi vä sabiyat. T. Yaχin. Kazan. 1900, 152. > tatThä 1946, 216; 

tatThä 1958, 229).

III. AaTh (327B) + 513A (Barag 1978, 442).
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Egy öreg, gyermektelen házaspár egy másik öregtől azt kéri, hogy gyermekáldás végett imádkozzon 

értük.  Száz  gyermekük  születik,  emiatt  elszegényednek.  Az  apa  elviszi  otthonról  fiait,  maga  bogyók 

gyűjtögetésébe  kezd.  Egy  újabb  ima  révén  megint  meggazdagodnak.  Az  apa  és  a  fiúk  hazatérnek.  A  fiúk 

szeretnének megházasodni, de apjuk tanácsa szerint olyan embert kell találniuk, akinek száz leánya van.

A legkisebb fiú talál száz-leányú embert, kilencvenkilenc testvére a lányokért indul, a legkisebb otthon 

marad őrizni a száz házat. Meghagyja testvéreinek, hogy az útjukban lévő szép folyó partján ne álljanak meg, 

azok azonban ott telepszenek meg, ott töltik az éjszakát. Reggelre egy sárkány körülveszi őket, s csak úgy engedi 

el őket, ha lemondanak arról, amilyük otthon van, s amiről maguk nem tudnak. Megteszik.

Még hazaérkezésük előtt  a legkisebb fiú értesül  arról,  hogy őt a sárkánynak adták. A sárkány meg 

akarja enni, de végül megegyezik a fiúval, hogy ha egy bizonyos padisah leányát elhozza neki, akkor nem eszi 

meg.

A fiú útján találkozik három segítőtárssal, ezek egyike gyorsan fut, a másik ki tud inni egy nagy tavat, 

harmadikjuk hatalmas fákat tud kitépni. Együtt indulnak a padisah lányáért, először egy hatalmas nagy vízhez 

érnek, a víz partján egy öregasszonyt találnak, akinek csónakja van. Az öregasszony vállalja, hogy átviszi őket a 

másik partra, de a víz közepén beleborítja őket a tengerbe. Az egyik társ azonban kiissza az egész tengert, így 

kimenekülnek.

A padisah akkor adja a főhősnek lányát, ha az általa kiállított öregasszonyt futásban meg tudják előzni. 

A gyors futású megelőzi, így vihetik a lányt.

A segítőtársak,  mielőtt  magára hagynák  a főhőst,  még egy tanáccsal  ellátják.  A padisah lánya  első 

éjszaka, míg a legény alszik, madárrá fog változni, reggel úgy tudja visszaváltoztatni, ha megdobja valamivel. 

Második éjszaka is ugyanígy jár majd, harmadik reggelre, a lány a lába előtt golyóként (bélként?) hever, majd 

ekkor is meg kell dobnia ahhoz, hogy visszaváltozzon.

A lány, miután nem tud megmenekülni a fiútól, de tudja, hogy az a sárkánynak viszi, kérleli, hogy ne 

adja oda. A fiú feltételt szab a lány átadásakor, a sárkánynak egy forró üstben vajat kell felforrósítania – az a 

forró üstbe azonban beleesik és elpusztul.

A legény kulcsokat talál a sárkány házában, ezekkel hombárokat nyit fel. Az elsőben embereket talál, 

akiket a sárkány eledelnek szánt, a másodikban aranyat és ezüstöt. A kiszabadított embereket ellátja kincsekkel, 

maga is gazdagon tér haza, a padisah lányát feleségül veszi.

I. si er e; aždahaχ č
II. → karčïk (2); → kart (2); → keše (ber ~); → koš; → patša; → patšanïñ kïzï; → yädrä; → Yözmi
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VII. AZ IDÉZETT MESÉK EGYÉB SZEREPLŐI

A szereplőneveket  tatárul  adjuk  meg,  mellettük  szerepel  azonban  a  magyar  fordítás.  Szögletes  [  ] 

zárójelben a proppi szerepkör rövidítését adjuk, ennek feloldása: [E] ellenfél / károkozó; [A] adományozó; [S] 

segítő; [H] hős; [C] cárkisasszony / apja (nálunk ez természetesen a padisah lánya és a padisah); [Ú] útnak indító 

(nálunk ez kiegészül az útbaigazítóval); [P] álhős. Beiktattuk még a társból ellenséggé lett alakok jelölésére a 

[SE] jelölést. A [ ] zárójelen belüli kerek zárójellel jelezzük, hogy az adott alak nem minden kétséget kizáróan 

tartozik az adott szerepkörbe.

Azokban az esetekben, amikor a címszóhoz többféle mesében találunk példákat, ezeket a mesék tatár 

címének alfabetikus sorrendjében hozzuk.

abïstay ’asszony’

- → χatïn /Ak büre; Serle sumka/

abïy ’báty’

- [S] Rózsa (→ Gölčäčäk) bátyja, aki agyonveri a Szürke farkast, ezzel megmenti a hősnőt.

/Gölčäčäk/

abza / abzalar / abïylar ’fivér / fivérek’

-  [H]  A  hős  (→  aučï  yeget)  ilyen  néven  is  szerepel  a  mesében,  amikor  húga  (→  señle)  próbálja 

elpusztítani.

/Au ï yeget häm änleklärč ĵ /

- [(E)] A hős (→  Unöč) tizenkét  fivére.  Irigykednek öccsükre,  ezért  rábeszélik a padisahot,  hogy a 

sárkány lovát, takaróját, majd magát a sárkányt hozassa el vele. 

/Unöč/

- [(P)] A hős két fivére, akik öccsüktől ellopják az élet és halál vizének egyikét (véletlenül a halál vizét).

/Yäšlek suï/

aga ’báty’

- [(E)] A hősnő mostohatestvére, aki kiviszi őt az erdőbe, hogy ott eltévedjen.

/Ügi kïz/

Ak büre ’Fehér farkas’

-[(E)ÚS] A hős fivéreit kővé változtatja, a hőst segíti.  Saját erdejében lakik, hatvanféle alakban tud 

megjelenni (legényként is). Megjelenik madár képében → koš.

/Ak büre/ 

ak ïlanĵ  ’fehér kígyó’

-  → ïlan  / ä äk külmäkĵ Č č /

ak kä ä täkäseĵ  ’fehér kecskebak’

- [S] A hőst kiviszi az alvilágból, ahol maga egy fekete kecskebakkal (→ kara keje täkäse) küzd.

/Tañbatïr; Turay batïr/

akkoš ’hattyú’
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- [ ] A beteg padisahnak egy öregember azt mondja, hogy csak egy bizonyos hattyú húsa  mentheti 

meg. A hős elhozza a hattyút, táltoslovától megtudja, hogy a hús megöli a  padisahot,  szíve  és  mája 

azonban életre kelti.

/Kötüče malay/

aksak ’sánta’

- [P] Magát a legkisebb padisahlány megmentőjének tűntei fel (a másik két álhős: → čulak; → sukïr)

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

Almas patša ’Gyémánt padisah’

- [(E)] Egy padisah, akinek lányát (→ Yoldïz) el kell hoznia a hősnek (→ Taz). A lány után a hősnek 

még ~ negyven vezérkancáját is meg kell szereznie.

/Korčañgï tay/

- [E] Az egyik ellenséges padisah neve, aki harcot indít, hogy a másik padisah lányait megszerezze.

/Neznay/

altïn kanatlï koš ’aranytollú madár’

- [(C)(E)] A hős, lova segítségével előbb egy tollát, majd a madarat is elhozza a padisah parancsára. 

Már egy tollától fényesség lesz a városban, éneke pedig mindenkit önkívületbe ejt. Később a madár 

tanácsára a padisah olyan nehéz feladatot ad, amely teljesítésébe a hős táltoslova majdnem belepusztul.

/Altïn kanatlï koš/

Altïn koš ’Aranymadár’

- [(E)SA] A hős apjának kertjéből az almát mindig ellopja, amikor elfogják, a gyermekhős ereszti ki 

kalitkájából. Előbb teljesíthetetlennek tűnő feladatokat old meg a hős helyett, majd a hős olyan tollakat 

kap tőle, amelyeket elégetve csodálatosan felszerszámozott lovak hívhatók elő. (→ señle)

/Altïn koš/

- [ ] Tollával a padisah dühöngő lovait le lehet csillapítani. Amikor kiderül, hogy a hősnek (→ Taz) 

milyen tolla van, a padisah elküldi a madárért is.

/Korčañgï tay/

ap-ak sakallï ber kart ’hófehér131 szakállú öregember’

-  A  gazda  (→  bay),  hófehérszakállú  öregember  képében  kicsalja  a  hőstől  a  csodagyűrűt  –  előbb 

hatalmas fallal veszi körül a katonát, majd öregember képében azt ajánlja, hogy akkor vezeti ki onnan, 

ha lovát neki adja. A legény lovától nem akar megválni, ezért a csodagyűrűt adja oda. (→ bagučï; → 

kart; → siχerče)

/Serle baldak/

apa ’nővér’

- [E] A hős nővére (→  Göljihan); egy rablóval (→  ataman),  majd annak varázslatos fogával  a hős 

életére tör. (→ señle)

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

arslan ’oroszlán’

- → tölke /Ike tugan/

- → yulbarïs /Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

131 Az ap-ak kifejezésben a ’hó’ jelentés nincs benne,, sz szerint ’nagyon fehér’ jelentésű.
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- [H] Arslan. A hős neve (a mesében még → yeget és → kiyäü formában)

/Altïn koš/

asrau χatïn ’szolgálóasszony’

- [(S)] A boszorkány parancsát nem tartja be, nem fűti fel a kemencét, hogy ott a boszorkány a lányt (→ 

kïz) megsüsse. A lánytól ezért ajándékot is kap. Ugyanígy tesznek a nyírfa, a csikorgó kapuk, az éhes 

kutyák, a macskák is, akiket mind megajándékoz a lány, ezért nem bántják, hagyják elszökni. (→ mäče)

/Ügi kïz belän siχerče karčïk/

at ’ló’

- [H] A hős (→ kučer malayï; → yeget) lóvá változik, hogy apja pénzért eladhassa a vásárban. (További 

átváltozásai: → kügärčen; → lačïn).

/Kučer malayï/

ataman ’rabló’

- [E] 12 rabló elrabolja  egy padisah idősebb lányát.  A lány öccse  kimenti  nővérét  (→  apa),  de az 

hálátlan,  az  egyik  rablóval  öccse  elpusztítására  szövetkezik.  Ennek  a  rablónak,  még halála  után  is 

gyilkos foga van, a nővér ezzel még egyszer megpróbál bosszút állni.

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

aučï ’vadász’

- [H] A hős megnevezése. (→ yeget)

/Au ïč ; Au ï yeget häm änleklärč ĵ /

ayaksïz ’lábatlan’

- [(S)] A hős, végül visszanyeri lábát. (→ kulsïž)

/Yaχšïlïkka yawïzlïk/

Aybagar ’Napraforgó’132

- [S] A hős segítőállatainak egyike, egy farkas (→  büre). (A másik két segítőállat: →  Sakkolak; → 

Taštauran.)

