
A MAGURt?DSZÁGa KEDE%tAT =MUM 

Doktori értekezés 

KéS2$.tette s 

8essm6 Tvauiae !saris 
Szeged, ]:g76 



Tisztelettel mondok köszönetet tanáraimnak 

Káldy-Nagy Gyula egyetemi docensnek, 

Ligeti Lajos akadémikusnak, 

Róna-Tas András egyetemi tanárnak, 

akik utmutatásukkal és tanácsaikkal munkámat 

segitették. 

Ivanics Mária 



It  

vv 

t,  

it 

i~ 

rv 

It  

fl  

ft  

~~ 

Tartalomjegyzék  

1. BEVEZETÉS 	 1 oldal  

1.2 A krimi-tatár oklevelek kutatásának rövid át- 

tekintése" 	 2  " 

2. AZ OKLEVELEK.TŰRTÉNETI HÁTTERE 	5  " 

2.1 A Krimi Kánság megalakulása 	5  " 

2.2 A krimi-tatárok Magyarországon a hódoltáág 

korában 	 7 "  

2.3 A Krimi  iCánság és .dély 	9  " 

2.4 Az erdélyi és krimi-tatár kapcsolatos a 

magyar historiográfiában 	18 " 

3. A G Ild02 ZÁGI KRIMI-TATÁR OFLEV.J,EK  

PALEOGRÁFIAI ÉS DIPLOMATIKA SAJÁTOSSÁGAI, 21 

3. 1 A krimi-tatár paleográfia 	21  

3.2 A krimi kánok kaQcelláriája 	22  

3.3 Az oklevelek külső sajátosságai 	24  

3.31 A vizjegy 	 25  

3.32 A diszités 	 25  

3.33 ,  A pecsét 	 25  

3.4 Az irástipus. 	 26  

3.5 Diplomatikai sajátosságok 	27  

3.51 Az invocatió 	 28  

3.52 A tora  . 	 29 
3.53 A sözümüz formula 	 30  



3.54 

3.541 

3.542 

3.543 

3.55 

3„56 

3.57 

Az oklevelek felosztása 

Az intitulációval kezdődő oklevelek 

Az inscriptióval kezdődő oklevelek 	. 

Az intituláció.és az inscriptió hiánya 

A salutatió 

A narrátió 

A dispositió 

31 oldal 

31 	It 

33 	" 

34 	" 

34 	it 

35 	" 

36 	" 

3.58 A sanctio 36 " 

3.59 A hitelesitő formula 37 ft 

3.6 Dátum 37 " 

3.7 A kibocsátás helye 38 " 

3.8 A mühür ld. 3.33 38 " 

4. A MAGYARORSZÁGI KRIMI-TATÁR OKLEV1Tr 

NYELVE 38 " 

4.1 Bevezetés 38 it  

4.11 A krimi-tatár hangok arab betükkel 39 " 

4.12 A helyesirás 40 It  

4.2 Hangban 42 " 

4.21 A magánhangzók 42 " 

4.22 A magánhangzóilleszkedés 43 " 

4.23 A mássalhangzók 44 It 
 

4.231 Mássalhangzóváltozások a szó elején 44 " 

4.232 Mássalhangzóváltozások a szó közepén 45 " 

4.233 Mássalhangzóváltozások a szó végén 45 " 

4.3 A névszók 45 tt 



4.31 

4.311 

A névszóképzés denominális képzői 

A valamivel való ellátottságot jelentő 

45 oldal 

képző 46 " 

4.312 A fosztóképző 46 " 

4.313 A Gydjtő vagy elvont főnevet képző 

képző 46 It  

4.314 Az equativus képzője 47 " 

4.315 A deverbális nomen képző 47 " 

4.32 A főnévragozás 48 " 

4.33 A birtokos személyragok 49 " 

4.331 A birtokos személyraggal ellátott • 

főnevek ragozása. Egy birtokos egy 

birtok 51 " 

4.332 Több birtokos egy birtok 52 " 

4.333 Több birtokos több birtok 53 " 

4.34. A melléknevek 54 " 

4.35 A számnevek 55 " 

4.351 A tőszámnevek 55 " 

4.352 A sorszámnevek 55 " 

4.353 A szorzószámnevek 55 " 

4.354 A határozatlan számnevek 55 " 

4.36 A Hévmások 55 " 

4.361 A személyes névmások 55 it  

4.362 A futató névmások 	• 56 if  

4.363 A iérdőnévmások 57 It 
 

4.364 A visszaható névmások 	a 57 to  

4.365 A határozatlan névmások 57 " 



4,37 A névelő 57 oldal 

4.38 A névutók 57-58 " 

4.39 A határozószók 58 t. 

4.391 A helyhatározók 58 " 

4.392 Az időhatározók 58 te 

, 4.393 A módhatározók 59 tt  

4.394 A kötőszavak 59 it  

4.4 Az igék 59 " 

4.41 Az igeképzés ' 59 "' 

4.411 A denominálids verbumképzők 59 " 

4.412 A c everbális verbum képzők 60 

_ 	4.413 A segédigés szerkezetek 60 " 

4.414 Az összetett igék 61 " 

4.42 A létige Its az igei személyragok 62 " 

4.421 Az I. számu személyragok 62 " 

4.422 A II. számu személyragok 62 tt 

4.43 A kijelentő mód 63 It 

4.431 Jelenidő 63 tt 

4.431.1 Az aorisztos 	. 64 tt 

4.432 A multidők 64 " 

4.432.1 A határozott multidő 64 It 
 

4.432.2 A határozatlan multidő 64 " 

4.433 A jövőidő 65 t. 

4.434 Az összetett igealakok 65 " 

4.44 A felszólitó mód 65 t. 

4.45 Az óhajtó mód 65 " 



" 

4.46 A feltételesmód 66 oldal 

4.5 Az igenevek 66 	" 

4.51 A melléknévi igenevek 66 	" 

4.511 A jelenidejü melléknévi igenév 66 	" 

4.512 A multidejü melléknévi igenév 67 	" 

4.513 A jövőidejű melléknévi igenév 67 	It  

4.52 . A határozói igenév 67 	" 

4.521 -sip, -ip, -up, -üp 67 	it  

4.522 -yü 68 	" 

4.523 -mazdan, -mezden 68 	" 

4.524 -erek 68 	II  

4.525 -in j a, -in j e 	. 68 	" 

4.6 .. szókészlet 69 	" 

4.61 Az arab-perzsa eredetű szavak 	. 69 	It 
 

4.62 A török eredett szavak 70 	f, 

4.63  A krimi-tatár szavak 70 	" 

4.64 A magyar jövevényszavak 	, 71 	" 

4.65 A mongol eredetü szavak 71 	" 

5.  A MAGYARORSZÁGI KRIMI-TATÁR 

OK` '+VET,rK LATIN BETÜS ÁTIRÁSA 	, 	. 72-115 " 

6.  A MAGYARORSZÁGI KRIMI-TATÁR 

OKLEVELEK FORDITÁSAI 

A magyar nyelvű krimi-tatár okleve- 

lek és a krimi-tatár nyelvü okleve- 

lek f orda. tósai 116-196 

KRIMI-TATÁR MAGYAR SZÓJEGYZÉK 197-311 



8. JEGYZET3K 

9. VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 

10. FACSIMILÉK 

312-323 oldal 

324-336 



Az oszmén-török oklevelek mennyiségéhez viszonyitva a vi-

lág levéltáraiban nagyon kevés krimi.-tatár iratot őriznek. 

Közülük ma Magyarországon mintegy félszáznál több krimi-

-tatár oklevél található. Az oklevelek Erdély XVII. száza- 

'di történelméhez, az alföldi városok hódoltságkori'törté-

netéhez illetve a Thököly - és Rákóczy szabadságharchoz 

kapcsolódnak. Jelen munkámban csak az első kettőt veszem 

vizsgálat alá. 

Magyarországon először és egyben utoljára Szilád 

Áron és Szilágyi Sándor publikáltak magyar nyelven 31 kri-

mi-tatár oklevelet, monumentális, 9 kötetes "Török-magyar- 
-=kori történelmi emlékek" éimü munkájukban. A szerzőpár 

nagy érdeme, hogy felhivták a figyelmet történelmünk ezen 

értékes forrásaira. Szilády Aron többé-kevésbé pontos, 

néhol kivonatolt forditásai - noha a száz óv előtti tudo-

mány szinvonalának megfeleltek - ma már kivánni valót hagy-

nak maguk után. Többek között ez a kiadás nem tette lehető- 

vé az oklevelek nyelvészeti, diplomatikái vizsgálatát és 

korlátozta történeti forrásként való felhasználhatóságukat 

is. 
• 

Mivel a magyarországi krimi-tatár oklevelekről mini 

eddig sem ismertetés, sem forráskiadvány nem látott nap-
világot, létezésükről a külföldi szakirodalom egyáltalán 

nem tud. A Szilády Aron által leforditott oklevelek közül 

is, a fordítás óta eltelt száz év alatt jónéhány elkallódott 



vagy megsemmisült. E két körülmény teszi szükségessé,  

hogy .  a. még fellelhető krimi-tatár okleveleket  összegyüjt-'  

ve és feldolgozva mind a történettudomány mind a turkoló-

gia szémóra hozzáférhetővé tegyük.  

1,2 A krimi-tatár oklevelek kutatásának rövid áttekintése.  

A krimi.-tatár oklevelek publikálása már a XVII. században  . 

elkezdődött /G.Láhovari, 1655/, majd mintegy két évszáza-

don  keresztül szünetelt. A XIX. század közepén az orosz  

orientalisták kezdték feltárni az oroszországi levéltárak  

gazdag anyagát. Egyelőre még csak orosz forditásban, 1.4.  

Jarcev kiadásában látott napvilágot /1839/ Szahib Giraj  

kánnak egy 1550-ből származó levele, .  de néhány évvel később  

V.1~ . Grigorjev/1844/ már filológiai igényű munkával jelent-  

kezett: nemcsak leforditotta az okleveleket, hanem nyomta-

tott arab--betűs átiráast, kommentárt és facsimilét is csa-

tolt hozzá.. Grigorjev munkáját ujabb iratok kiadásával  I.k. 

Berezin egészitette ki /1851 és 1872/. Kijavitotta a hibás  

olvasatokat, forditásai, arab-betűs átirásai, magyarázatai  

mind a mai napig jól használhatók. Grigorjev és Berezin a  

krimi kánok okleveleit az Aranyhorda kánjainak leveleivel  

együtt adták közre ., igy j61 megfigyelhető,  hogyan élnek  

tovább egyes aranyhordai diplomatikai sajátosságok a krimi  

kánok okleveleiben.  



1864-ben jelent meg V.V. Veljaminov-Zernov forrás-
kiadványa, mely a krimi kánoknak az oroszcárokhoz inté-
zett levelei közül 378-at tartalmaz ... Használatát nagyon 
megnehezit .i, hogy csak nyomtatott arab-bétüs átirással, 
forditás 68 nindennemü kommentár nélkül készült. Szintén 
d kezdte el a defteres anyag publikálását. A  már emlí-
tett forráskiadványában három tis de 	t2  adott közre. 
Veljaminov-Zernov kiadvány hiányosságai ellenére is  a 
Krimi Kánság és a XVII. századi krimi-tatár nyelv egyik 

legfontosabb és még fel nem dolgozott forrása. 

Veljaminov-Zernov munkáját jól kiegésziti B.F. Karpov 
bublikáciája /1884/,mely a moszkvai Külügyminisztérium 

követutasitási könyveit és az ide beérkezett krimi-tatár 

Levelek korabeli /XV.sz»/ orosz nyelvű kivonatos fordi-

tásait tartalmazza. Mivel-ebből a korból nagyon kevés 
eredeti oklevél került elő, e mü külön figyelmet érdemel. 3  

A Krimi Kánság gazdasági életére vonatkozóan érdekes 
cikksorozatot irt F.P. Laskov /1887, 1889, 1897/. Cikkei-
hez orosz forditásban sok, addig még publikálatlan okle-
velet mellékelt. Hasonló.. tartalmuak V.D. Smirnov, a 
neves orosz Krim-kutató által orosz forditásban kiadott 
levelek /1913, 1919/. Vele lényegében lezárul az orosz 
Erim-kutatás történetének első korszaka, melyet a forrás-
közlés jellemzett. Megjelenik még F. Petrun cikke az 
ukrajnai  levéltárak krimi-tatár anyagáról /1928/, de az 



utána következő munkák már inkább összefoglaló,. fel- 
dolgozó jellegűek /S. Vahidov, 1925, 1926; S.E. Malov, 

1953/. 
Szinte az orosz forráskiadások megszűnésével egy-

időben kezdik el a több európai országok a náluk talál-

ható okleveles anyag publikálását. A már emlitett magyar-
országi kiadvány után hamarosan a lengyel orientalisták 
is jelentkeztek /T.Sowalski - J. Dutkiewicz, 1931-32/, 
majd a törököknél indult el a krimi-tatár oklevelek ku- 
tatása /A.  Battal, 1926/. Igen gazdag anyagot közöl a 
lengyel levéltárakból J. Korzeniowski /1934/  és  A.Z. 
Soysal /1939/,, A. lengyelországi oklevelek diplomatikai 
sajátosságaival Z. Abrahamowicz foglalkozott /1954/. 

Az isztanbuli levéltárakban végzett kutatásainak 

eredményeként F Kurtoglu, az első krimi kánok levelei-

ből közölt néhányat latin-betűs átivásban, facsimilék- 
kel /1937/. A cikket rövid bevezető egészíti ki. 

Filológiai apparátusánál fogva legjobban használ-

ható forráskiadvány A.I. Kurat könyve /1940/. A szerző 

az isztanbuli Topkapi Saray muzeumának anyagából az 
.Aranyhorda, a Krim és Türkisztán uralkodóinak leveleit 

közli. A könyv 10 iratot tartalmaz facsimilékkel latin 
és arab-betűs átírással, valamint mai török fordítások- 
kal. Jegyzeteiben Kurat összegzi a krimi-tatár okleve-

lek kutatásának addigi eredményeit. Munkája használható- 



ságát nagymértékben megkönnyiti az oklevelekben elő- 

forduló nevek és történelmi események magyarázata , . 

valamint a könyv végén levő mutató. 

Végezetül említem a Dán Állami Levéltárban talál-- 

ható tatár iratok ismertetését /Zetterstein, 1945/, 

amelyekről J. Matuz készitett feldolgozást /1964/. 

A most tárgyalásra kerülő 42 darab magyarországi 

krimi-tatár oklevélből eredetiben 29 maradt ránk. Közü-

lük 27 krimi-tatár, 2 pedig magyar nyelvű. Néhány okle-

vélnek a krimi-tatár eredetije mellett megvan korabeli 

magyar nyelvű forditása is, 13 oklevelet viszont csak 

korabeli magyar forditásából illetve Stilády-Szilágyi 

kiadványából ismerek. ezeket sem zartam ki munkámból, 

mert remélem, hogy eredetijük valamikor .előkerül. 4  

Az oklevelek nagyobbik része diplomáciai vonatko-

zásu és .Erdély  XVII. századi történetéhez ad értékes 

adalékokat, mig a kisebbik részt a tatárok által az 

alföldi városoknak adott menlevelek képviselik. 

2. Az oklevelek történeti háttere 

2.1 	Amint ez a szakirodalomböl5  jól ismert, a Krimi 

félszigetet és a Fekete-tengertől északra elterülő 

sztyeppét magába foglaló Krimi Kánság, az Aranyhorda 

utódállamaként, a XV, század első felében alakult 

meg . , Az első krimi kán, Haddzsi, Gira;6  halála utáni 



sorozatos trónviszályok7  megszüntetésére a krimi arisz-

tokrácia feje, Ininek8  mirza 11. Mebmed török szultánhoz 

fordult segitségért. Kérésére a szultán Mengli Girájt is- 

merte el kánnak és támogatására a Fekete-tengeren keresz- 

tül csapatokat küldött /Uzunearsili, 1944/. A támogatás 

fejében .Mengli. Giráj elismerte a szultán fennhatóságát 

/1475/. Az Oszmán Birodalomhoz azonban csak a kánság 

déli, tengerparti és természetesen leggazdagabb részét 

csatolták kaffai szandzsák néven. 9  Mohamedán vailásu 

államról lévén szó, a Krimi Kánság hűbéri kötelékei 

elég lazák voltak. A kaffai szandzsákot kivéve, a kánság 

megőrizte saját állami, katonai és közigazgatási szerve-

zetét. 1584-ig maguk választhatták a ként, aki  a hutbe és 

sikke birtokosa volt, vagyis az 8 nevét foglalták a pénte-

ki imába ás verték a pénzekre. 1584 után a szultán, a 

XVII. században pedig mér a nagyvezér jelölte ki illet-

ve váltotta le a krimi kánt, 1a  s a pénteki imát a szul-

tán nevére kezdték mondani, de a pénzeken továbbra is a 

kári neve szerepelt /Retovski, 1905/. Arra, hogy a krimi 

kén a szultánnak adót fizetett volna nincs elég adatunk 

de az ajándék-küldéstől ők sem voltak mentesek. A külü-

gyekben a kánság nagyfoku szabadságot élvezett, ha az 

nem állt ellentétben a Porta érdekéivel. 

A hübé ►i köteléket a katonai segitség adás jelen-

tette.  1484 óta támogatták tatár segédcsapatok a török 



sereget. A XVI. század elejétől kezdve a kán  a  ham 

járatba hivó fermán mellé czme baba "csizma-pénz" 

címen, a  hadjárat előkészületeinek fedezésére, a ' 

szultántól egy bizonyos összeget kapott /Uzuncarsili, 

1954. 111./2. P.  37/. A tatár sereg fizetsége az ösz-

szerabolt holmiból és az elfogdosott rabokból állott. 12  

A tatár hadat a .kán, a kalga, vagy a nureddin vezette.  

2.2 A  Krimi Kánságot a magyar történetirásban az Oszmán 
Birodalom függv,§nyeként tárgyalták azzal a kiegészités- 

sel, hogy itt léte még a törökénél is sulyosabb követ-

kezményekkel járt. Szekfü Gyula a pusztitás "harmadik 

eszközének" nevezi a tatár sereget, amely "1566-tél, 

de különösen a tizenötéves háborutól kezdve igen sürüen 

megtalálja az utat a Krimből Magyarország felé" /Hóman- 

Szekfü 1935, V. p.36./. Általánosan elterjedt vélemény 

ez, amely a XVI, század második feléhez, Szulejmán 
halálához köti az Oszmán Birodalom  hanyatlását és a 

tatár se;,édcsapatokfelhasználását. 

Pedig a XVI. század elejétől kezdve egyre gyak-

rabban Ott  találjuk őket a török hadjáratokban, éppen 
a Magyarország meghóditásáért vivott.harcokbanv A tö-
rök történetirók 1521-től kezdve  emlitik őket. 13  

A gyakori itt-tartózkodás során a lakosság és a 
tatárok között speciális kapcsolatok alakultak ki. 

"Kecskemét városa ekkor állandóan szolgálatban tartott 



néhány tatárt, akik a kóborló tatárokkal beszélni tud-

ván a városon kívül járó polgárokat kisérték" /Hónian- 

..Szekfü, 1935. V. pp. 36.38 •/• Ezeket a tatárokat ok-

leveleink "őrzőnek" /bekci/vagy a XVII. század vége 

felé latin eredetü terminussal "salagvárdának" /muJafiz  

au1lari/  nevezik. térzőket inkább Csak a nagyobb alföldi 

városok tarthattak, mert ellátásukon kivül a vele kül-

dött menlevél kiállitójának is fizetni kellett. Kőrös 

városa például, hogy a "tatár sereg részéről bántása 

ne történjék" 600 "oroszlánost" fizetett Iszmet Giray- 

nak /No.31/ A Gyöngyös városába küldött őrző, a menlevél 

mellé megbizólevelet is kapott /No.35., 56.1 A menlevél 

kiáliitását két esetben megindokolták: egyszer a tatár 

seregnek tett jószolgálatokért /N©.37/, máskor a szul-. . 

tán iránti hűségük miatt  vették védelmükbe a várost 

/No.38/. 

A lakosságon kivül a török hatóságoknak  is érdeke 

volt az őrök tartása, mert ellátmányukat ezen városok 

adójából kapták. Az egri török előljárók például Deb-

recen megkimélése érdekében levelet küldtek a tatár 

kánhoz, amelyet tizenhatan :írtak alá! /Fekete, Z. 

1925 p. 62/ 

Zrdélyben salagvárdákra csak akkor volt szükség, 

ha a tatárok azon keresztül vonulva csatlakoztak a tö-

rök csapatokhoz. Ilyenkor a tatár kán levelében előre 



figyelmeztette .a fejedelmet: "ha seregünkből oltalma- 

zó őrség kellene, a tatrosi uthoz embereiteket elküld-

jétek 	és aszerint hová kérni széndékoztok, elegen- - 
dő oltalmazó őrséget kijelölni és szétküldeni elható.-

roztatott.dolog" /No. 27/ A levél korabeli magyar for- 

ditásaiban salagvárdának nevezett, oltalmazó őrséget 

a fejedelem fizette. Feladatuk a fejedelem birtokainak 

védelmezése volt. 1683-ban 20 forint fizetést kaptak14  

/Szádeczki, B. 1911 p. 282/. 

2,3 	A török hódoltság következtében szükségszerüen 

kialakult magyar-krimi-tatár érintkel éseknek egészen 

más 

 

formája volt  Erdélyben. 	. 

Mind rdély mind  a  Krimi Kánság saj átos helyet 

foglalt el az Oszmán Birodalomban: a hübéri függés 

köteléke mellett megtarthatták területi és közigazga-

tási önállóságukat, egy ideig maguk választhatták 

uralkodóikat. Bitibéri kötelezettségeik altionban lénye-

gesen különböztek fani a vallási elöirásokbál szár-

mazott/: az erdélyi fejedelmek évi adóval tartoztak 
a szultánnak - ez a kánok esetében csak jelképes volt; 

aznig a  kán köteles volt a szultán parancsfa hadba száll-

ni és seregeivel a Porta érdekeit közvetlenül kiszol-

gálni, addig a katonai segitség kérdése Erdélynél sok- 

kal közvetettebben jelentkezett..l5 ' 

Erdély és a Krimi. Kánság követeik utján diplomá- 
ciai kapcsolbot tartottak.. fenn. Kölcsönösen látogató 
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leveleket küldtek egymásnak; 6  amelyben a kán /No.20/, 

a kalga /No.6,11/, a nureddin /No.18,27/ vagy a kén 

agája /No.21/, anyja /No.7/, testvére /No.39/ a feje- 

delem és a fejedelemasszony /No.41/ hogyléte felől 

érdeklődött, barátságáról biztositotta őket. A levél 

végén figyelmeztették a fejedelmet, hogy a szokásos 

ajándékokról meg ne feledkezzen. 

Bethlen Gábor fejedelemhez irt leveleikben té-

tel szerűen megirtók azt is, hogy mit kérnek:" Kérjük 

azon az felséges királyt, hogy minékünk két forgó ta- 

rackot, kik sutura járnak és Qgy ludtojásnyi golyóbist 

vetnek és messzire szolgálnak küldjön, melyeknél kedve- 

sebb ajándéktok nem lehet.,, ez mellett egy szép ke-
csit lovakkal és szerszámával együtt... és magunk fel- 
ségös és méltóságos személyünkért egy igen tisztessé-

ges fejedelmekhez illendő szép páncélt, merőt küldje- 

tek az levelünk vivő emberünktől"- írta Sabin Giray 
kalga szuitám 1625-ben /No.2/. Dzsanibek Giray kán 

1628-bari "négy jó lóval egy kocsi szekeret, a magunk 
számira egy lovat meg egy poroszkalovat, pénzt a 

szükséges kiadásokra, bársonyt és más finom szövete-
ket" kért /No.3/. A következő évben ujabb kivánság- 
gal állt elő:" A jó páncél és a kis kézi puska orszá- 
gunkban nagyon kedvelt. Megparancsolom, hogy jó pán- 

célokból és kis kézi puskákból kül_d < etek" /No.5/. 
A felsorolt ajándékokból egyben következtetni 



lehet arra, hogy mi számitott hiánycikknek a Krimen. 

Az  ajándékok  mennyiségéből és minőségéből itélve 

itt ténylegesen ajándékról és nem ajándéknak nevezett 

adóról lehetett szó. 

Az ajándék és az adó szempontjából figyelembe 

méltó a 2.sz. oklevél befejező része: "Végezetre az 

erdélyi fejedelmek az mi régi eleinkkel oly szövet-

séget tartottanak, hogy esztendőnként egymáshoz követe-

ket küldöttenek,  sőt  az mi Osiink, az üdvözült és emlé-

kezetes Gazi Giraj kán életében esztendőnként az er-

délyi királyok Ötöt ezer arannyal tartortanak, melyet 

az erdélyi követek fogyatkozás nélkül az mi fóngs 

tárházunkba beszolgáltattak, de  mindazoknál  az mi 

tU  mellettetek való szolgálatunknál érdem nagyobb, 

azért  várjuk,  hogy ugyanazon régi mód ős törv'ény sze-

rént az  Öt ezer aranyat, avagy annak adós levelét a 

mi kezünkbe küldjétek és ezt esztendönként az török 

császár  portáján levő kapikihajátoktól  várjuk,  vagy 
•• 

hogy székos lakóhelyetekből elrendelvén megkülditek 

azt a dolgot minékünk adjátok értésünkre". 

levél alapján fel kell tennünk a kérdést: vajon 

az erdélyi fejedelmek csak a Portának vagy a krimi 

kánnak is fizettek adót? Ha igen, egyes esetekben 

vagy esztendőnként fizették? A katonai támogatásért 

adták-e, vagy ettől függetlenül? 
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Az erdélyi fejedelmek valóban tudatosan törekedtek 

arra, hogy a kánság portai politikai befolyását 17  és 

katonai erejét a saját érdekükben felhasználják. Székely 

Mózes, 18  Bocskpy Istvén19 Bethlen István /No.8/ de kü-

lönösen Betliien Gábor fogadott tatár segédcsapatokat. 

Bethlen Gabor a.segitségért 1613-ban  5 ezer aranyat 

/No.2/, 1621-ben 10 ezer magyar forintot igért. A pénz 

mellől nem hiányzott az ajándék.sem.2°  

Nem találtam adatot arra nézve, hogy Gazi Giraj 

uralkodása alatt /1588-96, 1596-164,,,E akár segitség, 

akár valami más cinien Erdély pénzt adott volna a tatár 

kánnak. Az viszont nagyon is elképzelhető, hogy Székely 

Mózes valami hasonló összeget küldhetett Gazi Giraj 

kánnak, aki a katonai segitség mellett a szászokhoz irt 

fenyegető hangu levelével /Na.43/ erkölcsileg  is  támo-

gatta őt. Ezt az összeget aztán, hogy kérésének nagyobb 

nyomatékot adjon, Babi  a Giray esztendei adónak nevezte.  

Feltételezésem helyességének igazolására egy analóg 

példát tudok bemutatni. A .század vége felé az erdélyi 

fejedelem már nem azért fizetett a tatár kánnak, hogy 

jöjjön, hanem azért, hogy ne jöjjön be Erdélybe. Ez reng- 

des szokássá, mondhatni bevételi torráává vált, a krimi 

kárnak. Jöveteléről a kán, még Eéiy határából értesitet- 

te a fejedelmet:"a., és amikor az uralmatok alatt levő 

Erdélyi tartomány határát átlépjük - mivel azon átvonulna 

szükséges - a mi lovon közeledő felségünket hírül adó 
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jelen nemes és boldogságos levelünket 	elküldtük ... 

Most szükséges, hogy ti is, felségünk szép cselekedeté-

nek viszonzásaképpen hitségetek és őszinte barátságotok -

kötelezettségeként becses és válogatott ajándékkal a 

fentebb enlitett ... szolgánkat mielőbb nagyuri és .káni 

udvaromhoz visszaküldjétek, és hűségeteket és barátsá- 
gotokat igy kinyilvánitsátok" /No.25/. . 

A  félreérthetetlen célzásra Apafi tanácsosa Bethlen 
Elek két nap mulya a következő javaslatot terjeszti a 

fejedelem elé:" nekem kegyelmes uram vékony ceruzám 
abban a dologban az, hogy nagyságod méltóztassók.ujólag 

Bojér Simon uram őkegyelme által az tatár követ elméjét 
megpróbáltatni, ha valami módon az tiz erszény pénznél 
alább megalkuhatnék őkegyelme az követtel a kán részére, 
ha pedig, kegyelmes uram, ugyancsak megköti magát az 

követ, jobb az tiz erszény pénzt megigérni neki, hogy 

sem ezen menjen által, mert ha ezen megyen által, bi-

zony nem annyi kárt vall miatta az ország ..., és jöven-

dő időre ezen mostan neki adandó ajándékot esztendei 

adónak nem tartja. /az mint Bethlen Gábor hadakozásának 

idejénehonoráriumot küldött neki, az Rákóczi-fejedelmek 

idejében ötcinest szokott esztendei adónak nevezte vol-

na, hogy annuatim Erdély tartozik neki azt megadni/" 
/TMTE VIII. p. 321/. 	. 
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Sahín Giraj tehát Bethlen Gáborral - ugyanugy 

mint a későbbi kánok a Rákóczi fejedelmekkel - azt 

akarta elismertetni, hogy a katonai segitségért já- 

r6 pénz ne csak áákalmi, hanem rendszeres, Övenkén-

ti legyen.  Mint  látjuk, a krimi-kánoknak ez a törek-

vése nem járt eredménnyel. 

Az erdélyi fejedelemnek nem mindig sikerült elhá-

ritani a tatár sereg átvonulásával járó veszélyt. 

1682-ben Apafi Mihálynak a kánhoz küldött követét a 

következő ürüggyel utasították el: "Azt kértétek"-

irta Ahmed, a kán agája - "hogy ne menjen át Erdélyen, 

hanem a Duna mentén vonuljon fel. Ezen kérésetek u- 

runk elfogadta, de két nappal követetek ideérkezte 

előtt a felséges és boldogságos nagyvezértől is egy 

Bekir nevű aga levelet hozott ., melynek tartalma ez: 

Talazinnál  átkelve &'dólynek tartson, Brassón, Jenón, 

Szebenen és Szolnokon átvonulva a Budával szemben  le-

vő Pesti  sikságon találkozzunk - jelezte. Miután állo-

másról állomásra kijelölt deftert küldött, ez okból 

más uton menni  lehetetlen, kénytelenek vagyunk l ráélyen 

átvonulni.... Ez alkalommal, hogy kérésiek nem telje-

sült ne bánkódjatok. A  Porta  parancsára kelünk utra 

ezért másfelé vonulni a parancs ellenére van. Az pedig 

tilos" /No.23/. 



A fejedelemnek nem maradt más hátra, mint eltor- 

laszoltatni a hágókat, de a tatárok ennek ,az'ellensze-

rét is megtalálták. Mielőtt elindultak volna parancsot 

küldtek .a fejedeleminek az utak kijavitására, és ennek 

ellenőrzésére saját embereiket is kiküldték. A tatárok 

főleg két hadi utat használtak: a Tatros és a.malazin  

/Telesjenu?/ folyó völgyét. "A tatrosi utat megvizsgál-

tuk, s azon kiviül, hogy azon az iszlám katonáinak át- 

vonulása nehéz dolog lenne, a Magas Porta részéről is 

az iszlám seregnek felvonulása ás uti iránya a talazi-

ni uton parancsoltatott meg" ezért a "Talazin folyó ut- 

jainak ki j avitásra szoruló helyeit miután j ő3, megvizsgál-

tattad és kijavittattad, az.utmegszemiél`ésére küldött 

szolgánkat egy percig se késleltesd és ne tartóztasd" -» 

irát3a egy évvel később Murád GiráJ kán Apafinak, . /No. 

28/. Ugyanakkor Ahmed aga biztositotta a fejedelmet,,_ 

hogy "Es a dicsőséges Albh is ugy akarja, amikor Erdély-

országba érünk ., . a szegény rájáknak a tatár sereg részé- 

ről bántódásuk nem lesz, mert ez ügyben megfelelő f5.- 

gyelmeztetés és szigor történt. Falvaitokat és városa- 

fitokat semmilyen módon igazságtalanság nem éri". /No.26/. 

A tatár had élelem nélkül jött, ezért az volt az 

érdeke, hogy a lakosságot a helyén találja,,.akiktől 

élelmet, takarmányt szerezhetett. Ezen a  fejedelmek  ugy 
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próbáltak segiteni, hogy megigérték, minden szállás-

helyre /konak/ elegendő élelmet szállittatnak, csak 

kiméljék a föld népét /TMTE III.p. 327/. Egy ilyen 

szolgálatról tudósit Murad Giraj kán levele 1683-ból: 

"Alattvalóitoknak szükséges békességért és biztonságért 

a barátság alapján, a hadi utra felséges udvaromhoz 

kinevezett, 68 jelen nagyuri levelet vivő boyarotok, 

valóban elegendő élelmet hozatott, győzedelmes sere ,  

gemben levő igazhitü katonák irányában jóakaratét és 

jószolgálatait mutattai Magát a jólneveltóóg és méltó- 

ság szerint viselte, parancsolatotok és utasitásotok 

bármi is volt, amint a szükség kívánta véghez vitte. 

Veletek, barátunkkal és a már emlitett bayarotokkal 

amint ez illik is elégedettek vagyunk" /.N©.29./. De a 

tatár sebeget minden kedvezmény és a kán szigoru 

telései ellenére sem lehetett fékentartani. 21  Ha a 

fejedelem birtokait megkimélték isa , a lakosság kény- ,  

telen volt életét és termését a maga módján védelmezni. 

Az 1683-as hadjárat alkalmával elszenvedett vesztesé- 

geket Ahmed aga leveléből ismerjük: "amikor mi Erdély- 

be bejöttünk és Szeben várának náhiéjébe értünk, mint-

egy 20-30 tatár elhint és jónéhányat megöltek. Belgrád. 

/Gyulafehérvár/ határához érkeztünkben 200 emberünk 

tünt el. Sőt amikor Fettah eselebi és Abdulgaffar 

cselebi vezetésével mintegy 50 ember élelemszerzés 
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végett buzit és hajdinát venni a falvakba és városok- 

ba mentek, mindnyájan elvesztek, egy ember sem jelent-

kezett. Amikor a kolozsvári. Pár náhiéjébe érkeztünk, 

néhányat, akik a kertekbe gyümölcsért, másokat, akik 

élelemért mentek, megölték. Ezen kívül seregűnk végé-

ből nyolc embert nyilt erőszakkal elfogtak és elvit- 

tek" /No.30/. 	 . 

Emberek elhurcolása, rabok összefogdosása nem- 

csak tatár "sajátosság volt /No. 12. Szakály, 1973./ 

3.. Rabért rabot lehetett kapni, magyar rab pedig volt 

jócskán a Krimién. II. Rákóczi. György lengyelországi 

hadjárata idején /1657/ jóformán az egész erdélyi se-

reg krimi-tatár rabságra került. magát a fővezért, 

Kemény Jánost, akkor fogták el *  amikor az erdélyi tá-

borból kijöve a kánhoz ment "békességet tractálni" 

/No. 11/. A nemesség jó része- nagy családi áld-oza-

tok árán -- hamar ki tudta fizetni váltságdiját, 23  de 
még tiz év multán is sokan lehettek ott, akiknek 

felkutatására Konya Bálintot küldte Apafi Mihé /TMTE 

VI. p. 430/. Konya Bálint tizennyolc rabot váltott 
isi az örményektől kölcsön kapott pénzen /No.15/, 

melyet többszörös sürgetésre /No. 14,15/ 5 év mulya 
fizettek vissza /TMTE VII.pp. 174-76/. 

"Iz a lengyel hadjárat, s ez a tatár rabság ép-
pen olyan volt Erdélyországba nézve, mint a mohácsi 
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vész Magyarországra nézve" állapitotta meg Deák 
Ferenc /1885, p. 580/. A nagy emberveszteségi  a 
felemelt adó #  az Erdélyben duló tatár hadak el-. . 
pusztitották az országot. Rákóczit a Porta levál-

totta 
 

 és utasitotta a rendeket, hogy válamanak ma- 

guknak uj fejedelmet. IV. Meheted Giraj kán sem mu-
lasztotta el, hogy levelében a Porta iránti bűségre 
intse és hadaival megfélemlítse a rendeket/No.. 10./. 

A három nemzet képviselői nehéz helyzetbe kerültek: 

az ország főnemesei közül jónéhány tatár rabságba 

esett, a leváltott II. Rákőczi György a maga meg- 

választtatásán serénykedett, a Porta ellenjelöltet 

állittatott. A helyzet szorultságára jellemző, bogy 

a rendek a kán által fogvatartott Kemény megválasz-

tósát is fontolgatták. 

2.4 	A magyar historiográfiában először Kemény János 
fejedelemsége kapcsán merült fel az erdélyi és Krimi-
tatár kapcsolatok vizsgálatának igénye.24  Reményt 
azzal vádolták, hogy a kán segitségével akart magának 

fejedelemséget szerezni, Szilágyi Sándor szerint: 
"Kemény Jánosnak volt' reménye,. bogy  őlnyerbeti a 
fejedelmi kornyétát, s e célból a tatár kán fia feje- 

delmi öltönybenTettgovist alá hozta, honnan ő szep-
tember elsején /1658/ Szigetby Pétert azon utasítás 

sal, hogy megválasztása mellett működjék, az országba 
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' ádte" /Szilágyi, S.  II. 1866 p. 275/.  Ez a XVII. 

századi Erdélyben mérnem lett volna ujszerii, hiszen 

nem először segédkezett volna törők-tatár sereg a 

fejedelem behozatalánál. ide Kemény János esetében 

oly nagynak dint a veszély ., hogy fiát, Ferencet aki 

apja kiszabaditásán fáradozott, a szászsebesi ország 

gyűlés elé hivatták, és azzal vádolve, hogy nem csak 

szabadságot, hanem fejedelemséget  is akar apja számá-

ra a krimi kánnál szerezni, hűtlenség vádjával házát 

elkobozták /BOE XI. p. 283/. Pedig Kemény levelei és 

egész viselkedése is cáfolta ezt. Nem őskart a kán 

révén fejedelemséghez jutni ehhez tehetsége és a 

Rákócziak idején betöltött közéleti szerepe is elegen- 

dő tekintélyt biztositott volna hanem a kén akarta 

általa eddigi befolyását az erdélyi ügyekbe megnövelni. 

Ezért nem adja át a Portának Keményt, bárhogy is sür-

getik Isztanbulból. 

Kemény János megválasztásával járó esetleges kö-

vetkezményeket az erdélyi rendek hamar felismerték. 

Barcsai Ákos írja Keménynek Bahcsiszerájba az 1657-es 

fejérvári országgyülésrőlV "Az fejedelem választás- 
ban pedig nagy discurzus volt, s járt Kegyelmeden is 
az eméjek, s abban három kiváltképpen való akadályt 
találtanak. 1/ Nagy summa pénzen kellene kiváltani, 
2/ jövendőben az tatár is beleelegyednék az fejedelem 
választásban, 3/ félvén sok késérői is lennének Ke- 
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gyelemednek" /EWE XI. p. 331/. Ezt Kemény is tudta 

és leveleiben hűségéről biztosította a fejedelmet 

és a  rendeket: "Az  Isten meg ne szabaditson, ha uram 

s hazám ártalmára való dolgokban igyekezem, de ha 

énvelem kereskedést kezdenek inditani, esztendőnkint 

nem egyszer őnagyságát és az országot sancoltatni, 

s azomban az sanyaruságot vélem is meguntatni, Isten 

és világ előtt oka nem lésnek" /Kemény, J. 1959 p. 

373/. Kemény következetesen tartottam magát ehhez. 

Amikor 1658-ban Erdély megbüntetésére indulva a kása 

be akarta vinni. "kivánságukra nem léphetvén nehezte-

léssel és vasazással maradék el" - irja Kemény /1959 

P.  385/. Hogy a bir igaz volt, azt a nagyvezérnek a 

rendekhez küldött követe bizonyítja, aki felh3.vta 

őket, hogy siessenek jenei táborába, mert a kántól 

támogatott Kemény helyett, ő Barcsai Ákost akarja 

fejedelemmé tenni /BQE XI .. o.33/. 

Mi rejlett e mögött az üzenet mögött? Két személy 

rivalizálása vagy az Oszmán Birodalom tekintélyének meg-

őrzése? - ma már nehéz lenne eldönteni. Világosan ki-

rajzolódik viszont előttünk a krimi  kánok külpolitiká- 

jának azon törekvése, hogy az Oszmán Birodalom árnyé--

kában a birodalom többi hübéres államaira /beleértve 

Moldvát és Havasalföldet is/ a saját befolyását kiter- 



jessze. Mindez a törökök uralnának következménye volt, 

de a befolyás erősségét mindig a kára személyisége és 

az erdélyi politikai viszonyok által teremtett lehe-

tőségek határozták meg. 

A magyarországi krimi-tatér oklevelek paleográfiai és 

diplomatikai sajátosságai. , 

3.1 	Az iratok paleográfiai és diplomatikai tanulmányo- 

zásának előfeltétele az, hogy lehetőleg minél több ere- 

deti forrással vagy forráskiadvánnyal rendelkezzünk. 

Sajnos nelcsak hogy a krimi--tatér, de még az oszmán-

török forrásanyagról sem mondhatjuk el, hogy kellő szá-

mu és szinvonalu publikáció látott napvilágot. Nem vé-

letlen tehát, hogy az első paleográfiai munkák egészen 

századunk huszas éveiig várattak magukra /Kraelitz, 

1921; Fekete, 1926/, s a mai napig  sem  készülhetett 

azokat meghaladó, jobb munka. A legutóbb megjelent 

diplomatikai kézikönyv is /Reyc3ann--Za j ac zkowaki, 

1968/ elsősorban bibliográfiai áttekintést nyujt. 
A krimi-tatár oklevelek diplomatikai sajátossá-

gairól - tudomásom szerint - ezideig semmiféle össze- 
foglalás nem  jelent meg. Ennek fő oka, hogy nagyon ke-
vés eredeti oklevél maradt ránk, s ezek nagy része a 
kutatás számára még ma  is hozzérhetetlen. Bár az 
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Oszmán-török okleveleket tárgyaló munkák röviden meg--

emlékeznek a krimi-tatár iratok jellegzetességeiről 

is /Fekete, 1926 p. Reychmann-Zajaczkowski,1968 pp. 

152-158/, megállapitásaik szüksógszerüen hézagosak s 

nem egy esetben kiigazitásra szorulnak. Mivel munkánk 

a a arorazá i krimi-tatár oklevelekre korlátozódik, 

azok paleográfiai és diplomatikai sajátosságait, csak 

mint a  krimi-tatár  diplomatikai gyakorlat egyik össze-

tevőjét tárgyalhatja. Ez azonban kiindulópontja lehet 

egy teljesebb diplomatikai áttekintésnek. 

3.2 A 	A krimi  kánok kancellárima. A krimi-tatár kancellá- 

riai gyakorlatról közvetve, az oklevelekből tudunk magunk- 

nak képet alkotni. A krimi kánok az erdélyi fejedelmek- 

hez irt leveleiket yarli -*nak nevezték. A yarli  eredeti 

jelentése "egy feljebbvaló parancsa az alatta állóhoz" 
/Clauson, 1972 p.966/, később !'parancs, rendelet" érte-

lemben használták. Az oklevelek yarli  elnevezése az 

Aranyhorda diplomatikai gyakorlatából került át a krimi-

-tatár levelekbe. Az oszmán-török kanc011ária is hasz 
hálta /Arat, 1939/ 0  Az Aranyhorda és a Zrimi Kánság 
uralkodói a török szultánhoz irt leveleiket nem yarli.- 

nak, hanem bitik-nek nevezték, melynek jelentése. 
"inat, levél" és az oszmán-török kancelláriai gyakor-

latban a felséglevélnek /name hümayun/ felelt meg. 



A kancelláristák feltehetően formakönyvet használtak, 

mert a levelekben sok az azonos vagy hasonló fogalma 

zásu rész. Az iratok külalakjára ügyeltek, az összes 

oklevélben csak egy áthuzást találtam /No.39:6/. Az 

irat hitelességét bizonyító tupát egy külön személy 

rajzolta fel ,. Mivel a No. 9 levélből hiányzik a ttuTra 

/bár a helyére oda van írva: tua/ és a pecsét, ezért 

ezt a levelet másolatnak kell tartanunk. 

A diplomáciai érintkezésnek nem volt hivatalos nyel-

ve. Mindig azon a nyelven irtak, amelyet az illető ország-

ban le tudtak fordittatni. Igy például a XV. században a 

lengyel királyhoz latinul és olaszul irtak, az orosz cé-

rokkal a krimi-tatár nyelv északi, kipcsakos és a kazáni 

tatárhoz közelálló dialekiu sóban leveleztek. Az erdélyi 

fejedelmekhez leveleiket egy erős oszmán-török hatást 

mutató déli krimi-tatár nyelvjurásban irtók. Debrecen 

városának 1596-ban, /N0.1/ Kemény Jánosnak pedig 165 7-ben 

magyar nyelvű levelet küldtek /No.11/. A leveleket - idő-

rendi sorrendbe szedve - a következő követek vitték: 

az erdélyi feledelemhez 	a krimi kánhoz 

1598 Bernárdffy János 

1599 Torma Kristóf, óvári István 
16©1 Kornis Miklós 

16P1 HMr a  s z t o.7.R. Balázs 
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1625 Szefer aga 

1628 garagöz Hajji 

1629 Han'i Qaragöz 

1630 Mehmed 

1657 l3oroberg - Ali /?/ 

1662 Jakob 
, 

1668 Abdurraiiaman 

1674 Belahir mirza 

1676 Abmet aga 

1678 Mehm.ed 

1679 Abuihayr 

1680 IIrös Sah /?/ 

1681 Murtada aga 

1683 cAbdulfettah 

1683 Mustafa aga 

1683  Adu aga 

1621 dec. Pető Farkas 

1624 Béidi Kelemen 

1632 Angyalossi Mihály 

1655 Székely István, Ráoz Gergely 

1657 Balogh Máté 

1668 Konya Bálint, Cserei György 

1682 Nagy Is tfán 

1683 Rabos Gábor 

1688 László Balás 

1693 Sándor Gáspár, Horvát Ferenc 

1705 Bay Mihály, Pápay Gáspár 

3.3 	Az oklevelek külső sa :-iátosságai  

A  magyarországi krimi-tatár oklevelek a sok háborus 

viszontagság ellenére jó állapotban maradtak fenn. Anyaguk 

sárgás szinü vastag papir, melynek belső része, ahová az 
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irás került, fényes mázzal van bevonva, mely fehér 
fényt ad a papirnak, s ezáltal olvashatóbbá teszi a 

ráirt szöveget. A papirosok átlagos nagysága 40260 
cm. A korai oklevelek és a városoknak adott menleve-

lek kisebbek. 

	

3.31 	Viz:eyük általában két egymás fölé helyezett fél- 
hold, illetve ennek csillaggal, latin hetükkel /No.  37 
vagy stilizált tulipánnal kiegészitett változata /No.1/. 
A levelek margója mindig tiszta, kivótei a No.9 irat, 
ahol a margón korabeli magyar bejegyzést találunk. 

3.32 	A diszités.  Az oklevelek megirásához fekete tintát 
használtak. A kán és a kalga okleveleire a tinit  és a 
sózümüz fomulát legtöbbször arany tintával rajzolták fel. 

Deviet Giraj szultán levelét /No.6/ szimmetrikusan el-
helyezett, kb. 5 mm. átmérőjü, arany tintával kifestett 
körökkel diszitették. A kán Okleveleit, valamint az 

agák kézjegyét aranyporzóval hintették be, ennek tintá-
ba ragadt nyomai tisztán láthatók. 

	

3.33 	A pecsét.  Pecsétet minden eredeti oklevélen tali-- 
lunk. A kán és a Giraj család tagjainak pecsétje körte-
alaku volt, melyet hegyes végével fölfelé, balfelől a 

25  levél végére nyomtak.Devlet Giráj magyar nyelvű le- 
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velére /No. 1/ a pecsétet a bal felső sarokba ütötték, 

a kán nővérének szintén körtealaku pecsétje pedig az 

oklevél hátlapjára került. /No. 39/ A káni pecsét kö-

zepére bevésték a Giráj család Ősi tanigájának / t,/ a 

jelét is /No. 3,5,19,20,25,27,28,29/. A szokástól el-

térően téglalapalaku pecsétet találunk a No. 35,36-os, 

szenet Giráj által Gyöngyösnek adott oltalomlevélen. 

A kánagái ellipszis alaku pecsétjeiket az irat hét- 

oldalára ütötték, rajtuk virágornamentika között a 
tulajdonos neve /No. 21,23,26,30/, esetleg a névvel 
együtt jelmondata is olvasható /No.4/ 

3.4 	Az iristims. A magyarországi krimi-tatár ok-. 
levelekben az arab irás több százra tehető véiltozata 
közül a divani-t használták„ Az oszmán-török kancellá-
riai gyakorlatban ez a magasabb hivatalok irástipusa 
volt, valószinü, hogy oszmán-török hatásra terjedt 

el a Krimen. Fő jellemzői: az elif végét kissé balra 

/J/,  a mim végét erőteljesen jobbra kanyaritótták: 
/e/ a dal-t a waw-hoz hasonlóan, csak nagyobb fej- 

jel irtók /9/.  A szóvégi te, fe és gaz-ra a pontot 
nem tették ki i  hanem a betü végét kissé balfelé el- 
hozták io ti/, A riaa irástipus mintájára, különösen 
a századvégi iratokon, a kettős illetve hármas diakri 



tikus pontokat egy ékkel jelölték /5e-6 	-  

A  hossza magánhangzókat plene kiirták  e 	fel 

wav- val és aa-va1, a rövid magánhangzók jelölése tel-  
jesen következetlen. Általában nem tették ki a diakri- 

tikus jeleket /fatha, kasra„ damma, sukun/. Kivétel  

ez alól . néhány földrajzi név/ pl . ~,Í "Erdély;  No. 
21, 26,, seben  "8zeben" No .26/, és egy-egy nehezet-  
ben olvasható szó /pl. az egész No.3-as iratban egyet- 

,..  

len egy szóra tették ki a diakritikus jeleket (.j jj,j ,  

Os  még igy sem sikerült elolvasni/.  

Az arab eredetü szavakban a kettőzött  mással 

hangzót jelölő sadda /-/  szintén következetlenül  
hol ki van rakva, hol nem.  

Néhány° esetben, főleg török szavakban a  szűkez-  
dő elif-re kiteszik a hosszuságot jelölő maddá-t is  

/pl. chJ ~ alip "vevés" No. 3:10 $  7) e  1 adj "em-

berek; no.  23:8, y Iu "keserüsóg" no. 30:.3/.  

Ahmed aga leveleiben /No, 21, 23, 26, 30/ az  

egyébként plene kiirt elif-ek fölött függőleges kis  

vonalkák még külön jelzik a hosszuságot.  

3.5 	Diplomatikái salátossáok.  A magyarországi  

krimi-tatár oklevelek általában a  következő  egységek-  

böl épülnek fel:  
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Bevezetés  

invocatió, tupa, sözümüz-formula,  intituláció, 

inscriptió, salutatió  

Tárgyalás  

narratiá és dispositió; sanctió és corroboratió  

Befejezés  

datatió, locus, miihür. 

3.51 	Az invocatió /dagit/a levélnek felső részén, 

körülbelül középütt található, és legtöbbször egyet-

len egy szó, az egyesszám 3. személyü arab személyes 

névmás hüv "Ő /t.i. az Isteni". Néhány esetben 

még ezt is röviditik és csak kezdőbetüjét írják ki.  

Szokás volt a szót különféle jelzőkkel kiegésziteni:  

Rüvc ,-,1 macin el mus ti-'l mu.ni "Ő a segitő, az ado-  

mányozó, a gazdagitó"/No.3/ vagy Eűve-'l ha 	"6  

az Isten" /No.20/. 

Okleveleink kőzül két esetben /No. 21,39/ a 

hity mellett hosszabb, ünnepélyesebb da~ formulát  
használnak. Ilyenkor Csak a hüv kerül fölülre, s a  

hosszabbit résszel már maga a levél kezdődik. 

Az invocatió után a cimzett rangjának megfele-

lően körülbelül a papir fele üresen marad. A  kán, a  

kalga és a nureddin okleveleinek esetében ezen üresen  

hagyott rész jobboldalára rajzolták fel  
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3.52 	monogram-szerű aláirásukat, a to rá t. Az oszmán- 
török szultáni iratokon a turra volt az egyetlen, az 

az irat hitelességét bizonyitó jel. A krimi kán, 

a kalga és a nureddin leveleit a turá-n kivül 

még pecséttel is ellátták, vagyis kétszeresen 

hitelesitették. 
Az uralkodóház többi tagjai, akiket tura  

nem illetett meg, pecsétjük fölé vagy a pecsétre 
ráir- ták sah,  "igy igaz, láttam". Egy esetben a 
kan oklevelén is hasonlót találunk /No.28/. A 
kán főtisztségviselői szintén ezt a hitelesitő 
formulát használták. 

Valósziuü, hogy  a $ami gyakori használata so-
rán  alakult ki az a speciális aláírási mód, mely 
formájára hasonlit az oszmán-török főtisztvise-

lők pencé-jéhez /jelentése 'karom, mancs"/ $  de 
sokban el is tér tőle. Ha jói megfigyeljük láthat-» 
juk, hogy Mebmed Sah aga levelén a hitelesités, 
a sa, még az aláirás alatt van, /No.4/. Ali és 
Ahmed aga századvégi levelein viszont pontosan 
forditva, az aláirás fölött található a sabb., 
mégpedig erősen stilizálva. Első pillantásra a 

penté-éhez hasonlit, de azt a levél jobboldalára, 
a margóra, az első sorok felé döntve szokták fel- 
rajzolni, a krimi agák iratain pedig mindig a 
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levél bal alsó sarkában találjuk. A  penge  tartal-

mazta a  levél kiállittatójának nevét, mig ez a  

krimi-tatár leveleken a stilizált hitelesitö  for  

mula 4144/alatt található és vele égyütt egy deltoid.  

szerű alak ,atot alkot,  

3.53 	Tipikusan krimi-tatár diplomatikai  sajátosság  

okleveleinken a só üz "szavunk, parancsunk"  jelen-. 

tésü formula használata. A mi forrásainkban Csak a  

kan, a kalga és a nureddin levelein, szerepel, más  

forrásokban viszont /Fekete, 1957/..Zasználata álca-'  

lápos. A turá-tea kicsit balra, a levél közepére  

szokták felrajzolni.  

A szakirodalom /1ycbmann-Za j ac zkowskí, 1968  

p+ 154/ a sözümiz  "szavunk" formula használatát  

Timur lenk birodalmának diplomatikai gyakorlatára  

vezeti vissza, ahonnan később átkerült a grúm, örmény  

ós perzsa iratokba is /Fekete, 1957/; Valószinü azon-

ban,  hogy még korábbi eredetű, mert a mongol kánok  

leveleiben a sözümüz  formula mongol megfelelője gyak-  

ran előfordul. Például Arpn  kán 1289-ben Szép Fülöp,  

francia királyhoz irt levele igy kezdődik: Arpin üge  

manu "lug  /kán/ szavunk".  A  mongol diplomatikai gya-

korlatból aztán törökre leforditva egyfelől az  

Aranyhorda és utódállami, másfelől az Ilhánok okleveleibe  

is behatolt.  
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3 .54 Ezzel tulajdonképpen elérkeztünk az első sorok- 
hoz, melyeknek tartalma alapján okleveleinket 
három csoportba tudjuk besorolni: 

1. intitulátió 

2. inscriptióval 

3. egyszerü bevezetéssel ke zd ődő oklevelek.  

3.541 Okleveleink közül a No. 3,20 a kán; a No.4, 21 
a kél agája; a No.7 a kán anyja; és a No.39 a kán 

nővérének levele kezdődik intituláti8-val, vagyis 
címeik felsorolásával /conven/. A kán agája, anyja 
és feleségének aunvan-ja kettős összetételű: elő-
szőr felsorolják a kán cimeit, majd ehhez saját 
cimeiket hozzáfüzve nevezik meg magukat. 

Az oszmán-török szultáni oklevelekben a szul-
tán cimeinek felsorolását gyakran az egyesszám 
első személyű török személyes névmás vezeti be: 
ben ki "én, aki...". A krimi-tatár oklevelekben 
a felsorolás egyesszám 3. személyben történik 
/No.3/, vagy a cimek felsorolása után, értelmező-
ként tészik ki az egyesszám 3. személyei személyes . 

névmás kipcsak-török m /No.20:4, No.21 :7/, 

vagy oguz-török ben /No. 39:5/ alakját. 
Mivel az intitulátió az évszázadok folyamán 

meglehetős állandóságot mutat /yö, az Aranyhorda 
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és az első krimi kánok okleveleit Kurat, 1941/ ezért  

benne igen sok a régi nyelvi és diplomatikai sajátos-  

ság . (rződö t t meg /1d.3:4,6/: Uluiorda ve uluT yurtn1z  

Dent-z ca.n1 taht-i !~s rimn1 o' olni ssal • olna  

ta ara cerkecni ulu •adisahi bollan Feridun-i  

Keyhusrev-qadr sacadetli ve Ázametli Janbek Giray  

han... "A nagy ordó-nak, nagy yur t--nak, a ]  

Qicaa--nak, a Krim trónjának, a jobb és balszárnynak,  

az összes tatárnak és az összes nogajnak, a tat-nak  • 
és tavTac-"nak meg a hegyek közötti cserkeszeknek  

nagy padisahja a Keyh©srev-rangu Feridun, a felséges  

és hatalmas Dzsanibek Giráj kán"  

Dzsanibek Giráj cu 	ja jól mutatja, hogy a  

krimi kánok magukat az Aranyhorda örököseinek tekin-

tették. Erre utal a cimeikben szereplő bent-i Qfcaq  

vagy Deflt-i Q.pcaq "a Kipcsak Puszta", mely az Arany-

horda törzseinek az Irtistől a Dnyeszterig terjedő  . 

nomadizálási területeinek összefoglaló neve volt.A  

Giráj dinasztia még tovább, egészen Dzsingisz kánig  

vezette vissza származását, erre okleveleink közül  

egy esetben utalnak: "Mi a Felséges Csingip Han  

eleiben illő..." /No. 40/. A kan cunvan-ja nemcsak a  

fennhatósága alatt álló népekről tudósit ., hanem a  
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kánság katonai /9 gol "jobbszárny", sol aol "bal-  

szárny" /beosztásáról is. A XV.  századi krimi-tatár  

oklevelek  cunvan- jaiban /Kurat, 1941 p. Berezin,  

1851, 1872, Grigorjev, 1844/ nyomon tudjuk követni  

a további katonai egységeket: t ümen 10000", m  

"100.0", zga "100", on "10". E1nek, Dzsingisz  kén 

által is használt 10-es rendszerű katonai beosztás- 

nak, a XVII. századi krimi--tatár oklevelekben már  

csak eltorzult, lefordithatatlan nyomai  maradtak:  

y iz on Ui hal .gitii9 /No. 20/ vagy yüz on bil  tümen ;i.n~ 

/No. 21/.. 

A kánok cunvan-.ia előtt néha a latin nyelvü  

oklevelek formula devotionis-ának megfelelő hála-

formula  találunk: Allah-i tebarek ve ta cali hadretiniz, 

cavn ve c inayeti birlen..  "A végteaniil tökéletes és  

dicsőséges Allah kegyelméből és segitsége által...  

/No. 20:3/. ravel  a török oklevelekben eredetileg  

hálaformula nem volt, Fekete Lajos /1926 p./ a hála-

formula kialakulását a nyugati diplomatikai gyakorlat  

befolyásával magyarázta. Krimi-tatár okleveleinkbe is  

vagy közvetlenül a nyugati, vagy közvetve, az oszmán-

-török iratokból kerülhetett át.  

3.542 	Az inscriptió-val, vagyis a cimzett cimeinek fel-  
sorolásával és megszólitásával /elkab/ kezdődő  okle- 
velek képezik forrásanyagunk nagyobbik részét. A kéri  
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a kalga által küldött levelekben arab-perzsa  szavak- 

ból  álló elkab-ot: Qudvet-2. ümera el millet-ül  

mesihiyye ve cumdet-ül köbara et-ta'ifet-ül  

cisaviyye garindaé3.m Betlen Gabor giral-i devlet  

íatimal..,  " A messiási nép emirjeinek eszményképe, 

a jézusi felekezet nagyjainak jelese, testvérem, 

Bethlen Gábor, a szerencsés király..." /No. 6/; 

mig a kán agájának leveleiben egyszerübb, közvet-

lenebb megszólitást talákunk cizzet-medar meveddet- 

gárar sadagat-licar dostumuz  c irat hudurla  r5.... 
"Dicsőséggel övezett, jóakaró és hűséges barátunk, 

a király önagysága..." iNo.30/. Az inseriptjó-ban 

néha a cimzett nevét vagy rangját kiemelték és az 

első sor fölé írták /No. 8, 24, 30/ 

Inscriptió-t és intituláció-t együttesen csak 

5 levélben  /No. 3,4,20, 21,39/ használtak. 

3.543 	Mind a kettő hiányzik viszont az alföldi váro- 

soknak adott menlevelekről .. Ezeket többnyire egy 

mondat vezeti .be: Bacit-i tahrir-i emr.-i serif-i  

suu1taa bu dir ki... "A nemes szultáni parancs meg» 

irásának oka az, hogy..." /No. 30/ .. 

3.55 	A küldő és a cimzett rangjainak felsorolása után 

a nyugati oklevelek salutatió*jóhoz  hasonlóan áldó- 
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formulák következtek //.  Más  áldóformulát hasz-

náltak a mohamedánok és mást a keresztényekkel szem-

ben.  Krimi-tatár iratainkon a duca-k megegyeznek az 

oszmán-török levelekben használatos formulákkal. 
Zide Quciretihu "növekedjék méltósága" kivánták . a 
mohamedánoknak, hatmet avagibu . bi-1-hayr  "/élete/ 
végződjék jól" vagy "érjen jó véget" « ► irták a ke-
resztényeknek. 	 . 

3.56 	Az áldóformulával befejeződik a levél protokol 
része, és a narrátió-.val elkezdődik a tartalri. rész. 
A narrátió /napi vagy ibll/ megokolja az irat ki-
állitásának körülményeit. Ez lehet egy egészen egy-
szerü bevezető mondat: bacd el selam io lam-•i yarl11-i 
serif muhabbet-en,am bu dir. ki... "az üdvözlés után 

a barátságos végzídésii, nemes yarl'iT értesitése az, 
hogy..." /No. 6:4/, de lehet egy, a cimzett hogyléte 
iránt érdeklődő hosszabb formula is, mely a krimi-ta-
tár  oklevelek egyik sajátossága: erbab-i imana olan  
meveddet--i ihtisasi+lz sebebinden zahir ve mütebadir 
olur ibl ile hal ve hatirlaz'i !ab.&i mi siz ve hos 
mi siz di sor anizflizdan so ra inha olunur ki... 

"Az ii,azhivök iránti őszinte odaadásotokból követke-
zik, hogy miután e közléssel hogylétetek felől érdek- 

ladve - hogy vagytok? jól vagytok-e? - kérdeztük tud- 
tul adjuk..."  /No. 26:4/. 



3.57 	Miután a narratió  bevezette az oklevél tartalmi  

részét, elkezdődik az ügy érdemi tárgyalása, a dis-.  

posi.tol  /hükm, emr/. Ezt_ néha a buyu-rdum  kJ...  ._. 

megparancsolom, hogy" formula vezeti be /ÍVo. 3 :8/.  

Mivel okleveleink többnyire  látogató  levelek, ezért  

a narráti8  és a dispositió  elkülönitése igen  nehéz,  

és esetenként más és más.  . 

Ünnepélyes tárgyu iratokon a dispositiában  

szokták a barátság megerősitésére szolgáló formulát  

/pekete, 1961/ használni: dostux uza dost tamarifüze  
- 	- 

tü.g~~  turduq  "barátotoknak barátja ellensége--  
tekn.ek ellensége leszünk" /No, 3=9,10/. Igéretük  bizr► 

tositékaként Dzsingisz kán  /1/ törvényére hivatkoznak:  

da~tu~a  muC .in tesman%üze mühin olup evvelki  

avao ici.-i jin ia dir erine tü.rmek  mu  arr r dir..  
 

"Barátotok segitőjénekel].enségetek megalázójának  

lenni  , a régi ..Dzsingisz tbrvények ela"irása.. Biztos  
lehetsz benne, hogy megtartjuk" /No.. 3:12/. 

3.58 	A levél befejezése elont.mégegyszer megerősítik  

/sanction/, tekid/ igéretüket: gad'ir oldujumuz ,  hidme  

t* ize dirit`etmeziz "és amennyire csak képesek vagyunk,  

szolgálatotokat nem tagadjuk meg" /No. 8=8,9/ eset-

leg  hasonlóra figyelmeztetik a cimzettet: muhabbete  
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bacit ve dostlu'fa layig mueamelatdan hali oliriiyasiz  
1  

"a szivélyességhez és a barátsághoz illő cselekede- 

tekről ne  feledkezzetek el!"  /No. 20:13/; vagy bün- 

tetést helyeznek kilátásba: bir féra. váro ®i rengide ___-. 
eder ise döniip hagandan gelmeye fetman.im olmuédur  

• 

"ha a várost bár ki is zaklatná, parancsom van arra 

nézve, bogy  visszatérve elbánjak vele" /14O '13:3,4,5/. 

	

3.59 	Az oklevelek tartalmi részének végén a szokásos 

hitelesítő formula, . a söyle bilésiz. "Igy értsétek" 

vagy "Igy tudjátok meg"  található. A krimi-tatár nyel- 

vű oklevelek legkorábbikán még kipcsakos 

	nyel- 
v 	bil-  

lgysiz alakja szerepel. A, hitelesit i formulában gyakran 

}négegys •zer utalni szoktak az irat hitelességét bizanyi- 

tó tu rára• sö • le bilesiz .... calamet-i serife i c timad 

y ic  t l0ad edesiz "Igy vegyétek tudomásul., a nemes 

jelnek /ti, z  ulrá ,nak/ higgyetek és adjatok hitelt" 

/No. 6:16,17/ 

Annak. éléül, hogy már nincs semmi közölni valö 

a cimzettel a  levél: végére irték "baq'i ve-'d duca . 

ala min etbac  el huda "Ezek után áldás arra, aki az 

igaz uton jár" 

	

3.`6 	Dátum. Azokon az okleveleinken, amelyeken kelet 

/taz'ih/,van, a keltezés szerkezete arabos. A hónap 

nevét és részeit betűvel, az évszámot vagy betűvel 



vagy számmal irták. Az arab tahriren "ivatott, kelt"  

helyett két esetben oszmán-tőrök szót /yazildi Yua"/  

egy esetben pedig kipcsak-törők szót /bitildi  "ua"/  

találunk /No. 6:17, 20:15; 3:13/ A magyar nyelvű kri- 

mi-tatár oklevél keltezése latinos szerkezetü /No.1/.  

3«7 	Az oklevél kibocsátásának helyét /locus/ legtöbb- 

ször a kán oklevelein szokták feltüntetni. A hely meg-

nevezését a be--magam "helyen" formula vezeti be, utánna  

következik a hely, majd ehhez különféle jelzők járul-  

hatnak. Az egy. mahrusa " jóivédett" jelentésü jelző ere-  

detileg csak az Oszmán Birodalom két nagy városát,  

Istanbult, 'Idirnét, valamint a szent városokat /ekka,  

Medina/ illette meg. A krimi - tatár oklevelekben a kán  

székhelyének jelzőjeként fordul elő /No.  3,20/. Két  

esetben a tatár tábort adták meg a kibocsátás helyé-

ül. /No.1 in . tabor tatar, No. 37 be-yurt sahra-i Qalo  

"Káló mezei táborban"/. A No. 29 iratban az irat ki- 

bocsátásának helyét, melyet sajnos nem  tudtam elolvas-

ni, magyar jövevényszóval /varos/ jelölték. 

3.8 	ffiühür 7.d. 3.33  

4. 	A magyarországi krimi-tatár oklevelek nyelve  
• 

4.1 	Okleveleinket arab írással krták, ezért a nyelv- 

tan  tárgyalása előtt a krimi-tatár hangok arab be -  
tökkel való bejegyzésére és néhány helyesírása.  p~rob- 



g1,2 

71,2, .3 

h1•2•3 

h1,2l3 

h1  i2  
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léniára ki kell térnem. 

4.11 	A krimi-tatár hangok arab betlikkel /A kötőjelek 

a magánhangzók, a számok, a mássalhangzók szókezda, 

szóközépi ill. szóvégi helyzetét, ás egyben ottani 

előfordulásukat is mutatják/ a zárójelbe tett beta 

csak arab szavakban szerepelnek/r 

a- 

131,20 

J 1,2,3 

e1 ,2,3 

d1,2,3 

d102 *3  

dl, 2 

n2,3 

ör- 

p1,3 

q1,2,3 

r1,2,3 

1.1, 213 

61 ,2,3 

si *2:3  

61,2,3 
k1,2,3 

t1,2,3 
11,2 :3 

t112  
m1 ,2,3 

t1 -2 
n1,2:3  
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.0 

U. 

v1,2,3  

1,20 

fal,20 

1 2 3 z 	* 

z2 

01,2,3 

4.12 	Az időben mintegy 100 évet felölelő forrásanya- 

gainkat más ás más kanoelláristák irták. Ez azt fel-

tótelezné, bogy  ahány, kéz, annyiféle irástipus, ánnyi 

féle helyesirási gyakorlat. Ennek ellenére oklevele-

ink mind az irits, mind a helYeeirás  terén  meglehetős 

állandóságot mutatnak. Az arab irits szigoru hagyomi-

nyai ugyanis nem engedték meg a szokásos irásképtől 

való eltérést Ós  ezáltal  egységesitették a helyes. 

irást, de ugyanakkor gátolták az arab irást bazná. 