/Au ï yeget häm änleklärč ĵ /

aygïr ’csődör’

- [H] A hős egyik alakja. (→ čäčäk; → ürdäk)

/Čäčäk külmäk/

ayu ’medve’

- [(S)] A hős három kutyája elfogja az erdőben. Vele veretik szét a hős koporsóját, majd forró serpenyőt 

nyalogattatnak vele, hogy a medve hangos ordításától a hős füléből a sárkányfogak a nyúl (→ kuyan) 

fülébe menjenek át. (→ maymï)

/Aučï/

- → Taštauran /Au ï yeget häm änleklärč ĵ /

- → tölke /Ike tugan/

- → yulbarïs /Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

- (ayular ’medvék’) → bürelär /Patša malayï belän χezmätče malayï/

132  A tatár  aybagar szó szerint azt jelenti, hogy ’holdnéző’. A napraforgó (Helianthus annuus) általánosabban 
elterjedt  tatár  neve a  könbagïš (szó szerint  ’napnéző’),  az  aybagar ilyen  jelentésben  egyes  nyelvjárásokban 
fordul elő.
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babay ’apó, öregember’

- [Ú] kötüče babay ’pásztor apó’ – a hőst és testvéreit útba igazítja, a hősnek megmondja melyik lovat 

kell választania.

/Dutan batïr/ 

- [S] A hős egyik társa, egy öregember, aki mindent meghall.

/Dutan batïr/

- → kart /Čäčäk külmäk/

- [(A)(E)] A hős feleségül vesz egy szellem-lányt, aki elviszi a hőst apjához (baba). Az öreg gyönyörű 

lovakat ajánl a fiúnak, de felesége kitanítja, hogy csak egy herélt lovat szabad választania.

/Serle sumka/

ba aylarĵ  ’sógorok’

- [P] A hős két sógora, hogy a padisahságot megszerezzék, a hőstől elkérik a hattyút. Ez odaadja, ám 

cserébe az egyik sógornak hüvelykujját vágja le, másikra bélyeget süt. (→ generallar)

/Kötüče malay/

bagučï ’bűbájos’133

- [(E)] (bagučï  χatïn ’bűbájos asszony’) A hős mostohaanyjának és annak szeretőjének azt a tanácsot 

adja, hogy pusztítsák el a hős lovát. Tudományát könyvből és kártyából olvassa ki. (→ siχerče)

/Kötüče malay/

-  [CE] A hős nála szolgál,  lányát  megmenti  három sárkánytól,  de a bűbájos gazda (→  bay) a hőst 

többféle módon igyekszik elpusztítani (→ ap-ak sakalï kart; → kart; → siχerče).

/Serle baldak/

baka ’béka’

-[(E)] Vízben élő, a kígyóval (→ jïlan) harcban álló lény. Elégetése után hamujával a vakságot lehet 

gyógyítani.

/Xezmätče/

Bakïr batïr ’Réz vitéz’

- [SE] A hőssel (Kamïr batïr) megbirkózva annak harmadik társa lesz, majd a másik társsal (→ Timer  

batïr) a hős ellen fordulnak.

/Kamïr batïr/

bala ’fiú’

- [H] A két hős megnevezése. (→ yeget)

/Ike tugan/

Barak  134  

- [(E)] A hős segítőtársával küzdelemre kiálló (a vonakodó leendő após nevében küzdő) bajnok neve.

/Dutan batïr/ 
133 Bálintnál:  baġïu nomen actoris  bak-:  baġučï büvölő (tatWD 385)  bak- ’nézni’ (tatWD 384); a TaRs-ban: 
bagučï 1)   ’znahar’,  znaharka’,  2)  vorožej,  vorožeja,  gadalka;  hiromant,  hiromantka,  3)  uhaživajuščij,  4) 
osmatrivajuščij’  (TaRS 52), illetve  bagu ’1) (sm)  karau,  [a tat.  kara- ’néz’ jelentésű] 2) gadat’,  vorožit’, 3) 
uhaživat’, prismatrivat’, njančit’’ (TaRS 51). 
134 A Barak itt személynévként szerepel. A TaRS a tatár barak jelentéseként ’barak, baračnyj’ –t ad, (TaRS, 57), 
a szélesebb törökség körében azonban a barak egy hosszúszőrű kutyafajtaként (vö.: Clauson 1972, 360) illetve 
törzsnévként és személynévként is előfordul (Ögel 1971, 189-193, a személynév  Barak / Burak formáiról és 
azok hátteréről: Pelliot 1930, 339-340).
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batïr ’vitéz’

- [H] A hős és társai nevének utótagja.

/Dutan batïr, Äygäli batïr, Kamїr batїr, Tañbatïr, Turay batïr/

-  [  ]  A hős apja,  egymaga  sok ellenséget  legyőzött,  kilenc  feleségétől  a  hősön kívül  negyven  fia, 

negyven lánya volt.

/Dutan batïr/

- [P] (baynïñ ike batïrï ’a gazda két vitéze’) Le akarják győzni a sárkányt, de mindig később érnek oda, 

mint a hős. Egyikük (→ maktančï) a gazdának mindig azt mondja, hogy ők győzték le a sárkányokat, 

másikuk mindig az igazat mondja.

/Serle baldak/

Batïr soldat ’vitéz katona’

- [H] A hős megnevezése.

/Batïr soldat/

bay ’gazda’

-[CE] A hős (→  soldat)  nála  szolgál,  majd lányát  háromszor is  megmenti  a  sárkányoktól.  Mivel  a 

legény szolgálataiért elkéri varázsgyűrűjét, megpróbálja elpusztítani. Végül a hős levágja a fejét. (→ 

ap-ak sakallï kart; → bagučï;→ kart; → siχerče)

/Serle baldak/

ber keše ’egy ember’ → keše

Biktimer bik ’nagyon’ + timer ’vas’

- [H] A hős neve, mely a mese elején szerepel csak, a hős további elnevezése a → malay, → yeget, → 

Čäčäk külmäk.

/Čäčäk külmäk/

bozau ’borjú’

- [(SC)] A hős felesége borjúvá változik, férje pásztorrá (→ kötüče), így nem ismeri fel őket az a két 

sárkány, akiket a lány apja (→ diyü mulla) üldözésükre küldött. (→ tiräk)

/Diyü mulla/

büre ’farkas’

- [S] A hős egyik segítő állata → Aybagar. ( → Sakkolak; → Taštauran)

/Au ï yeget häm änleklärč ĵ /

- → tölke /Ike tugan/

- [ ] bürelär (’farkasok’): egy távoli tengerparti erdőben egymás szomszédságában majmok, medvék és 

farkasok élnek. Ezek egymással harcban állnak, az arra vetődő hőst mindhárom fajta állat padisahnak 

teszi meg. (→ ayular; → maymïlar)

/Patša malayï belän χezmätče malayï/

- → yulbarïs /Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

- → mäče /Serle baldak/

čäčäk ’virág’

- [H] A hős egyik alakja. (→ aygïr, → ürdäk)

/Čäčäk külmäk/
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Čäčäk külmäk ’Virág ing’

- [H] A hős neve. A mese elején a hős → Biktimerként szerepel, a sárkány azonban Čäčäk külmäknek 

nevezi. (→ malay; → yeget)

/Čäčäk külmäk/

čebešle tawïk ’tojós tyúk (csirkés tyúk)’

- [E] A hőst üldöző öregember (→ kart), amikor a hős korpává változik, ilyen alakban próbálja a hőst 

elpusztítani. (→ karčïga)

/Kučer malayï/

čulak ’félkarú’

- [P] Magát a középső padisahlány megmentőjének tűnteti föl (további álhősök: → aksak; → sukïr).

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

diyü

- [E] Egy folyón túl él, ahonnan nagy fényesség árad. Az egyik hőst megöli, a másik végez vele.

/Altïn bašlï kömeš beläkle/

diyülär patšasï ’a dijük padisahja’

- [C] A padisah fia (→  patša malayï) álmában látja, de csak hasonmása, a szolga fia (→  χezmätče  

malayï) jut el távoli birodalmába. A ~ álmában a szolga fiát látja és beleszeret. Leleplezi a padisah 

fiának álnokságát. (→ kïz; → tïčkan)

/Patša malayï belän χezmätče malayï/

diyü-čal ’diyü ’(itt) óriás’ + čal ’ősz (haj)’

- [S] Hatalmas erejű, óriási ember (a hős útitársa és segítője lesz) 

/Dutan batïr/

diyü mulla ’ördöngős tanító’

- [CE] A hőst és saját lányát üldözteti, azok különféle átváltozásokon mennek keresztül (→ bozau; → 

kötüče; → tiräk).

/Diyü mulla/

dus ’barát’

- [H] (öč dus ’három barát’) a mese hősei (a mesében még → yeget formában).

/Öč dus/

Dutan batïr ’Dután vitéz’

- [H] A hős neve.

/Dutan batïr/

egetĵ  ’legény’

→ yeget

egetĵ   formában (párhuzamosan a yeget formával):

 / Aučï, Yaχšïlïkka yawïzlïk/

ïlaĵ  n   ’kígyó’

- [(E)] → ak ïlannarĵ  ’fehér kígyók’, → kïzïl ïlannarĵ  ’vörös kígyók’,  → yäšel ïlannarĵ  ’zöld kígyók’. 

Ezekkel találkozik össze a hős, de azonos színű virágai révén ezek nem bántják, sőt ezek padisahjává 

válik.
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/Čäčäk külmäk/

- [ ] A békával (→ baka) harcban álló vízi lény, hamuja gyógyít.

/Xezmetče/

ilayaĴ  k    ’szélláb’135

- [S] a hőst segítő, gyors futású társ.

/Dutan batïr/

ildän iñelĵ ĵ   et   ’szélnél könnyebb kutya’136

- [S] A hős egyik  kutyája.  Megakadályozza,  hogy a hőst  nővére és  a  sokfejű kígyó  megmérgezze. 

Amikor harmadik próbálkozásra a fiút mégis el tudják pusztítani, három kutyája kelti életre. (A másik 

két kutya: → kolmaktan iñel, ĵ → irdänĵ  awïr.)

/Aučï/

irdänĵ   awïr et   ’földnél nehezebb kutya’

- [S] A hős egyik kutyája. Amikor a hőst elpusztítja nővére és a sokfejű kígyó, a hős testét ez a kutya 

tudja kihozni a túlhevített fürdőből. A három kutya életre kelti gazdáját (→ kolmaktan iñel,  ĵ → irdänĵ  

awïr).

/Aučï/

äbi ’nagyanya, anyó, dajka’

- [E] A → karčïk megszólítására használt szó – például a versenyfutás epizódban /Dutan batïr/, vagy a 

sárkányról való tudakozódáskor /Turay batïr/ de ugyanígy a boszorkány megszólításakor is.

/ Batïr soldat; Dutan batïr; Äygäli batïr; Tañbatïr; Turay batïr; Unöč; Ügi kïz/

Kendek äbise ’bába’ (kendek ’köldök’ + äbi ’anyó’)

-  [E]  A  kutyakölykökre  cserélt  aranyfejű,  ezüst  alkarú  ikrek  világrajövetele  után  a  padisahnak 

megerősíti az irigy nővérek állítását, hogy kutyakölykök születtek.

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

- [Ú] A hős egy éjszakára kér tőle szállást, tőle tudja meg, hogy az általa kiszabadított lányokat hol 

találja meg, s hogy egykori hűtlen társai rablókká válva a környéket sanyargatják.

/Öč dus/

- [A] A hőst tanácsokkal látja el, hogyan szerezheti meg a sárkány lovát, takaróját, s magát a sárkányt. 