16, nem end eredeta népek nyelvi sajátosságainak 



az írásképben való tükröződését, és természetesen 

nem mutatták a nyelvi fejlődését sem: 

A török nyelvekben a gerundium képzője 
az arab irásban p nem lévén /a v írásmód a pet--

zsából kölcsönzött/ a gyakori képzőt cJ b-vel 

tak. Okleveleinkben azonban néhány helyen /No.19, 

23,24,26/ a gerundium képzőjét a perzsa e, 2-vel 
írják, ilyenkor az átírásban megkülönböztetésül a 

fölé egy pontot tettem. 

A zárt e-t az arab írás 	4.y.betajével jele,, 
lik. Minthogy a régi zárt e-ből a török nyelvek egy 
részébeni fejlőd1tt, melyet ugyancsak 11 J betlivel 
árnak, az arab betűs alakból nem dönthető el, hogy 
még sárt e-t  vagy mar t-- kell olvasnunk. A ver- 

. 
 

"adni'*, a de- "mondani" és a leh "lengyel jelenté- 
sü szavak esetében ez Witzen - okleveleinkkel egy- 
koru, latin betűs krimi--tatár szójegyzéke alapján 
feltételezhető, hogy mind a három szót e-vel ejtették 

/Witzen 1785 pp. 579: 5$1: 583/. A három példa való- 
szinüsiti azt is, hogy az egyesszám 1. személyi sze-
mélyes névmást a ment is zárt e-vel kell olvasnunk. 

• 

Az n hangot kétféleképpen is írják: pont nélküli 
kef-►fel 	és három pontos kefw-fel S 	Ez utóbbi. 

, 	 ' 	 • 



labiális  
zárt  ü u 

nyilt 	 a  
illabi$- 	 
lis  

  

zárt  e .i 

csak a kalga és a kán agájának leveleiben fordul  

elő /No.6,21,23,26/.  

A perzsa izafet-et arab irásos szövegekben nem  

szokás kitenni. Okleveleinkben nlibény helyen, magán-

hangzóra végződő szavak után cs! -val kiirják /No.  

29:10, 27:8, 29:6/.  

4.2 	Hangtan  

4.21 	A magánhangzók. A  XVII. századi krimi-tatár kan-- 

oellária által használt irodalmi nyelvben 9 magánhang-

zó volt:  

a, e, e, i t  i, o t  ö,  u, ü 

Köz~ilük az e , o, ö csak első szótagban fordult elő.  

A magánhangzók  rendszere a következő  

Palatális /P/ Veláais /V/  

nyilt 	ö 	0 
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4.22 	A magánhangzóilleszkedés 

Okleveleinkben a suffixumok nagyobbik része 

a palatális- veláris oppozició szerint illeszke-

dik. F csoporthoz tartozik a többesszém jele, 

a főnévragozás esetragjai, . 

az equativus képzője, 

a•-ma, -me  deverbális nomenképző, 

a 	-1e denominális verbumképző, 

az óhajtó- és felszólitómód valamint 

a jelen idejü melléknévi igenév képzője. 

Az illhbiális-labiális illeszkedés kezdetei a 

birtokos személyragok, 

a lla denominális nomenképző, 

az aorisztos, 	. 

a határozott és a határozatlan multidő, 

a multidejü melléknévi igenév valamint 

a határozói igenév esetében figyelhető meg~ 

A magánhangzók illeszkedése nem következetes. Gyakran 

előfordul, hogy labiális magé hangzóhoz illabiális 

suffixuln járult oőmriaiz "életünk", melmul'im"iz "re-

ményünk", magsudir z `szándékotok", .bulusiz "talál-

kozunk", oldi "lett", qo A "elkisérvén" stb. Ezt 

magyarázni lehetne avval, hogy a labiális-illabiális 

illeszkedős még nem vált általánossá. Nem tudok vi- 

szont megfelelő választ adni ennek az ellenkezőjére, 

tudniillik arra, hogy miért járul illabiális magán- 



~~~ ,bul Aoqsn  

hangzóhoz labiális suffixum; sacádetlü , riXaluz  

"kérésetek", haberizüz "híretek", $alisuruz "dolgo-

zunk", isterüz "akarjuk", ve  rdüm."adtam", gönderdigüryüz  

"Emit küldtetek", di~ieyü S «hallgatván" stb. Egy biz-

tos -- nem krimi-tatár sajátosság - mert az illeszke-

désnek ez a módja az okleveleinkkel egykoru oszmán-  

török nyelvemlékekben is általánosan elterjedt /qö.  

Hazai, 1973./  

4.23 	A mássalhangzók. Okleveleinkben 32 mássalhangzó  

szerepel: b, 3, e ., d, d, d, f, 	h, h, t o  k, 1,  
m, ns  9, p t qt r, 8, s,s,t, t o  t o  v, 9, z, z t  c/ain/.  

4231 	A szókezdő t  néhány esetben két. nyelvjárási /egy  

kipcsakos t ós éger ogur g formát mutat. Jó példa erre  
a No.14 levél, ahol ugyanazon sorban /0/ kétfélekép-  

pen irják a "fogoly" jelentésü főnevet: tutsáq••dutsaq.  
Ide tartoz$k még az ellenség jelentésű korai perzsa-

jövevényszó a ciú, melyet csak egy alkalommal irnak  
szókezdő zöngés mássalhangzóval, /No.5:8/, a többi  
esetben a d helyén zöngétlen párját, a  t-t  találjuk  

/No  -. 5:14, 3:9,12/. A szi&tén perzsa eredetit dost  
"barát" viszont mindig szókezdő zöngés mássalhangzóval  

van iwa.. A  dim- "esni"  jelentésfix ige szókezdő  mással- 
hangzója egy kivételtől eltekintve /tüsüp No.. 4:6/  

mindig d-, mig a tur- "állni" jelentésü'ige csak zön-

gétlen szókezdővel szerepel /3:10/.  
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A loo és az Abl. oda, -de, dan, -den ragját az 

arab irás mindig dal-lal . irja, igy  a zöngétlen más-

salhangzók utáni Loc. és Abl. rag esetleges zöngétle-

nedését csak feltételezni lehet ., ezért az átirásban 

mindenütt a --da -de, -den, -den alakot adtam meg. 

Az egyedszám 1. személyű személyes névmás - kip-

csakos alakja a men háromszor /No. 20:4, 21:7, 24:4/, 

oguz alakja b /39:5/ egyszer fordul elő. 

4.232 	Az et- "tenni, csinálni" és akt- "menni" jelem- 

tésii igéknél a.tamégi mássalhangzó intervokális hely- 

zetben zöngésedett, ezt az irás is jelöli /d .1 /t 

diden  "menő"  edesiz "tegyétek" 

4.233 

4.3 

A szóvégi g C9  ós  J  k intervikális helyzetben . 

kerülve szintén zöngésedik. Ezt a változást az irásban 

f -vai  illetve s, g-vel jelölik is:  gazak "kozákot" 
/5:7/, dostluii "a barátságot" /22:9, 24:11/, 

aiindagll 'imiza binaen "testvériségünk alapján" 

/6:7/ Onderdigil9Uz "amit küldtetek" /23:6/ yürüldügi  

zaman "amikor általvonulunk" /23:1/ 

A névszók. 

4.31 	A névszóképzés denominális nomen képzői közül okle- 

veleinkben 4 használatos: 



4.311  a valamivel való ellátottságot jelentő képző  

képzőjében a labiális alakok illabiális Magán-

hangzóhoz illeszkednek:  

i -1u  
V 

~ -~-- 

saoad.et  "boldogság" saoadetli saoadetlü  "boldog-

ságos" )  se,7aoat  "bátorság" se aoatlu  "bátur"  

A-1i képzőt háromszor, a-1u, lu képzőt tizenöt-

ször használták. 	 . 

A  képzőmagánhangzóját mindig kiir j ák m-val és  

vav-val. 
.~...  

4.312 	A fosztóképzőnek szövegeinkben csak mélybangu alak-  

ja fordul elő: hadd  "határ )  vég" haddsiz  "határ--  .  
talan, végtelen'", san "szám, számlálás"  sansz  

"számtalan", salis  "szám, számlálás" sallsslz  

megszámlálhatatlan ", A képző magánhangzóját ál-  

talában kiirják.  

4.313  A főnévből gyü j tő vagy  elvont főnevet képző képzője  

labiálisan is illeszkedik:  

T -lik  
p 

.1 -liq  
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A képzőben a magánhangzót az arab irás sehol sem  

jelöli., de a  a  illetve a k gráfia eldönti ,a pala--  
táli:-veláris illeszkedést, a labiális illeszke-

désre pedig a képző tovObbragozott alakj ai  adnak  

támpontot, ahol vav-val ki van írva a labiális ma-

gánhangzó: dostlu'[ ,uz1 "barátságotokat" /3:8, 11; 

5:10/. U  

4.334 	Az equativus képzője:  

v 
-►ca 

.~.. 

b  ~ "b8, tág"  bolAa  "bőséges, jó  sok", hie; "j6„  
~ 	 v 

tetsző". ho  a  "jói" mu,eb "szükséges dolog"  

mu ~iebin,ie  "szerint, következtében". 

4.315 	A deverbális nomen képzők közül a csak pala-  

tálisan és velárisan illeszkedő -ma, --me képző  

szerepel: burn-"lenni vhol", bulunmalar3, "levése",  

8217 ''jönni" gelmer;üz "jövésetek", yolla- "küldeni"  

ultE T "küldésetek". Tagadó alakja: rep ide  

etmeriesi "hogy háborgatása ne legyen". A képző ma-  

génhangzóját mindig he-vel írják.  



4,32 	A főnévragozást rövid táblázat foglalja össze: 

magánhangzó 
	

mássalhangzó 

Esetek 

Nam. 

AQ C a 

(en. 

k38tt. 

Loc. 

Abi.. 

  

után 

 

    

  

 

-.ya * ..ye 

 

  

—da„ 

 

  

,.aan ..den; "din 

 

A hat nyelvtani eset közül a Gen. megőrizte a kipcsak 

nyelvekben továbbélő ótörök esetragot: —a,, -n19, 

-ni4, -lair), mely egyaránt kapcsolódhatott magánhang-

zóhoz és mássalhangzóhoz is. Két alkalommal azonban 

mássalhangzó után a Gen. oguz-törők ~i9  ragját /14:9, 

28:5/ használták. Az Abi. ragja viszont mindig oguz- 

-török, az első, a legkorábbi irat kivételével, ahol 

egy esetben krimi—tatár Abl. ragot -din /3:5/ talá-

lunk. 

Az egész fönéirragozásra jellemző i  hogy a ragok 
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magánhangzói csak a palatais-vennia oppozició szerint 

illeszkednek. 

4.33 	L birtokos személyragok: 

Egyesszám 	magánhangzó után 	mássalhangzó után 

1.személy 	.m /ollum/ 
/ 
I jiim 

\ LUm 

I ',am 

• 	 is 4‘12M 

2.személy 
	

/ciardaZ/ 

3:szemblY I 
p' si 

1..401 
p ( • 

.L 4 

Többesszém 

l:ssemélY miz P / I 4 i/iraiz P ( 
I L 4 umuzi 41.m±z 

/cömr/ 



P /̀ L  

I -~~ ~/3.z, ~ Zt2 /kendi/  

P /  .
z #i/i~~zzf  ft.i/ir~uz/

~
4  met  

\ L. K$rra /söz/  

2.személy  

I -6m  
v / 

\L ...... 

2  ~ 

 

/ 

V L 	/dost/ /me'mul/  

-Am'z /m,etmul/  

~ ~ I  -x~uz /hedayar ~~ -~~r~:~lz ,~,~.r~.~~a /~ur8a/ .  
~ \  L --- 	 `L .~9~z /maqsud/  

119uz  /dost/  

3. ,személy  
P' 	leri 
\~ .. 

I —  
P < 14

—  

i •  
~ / 	lar01. 

~ L  -- 
l~ . 



4.331 	A birtokos személyraggal ellátott főnevek ragozási  

lázata.  

Egy birtokos egy birtok  

Személy 	1iom. 	Acc. . 	Gen. 	Dat. 	Loc. 	Abl.  

magánhangzó --m  

 

~NW ISO 	 ..,...  

  

   

mássalhang-. -3m 	-►imi  
zó után 	-.i/~   -mi 

-u/ara  

~ 

~ 

-ma  ■••■••MNY  

 

 

2  

~üm 

magánhangzó  

mássalhang- -in  
zó után .  

	

magánhangzó -si 	-sini  

	

-si 	-sitim.  

 

-sina -sinda  

-sine -sinde -slnden  

 

mássalhang-  -i 
zó után  

-inilin -ina -inda -blndan  
3  -iain 	-i a - ne 	- n.den  

-ine  

 

...0,116  •■•■■••■■•  
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Több birtokos egy birtok 

   

• Személy Nom. Ace. Gen. pat. 	Loc. Abl. 

• magán-
hangzó 

iz Zi sm ze *Swam .11. 

mássalhang... 	z 
zó után 

im 	 in zá 	zda 	d n 

	

a -imizde 	iefl 

i im ze 	-umuzdam 

-umuza 

-amuz a 

magán.. 
hangzó -niz 

-nuz 

011111111.it -n ze 

-nüze 

mással-
hangzó 
után 

itini  

i/ini z  

.i/inuz 

n zi 

-i/inizi 

** u u 

-1/inlza -inizde 

nze 

-inuzs 	• n 

nuzd 
U 	a Z' 	fl 

-unuz 

-inazi 

u -ui un za 

-1/inaze 

magén- 
hangzó erversrasio 

	 -larin 	-larina 	1■1111.041111I 
	 -lari/indan 

i0xjflj -larinin 
-lerilinin -lerire  •-lerinde -larinden 



-53- 

4.333 ' Egy birtokos több birtok 

-leri 
-lar11119 

lerini 	 -0.1erint -ler*nde -1e ri  nde  n 

iemé1y , Nam. 	ACC. Gen. Zat. 	Lao. 

Több birtokos több birtok 
-141YMIzi 	 -letimizta 

e i -1 rim z 

a 1 a rim zd n 

e i e .1 rim zd n 

-01etiplZ 
2. 	larilluz 

-leri'lzda 

A birtokos személyragozásban csak a Gen. és A Dat.-ban 
találunk krimi-tatár esetragot. Az egyesszám 1* 

ve a többesszám li 2: személyben már labiális illesz-

kedésid alakok is jelentkeznek, labiális magánhangzók 
• 

 után:  orium  "fiam", qulum "szolgám", söztimaz  "szavunk" 

'clsjelLzti "barátunknak". 

A birtokos személyragok magánhangzóit következet-

lenül hol kiirják, hol nem: Kivétel az egyesszám 3. 

szenélyii birtokos személyrag, melynek i-jét szinte 

mindig jelölik. 
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4.34 	A  melléknevek 

Rem véletlen, hogy okleveleinkben csak három 

krimi-tatár melléknevet /yu, "jó", azon "hosszu" 

irat'  "távoli"/ találunk. A  korabeli irodalmi stilts 

megkövetelte az arab-perzsa összetételű jelzők hasz-

nálatát. Aki igazán művésze volt e stilusnak, ugy 

válogatta össze a jelzőket, hogy azok lehetőleg ri- 

meljenek: 	i sasadet bakit  s"a  szerencsés csillag- 

zatu trónus" vagy ayin-i éa ve cacide-i padisah  
"sahi szokás ás padisahl előirás`= stb„ 

A melléknévképzésneknégy módját használták: 

a/ az arab főnévhez h©zzákapcsOlták a krimi-tatár 
-1i, -1u, -1ü képzőt: 0a et "nagyság, magast- 

tosság "t c azametlű  "hatalmas, felséges" 
b/ az  arab főnévhez arab melléknévképzőt tettek: star  

"vonal, jel" ataxt"jales, jelű". Ez a képző 

krimi-tatár szavakhoz is járulhatott: fiban "l án" 
hang "káni`* 

c/ két arab főnév összekapcsolásával: dali "nagas" 
Yan "rang" ralisan  "magasrendű" 

d/ az arab főnívhez perzsa igenevet csatoltak: zafer  

"győzelem"  -2211 /p/ "menő"  zafer-puy  "aki g;göze- 
. 

lenire megy, vagyis győzedelmes". 

A melléknév fokozására egy  paldá,t találtam: 
uzun, a  uzac  "réges-régi.. 
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4.35 	:A számnevek -  

4.351 	A  levelekben  előforduló tőszámnevek növekvő 

sorritndben a következők: biz., "egy",iki, "kettő» 

sek.iz, "nyolc", dört, "négy" on, "tie on sekiz,  

"tizennyolc" yiQirmi,  "husz" otuz, "harminc"  

21Ea "negyven" elli. "ötven", guz "száz", iki  ~7ifZ  

"kétszáz", _r~-14 "ezer", elf/a/ "ezer", hezar /p/ "ezer"  

iIn.e n /s/r'kettci" ti s~in /a/ "kilencven"  Arab  

számneveket csak a keltezésben találunk.  

4.352  

4.353  

Sorszámnév: tani /a/ második  

szorzdszómnóv: iki defoa  "kétszer"  

4.354 	Határozatlan számnév: ba 	"minden, összes" f  
her "minden" Icp "mind, összes sok" ni8e niée  "né- 

hány,  számos"  

	

4.36 	A névmások  

	

4.361 	A személyes névmások 

men /ben 	"én" - 	biz "mi"  

sejt, 	"te" 	siz 	"ti"  
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Az egyes és többesszám 3. személyű alak a leve-
lekben nem fordul elő. az egyesszám 1. személyű  

krimi-tatár men személyes névmást háromszor 

 24:4,/ oguz-török megfelelőjét, a bent  

pedig  egyszer /39:5/ használták.  

A személyes névmások ragozása  

Mom. 	Ace. 	Gen.  

men/ben 	ben m  

Dat. 	Loc.  Abl.  

  

se~ 
	

sans  

biz 	 byz~/bizűm 
K  

siz 	sizi9/sizü9 size  sizden  

A  birtokos névmás ragjában labiális magánhangzö csak  

a No. 6-os iratban figyelhető meg.  

4.362  A mutatónévmások  

Közelre mutató névmás: bu "ez" .3bu "ime, ez"  

Távolra mutató névmás:- "az", az" , o n  az" 1," az" .  

Az 4a-  és az o távolra mutató névmátoknak csak dativusi  

alakja ismeretes: 29a  pöre,  a a aöre. Az l személyes  
névmásként nem használatos.  
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4.363 	A ké.rdőnévmásak  

kim? "ki?", ne?  "mil, Bice? "hány?" 
  

qanq3? 14me1.yik?"  . 

	

4.364 	Visszaható névmásként vagy a török  rendi  

./kendii /No.9/ "maga", vagy a többesszám 2.  szem  

mélyü személyes névmással kiegészitetie . perzsa  had  

"maga"  siz bud "ti magatok" jmlentésü összetételt  

használták. 

4.365 	A határozatlan névmások 

kime  ,ne  "valaki", 3.m~. kir~esne "bárki" neste 

$"vaaai73l '" b1~ 4áC "néhány", baodi/a/ f"áéhány" , 

her ne  "bármi"  her  gaXI.a "brmelyik"  

4.37 	A névelő a többi török nyelvhez hasonlóan a , 

krimi-tatárban is a bir "egy" jelentésU számnév.  

4.38 	A névutók  

ara "közbülső rész„ köz" 	mama/a/ "között"  
erd "hátsó részff  

bile "-val., --veÍ, együtt" 	bi-/a/ "által, -val,  

birle "ua" 	 . 

birien "ua"  

dpi n  "-ig" /Dat./ 	ila/a/ "-ig"  

Bibi  "-ként,  hasonlóan" 	be- /p/ "-ban,-ben,-ná1,.  
-nél"  



- 58 -  

görgi "szerint" /Dat./ 	bi- /p/ "nélkül"  

is "belső rész" 	fi- /a/ "ban= ben"/dátumban/  

icerü "ba,-be, befelé" 	1aá- /a/ "nélkül"  

icii". "-ért" /Gen./ 	zir /p/ "alatt"  

ile "-val, -vei l  együtt s és"/Gen/  

qarsu  "szemben lévő" 	znugabele  /a/ "szemben"  

ad"oldal" 	Anib  /a/ "oldal"  

sora "után"/Abl./ ledi/a/ "után" itr da /a/ "után" 
 

En.  "oldal" 	taraf /a/ "oldal"  

üzere "szerint" lGen ..! evvel 	"előtt" mugad3em  /a/ "ut  

4.39 	A határozószók  

4 , 391  A helyhatározók  

ard3.ndan  "hátulről", ic~ "bennt, benne",  
~ icerüsindan  "belsejéből", ;nazi aközel, zrar  "távol"  

4.392 	Időhatárpzók  

bugii.n  "ma" 	ruz u sebb  /p/ "é j j el-nappa  

imdi "most" 	hala /a/ "most"  

gimdí "most" 	halien /a/ "jelenleg"  

sonjra  "azután" 	itr da  /a/ "azután"  
~ 	 - - 

bu 	degin  "e percig" . 	evvel /a/ "ezel'átt,korábban  

b~i.r gün mugaddem/bir ~ün evvel  evvelki/a/ "korábbi,rég  

"rninél hamarább" . 	rnúgaddem/a/  "korábban"  
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4.393 	Módhatározók  

bö.yle 	caleiCaIele/a/ "gyorsan"  

öyle 	tizye  /p/ "gyorsan" .  

"söyle 	darben /a/ "erőszakkal"  _ 	. 	. 
sulay 	bQtPeil/a/ "ténylegesen"  

köpden köp  "többnél több, fevgall4ye/a/  "rendkivül  

rendkiviil" 	laaddei datinda/a/"valóba  

kemayenbail  /a/."amint illik"  

4.394 	A kötőszavak  

dip  %deyii  "mondván" /függőbeszédnél/  

ki "hogy"  

ki nyomatékositó szócska /bugünki 29:10/  

ile "és"  
..~... 

ve /a/ "és"  

zira /p/ "mert"  

yine  "ismét"  

	

4.4 	Az igék  

	

4.41 	Az igeképzés  

4.411  A denominális verbum képzők  

-le ̀ Z_1_  nut"  yolla-  "küldeni, utnak inditani"  
ek "kapocs, rag" ekle- "összekapcsolni"  

-1 /szenvedő/ düz "sima,eggenes" düzel- "elrendezni,  

kijavitani  
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-dür, /miíveltető/ dUzdiir- "kijavittatni"  

A deverbális verbum képzők  

-s /reciprok/ b 3-  "lenni vhol" bulus - "találkozni"  

I  -dir  
P 

~ -dür  

Z -,.-  
V  

Z -dur  . 

/müveltiitő/ c k- nhuznin eekdir- 

"huzatni" et- "tenni, csinálni"  
• 

et~ - "csináltatni" . düzdüz~-  

"kijavittatni", bu.iusdur- ►  "ta-

lálkoztatni"  

-1 /szenvedő/ b it-  "inni" bitit- "iródni" buyur "paran- 

csolni"  

buyurul- "parancsolva lenni" yürü- "menni  

,ürül- "menetelni"  

-n /szenvedő/ 01 "tenni,cs nálni" c i13n- ' "megosinó1v  

lenni"  

-t /mi vettető/ ,yogla- "megszemlélni,megvizsgálni"  

yoglat "megvizsgáltatni"  

Az igetőhöz egyszerre több képző is járulhats bul-a-du  

"találkoztatni, összehozni okit vkivel" eglen--a-dir-

"késleltetve lenni"  t-dir- il "megcsináltatva lenni"  

4.413 	Az igeképzésnek harmadik, és okleveleinkben leg- 

gyakrabban előforduló módja az, amikor egy arab fő-

névhez török segédigét kapcsolnak: irsal /a/ "küldés"  



irsal et- "küldeni" 	irsal olun- "elküldve lenni" 
irsal eyle-"küldeni" 	irsal Bilin-"elküldve lenni" 

Ez többnyire az imént felsorolt négy ige, de lehet 
más is: pl. 

vusul /a/ "érkezés" vusul bul-- "érkezni", elem/a/ 
"szomoruság" elem . 	"szomorkodni" daruret /a/ 
"szükség" daruret éek= "szükséget szenvedni" 

haact /a/ "igazság" hagandan gel- "elbánni vkivel" 
magbul /a/ "tetsző" magbula gec  "tetszeni". 

Az igeképzésnek ezt a módját néhány krimin-tatár 
igénél is megtaláljuk: uj igét alkottak 
a/ egy ragozatlan főnév és ige, . 

dia "szem" et-  "tenni"  pöz et- "szem előtt tartani, 
• • 

figyelembe venni" 

b/ egy ragozott főnév és ige összekapcsolásával: 

	 "kard" gec- "átmenni" al'iIdan gec-  "kard- 

élre  hányni" 

ar, "hely" 	 "vinni" yerine götür-  "véghez 

vinni" 

4.14 	Az összetett igék. 

Okleveleinkben k ét ige összevonásával uj igét 
képeztek. Ilyenkor az igei összetétel első tagjának 
jelentése modális változáson ment keresztül. Az ösz-
szetételek második tagja a ver- "adni"  és'ag„el- 

• 
"jönni" jelentésű ige. Az előbbi a. cselekvés gyor- 
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sasát, az utóbbi a cselekvés folyamatosságát,  
szokásosságát emeli  ki.  

" 	 4-  "adni"  "venni" ver-z adntt 	"hamar aliver-- hamar adni"  

et- "tenni" ,„el "jönni" edegel- "tenni szokott"  •  

01- "lenni" gel- "jönni" olunagel- "lenni szokott  

szokásos"  

ver- "adni" a1 "jönni" veregel- "adni szokott  

4.42 	A létige és az igei személyragok  

Okleveleinkben három létigét használnaks  

a krimi-tatár  létigét bol- /csak az intituiáczóbaa  

van meg  jelen idejű melléknévi igenévként/  

az oguz-török létigét 1•- /széles körben használatos,  

elsősorban mint  segédige az arab szavak mellett/  
és a hiányos i- létigét Imulticláben és a feltételes  
mödban/.  

Ezen 	megtaláljuk még a létezést jelentő var, 

a nemlétezést jelentő g0g és a tagadó kopulát, a 

degil-t  is.  

4 .421  A személyes névmásokból kialakult igei személy-  

ragok. 

A jelenidő, a határozatlan multidő ., a fe3.szólitá- és  
kivánómód személyragjai: 

Egyesszámban  

l. személy  ~-- 

2.személy P 1-sin  L--- V ..-+  
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I -dir  
3. .  szemé ly 0 vagy időjel + ?Zia  

I -dir  
V/ L --dir, -dur  

Többesszém  
I -iz, -üz  

l.személy  P ~ 
L ~

. 

/ 
I É-uz  

L -3z°  

2:személy  
I -siz  

\ L  .,~..» 

z -siz  
vi 

L  

3.'személy P -ler 	V -wlar  

A birtokos névmásból kialakult személyragokat ha-  

tározott mltidőben és feltételes módban használták:  

r~,~yesszám  

1.személy  
2. személy  

3„szemQrly  

Többesszám  

1.személy 	-g 

2.szenély 	-Aiz /egy adat: ederse,iz/  

3.személy 	P -ler 	V -lar  

4.43 	A kijelentő mód.  

4.431 	Jelenidő. Jelenidőben az igei személyragok köz- 

vetlenül az igetőhöz járultak: bul üs3.z r'találkozunk", 
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4.431.1  

gereksin  "köteles vagy".  

Az aorisztos időjele: PiI -er, -ür  

\y—  

I -ur  
F~ 
‘L -ur  

ca1Isuruz  "igyekezünk", ederiz/ederúz ,  "csináljuk'*,  

selürüz "jövünk", isterüz "akarunk", giderler  "mennek",  

olur "van, szokott lenni"  

Az aorisztosnak jövő idejű  jelentése is van:  

mahzuz oluruz  "elégedettek leszünk".  

Tagadó alak:  --- 

A multidők  

A határozott multidő időjele  

~  -.di, .4111.

P L --  

/  .~ 

V  

~ L -d3.,  

buyurdum  "megparancsoltam, bitildi "iratott",  

gatl oldllar  "megölettek", söylemisdik  "mondottuk volt"  

verdüm "adtam".  

Tagadó alak:  ----  

4.432+.2 	A határozatlan multidő időjele a  

I -mis  
P  ~ z _~ v , i rm~ 

L -mus  __.. 

4.432  

4.432.1  
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EinA2EL.11: 	"elküldetett", selmigiz  "jöttünk", 

ard eylemigizdir  "jelentettük" riXa eylemi;siz  

"kért6tek" bulmAdur  "találtatott" irsal alm5Idir 

"elküldebett" 

Tagadó alak: 

4.433 	A  jövőidő  egyszer fordult elő: öyle oligaq 

/9:5/ "ha igy lesz" 

4.434 Osszetett igealakok: magalplkag "tetszett", 
tenbih olunmut idi  "figyelmeztetés történt", 

söylemigdik  "mondottuk volt" ihraq eYlemiller idi 
• 

"felgyujtották volt" 

Tagadó alak: 

	

4.44 
	

A felszólit6 mód egy  szónál  fordul elő  két  alak- 

ban: olan/olsun "legyen".  Tagadó  alakja: etmesiz 

"ne tegyétee. 

	

4.45 	Az 6hajt6  mód  képzője a legkorábbi Iratban 

krimi-tatár -1.92, a későbbiekben pedig az oguz-török 

-a, -e l  al, -zt. A képző magánhangzóját mindig plene, 

he-vel irják. 
v_ 

sulaY bilgeysiz  "igy értsétek" soyle bilesiz  "igy ért- 

sétek" ola  "legyen" olaslz "legyetek" olalar "le enek" 
MN. 

edeler "osinálják. bileler  "tudják", 
• am 
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Tagadó alakja: -maya, -mese dai tmayasiz "ne szór-

játok szét" elem cekmeyes.z "ne bánkódjatok", hali 

olmiYasiz "ne mulasszátok el" reeide eyleme elem "ne 

háb orgassák" 

	

4.46 	A feltételes mód -sa, -se képzője majdnem minden 

esetben az aoristoshoz járul: buyurulursa "ha kegyes-

kedne", diiserse "ha esne", isaret ederse9iz "ha je-

leznétek"  lazim olursa "ha szükséges lenne". 

A hiányos i- létigével képzett feltételes mód: 

tar o unniu8 ise '"ha íratott lenne", reg. de eder' 

ise "ha  zaklatná", var ise "ha lenne". Multidőben: 

bilseler idi "ha tudták volna" 

A tagadó alakra nines példa. 

	

4.5 	Az igenevek 

	

4.51 	A melléknévi igenevek 

	

4.511 	A jelenidejll melléknévi igenév képzője a 

krimi-tatár - lino  -gén gyakrabban az oguzátörök 
--an, -en. 

bo .l f n "levő" de olan "levő", Felgen "jövő" de gelen  

"Jövő" , varara "érkező" 

Ha a jelenidejii melléknévi igenév jelzős összetétel- 

ben található ragozni is iebets lazim olandan degildir 



"nem a szükségesek közül val e) , nem szükséges", 

enfa0  olami budur  "a hasznosa ez, ez a hasznos", 

hayirhah olanlari.  "jóakaróit" 
v 	~+ 

4.512 	A multidejü melléknévi igenév képzője általában 

I -dik, -dak  
P~ 

(ét esetben pedig a krimi-tatár -pia.  A ragozás 

során az igenév képzőjében a g, k zöngésedik: 

tefabbus A1.3.nd'igdan sorjra "miután tudakozódtunk",  

önderdigüriüz  "amit küldtetek" seldigimizde "amikor 

megjöttÜnk", buyurdug1arz 	"amikor kegy'eskkdett", 

y arüidügi zaman  "amikor  menetelt". A krimi-tatár -K  
képzővel a s r. "kérdezni" jelentésü ige fordul elő  
két  alkalommal  t sor ariim izdan sorra "miután kérdeztük  
/de seal olundugdan soya  

Tagadó alak: vermedüklerinden "mivel  nem adták meg" 

4:513 	A jövő idejű melléknévi igenév egyetlen esete: 

o2aca  1n1 "levését" /30:12/.  

  

4.52 	A határozói igenevek képzői:  

mássalhangzó után 	magánhangzó után  

P
~ ~~ i 

~~~ 	~-- 

ik PI -°-~ 	
P 

1-~p 	
v 

I-y~u 

~~ 	 ~z~--- 
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ctos3p/aosup "elk3.sérvén" , gönderip/gönderiip  

"elküldvén", :9'siZla~`up "elküldvén", Gekiip "huZva`  t 

d3l7.éyüp "meghallgatván", gelüp  'övén",  

"mondván", ol11p1it3.'-- "lévén lenni".  

4 52  de  "mondva"  

4.523 -ma~, --me~ "mielőtt"  

Tact  sinurindan giqutazdan muqadd®m Onderme,~,e   

"Igyekezzetek, hogy minél előbb f~t- 
.  

küldjétek /ti. a követet/ Havasalföld határán  . 

/26t9/. Elái elnezden mu addem "Két  

nappal követetek ideérkezte előtt" /23=7/.  

4.524 -erek "miközben"  t„~a.~,~, ~„~..„~ ,,,m®naELl gderek  "miközben  
,  _  

az állomásokat fe .lgeonaölitettiik. ..  

4.525  I ~-inj~ 
F  

y  

I -OOMMO 
 

"amig"  

 

asude hal ile ollnca "osendességben lévén" 	. 
• 	-_ 	. 	- 

/6:10/. grdei vil eti igerüsinden  ci u 3~din~e é 

degin: *'?mi.g rdély országából ki nem mentünk"  __.... 
/30:6/. 	 . 



_6g 

	

4.6 	A szókészlet 	. 

Az okleveleinkben előforduló közel ezer szó 

közül 615 arab, 216 török, 150 perzsa, 18 krimi-tatár, 

3 magyar, 1 pedig mongol er-edetü. 

	

4.61 	A szókészlet kétharmadát kitevő arab-perzsa 

eredetű szavak tulnyomörészt az oszmán-török irodal-

mi nyelv közvetítésével kerültek a krimi-tatás iro- 

dalmi nyelvbe. Ez a folyamat körülbelül száz év alatt, 

a XVI. században zajlott le. A  XV.  századi krimi-ta-
tár oklevelekben még csak néhány sor, -az invocatiő 

és az insoriptió- arabos szerkezetü/ Vö. Mengli Giraj 

levelei II. Mebmed szultánhoz, Kurat, 1941 p. 85 és 

93/, a tartalmi részt kipcsak irodalmi nyelven fogal-
mazták. A XVII. századra megfordul ez az arány: kip- 
csakos elemeket elszórva csak a levél elején, az 

intitilációban találunk, maga a szöveg arab-perzsa-
-török keverék. 

A kétségtelenül erős oszm in-török, befolyás elle- 
nére ezt a nagy változást nem lehet csupán az oszán- 
-török nyelv hatásával magyarázni, hiszen az ugyan- 

ebből a korból származó, de az orosz cárokhoz irt 

krimi-tatár oklevelek nyelve inkább kipcsak, mintsem 
oszmán--török., Az okot valőszinüleg abban  kell keres-
nünk, hogy az orosz cár egy szintén kipcsak nyelvet 
beszélő kazáni tatárral könnyebben le tudta fordittatni 
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a  krimi  kán levelét, ezért neki krimi.-tatárul irtak. 