Varázstárgyakkal is ellátja, így a hős el tud menekülni az őt üldöző sárkány elől.

/Unöč/

ätäč ’kakas’

- [E] A sárkány kakassá válik, hogy a kölesszemekké változott hőst elpusztítsa. A hős azonban ölyvvé 

(→ karčïga) változva szétmarcangolja a kakast.

/Öč kügärčen/

äti ’apa’

- [A]A hős apja, fiának varázsbotot ad (→ keše).

/Kara tayak/

135 A ilayaĵ k a köznyelvben is használt (legalábbis szerepel a TaRS-ban, mif. /mitológiai/ vagy etn. /etnofráfiai/ 
megjelölés nélkül): ’bystronogij’(TaRS 762).
136 Az ilyen  összetételek nem csak a tatároknál,  hanem a környező finnugor népeknél  is  megtalálhatók,  pl.: 
mordvin ’szélnél sebesebb / komlónál könnyebb’ (Hozott isten, holdacska! 274).
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Äygäli ’?’

- [H] A hős neve

/Äygäli batïr/

ene ’öcs’

- [H] A hős egyik megnevezése a mesében.

/Aučï; Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

et ’kutya’

-  [S]  (öč et  ’három kutya’)  A hős segítői  és  feltámasztói  →  ildän  jiñel  et,   irdän  awïr  et,  ĵ → ĵ →  

kolmaktan iñel etĵ
 /Aučï/

- [S] A cicával (→ pesi) visszaszerzik gazdájuk (→ Taz) varázsbotját.

/Kara tayak/

- → mäče /Serle baldak/

etbaš-sïyïrayak ’kutyafej-tehénláb’

- [E] Két, erdőben lakó szörny neve. Emberevők, az embert megsütve eszik.

/Batïr soldat/ 

fadiša ’padisah’

- → patša /Korčañgï tay/

generallar ’tábornokok’

-  → ba aylar ĵ /Kötü e malayč /

gïyfrit

-  [S]  Egy égszínkék,  arasznyi  vesszővel  előhívható  segítő.  A legény véletlenül  talál  rá  a  vesszőre, 

amellyel az ég felé kell suhintani. Három gïyfrit hívható így elő, a harmadik a leggyorsabb. Szállítja is a 

hőst és különleges tárgyat (pl. nem varrt selyeming, amely a hős azonosítására is alkalmas) hoz neki.

/Ak büre/

Gölčäčäk ’Rózsa’

- [H] A hős neve. Anyósától, a farkassá változó boszorkánytól menekül.

/Gölčäčäk/

Göl  jihan   ’Virágvilág’137

-  [E]  A h s n vérének (  ő ő → apa)  olyan megnevezése,  amelyet  csak  a  rabló  (  → ataman)  használ  a 

mesében.

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

Xatïn ’asszony’138

- [C] Három sárkány által elrabolt három asszony (→ abïstay), ezek egyike a hős anyja (→ patšanïñ 

χatïnï).

/Ak büre/

- [Ú] A két világot elválasztó folyó innenső partján egy kunyhóban él, ő mondja el a két hősnek, hogy 

hogyan lehet átjutni a folyón. 

137 göl ’cvet, cvety’ (TaRS 121); jihan ’mir, svet, vselennaja’ (TaRS 770).
138 Maga a szó többször szerepel a mesékben, mi csak azokat az eseteket vesszük fel listánkba, amikor a szereplő 
valamilyen funkciót betölt.
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/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

-  [CE]  A hős megmenti,  és  feleségül  veszi,  de  később az  asszony a  hős  ellen  fordul  és  résztvesz 

elpusztításában. (→ patšanïñ kïžï)

/Čäčäk külmäk/

- [(E)A] (ozïn čäčle χatïn ’hosszú hajú asszony’) Vihar képében a vetést pusztítja, majd a hősnek (→ 

Taz) ajándékozza egyik hajszálát, amivel táltoscsikó hívható elő.

/Korčañgï tay/

- [(C)E] Egy másik birodalomból, a padisah számára elhozott lány (→ Yoldïz), aki később férjével a hős 

életére tör.

/Korčañgï tay/

- → ügi ana /Kötüče malay/

- [(E)] A hősnek és két lánytestvérének mostohaanyja. Eléri a gyerekek apjánál, hogy az gyermekeit 

elküldje otthonról.

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

- [ ] A hős feleségének (→ kïz) anyja. Lányát még kiskorában kicserélték, most, hogy lánya tizennyolc 

éves lett, az elcserélt, azóta is bölcsőben fekvő lányt bedobja a kemencébe, majd anyjának is elmondja, 

hogy ő az igazi gyermeke. (→ abïstay)

/Serle sumka/

- [ ] A hős anyja (ber хatïn ’egy asszony’). Három fia van: → Kičbatïr, → Tönbatïr, → Tañbatïr.

/Tañbatïr/

- [(S)] A hős anyja (ber хatïn ’egy asszony’); amikor a hős és társai (→ Turay batïr; → Taškazar; → 

Taukazar) meghalnak, ő kelti őket életre ráolvasással és lehelettel.

/Turay batïr/

χ  ezmätče   ’szolga’

- [S] (χezmätče kïz ’szolgálólány’) Segít, amikor a hőst különféle alakjaiban elpusztítják, később a hős 

feleségül veszi.

/Čäčäk külmäk/

- [S] Hálás halott, aki beáll szolgálónak a holtestét megvásárló legény (→ yeget; → χu aĵ ) mellé. (→ 

yeget → mäyet)

/Xezmätče/

- [H] (χezmätče malayï ’a szolgáló fia’) A mese hőse. Egy hal elfogyasztása révén születik, ugyanúgy, 

mint a padisah fia (→ patša malayï), úgy is néznek ki, mintha ikrek lennének.

/Patša malayï belän χezmätče malayï/

χu  aĵ   ’gazda’

- [H] A hős megnevezése a → yeget mellett.

/Xezmätče/

ikenče χatïn ’második asszony’

- → ügi ana /Äydä, kïzïm, bezge; Ügi kïz belän siχerče karčïk/

- → ügi änkä /Ügi kïz belän siχerče karčïk/
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ike tugan ’két testvér (rokon)139

- [(Ú)] Két testvér, egyikük gazdag, másikuk szegény. A szegénynek két fia (→ bala) van (a két hős). A 

szegény  testvér  háromszor  arany  madarat  lő  az  erdőben,  mindegyiket  gazdag  testvérének  adja.  Az 

aranymadár szívét és máját azonban a szegény testvér fiai eszik meg, így fejük alatt minden reggel egy 

arany van. A gazdag testvér ráveszi a szegényt, hogy fiait űzze el otthonról.

/Ike tugan/

ir ’ember’

- [ ] A hős apja (ber ir ’egy ember / férfi’). Három fia van: → Kičbatïr, → Tönbatïr, → Tañbatïr.

/Tañbatïr/

ir belän χatïn ’ember és asszony’

- [ ] A hős apja és anyja.

/Diyü mulla/

Kamїr batїr ’Tészta vitéz’

- [H] A hős neve.

/Kamїr batїr/

kara kä ä täkäĵ  se   ’fekete kecskebak’

- [(E)] – az egér /Tangbatïr/, illetve az öregasszony /Turay batïr/ tanácsát megfogadva nem erre ül a 

hős, ez nem vitte volna fel az alsó világból, hanem még lejjebb vitte volna.

/Tañbatïr; Turay batïr/

karawïlčï

- [H] A hős (→ soldat) egy gazdánál (→ bay) szolgálatot vállal, a kertet kell őriznie.

/Serle baldak/

karčïga ’ölyv’

- [H] A hős ölyvvé válva tudja megölni a fehér galambbá (→ kügärčen) vált apóst.

/Diyü  mulla/

-  [E]  Az  öregember  (→  kart)  ölyvvé  változva  próbálja  elpusztítani  a  galambként  (→  kügärčen) 

menekülő hőst.

/Kučer malayï/

- [H] A hős ölyvvé válva tudja megölni a kakassá (→ ätäč) vált sárkányt.

/Öč kügärčen/

karčїk ’öregasszony’ 

- [S] Öregasszony,  akinél a két hős felnövekszik (a nádba kitett  gyerekek az öregasszony kecskéjét 

szopják, majd az öregasszony 16-17 éves korukig neveli őket).

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

- [Ú] Öregasszony, aki a hősöket kitanítja, hogyan lehet az ördöghöz (→ diyü) átjutni a folyón.

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

- [ ] Öreg házaspár (kart belän karčïk ’öregember és öregasszony’), a hős szülei.

/Aučï/

- [(S)] Öregasszony, akinél a hős szállást kér, s akitől hírt kap a sárkányról.
139 A tatár  tugan jelentése a TaRS szerint: ’rodstvennik; rodnoj’, ua.  ber tugan (ber ’egy’):  ’rodnoj (o brate, 
sestre)’ ir tugan ’brat’ (ir: ’férfi’), kïz tugan ’sestra’ (kïz: ’lány’) (TaRS 551).
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/Čäčäk külmäk/

- [E] A padisah futója, akit a padisah kiállít versenyfutásra (yögerešče karčïk ’futó öregasszony’), s aki 

a hős futóját leitatja, végül mégis veszít a versenyen.

/Dutan batïr/

- [ÚA] Három öregasszony közül a legidősebbjük tud eligazítást adni a hősnek, hogy merre menjen. 

Elmondja azt is, hogy őket is a sárkány (diyü) rabolta el annak idején. Nála van a sárkány harmadik 

fejét levágó kard, melyet egy rókával (→ tölke) küld el a hősnek.

/Äygäli batïr/

- [ ] Gyermektelen házaspár (kart belän karčïk ’öregember és öregasszony’), akiknek tésztából lesz fiuk 

(→ Kamïr batïr).

/Kamïr batïr/

- [(S)] Korábban a Maga egy arasz – szakálla öt arasz elrabolta, és levitte föld alatti birodalmába. A 

hősnek (→ Kamïr batïr) megmondja, hogyan juthat fel a világba.

/Kamïr batïr/

- [ ] A hős anyja, akit a hős elküld, hogy kérje meg számára a padisah lányát.

/Öč kügärčen/

- [(S)(Ú)] A föld alatti birodalomban él, a hőst (→  Turay batïr) útba igazítja és tanácsokkal látja el 

akkor is, amikor az a sárkányt (üze ber karïš-sakalï biš karïš) akarja legyőzni, és akkor is, amikor a hős 

fel akar jutni a föld felszínére. (→ äbi).

/Turay batïr/

- [ ] Öreg gyermektelen házaspár, (kart belän karčïk ’öregember és öregasszony’), akiknek ima révén 

100 gyermekük lesz.

/Yözmi/

- [E] Gyorsfutású öregasszony. A padisah csak akkor adja lányát Jözminek, ha futásban legyőzik az 

általa  indított  öregasszonyt.  Az  öregasszony  cselét  a  hősök  észreveszik,  így  Jözmi  gyors  futású 

segítőtársa ér a célba (→ ber keše).

/Yözmi/

- [E] A boszorkány nevének utótagja, mely önállóan is szerepel.

/minden boszorkányos mesében/

kart ’öregember’

- [(S)] Ő és felesége (→ karčïk) befogadják (fiukká fogadják) a hőst.

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

- [ ] (kart belän karčïk ’öregember és öregasszony’) A hős és az életre törő nővér anyja és apja.

/Aučï/

- [A] Háromnapi szolgálatért a hősnek nyerget, kantárt és varázslatos lovat ad.

/Čäčäk külmäk/

- [ ] A hős szállást kér tőle, majd csődörré átváltozva az öreggel eladatja magát a piacon. Az öreg nem 

tartja be a hős utasításait,  pénzért eladja a kantárt is (így a hős nem tud visszaváltozni emberré).  A 

mesében babay formában is szerepel.

/Čäčäk külmäk/
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- [Ú] útnak indítja (lóra ülteti) a hőst és testvéreit.

/Dutan batïr/

- [Ú] A hős apja, előbb szolgálót keresni, majd a szolgálóval (→ Xezmätče) messzi földre küldi fiát. 

Végül megvakul, fia szolgálója, a hálás halott gyógyítja meg.

/Xäzmetče/

- [(Ú)] Gyermektelen házaspár (kart belän karčïk ’öregember és öregasszony’), akiknek tésztából lesz 

fiuk (→ Kamïr batïr). Felnőtt fiát az öreg elküldi a faluból, mivel nagy testű és erős lévén túl sok bajt 

okoz.

/Kamïr batïr/

- [(Ú)] Gyermektelen házaspár (kart belän karčïk ’öregember és öregasszony’), akiknek tésztából lesz 

fiuk (→ Kamïr batïr). Felnőtt fiát az öreg elküldi a faluból, mivel nagy testű és erős lévén túl sok bajt 

okoz.

/Kamïr batïr/

- [E] rövid elnevezése a ’Maga egy arasznyi, szakálla öt arasznyi’ öregembernek.

/Kamïr batïr/

- [S] (ap ak sakallï ~ ’hófehér szakállú ~’) A hőst erdei házában megvendégeli, közben a fiúra bízott 

sánta, félvak, sovány juhnyáj visszanyeri egészségét.

/Kötüče malay/

- [(E)] (ber kart ’egy öreg’) a megbetegedett padisahnak azt mondja, hogy egy bizonyos hattyú húsától 

gyógyul csak meg. A hattyú húsa valójában megöli a padisahot, szíve viszont feltámasztja.

/Kötüče malay/

- [E] A hőst különféle átváltozásokon (→ čebešle tawïk; → karčïga) át üldözi.

/Kučer malayï/

- [A] A hős apja, aki fiának, halála után három varázslatos ló sörényét és farkát adományozza.

/Neznay/ 

- [(Ú)] (ap ak sakallï ber ~ ’hófehér szakállú ~’) Maga terméketlen földön tartja állatait, a hős felajánlja 

szolgálatait neki. Miután a szomszédos, termékeny földet uraló sárkányt a hős legyőzi, s miután hét évet 

szolgál nála, az öreg a legényt visszavezeti saját falujába (illetve az emberi világba).

/Öč dus/

- [CE] A gazda (→ bay), amikor a hőst keresi (hogy elpusztítsa), és rátalál egy erdőben, megkötözi. (→ 

ap-ak sakallï kart; → bagučï; → kart;→ sixerče)

/Serle baldak/

- [Ú] A hős és fivérei tőle értesülnek a padisah lányainak elrablásáról.

/Tañbatïr/

- [ ] A hősnő apja. Második felesége (→ ügi änkä) a lányt elküldi a boszorkányhoz, hogy az megegye. 

Amikor az apa értesül erről, megöli második feleségét.

/Ügi kïz belän siχerče karčïk/

- [ ] Öreg gyermektelen házaspár, (kart belän karčïk ’öregember és öregasszony’), akiknek ima révén 

100 gyermekük lesz.

/Yözmi/
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- [ ] Öregember, aki az öreg, gyermektelen házaspár kérésére számukra gyermekért imádkozik, az öreg 

házaspárnak ezután 100 gyermeke születik.

/Yözmi/

kä  jä täkä   ’kecskebak’

-  → ak ~;  → kara ~ /Tañbatïr; Turay batïr/

- [ ] Ennek révén menekül meg a h s (  ő → Unöč) a megvakított egyszem  öregasszonytól.ű
/Unöč/

kendek äbise → äbi

keše   (  ber keše  )  ’ember (egy ember)’

-  [(A)]  A  két  hőst  befogadja,  megtanítja  őket  lőni,  majd  ellátja  őket  egy  olyan  bicskával,  mely 

segítségével egymás sorsáról tudakozódhatnak.

/Ike tugan/

- [A] A hős (→  Taz) apja, aki egy fekete botot ad fiának, amely bot minden kívánságát  teljesíti. A 

mesében még äti (’apa’) néven szerepel.

/Kara tayak/

- → kulsïz /Äygäli batïr; Yaχšïlïkka yawïzlïk/

- [ ] A hős apja.

/Öč kügärčen/

- [Ú] A három hős apja, aki halála előtt meghagyja fiainak, hogy induljanak útnak, s hogy felváltva 

őrködjenek szálláshelyeiken.

/Öč ul

-  [(E)]  A hősnő  mostohaapja,  aki  dolgoztatja,  saját  lánya  helyett  is.  Végül  fia  [→  aga]  kiviszi  a 

mostohalányt az erdőbe, hogy ott eltévedjen.

/Ügi kïz/

- [S] 1) Egy ember, aki a homokban ülve köpköd, a köpéséből keletkező tóból halat horgászik, azokat 

megsüti. 2) Egy ember, aki lábaira malomkövet köt, így hajtja és kapja el a nyulakat. 3) egy ember, aki 

hatalmas nyírfákat tép ki a földből. Csatlakoznak a hőshöz, akinek a sárkány kérésére egy királylányt 

kell elhoznia. Végül tanáccsal is ellátják, hogy az átváltozni tudó padisahlányt hogyan tudja felismerni, 

illetve visszaváltoztatni.

/Yözmi/

kïz ’lány’

- [(C)] (kïrïk ber kol kïz  ’negyvenegy rabszolgalány’) A sárkányok palotáinak konyháján dolgoznak, 

emberhúst kell tisztítaniuk. A hős kimenekíti őket, egyiküket feleségül veszi.

/Ak büre/

- [C] A hőssel kapcsolatba kerülő lánynak – akit vagy feleségül vesz, vagy megment – ha nincs neve, 

vagy a név helyett álló szó.

/Altïn bašlï kömeš beläkle, Dutan batïr, Äygäli batïr, Xezmätče, Kamïr batïr, Neznay, Öč dus, Serle 

sumka, Tañbatïr/

- [E] A hős nővére (→ tuta),  aki a sokfejű kígyó (→  yuχa yïlan) tanácsait  követve öccsét  próbálja 

elpusztítani.
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/Aučï/

- [AS] A hőst elvezeti ahhoz az öreghez, akinél három napi szolgálatért nyerget, kantárt és lovat kap. A 

hősnek olyan ruhát (inget, nadrágot övet) készít virágokból, melyeket hordva a legény hatalmas erejű 

lesz. A hős elpusztítása után a lány kelti életre, majd fehér, vörös és zöld virágokkal látja el, melyek 

ugyanilyen kígyókkal szemben biztonságot nyújtanak a hősnek.

/Čäčäk külmäk/

- [S] A hőst átváltozásokhoz (ló > virág > réce) segítve megakadályozza annak pusztulását. A legény 

visszanyerve emberi alakját feleségül veszi. (→ χezmätče kïz)

/Čäčäk külmäk/

- [SC] A hőst [→ malay] ahhoz is hozzásegíti, hogy őt felségül tudja venni, majd, mint felesége, ahhoz 

is, hogy az apja [→ diyü mulla] által adott nehéz feladatokat megoldja. Végül apja elpusztításában is 

részt vesz.

/Diyü mulla/

-  [H] [P]  A hősnő (→  ügi kïz)  és  mostohatestvére.  A hősnő meggazdagszik,  míg mostohatestvérét 

megfojtják.

/Äydä, kïzïm, bezge/

- [A] (kartnïñ keče kïzï ’az öregember kicsi lánya’) A hősnek olyan zsebkendőt, majd olyan fiókot ad, 

amely annak minden kívánságát teljesíti.

/Kötüče malay/

- [S] (kïzlar ’lányok’) A sárkány három lánya, akik a hőst megtanítják átváltozni.

/Kučer malayï/

-  [(S)]  A hős megkéri,  hogy segítsen  elrejtőzni  a  sárkány elől,  amikor magvakká változik.  A lány 

lábával eltakar egy szemet, így a kakassá változott sárkány nem tudja bekapni a kölesszemmé változott 

hőst.

/Öč kügärčen/

-  [C] A padisah fia vele álmodik, de megszerezni csak a szolgáló fia tudja.  A sárkányok padisahja 

(diyülär patšasï), varázslatokra képes. Egyik átváltozásával egér alakban jelenik meg (→ tïčkan).

/Patša malayï belän χezmätče malayï/

- [C] A hős megmenti, hogy ne egyék meg a sárkányok. Apja varázsló (→ siχerče), a hőst el akarja 

pusztítani.

/Serle baldak/

- [C] A hőst a fürdőből, ahol rossz lelkek tanyáznak, csak akkor engedi el, ha feleségül veszi. Később a 

hőst  hozzásegíti,  hogy az  egy  égben  repülő  lovat  szerezzen,  majd  anyja  házában  elégeti  a  18  éve 

bölcsőben fekvő lányt, akivel csecsemőkorában elcserélték.

/Serle baldak/

- [ ] Elcserélt gyermek, aki 18 éven át csak bölcsőben fekszik. A hős felesége, akivel akkor elcserélték, 

kemencébe dobja, és elpusztítja.

/Serle baldak/

- [H] [P] A hősnő (→  ügi kïz) és mostohatestvére így (kïz ’lány’,  illetve  bu kïz  ’e lány’) szerepel a 

mesében.
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/Ügi kïz/

- [H] A hősnő, aki megmenekül az emberevő boszorkánytól.

/Ügi kïz belän siχerče karčïk/

- → patša(nïñ) kïzï /Äygäli batïr; Tañbatïr, Yaχšïlïkka yawïzlïk/

kïzïl ïlanĵ  ’vörös kígyó’

- → ïlan ĵ /Čäčäk külmäk/

Kičbatïr ’Estevitéz’

- [SE] A hős legidősebb testvére, eleinte társa, de a középső testvérrel (→ Tönbatïr) lent hagyják a hőst 

(→ Tañbatïr) az alvilágban.

/Tañbatïr/

kiyäü ’vőlegény, vő, sógor’

- [(P)] A hős vetélytársai, míg őket a padisah mindig jó fegyverekkel és lovakkal látja el, addig a hős 

rossz lovat kap a harchoz. A padisah ezt a megnevezést használja a hősre [→ Arslan] is.

/Altïn koš/

- [H] A hős egyik megnevezése a mesében.

/Au ï yeget häm änleklärč ĵ /

- [(P)] A hős vetélytársai, míg őket a padisah mindig jó fegyverekkel és lovakkal látja el, addig a hős 

rossz lovat kap a harchoz. Hogy megszégyenítse őket, a hős, egyikük hátából szíjat hasít, másiknak 

levágja a fülét.

/Neznay/

kolmaktan iñel etĵ  ’komlónál könnyebb140 kutya’

- [S] A hős egyik kutyája, megmenti gazdáját, akit nővére és a sokfejű kígyó meg akarnak mérgezni. 