Az erdélyi fejedelem legkönnyebben oszmán-törökül 

tudö fordítót tudott szerezni, ezért neki a krimi.. 

-tatár nyelv déli eloszmántörökösödött dialektusában 

irtak. 

	

4.62 	A szókészlet harmadik harmada török eredetü. 

Mivel rajtuk semmi féle kipcsak kritérium nem talál-

ható, . töröknek nevezem őket, annak ellenére, hogy 

közülük sok megvan a krimi-tatárban is. 

	

4.63 	Krimi-tatár szónak azt vettem fel, amelyik csak 

a krimi-.tatár nyelvből ismert, vagy ebben a korban már 

csak a krimi-tatárban használták /az oszmán-törökből 

kiveszett, vagy arab-perzsa szóval helyettesitették/. 

A szavak első csoportját a krimi-tatár cimek alkotják: 
aha  /a aca "a  kán diame akkor, ha fiatalabb hozzátar- 
tozói szólitják meg" at„tabeg "a kán miniszterének a cime” 

ina 	"a kán anyjának a dime", h  an "a kára nőroko- 
tor 

nainak a címe", c alt/ a al a "az első trónörökös cime", 

nur 	"a második trónörökös cime". Ezen kívül két 

főnév /kent "város", yari  "parancs, rendelet",/ 

három melléknév /,o "jobb", ulu "nagy", yahsi "jó, 

szép"/, öt határozatlan számnév /barca "minden, összes" 

köp "sok, minden, összes", k„ öpsien köp "rendkivül", 

sas "számtalan", sa issiz "megszámlálhatatlan"/ 

és három ige /b l- "lenni", bitil- "iratisi", yiber-

"küldeni"/ krimi-tatár eredetei. . 



4.64 	Okleveleinkbe három magyar jövevényszó került 

bet a Q04  "kocsin ,  a (Ion. arcba  "kocsi szekér" 

összetételben, a v 	"város" és a ta  abazr "tábor".  

Mind  a három szó megvan  as  oszmán-törökben is /Fekete, 

1930/. A kölcsönzés valószinüleg párhuzamosan történt. 

A tábor szó török etimológiáját I éreth Gyula elveti, 

s legu jabb kutatásai alapján magyar jövevényszónak 

tartja az oszmán-törökben. /Németh, 1954/. 	. 

4.65 	Az  oklevelekben szerep3.fi e gyetlen mongol szó 

a jeb€, jelentése "páncél". 



5. A MAGYARORSZÁGI KRIMI-TATÁR OKLEVELEK 
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Az  arab betilk átirász  táblázata 

s 
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No.  3  

/1/ Hiive-'1 mucin-'1 mucti- 1 1  mu~ni 
~ 	 • 

/2/ Janibek Giray ha.n. sözümüz.  

/3/ Ulul-  orda 	yurtn19 Dest-i Qlfcagn19. taht-i  Qirlmni~ or; 

qoln4 sol golni9 köp tatarn1i3 ve köp notayn19. tat bile . 

tanacn19. ve  taT ara cerkécni9 uluf padisahi. bolTan  

/4/ Feridun-i geyhosrev-gadr sa cadetli ve cazametii Jan'ibek Giray  

edam Allah iflalühü ila yevm ül mizan hadretlerinden Senab-i  

emaret meab eyalet iktisab qudvet-i erbab el ijlai  

/5/ uluT dostumuz Erdel girali dame igbalühii i clam-i yat111-- i  

serif-i hanf ol dur ki Allah-i tebarek ve ta cali kemal latif  

ve mekremetinden dat-i situde hisalimi barcadin  

/6/ icla gY1Yp Qirim yurtip han . . . halifa -i anam ve i  adigah-i  

islam edüp mesned-i hilafat taht-i sa cadet bahtinliz ra julus  

etdüriip yagin.  irat dostiarirriizta hatt  . 	. .  

07/ yiberilgen sebebiyle siz uluT dostumuzp dahi muhabbetlik  

bile 	yazup tacyi llari~rlizdan qudvet el agran ve-'1 _ . 	n qu ,  
erkan. Qaragöz Haji zide, qudretühü gönderiip hali9.1z  

/8/ ve hatirirfiz tefahhüs Q.ilup buyurdum ki gadímdan bu dudma.n-i  

muhalled el erkanimiz ile edegeldükr~üz: dostlu~ur~uzi edüp  V 	~ 	 • 

uzun.uzaq dost ve muhabbet : 

/9/ olup adandiliz göndermekden ve ahvalirfizi bildirmekden hali  

olmlyasiz,insaallah-i tacali biz dahi siz dostumuz birle . 

muhabbet olup  do stur~uza dost  tü smarir}úza. tüsman.  
 

/lo/ olup turduq mübarek hatirir}iza hog alip dört yarar atlar  

ile bir goci araba ve.kendimiz icün bir at ve bir yol-a  
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ve harjlig ve qatife ve 03. nefis qumasla.rdan  

/11/ gönderesiz uzuun uzaq dostlgi9uzi izhar ediip bu Sanibe:  

olan hulusur~uz tekrar edesiz.ingaallah-~~ rahman taraf-i 
„ 	.  

qarin-eé gerifimizden  

/12/ muradiiauzdan efzun müsa cademiz olup dosturriza mucin tüs  

mariirza mühin olup evvelki ga:vacid-i ayin-i Singizi dir  

yerine getűrmek mugarrerdir varan . 

/13/ uluf elcimizi egledirmeyüp ada.mirz: ile ma aan irsala sacy  

e:yleyesiz, iulay bilgeysiz dip hatt bitildi fi evasit-i  

muharrem el haram sene-i 1o38  

/14/ Agce saray der saray el mahrusa _ 

v 

Pecséten: Han Janibek uiray ibn Mübarek Giray sultan.  

Hátoldalon külső cimzés: qudvet-i asveb el ciseviyye ve-'1 i'lal  

Erdei  girali. 
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No.  

/1/ Hüve-'  1 mupni  

/2/ UluT yurtnir; ulut ordani9 ve taht-i 	ulur padisahi.  

bolTan Janibek Girgy  an hadretlerini ulur atabeg alasi  

/3/ bonan qudvet el ematil ve-'1 aqran z.übdet el em4id ve-'1  

erkan Mehmed Sah  alá dame ijlalühü hadretlerinden ulu f  

yurtnir köp hiristiyann1,  

/4/ ulu' girali bollan Erdel girall dame i 'lalühü hadretlerine  

köpden köp selam gilup iClam-i muhabbet enjam of dur ki  

/5/ haqq-i teali fayeti bile bu sene Q.rim yurtinaL eh gira-

lindan köp qozaq yardim alup gelgen Mehmed Giray han Sahin  

Giray sultan bile jenk oldugda  

/6/ efendim han-i Lalisan hadretleri mansur olup cjirq elli bird  

qozaq gilicdan gesüp Mehmed Giray han sehid tüsüp Sahin  

Giray sultan  

/7/ gacup ayib olup gitmisdir ve Qaragöz.Hajji ile gönderilen  

mektubur}uz.vasil olup madmunindan bilüp hatt edüp y ine  .   

/8/ Qaragöz Ha3Si göndermislerdir lede=l vusul gerekdir ki bu  

janibe olan hulus-i gadimir~üz üzere varan adamiza. riáyet 

edüp ve her ne  

/9/ muradirjüs var  ise yazup 	gönderüp i  Clam-i hal etme-  

den hali olmlyasiz ve uzun uzaq dostluq edüp adet üzere 

/lo/olan huqugi ri Cayet edesiz ve düsen hidmetilúzi bu muhibbi-  

r}üze. i Clam edesiz insaallah-i taCali efendim han hadretlerine  _ 	V 	I 

sözürpzl yetisdirip  

/11/me'mulunuzdan efzun himayetlik etmek mugarrerdir ve eger 
 

Casker lazim olursa mektubur;uzla isaret ederseiz. evvelki 

gibi ziyadesiyle 	
// 
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/12/ yardim gönderilmek muqarrerdir vilayetirjüz armarariindan  

ve atdan.ve tondan.ve qumasdan ve mükemmel atlar ile  

qoci arabasi gönderUp han  

/13/ hadretlerine hidmetten hali olmiyasiz biz. dahi gad~.r 

	

• - 	 - 	 - 	 ~ 	 ..  

oldalamuz diri olmaq ihtimall yoq .dur baqi ve-d duea  

/14/ muhlis- i muhabbet Mehmed Sah aa sahh 

	

„ 	
.  	 ... 



No. 5 	- 77 - 

/1/ Hüv  

/2/ If tihar-i erbab el millet el mesihiyye . zübdet-i ashab-i 
 

ta'ifet el °iseviyye dostumuz.Erdel gYrali dame devam  

devletühü müebbede.t &IA  yevm el mevoud savbina tahiyat-i  
♦ 	 r 	. 

hang  

/3/ ve.teslimat-i haltant ibla'ile inha-i hudur-i serif ve  

ínba-i hubur-i latif ol dur ki dudman..i muhalled el erkan- 
~ 

imiza.olan.hulus-i mütabaoat-i mahsusu9.uz  

/4/ üzere taraf-i ahval pür serifimizden tefahhüs ve tefagqüd  

buyurulur ise el hamdillah-i tacali yevmen fi yevmen eyyam-i  

devlet-i gahiremiz:imtidad ve quvvet ve igtidad ve qudre :t  

/5/ ve miknet ve cizzetimiz:terfid olup diyar-i.ketir el i cti-  

barYmiz: emn ü eman Uzere olup ümmet -i Muhammed saye-i  

sacadetimizde asudehal ve müreffeh ül bal  

/6/ olup saye-i maoadeletimiz:de sal5.r ve kebir devam devletimiz  

ed~iyesinde müdavim ve mUlazim bilesiz cisyan eden Mehmed 
: 

Giray han el nierhum  

/7/ ve gahin. Giray sultan itvasi ile Ozi gozali ile iki def oa  

tabut-i menfurla ge lmigler idi bi - fadl-ullah-i taoali feth-i 

ftiiruzan. ja.nib-i  

/8/ ha.ganima müyessir ve ruzi olup mela cin hasireyn ve düsman-i  

din-i mübin mUdemmir ve maqhur olduqlqri Yenablarina tahrir  

olunan muhabbet namemi zde : 

/9/ muharrer ve.mestur olup nazar olundugda ma °lumurluz olmaq  

muqarrerdír qudvet el aqran el Iiaj3i Qaragöz zide qudretühü  

q,ulumuz 	
u salim  
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/10/ jenabir;üze vasil olduqda ol muhabbet namemize camel ediip  

gadimi edegeldüknüz dostlupr}uzi edüp adam3.rjiz göndermek-

den hall  

/11/ olmiyasiz ve eyü jebe ve kücük el tüfenki diyarimlzda cazim  

magbuldur buyurdum ki yahgi sebe ve yahsi el tüfenklerin-  

den. gönderesiz  

/12/ ve Hajji Qaragöz g qulumuza adam gosip saoadetli murtada  

pasa hadretlerini sap salim yetisdiresiz ve oavdet eyle-  

dikde  girü 

/13/ yarar adamlarirjűz gosip bu.Sanibe gönderesiz uzun uzaq  

dost olup taraf-i garin ei serifimize adam ve mektubmupz  

/14/ gönderüp dügen hidmetílüz, bildirmekden hali olmiyas3.z  

insaallah-i taoali biz  dahi dostlug edüp dosturjuza dost  

tüsmarir}űze ti:iáman  
~ .. 

/15/ oidulum 	gú uza man etmeyesiz soyle bilesiz baqi ve-d duce.  

Cali min etboa el huda  



No. 6  
-79- 

/1/ Hüve-'1 muCin  

/2/ Devlet Giray  sciziimüz 

•/3/ Qudvet-i ümera el millet el mesihiyye ve Cumdet el kübara-'t  
• - 

ta'ifet el Cisaviyye garindasim Betlen Gabor qlral-i dev-  .  

let-istimal  

/4/ hadretleri aglah allah Cavagibu baCd el selam i °lam-i yarllf-  
. 	 . 	 . 	 . 

serif muhabbet enjam bu dir ki bundan iqdam haddsi.z payan-  
y  

siz tatar-i aduv-sikarnii  

/5/ ve hesabsiz noTayni9. ve taht-i Qlrlmn31 ve Casakir-i islam  

bi-áümarnix~ padisahi biz gapindas1! ga'alla Devlet Giray  

nusret-aray  

/6/ hadretleri janibinden siz gar3ndasYmlz 	devlet-is-  

timal hadretleri tarafina muhabbet name yarlif-i serif ile  

qulumuz qudvet el emtal ve-'1 aqran Qaragöz  

/7/ zide qudretühii irsal olunmusdur dost -i garindagl'ilimiza  

binaen ameden-i vusulunda murad-i serifimim siz, gar'indasimiz;  

giral-i devlet-igtimal  

/8/ hadretleri ile biz garindasillz sa°adetlü sultan zafer-niein  

hadretlerimiz. sizüz~. ile müddet-i Cömrimizden zaman-i sal- 

tanatxmizfa dost-i garindas olasiz  

/9/ si 	bu lanibe muhibbe t name  elcir~iz geltip bizüm size va- 

rup mabeynimizde dostluq-i muhibbet olup ... hayatimizda  

kemal  ... 

/lo/asudehal ile oltnca dost-i garindas olmaluz isterüz;  or~a 

göre 	serif muhabbet name mujebinje Camel edüp  

alamet-i gerife iCtimad ve iCtígad  
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/11/ edesiz 4a 'amiz  han-i cazim hadretleri ile ve biz ga-• 

rindasiiYz, rifeatlü Devlet Giray, nusret•aray hadretle-  .  
rimiz: ile hulus-i muhlis dost _    

/12/ gari~ndasli~  kendir}ize mugarrer bilesiz; me'mulumuz: ki  _  

qarindasimiz qiral hadretlerinden ziyade dost-i gardag-

liqdir o9a göre muhabbet namemiz  

/13/ ile camel edesiz muradixiiz bu janibe dügerse i clam edesiz  

biz qarindagi'iz. gatindan diri olmazdir göyle bilesiz  

uzun uzaq  

/14/ dost-i gardas olup elei qulumuz varduqda  yarli ~-i serif 
madmuni üz .ere camel  olasiz calamet-i erife i ctimad ve  

i ctigad edüp muhabbet name  
. 	 - 

/15/ mujebi ile camel edüp  dostlugdan hali olmi.yasiz ináaallah. . 

her ne muradizyiz bu Sanibe dügerse bizüm gatimizdan diri  

o lmaz; o9a göre sizden  

/16/ ve siz gardagimiz qiral hadretierinden mabeynimizde dost  

olma~iz. isterüz söyle bilesiz yarlil-i serif muhabbet name  

mujebi ila. camel edesiz calamet-i serife. 

/17/ i ctimad ve ictigad edesiz deyü dostlu~a binaen yarli~-i 
 

serif muhabbet name yazild'i tahriren fi evasit-i muharrem.  
• 

sene-i 1o39  

/18/ der Devlet saray  



No. 7  -81- 

/1/ Hiiv  

/2/ Hadret-i Ana biyim  

/3/ IIlut  orda ve uluT yurtnixj ve taht-i Qirimni9 ve Deát-i  

Qipcaqnix} uluT hani boltan  

/4/ cizz.etlü ve rif catlü ve eazametlü ve áejacatlü Qirim  haul  
. 	 J 

bolt=  Jan3:bek Giray han hadretlerin4  

/6/ valide-i mükerremelerinden. ulut Erdei girell'i dame igbalühü  
i clam-i yarl*i serif of dmr ki 4ium han adam Allah  

/7/ cömriihü hadretlerinixj yarli~-i serYfleri ile elcileri irsal  
olunmaila yarli~-i serifimiz tahrir olunup ulul"  

/7/ el8imiz qudvet el ematil ve- '1 agran qulum Muhammed irsal 
 

olunmuádur taht-i hükümet. ve zir-i debt-i vilayetiliize  

/8/ vasil ve dahil olduqda r i cayet edüp gadYmdan irsal ede- 

geidükx;üz hedaya ve armafaxiix3iz gönderiip  

/9/ vagci olan urauruxjuzi i clam edesiz insaallah=er rahman +um  

han-i cazam ve galta sultan hadretlerine 
., 	 .     

/lo/ hüsn-i terbiye göz etmek mugarrerdir ve jümle düsen 

hidmetix, iz: husulina calisuruz bacii ve-' d du ca áli min  • 	•  

etbca el huda  

/11/  bemaqam Barée saray  

Pecséten: valide-i hadret-i han  ... 
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No. 8  

/1/ Hüv  

/2/ eizzetliLZ ve rif eatlü gardasi.m Betlen Issdvan hadretlerini9.  

hudur-i devletler ... somra  

/3/ 14ha-i muhibbane olan bu dir ki halien bundan igdam dev-  

le:tlü 

 

qiral hadretleri padisah-i Cali ... hadretlerinden 

bir miqdar 

/4Á tatar easkeri rija eylemegin efendim saoadetlü han-i oazam 
,. 	 . 

hadretleri ol ejilden padisahYiit) rijasini gabul 

/5/ edüp tatar caskerine bu 	serdar edüp mah-i  

dilhi ~ jenir~ evvelinde tevejjüh edüp gelürüz insaallah-i  

tacali-er  

rahman devletlü giral hadretlerine miilaga.t miiyessir olmaq_  

üzereWismektub-i mubabbet vusul bulduqda re eayalari 

yerinden dafitrrrayasiz, zira easkerimize ber hosca tenbih  

ederüz bir nestelize z.ulmilunmaz: bu muhibbiliz hadretiniz ile  

sair qiyas gardas degiliz efendim sacadetlü ban-i cazam 

hadretlerini,.hidmetine gelmigiz ve gadr olduTumuz  

hidmetir)iz.e diri  etmeziz. baqi cömráthü ve devletühü müste  

dam bad  

/1o/ muhibb-i muhlis Jelel mirza  
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No. 9  

/1/ Tulra sözümüz  

/2/ Iftihar el millet el mesihíyye záibde.t el kübera-i ta'ifet  

el nasraniye bilfi eil dostumuz qiral  devlet-i~tima~ hu- 

durlari  

/3/ savbina ielam-i yarüq`-i serif saoadet. enYam bu dir ki  

bundaa,  mugaddem sizir3 ile söylemigdik söz ... degildir  

/4/ tebelbülüm o l dahi dursun velakin Eflaq eyaleti saeadetlü  

padiéah-i ruy-i zemin hadretleriniry reoayadidYr  

/5/ öyle olicaq Eflag_ begine ve. re eayasina bir kimesneni4  

calaga etmemesi lazim olandan degildir  

/6/ buyurdum ki emrim vusulunda bu günden sora sözümiizi  

dizlleyüp ve ilki ceküp Eflaqdan  

/7/ gat%  oalaga edesiz bu sözümilz nasihatdir ve muradimiz  

soa dostluq etmekdir í omdi layig , 

/8/ olan sen dahi sözümüzi 	emrimizi yerine götürmek 
 

gereksin ingaallah-i t~.oali kendilüze  

/9/ dahi enfoa olani dahi budur bagi ve-d duea  

el huda  

Cali min etbea  



No. 13  

/1/ Hüv  

/2/ Birim varosbii casker-i tatardan gorumag  icün yarli~-i 
~ 

s erifimle  

/3/ qulum gönderilmisdir casker-i tatardan bir ferd varok  

renjide. eder ise•  

/4/ dönüp hagqIndan gelmeye fermanim olmu$dur  

Pecséten: sultan ... ibn Piehmed Giray han sahh  



No . . 14 - 85 - 

/1/ Hüv 

/2/ Sadagat-si car ve meveddet ditar giral devlet-iAtimal 

hudurlari savbina bi-nihaye selam birle hali  hatirlari 
. • 	- 	- 	- . 	 . . 

sual  

/3/ ve tefaqqud olundbtgdan sora muhibbane i clam ve inha 

olunur ki bu taraf-i ahvalimizdan sual olunur ise el 
hamdillah-i ta cali vüjudumuz ber sihhat olup 

/4/ ruz U  ebb  devam-i űömr ve devlet padisahi ve qiyam-i  

qadr ve sevket áahinsahi edciyesinde müdavemet üzere 

ol dqiumz . . 

/5/ bila reyb-i gümandir itr da. bu Yanibe: tutsaq icün gelüp 

ve on sékiz dutsag götörUp giden adamlariluz: Aydin ve 

Sinan 	 . 

/6/ ve Nazar nam dimmilerden istiqrad edüp ve bu ana degin 

vermedüklerinden sacadetlif ve sevket1ü ve seja catlü efen- 

dimiz han-i calisan hadretleri 

/7/ ve devletlü ve müravvetlü efendimiz gal^ a sultan hadret= 

leriYanibilüz .e yarlit- i serif vajib el tesrifleri elei 

cAb durrahman qullegi irsal buyurmuslard'ir 

/8/ me. 'muldirki muje .binSe camel olup fagiril haqqlarl aliver- 

moüz, lazimindendir ve iki padisahil arasinda niie ni de 

hidmetilUz, olur 

/9/ insaallah-i tacali düsen musalahoizi magdurumuz.dirit 

olunmag ihtimall yoqdur bizier dahi bu husus tag:ayyüd ve . 
. 	• 

tacay,yün. edüp ... iqdam 

/lo/ eyleyüp nik nami olasiz,bagi ve -d duca 

/11/ Ali ala hadret-i sultan sahh 
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No. 18  

/1/ Hüv  

/2/ Sa Cadet Giray bin Qirim Giray  sözümüz: 

/3/ Qudvet-i erbab el millet el mesihiyye ve zübdet -i ashab  

et -ta'ifet el Cisaviyye halien Erdei hakimi hatmet Cava-

qibu bilhayr qablina selam-i selamet peyam ki erbab-i imana  

/4/  olan ita Cat-i taviyyetir}iz sebe,binden zahir ve bahir ve 

netiSe-i meram ki ehali-i islama olan inqiyad-i  Cubudiyyet-  

irtiz Sihhetiriden sadir ve mütebadir olur iblat ile hal ve . 

hatirúr~űz,  tefaqqud ve tefahhus 
.- 	 . 	 .. 	 . 

/5/ gilindigdan sorjra i Clam-i yar1Y~  i serif-i muhabbet-elif-i  
sultani bu dir ki bu sene-i mübarekede sevketlü ve saoadet-

lü garindasimiz han refi C  es -  san hadretlerinil fulus -i  
hümayun devket-memrunlarY  

/6/ vagi C  olup bu haber-i meserret-atari din-i islam hayir- 

habina bildirüp hurrem ve serr eylemek dadvi sahi ve; ga'ide-i  

3ihandarl olup siz hud bu dudmanvi  

/7/ muhalled el er4animizir} hayirhah ve nikhahY olmax;uz hasb-

iyle bu haber-i ferah-enjam ile sermest-i sahba surur ol-    ,  
mar}uz. babinda yar11T-i serif vajib el tesrifimiz tahrir  

ve elcilik hidmetiyle  

/8/ taraflarir;iza revane clan Mehmed yediyle irsal olunmusdur  

insaallah-i 	vusulunda hezar tekrim birle yarlll= i  . 	_ 	-  
serifimiz,feth ve qira'at edüp dostlufa  layiq 

/9/ mt~.~ameleyi mü~Sir mektub9uz. ile garindásimiz han -i refi C  

e;- ;an hadretlerinir~ elei qullari Cali jenah el istijal 
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bu.  tarafa cavde:t: etdiresiz ve ... vedd  

/lo/ ve ülfet,edüp bila reyb dir bagY ed-duCa Cali min etbac  
~ 	evve l 

el huda fi mah-i rebi ül a10i.kr sene-i 1o89  

sahh  

Pe .cséten: Sa cadet Giray sultan bin Qirim Giray sultan  



No, 19  -88-  

/1/ Hüv  

/2/ Murad Giray han bin Mübarek Giray söziimüz . 

/3/ Qudvet-i erbab el millet el mesihiyye zübdet el kizbera-i  

ashab et-ta'ifet el Ciseviyye bilfi cil hala Erdel hakimi  

clan giral.sahib el Cird ve-'1 vegar savbina tarafiuiiza 

clan muhabbetlerine binaen  

/4/ selam vé hal-i hattrlari sual olunduqdan sora i Clam-i  

yarlitoi serif sacadet-alud-i hani bu dir ki qanun-i qa- 

dim-i sahanemiz, old'iftndan halien Erdel vilayetleri  

/5/ icinde geéüp gitmek üz .ere casar tarafina  éli basl  qult}-  

muz, Abulhayr ta Cyin.olunmusdur insaallah-i tacali size  

dahi vusul bulduqda 

/6/ kifayet etdigi qadar clan atlari verüp ve yanina adam  

qosip vilayeti9üz sinurina emin -i salimin ulasdirasiz  

ve zad ü -z.evad silah dahi  
~ 

/7/ verüp daruret cekdirmeyüp kimesneye bir v4hiyle dahl  

ve tacarrud etdirmeyUp bu.yaxl:il=i serife i etibar eyleye-  

siz, söyle bilesis baqi ed-du ca Cali min etba c  el huda  

/8/ bemaqam Gök suyi  

Pecséten: Han Murad Giray bin Mübarek Giray sultan.  
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No., 2o  

/1/ Haqq-i hüv  

/2/ Murad Giray Ilan bin Mii  barek Giray  

/3/ Allah-i tebarek ve tacali hadretinir) cavn ve cinayeti 

birlen ulu$  orda ulut yurtnui) tatit-i í irimnir) ve nest-i  
Q1pcagn131 ve yüz.' on bir} halgnir) uluj ve kücük noraynir) ve  

tarara cerkesnir)  
/4/ ve . Agkerman vilayetini9 ebaganStdd padisahi be4han-i sev- 

det des"---"  ll  boi ácűt men 3e'v'ke tiii . vs .  cazame tiü ve saiábe tiü  

ire  se jacatlü han-i cazam. ve hagan-i mucazzam hadretlerin-
v 	 . 	., 	• • 	•  

den hala  

/5/ Erdel vilayetin4.hakimi iftihar el Umera el millet el  

mesihiyye muhtar-ei kübera  et-ta'ifet el ciseviy~se bil- ,.   

fl ail asina-i gaáimim3z: gYral muhabbe .t-sigal hatmet Cava- . 

qibu bilhayr savbina erbab-i ehali-i islama clan  •  

/6/ itacat ve .cubudiyyetlerinden mütebadir selam -i selamet  

resan-i hant ve taraf-i serif-i meveddet redifimizden  
., 	 . 

mutesadir peyam-i meserret-en3am-i ilhant tebli'inden  

sorjra i clam-i yarli~-i sévket beli-i hosrevani bu dir ki 
 

/7/ resm-i pisin muctad-i gadlm-isahane.ve de'b-i güzin bullet-i  
J 	 ~ 

nihad-i padisahane Uzere beher sehe pur hos hatir-i to-- 
- 	 - 	 -     

viyyet meatir icün ne :vazis name-i nami ve mübesseret-i  ... 

/8/ sacadet ihtitatrii tahrir ve tejdid ve tagviyye .t-i ülfe .t  
✓  

icün.bab-i saltanat-meabimiz gapu qullarindan bir qulumuz  

tacyin ve irsal olunageldügi ejilden isbu sene-i tani ve.  

tis cin ve elf  

/9/ tarihinde dahi tahriq -i silsile-i ülfe .t ve hullat ile  
x 
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tabit-i qavain-i pigin selvet-i sevket-i serife ri cayeten  

beray, pur hoé hatir-i taviyyet meatir darende-i devlet  

nüviáte  

/10/ bullet ... qudvet el ematil ve-'1 agraa catebe-i Gulya-i  

ilhani 	ebb ii ruz jebhe-fersay ve behre-  

-enduzlarindan. mahsus Murteda afa zide qudre.tühü  

/11/ taCyin ve. irsal olunmusdur insaallah -i tacali vusul  b~1-  

diqda gerekdir ki mumaileyh qulumuz Murtada ala zide  

qudretühü nesimen haner~ize götürdüp 

/12/ Ulfete olan name-i nami hullet ihtitami qira'at ve kendü-  

ye c"adet-i 	Uzere ri cayet eyleyüp ve selamet ve  

cafiyet ve asayis ve: rahat haberilizi mü"s cir  

/13/ mektub-i muhabbet-uslub yazup mumaileyh qulumuz zide qud-  

re .tühü bir gün mugaddem yine tahtgah-i saltanat dest-  

gahidiza yollamaTa vejh-i iqdam mesa ci ve ihtimam eyleye .siz  

/14/ insaallah-i•taGali janibimize o lan hullet ve meveddet mü- 
 

davemet oldufi  gin gibi nümayan c.:.olur bacii vesd duca cali  

min etbac  el huda  

/15/ tahriren fi mah jemadi ül evvel sene-i 1o92 yazildi taht-

gahimiz, Ba tce Sarayda  

/16/ bemaqam BaVe Saray el mahrusa  

Pecséten'. Han Murad Giray bin Mübarek Giray sultan.  
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No. 21  

/1/ Hüve- ° 1 muoin . 

/a^/ Hamd ve qiran ve sükr bi-keran o l hilaf-i jihan aferin  

dünya ve cugba ve rezzaq-i calemyan her .`:.. jümle: mev-  

duoat-i oalem ol padisah-i bi- z.evalriirj  jihan-penahlitin-  

da güvahdir  

/3/ ve durur-i táhiyat ve durur-i teslimat server-i  qainat  

ve müfahhar-i mevbdat a oni peyfamber-i ümem saoadet-  v .,  

-aya  t  clan Müha, ~iuned mustafani~  revda-i mutahherelerinde 

olsin caliye ekmel as-salat ve hayriyle • •   

/4/ al ve ashabi Uzerine olsin ridvan Allah -i tacali caleyhim  
• 

e jmoain fimabaod ulut  orda ulut yurtnil tatit-i Qirimn19 . 

ve Dest-i Qipcagnix; ve bar4a tatarnil uluí norayxiix)  

/5/ ve kücük notaynix} ve tat bile tavgacnix} ve tarara cerkec-  

nS r~ ve Aqkerman yurtlnixj ve yüz on bix; tümennil ve hesab-  

sizr Yerd-i aira gelgen köp oaskerniri uluf din-i islam  

/6/ padisah3 ve harii din ve diyanet penahi bol Tan sevket1ü  

ve cazametlü ve salabetlü ve mehabetlü Qirim hani han -i  
. 	 . 	 • 	 ,. 	,. 

cazam ve haqan-i mucazzanmi efendimiz.Murad Giray han eyyed  

Allah-i tacali cömrühü ve devletühü  

/7/ ila yevm el mizan hadretinix).halien divan-i oadalet- ounvan-•  •

larinda vezir-i rüsen damir ve Aristo tedbirleri  bol ~an 
oizzetlü ve saoadetlü men Ahmed afa hadretlerimizden ha-•

lien Erdel vilayetinixj  
v 

/8/hakimi meveddet-qarar sadagat-si car cgiral hudurlarina vufur•  •

Uzere selam ki ehali-i islama clan  vedd ve ihlasix~íz , hi-  

mayetinden sadir ve bahir ve hulasa -i kelam ki erbab-i  
. 	 ~ 	 . 
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/9/ imanaolan meve ddet-i ihtisasir~lz se bebinden zahir ve 
 .  

mütebadir olur iblaTile hal ve hat1rl9lz! yahsi mi siz  

ve hog  mi siz, dip sorlariimizdan soya inha olunur ki  

din-i miibin hayirhahlari ~  

/10/ sermest-i sahba surur eylemek ayinvi saht ve ga cide-i  

padigahf olmafiyle halien cadaletlü ve gevketlü ve , 

cazametlü padisahimiz~ a han-i caz m ve haqan-i mucazzam 
   . . 

hadretleri name-i hümayun sacade .t-magrunlsiri  

/11/ ile qapu qullarindan qudvet el emtal ve-'1 aqran Oartada  

a~a qullari göndermekle biz vezir-i rüsen damir tarafY-

miz.dan dahi muhabbet name irsal olundi insaallah-i ta cali  

vusul buldugda  

/12/ sacadetlü ve gevketlü ve mehabetlü efendimiz, padiéahimiz14  

name-i hümayíinlati taczim ile féth ve gira'at edüp ayini-  

rjiz üzere rl.áyet ve hürmet ile varan aláyi bir gün evvel  

yollayup  

/13/ gönderesiz bagi:: ed-du ca ffli min etbac  el huda tahriren  

fi mah emadi ül evvel sene-i 1o92  

/14/ Ahmed aTa hadret-i han hala  

Hátoldali pecséten: Ahmed  • 
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No. 22 

/1/ Haqq-i hüv  

/2/ Hasan Giray bin Safa Giray  sözümüz 

/3/ Qudvet-i erbab el millet el mesihiyye zübdet et-ta'ifet•  • 

el piseviyye bilfi pil Erdel hakimi olan qiral devlet-is- 

timal dame musadaqatihu ila yevm el mizan savbina selam-i 

selamet peyam ki erbab-i imana 

/4/ olan vufur hulus ve ihtisaslar3 ~'ihhetinden sadir ve hu- ,., 	. 	,~ 	• 	• 

lasa-i kelam ki ehali-i islama olan'kemal inqiyad ve iii- . 	 s 	 V 

laslari sebebinden mütebadir olur iblaf ile hal ve hatir-  • 

lariliz 	 . 

/5/ tefahhus olunduqdan sora i plam-i 	serif-i  sultan 

 dir ki din-i islam padisahlarina sadaqat-i ihlas ve _  .  
riqqiyet-i `htisas ile hayirhah olanlari nevazis dil ile 

surur 

/6/ eylemek ayin-i sahl ve gapide-i padisaht olup ve siz.hud  
din-i islam hayirhah olmouz hasbiyle sevketlü ve Qazamet- 

lü ve sejapatlü han-i pali-mekan apjamiz hadretleri nevazis •  
/7/ hitiriliz. icün name -i hii.mayun gevket-magrunlari tahrir  

olunup elailik hidmetleriyle qudvet el ematil ve-'1 aqran 

Murtada aa qullari göndermekle biz dahi pür hos hat3riliz  

	

v 	v v •  
i &in isbu muhabbet name-i hümayun . 