Amikor harmadik próbálkozásra a fiút mégis el tudják pusztítani, három kutyája kelti életre. (A másik 

két kutya: → ildän iñel,ĵ ĵ   → irdän awïrĵ .)

/Aučï/

koš ’madár’

- [S] Madár képében Fehér farkas (→ Ak büre) a hőst elszállítja a Kaf141 hegy tetejére. 

/Ak büre/

- → altïn kanatlï koš /Altïn kanatlï koš/

- → altïn koš /Altïn koš/

- → Sämrug koš /Kamïr batïr/

- [C] A sárkány kérésére elhozott padisahlány egyik alakja. A hősnek meg kell dobnia ahhoz, hogy 

visszaváltozzon leánnyá. (→ patša kïzï; → yädrä)

/Yözmi/

Könäkäy kön ’nap’?142

- [ ] A padisah gyönyörűséges lánya, őt megszerzendő küldi el Dzsalmaviz Dutánt.

/Dutan batïr/

kötüče ’pásztor’

140 A ’komlónál könnyebb’ kifejezés megtalálható például a mordvinoknál is (Bereczki 1979, 274).
141 A Kaf hegy arab képzet: qāf ’rel. Kaf (nazvanie gory, jakoby okružajuščej zemlju)’ (ARS 664-665).
142 A név a török nyelvű népek hősepikájában sem ismeretlen – pl. Manas feleségének neve (kirM).
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-  [H]  A hőst  felesége  pásztorrá  változtatja,  magát  borjúvá  (→ bozau),  hogy  apja  (→  diyü  mulla) 

sárkányai ne találják meg őket.

/Diyü mulla/

- [H] (kötüče malay ’pásztorfiú’) A hős megnevezése.

/Kötüče malay/

kučer ’kocsis’

- [ ] A hős apja. Az ő büfögésére jön elő a sárkány, akinek lányaitól a hős megtanul átváltozni.

/Kučer malayï/

kučer malayï ’a kocsis fia’

- [H] A hős neve. (→ yeget; → kügärčen; → lačïn)

/Kučer malayï/

kulsïz keše ’kar nélküli ember’

- [(S)] A hős társa, végül visszanyeri karját. (→ küzsez) (→ ayaksïz)

/Äygäli batïr, Yaχšïlïkka yawïzlïk/

kuyan ’nyúl’

- [(S)] A hős kutyája fogja el az erdőben, majd feláldozzák – a hős füléből a medve (→ ayu) ordítására a 

sárkányfogak átmennek a nyúl fülébe. (→ maymï)

/Aučï/

- [S] A hős egyik segítő állata → Sakkolak. A másik két segítő állat: → Aybagar; → Taštauran.

/Au ï yeget häm änleklärč ĵ /

- → tölke /Ike tugan/

- → yulbarïs /Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

kügärčen ’galamb’

- [ ]  Apja (→  diyü mulla) galambbá változtatja lányát  (→  kïz),  a hősnek így 18 galamb közül kell 

megtalálnia őt.

/Diyü mulla/

- [E] (ak kügärčen ’fehér galamb’) A hős és felesége elpusztítására a feleség apja (→ diyü mulla) fehér 

galambbá változik, a lány azonban felismeri, így a vej ölyv (→ karčïga) formájában legyőzi az üldözőt.

/Diyü mulla/

- [H] A hős galambként menekül az őt üldöző, átváltozásokra képes öregember (→ kart) elől. (A hős 

további átváltozásai: → at; → lačïn).

/Kučer malayï/

-  [Ú; A]  (öč kügärčen  ’három galamb’)  A három galambnál  szolgáló  hőst  a  galambok megtanítják 

átváltozni (állattá, növénnyé, emberré); varázseszközökkel látják el. Tőlük értesül a hős arról, hogy egy 

sárkánytól el kell hozni egy padisah lányának kalapját.

/Öč kügärčen/

- [(S)] (öč kügärčen ’három galamb’) A hőst segítenék, hogy elmehessen varázsló apósától, de az após 

mindig sikeresen elaltatja a hőst. A galambok végül nem tudnak rajta segíteni.

/Serle baldak/

küzsez ’szemetlen’
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- [(S)] A hős társa, végül visszanyeri szemét. (→ kulsïz keše, → ayaksïz)

/Äygäli batïr; Yaχšïlïkka yawïzlïk/

lačïn ’sólyom’

- [H] A hős egyik alakja, amikor menekül az őt üldöző, átváltozásokra szintén képes öregembertől (→ 

kart). (→ at; → kügärčen)

/Kučer malayï/

maktančï ’hencegő’

- [P] az egyik vitéz (→ batïr), aki azt állítja, hogy a sárkányokat ők ölték meg, hogy elnyerhesse a gazda 

lányának kezét.

/Serle baldak/

malay ’fiú’

- [H] A hős megnevezése.

/Altïn kanatlï koš; Čäčäk külmäk; Diyü mulla; Kötüče malay; Kučer malayï; Öč kügärčen; Yäšlek suï/

- [(S)] A hőst elpusztítani igyekvő öregember (→ kart) fia, aki megsajnálja és kiszabadítja a felkötözött 

lábú lovat (a hőst).

/Kučer malayï/

- [(E)] A gazda (→ bay) segítője, kihallgatja a hős segítőit (→ öč kügärčen), és kétszer tűvel, egyszer 

egy írás segítségével a hőst elaltatja, ezzel megakadályozza, hogy az elmenjen varázsló apósától.

/Serle baldak/

maymï(lar) ’majom (majmok)’

- [(S)] A hős három kutyája fogja el az erdőben, másik két állattal (→ ayu; → kuyan). A fa tetejéről a 

majommal hozatják le gazdájuk, a hős koporsóját.

/Aučï/

- → bürelär /Patša malayï belän χezmätče malayï/

mäče ’macska’

- [A(S)] Segít a hősnek, hogy az megszökhessen az emberevő boszorkánytól. Ad neki egy tóvá váló 

törlőkendőt és egy sűrű erdővé váló fésűt.

/Ügi kïz belän siχerče karčïk/

-  [S] A kutyával  (→ et)  és a farkassal  (→ büre)  a  hős társául  szegődik,  majd visszaszerzik annak 

varázsgyűrűjét.

/Serle baldak/

mäyet ’holttest’

- [S] Hálás halott (→ Xezmätče; → yeget)

/Xezmätče/

Möχämmetgali

- [H] A hős neve (→ Neznay)

/Neznay/

Neznay (< or. ’ne tudd’)

- [H] A hős neve, miután megkapta apjától a három varázslatos ló sörényét  és farkát. Korábban → 

Möχämmätgali néven szerepel.
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/Neznay/

patša / padiša / padišah iráni jövevényszó

- [(Ú)] Uralkodó, akinek feleségét a sárkány elrabolja. Négy fia indul anyjuk megkeresésére.

/Ak büre/ 

- [ ] Uralkodó, akinek aranymadara van, majd elveszi feleségül egy másik padisah három lányát, akik a 

madarat megfogják. A két hős apja.

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

- [ ] Uralkodó, akinek három lánya van ezek mindegyike mást tud: egyik se nem varrt, se nem kötött 

inget készít, a másik se nem varrt, se nem kötött kesztyűt készít, a harmadik aranyfejű, ezüst alkarú 

ikerfiúkat szül.

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

- [C] Uralkodó, akinek városát a sárkány ( ïlanĵ ) rettegésben tartja, minden nap egy lányt fal föl, már a 

padisah lánya lenne soron. Két lányát a két hős veszi feleségül.

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

-  [(E)]  A hősnek nehéz feladatokat  ad,  végül,  amikor egy másik padisah lányát  hozatja  el,  az nem 

hajlandó hozzámenni, a hős felesége lesz.

/Altïn kanatlï koš/

- [(Ú)] A hős (→ Arslan) apja, akinek almáskertjéből az Aranymadár (→ Altïn koš) mindig ellopja az 

almát. A hős a ketrecbezárt Aranymadarat elengedi, ezért apja elűzi. 

/Altïn koš/

- [C] Uralkodó, akinek középső lányát  a hős [→  Arslan] feleségül veszi. Három ellenséges padisah 

elleni harchoz a hősnek rossz lovat ad, legidősebb veje tanácsára a hősnek nehéz feladatot ad, amit a hős 

Aranymadár (→ Altïn koš) segítségével tud megoldani.

/Altïn koš/

- [E] Három ellenséges padisah, akik harcot indítanak a hős feleségének apja ellen.

/Altïn koš/ 

- [ ] Uralkodó, aki a hőst gyermekkorában magához veszi és felneveli.

/Čäčäk külmäk/

- [C] Az uralkodó, aki feladatot ad, így lányát elnyeri a hős.

/Dutan batïr; Kara tayak/

- [C] Uralkodó, akinek városát a hős megmenti az ellenségtől.

/Dutan batïr/

- [E] Harcban legyőzendő ellenség.

/Dutan batïr

- [Ú] A hős apja. Eltűnnek jószágai, először két nagy fiát küldi azok megkeresésére, majd legkisebb fia 

maga ajánlkozik, őt nehezen engedi csak el.

/Äygäli batïr/

- [ ] uralkodó, akinek lányát a hős és társai elrabolják, hogy főzzön számukra.

/Äygäli batïr, Tañbatïr, Yaχšïlïkka yawïzlïk/

- [C] Uralkodó, aki különböző feladatokat ad a hősnek (→ Taz), mielőtt lányát hozzáadja.
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/Kara tayak/

- [(C)] Uralkodó, akinél a hős szolgálatot teljesít. A feladat ezer sánta, félig vak, sovány juhállomány 

feljavítása: ne legyenek sánták, vakok, és zsírjuk a tízszeresére nőjön.

/Kötüče malay/

-  [E]  Három  ellenséges  padisah  annak  a  padisahnak  három  lányát  akarja  elvenni,  akinél  a  hős 

szolgálatot teljesít. A hős győzedelmeskedik a harcban, az ellenséges padisahokat foglyul ejti.

/Kötüče malay/

- [ ] A hős apja.

/Kötüče malay/

- [C] Lányát akkor adja a hőshöz, ha az, ember-nem ismerte mesterséget tanul ki egy év alatt.

/Kučer malayï/

- [C] Uralkodó, akinek almáskertjét a hős (→ Neznay) őrzi. Lánya a hős felesége lesz, miután három 

másik padisah elleni harcban egyedül legyőzi az ellenséges seregeket.

/Neznay/

-  [E]  Három  ellenséges  padisah,  akik  harcot  indítanak,  hogy  feleséget  szerezzenek  maguknak.  A 

harmadik neve → Almas.

/Neznay/

-  [CÚ] Uralkodó, akinek lányát  a hős feleségül akarja  venni. Előbb a sajátjánál  szebb palotát kér a 

hőstől, és azt, hogy a két palotát aranyhíd kösse össze, majd elmondja, hogy lányát elrabolták és hiába 

keresteti.

/Öč kügärčen/

- [(C)] Gazdag uralkodó, akinek arany-ezüst palotáját harminckilenc tolvaj akarja kirabolni. A padisah, 

három lányát, a három hőstettet végrehajtó három fiúnak adja feleségül.

/Öč ul

- [C] Uralkodó, akinek lányait a sárkány fel akarja falni.

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

- [(Ú)] A hős apja, a hőst és húgát, második felesége kérésére elküldi otthonról.

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

- [ ] A hős nála szolgál 25 évig, majd elmegy, hogy megnézze magának, kinek is állt a szolgálatában. A 

padisah rafinált kérdést tesz fel neki, a katona meg tudja válaszolni, a padisah megjutalmazza.

/Serle baldak/

- [(C)] A hőst (→ Unöč), annak bátyjai tanácsára, háromszor elküldi a sárkányhoz. Végül, amikor a hős 

már a sárkányt is elhozta, ijedtében neki adja lányát és a padisahságot.

/Unöč/

- [C] Uralkodó, aki három lányát azoknak adja, akik nyilukkal egy negyven rőf magas oszlop tetejére 

tett gyűrűn keresztül tudnak lőni.

/Yaχšïlïkka yawïzlïk/

- [Ú] A hős apja, aki fiaitól azt kéri, hogy a Mohit tengeren túli élet és halál vizét hozzák el neki.

/Yäšlek suï/
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- [C] A hős kéri tőle a lányát, csak akkor adja, ha futóját, egy öregasszonyt (→ karčïk), a hős, vagy 

társai, futásban el tudják hagyni.

/Yözmi/

patša(nïñ) kïzï ’a padisah lánya’143

- [C] Az egyik hős megmenti a sárkánytól, így kezét is elnyeri.

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

- [C] A hősre nehéz feladatokat kirovó padisah, a maga számára hozatja el, de a lány csak a hőshöz 

hajlandó feleségül menni.

/Altïn kanatlï koš/

- [C] A padisah három lánya közül a hős [→ Arslan] a középsőt veszi feleségül. A másik két lány férje a 

hős vetélytársa.

/Altïn koš/

- [C] A padisah három lányát  a sárkány meg akarja enni (már rájuk került a sor). Megmentőjüknek 

gyűrűt, karperecet, illetve selyem zsebkendőt adnak a későbbi identifikációhoz. A hős a középső lányt 

választja feleségéül.

/Aučï/

- [CE] A hős megmenti a tizenkét fejű sárkánytól, majd elveszi feleségül. A lány, miután a sárkány szép 

ifjúvá változik, férje ellen fordul és részt vesz annak elpusztításában. (→ χatïn)

/Čäčäk külmäk/

-  [(H)] (ber patšanïñ berdänber kïzï ’egy padisah egyetlen lánya’)  A hős és társai  elrabolják,  hogy 

szakácsukká tegyék. A mesében a továbbiakban kïz (’lány’)-ként szerepel. Tüze kialszik, a boszorkány, 

az adott tűzért cserébe, vagy azzal áltatva a lányt, hogy unalmukat együtt űzik majd el, a lányhoz jár 

minden nap, s vérét szívja. 

/Äygäli batïr, Yaχšïlïkka yawïzlïk, Tañbatïr/

- [C] A sárkány minden évben egy hajadont követel, már a padisah lányán van a sor. Megmenti a hős, 

majd egy álhős lép a színre (→  wäzir).

/Ike tugan/

- [C] A hős (→ Taz) két feladatot hajt végre, hogy elnyerje kezét. A lány azonban megszökik tőle, majd 

bűvös botját is ellopja.

/Kara tayak/

- [C] A hős, a padisah három lányát megmenti három ellenséges padisahtól. A legkisebb lányt a padisah 

hozzáadja, mint pásztorfiúhoz, ettől kezdve rosszul is bánnak a házaspárral. A hős végül megmenti a 

padisah életét.

/Kötüče malayï/

- [C(S)] A hős megtanul átváltozni, hogy elnyerhesse kezét. Amikor a hős gyűrűvé változik, a lány nem 

adja üldözője, a szintén átváltozni tudó öregember (→ kart) kezére.

/Kučer malayï/

- [(C)S] A sárkány elrabolja, de vőlegénye [→  kügärčen] visszaszerzi. A lány kalapja, amely nélkül 

folyton  csak sír,  a  sárkány palotájában marad,  ezt  a  mese hőse [→  malay;  sandugač; yeget]  szerzi 
143 Itt csak akkor írunk rövid jellemzést, ha név nem szerepel, a többi esetben utalunk a padisah lányának nevére 
(mely a hivatkozás alapján kikereshető).

282



vissza, amiért a lány tanácsokkal látja el, hogy mit kérjen a galamb-legényektől, majd pedig elmondja, 

hogy a legény hol találja meg leendő feleségét.

/Öč kügärčen/

- [C] A sárkány elrabolja, a hős megmenti, és feleségül veszi.

/Öč kügärčen/

- [C] A padisah három lányát a három hős nyeri el, hőstetteik jutalmául.

/Öč ul

- [C] A padisah három lányát  a sárkány meg akarja  enni (már rájuk került  a sor).  Megmentőjük a 

legkisebbet választja feleségül.

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

- [C] (patšanïñ öč kïzï ’padisahnak három lánya’) Ezeket egy sétájuk alakalmával a forgószél felkapja és 

elrepíti.

 /Tañbatïr/

- [C] (patša kïzlar ’padisahlányok’)  Három padisahlány,  akiket  a sárkány (Üze ber karïš-sakalï  biš 

karïš) elrabolt, a hős (→ Turay batïr) menti ki őket, a legkisebbet feleségül veszi.

/Turay batïr/

-  [C] a padisah három leánya – kezük elnyerésére a padisah „lovagi típusú” feladatokat ad, melyeket 

csak a hős tud végrehajtani.

/Yaχšïlïkka yawïzlïk/

- [C] A sárkány megbízásából a hős a padisah lányát elviszi. A padisah lánya átváltozásokra képes, de a 

hőst segítőtársai megtanítják a lány felismerésére – fa tetején éneklő madár (→ koš), lába végénél fekvő 

golyó  (bél?)  (→  yädrä),  mely  úgy  változtatható  vissza  lánnyá,  hogy  a  hősnek  meg  kell  dobnia 

valamivel. 

/Yözmi/

- → Könekey

patša malayï ’a padisah fia’

- [(E)] Eleinte a hős társa, majd sógora (→ kiyäü). Apósukat, a padisahot (→ patša) ráveszi, hogy a 

hősnek megoldhatatlannak tűnő feladatokat adjon.

/Altïn koš/

- [H] A hős megnevezése (még: → ene; → yeget)

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

- [(P)] A hőssel egy időben, egy varázslatos hal hatására születnek, egyformán néznek ki. A padisah fia 

egy lánnyal álmodik, de megszerezni csak a szolgáló fia (→χezmätče malayï) tudja a lányt. A padisah 

fia el akarja pusztítani a szolgáló fiát, de maga pusztul el.

/Patša malayï belän χezmätče malayï/

pesi ’cica’

- [S] A kutyával (→ et) visszaszerzik a hős (→ Taz) varázsbotját.

/Kara tayak/

sakčï ’őr’
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- [P] A királylányokat arra kényszeríti, hogy őt vallják megmentőjüknek. A királylányok leleplezik – a 

próbát sem tudja kiállni, a levágott sárkányok fejére tett követ meg sem tudja mozdítani.

/Aučï/

-  [C(A)]  A sárkányok  várait  őrző elrabolt  királykisasszonyok.  A legidősebb rézruhában,  a  középső 

ezüstruhában, a legkisebb aranyruhában őrködik, ruhájuk színével azonos lovakon. Mindhármukat a hős 

menti meg, a legkisebbet feleségül veszi. (A mesében a török etimonú sakčï mellett szerepel az orosz → 

soldat formában is.)

/Tañbatïr/

Sakkolak ’Vigyázófül’144

- [S] A hős egyik segítő állata, egy nyúl (→ kuyan). Másik két segítő állat: → Aybagar; → Taštauran.

/Aučï yeget häm änleklärĵ /

sarïk ’juh’

- [C(S)] Apja (→ diyü mulla) a lányát (→ kïz) juhhá változtatja, hogy a hőst próbára tegye – felismeri-e 

a lányt. A lány előzetes útmutatásai alapján a hős felismeri.

/Diyü mulla/

sandugač ’fülemüle’

- [H] A hős, fülemülévé változva jut be a sárkány palotájába. (→ karčïga; → tarï; → malay; →yeget)

/Öč kügärčen/

sarïk ’juh’

- [SC] Az ördöngös tanító (→ diyü mulla) lánya, akit apja birkává varázsol, hogy a hőst  próbára 

tegye. A hőst a lány előre kitanítja,  így a legény felismeri.

/Diyü mulla/

sayïskan ’szarka’

- [(S)] A hőst, segítő állatai úgy támasztják fel, hogy csapdába ejtik a szarkát és csak akkor engedik el, 

ha elhozza az élet és halál vizét.

/Aučï yeget häm änleklärĵ /

Sämrug koš iráni képzet145

- [S] Fiókáit minden évben megeszi a sárkány. A fiókákat megmenti a hős, ezért a madár felviszi az 

emberi világba.

/Kamïr batïr/

señle ’húg’

- [A] Az Aranymadár (→ Altïn koš) húga, az ő tanácsára ad Aranymadár a hősnek [→ Arslan] három 

tollat, amelyekkel felszerszámozott lovak hívhatók elő.

/Altïn koš/

- [CE] A hős életére tör, miután a hős által legyőzött sárkányhoz megy feleségül.

/Aučï yeget häm änleklärĵ /

- [(S)] A hős húga, egyszer megmenti bátyját, amikor nővérük (→ apa) az életére tör.

144 Sak ’óvatosság, vigyázat; óvatos’ (tatWD 131); + kolak ’fül’.
145 A tatár  sämrug a TaRS-ban: ’mif.  simurg (skazočnaja bystrokrylaja ptica, pomogajuščaja ljudjam v bede);  
sämrug koš 2.) dvuglavyj orel (geral’dičeskoe izobraženie) (TaRS 498). Fátummadár az iráni mitológiában (egy 
sashoz hasonló madár avesztikus nevéből) (ME II,140).
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/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

siχerče ’varázsló / boszorkány’ (< arab sihr ’igézet, varázslat’)

- [E]~ karčïk A boszorkányokra használt egyik megnevezés.

/Ike tugan; Ügi kïz belän siχerče karčïk; Yäšlek suï; Yözmi/

- → bagučï /Kötüče malay/

-  [CE] A hőst  elpusztítani  akaró após,  varázslatra  is  képes,  a legényt  nagy fallal  veszi  körül,  majd 

öregember (→ ap-ak sakallï kart) képében csak úgy vezeti ki, ha megkapja a varázsgyűrűt. (→ bagučï;  

→ bay; → kart)

/Serle baldak/

sïyïrčïk ’seregély’

- [S] A hősnő (→ Gölčäčäk) hajszálát elviszi a lány bátyjához, aki dobráját felhúzza vele, így 

értesül arról, hogy húga életveszélyben van.

/Gölčäčäk/

soldat ’katona’ orosz jövevényszó

- [P] A padisah lányát feleségül akarja venni, elhiteti, hogy a sárkányt ( ïlanĵ ) ő ölte meg. A padisah 

lánya, majd a hős leleplezik.

/Altïn bašlï, kömeš beläkle/

- → Batïr soldat

- [C(A)] A sárkányok palotáját őrzik – elrabolt királylányok. (→ sakčï)

/Tañbatïr/

-  [H]  A  hős  megnevezése.  A  mese  kezdetén  25  éve  szolgáló  katona,  aki  hazaindul.  (További 

megnevezések: → karawïlčï; → yeget)

/Serle baldak/

sukïr ’vak’

- [P] Magát vallja a padisah legidősebb lánya megmentőjének. (a másik két álhős: → aksak; → čulak)

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

- [(S)] (sukïr keše ’vak ember’) a hős társa, végül visszanyeri látását.