/8/ gevket-magrunumuz.tahrir ve irsal olund'i insaallah -i tapali • 
v 

vusulunda izhar-i ihlas ve sadaqat-i ihtisas sevketlü ve • - 	• 	., 	. 	• 	., 	. 	.  
pazametlü ve seja patlü efendimiz h.an-i palisan  hadretini4 

name-i hümayun 
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/ sevket-magrunlari kemal tekrim ve ijlal birle kesf ve 

qira'at etdükden solr araf-i sagadetlerine qadlmf 

dostlul 	ve itbat ile varan elei qullarini bir an 

ve bir sá•cat 

/10/ cavg ve tevaqquf etdirmeyüp taraf-i sa cadetlerine yol- 

layasiz:issaallah-i tacali taraf-i bahir el seriflerine 

diisen dostluiurz, ise qusur • olunmazdir bir gün evvel 

mektubuluzr ile elcimizi 

/11/ cavdet etdirüp muhabbete bacit ve dostlúfa layiq . mucame-,  

latdan hali olmiyasiz bacgi ed-du ca Cali min etbac  el huda 

tahriren fi mah jemadi ül evvel sene-i itneyn tis cin ve 

elf 

/12/ bemagam Ba.pe Saray 

Pecséten: Hasan Giray sultan bin Safa Giray sultan 
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No'. 23  

-/1/ Hüv  

/2/ cIzzet'-medar sadagat-si car meveddet-ditar Erdel vilaye- 

tinim  hakimi ve zabiti olan dostumuz giral hudurlari sav- 
bina selam ki ehali-i islama olan vedd ve  ihlas3.r~Yz 

/3/ sebebinden sadir ve badir ve hulasá-i kelam ki  ebbab-i 
. 	 ., 	 . - 

duliana o .lan meveddet-i ihtisasi3z, himayetinden. zahir ve 
,. 	 . 	 . 	 .  

bahir olur iblaTile. hal ve hatirlafi sual olundugdan ,. .  
sorra  

/4/ inha olunur ki sacadetlü ve devletlü ve seja oatiü efendi-  

miz,han-i cazim-es-san hadretleri taraf3na ve biz dostu- 
• 	 - 

luza gönderilen mektub ve irsal olunan hedayarrz. Istefan  

boyáiriz ile  

/5/ gelüp dahil oldugda.devletlü ve semahatlu han culuvv-üs-san  

efendimize bulusdurup hedaya se  pi ~skeslerir~iz: teslim edüp  

siparis eyledigür}üz ahvallar3 elciriz jümlesini söyley'dp  

/6/ ve biz dostuluz Bahi gadir oldulúmuz mertebe efendimize  
card eylemigizdir ve gönderdigürüz: pike  ve hedayalari.fi z  

maqbule gecüp hazz, olunmusdur ve Erdel ilerüsinden gec-  

meyüp Tuna yaiisindan  

/7/ gitmeleri ri ja eylemigsiz, ol ri jarrz efendimiz: hudurunda . 

maqbul olurd'i velakin elciriz gelmezden iki gün muqaddem  

saoadetlü ve devlet1ü sadr-i oazam hadretleri tarafindan  

Bekir alá naminda bir alá". mektub ile:  

/8/ gelüp mefhumindan Talazindan asup Erdei ieerüsine düsüp  

Brasodan.Yanovadan ve Sebenden ve Sonlugdan gecüp Budin  
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qarsusinda  Pete sahrasinda bulugiz  

/9/ deyü isaret edüp gonaq bi gonaq defter ediip göndermisler-  

dir ol sebebden iayri yoldan yiiriilmek mümkiin olmayup  

bi-d-daruri Erdel iceriisinden gitmek  iqtida  eylemigdir. 
. 	•  

mern].eketiliz iginde  

/lo/ yüríildigi zamandasacadetlü ve sevketlü han refi c-es-áan 
 

efendi8iz hadretieri casakire zeban-i  tanbih ediip re caya-i  

fugarasina bir kimesneye renjide etdirmezlerdir insaallah-i  

tacali her ne hidmeti‚iz  

/11/ ve ne Yevatiil3z olursa han-i di-gan efendimize card edüp  

itmam ve husuluna sacy ederiz bu defca 	olmadl deyii  

hatirmanda olm.iyasfz.zira devlet tarafindan ferman olun-

du~l üzere hareket  . 
/12/ olunup fayri yoldan teveljiih olunmaq fermana muIiyirdir  

ol ise muhaldir elem dekmeyesiz bol da caskerdir yol ile  

giderler ingaallah-i tacali vilayetinize dararlari olgtaz-  

dir saeade.tlü ve devletlif efendi.miz hadretlerinir)•  

/13/ tenbih ve ekidleri of mertebedir ki bir faqire taUaddi  

olunduluna rida-i éerifler►  olmazdir balti ed-duca tali  

min etbac '  el huda  

/14/ Ahmed ara  hadret-i han  hala 

A hátoldali pecséten: Ahmed  
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No.  24 • 

/1/ ljtatWel 

/2/ Secedet Oiray sultan sUstimils 

/3/ Quavetol erbab el millet el neoptyyl sUbdiet*i e4tab st 

teoitet, 	isevive Mehl Erdel 	Wien Ora 

dams esdagetihu ilasoeui misan 

sevbine cell satinet peyam erbabiii inn e olen 

Isslut? ye ihtleaelari, iribbetinden eadir vs hulasaid Wan 

ki eUi4 Islam olma kemal 

/9/ iivakvad ye 1111e4ati eebobtinden, milt:Amity olur iblef ile 

1.2e1 ye 12,,rlertitre tetelfipqoiunduqdenFosfe elemoi 

yerlifid erii sulant bu air ki ain.i law 

/6/ pedigeblerina qedagatiii 	vs 

kiwitjah olenleri no/loth dii U.auras ()Amok twin I 

had vs Cpj 

/7/ olup ve pis txua diniii Ulm ljayirlytM  olm9u2 114313471e 

iiintetiu vs %spigot= vs 	 Llom %mad= eraYamte 

hadretleri nemesia teitirizp iUn 

nesseit Mazy= iievketibiagrualarl tarty olunup 

Ipisimetkyle quiivet el emetil vein wow kiurte#a ate qul 

Uri stinaerilinekle biz debi pU2 koilt 

/9/ lsetiriers 	 mutiabbet avoid titimayunutze te4rir ye 

ireal canna idgallekid teal vuqulunde talbtari■I 

vs Irelagatii ihtiea 
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/10/ éevketlii ve cazametlü ve seSa catli,i efendimiz ban-i cali-  

;an  hadretlerinix~  name-i hümayun éevket-magr•unlari ke-  . . 	name  7i 

 tekrim ve i5lal birle kesf ve qira'at etdükden  

/11/ eolre. taraf-i sacadetlerine gaamf dostl44i i316 144p  

itbat ile varan e1Li quilari bir an  ire  bir saCat avai 

ve 

 

tevaqquf  

/12/ etdirmeyüp taraf-i sacadetlerine yollayas'iz  3nsaallah-i 

tacali taraf-i bahir es-éeriflerine ditéeh dostluur~uz 
 

ise qusur olunmfazd'ir 
 

/13/ bir giin evvel mektuburz ile elc3mizi cavdet etdirüp  

muhabbete bacit ve dostlup layiq mucamelatdan hali  

oldiyasi  z  

/14/ ball.  ed-duca Cali min etbac  el huda tahriren fi mah  

Yemadi iil evvel sene-i itneyn tis Cin ve elf  
• 	- 	- 

/15/ bemagam Taáya,té sahh  

Pecséten: Sultan Sa°adet Giray bin ... ./olvashatatlanul el-.  

mosódott /.  
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No. 25  

/1/ Hüv  

/2/ Murad Giray an bin Mübarek Giray sc3zümüz  

/3/ Qudvet-i erbab el millet el mesihiyye zübdet -i aehab  e} 

ta'ifet el °iseviyye bilfi°il Erdel hakimi Datmet °ava-  

gibu bilhayr gablYna selam-i aelamet resan-i harm ki  

ehali-i Sünud muvahhidin nusret-garine olan vedd ve ih..  ..   

. iasiará.ndáia sadi.r  
. 	 . 

/4/ ve peyam-i muhassal ul kelam-i hagan4 ki mahsus bargah-i . 	. 	v 	. . .  

Nevket deetgah-i 	müraja°at !)den hullet-i -Ea-  

viyyet-i ihtiaslar3ndan mütebadir olur iblar ile i olam-i  

éerif saoadet redif-i halal of dur ki  

/5/ Abu sene-i meymenet el senad® bi-d-dat janib-i éehri-  

yardan name-i hümayun sa°adet-magr•un ile med°uvv  

~.tn3z  nem seferine °umumen oasakir-i tatar saba-reftar  

ve enTüm-Nimar ve °aduv-éikar ile süvar-semend firuzmend-i 

ekber  

/6/ ve °inen-efr•az °azimet ve temsiyet aavlet -i seyr olup  

bu siyagda meymene ve meysere demdemg, endaz-i nagi ve  

hareket ve zemzeme perdaz-i éevket ve Nefa°at olmaqda  

Nedd-i merahil ve.tayy-i menazil ederek rebi°  ül  

	

. 	 . 

evvelnil 	 . 

/7/ evasitinde  Aqkerman  vilayeti duhuluna nazil ve daY~.3~ .1 ve bir • 
kaL gLin °asakir-i islam zafer-en!am arayiN ve asW3.é  

igün meéta ta°ayyün buyurup velakin insaallah-i taeali  

sahrah-i tevejSüh-i haniya  
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/8/ ve tariq-i savabdidd ilhaniyemiz zahiren taht-i hűikü-  . 	 ~ 	 v 	. 	 r. 	• 

metirlizde olan Erdel vilayeti hududi duhulina mürur  

eylemegi mútetelzim oltnatin bu magdem sUmm-i  .°emend ga-  
hanemizi muhbir ruz U ebb bargah-i  

/9/ sevket.destgah-i haniyemiz mülazi.mlerinden iébu  name-i 

serif sacadet-redifimiz ile qudvet el ematil ve-°l aq-  

ran bilficil cAbduifettah afia zide qudretühtt qulumuzz  
cala /enah el i®tiTai ta°yin ve irdal gillnm3.®d3r  

/1o/ bifadl-ullah-i ta°ali salimen vusul buidigda éöyle mac-   -  
lihmuquz ola ki bi-d-dat janib-i seWat .tabűniz nrUrur  
gahinda vagic  olan bacdi gain ve qura ve esvaq ve es-

Wan darer ve ... ve ehalisine  

/11/ dahi veben min el viiSuh madarrat ve hasaret-i asabet  

	

V 	 • 	 ~ 	 • 

etdirmeyiip casekir-i bi-gümar ve nueret-si car  qulla~i-  

m3.z ile ber vejh-ii aadalet eyaletiliz hudud3ndan tem-  

giyyet ve acada-i li'am-duzah enSam  

/12/ memleketlerin® teve!füh ve cazimet ve 1i3am-riz hiddet  

ve savlet olunmaq melhuz ve muhtemeldir iemdi lazimdir 

	

.  	 .  

ki siz dahi bu hü.en-i tevenüh-i éahanemiz muqabelesinde  

lazime-i dimmet-i ihlas ve meveddet i.htisaeli.z  

/13/ olan pigked-  i pesendide ve hedaya-i güzideler ile  müéar- 

ileyh gaQid ... cala isti/al tekrar bargah-i hant ve  

destgah-i ilhaniyemize riSacat ve cavdet etdirUp hulus-i  •  
taviyyet  

/14/ ve husus-i meveddetixiizi card ire  iclem eylemez~iz lazimdir•• 

©öyate bilesiz baqi ve-Ad duce °ali min etbac  el huda  

tahri.ren fi evahir-i gehr -i rebic  ttl evvel aene-i 1o94  

/15/ bemagem qurb-i Tatarpuqar  

Pecséten: Han Murad Giray bin MUbarek Giray sultan  
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No. 26  

/1/ Hüve-'1 mucin  

/2/ meveddet-garar sadagat-si°ar halien Erdel giralin'3.l ve-  .  

kili olan dostumuza vufur üzere selam ki ehali-i islama _  

olan vedd ve ihladir~3z •  

,/3/ himayetinden sadir ve bahir ve hulaea-i kelam ki erbab-i  

imana olan meveddet 	sebebinden zahir ve müte-  

badir olur iblar ile hal ve hatirlarl  

i ; /4/ yahsi mi siz ve hog mi siz dip solanlm3.zdan ?caps iilha  

olunur ki halien bi °inayet-i Allah el mUlk el müste°an 
 

bu sene-i mUbarekede neme Uzerine sa°adetlü ve °azamet- - 	-  - 	 . 

1U ve kerametiü  

/5/ padisah-i ruy-i zemin hadretini9 sefer-i zafer-enj'amlari  

muqarrer ve muhaggaq o1.mariyle sa°adetlü ve éevketlü efen-

dimiz han-i °azim hadretierine name-i hümayun sa°adet-maq-  

run sadir olup °umumen tatar-i saba-reftar  
• • 

/6/ aa,duv-sikar ile seferlerinde bi-d-dat efendimiz hen -i di-  

•gan hadretleri ma°an bulnnmalari i®aret olunup mahall-i 

memureye teveniüh ve °az3met buyurduglarinda her gangi  

yoldan murad  

/7/ ederler ise ol babda rey ve tedbir sevketlü efendimize  

havale buyuru7malla Talazindan aéup Erdei icerüsinden 
 

Seben Uzerinden gecüp gitmek  tashih olunup gYral hadretleri • • 	 .. . 	 • 	•  
/8/ taraf5.na i°lam olunmaq 	sagadetlti ve devletlü ve ®ev-  

ketlü han-i °azim eé-®an efendimiz hadretleri name-i hü- 
.. 	 . 	

. 	.  

mayun úevket-magrunlarg tahrir edüp Ábdulfetteh al;qul- 
  • 

lari göndermiélerdir  
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/9/ ingaallah-i ta°ali vueul bulduqda varan ap gar5l.ndaéYm3.zi 

eglendirmeyiip Eflaq slnur3ndan c3gmazdan mugaddem gön-  
dermege sacf-i ihtimam eyleyesiz ingaallah-i taoali Erdel  

:/,10/ mémleketi iCerüsine dabil olduqda re °aya-i fugaralar'il  

tatar. caskerinden renjide etdirmemek babYnda ,kemal mer-

tebe tenbih ve ekid olup köy ve 	bir vejhiyle  

ta°addi 	 : 

/11/ etdirilmezdir varan ~ a'~ayl. eglendirmeyi,ip 	e, , 
 . 	

°a~ le üzere 
 

gönderes iz söyle bilesiz baqi ed- ~du°a  °ali min etbaC  

, ,., ,~ .. e~ ~~uufa  

/12/ Ahmed ara  hadn't-i han, hala. .  

Hátoldali pecsften : Ahmed  
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No. 27  

/1/  HUv  

/2/ Murad Giray han bin Mitbarek Giray sözümüz .  

/3/ Qudvet-i ümera el millet el meeihiyye zübdet‚-i kübera  

et-ta° ifet el Ciseviyye bilfi eil  Erdei hakimi q~.ral sFa-    , 	 . 

daqe.t meal a©lah Allah ... ., bilhayr gabl'ina selan-í eela-• 	v  

met reean-i hagar-níi  taraf-i serif  ,éevket-redif-i . . 

	

/e / r_ 	!r ~_ 	~ 	 r_---- ~ '---9--- s ~`__.a ~ 	a 	a a _C_ a ~ar_r__  /'F/ auc3gan:u~rid~. vl.~i3 tcc~u~ta.~. raua.urt—i ti~viy~~ ti ve ict~ ~ ~  ~ .i.sut~- • 

	

v 	v 	• 	. 	 . 	, 	. 

tinden sadir olur'~.bla~` ile iclam-i yarl'il`-i éer3:f  
daoadet, -münif-i ilhan~ ol dux  ki bundan igde,m ugur-3. v  

haqq mevfur sahanemiz  

/5/ Talazin yolundan ... olunup gelen eici9ize dahi bu resme  

jevab-i maCdelet-hitab ile name-1  hiimayun meymenet-magrun  • ~  

tahrir ve irsal olunmuédur ve~akin .... 
 

/6/ ve Allah-i ... ferman-magar madmuninni sora Tatroé yoI-  

lari .. ...  ve tashih olunup ol eSilden bu tebrir-i savab- . 

dide müéCir isbu name-i hiimayun.meymenet-magrun sahanemiz 
, 

/7/ tahrir ve irsal oiunmu®dur vusul buldIgde gerekdir ki zir-i  

hükümetinizde olen re Caya ta'ifesine gat  ve :.. Casket6-  

mizden himal6 ve siyane t iéün muhafiz . 	.  

/8/  qullarimlz iqtida ederse Tatroé yoluna adamlar gönderUp  

ordu-i sitab-puy ilha.niyyemizi o yoldan arzuyi ve  istig-. 

bal eyleyeler ki a9a göre Card ve iltimas393z  

/9/  Uzere magsudiliz olan semt ve sulara kema yenball muhafiz  

qtt.7larim5:z taCayyün ve tenéir olunmaq emr -i muhaggáqd3r ~  

söyle bilesiz baji ve-'d duCa Cali min etbaC  el huda  

tahriren fi mah-i Yemadi ül evvel lene_ i 1o94  

/lo/ bemagam Herod  
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No . 28  

/1/ HüV  

/2/ Murad.Giray tan bin MUbare4Giray sözümüz  

/3/ Qudvet el erbab-i millet el mes3.h.iyye zübdet-i kübera  

et-ta'ifet el °iseviyye bilfioil" Erdei 1c~akimi ~atmet .  
°avaqibu bilhayr gablina 	selamet peyam ki din-i  

mübine olen 
N, ' 

.  

~~ /4/ ingiysdia~üz ®ebeb~.nden sadir  ire  mütebad3:r ~ve netije4i  
vneaenr~~ k4 e~tni ~.-i  4'in ni .~ r. ~ i- gC©~!*_~ v~•3 n Y$ inl~o~t^ 4 ron r7esvs m~%3+0+ tta auv1. 	 v .a.uaa .~..va.o  a.o v+.+~.a.a. ,~ +.aaaav vr.,►a~avas Vv,ao.a..1. •  v  

•  

baehir olur 	iGlam-i yar111:4 ierif-  an bu dir ki  

15/ Tatrog yollari yogiadup oaaakir4 -i ielaini meiburdan  

mür•ur emr-~1 casir olaupunden ma.cáda devlet.4 caliye lara-  
findan byué-i tevegüh ve semti  

/6/ Talagin yolundan emr ve ferman olunup imtitalen-i -emr--6i  

cali Talagin yolundan cubui' ve mürum olunmag temeligi ve  
orazimet olunup yarl`I.t-i éerifimiz 31e qulumuz  

/7/ gönderiimisdir 	taCali vuelulunda Talázin yol-  

láilnll dUzilmeye muhta.l olan mevadCii ber ho; yogladup  

düzdiirüp ve yol  
/H/ yogiámate: gönderdiiiiniz qulumuz'i bir an tei~xr ire  tavaq- 

quf etdirmeyüp ealé~l~~a~ele taraf--i sa~adetimize t~rsal  •  
ve isyal eylemek ihtima,m edesiz hidmc~ti mi€stoa3eldir  , 	. . 	. _  

/9/ '  cavq ve imhal etdirmeyiip tizye taraflm5.za göndermenrz  

lazimdir éöyle bilesiz 	ed-duca Cali min etbac  el  

huda sahh  

Pecséten: Han Murad Giray bin Mübarek Giray sultan  
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Bo. 29  

/1/ hüv   

/2/ Murad üira9 ban bin Mübarek Giray _  sözümifz  	. . . 

/3/ Qudvet-i  Umera el millet el mesihiyye ziibdet-i kübera •  

et-ta'if'et el oiseviyye hala Erdei hakimi olan dostumuz  
. 	• 

bilfi oil qiral-i meveddet meal hatmet oavagibu bilh~tyr 
~  

qablina selam-i selamet peyam-i hant ki ehl-i islama  

olan itaoat-i hass nhhetinden  . 	v .. 

/4/ sadir ve peyam-i muhassal el kelam-i  haqant ki taraf-i • .. 	.. 	 .  
bahir es-serifimize mürajaoat eden muhabbet-i oubudiyyet-i  

ihtisas sebebinden mütebadir olur iblafi ile iclam-i yar-  

131-i  belitsacadet 	ilhant of dir ki isbu sene-i  

meymenet el senede  

/5/ teverilh ve oazimet áahanemiz vagoi olan sefer-i hümayun  

nusret-magrun inn zir hükümetilizde. olan Erdei vilayeti  

Ainden mürur eyledigimizde dimmeti~tze lazim olan sulh - - 	 • • •  

ve salah 
 

/6/ ve dostlua binaen sahrah-i sevket deatgahimiza taojrin -  

etdigülüz isbu name-i hümayurfesan boyar193z hadd-i da- 
~ 

tinda menzil bi-menzil firavan dahireler götürdüp ordu-i - 	 .. . 	.  

/7/ zafer-puyumuzda olan oasakir-i islam nusret-enjama hayli  

murad ve hidmet gö3terüp adab ve erkan üzere hareket 
. ~ 	 •  

edüp tenbih ve sipari áir}iz ne ise geregi gibi yerine gö- 

	

 .~ 	 .  

türüp siz dostumuzdan  

/8/ ve mezbur boyardan kema yenball ylosnud olup pesend eylemis--•  

izdir dostluq ve muhabbet 	mertebg:i kemaliyet  

bulmuédur insaallah-i tacali bu mugabelede eyledigir;iz  

hüsn-i muoamelat ve muhabbet  
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/9/ ve hidmet dayci.olmazd5.r beher hal mükafatY mugarrerdir  
• . 

ve ni4ge nige eylediklerimizi maahede eder ve mesrur olur-

siz ve mabeynimizde tul ve diraz dostluq esasi istihkam  

bulmadi bi igtibahdir  

/1o/ iSmdi bugünki, bazar ertesidir mezbur boyarririz Varat qa-  

lcesi varos3na degin maciyet üzere geltip eda-i hidmet  . - 
eylediginden tekrar görül hobluglariyle cavdet etdirilüp  

kendi 	 . 

/11/ Yanibinize revane olmusdur bi -cinayet-i Allah-i tacali  

saiiiúen vasit oíáigda fatir ül haves ve-'l mugarrebin  

bilficil ictimad ed-devlet ve-'s sacadet clan qapu arasi  

qulumuz vezir-i rtisen-daatir  

/12/ dame macalihu size gönderdügi mektuplafir icinde ahval-i  

sefere müte calliq bacdi umur-i mühimme tahrir eylemisdir . 	_ 	.  
melhumi maclumu/uz old'i fig.ndan sorra madmun3.na camel ve  ícti-  

bar eylemeriiz 1l.azime-i mugtada.-i  

/13/ zamanad~.r ve bundan sorra igtid ~ den ahval5.r~ z5. mü~cir •  

pey der pey mektublarlqz ile adamalrYr35.z göndermeden  

olmlyas'iz hyle bilesiz baql ed-du ca  

el huda  

/14/ bemagaun ... varos sahh • 

Pecséten: Han Murad Giray bin Mübarek Giray sultan  

tali min etbac  
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No. 3o  

/1/ Hüv  

/2/ cIzzet-medar meveddet-gararsadagAt-siear dostumuz (Aral  

hudurlaz;~i savbina selam ki ehali-i islama olan • •  _ 	- 
/3/ vedd-i ihlasí/.lz sébebinden zahir ve babir ve hulasa-i  

kelaYn ki erbab-i imana olan me ~eddet-i ihtisaslzjY.z himaye4 
~ 	. • 	 . 

tinden sadir ve mUtebadir  
• 

/4/ olur ibiaT ile hal ve hatirlari sual olunduqdan solra  
~. 	~ r~rtt 	l~.L..1.1 ~ ... ~.t2 4 ne: ~ i..,~~v. wo  inha olunur ki irsal eylteal~ui~ii~ L,e~ ~uul.r~.ai~.a+.,acs ~. ~+ ....  

~  

ki tahrir olunmus ise maclumumuz  

/5/ oidugda Erdel vilayeti i6erüsinden ciiup gidinleye degin  

sacadetlü ve 	padiéahlmSCz efendimiz hadretleri   . 	• 
ne mertebe tenbih ve tekid olunur kimesneye  - 	 .  

/6/ zulm ve tacaddi olunmamigar insaallah-i tpcali boyar  
• 

qullarl vardugda maclumulaz olur ve köy ve varosiarda  

evler yagmamaq icün zeban  

/7/ tenbih olunmus idi Erdel icerüsine dahil olup Seben qa-

leesi nahiyesine geldigimizde yigirmi otuz migdarl tatar  

Iayib oldYlar ve niYeleri  
/8/ gatl eylediler ve Belgrad hududina geidigimizd` iki yüz  

miqdarl adamlarimYz pyib oldY hatta elli adam ile Fettah  
c 	 ~ 

. 	- 	. 
celebi ve Abduiraffar celebi  

/9/ bu iki eelebiler basliq olup dahire al'inmag inn  bu~day  

ve tari almaq inn  köy ve kentlere yardugda láyib olup bir  

adam bile  
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/10/ zuhur etmedi ve gologvar gal cesi nahiyesine dahil ol- 
. 	 • 	 - 	 ~ 	 v 

durimuddd bafelere meyva Akin  giden ve bacdi dahire  

iéün gidenler gatl olundugdan  

/11/ layri caskerimizil ardindan sekiz adamimizi asikarq  

darben alup qaldilar bunui asll ne olduluni bilmedik  

Erdei eqaleti sacadetlü ve   

/12/ cazametlü  hUnkar hadre tinir~  recayas5.dir  deyü havf et-•  
mezler idi bu maqule olacalint bilseler idi elbette bir -  

tedariik görüliir idi ma clumuluz dir ki  ol  

/13/ dayci olan adamlarli garindaslar`i var j'anlari ajusindan  

bir gag  evler ihraq eylemisler idi sacadetlü ve sevketlü  

efendimiz kemal mertebe  ~  

/14/ tenbih edüp menc  eylemiglerdir i cmdi benim dostum Oayci  

olan 	a.damd3r sual olunrnaz degildir elbette sual  

olunur arayiq olan her yerlerine  

/15/ adamlar gönderUp bizim adamlar`iin`tz'i sual ve teftis ve  

jümle jemc  edüp Ahmed nirzaya teslim ve kendilt.z ile mag.   

can götürüp gelmelliz macquldur kendileri9li.ze  

/16/ Tayetle enfacdir ve bu ahvala devlet tarafIndan dahi rida  

vermezlerdir baqi ed-duca eali min etbac  el huda  

/17/ Ahmed ata'hadre t-i han hala sahh 

Hátoldali pecséten: Ahmed  
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No. 34  

/1/ Hüv  

/2/ Qudvet-i ümera el millet el mksihiyye zübdet-i erbab , 	.  

et-ta'ifet el °iseviyye bilfi cil vilayet-i Erdelir)  

qlrall hatmet cavagibu bilhayr qablina selam-i  sela-

met resan  

/3/ ve peyam-i meserret nisan ibla ile i clam ve ferman-i  

serif-i sultani bu dirki taraf-i sacadetimize gander- .  

	

~  _a _ 	, .•_ 	~ --  i-adaiú. ~.ii.i.ti ge~u~ v~ mektubur~uz terjüme olunup  

/4/ iflaret olunan izhar-i sadagatisp.zdan , m.ahzuz olmutlzdlr  

ve 	eglendirmeyi.ip sacadetlü ve 	han  

.,,-san babamiz hadretleri . 

	

. 	•  

/5/ taraf-i bahir et-eériflerine gönderüp . halien döniip  

gitmekie varagami.z irsal olunmusdur bundan böyle  

dahi ol tarafl~ ahval ve ahbari 
.. 	. 	 • 

/6/ yazup bildirmeyiz lazimdir ve irsal eyledigiliz iki  yizz 

altun dahi adamiliz yedinden vusul ,  bulup mahzuz ol-  

mukzdi.r ber .hurdar  

/7/ olaaiz baji ed-duca call min itbac  el huda  

Pecséten: Sultan cAzamet Giray bin Selir Giray han  



~ 
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No. 35  

/1/ Hüv  

/2/ Isbu Göngö® varosina casakir-i tatardan varup ferd-i  

vahid  

/3/ gonup ehalisíne renjide etmemek babinda yedlerine emrimiz  

veriimi~dir 
^ 

/4/ buyurdum ki baCd. Pl yevm  kim tr ~  ^^"` ~ C_ 1_--- ~ ___  
~._.. a..irs'ac AuC zsrusei c1eIl gonup  

mezbur varo6 	 . 

/5/ ehalisine teYavüzat edüp zulm ve ta caddi eylemeyeler  

ridacrn.z yoqdur 
. 	 .;. 

/6/ söyle.bilüp yedlerinde olan emrim ile camel olalar éöyle  

	

- 	 - 	 - 	 - 

bileler  

/7/ sahh  . 

Pecséten; CZsmet Giray  



No. 36  

/1/ íitiv  

/2/ Iébu Göngög varoé3na darende -i emrimiz clan  adam qulumuz  

/3/ bekci tacyin ve irsal olunmugdur buyurdum ki caekerler-  

den kim kimesng. 	 . 

/4/ qariye-i  r~ezbura varip 	tacaddi etmeye söy2e p ehalisine 
  

r 	bilim 

/5/ mezbur bekéi yedinde olan ber mu5eb-i tedkere camel edeler . 

. 	 - 	 - 	- 	 - 

/6/ göyle bileler 
 

/?/ sahh  

Pecséten: cIsmet Giray  
• 
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No .. 37  

/1/ Hüve-'1 mucin  

/2/ Devlet sultan Selim han sözümüz  

;3/  Bacit-i tahrir-i yar111"..i 	sultanf ve  mujeb-i 

tastir-i belit sacadet 	haagant of dur ki  Abu  

darende-.i emr-i serif valib ül tesrifim oras  

/4/ Döbrecin ehalisi isbu 	yitz iki tarihinde ordu-i  

,_ ~. uumayur`i zafer-si earimiza °ala qadar ül imkan hidmet edüp  
. 	 - 	 • - 	- 

/5/ bundan iqdam devietiü ve seYacatlü aracalarimIzil vere- 
 

geldikleri emr-i ;erifleri üzere Abu emr-i serif imi  

verdüm ve buyurdum ki  

/6/ bard el yevm caskerden kim kimerne tacaddi ve renjide  

eylemeyeler ... tacaddisina rida-i terifim yoqdur  

/7/ 053112 bilüp emr-i serifim ile camel eyleyeler tahriren  

fi mah rebic  ül evvel  

/8/ beyurt sahra-i Qalo  
r 

Pecséten: Sultan Deviet Giray bin Selim Giray han  
. 	 V 
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No. 38  

/1/ Hiiv  

/2/ Bacit-i tahrir-i emr-i serif-i sultant bu dir ki iébu  

Yences varos recayasi sacadetlü  

/3/ vs qudretli padisah-i din-i islam hadretlerinil ferman-  

ber recayasi olmatin icmdi mezburlarY  

/4/ eger aasakir-i tatardan ve sairlerden bir ferd renYide  

/ 
7' 	ve remide eylemeyeleri babinda emrimiz 
 --  

/5/ tahrir olunup verilmiédir buyurdum ki emr-i serifim el-  

lerinde gördüklerinde bir kimesne  

/6/ renjide ve remide etmeyeler manci olup renjide edenleri4  

muhalrkem hagglar'indan gelinür ~öyle bileler ferman-i . 

. 	 • 	 - 	- 

/7/ serifim Uzere camel olalar  

/8/ sahh  

Pecséten: Sultan Ahmed Giray bin Mehmed Giray han  
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No. 39  

/1/ Hiiv  

/2/ Hamd-i qiran ve sükr bi keran ol Tenab-i rabb .., üze-  

rine olsun dahi salat-i la-yuCadd ve tahiyet-i  la-... • 

peyframberimiz iki Sihan güneái hatem ül enbiya ve pi-  

gvfa-i sefiC  ruz-i jeza  

/3/ habib-i huda ve resul-i kibriya .., ha dret-i I~Tuhammed al•  • 

mustafa ashab-i güzin ridvan Allah-i.taCali Caleyhim  
•• 	• •  

elmCain üzere olsun ulu orda  

/4/ ve ulu yurtnil ve Dest-i Qirtmnir) ve safiésiz nolly ve  

sansiz tatarnYri padisahi ve 	oazami éevketlü ve fer-  

hatlü ve nusretlü: Murad Giray han eyyed Allah-i taCali  

ila yevm el mizan  

/5/ hadretlerini9 gardaéi Ciffetlü ve Cismetiü ben ulu hant  

hadretlerimizden qudvet el erbab el millet el mesihiyye • •  

zübdét,r el ashab e# -ta' ifet el Ciseviyye bilfiCil Erdei  

hakimi hatmet Cavagibu bilhayrnil aslah hudurlarina  

/6/ selam-i selamet peyam ki bu tarafa  elan vufur ihias ve  

sadaqat-i ihtisasiruz sebebinden sadir ve mütebadir olur .. 	 • 	.  

ibla~ ile hal ve hatlrir}uz sual olandugdan sorra inha-i  

varaqa-i vedad  

/7/ bu dir ki sevketlü han-i Calisan hadretklri gaCide-i sahi  

üzere Erdel hakimine yarl•i~ i serifleriyle elci qullari . 	, 	•  

gSndermeler ile biz dahi tarh-i esas-i meveddet icün  

varaqa-i $edad tahrir ve irsal  
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/8/ olunmuédur ingaallahhi taCali vusulunda taCzim ve 

tekrim birlefeth ve gira ° at etdiriip ve bu taraf-i 
bahir es-serife Cavdetinde selamet haberirp müs`Cir  
-vaz dip muhabbet ve meveddete  bait mektub  -  

/9/ ve husn-i muoamele ile yollatr.garrz me'mulimizdir  
fevq al taye mahzuz oluruz taraf"imiza difisen hu3usda  

qusur olunmazdir baql ed-duCa Cali min etbaC  el huda  

/lo/ ulu han3 hadreti sahh 

Hátoldali 	rs,   Mani. 	~    pecsét:  n~ni   sultan bin ... /olvashatatlan/ 



6. A MAGYARORSZÁGI KRIMI-TATÁR OKLEVELEK FORDITÁSAI 

/A magyar nyelvű krimi-tatár oklevelek és a krimi-

-tatár nyelvű oklevelek forditása/ 



—116— 

No. 1 

/1/ tn az Giőzhetetlen Hatalmas tatar Cliafarnak 

/2/ Atia fia Tetekerey Zultan kj Vagiok moftan 

/3/ Egez tatar Hatanak Fejetelme 

/4/ Thj Deöbreöczeönj thurj Fegivernekj föttvari es 

/5/ mint az kik az Zolnoki 3ancziakfag alat Valo 

/6/ Varafsi es falubeliek es mint kik az Giőzhetetlen 

/7/ hatalmas Teöreök c)iafarnak Ato fizető Jobagi 

/8/ .  Vatok. Ezt Akarom tinektök tutotokra atnom 

/9/ hogi moftan az hatalmas Teöreök cpafarnak Feő zancziak 

/10/ Bekje Bektes Bek küldi en Hozzam az ö Hiu es 

/11/ Vjetezleö kjhat müftafa kjhat hogi miultatul fogva 

/12/ ez magiar orzagot az hatalmas c$iafar birotalma ala vette 

/13/ Volna tij azoltatul fogva Igaz Ato fizető Jobagi Volta 

/14/ tok és Vatok. Illien bjzonfagot tan  felöletők. Azert Emis 

/15/ az ő be,eteket meg böcziulven Ia minten Varajokra es 

/16/ Egieb falukra ahova p  ükseg lesen őrzőket kültötem es 

/17/ bocziatam Azert ha  az hatalmas diafarnak Ato fizető  

/18/ Hiu Jobagi Vatok es. Akartok lenni hat ahova őrzőket 

/19/ nem attunkis hat Jöjetök Zolnokban az Bek eö nagisagahoz 

/20/ es en ota őrzőket költetem es Vigietök es minten 

/21/ Varafsi es falubeliek elefeket takaricziatok lemmit 

/22/ ne felietök ha Igaz es Hiu Jobagiok Vatok Ha 
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/23/ penighi magatokban  Egieb álnokfalt Vagion es lesen 

/24/ aztis meg  Ertetem Hiitrik hogi nagi buntetefel meg 

/25/ buntetlek. Datum in Tabor Tatar Mai 26 Die 

/26/ 	Anno Dominj I 5 9 6 

Pecséten: Devlet Giráj kán fia Feth Giráj szultán 
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Mindenkoron dicséretös és nevezetön, nagyságos, tekin-

tetes méltó fölséges fejedelem. Az Jézus hitén levő nagy urak-

nak fölemeltetött dicséretöse, minékünk régi meghitt jóakaró 

atyánkfia és mostan Erdélynek királya, ki vagy fölségön Beth- 

len Gábor. Istentől kivánunk fölségödnek sok jó szerencsés 

előmenetelt, győzedelmes  birodalmat, és az mellett az mi fee 

jedelömi barátságunkat és minden időbeli j6 akaratunkat, szol-

gálatunkat ajánljuk mint atyánkfiának. 

Továbbá kedves atyánkfia barátunk tudjuk vagyon ér-

tésökre, hogy ennekelőtte val6 időkben, hogy az hatalmas 

török császár mikoron az erdélyi királyságot kegyelmességé-

ből tünektök adó, mi is akkoron az á hatalmassága paran-

csolatjából abban az szolgálatban jelen voltunk és azon szol-

gálatban veletök együtt mulattunk, beszélgettünk, melyben 

sok igóretek, fogadások és egymás között való ajánlások vol-

tavak, mellettetök penig mi mennyit forgolódásunk után annyi 

állapototok vagyon, hogy Magyarországban sok várakat és tar-

tományt birtok, melyeket az első kisded állapotból vöttetek 

az mi segítségünk által, kin fölöttébuörülünk, ez után is ki- 

vánjuk, hogy Isten minden jóakaróinknak adjon kedve szerént 

való állapotot. Annak felette legyen örökkévaló hála annak 

az egyedül való szent teremtő Istennek, az ki az uralkodás-

nak ruházatját és az győzödelöm után az királyságnak koroná- 
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ját az mi szélős birodalmunkkal együtt kezünkben adta. 

De kedves jóakaró atyénkfia mikoron mi az feljül megneve-

zött szolgálatunkban voltunk mellettetek, akkoron minékünk 

igértetök volt öt ezer aranyat, mely  fogadásról ugyan adós 

levelet is adtatok minékünk, melyet megtartván és az ígére-

tét várván ily reménységgel és bizodalommal az mi fényes ud-

varunkból meghitt szolgánkat az nemzetés és vitézlő szolgán-

kat Szefer agát küldöttük hozzátok. Annak okáért odajutván 

az tü birodalmatokba, és lakó székön helyetökbe, az minémü 

selyem  marha  találtatik ugymínt fejér vont ezüstök egy ne-

hány formák, dupla bársonyok, biborok, köz bársonyok és jó-

féle atlaszok, mindenféle szin, azoknak bizonyos árát szab-

ván, másfél ezer arany érőt küldjetök, és ötszáz arany érő 

jó vörös skarlátot, mindenfélét, és ézer arany érő jóféle 

puskaport, melyek az feljül megnevezött igéret és adósságért 

legyenek meg,kész pénz maradna kétezer arany, azt is erszény- 

ben kötvén minékünk beküldjétök fogyatkozás nélkül, és igy 

az megigértétött ötezer aranytól megszabadultok és adósok nem 

lesztek. 

Annak felette az régi elmult időkben mind ez ideig meg-

tartott szokás estörvény volt, hogy mindenkor az erdélyi ki-

rályok az mi fényös udvarunkkal barátságot tartván, egymást 

meglátogatták, és mi az mint tinektök szolgáltunk, mint az 

nap az égen, igy ez is az földön nyilván vagyon. Igy levén 

azért az dolog, kérjük azon az felséges királyt, hogy miné- 
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künk két forgó taraczkot, kik satun járnak, és egy egy lud-

tojásnyi golyóbist vetnek és messze szolgálnak, küldjön me-

lyeknél minékünk kedvesb ajándéktok nem lehet, ezt birodal-

matokban könnyen feltaláljátok, melylyel az mi kivánságunk-

nak eleget tegyetök. Annak is hallottuk pirét, hogy az tü or-

szágtokban három négy és több esztendős erős méz sörök van-

nak, affélének az javából egy hordóval küldjön minékünk fel-

sége sóprejével együtt, az sörfőző mestör is együtt jöjjön el 

hozzánk és itt tanitsa meg az mi sörfőzőinket, annak utána 

tisztességesen megajándékozzuk, és ismeg békességgel házához 

küldjük; ez mellett egy szép kocsit lovakkal és szerszámával 

együtt, hogy minékünk küldötök, azt is elhittük, melyen ma-

gunk személyünk járhasson. Végezetre az erdélyi királyok az 

mi régi eleinkkel oly szövetséget tartottanak, hogy eszten-

dőnként        egymához köre 1okel k ixottenek, 

 

 sőt az mi ősünk az 

üdvözölt és emlékzetös Gaszy Ghyray cham életében esztendőn- ,  

ként az erdélyi királyok öt ötezer aranynyal tartoztanak, 

melyet az erdélyi követek fogyatkozás nélkül az mi fényes 

tárházunkban beszolgáltattanak, de mindezoknál az mi tü mel-

lettetök való szolgálatunknál érdem nagyobb, azért várjuk, 

hogy ugyanazon régi mód és törvény szerént az öt ezer aranyat 

avagy annak adós levelét mi kezdnkben küldjétek és azt esz-

tendőnkint az török császár . portáján levő kapitihajátoktul 

várjuk, vagy hogy szélön lakó helyetekből elrendelvén meg- 

° külditök, az dolgot minékünk adjátok értésünkre. 

Tü annakelőtte csak Erdélyt birtátok az több erdélyi ki- 
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rályok is, de most Isten után Magyarországnek is j6 része ke-

zetökben vagyon; azért az mi fényes udvarunkkal az előbbeni-

nél feljebb kellenék ösmerkednötök, ugy hogy követeinknek 

egymáshoz főni s menni kellenék, itt mi környülöttünk is az 

mi oly morha találtatnék tőletök nem leszen megtartva. Ha pe-

dig hadbeli segitség kívántatik, az mennyi számu kelletik, 

annyit küldünk. Az fényes török császár portáján ha mi kiván-

ságtok leszen, minékünk értésünkre adván, örömest infor-

máljuk, igy azért a régi barátságot meggondolván, az megne-

vezött szövetségöt mindenekben követni igyekezzetek. Magunk 

felségös és méltóságos személyünkért egy igen tisztességös 

és fejedelmekhöz illendő szép viselő pánczélt, merőt küldje-

tek az levelünk vivő emberünktől, melyet vehessünk kedvesen. 

Isten veletek és tartson meg jó egészségben. 

/Hátirat: Sahin Gyrai tatár chám levelének translati-

ója anno Dni 1625. 10. mart. representat./ 
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No. 3 

/1/ b a segítő, az adományozó, a  gazdagitó 

/2/ Dzsanibek Giráj kán szavunk 

/3/ A nagy ordó-nak és nagy yurt-nak, a Dest-i Qifcaq-nak,}  a 

Krim trónjának a jobb és balszárnynak, sok tatárnak és 

sok nogajnak, a tat-nak és tavgac-nak meg a hegyek közöt- 

ti cserkeszeknek nagy padisahja, /4/ a Keyhosrev-rangu 

Feridun, a felséges és hatalmas Dzsanibek Giráj kán - 

Allah tegye nagyságát tartóssá a végitélet napjáig - ő-

felségétől; a hatalom központjának, az országbirásnak és 

a méltóság birtokosainak mintaképéhez, /5/ nagy barátom- 

hoz, Erdély királyához - kinek tartson soká szerencséje 

- a kán nemes yarli1-fának értesitése a következő: a vég- 

telenül tökéletes és dicsőséges Allah teljes jósága és 

kegyessége dicséretes jellemü személyemet a többiek közül 

/6/ kiemelte és a krimi yurt-nak kánjává,  a népek kalifa-

jóvá, és az iszleaupadisahjává tette. Amikor a kalifátus 

párnájára, szerencsés csillagzatu trónusomra ültem, közel 

és távol levő barátainkhoz levelet /7/ küldvén, nektek is, 

nagy barátunknak barátsággal levelet i rtam. Kijelölt szo -

gáim közül rangtársainak és a hozzá hasonlóknak eszményét, 

Karagöz Haddzsit - kinek növekedjék méltósága - elküldtem, 

hogy állapotjaitokról és hogylétetek felől /8/ érdeklőd-

jön. Megparancsolom, hogy ezen örökkévaló dinaszti fikkal 
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régóta szokásos barátságotokat megtarts átok, és mivel ré- 

gesrégóta barátok és egymásnak jóakarói /9/ vagyunk, em- 

bereiteket elküldeni és állapotjaitokról bennünket érte-

siteni ne mulasszátok el! Ha a dicsőséges Allah is ugy a-

karja, mi is veletek, barátunkkal, a barátságot megtartva 

barátotoknak barátja, ellenségeteknek ellensége /10/ le-

szünk. Vegyétek jől áldott emlékezetetekbe, hogy négy j6 

16val egy kocsi szekeret, a magunk számára egy hátaslovat 

és egy poroszkalovat, pénzt a szükséges kiadásokra, bár-

sonyt és más finom szöveteket /11/ küldjetek. Ezáltal ré-

gesrégi barátságotokat kinyilvánitva, a hozzánk való hűsé-

geteket ujitsláok meg!  Ha a kegyes Allah is ugy akarja, 

felséges részünkről a /12/ kivántnál nagyobb segitséget 

adunk. Barátod segitőjének, ellenséged megalázójának len- 

ni a xé gi Dzsingiszt törvények előirása. Biztos lehetsz 

benne, hogy megtartjuk! Menő /13/ nagy követünket ne tar 

tóztasd, hanem igyekezzél embereddel együtt visszaküldeni! 

Igy tudjátok meg - mondva - az irat iratott: 1038-ban, a 

tilos moharrem hónap közepén. /1628. szeptember 9-19./ 

/14/ A jólvédett Agcesaray-ban g  

Pecséten: Dzsanibek Giráj kán, Mübarek Giráj kán fia 

Külső cimzms: A keresztények és a méltóságosok legjobbjai 

mintaképének, Erdély királyának.' 
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Egykoru magyar jegyzet a hátoldalon: A Tatár Chám levele 

Bethlen Gábor Fejedelemhez, Barátságos köszöntése mellett 

meg találya a Fejedelmet, hogy neki 6 lovat egy szekeret 

ás holmi. Butorokat küldjen. 
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No. 4 

/1/ 6, a gazdagitó 

/2/ A nagy yurt, a nagy orda és a krimi trón nagy padisahjá-

nak, a fenséges Dzsanibek Giráj kén őfelségének nagy atabqU  

agájától /3/aki a rangtársainak és a hozzá hasonlóknak eszmé-

nye, az előkelők és a birodalom oszlopainak legkiválóbbika, 

Mehmed Sah aga őnagyságától v  kinek tartson soká nagysága - 

a nagy yurt és a  sok  keresztény /4/ nagy ki rá yához, Qv erdé- 
•••••1111, 

lyi királynak - kinek tartson soká nagysága - többnél több üd-

vözletet küldve, a barátságos végződésű értesités a következő: 

/5/ Amikor ebben az évben a lengyel királytól nagyszámu kozák 

segítséget véve Mehmed Giráj ktn és Sáhin Giráj szultán a kri-

mi yurt-ra tört, velük megütköztünk, és a d.csőséges Allah ke-

gyessége által /6/ uram, a nagyméltóságu kán győzedelmeskedett.  

Negyven-ötven ezer kozákot kardélre hánytunk, Mehmed Giráj kán 

elesett, SAhin Giráj szultán /7/ elmenekült és eltűnt. Karagöz 

Haddzs i által küldött leveletek megérkezett, tartalmát megért 

tettük. Levelet irva ismét /8/ Karagöz Haddzsit küldjük. Mi-

helyst megérkezik, szükséges, hogy az irántunk való régi igaz 

barátságotok. szerint bánjatok vele. Bárminemü /9/ kivánságo- 

tok lenne, irjátok meg és embereidet elküldvén állapotodról 

értesiteni el ne mulasd! Mivel régesrégóta barátságban vagyunk, 

a szokás szerinti /10/ törvényt tartságok szem előtt, és ese-

dékes szolgálatotokat nekem, barátotoknak jelentsétek! Ha a 
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dicsőséges Allah is ugy akarja, uramhoz, a kán őfelségéhez  

szavaitokat eljuttatva bizonyos, hogy a /11/ reméltnél nagyobb  

támogatásban fogtok részesülni. Ha . :~ katonákra lenne szükség,  

leveletek által jelezzétek! Bizonyos, hogy a korábbiaknál na-  

gyobb /12/ segitség fog küldetni. Országotok ajándékáról, a  

lóról a ruháról, ,a szövetekről és kitünő lovakkal együtt egy  

kocsi szekér elküldéséről, valamint a kán /13/ őfelsége iránti  

szolgálatról el ne feled_ke2zetek! Az nem lehetséges, hogy ami  

csak tőlem telik meg ne tegyem. Isten áldjon!  

/14/ Őszinte barátod Mehmed Sah aga  

/15/ Egy igaz  

Egykoru magyar jegyzet a hátlapon: Mehmed Aga levele die  

9bris in Colosvar 1629 praestata.  

Későbbi bejegyzés: Bethlen Gábor Fejedelmet tudosittya, hogy  

a Tatár chám a Kozákokat és ellenségeit meg győzte, a Fejede-

lem levelét Karagöz Hadschi meg adta, ha pedig Tatár Segitség  

kell a Fejedelemnek, az is meg fog adatni, mihent kéretik.  
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No.  5 

/1/ 

/2/ A keresztény nép urai kiválasztottjának, a jézusi fele-

kezet elöljárói legkiválóbbikának, barátunknak, Erdély kirá-

lyának - akinek szerencséje tartson örökké egészen a végité-

let napjáig - szine elé /3/ a kén üdvözletének és jókiv ánsá- 

gainak átadásával a jelen nemes értesités és kedves örömteli 

tudósitás az hogy: 

Örökkévaló uralkodóházunk iránti őszinte engedelmességetek 

.,ajátossága /4/ szerint nemes állapotjaink felől ha érdeklőd-

ni és tudakozódni kegyeskednétek - hála a dicsőséges Allah-

nak - hatalmas országunk napról napra gyarapodva megerősödött 

és megszilárdult, /5/ hatalmunk és méltóságunk megnövekedett. 

Számos gazdag országunk bakében és biztonságban vad, Mohamed 

népe boldogságos árnyékunkban nyugalomban él, és szive elége-

dettséggel teli. /6/ Legyen tudomásotokra, hogy igazságos vé-

delmünk alatt kicsi és nagy uralmunk örökkévalóságának áldásá-

ban kitartó és állhatatos. 

A lázadó Mehmed Giráj, a megboldogult kán, /7/ Sáhin Giraj 

szultán felbujtására Ozi kozákjaival két izben is gyűlöletes 

táborukkal ellenünk jöttek. A dicsőséges Isten kegyelméből 

/8/ azonban uralkodóm lett a fényes győzelem részese. A pó-

rul járt átkozottaknak, az igaz hit ellenségeinek elveszej-

tését és legyzőzetését barátságos levelünkben /9/ megirtuk, 
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30  
ámikor megnézitek, biztos tudomásotok lesz felőle. 

A hozzá hasonlók eszménye, Karagöz Haddzsi szolgánk - kinek 

növekedjék méltósága - amikor épségben és egészségben /10/ . 

hozzátok megérkezik, azon baráti levelünk értelmében csele-

kedve, régi, szokásos barátságotokat tovább folytassátok és 

embereitek hozzánk bocsátását /11/ ne mulasszátok el. A. jó 

páncél és a kis kézi puska országunkban nagyon kedvelt. Meg-

parancsolom, hogy jó páncélokból és jó kézi puskákból küld-

jetek. Karagöz Haddzsi szolgánk mellé kiséretül embereket 

adjatok, hogy a boldogságos Murtada pasa őnagyságát épségben 

és egészségben hozzátok eljuttassák. Visszatértében ismét 

/12/ derék embereiteket rendeljétek melléje és hozzánk küld-

jé tek. A réges régi barátság alapján ne mulasszátok el, hogy 

felséges szinünk elé embereitekkel levelet küldjetek és hogy 

szolgálataitokról tudósitsatok. Ha a dicsőséges Isten is ugy 

akarja, ne legyen kétségetek a felől, hogy mi is  a  barátsá-

got tovább folytatva barátotoknak barátja, ellenségeteknek 

ellensége leszünk. Igy értsétek. 

Ezek után áldás arra, aki az igaz uton halad, 

Pecséten: Dzsanibek Giráj kan,  Mübarek Giráj szultán fia. 

Hátoldalon e ykoru magyar jegyzet: Chan Dzianbegh Giraj 

postcript.a die 15. 9bri`s in Colosvar 1629. 
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No. 6 

/1/ Ő, a segitő 

/2/ Devlet Giraj szavunk: . 

/3/ A messiási nép emirjeinek eszményképe, a jézusi felekezet 

nagyjainak jelese, testvérem, Bethlen Gábor, a szerencsés ki-

rály /4/ őnagysága - aki érjen jó véget - az üdvözlés után a 

barátságos v'gződésii, nemes y arll f ér-tesitése a következő: 

Ezelőtt, a határtalan és vegnélküli, ellenségvadászó tatár-

ságnak /5/ számtalan nogajnak, a Krim trónjának és az islám 

megszámlálhatatlan katonáinak padisahja, - án - a te testvé-

red, a győzedelmes 4afal(a szultán /6/ őnagysága részéről, 

hozzátok, testvérünkhöz, a szerencsés király őnagyságához ba-

ráti levéllel, e nemes yarlif -kal szolgánkat - aki  a rangtár-

sainak és a hozzá hasonlóknak eszményképe - Karagözt - /7/ 
- növekedjék méltósága - elküldtük. Amikor megérkezik, test-

véri barátságunk alapján kegyes kivánságunk az, hogy veletek, 

testvérünkkel, a szerencsés király /8/ őnagyságával mi, a ti 

testvéretek, a felséges, győzedelmes szultán őnagysága életünk 

folyamán és uralkodásunk idején testvéri barátok legyünk. 

/9/ Kivánjuk, hogy tőletek hozzánk baráti levéllel követetek 

jöjjön, tőlünk hozzatok menjen, közöttünk barátság • • • 

/10/ békesség és testvériség leven. Ezért a baráti nemes 

yarlIí szerint cselekedjetek és a nemes jelnek hitlelt adja-

tok. /11/ AnaTa-nkat, a hatalmas kán őfelségét ás minket, 
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testvéreteket, a fenséges és győzedelmes Devlet Giraj őfelsé-

gét a ti őszinte, testvéri /12/ barátotoknak tudjátok. Test-

vérünktől, a király őfelségétől a testvéri barátság fokozá-

sát remeljük. Ennek megfelelően baráti levelünk /13/ szerint 

cselekedjetek és ha-a mi részünkről bármilyen kivánságotok 

lenne, értesitsetek, mert az, a mi, a ti testvéretek részé-

ről nem utasittatik vissza. Igy vegyétek tudomásul! Mivel ré-

gesrégóta /14/ testvéri barátok vagyunk, amikor követünk meg-

érkezik a nemes yarlif tartalma szerint cselekedjetek, a nemes 

jelnek hitelt adjatok. A baráti levél /15/ értelmében csele-

kedve a barátságot tartsátok meg. Ha Allah is ugy akarja tő-

kink  bármilyen kivánságotok lenne, az a mi részünkről nem uta-

sittatik vissza. Ezért tőletek, /16/ testvéüinktől, a király 

őfelségétől azt kiv ónjuk, hogy közöttünk barátság legyen. Igy 

vegyétek tudomásul! Ezen nemes yarlifés baráti 1317é1 szerint 

cselekedjetek, a nemes. jelnek /17/ hitelt adjatok. - mondva -  

a  nemes  yarllf és baráti levél megíratott. 

Kelt 1039-ben muharrem hőnap közepén. 

/18/ Devlet saray-ban 

Hátoldalon egykoru magyar jegyzet: Devlet Giraj Sultan Levele 

die 15 9bris in Colosvar 1629 

Későbbi bejegyzés: 1629. Devlet Giraj Chan levele Bethlen 

Gáborhoz biztisittya Barátságos indulattyáról, hasonlót vár-

ván, és kivánságait érteni óhajtván, melyek Sükerülésére Sege-

delmét ajállya. 
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No. 7 

/1/ ó 

/2/ A kán anyja őnagysága 

/3/ A nagy orda-nak, nagy yurt-nak, a Krim trónjának, a 

Degt-i Qlpcaq--nak nagy kánja /4/ - a méltóságos, fenséges, 

nagyságos, bátor és bőkezü krimi kán, Dzsanibek Giráj kán 
őfelségének - /5/ méltóságos anyjától, a nagy erdélyi király- _ 
nak - kinek tartson soká szerencséje a nemes yarllf érte 

sitése a következő: 

Fiam a kán őnagysága - kinek élete tartós legyen - /6/ nemes 

yarlif-jaival szolgáit utnak inditotta, ezért mi is nemes 

yarlif-unkat megiratvén, nagy követünket, /7/ a rangtársai-

nak és a hozzá hasonlóknak eszményét, szolgámat Mehmedet el-

küldtem. Amikor az ország trónusához az uralmatok alatt levő 

tartományba /8/ megérkezik, fogadjátok illő tisztelettel, és 

ajándékotokat, amelyet régóta küldeni szoktatok, hozzám el-

juttatva tudósits a /9/ mostani dolgaid felől. 

Ha a kegyelmes Allah is ugy akarja, biztos lehetsz abban, 

hogy fiam, a nagy kán és'a gaif szultán őnagysága a /10/ 

legjobb indulattal viseltetnek irántad. Azon leszünk, hogy 

minden /Ránk/ eső szolgálatotokat véghez vigyük. 

Ezek után áldás arra, aki az igaz uton halad. 

/11/ Bahcsiszerajban. 

Pecséten: A kán őnagyságának anyja ... 
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Hátoldalon e ;ykoru magyar jegyzet: Az Nagy Cham Ania levele 

die 25. 9bris in Colosvar 1629 

Későbbi bejegyzés: A Fejedelemhez a Tatár chám levelet küld-

vén követve által az Annyais kisérő levelet küld látogatóul, 

és a Szokott ajándékoknak béküldését kéri, a chán és a kalka 

Sultán jó indulattyárólis bizonyossá tévén. 
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No 8 

/1/ Ő 

/2/ Nemes és nagyméltóságu testvérem, Betlen Adván boldog- 

ságos szine elé áldás . . . után /3/ a baráti értesités a 

következő: .mivel mostanában a boldogságos király őnagysága;;- . 

a padisah őfelségétől egy bizonyos mennyiségü /4/ tatár ka-

tonaságot kért, uram, a boldogságos nagy kán a padisah kéré-

sét elfogadva /5/ engem, barátotokat nevezett ki..a tatár se-

reg vezetőjének. Dil-441e hónap elején indulunk, és ha a 

dicsőséges és /6/ kegyes Isten is ugy akarja, azon leszünk, 

hogy a boldogságos király őnagyságával sikerüljön a találko-

zás. 

Ha ezen barátságos levelünk megérkezik, a rájákat /7/ helyük-

ről ne költöztessétek szét, mert katonáinkat igen erősen fi-

gyelmeztetjük, hogy senkinek sem eshet bántódása, me rt.mi, 

barátotok, őnagyságot;okkal /8/ másképpen testvérek nem lehe-

tünk. Uram, a boldogságos nagy kán szolgálatára jövünk, és 

amennyire csak képesek vagyunk, /9/ szolgálatotokat nem ta-

gadjuk meg. 

Ezek után életed és szerencséd tartós legyen! 

/10/ Őszinte barátotok ielal mirza 

Hátoldalon magyar jegyzet: Tatár vezér levele Bethlen 
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Istvánhoz, hogy az erdélyi fejedelem a Portáról segitséget 

kérvén, ő táborával abba van és rövid időn belül egybe fog- 

ja magát csatolni a fejedelemmel, hadi népeinek pedig szorosan 

megtiltotta a prédálást. 1630 

Elmosódott pecsét. 



135 

No.  9 

/1/ tu fra szavunk 

/2/ A messiási nép kiválasztottja, a keresztény nép nagyjai- 

nak legkiválóbbika, barátunk, a szerencsés király őnagysága-

nak /3/ szine elé a boldogságos végű, nemes káni yarl.f érte-

sitése a következő: Ezelőtt a veletek megbeszélt . . . nem 

lett. /4/ Az aggodalmam is maradjon /?/. Azonban Eflaq tar- 
ssal/M•osom■MIS• 

tománya a világ fenséges padisahjénak rájáié. /5/ Mivel igy 

van, ezért egyáltalán nem szükséges, hogy Eflaq urához és rá- 

ihoz bárkinek is köze legyen. /6/ Megparancsolom, hogy ami-

kor parancsom megérkezik, attól a naptól kezdve a szavunkra 

hallga::satok, először is vonuljatok ki /onnan/, és Eflaq-kal 

/7/ /mindennemü/ kapcsolatot szakitsatok meg. Ezen szavunk 

tanács, és az a kivánságunk, hogy barátotok leuünk. Most 

illendő, hogy /8/ te is hallgass a szavunkra, és szükséges, 

hogy ,parancsunkat teljesitsd. Ha a dicsőséges Allah is ugy 

akarja ti magatoknak /9/ is ez a hasznos. Ezek után áldás 

arra, aki az igaz uton jár. 

Oldalt egykoru jegyzet: hatalmas Czasar urunk . . . tatar 

ham . . . parancsol. 

Későbbi bejegyzés: Vegyes Lev. II. Rákóczy Györgyhöz irta 

a tatár kán. 
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No. 10 

Az Messias nemzetségének Erdélyben való tekintetes urak-

nak fő rendeknek köszönetemet irom. Chami méltóságos levelem 

megadván jelentem: az királyotok pártolásban találtatott, ő 

hatalmassága részéről, hogy megváltoztassák megparancsoltatott; 

mely dolog felöl császári parancsolat származott, küldetett 

nektek. Igen szükséges, hogy császár parancsolatjának enge-

delmesek legyetek, közületek egyet  királynak válaszszatok, ő 

hatalmassága és akaratja ellen ne cselekedjetek; mert ha az 

hatalmas császár részéről és az mi részünkről hadak mennek 

reátok, az szegénységet lovak lábok alá tapodják, pusztulás-

toknak ti lesztek okai. Ha penig ő hatalmassága akaratja, s 

parancsolatja ellen jártok, az hadaink és magunk is készen 

vagyunk. Ezen irásunk annak az országnak lakosinak, szegé-

nyeknek könyörületességiért vagyon. Ezen dologban az szegény-

ségnek vétke nincsen, az támadást inditó jutalmát megtalálta; 

az szavunkat megfogadjátok, ő hatalmasságátul,valami megpa- 

rancsoltatott azt végben vigyétek. Ha peniglen versenggetek 

és ellenkeztek, választokat ezen hivünk által megirván tudó-

sitsatok. Ha penig Hatalmas császár akaratját, s parancsolat-

ját cselekeszitek, mi is 5 hatalmassága előtt j6 emlékezettel 

leszünk. Ezen levelünk megadó Doroberg Ali bék hivünket ha-

marsággal hozzánk vissza küldjétek. Köszönetünk veletek: 

Iratott Bakcsa Szarajban Szirkodi havába n Sept. 10. 
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No. 11  • 

/1/ Igaz hogy Kened a3 én izomra jütt ki az Táborból de ma-  

ganakis juthat az /2/ e ebe Kmednek, hogy mihent Satoromhoz  

futott Kmed, mindgiart ugy /3/ ulvén lovamra, al .  Chamhoz  

menék megh jelenteni hogy as végre iütt /4/ ki Kaed hogy bé-

kességet akar Kiied tractalni velünk, a ~ migh én oda /5/ Jár-

tam  tehát, 	S.metek tábora el akarván-é fzekni vagy mit a- 

karna /6/ ugy rohant ostan a3 mi táborunk Kisetekére, ugy ra- 
? boltak el /7/ Keneteket, mol t a3 ha én ki nem hittam volnajs 

Kiiedet ugyan rab /8/ volna Kmed azért nincs femmiért nehaf-

-telni Kiiednek ream Isten /9/ Kegyelméből jó helyre efék Kmed  

hogy as Chamho) eJett Killed  igen /10/ el felenytkesett volt  

Kmed égi; roham, hogy edigh nem tanalt megh /11/ J  emmi fele  

dologh felöll, Kened ha nem chak molt, hi f em évis /12/ oromest  

Jzolgaltam volna Kmednek, ennek utanajs as miből /13/ magh 
t 

tanai Kened oromeJt Kedvetkedem Kiiednek, oromeJt akarnam /14/  
tudni mit ker:Kmettol as Cham s Kened mit  akar adni, ahoz /15/ 

képest torekednem as Cham elött Egyed felőli, a3t hallom hogy  

/16/ as Torok C3asar azon vagyon hogy Kiedet oda be vigiek,  

de én azt /17/ véghbe v Jem Keretem által a3 Cham elött hogy  

as ne legien, e'ek /18/ felöll  mind tudosiyon Kened, harmad-

nap multan, mert ha harmad /19/ nap alatt tudosit, ithon nem  

leiek ki megiek vadaJni.  

Pecsét:  

Kivid Kemény János sajátkezü jegyzése: Muradin'Szultan  

Valasztetele Instantiamra, meg kell tartani.  
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No: 12 

/1/ Attyafiságos köp önetemet, barátságomat ayanlom Erdélyi 

király: 

/2/ Egésségem feöl hogy tudositsalak; Istennek hála jo Vagyon, 

mind az egér fényes hadaimmal /3/ egyűt, »olaog Apony havanak 

hu,Aadik napjan érkezet fényes hadamal haja 	Győ5hetetlen 

/4/ hatalmas Hám, mellette Istentől kért könyörgu;sünket, Is-

ten  meghalgatta, s /5/ meghaldotta nem pinból hanem 6üből a 

hatalmas Győ3hetetlen Harcnak, igai, hive /6/ Vagyok. Nekem ked-

ves Attyamfia Király, a Győzhetetlen hatalmas Tatár Ham /7/ 

Urunk Győjedelme felől ha tudakoyli akar, legyen hála a Ur 

Istennek, a$ mint /8/ negyven ejer neppel jüt Volna a,› Muska 

Csápár az kozák mellé, aiomban reajok /9/ találvan agy. Tatár 

Ham, a3 hatalmas Isten engedelméből s akarattyabol, . abbol a 

/10/ negyven eperből, egy ember Pem paladot el, nyilaival el 

lővőidőzte; Annak utanna /11/ ismet Isten akarattyabol huP 

egernyi Taborára találván, arkottis nyilaival el rontatta, 

/12/ es esmetlen 	Isten agy, Tatar Harcnak, s minden hadainak 

jo perentset adot; Muska /13/ Orraghban be botsatot akkor 

ötven avagy hatvan eper  Lengyel  hadakot, mel-/14/ lyekkel 

Csernyetskj Volt a' en győ)hetetlen hatalmas Csállár Urunkk 

ai,Isten /15/ győyedelmes p,erentset adot, nem sietvén semmi 

Velis, j6 akarojanak jo akaroja, El- /16/ lenségenek /tudna/ 

ellenseggi, a mint a hirek felől mondanak, s igazanis el 
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Vették, /17/ a embereim kőyttis Vagyon; Ennek u1annais ha 

Valami hireim jonekis Nagodat tudo- /18/ sitom, s megh irom; 

annak felette nekem kedves jo akaro Attyamfia a3 mit Nagod 

ennekem /19/ fogadot, mondot agy. Tatár Rabok felől a en em-` 

beremet Nagod maga mellett hagyván, /20/ jol tselekedne 

Natságod a2on dologh felől ha el nem feletkeyiék s nem halo-

gatna* égy nappal /21/ ennekelőtte külgye be 	rabokkal - 

egy:t mentől hama_ráb; Egy nehány Emberek neVe /22/ felőlis 

emleketem Volt, s hadtam Vala nekem kedves attyamfia apk 

agy.emberek felől, /23/ agyon dologhban járjon el egy nehány 

pot  izentem Volt Nagodk, ha Isten engedi enis Natsá- /24/ 

godtol, s dolgaitol nem Vonogatom magamot; annakfelette ne-

kem kedves attyamfia a, /25/ Győzhetetlen hatalmas Tatár Cham 

Urunk fő Vezérje leVen a hatalmas győzhetetlen /26/ Szepher- 

kaki Vitez Aga, annak egy nehány neveetes Rabjai levén, 

apkert agy, kik eletben /27/ Vannak, egyik agy. többsert kékes 

let, a egyiké a;1SZatsaert elis küldőttek Volt, aemban 

/27/ akik meghmarattak azok kozzül elPoktenek egynehanyan, 

de apkert 	keps ot ben /28/ Vagyon, azert a'. Dologert 

Jakobot küldőttek ki a3,on dologhbanis Nagod forgolodgyek 

/29/ s. lassa Pemeivel, a ert agy, hatalmas győzhetetlen 

SZepherky Víte3,Aga minemű dol- /30/ gokban polgalhat, en'
.  

Nagodot hogy meghesmerkettessem Szepherka,31. Agaval azert 

men- /31/ tem oda hozzája, melyről mo1'tan tudositom Natsa-

godot; azert nekem kedves Attyamfia /32/ kedveskedgyek e ek- 
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ben a3, dolgokban, mellvert Natsagodnak őrőkke Jo  akarattal 

/33/ lépink.  Isten Natságodot sokaigh eltesse s tartsa megh 

jo egéssghben 

Hátoldalon egvkoru jegyzet: 1662. 13. febr allatae ad Nagy 

Sink Zal Aga Tatar Han gyö3ödelme es rabok allarpattya feleöl. 
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No. 13 

/2/ Birim városának a tatár seregtői való védelme érdekében 

nemes yarlil—ommal jó • • • /3/ szolgám elküldetett. Ha a 

várost a tatár sereg részéről bárki is zaklatná, /4/ paran-

csom van arra nézve, hogy visszaté-rve elbánjak vele. 

/5/ /Igy/ igaz.  

í=ecsétena 	 C.,'.►04-(2)
..  hQkaA4 edi 
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/2/ A hűséges és jóindulattal teli, szerencsés király szine 

" elé végtelen köszöntéssel miután hogyléte és dolgai felől 

/3/ érdeklődtünk és tudakozódtunk, a baráti értesités és tu-

dósetés az, hogy: 

Ha a mi állapotjainkról kérdeznél - hála a dicsőséges Allah-

nak - testünk egészségben vagyon, /4/ éjjel-nappal az örökké-

-tartó élet és szerencse padisahjának, az örökkévaló nagyság 

és felség sahinsahjának áldásában való kitartásunkhoz /5/ 

kétség nem férhet. 