/ Tañbatïr/

Tañbatïr ’Hajnalvitéz’

- [H] A hős neve.

/Tañbatïr/

tarï ’köles’

- [H] A hős egyik alakja,  amikor a sárkány elől menekül. (→ karčïga; → malay; → sandugač; → 

yeget)

/Öč kügärčen/

Taškazar ’Kőásó’

- [SE] Eleinte a hős (→ Turay batïr) társa, őt is feléleszti a hős anyja (→ χatïn). Harmadik társukkal (→ 

Taukazar) az alvilágban hagyják a hőst.

/Turay batïr/
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Taštauran taš ’kő’ + tau ’hegy’ + ?146

- [S] A hős egyik segítőállata, egy medve (→ ayu). A másik két segítő állat: → Aybagar; → Sakkolak 

/Aučï yeget häm änleklärĵ /

Taukazar ’Hegyásó’

- [SE] Eleinte a hős (→ Turay batïr) társa, őt is feléleszti a hős anyja (→ χatïn). Harmadik társukkal (→ 

Taškazar) az alvilágban hagyják a hőst.

/Turay batïr/

Taz ’Ótvar’

- [H] A hős neve.

/ Kara tayak Korčañgï tay;/

Tel Koñgїz tel ’nyelv’ + koñïz ’bogár’147

- [ ] Ló, melyet a hősnek ad a padisah (a hős leendő apósa).

/Dutan batïr/

tïčkan ’egér’

- [C] A lány, akit a hős feleségül vesz (→ kïz; diyülär patšasï) átváltozásokra is képes. Egér alakban 

hallgatja ki a hőst (→ χezmätče malayï) elpusztítani akaró padisah-fiút.

/Patša malayï beleän χezmätče malayï/

-  [SÚ]  Az  alsó  világban  élő,  emberré  is  átváltozni  képes  egér.  Kétszer  menti  meg a  hőst,  először 

négyezrednyi egérkatona ás utat a hősnek, másodszor útbaigazítja, és jó tanáccsal látja el.

/ Tañbatïr/

Timer batïr ’Vas vitéz’

-  [SE]  A  hős  Tészta  vitézzel  (→ Kamïr  batïr),  miután  megverekszenek,  és  a  hős  legyőzi,  együtt 

indulnak útnak, később harmadik társukkal (→ Bakïr batïr) a hős ellen fordulnak.

/Kamïr batïr/

tiräk ’topolyafa’

- [CS] A hős feleségének egyik alakja, amikor apjától (→ diyü mulla) menekülnek. (→bozau)

/Diyü mulla/

tiyennär ’mókusok’

- [S] A menekülő hősnő (→ Gölčäčäk) számára mogyorót gyűjtenek, amikor az elbújik  egy  fa 

odvában a Szürke farkas elől.

/Gölčäčäk/

tölke ’róka’

- [S] A hős egy öregasszony (→ karčïk) tanácsára eloldozza, a róka pedig az öregasszonytól a megfelelő 

pillanatban elhozza azt a kardot, mellyel a sárkány harmadik feje levágható, s azt a hősnek átadja.

/Äygäli batïr/

146 A nevet nem tudjuk pontosan értelmezni. Lenar Jamaletdinov felvetette azt a lehet séget, hogy a ő nevet taš + 
tauran formában próbáljuk szegmentálni.  A  tauran szó ma nincs meg a tatárban,  Sevortjan viszont hoz egy 
adatot  tavran ’šnur, verevka’ jelentéssel (Sevortjan 1974, 542). Clauson ezt a szót (amely hapax legomenon – 
csak Kašgarinál szerepel /Atalay 1940–1943. I, 436/) magas hangrendűnek olvassa: tevre:n; és a tevir- ’to twist, 
turn’ igéből származtatja (Clauson 1972, 443). A név így ’kőzsinór’ jelentésű lenne, a tatár tauran kapcsolata a 
Kašgari szótárában szereplő adattal ugyanakkor további vizsgálatot igényel.
147

286



- [S] A nyúl (→ kuyan), róka (→ tölke), farkas (→ büre), medve (→ ayu), oroszlán (→ arslan), hogy a 

két hős ne lője le őket, két kölyküket a testvéreknek adják. A testvérek szétválásukkor megosztoznak az 

állatkölykökön. Kisebb szolgálatok után (pl. a róka tyúkot lop, hogy ne éhezzenek) a kisebb testvért 

állatai támasztják fel – az oroszlán egy hegyen lévő fa gyökeréről tudja, hogy azt a halott szájába kell 

tenni, akkor megelevenedik; a nyúl elhozza a gyökeret.

/Ike tugan/

- → yulbarïs /Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

Tönbatïr ’Éjjelvitéz’

- [SE] A hős középső testvére, eleinte társa, majd a középső testvérrel (→ Kičbatïr) lent hagyják a hőst 

(→ Tañbatïr) az alvilágban.

/Tañbatïr/

Turay batïr ’Zúzó148 vitéz’

- [H] A hős neve.

/Turay batïr/

tuta ’nővér’

- [E] A hős testvére, aki a sokfejű kígyóval együtt a hős életére tör.

/Aučï/

- [E] A boszorkány (siχerče karčïk), a hősnő mostohaanyjának (→ ügi änkä) nővére.

/ Ügi kïz belän siχerče karčïk /

-  [(S)]  A  hősnő  nővére,  aki  tanácsokkal  látja  el,  hogyan  menekülhet  meg  a  lány  az  emberevő 

boszorkánytól.

/ Ügi kïz belän siχerče karčïk /

Unöč ’Tizenhárom’

- [H] A hős neve (tizenhárom fivér közül ő a legkisebb).

/Unöč/

urta χälle ’középparaszt’

-  [A]  A hősnek  és  testvéreinek  apja.  Meghagyja,  hogy halála  után  őrizzék  sírját  három éjjelen  át. 

Mindhárom éjjel egy-egy madártollat ad, melyekből csodálatos ruházat és lovak hívhatók elő.

/Yaχšïlïkka yawïzlïk/

utïz tugïz bur keše ’Harminckilenc tolvaj ember’

- [E] A padisah palotáját akarják kirabolni, a három hős legkisebbike azonban mind a harminckilenc 

tolvajt megöli. A tolvajok egyik fülét levágja, később ezekkel bizonyítja hőstettét.

/Öč ul

ügi ana ’mostohaanya’

- [E] A hős mostohaanyja, aki szeretőt tart. Hogy ez ki ne derüljön, el akarja pusztíttatni a hős csodás, 

beszélő lovát. (→ χatïn)

/Kötüče malay/

148 Lenar  Jamaletdinov nem tartja valószínűnek, hogy a tatár  turay fordítható ’zúzó’-ként. Lehetőségként azt 
vetette fel, hogy a szó talán a toray ’fiatal vadkan’ szóval áll összefüggésben. Räsänennél megtalálható ez a szó: 
„kazak  toray 'junges Wildschwein' < mongol  tor-ai 'Ferkel des Wildschweins'” (Räsänen 1969, 490), további 
adatokat azonban nem hoz, magunk sem találtunk ilyeneket.
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-  [(E)]  A  hősnőt  (→  ügi  kïz)  a  házból  éjszakára  kizárja,  a  fürdőben  kell  fonalat  fonnia.  Amikor 

mostohalánya  gazdaggá  válik,  saját  lányát  is  kiküldi,  azt  azonban megfojtják.  A mese elején,  mint 

második asszony (→ ikenče χatïn) szerepel.

/Äydä, kïzïm, bezge/

ügi änkä ’mostohanőstény’

- [(E)] Mostohalányát (→ kïz) saját nővéréhez küldi, aki emberevő boszorkány (→ tuta). A mese elején, 

mint második asszony (→ ikenče χatïn) szerepel.

/Ügi kïz belän siχerče karčïk /

ügi kïz ’mostohalány’

- [H] A hősnő, akit az erdőbe visznek, hogy ott eltévedjen. Egy boszorkány házába kerül, aki próbára 

teszi, majd egy láda kinccsel útjára bocsátja. (→ kïz)

/Ügi kïz/

- [H] A hősnő, aki meggazdagszik, míg mostohatestvérét megfojtják.

/Äydä, kïzïm, bezge/

ürdäk ’réce’

- [H] A hős egyik alakja. (→ aygïr; → čäčäk)

/Čäčäk külmäk/

- [C(S)] A hős felsége (→ kïz) récévé, a hős tóvá változik, hogy a lány apja (→ diyü mulla) ne találja 

meg őket.

/Diyü mulla/

wäzir  arab jövevényszó (< ar. wazīr) 

-  [(E)]  A  padisah  gonosz  tanácsadója  –  maga  szeretné  megszerezni  a  padisah  lányát,  ezért  nehéz 

feladatokat adat a hősnek.

/Dutan batïr/

- [P] A padisah lányát arra kényszeríti, hogy a hős helyett őt vallja megmentőjének.

/Ike tugan/

yarkanatlar ’denevérek’

- [S] A menekülő hősnő (→ Gölčäčäk) számára kinyitják odújuk ajtaját, hogy az elbújhasson a Szürke 

farkas elől.

/Gölčäčäk/

yädrä ’golyó (bél?)’

- [C] A sárkány számára elhozandó padisahlány (→ padša kïzï) egyik alakja. A hősnek meg kell dobnia 

ahhoz, hogy visszaváltozzon lánnyá. (→ koš)

/Yözmi/

yäšel ïlanĵ  ’zöld kígyó’

- → ïlanĵ  /Čäčäk külmäk/

yeget ’legény’

- [H] A hős neve helyett használt szó.
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/Ak büre; Altïn bašlï, kömeš beläkle; Altïn kanatlï koš; Altïn koš; Au ï; Au ï yeget häm änleklär;č č ĵ  ä äkČ č  

külmäk; Xezmätče; Ike tugan; Korčañgï tay; Kötüče malay; Kučer malayï; Öč dus; Öč kügärčen; Öč  

ul; Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar; Serle baldak; Serle sumka; Tañbatïr; Yäšlek suï/

- [E] A négy sárkány ezen a néven is szerepel a mesében.

/Au ï yeget häm änleklärč ĵ /

- [S] A hálás halott (→ mäyet, → Xezmätče) egyik elnevezése.

/Xezmätče/

- [(E)] A hős mostohaanyjának szeretője.

/Kötüče malay/

- [ÚA] Három legény, akik felfogadják szolgálatukba a hőst. Galamb képében (→ kügärčen) sem tudják 

visszaszerezni  egyikük  menyasszonyának  elrabolt  kalapját.  A hőst  megtanítják  állattá,  növénnyé  és 

emberré változni; varázstárgyakkal látják el.

/Öč kügärčen/

Yoldïz ’Csillag’

- [(C)E]A padisah azt parancsolja a hősnek, hogy hozza el → Almas patša lányát, ~t. Később − ekkor a 

mese már nem nevén említi, hanem mint a padisah feleségét (→ χatïn) − ő és a padisah  a hős életére 

törnek.

/Korčañgï tay/

yögerešče karčïk ’versenyfutó öregasszony’

- [(E)] A padisah futóversenyén Széllábat (→ Jilayak) próbálja legyőzni.