Ezután a rabokért hozzánk jött embereitek, akik 18 rabot el 

is vittek, Ajdin, Szinan és /6/ Nazar nevü alattvalóktól köl-

csönt vettek fel, amelyet a jelen pillanatig nem adtak meg. 

Ezért boldogságos, felséges és bátor utunk, a nagyméltóságu 

kán, /7/ valamint szerencsés és nemes urunk, a kalga szultán 

őnagysága, követjével, Abdurrahman szolgájával nemes és tisz-

teletet igénylő yarli'-ját elküldeni kegyeskedett. /8/ Remél-

jük, hogy annak értelmében cselekedtek. Szükséges, hogy a 

szegényeknek jussát mihamarább megadjátok. Ezáltal  mindkét 

padisahnak nagyon nagy szolgálatot teszel. 	. 

/9/ Ha a dicsőséges Isten is ugy akarja, nincs lehetősége 

annak, hogy megtagadjuk azt, amit a békesség érdekében tehe-

tünk. Mi is ezen ügynek figyelmet szentelünk. 
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Legyetek jónevüek! 

Ezek után áldásom. 

/10/ Ali, a szultán őnagyságának mostani agája 

Igy igaz" 

A hátoldalon egykoru magyar jegyzet: Tatár Ali Aga levele 

Későbbi bejegyzés: Ali aga T atár Miniszter levele az Erdélyi 

Fejedelemhez arról, hogy már jóval ez előtt némely Erdélyiek 

azon tájon a Rabok ki váltására megjelenvén, 18 Rabnak meg-

váltására az ottani lakosoktól pénzt kölcsönöztek, de még ed-

dig azt még nem fizették, e végett Abdulrahman küldetett e 

dolog eligazitására, kinek az adósság felvételébe a Fejede-

lem segedelemmel légyen. 

Pecsét: Ali 



No. 15 

/1/ Méltóságos Irdé lyi Fejedelem  Apafi Mihály nekem io akarom 

/2/ Isten Kegdet sokáigh io egészségben éltesse. 

/3/ Ennek előtte negj estendóvel mikor a r  Nagod Követe Cserei 

György itt Vala /4/ az itt Valo Körmények attak Vala  nekik 

eg jnehany epr Tallerokat /5° Kőlcsőn, enyin tin nyolc Ra-

bot Vittek Vala ki innét akkor aon 4  /6/ pénzen, mivel mind 

a3 maighis adossak némeily résével, Kelletvén /7/ sért a 
ti  

Kamnak eő Fölségének Kővetett küldeni Nagodhoz, mind /8/ .pe- 
1 	 a 

nigh 9 mi Kgl Urunk a Kalga Szultánig irt N,dk ezen /9/ a- .  
dossaghnak contentalasa felől ne maradgjanak illyen nagj /10/ 

Kárban Evn Körmények; Affért Nagod az Kém eő Főls:;ge intése-

be /11/ tartván magát, az Rét nagj Monarchia Között sok 
2 	ti 	z 

lön külön /12/ solgálet Kivástatik Kegd réséről, In Keglmé-

ből ha mi oily dolga löstennek az ide Való résről eörömest 

s.olgálunk, Ngod is ebben igyeke3sek Kedveskedni hogj az Ngod 

Méltosago hiveis er irant ii.6iveskedjek. 

Isten eite$ae Nagodat. 

Ali Aga mp. 
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Nó. 16 

• 

Méltóságos erdélyi fejedelem Apaffi Mihály, nekem régi 

kedves jóakaróm, Isten kegyelmed napjait szerencséltesse sok 

esztefldeig hatalmas császárunk szolgálatjára. 

Lkarám kegyelmesen látogató levelemmel megtalálni, 

mint s hogy vagyon kegyelmed; adja Isten, hogy ezen látoga-

tó levelem és emberem találja kegyelmedet szerencsés és bol- 

dog órában. Nyilván lehet kegyelmednél is, hogy hatalmas csá-

szárunk az elmult esztendőkben fényes hadaival megindulván 

nagy erővel az ő megesküdt ellenségire, az lengyel népre, 

hasonlóképen az khám ő felsége is az héres tatár nemzettel 

együtt jelen lévén, Isten győzedelmet adván., rész szerint meg 

is vertük ellenséginket, annak utána ragaszkocván hatalmas . 

császár köntösihez jöttek az békességért, kikhez mutatván ke-

gyelmességét hatalmas császárunk, megbékéllettenek, minden 

jót végezvén; de annak utána ők, nemhogy megállói löttenek 

volna kötéseknek és fogadásoknak, sőt még felfegyverkezvén 

ellene, nagy haragra gerjeszték hatalmas császárunkat, ő ma- 

gok lévén okai minden veszekedésnek, de az királyok az ki volt, 

nem viheté véghez szándékj.át, meghala, az mely lengyelek pe- 

dig, mintegy tizenöt ezerig való, Jászvásárig kijöttenek va-

la,: hirünkké adván az dolgot, mi is felkészülvén az hires ta- 

tár nemzettel, és mikoron azon helyhez jutottunk volna, semmi 

módon nem lőn bátorságok, hogy megállhassák, hanem szaladásra 
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vették az dolgot, kit levágtanak és kit elfogtanak, az ál-

gyujokat is mind elnyertük. Az jövő esztendőre tavaszra kel-

ve, Isten kegyelméből maga is megindulván hatalmas császárunk 

minden fényes hadaival, és az egész tai:ar nemzet is hatalmas 

császárunk parancsolatja szerént mind jelen lévén, kegyelmed 

hatalmas császárnak igaz hive lévén, nem akaróm elmulatni, 

hogy levelemmel ne tudósitanám, nagy jóakaróm lévén kegyel-

med.  Ime azért az magam hivem közül Behalir Mirzát küldöttem 

kegyelmedhez látogatásnak okáért; oda érkezvén mutassa minden 

jóakaratját hozzá. Azonban az ott való dolgokról is tudósíta-

ni ne neheztelje, s mentől hamarább emberinket bocsassa ' vissza. 

Némely más dolga felől is küldottek oda • • • azt is mentől 

hamarébb véghez vivén legyen jóakarattal. kost semmi egyéb 

ajándékot kegyelmednek nem k'.luhettem, hanem egy liaripat szer-

számostul, vegye keavesen. Ezek után kivonom, az kellemetes 

szeretet állandó legyen. 

Szelám Ge/rai/ szultán. 

Határa jegyezve: A. 1674. mense Marti° tatar szultán levele, 

hozta mrga követje Fogarasban. 
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No. 17  

/1/ Mesias Nemzetségéből Valo Erdély Országának Fejedelme  

Agy, af i Mihály né- /2/ künk io aka ro nk Köp öne t dnk után Lát o- 
t 

gattattyuk Kgldt .Követünk es Le- /3/ velünk által, Kivánnyuk  

hogy ezen Követünk - s - Levelünk Tat állva Kgdt /4/  p  e ren-

csés Uralkodasban. Mivel renigh Isten Kglméből már réghtől 

fogván /5/ Valo Kivánta békessége az Lengyelekk Hatalmas  

Csáparral Véghben men- /6/ Vzn, amelly mind az mi Nemzetünkk 

- s - min' magok lépére az Lengyel /7/ Nemzetsegnek nagy nyu-

godalmára eset, Valami Kivánsaga Volt ha- /8/ taimas Csáp ár-

nak megh lőtt, ennek alkalmatosságával Küldőttuk Kő- /9/ ve- 
t 	 ? 

tünket Kglmedhez hogy tudtára adgyuk , tudván azt hogy Kgdis 

/10/ eagyik igaz hive lévén hatals csaFárnak; Isten Kglmeből 

ezen Kö- /11/ vet hivünk Ahmet Aga oda erkeyén latogato Le-

velünket Vegye io /12/ ízivel, es mentül hamaráb bocsássa 

vipp a Kőveű inket, azonban /13/ levele aital egessége felől  

Kgdis Minket tudositani el ne mulassa /14/ Ked .vessen  Ve~ frük. 

Eze  ;i  utan Isten tartsa megh Kglmedt fzerencsés /15/ ás bol-

dogh Uralkodasba sok Eptendőkigh. Költ Hotinnai. 15 Octobr A 

1676  

z  
/17/ Kgld io akaroja szolgál.  

/18/ Az Felséges Szelim Girai Cham mp. 



No. 18 

/1/ ő 

/2/ Szaadet Giraj szultan, Iirím Giraj fia  

/3/ A messiási né -1  urainak eszményképe, a jézusi felekezet 

elöljáróinak mintakó ke, Erdély mostani, tényleges fejec:elme - 

kinek élete v-gződ jön jól - szine elé idvöziet! Az _szenet a 

következő: az igazhivők iránti engedelmes /4/ jellemetek mi-

att megnyilvánuló, egyszóval az iszlám népe iránti odaadása.,  

tok és alazatosságotokból következik, hogy miután e közléssel 

hogylétetek és állapotjaitok felől érdeklődt:znk és tudakozód- 

tunk /5/ a nemes, baráti és szult ánii yarli-tudtul adja: Eb- 

ben az áldott évben felsges és boldogságos testvér ínknek, a 

magasrangu kán őfelségének szerencsus trónraülé.3e /6/ megtör-

tént. Ezt az örömteli hirt az isziam jóakaróival tudatni, 

/őket/ felvidámitani a sahok a jánd ka és a világbiró /ural-

kodók/ szokása lévén, s mivel ti magatok is ezen /7/ örökké-

való hatalmas dinasztiánknak jóakarói és jótevői vagytok, 

hogy titeket ezzel az örömteli hirrel a bor mámorához /hasoh- 

lóan/ megörvendeztessünk, tiszteletet igénylö nemes yarliP- 

unk megirattatott, /8/ és a követséggel hozzatok-  menő Mehmed 

alLal elk.laetett. Ha a dicsőséges Allah is ugy akarja, ami-

kor megérkezik ezer tisztelettel nemes yarl T unkai felnyit-

va ós elolvasva a barátsághoz illő /9/ cselekedeteteket tud-

tul adó leveletekkel együtt testvérem, a magasrangu kan 



- 149 

őnagyságának követét a gyorsaság szárnyain hozzánk vissza-

küldjétek. Nem kétséges, hogy a barátság és jóindulat . . . 

/10/ Ezek után áldás arra, aki az igaz uton jár. 1089 Rebic  
kt t. 
e3. ars havában 

Igy igaz. 

Pecséten: Szaadet Giráj szultán; Kirim Giráj szultán fia. 

Hátoldalon magyar jegyzet: Muradin Szultán Latogato Levele.. 
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No. 19 

/1/ Mejs iás Vallásán lévő Erdély OI' ágának Fejedelme Apafi 

Mihály nékünk /2/ io akaro?omFédunk, Isten Kgdt hatalmas 

g jő3,hetetlen Török Csábár /3/ Fényes grátiajában fok ERten-

dőkigh io egeJségben taresa megh. /4/ Mivel hogj réghi ? oka-

Junk lévén al l  hogj minden EJ3tendáben a Német Csá- /5/73 ár 

io akaronkhoz expediállyuk megh hitt hivünket Követségül lá-

togatásnak /6/ okáért, es Erdély 0rágán suooktanak Követeink 

által menni. Minek /7/ okaért In Kglméből Követünk oda Kgid-

hez érkezik, agy, mi tekintetünkért /8/ Kértesse által biro-

dalmában a okás , erint a Határigh, Kéferőket es Pta /9/ 

lovakat adatván addigh nékiek hogj békességesebben -járhassák 

megh előt- /10/ tök  Valo uttyokat minden akadályozatás nél-

kül; Kiert mils minden boánk /11/ illendő Chámi Kgimef sé-

günket ajánlyuk Kgdk, E'ek utan adgja Isten e3en /12/ Kőve- 
1 

tünk es Levelünk talallya Kgdt$ erencsés es boldogh orában. --

/13/ Kőlt Gőgh SZu nevü helyben. 

z 
/14/ Kgd io akaroja polgál. Murad Girai Kirimi Tatár Chám mp. 



No. 19  -151- 

O 

/1/  

/2/ Murad Giraj kán, Miibarek iiaáj szultán fia Szavunk /3/  

A keresztény nép urainak eszményének, a jézusi felekezet nagy-

jai mintaképének, Erdély jelenlegi, tényleges fejedelmének, a 

királynak, aki a méltóság és megbecsülés birtokosa, miután 

Őt, az irántunk levő barátsága alapján /4/ üdvözöltük és hogy-

léte felől érdeklődtünk, a fenséges és nemes káni ,yarliT érte-

sitésé a következő: Régi uralkodási törvényünk szerint Ebul keresz- 
tci~~l 	 CkPr~-. 4 ja 
hayr szolgánkat aki jelenleg_ Erdély órszag'~án\/ casar-hoz főkö-

vetnek neveztük ki. Ha a dicsőgéges Allah kegyelméből hozzá-

tok érkezik, amennyi lóra /6/ szüksége van megadjátok, melléje 

kisérőket rendelve békességben és biztonságban országotok ha-

táráig kisérjétek. 82  Élelmet és fegyvert is /7/ adjatok, hogy 

szükséget ne szenvedjen. Senki semmilyen módon ne háborgassa 

és ne akadályozza. 

Ezen nemes jarlikomat tartságok szem előtt. Igy értsétek. Ezek 

után üdvözlet annak, aki az igaz uton halad. 

/8/ Kelt Göksj u i /nevü/ helyen. 

Pecséten: Murad Giráj kán, IMtübate1c Giuáj Szultán fia  

Hátoldalon magyar jegyzet: Murad Giraj Tatár chám Bécsben kül-

dött követe hozta Levél Apaffy Mihálynak, Ebesfalva. ]79 die 

10 Januar - arról, hogy Bécsbe küldött tisztelkedő követyét uttyá-

ba segillye elé, posta lovakat és kisérőket rendelvén melléje. 
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No. 20 

/1/ ő, az Isten 

/2/ Murad Giraj kán , Mübarek Giráj szultán fia, szavunk. 

/3/ A végtelenül tökéletes és dicsőséges Allah kegyelméből 

és segitsége által a nemzedékről nemzedékre /öröklődő/ nagy 

ordó-nak, nagy yurt-nak, a Krim trónjának, a Dest-i Qipcak- 

nak, megszámlálhatatlan sokaságu népnek; a nagy és kis nogá- 

joknak és a hegyek közötti cserkeszeknek valamint /4/ Akker-

man országának padisahja és hatalmas kánja, - én a felsé- 

ges és nagybatalmu, az erős és bátor nagy kán és hatalmas 

kákán őnagyságától /5/ Erd_lyorszag jelenlegi fejedelmének 

- aki a keresztény nép vezéreinek biiszkesége, a jézusi fele- 

kezet elöljáróinak kiválasztottja - régi ismerősünknek, a. 

baráti érzésü királynak - kinek élete vgződjön j61 - szine 

elé: Az iszlám nép:. :urai iránti /6/ engedelmességetek és alá-

zatosságotok következtében a káni üdvözletet vivő és neme 

baráti r:,szünkről kibocsátott, örömmel végződő, uralkodói 

hir közlése után a felséges és nagyuri yarliT értesitése a 

következő: 

/7/ Az ősi gyakorlat, a sahok régi előírása, valamint a pa-

disahok válogatott szokása és barátsága szerint, mi is min-

den évben kedvességgel teli személyetekről megemlékezve sze-

rencsekivánó, j6 hirt hozó /8/ s boldogságos leveldnket még-

irni; és szultáni udvarunk kapu szolgái közül a barátság 

megujitására és megerősitésé re egy szolgánkat kijelölni és 

elküldeni szoktuk. Ezért ebben 1092-es évben is /9/ a barát- 
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ság és az egymás iránti szivélyesség utján, a régi erős 

törvényeknek megfelelően kedvességgel teli személyetekről 

megemlékezve a boldogsagos és baráti vivojét /10/ a rang-

társainak és a hozzá hasonlóknak eszményét, a magas Porta 

kapu szolgái között éjjel nappal a homlok darzsölésben és 

a boldogságban való részesülésben egyeddlalló Murtaza agat 

- kinek növekedjék méltósága - /11/ kijelöltük és elküldtük. 

Ha a dicsőséges Isten is ugy akarja, amikor megérkezik szük-

séges, hogy  a fent emlitett szolgánkat, a Murtaza agát - ki-

nek növekedjék méltósága - mihelyt a káni gyülés értelmében 

magával vitt és a kezében levő őszinte, /12/ barátságos vég-

ződésü neves levelünket elolvastátok, ő magáról válogatott 

azokasotok szerint gondoskodjatok.. Jóléteteket és egészsége-

teket, nyugalmatokat és békességteket hirül adó /13/ barát-

ságos leveleteket megirva, fent emlitett szolgánkat - kinek 

növekedjék méltósága - minél hamarabb ismét szultáni székhe-

lyemre a korábbiak szerint visszaküldeni igyekezzetek! 

/14/ Ha a dicsőséges Isten is ugy akarja, a köztünk levő 

szivélyesség; és barátság tovább folytatódása olyan világos,- 

mint a nap. Ezek után áldás arra, aki az igaz uton jár! 

/15/ Kelt 1092. évben 

/16/ Iratott székhelyünkön, Bahcsiszerajban. 	- 

Pecséten: Murád Giráj kán Mübarek Giraj szultán fia. 

A pároldalon magyar jegyzet: 1681-ben költ. Murad Giraj Ta-

tár Chám látogató levele Apafi Mihály Fejedelemhez, melyben 

tudósittya, hogy a Szultán maga meg elégedését ki jelentő 

levelet küld Murteza agha által, kit illő válasszal botsás- 
N 

son visza hoza hamar' bb. 
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No. 23. 

/1/ ó, a segitő 

/2/ Dicsőség és végtelen hála a Másik világ teremtőjének; a 

világ, a tulvilág és az evilágiak kenyeretadójának, hogy az 

összes világi dolgokban annak a halhatatlan padisahnak 

uralkodására tanu legyen. És az ima s áldás dicsérete, a 

mindenség feje és a teremtmények dicsősége, vagyis a népek 

felséges prófétája, az Istentő:l kiválasztott Mohammed - 

kinek szent kopórsóján magas,tökéletes ima és jóakarat 

/4/ családján és követőin valamennyiükön Isten tetszése 

legyen!  Ezek  után a nagy ordának, nagy _yurtak, a Krim trón-

jának, a De  st_i Q.pcagnak,  az összes tatárnak nagy és /5/ 

kis nogajank, a tatnak és tav ácnak, valamint a hegyek kö-

zötti cserkeszeknek, Akkerman országának, töméntelen sokasá-

gu és számtalan sok tollbokrétás lovon jövő. .., katonának, 

a nagy iszlám vallásának /6/ padisahja és kánja, a vallás 

és hit menedéke, a felséges és hatalmas krimi kán és hákán, 

urunk Murad Giraj kán - akinek a dicsőséges Allah tegye éle-

tét é& boldogságát tartóssá egészen.a /7/ végitélet napjá-

ig - őnagyságának jelenlegi igazságos divánjában a fényes 

jellemü és arisztotelészi tanácsu vezér, én a méltóságos és 

boldogságos Ahmed aga őnagyságától Erdélyország mostani /8/ 

fejedelmének, a baráti és hűséges király szine elé bőséges 

vözlet. /9/ Az, iszlám népéhez levő baráti hajlandóságotokból 
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következik, hogy miután dolgaitok és hogylétetek felől érdek-

lődve - hogy vagytok? 
,
jól vagytok -e - kérdeztük, tudtul adjuk: 

Az igaz. hit jóakaróit bor mámorához /hasonlóan/ felvidámita-

ni a sáhok szokása és a padisahok előirása, ezért jelenlegi 

igazságos, felséges és hatalmas padisahunka nagy kán és ha-

talmas hákán őnagysága is felséges nagyuri levelével a /11/ $a-

pu szolgák közül Murtaza aga szolgáját, aki a rangtársainak és 

a hozzá hasonlóknak eszménye, elküldte. Mi is, a fényes jellemü 

vezér, barátságos levelünket vele küldtük. Ha szerencsésen meg-

érkezik, /12/ boldogságos és felséges urunk, a padisah nagyuri 

levelét miután tisztelettel kinyitottátok és elolvastátok az 

oda ment agánkról szokásotok szerint gondoskodva minél hamarább 

/13/ küldjétek vissza. Ezek után áldás arram aki az igaz uton 

jár. lielt lo92-ben, dzsemazi ül evvel havában. 

Ahmed aga, a kán ónagyságának mostani 

agája 

Hátoldalon egykoru magyar  jegyzet: 1681-ben költ. Tatár 'ham 

vezére, Ahmet Aga levele. 

Későbbi bejegyzés: Apafi 1iihályhoz :, melyben jelenti, hogy a 

Chám Mürtheza agha által néki levelet küldött, lássa jó szivvel 

tisztességgel botsássa mentől hamarább vissza. Egyuttal magais 

látogatólag tisztelkedik a fejedelemnél. 
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No. 22 

/1/ Hatalmas gjő5hetetlen Törők Császárnak Kedves hive /2/ mel-

toságos Erdélyi Fejedelem Apafi Mihály nekünk /3/ jo akaronk 

Isten Kgdt ő hatalmassága hap nos  /4/p olgálattyara fokáigh jo 
egésséghben tarcsa megh. /5/ Az Felséges Tatár Kám atyánk fia . 

minden, ep ten- /6/ dőnként követét Ookta az Erdélyi Fejedel- /7/ 

mekhez bocsátani, moJ tannis edgjik megh hitt /8/ hivét Moote3 a 

Agát Küldőtte oda latogato /9/ levelével, mellyben minden Kámi 

jo akarattyát /lo/ igiri Kgdhez, Isten Kglmességéből oda érke}vén 

/11/ al eő FelJége Kővettye lássa jopivel, es mutassa /12/ 

Kglsséget hozzája, ajonban penighJokáigh ott"%13/ Kéfedelmejt j e 

hanem mentül hamaráb /14/ Vidám orcj óval mind a) eő Felsége 

Kővettyét /15/ mind a3 miénket bocsájja Vippa, tudosit- /16/ van  
a) oda Valo allapotokrolis igen nagj /17/ Kedvessen Vep i eő 

Főlsége, Ebis minden jo /18/ akaratomat mutatom csak tudosicson 

a )  alkal- /18/ matosságokrol. Ezek utan Isten tárcsa /19/ es 

eltesse Kgdt Kedves jo egésseghben hatals /20/ Csá ar olgalattyára. 
/21/ Kgd jo akadja 

/22/ Hatan Girai SZ ultán. 
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No. 22 
R. 

/1/ Ó, az Isten 	
21040( 

/2/ Haszán Giraj Szultán ia, szavunk /3/ A keresztény nép 

urainak eszménye, a jézusi felekezet mintaképe, Erdély való-

ságos fejedelme, a szerencsés király - kinek barátsága a vég-

itélet napjáig tartson - szine elé üdvözleti A hir a követ-

kező: Az igazhivők /4/ iránti hüségetek és őszinte barátságo- 

tok miatt megnyilvánuló, egyszóval az iszlám népéhez levő tö-

kéletes engedelmességtek és bizalmatokból következik, hogy mi-

után e közléssel hogylétetek és állapotjaitok felől /5/ érdek-

lődtünk, a nemes szultáni jarlik tudtul adja: Az iszlám padisah-

jai iránt öszinte barátsággal és odaadással viseltető jóakaróit 

kedveskedéssel felviditani a /6/ sahok szokása és a padisahok 

előirása lévén, mivel ti magatok is az iszlám jóakarói vagytok, 

ezért boldogságos hatalmas, bátor és nagyméltóságu fivérünk 

őnagysága rólatok való kedves /7/ megemlékezésként felséges 

levelét megirta. Követségbe a rangtársainak és a hozzá hason-

lóknak eszményképét, Murtaza aga szolgáját küldte. Mi is a ti 

kedvetekért ezen baráti, /8/ nagyuri felséges levelünket meg-

irtuk és elküldtük. Ha a dicsőséges Isten is ugy akarja, ami-

kor megérkezik, bizalmatok és öszinte barátságotok megmutatá-

saként felséges hatalmas, és bátor urunk, a nagyméltóságu kán 

/9/ boldogságos nagyuri levelét miután tökéletes tisztelettel 

és méltósággal kinyitottátok és elolvastátok, irányában tovább-

ra is a régi barátságot folytassátok és erősitsétek. Az /oda/ 
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Menő követet egy percig, egy óráig sem /10/ tartóztatva őfel- 

ségéhez visszaküldjétek. Ha a dicsőséges Isten is ugy akarja, 

felséges részére eső barátságotokban hiány nem lesz. Minél ha-

marább leveletekkél követünket /11/ visszaküldve a szivélyesség-

hez és a barátsághoz illő cselekedetekről ne feledkezzetek meg! 

Ezek után áldás arra, aki az igaz uton halad! 

Kelt az 1092-es év dzsemazi-ül evvel havában, /12/ Bshcsisze- 

rájban 

Pecséten: Haszan Giráj Szultán, Szafa Giráj szultán fia 

Egykoru magyar jegyzet a hátoldalon: 1682. Tatár Chám, Haszan 

Girai.Muradin Szultán Levele 

Későbbi bejegyzés: Apaffi Mihályhoz, melybe adja tudtára, 

hogy a Török Császár különös Kegyelemből Murteza Agha által 

egy levelet küldött a Fejedelemnek, á mely Követet becsület-

tel kíván visza botsáttatni. 88  
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No. 23 

/1/ Ő 

/2/ Rcdélyország fejedelmének és kormányzójának dicsőséggel . 

övezett, hüséges és jóakaró barátunknak királyi szine elé 

üdvözlet! Az iszlám népe iránti barátságotok és hűségetek 

/3/ miatt megnyilvánuló, egyszóval az igazhitüekhez levő ba- 

ráti odaadásotok védelméből következik, hogy miután e közlés-

sel állapotjaitok és hogylétetek felől érdeklődtünk /4/ tudtul 

adjuk: Felséges, boldogságos és bátor urunk, a nagy méltósága 

kán őnagysága részére, valamint nekünk, barátotoknak küldött 

leveleteket és az ajándékot bojárotok István meghozta. /5/ 	•', 

Amikor megérkezett, a hatalmas és kegyelmes kán őnagyméltó-

ságával szemben lévén ajándékaitokat átadta, a rábizott dolgo-

kat követetek mind elmondta. /6/ Mi  is,  a ti barátotok, ameny-

nyire tőlünk tellett, urunknak jelentettük. Az általad küldött 

ajándék kedvesen fogadtatott, örömet szerzett. Azt kértétek, 

hogy ne menjen át Erdélyen, hanem a Duna mentén /7/ vonuljon 

fel. Ezen kéréseteket urunk elfogadta, de két nappal követe= 

tek ideérkezte előtt, a felséges és boldogságos nagyvezértől 

is egy Bekir nevü aga levelet hozott, /8/ amelynek tartalma ez: 

Talazinnál átkelve Erdélynek tartson, Brassón, Jenőn, Szebenen 

és Szolnokon átvonulva a Budával szemben levő Pesti sikságon 

találkozzunk-/9/ jelezte. l,Tiután állomásról állomásra kijelöl t . 

deftert küldött, ez okból más uton menni lehetetlen, kénytele-
nek vagyunk Erdélyen átvonulni. /lo/ Szerencsés és felséges 

urunk őnagyméltósága a katonáknak megparancsolta, hogy arcig 
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országotokon általmegy, a szegény rájákat senki se hábor-

gassa. Ha a dicsőséges Isten is ugy akarja, /11/ megbízáso-

tok vagy válaszotok bármi is leszlf azt méltóságteljes kán 

urunknak jelentve azon leszünk, hogy teljesitsük és hogy 

véghez vigyük. Ez alkalommal, hogy kcrésetek nem teljesült . 

ne  bánkódjatok. A Porta parancsára kelünk  utca, ezért /12/ 

márfelé vonulni a parancs ellenére van. Az pedig`tilos. Ne 

bánkodjatok, sok katona jön 24sals7 az uton átvonulnak és 

ha a dicsőséges Allah is ugy akarja országodnak nem esik 

kára. Fenséges és boldogságos urunk őnagyságának /13/ paran-

csa olyan foku, hagy egy suegéaynek a bántalmaz;sát sem en-

gedi meg. Ezek után áldás arra,  aki az igaz utoa halad! 

/14/ Ahmed, a kán őnagyságának  mostani agája 

Egykoru magyar jegyzet a hátoldalon: Tatár Chám Vezére Akimet Aga 

Levele, hozta Nagj István gram Fogarasba die 5  May A 1682. 

Későbbi bejegyzés: Apaffi iih .ály Fejedelemnek válaszol, hogy a 

küldött levelet és ajándékot vette, de azon kérését, hogy a 

Tatár Tábor ne Erdélyen keresztül végye uttyát a kezén levő 

nyilvános parantsolat ott Wen,  iiem teljesitheti, biztosit- 

van atomba, hogy szoros Rendelések fognak tétetni, hogy a Hadi 
nép Erdélyben kárt ne tégyen. 	. 

Pecsét: Ahmed 
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N.  24 

/1/ fii, az Isten 

/2/ Szaadet Gira szavunk /3/ A kereszténynép urainak esz- 

ménye, a jézusi felekezet elöljáróinak mintaképe, Erdély va-

lóságos fejedelme, a boldouságós király - kinek hüsége a vég-

itélet napjáig tartson - /4/ színe elé üdvözlet! Az üzenet 

a következő: Az igazhivők iránti öszinte barátságotok és ra-

gaszkodásotok miatt aegnyilvánuló, egyszóval az iszlám népé-

hez levő tökéletes /5/ engedelmességből és bizalomból követ- 

kezik, hogy miután e közléssel hogylétetek és dolgaitok felől 

érdeklődtünk, és tudakozódtunk a nemes szultáni arli tudtul 

adja: Az iszlám /í/ padisahjai ®iránt öszinte barátsággal és . 

odaadással viseltető jóakarókat kedveskedéssel :elvidítani 

a sahok szokása és a padisahok előirtsa lévén, /7/  és mivel 

ti magatok is az iszlám jóakarói vagytok '  felséges, hatalmas 

bátor és nagyméltóságu lián, fivérünk őnagysága, rólatok ked-

vesen megemlékezve felséges /8/ nagyúri levelét megirta. Kö-

vetségbe szolgáját, a rangLáruainal: és a hozzá hasonlóknak 

eszmnyképét, Murteza agáját küldte. Mi is kedves /9/ szeiaé-

lyetekről megemlékezve, ezen baráti ., nagyúri levelünket meg- 

irtuk és elküdtük. Ha a dicsőséges Allah is ugy akarja, araikor 

megérkezik, bizalmatok és öszinte barátságotok isimutatására 

/lo/ felséges hatalmas és bátor urunk, a kán őnagyságának fel-

séges, nagyúri levelét miután teljes tisztelettel és méltó- 
sággal kinyitottátok és elolvastátok, /11/ irányában a régi 
barátságot tovább folytatva és erősitve, menő követünket egy 
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percig egy óráig sem tartóztatva, /12/ Ó$inségéhez vissza-

küldjétek. Ha  a dicsőséges Isten is ugy akarja, fényes részére 

eső barátságotokban hiány nem lesz. /13/ Leveletekkel követün-

ket mihamarább vissz@küldjótek, a szivélyességhez és a barát-

sághoz illő cselekedetekről el ne feledkezzetek! /14/ Ezek 

után áldás arra, aki az igaz uton jár! 

Kelt 1092-ben, dzsemazi-ül evvel hav€.ban 

/15/ Tasya#ac /nevü/ helyen /16/ Igy igaz 

Pecséten: Szaadet Giráj Szultán 

Egykoru magyar jeuyzet a hátoldalon: An 1682. Tatár Szádet 

Girai Galga`Szultén Levele. 

Későbbi bejegyzés s Apaffi Mihályhoz, melyben tustára adja, 

hogy a Tatár Chám, az ő Ura, Mürteza Aghá által egy levelet 

küldött a Fejedelemnek, Barátsága bizonyittásául, s kéri a 

követ aghát illő betsülettel visza botsátatni. . 
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No. 25 

/1/ő 
/2/ Ifiurad Giraj kán ., Mübarek Giray Szultán fia, Szavunk. 

/3/ A keresztény nép urainak eszménye, a jézusi felekezet e-

löljáróinak mintaképe, Erdély tényleges fejedelmének - kinek 

élete végződjön jól a kán üdvözletel. Á mohamedánok győze-

delmes hadi Lépéhez] levő  barátságotok és hüségetek miatt 

megnyilvánuló /4/ hákáni hir röviden ai;, hogy:  a mi nagyuri, 

felséges udvarunk irányában tanusitott öszinte baráti jelle-

metek sajátosságából következik, hogy e közléssel a nemes és 

a felséggel járó  a X11  ' tudtul adja: /5/ Jelenleg ezen szeren-

csés évben magának a padisahnak felséges t, nagyuri levele által 

mivel a nemese elleni hadjáratra meghivattattunk, az egész 

szélgyorsaságu, .ellenségvadászó, csillagsokaságu tatér sereg-

gel lóra ülve . , a hóditó nagy hadjáratra a /6/ gyeplőt felemel-

ve elindultunk, és amikor ily módon a jobb- és balszárny dobok 

dübörgéséhez Lhasonló7 nienetoléssel, valamint a hömpölygő fel- 

ség és bátorság elindulván fárasztó utat megtéve rabbi-ül ev-

vel havának /7/ közepén Akkeamaa vilájetjébe érkeztünk, Cott7 

megszállva a győzedelmes iszlám seregnek néhány napi pihenőre 

és összeszedélőzködésre téli szállást jelöltünk ki. Ezután, 

ha a dicsőséges Allah is ugy akarja, /8/ nagyuri jóváhagyásom-7, 

mai a hadi uton elindultunk és amikor az uralmatok alatt levő 

Erdély tartomány határát átlépjük, mivel azon átvonulni szük- 

séges, a mi lovon közeledő felségünket hiról adó jelen nemes 

és boldogságos levelünket felséges udvarunk és/9/.káni'szék- 

helyünk állandó szolgálattevői kőzül, a rangtársainak és a hozzá 
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hasonlóknak eszményét - AbdulTFettah agát - kinek növeked- 

jék méltósága, kijelöltük és gyors szárnyakon elküldtük. 

/lo/ A dicsőséges Allah  kegyelméből ha épségben megérkezik 

legyen tudomásotokra, hogy:személyesen, fénylő bátorságunk 

utjába eső helyeken a váraknak, falvaknak másároknak és vá-

rosoknak egyáltalán nem lesz kára, ... a lakosságnak pedig 

/11/ seamilyen módon bántódása és vesztesége nem esik.  Meg-

számlálhatatlan sokaságu győzedelmes seregemmel ejáleted ha-

tárain méltányosan átvonulunk, és a pokokrajutó hitvány  el-

lenség /12/ országába támadni és betörni szándékozunk, 

,Most szükséges, hogy ti is, felségünk szép cseleredetének 

viszonzásaképpen hűségetek és öszinte barátságotok kötelezett- 

ségeként X13/ becses és válogatott ajándékkal a fentebb emli- 

tett... szolgánkat`°  mielőbb nagyuri és káni udvaromhoz visz-

szaküldjétek, és /14/ hűségeteket és barátságotokat /igy/ 

kinyilvánitsá'ok. Igy értsétek. 