/Dutan batïr/

Yözmi (< Yözmöχämmät149 )

-  [H]  A  hős  neve.  Az  öreg,  gyermektelen  házaspárnak  egy  ima  révén  száz  gyermeke  születik,  a 

századikat Jözminek nevezik el.

/Yözmi/

yuχa yïlan ’sokfejű kígyó’

- [E] A hőst (→ aučï) el  akarja  pusztítani,  ehhez a hős nővére (→ tuta) is segítséget  nyújt,  a hőst 

azonban három kutyája megmenti. A második menetben kiderül, hogy a padisah városára támadó három 

sárkány rokona (testvére) is.

/Aučï/

yulbarïs ’tigris’

- [S] A hőst állatai (→ ayu ’medve’; → arslan ’oroszlán’; → büre ’farkas’;→ kuyan ’nyúl’; → tölke 

’róka’;  ~) megmentik az életére törő rablótól (→  ataman).  A sárkánnyal  való küzdelmében segítik; 

amikor meghal, felélesztik.

/Patša malayï, anïñ apasï, yulbarïs häm baškalar/

149 A Yözmi rövidített név (Yözmi < Yözmöχämmät) – tat. yöz ’száz’.
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VIII. A TATÁR NÉPMESEGYŰJTEMÉNYBEN (TATTH1, TATTH2) SZEREPLŐ VARÁZSMESÉK GYAKORISÁG- ÉS 

AFFINITÁSMUTATÓJA

(116 MESESZÖVEG 326 VARIÁNSA ALAPJÁN)

AaTh
Összes 

előfordulás
(ebből önállóan)

Affinitás /AaTh/
(előfordulások száma)

Az összekapcsolódások módja
(előfordulási számuk)

300 15 (0) 318 (1)
325 (1)
315 (10)
922 (2)
532 (2)
400 (2)
560 (2)
950 (1)
952 (1)

953 A* (1)
956 A (1)
654 (1)
653 (1)
574 (1)
530 (1)

300 + 318 + 325 (1)
315 + 300 (10)
922 + 532 + 300 + 400 + 560 (2)
950 + 952 + 953 A* + 956 A + 654 + 
653 + 574 + 530 + 300 (1) 

300 A 1 (0) 936* (1)
301 (1)

301 Д* (1)

936* + 301 + 300 A + 301 Д* (1)

301 10 (0) 936/ (1)
300 A (1)
301 Д* (1)

530 (5)
519 (5)
550 (4)
321 (2)

936* + 301 + 300 A + 301 Д* (1)
530 + 301 + 519 (5)
550 + 301 (2)
550 + 301 + 321 (2)

301 A 3 (0) 321(1)
519 (2)

301 A + 321(1)
301 A + 519 (2) 

301 B 7 (2) 650 A (5) 650 A + 301 B (5)
301*Д 4 (1) 313 H* (2)

318 (2)
301 (1)

300 A (1)

301*Д + 318 + 313 H* (2)
936* + 301 + 300 A + 301 Д* (1)

302 5 (0) 327 B (2)
513 (2)
531 (2)
550 (2)

313 H* (2)
552 A (1)

327 B + 513 A + 302 (2)
531 + 550 + 302 + 313H* (2)
552 A + 302 (1)

303 28 (0) 567 (19)
707 (9)

567 + 303 (19)
707 + 303 (9)

306 3 (0) 318 (3) 306 + 318 (3)
313 13 (10) 400 (1)

531 (1)
328 (1)
313 (12)
570 (1)

313 + 400 (1)
531 + 328 + 313 II (1)
570 + 313 (1)

313 A 1(1)
313 C 3 (3)
313 H 3 (0) 325 (3) 325 + 313 H + 560 (3)
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560 (3)
313 H* 14 (0) 301 Д* (2

318 (2)
327 A (5)
707 (5)

433 B (1)
400 (1)
480 (4)
531 (2)
550 (2)
302 (2)

301 Д* + 318 + 313 H* (2)
327 A + 313 H* + 707 (5)
433 B + 400 + 313 H* (1)
480 + 313 H* (4)
531 + 550 + 302 + 313 H* (2)

315 13 (3) 300 (10) 315 + 300 (10)
318 7 (1) 300 (1)

325 (1)
301 Д* (2)
313 H* (2)

306 (3)

300 + 318 + 325 (1)
301 Д* + 318 + 313 H* (2)
306 + 318 (3)

321 3 (0) 301 A (1)
550 Ú(2)
301 (2)

301 A + 321 (1)
550 + 301 + 321 (2)

325 13 (9) 313 H (3)
560 (3)
300 (1)
318 (1)

325 + 313 H + 560 (3)
300 + 318 + 325 (1)

326 B* 3 (3)
327 A 5 (0) 313 H* (5)

707 (5)
327 A + 313H* + 707 (5)

327 B 8 (0) 513 A (8)
302 A (2)

327 B + 513 A + 302 (2)
327 B + 513 A (8)

328 1 (0) 531 (1)
313 (1)

531 + 328 + 313 II (1)

329 1 (0) 677 (1) 677 + 329 (1)
331 4 (4)

333 B 1 (1)
400 13 (0) 936* (4)

313 (1)
402 (2)

425 C (3)
425 A (3)
433 B (1)

313 H* (1)
922 (2)
532(2)
300 (2)
560 (2)

936* + 400 (4)
313 + 400 (1)
402 + 400 (2)
425 C + 425 A + 400 (3)
433 B + 400 + 313 H* (1)
922 + 532 + 300 + 400 + 560 (2)

402 2 (0) 400 (2) 402 + 400 (2)
403 2 (2)

403 A 2 (0) 510 A (2) 510 A + 403 A (2)
425 A 3 (0) 425 C (3)

400 (3)
425 C + 425 A + 400 (3)

425 C 4 (1) 425 A (3)
400 (3)

425 C + 425 A + 400 (3)

425 M 4 (0) 440 (4) 440 + 425 M (4)
433 B 1 (0) 400 (1)

313 H* (1)
433 B + 400 + 313 H* (1)

440 4 (0) 425 M (4) 440 + 425 M (4)
442 1 (1)
449 7 (7)
450 2 (2)
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451 6 (0) 533 (6) 451 + 533 (6)
461 3 (3)
465 2 (2) 

465 A 8 (8)
465 C 1 (0) 858 (1) 858 + 465 C (1)
480 4 (0) 313 H* (4) 480 + 313 H* (4)

480*150 9 (9)
480 C 6 (6)
502 5 (5)
507 3 (3)

507 A 8 (0) 671* (3)
518 (8)

671 E (5)

671* + 518 + 507 A (3)
671 E* + 518 + 507 A (5)

508 1 (0) 508*(1) 508 + 508* (1)
508* 1 (0) 508 (1) 508 + 508* (1)
510 A 2 (0) 403 A (2) 510 A + 403 A (2)
511 3 (3)
513 2 (2)

513 A 11 (0) 327 B (8)
302 (2)

530 A (1)
650 A (2)

327 B + 513 A + 302 (2)
327 B + 513 A (6)
530 A + 513 A (1)
650 A + 513 A (2)

518 11 (0) 671* (3)
671 E* (5)
507 A (8)
725 (3)
653 (3)

671* + 518 + 507 A (3)
671 E* + 518 + 507 A (5)
725 + 518 + 653 (3)

519 5 (0) 301 A (2)
530 (5)
301 (5)

301 A + 519 (2)
530 + 301 + 519 (5)

530 10 (0) 301 (5)
519 (5)
532 (3)
560 (1)
950 (1)
952 (1)

953 A* (1)
956 A (1)
654 (1)
653 (1)
574 (1)
300 (1)

530 + 301 + 519 (5)
530 + 532 (3)
530 + 560 (1)
950 + 952 + 953 A* + 956 A + 654 + 
653 + 574 + 530 + 300 (1)

530 A 14 (5) 531 (6)
513 A (1)
532 (2)

530 A + 531 (5)
530 A + 513 A (1)
531 + 530 A (1)
532 + 530 A (2)

531 15 (6) 550 (2)
302 (2)

313 H* (2)
530 A (6)
328 (1)

313 II (1)

531 + 550 + 302 + 313 H* (2)
531 + 530 A (1 )
531 + 328 + 313 II (1)
530 A + 531 (5)

532 7 (0) 530 A (2)
922 (2)
300 (2)
400 (2)

532 + 530 A (2)
922 + 532 + 300 + 400 + 560 (2)
530 + 532 (3)

150 Barag  ezt  AaTh jelölés  nélkül  hagyja,  ugyanakkor  jelzi,  hogy Andrejevnél  480 A típusszámon található 
(Andreev 1929), megadja még a Bolte-Polívka I, 24-et (Barag 1978, 443). A mese monografikus feldolgozására 
vö.: Roberts 1958 (Voigt 1972, 342).
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560 (2)
530 (3)

533 6 (0) 451 (6) 451 + 533 (6)

550 10 (4) 301 (4)
321 (2)
531 (2)
302 (2)

313 H* (2)

550 + 301 (2)
550 + 301 + 321 (2)
531 + 550 + 302 + 313 H* (2)

551 3(3)
552 A 1 (0) 302 (1) 552 A + 302 (1)
559 5 (5)
560 22 (4) 1160 (1)

561 (1)
566 (11)
325 (3)

313 H (3)
530 (1)
922 (2)
532 (2)
300 (2)
400 (2)

1160 + 560 + 561 (1)
560 + 566 (11)
325 + 313 H + 560 (3)
530 + 560 (1)
922 + 532 + 300 + 400 + 560 (2)

561 6 (5) 1160 (1)
560 (1)

1160 + 560 + 561 (1)

564 8 (0) 707 (8) 707 + 564 (8)
566 16 (0) 560 (11)

569 (5)
560 + 566 (11)
569 + 566 (5)

567 19 (0) 303 (19) 567 + 303 (19)
569 5 (0) 566 (5) 569 + 566 (5)
570 1 (0) 313 (1) 570 + 313 (1)
574 1 (0) 950 (1)

952 (1)
953 A* (1)
956 A (1)
654 (1)
653 (1)
300 (1)
530 (1)

950 + 952 + 953 A* + 956 A + 654 + 
653 + 574 + 530 + 300 (1)

650 A 7 (0) 301 B (5)
513 A (2)

650A + 301 B (5)
650A + 513 A (2)

652 5 (5)
653 4 (0) 725 (3)

518 (3)
950 (1)
952 (1)

953 A* (1)
956 A (1)
654 (1)
574 (1)
300 (1)
530 (1)

725 + 518 + 653 (3)
950 + 952 + 953 A* + 956 A + 654 + 
653 + 574 + 530 + 300 (1)

654 1 (1) 950 (1)
952 (1)

953 A* (1)
956 A (1)
653 (1)
574 (1)
300 (1)

950 + 952 + 953 A* + 956 A + 654 + 
653 + 574 + 530 + 300 (1)
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530 (1)
665 5 (5)
670 1 (1)
671* 3 (0) 518 (3)

507 A (3)
671* + 518 + 507 A (3)

671 E* 5 (0) 518 (5)
507 A (5)

671E* + 518 + 507 A (5)

673 1 (1)
677 1 (0) 329 (1) 677 + 329 (1)
707 25 (3) 303 (9)

564 (8)
327 A (5)
313 H* (5)

707 + 303 (9)
707 + 564 (8)
327 A + 313 H* + 707 (5)

725 3 (0) 518 (3)
653 (3)

725 + 518 + 653 (3)
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