Ezek után áldás arra, aki az igaz uton halad. 

Kelt 1094 dzsemazi-ül evvel havának utólsó harmadában 

$15/ Tatarbuna' közelében 

Pecséten: Murad Giráj Kín, Mübarek Giraj Szultán fia 

Egykoru magyar jegyzet: 1z)o3-ban költ. Murad Girai Tatár  Chám 

Levele, hozta Fettah nirza Fogarasba az által jövetel felől. 

A.1683. die 9 Apr. 

Későbbi bejegyzés. Apafii Mihály fejedelemnek jelenti, hogy 

a Török Császár párancsolattyára egész Táborával a Német el- 



-167- 

len megindulván Akirmanig érkezett, ahonnan, néhány napi 

nyogodalom után irdélybe jövend, biztosittván arról, hogy 

a Tatárság Erdélynek nem fog kárt okozni. 
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No. 26 

/1/ Ő, a.segitő 	. 

/2/ Jóakaró, hüséges barátunknak, a jelenlegi erd4yi király 

teljhatalmu megbizottjának,barátunknak bőséges üdvözletein-

ket küldjük`. Az iszlám népéhez levő barátságotok és bizal- 

matok /3/ védelme miatt megnyilvánuló, egyszóval az igazhivők 

iránti öszinte odaadásotokból következik, az hogy miután e 

közléssel dolgaitok és hogylétetek felől érdeklődve - /4/ 

hogy vagytok? jól vagytok-e? - kérdeztek, tudtul adjuk: 

A segitő és hatalmas Isten kegyelméből, amikor ezen áldott 
a 

évben világ felséges hatalmas, és kegyes /5/ padisahjának 

a nemete elleni győzedelmes hadjárata bizonyossá vált, sze-

rencsés és felséges urunk, a nagy kán őnagyságának is nagy-

uri, felséges levelét kibocsátva jelezte, hogy  a hadjáratban 

az egész /6/ ellenségvadászó tatár sereggel személyesen urunk-

nak, a méltóságos .kán őnagyságának is ott kell lenni. 

Amikor szolgálata helyére elindulni kegyeskedett, . felséges 

urunkra bízták, hogy melyik uton /7/ akar menni. /I)e aztán7 

kijavitották arra, hogy Talazinnál keljen át Erdélyen és Sze- . 

benen keresztül vonuljon fel. A király őnagysága /8/ értesi-

tésére felséges és hatalmas urunk, a nagyméltóságu kán nagyuri 

felséglevelét megírva Abdul Fettah aga szolgáját küldte el. 

/9/ Ha a dicsőséges. Allah is ugy akarja, amikor megérkezik, 

az odament aga testvérünket ne mulassátok, hanem azon legye-

tek, hogy mielőbb átküldjétek Eflaa. /Havasalföld/ határán. 
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Ha a dicsőséges Allah is ugy akarja, /lo/ amikor Erdélyor-

szágba érünk, a szegény rájáknak a tatár sereg részéről 

bántódásuk nem lesz mert ez ügyben megfelelő figyelmeztetés 

és szigor történt. Falvaitokat és városaitokat semmilyen mó-

don /11/ igazságtalanság nem éri. A hozzátok menő agát ne 

mulassátok, gyorsan küldjétek vissza. Igy értsétek. 

Ezek után áldás arra, aki az igaz uton halad. 

/12/ Ahmed, a kán önagyságának mostani agája 

Pecséten: Ahmed ° 

Egykoru magyar jegyzet a hátoldalon: Tatár Kam vezére /Minisz-

tere/ Abmeth Aga levele, hozta Abdul Fettah Aga Fogarasba An 
1683 die 9 Apr. Urunk ő Nagysága locumterénesének, av+.gj fő 

Hopmesterének szóll. Hogy a Tatár Tábor a Német ellen meg in-

dulván, Erdélyen fog keresztül menni, ésy.rendelése van, hogy 

károkat ne tégyenek uttyokban az országnak és lakossainak. 
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No. 27 . 

/1/ Messiás vallásán lévő Erdély országának Fejedelme. /2/ Apafi 

Mihály, nékünk jó akarónk, köszönetünk /3/ után, minden jót ki-

vánunk. /4/_ Akarjuk értéstekre adnunk, hogy minden ügyökezetünk 

és szándékunk az vólt, hogj az /5/ Talasin uttján mennycink által, 

az hogink eyediáltatott követekkelis ugj /6/ bep élgettünk 

vólt, de mindenekh igaugatója az Isten, és mimár ezután /7/ 

utazásunkat intésük az Tatrosi utra ez okáért kelletik ujabban 

/8/ levelünk által benneteket tudósitani, levelünk oda érkezvén 

birodalmatokban /9/ lévő s3egénységh óltalma'ásájért Fényes 

Hadainkból ha /lo/ kivántatik Sálva gvárdának böcsületts hivein-

ket kivánságtok /11/ szerént rendeltetünk, de idejárulván az 

Tatrosi uthoz embereiteket /12/ külgiétek, hogy migh Fényes 

Hadainkal oda érkezünk elő 
3 
 $13/3 etek megh bennünket, és hogi 

kivánságtok szerént, az hová kivántatni fogh 44/ minden képpen 

az S/egénységh óltalmaa.ására /15/ hiveinket rendelhessük, és 

arról idején parancsolhassunk, ugi tudjátok /16/ megh. Istentől 

adassék minden jö. Költ Sered vi3e mellett 7 maji Ad 1683 

Murad Girai Tatár Hám 
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No. 27 

/1/ Messiás vallásán való Erdély orságanak Fejedelme Apafi 

Mihály nekünk /2/ jö akarónk köfzönetünk után minden jokat ki- 

vánunk. /3/ Akarjuk értétetekre adni; Hogy minden igyekezetünk 

és szándékunk az vált /4/ hogy az Talasin uttyán mennyünk által, 

az hozzánk expediáltatott követetekkelis ugy bepelgettunk vólt, 

de mindenekh igaugatója az Isten és immár ezután utazásunkat 

inteztük az Tatrosi utra; Ezokáért kelletett ujjabh levelünk 

által benneteket Tudósitani Levelünk oda érkezvén Birodalmatokban 

lévő Szegénységh oltalmazásáért Fényes Hadainkból ha kivántatik 

Salagvárdák becsületes Hiveinket kívánságtok fzerint rendeltetünk, 

de idején korán az Tatrosi utho( embereiteket külgyétek, hogy 

migh Fényes Hadainkat oda érkezünk elözének meg bennünket és 

hogy kivánságtok fzerint az hová kívántatni fog  mindenképpen az 

szegénységh oltalmazására hiveinket rendelhessük, és arról idején 

parancsolhassunk igy tudjátok megh. Istentől adassék minden jó. 

Költ Sered vi3e mellett 7 Maji 1683. 

Murad Girai Tatár Chám 
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No. 27  

/1/ Ő  

/2/ Murad Giraj kán, Mübarek Giráj Szultán fia, Szavunk. 

/3/ A keresztény nép emirjeínek eszménye, a jézusi felé-
kezet elöljáróinak mintaképe`, 13é1y tényleges fejedel-

mének, a hűséges királynak, kinek a legjobbakat kivánjuk, 91  

a kán üdvözlete! 

Nemes és felségeP káni fméltöságunk7 iránti végtelenül 	' 

őszinte jellemetek és engedelmességetekből következik,  

hogy e közléssel a hemes,magasztos és nagyuri lárli( tudtul 

adja: Korábban, amikor az isteni szerencsében bőséges fel-

ségün1 ' a Talazin utján az odajött követeteknék is ez ügy-  

ben már méltranyos választ adva, felséges, nagyuri leve- 
r 

lünket megírtuk és elküldtük. De~~/... a parancs értelmében 

azután a tatrosi utxa változtattuk, s emiatt jelen igazsá-

gos hangu, felséges és nagyuri levelünkeP1megirtuk, és el-

küldtük. Amikor megérkezik szükséges, hogy ha az uralmatok 

alatt levő rájáknak védelmezésére és ... seregűnkbő>6foltal- 

manó őrség kellene, a tatrosi uthoz embereiteket elküldjé-

tek. Győzedelmes nagyuri seregünket azon az uton fogadják és 

aszerint, hová/kérni szándékoztok, elegendő óltalmazó őr-

séget kijelölni és szétküldeni éhatároztatott dolog. 

Igy értsétek!,zek után áldás árra, aki  az igaz uton jár.  

Kelt 1094. dzsemazi-ül evvel havában. 

Szeret /folyó/ mellett  

Pecséten Murad Giráj kán, Mübarek Giráj Szultán fia.  

Egykoru jegyzet a hátoldalon: Tatár Tán levele hozta 



- 15f- 

Fogarasban Musztafa Agája 13. May .A 1683. 

Későbbi bejegyzés: válasz Apaffi Mihálynak, melyben 

ajáilya ., hogy tatár hadakat kész küldeni, ha a 

Fejedelem szükségét látandja, az országban lévő más 

féle táborozók meg zabolázására. 	. 
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No. 28 

/1/ á 

/2/ Murad Giráj kán Szavunk /3/ A keresztény nép urai eszmé-

nyének, a jézusi felekezet nagyjai mintaképének, Erdély tény-

leges fejedelmének, - kinek élete végződjön jól - üdvözlet! 

A hir a következő: az igazhit irányában tanusitott /4/ enge 
delmességetek miatt megnyilvánuló, röviden az iszlám népéhez 

való hüségetekből következik, hogy e közléssel a nemes káni 

arlg tudtul adja: /5/ A tatrosi utat megvizsgáltuk, s azon 

kivül, hogy azon az iszlám katonáinak átvonulása nehéz dolog 

lenne, a Magas Porta részéről is az iszlám seregnek felvonuló- . 

sa és uti iránya /6/ Tala/ini  uton parancsoltatott meg. Igy a 

magas parancs értelmében amikor á Tgl  f az f dn folyó utján átkel-

ni és átvonulni kezdtünk, egy szolgánkat nemes ,yarl fznkkal 
hozzátok /7/ küldtük. Ha a dicsőséges Allah is ugy akarja, 
amikor megérkezik, Talazini  utjainak kajavitásra szoruló 
helyeit miután jól megvizsgáltattad és kijavittattad, az ut 

/8/ megszemlélésére küldött szolgánkat egy percig se késlel-

tesd és ne tartóztasd, azon legyél, hogy mihamarább boldog-

ságos részünkhöz visszaküldjed. Szolgálata igen sietős, ezért 

szükséges, /9/ hogy ne tartsd vissza, hanem haladéktalanul 

hozzánk küldjed. Igy értsétek. 4%zek után áldós arra, aki az 

igaz uton halad. /10/ Igy igaz. 

Pecséten Murad Girái Kán, Mübarek Girói Szultán fia 
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Egykoru jegyzet a hátoldalon: A 1683 21 May Ebesfalvára 

hozta a Tatár ChIámtól Adil Aga neki szolgája Apaffi Mihály- 

nak, hogy az utak megvizsgálására előre küldött Tisztét 

vissza térő uttyában ne akadályoztassák. 
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No.. 29 

/1/.ő 

/2/ Murad Giraj kán, Mübarek Giráj Szultán fia, Szavunk 

/3'/ A keresztény nép emírjeinek eszménye, a jézusi feleke- 

zet nagyjai mintaképe t  Erdély jelenlegi fejedelme, barátunk, 

a jóakaró király - kinek élete végződjön jól •- az üdvözlet 

/után/ a káni tudösitás az, hogy: Az iszlám népe iránti sajá-

tos engedelmességtele miatt /4/ megnyilvánuló bákáni beszéd 

lényegének tudósitása a következő: A mi felséges irányunkban 

tanusitott barátság és öszinte odaadásotokból következik,. 

hogy e közléssel a nagyuri, hatalmas 5s boldogságos yarlii, 

tudtul adja :  Ezen áldott évbén /5/ amikor uralkodónk felséges 

és győzedelmes hadjáratába indultunk az uralmatok alatt levő 

erdélyi tartományon vonultunk keresztül. Alattvalóitoknak 

szükséges békességért és biztonságukért /6/ a barátság alap- 

ján, a hadi utra felséges udvaromhoz kinevezett, és jelen nagy-

urí levelet viva boyárotok  valóban elegendő élelmet hozatott, 

/7/ győzedelmes serégembén levő győztes, igazhitü katonák 

irányában jóakaratát és jószolgálatait mutatta. Magát a jól-

neveltség és méltóság szerint viselte, parancsolatotok és uta 

sitásotok bármi is  volt, amint a szükség kívánta véghez vitte. 

Veleték, barátunkkal /8/ és a már említett boyár-otokkal amint 

ez illik is elégedettek vagyunk. A barátság és a szivélyesség 
a régi tökéletes fokon találtatott. Ezért, ha a dicsőséges 
Allah is ugy akarja, cselekedetek, barátságotok és /9/ szol- 
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gálatotok nem veszik kárba. Mindenesetre méltányolásában 

biztos lehetsz. És mindazt, amit tettünk szem előtt tartva 

örüljetek, mert kétségtelen, hogy a köztünk levő hosszu és 

régi barátság alapja megerősödött. /1o/ Ma hétfő van. Emli- 

tett boyán-otokat, aki Várad városáig kisért, szolgálata be- 

fejeztével ismét szivbéli megelégedéssel utnak inditva hozzá 

tok /11/ visszaküldöm. Ha a dicsőséges Allah kegyelméből biz- 

tonságban megérkezik, - a trónhoz közel állók dicsősége, va-

lóban a birodalom és a felség támasza levő kapaga szolgánk, 

a fényes jellemü vezér, /12/ kinek tartson soká méltósága - 

hozzátok intézett levelében néhány, a hadjáratra vonatkozó 

fontos dolgot irt. Miután tartalmát megértetted, annak értel-

mében cselekedjél, /13/ mert itt az ideje annak, hogy azt 

szem előtt tartsdi Ezután se mulasszátok el, hogy a szükséges 

dolgokról értesitsetek és embereitekkel állandóan levelet 

küldjetek. Igy értsétek, ezek után áldás arra, aki az igaz 

uton jár. /14/.... város 

Pecséten: Murad Giráj Kán, Mdiatték Giraj Szultán fia 

/15/ Igy igaz. 

Egykori magyar jegyzet: Tatár Chám levele, Babos Gábor Uram 

hozta 11 Juny A 1683 Radnótra. 

Későbbi bejegyzés: Apaffi Mihály fejedelemnek, melyben jelen- 

ti, hogy a Táborához küldetett követ a küldött élést pontosan 

béadta, magát jól viselte. Ajálya továbbá, hogy a Fejedelem 

az elébbi levele szerént Cselekedjék, és mindent Tábori hada-

kozási állapotokról pontosan tudósittsa Őket. 
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No. 3o 

/1/ó 

/2/ Dicsőséggel övezett, jóakaró és hüséges barátunk, a 

király szine elé üdvözlet/ Az iszlám népe iránti /3/ őszin-

te barátságotok miatt megnyilvánuló, egyszóval az igahivők- 

höz levő baráti odaadásotok védelméből következik, hogy . 

miután a /4/ közléssel'állapotjaitok és hogylétetek felől 

kérdeztünk, adjuk tudomásotokra: Hozzánk küldött levelei-

tekben bármit is irtatok, megértettük. /5/ Ha boap szolgátok 

megérkezik legyen tudomásotokra, hogy arcig Erdélyországból 

ki nem értünk, felséges és boldogságot padisahunk, urunk 

őnagysága által ahogy ez parancsolva volt, senkinek /6/ kár 

hagy jogtalanság nem esett. És arra, hogy a, falvakban és 

városokban házakat fel ne gyujtsanak, szintén /7/ parancs 

adatott. /Viszon > amikor mi Erdélybe bejöttünk és Szeben 

várának'IIáhiéjéb'e értünk, mintegy 20-3o tatár eltünt és 

jónéhányat /8/ megöltek. Belgrád /4yuiafehérvár7 határában 

érkeztünkben 20o emberünk tünt el. Sőt amikor Fettah c relebi  

és Abdul Tgaffar c elebi  /9/ vezetésével mintegy 5o  ember 

élelemszerzés végett buzát és hajdinát' venni a falvakba 

és városokba mentek, mindnyájan elvesztek, egy ember sem . 

/10/ jelentkezett.  Amikor kolozsvári var nahiéjébe érkez-

tünk, néhányat, akik a kertekbe gyümölcsért, másokat, akik 

élelemért mentek- megölték. /11/ Ezen kiviit seregünk végéből 
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nyolo embert nyilt erőszakkal elfogtak ós elvittek. iminek 

oka ni volt, nem tudtuk neg. Erdély tartománya a /12/ fel-
séges ba hatalmas padisah rájáié mondtik 60 non féltek. 

Ha  tudták  volna, bogy igy lesz, bizony készaltek volna rá. 

iudjátok, hear' ezen /13/ eltant embereknek testvérelk van-

nak, sink elkeseredettsóaakben néhány házat fel 5kartaig 
gyujtani. tvo1 szerencsés és felséges urunk annyira /14/ 
megparanc,„olta, megakadályorták őket. Valóban barAtom sok 
emberdnk elveszett, de eGy sines aki  után  no tudakozódnánk. 
Tudjátok meg, valóban órdeklődiink, minden helYre, ahová csak 

kellett /15/ embereket 1:dbink, boy a mi ombereiok után 
kérdezOoködjenek és kereosók meg őket* Majd mindet asszego 
gyajtve Ahmed mirzának adjátok át, és ésszera leaflet ho 
ő magával egyatt visszoliadjétek. 1Z nektek is /16 kaltinO-

sen hasznos lesz, mert c:bbo a dologba a Porta se. uszik 
bale .  Zsek  után. Aldás arra, aki sz igaz uton jar. 

/17/ Ahmed, a Mu OnagysáGának mostani aoja 
/18/ I. igaz. 

EgYkoru =Oar Jegyzet a hátoldalon: Tatar Ch4m Vezére 

nisztera Ahmed Aga Level° Kabos Gabor Uram horta 11 Jmny 

1683 Radnőtra. 

Későbbi bejegyzéss Apaffi Oihálynak válasz, hogy  levelét 

vette, bogy az  Erdélybe lévő Tatárok semmi ellenségeskedést 
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nyolc embert nyilt erőszakkal elfogtak és elvittek, Ennek 

oka mi volt, nem tudtuk meg. Erdély tartománya a /12/ fel-

séges és hatalmas padisah rájáié mondták - és nem féltek. 

Ha tudták volna, hogy igy lesz, bizony készültek volna rá. 

Tudjátok, hogy ezen /13/ eltűnt embereknek testvéreik van-

nak, akik elkeseredettségükben néhány házat fel Cakartakl 

gyujtani. Mivel szerencsés és felséges urunk annyira /14/ 

megparancsolta, megakadályozták őket. Valóban  barátom sok 

emberink elveszett, de egy sincs aki után ne tudakozódnánk. 

Tudjátok meg, valóban érdeklődünk, minden helyre, ahová csak 

kellett /15/ embereket küldtünk, hogy a mi embereink után 

kérdezősködjenek és keressék meg őket. Majd mindet össze-

gyűjtve Ahmed mirzának adjátok át, :  és ésszerü lenne, hogy 

ő magával együtt visszaküldjétek. Ez nektek is /16/ különö-

sen hasznos lesz, mert ebbe a dologba a Porta sem nyugszik 

bele. Ezek után áldás arra, aki az igaz uton jár. 

/17/ Ahmed, a kán őnagyságának mostani agája 

/18/ Igy igaz. 

Egykoru magyar jegyzet a hátoldalon: Tatár Chám Vezére /mi 

nisztere/ Ahmed Aga Levele Babos Gábor Uram hozta 11 Juny 

1683 Radnótra. 	 . 

Későbbi bejegyzés: Apaffi Mihálynak válasz, hogy levelét 

vette, hogy az Erdélybe lévő tatárok semmi ellenségeskedést 
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vagy bántást nem tettek, hanem azok közül többen el vesz- 

tek, és midőn élelembeliz gyüjtöttek, meg ölettek volna, 

és azért bofszuból némely házokat fel gyujtottak. 

Pecséten: Ahmed 
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No'. 31 

A tatár szultántól. 

Ezen szultáni tezkerénket előmutató Köpiiös városának tatár sereg 

részéről bántása ne történjék. Ez iránt küldetett tezkerénk 

Köprösre, melynek érkeztekor a tatárok közzül senki se merjen 

oda szállni s őket bántani. Igy értsétek. 

/Hely s kelet nélkül/ 

/A iecséten/ 

Iszmet Ghiráj. 

Kivül: Anno 1685. die 3 Marty. Tatár szultány czédulája 600 
oroszlánosrul. 
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No. . 32 

Ezen irott, sagas tezkere tárgya ez: Kőrös városa vo- 

nuló hadseregünkre nézve utfélen esvén, - lakosainak kezébe 

jelen tiszteletet parancsoló magas tezkerénket avégre adjuk, 

bogy sre gönkből városukra senki se menjen, ott meg ne száll-

jon, tőlik ennivalót, uti eleséget ingyen ne követel:jeut 

előfogatot /menzil bargiri ne kérjen s igy irányukba méltat-

lanul ne viselkedjék. Ezért nem akarjuk, hogy valaki ha ré-

szünkről a mi  dolgunkban s igy tezkerénkkel ellátva a neve-

zett városba megy ott megszálljon, enni  valót s tuti eleséget 

kérve a rájákat követelésével háborgassa vagy előfogatot kér-

jen. Ha pedig valaki nem a mi dolgunkban s igy tezkerénkkel 

el nem látva menne hozzájok, - ez esetben utasittatnak a la-

kosok, bogy  az ilyent ne fogadják, számára szállást, előfoga-

tot  ne adjanak. Igy értsétek. 

Hátoldalán magyar jegyzet: 1685. die. 18 July. Tatár szultán 

protectionalisa, -- melyet adott Szolnoknál létében 
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no. 33 

A Messiáshoz tartozó nemzetek jó példája, a Jesushoz való né-

peknek tűköre, mostani erdélyi fejedelem, kit Isten jó véggel 

áldjon meg. A fényes portához való kegyelmed hüségéhez alkal-

maztatott, békességes keszönetünk után látogatjuk gegyelmedet. 

Azonban házai méltósággal járó levelünk által jelentjük kegyel-

mednek, az mi részünkre küldött kegyelmed embere levelét meg-

adta, és noha itt minden nyelvet és írást tudó emberek vadnak, 

mindazáltal kegyelmed levelét el sem olvashatták és meg  sem  

magyarázhatták, benne mi légyen; kegyelmed emberétől a dolgot 

tudakoztuk, de ő azt moddotta, hogy szóval semmi reá nem bizatott, 

hanem értvén tőle a kegyelmed egészségéről s az ország csendes-

ségéről, annak örültünk. Istennek hála, mi is egészségben va-

gyunk, országunk is csendes, ne mulassa el kegyelmed 4 után 
is bennünket az oda való dolgokról, maga egészségéről, országá-

nak csendességéről tudósítani. Isten békessége a jó uton járók-

kal. Datum Bokcsa Szeraj. 

Béhádi Gyirai khán fia, Szélin Gyirai khán, 

Mi szónk. 

Hátára jegyezve: Anno 1686. die Maji Szebenben hozta egy fo- 

garasi ember tatár khán levele. 
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No 34 

/1/Ő 

/2/ A keresztény nép emirjei mintaképének, a jézusi fele-' 

kezet urai kiválasztottjának,'Erdélyország tényleges ki- ' 

rályának - kinek élete végződjön jól - /3/ az üdvözletet 

vivő, örvendeztető hirü, nemes szultáni fermán közlése ős 

értesitése a következő: Boldogságos oldalunkhoz küldött 

emberetek megérkezett, leveleteket lefordittattuk és a 

benne /4/ kinyilvánitott hüségetekkel elégedettek vagyunk. 

Követeteket nem taptöztattuk, hanem felséges ős hatalmas, ... 

Rangu kán apánk /5/ őfelségéhéz küldöttük. Most mivel onnan 

visszatért ős indulósan van, mi is levelet küldöttünk. Ez-  

után is szükséges, hogy az ottani állapotokról és hirekről 

/6/ irva,:bennünket értesitsetek. A küldött 20o aranyat pe-

dig emberetek kezéből megkaptuk, elégedettek vagyunk. Ti 

is legyetek bőségben! /7/ Ezek után áldás arra, aki az igaz 

uton jár. 	 . . 

A hátoldalon egykori magyar jegyzet: A 1688, cirka primum 

juny hozta Fogarasba László Balázs Uram, A Tatár Chám fia 

Levele. 

Egykoru magyar forditás a hátoldalon: Messiást ős Jézust 

követő Nagy rendeknek követő példájok Erdélyi Király,. kit 

Isten jó véggel álgjon megh. Szultáni Felséggel Járó, bé- 
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kességesen köszöntő levelünkben jelentjük, hogy hozzánk 

küldött emberétől levelét vöttük, meghfordittatván irását 

meghértettük, hozzánk való hü relatiójának örülünk; kegyel-

med emberét nem késleltettük, hanem a Felséges Chám Apánk-

hoz el küldöttük, kiis onnét megh térvén, im miis irtunk; 

továbbis kegyelmed az odavaló dolgokról tudósitson, aján- 

dékát a két Száz aranyat kegyelmed embere megh adta, jó 

szivvel vöttük, $uránjuk miis jót adjon Isten kegyelmed-

nek. Isten békessége a jó uton járókkal. 

Lizelim Giray Chám fia 

Azámet Szultán 
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No. 35 

/1/Ő 
/2/ Az ügyben, hogy Gyöngyös városába a tatár seregből egy 

ember se /3/ szálljon, s a lakosságot ne háborgassa, kezükbe 

parancsunk adatott. /4/ Megparancsolom, hogy a mai naptól 

kezdve senki se szálljon meg [ottJ, és az emlitett /5/ város 

népét az igaz utról letérve ne sanyargassa és zaklassa, mert 

ebbe nem nyugszom bele. /6/ Igy tudván, a kezükben lévő paran-
csom szerint viselkedjetek. Igy tudjátok meg. /7/ Igy igaz. 

Pecséten: Isimet Giraj 
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No. 36  

/1/ő  

/2/ Ezen Gyöngyös városába parancsunkat vivő szolgánk /3/ őrző-

nek neveztetett ki és elküldetett. Megparancsolom, hogy ha a  

katonák közül bárki is /4/ az emlitett faluba menne,  ~nnak7 

kiépét ne háborgassa. Igy tudván / 5/ az emlitett őrző kezében  

levő tedker§ értelmében cselekádjetek. /6/ Igy tudjátok meg.  

/7/ /Igy/ igaz.  

Pecséten: Iszmet Giráj  
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No. 37 

/1/ Ő, a segitő 

/2/ Devlet szultán Szelim kán /fia/ szavunk /3/ A nemes 

szultáni yarliT  leirásának és a boldogságót jelentőkáni köz-

lés megirásának oka a következő: ezen nemes, tiszteletet  igény-

lő parancsomat vivő /4/ Döbrecsin város lakói a folyó 11o2 év-

ben győzedelmes szultáni hadseregünknek a lehetőséghez képest 

szolgálatokat tettek. /5/ Ezért felséges és bátor afaca-nk 

által kiállittatni szokott nemes parancsának megfelelően ezen 

nemes parancsomat kiadtam és megpatancsoltam,. hogy /6/ sere-

günkből ezután senki se zaklassa őket, mert. . .... zaklatásukba 

nem nyugszom bele. /7/ Igy tudván, nemes parancsom értelmében 

cselekedjetek! Kelt rebi cül evvel havában /8/ a KálLó mezei 

táborban 

Pecséten: Devlet Giráj szultán, Szelim Giráj kán fia. 

Hátoldalon magyar jegyzet: 1690. Tatár Chám fia Galga Szultánra 

Protectionalisa. 
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No. 38 

/1/ 

/2/ A nemes szultáni parancs megirásának oka a következő: 

mivel ezen lea3es város rájái az iszlám felséges /3/ és 

hatalmas padisahja őnagyságának alattvalói, most hogy az em-

litetteket /4/ akár a tatár seregből, akár mások közül való 

személy hogy ne háborgassa és zaklassa parancsunkat /5/ meg-

irtuk és Zkezükbe7 adtuk:- Megparancsolom, hogy amikor felsé-

ges parancsolatomat kezükben meglátják /6/ akadályozzák meg, 

hogy bári is főket% háborgassa vagy zaklassa. Az tőkel zak-

latókkal igazságosan elbánunk. Igy tudjátok meg. /7/ Nemes 

parancsom szerint cselekedjenek. /8/ Igy igaz. 

Pecséten: Ahmed Giráj szultán, Mehmed Giráj kán fia 

Hátoldalon magyar jegyzet: 
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No. 39 

/1/ .6 
/2/ Dicsőség és végtelen hála az Istennek.. Számtalan ima 
és áldás a prófétánknak, a két világ napjának, az utolsó 

prófétának aki a végítélet napján az emberek és az Isten 

között a közvetitő imam, /3/ az Isten kedveltje és az 

Isteni kegy küldötte, az Isten által kiválasztott Mohamed 

próféta - áldja és boldogitsa őt a hatalmas Isten és csa 

ládján, fiain és kiválasztottjain, valamennyiükön Isten ál-

dása legyen! A nagy ordának, /4/ nagy yurtnak; a krimi 

pusztának, számtalan nogajnak és sok tatárnak padisahja 

és nagy kánja, a felséges boldogságos és győzedelmes Murad 

Giray kán - akit a dicső.:&ges Allah segitsen egészen az 

utolsó itélet napjáig - /5/ őnagyságának testvérétől, 

tőlem  az erényes és szemérmes nagyasszonytól, a keresztény 

nép urai eszményének, a jézusi felekezet elöljárói minta- 

képének, Erdély tényleges fejedelmének - kinek élete vég- 
a 

zödjön jól - szine elé /6/ üdvözlet. A hir következő: Az 

irányunkban megnyilvánuló bőséges bizalmatok és öszinte 

barátságotokból következik, hogy miután e közléssel álla- 

potjaitok és hogylétetek felől érdeklődtünk, a barátságos 

levél értesítése /7/ ez: Mivel a felséges és nagyméltóságu 

kán őnagysága a sáhok szokása szerint Erdély fejedelméhez 

nemes ,yarlif-jával  követét elküldte, mi is a barátság alap-

jának lerakására baráti levelünket megirtok és elküldtük. 



-189- 

/8/ Ha a dicsőséges Allah is ugy akarja, amikor megérkezik, 

tisztelettel és méltósággal miután kinyitottátok és elolvas-

tátok, reméljük, hogy amikor boldogságos részünkre visszatér, 

egészségeteket, jókivánságaitokat tudatva a barátsághoz és 

szivélyességhez illő levéllel és /9/ szép ajándékkal /?/ 

inditjátok utnak. Igy rendkivül elégedettek leszünk ős a mi 

részünkre eső dologban sem lesz hiány. 'zek után áldás arra, 

aki az igaz uton jár. 

/la/ A nagyasszony 

/11/ Igy igaz. 	 Pecsét: Vateugl,ow1 „ 

Egykoru magyar jegyzet a hátoldalon: Tatár Chán attyafia Girai 

Szultán Levele. 

Későbbi bejegyzés: Az Erdélyi Fejedelemhez, arról, hogy  a 

Tatár Chám levelét küldi maga Biztossa által a Fejedelemnek, 

s ezen alkalmatosságot használva levelével való meg látoga-
tására, választ várván. 
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No. 4o 	 ' 

/1/ Mi as Felséges Csingip Han Dekiben ülő Kirim Oipagák . 

Bucsáknak /2/ Tatár Ozpágáak Chámja, ajánlyuk K gdk barátsagos 
olgálg /3/ tunkat &dély 0rpágák meltoságos Fejedelme Apafi 

Mihály, es /4/ Kivánnyuk hogj eeen látogato Levelünk talállya 
L 

Kgdt il erencsés /5/ es boldogh orában. Mivel 9) mi eleinknek 

réghi p okások a3 Volt /6/ hogj a Erdélyi Fejedelmeket Kővettyek 

által megh látogassák /7/ Kihezképest miis ebben as Ep tendőben 

Kővetünket Küldőttük Kgdhez /8/ Látogato Levelünkel mint - s - 

hogj jl olgál Kgdk egessége, mi moJ t /9/ Istennek hála igen io 
t 

egésségben Vagjunk, mellyet Kgdk is haJonlo /lo/ jo égésséget 

Kivánunk, aionban e3en Morteza Aga hívünk oda /11/ Kgdhez ér-
kezvén látogato levelünket minden bőcsülettel lássa, /12/ es a ?m: 

tekintetünkert ajandékkal meghis ti p tellye, Kővetunk- /13/ ket 

penigh Jokáigh ott ne kéJ edelmespesse hanem mentül Ioama- /14/ 
ráb barátsággal teilyes levelével 	a hozzánk Küldeni /15/ 
el ne mulassa, miis minden illendő jo gakaratunkat igérjük, 

t 	 - 

/16/ mivel eleitül fogva Kgd hatalmas gjöshetetlen Csápárunkk 
/17/ igaz hive lévén Jemmikeppen a3 réghi ll okást el nem akarjuk 
mu- /18/ latni, valamiben megh talál bennünket hatalmas Csá7ár 

Fényes Por- /19/ táján levő dolgaiban 7 olgálni hátra állok nem 

lesük, Kgdis a) oda /20/ valo dolgokrul bennünket tudositván 

Kedvessen Ves3 9 ük. Ezek /21/ után Kivánnyuk hogj ő hatalmas-
1 

sága Kgls grátiajában mind /22/ véghiglen meghmaradhasson. 
Kőlt Bakcse Szarajban. 

/23/ Murad Girai Tatár Chám mp. 

Hátoldalon magyar jegyzet: A'Tatár Chám látogato Levele Apafi 
Mihályhoz. 
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No. 41  

/1/ Erdély Orpaganak Meltosagos Fejedelem Aplonya, Apafi  

/2/  Mihályne, nekem io akarom, Köpönetem utan, Isten sokaigh 

/3/ tarcsa es eltesse Kgdt az meltosagos Erdélyi Fejedelemk  

Jze- /4/ rencséjéré. ravel hogy az Hatalmas esFelseges Ham 
ked- /5/ ves fiam, a méltoságos Erdélyi Fejedelemhez kedves, 

es /6/ bőcsiiletes hivet Ahmeth Agat Kővetet bocsatotta, /7/  

es leveleben minden jo akarattyát, es Atyafisagáto/8/ ajánlya,. 

Lnis hasonlokeppen nem akarám el mulatni /9/ ez alkalmatossaggal, 
~ 	 . 	 . 	 . 

hogy Sgdt.levelem altal megh /lo/ ne talallyam es megh ne la- 

togassam, mint Kgdhez vale /11/ jo akaratomat megh akarám 

jelenteni; Kívánom /12/ ezért hogy ez levelem talállya Kgdt 

jo egésséghben, es /13/ Jzerencsés oraban. Azonban'Kgd el 

ne mulassa az altal- /14/ matossagot, hanem  Isten Kővetünket 

vippa hozván, tu- /15/ dositson egessege felől, es ennek 

utanna ne legyen idegen /16/ hozzám, hanem ottan ottan levelé-

vel tudositson, s /17/ valamely dologban kivántatik, es miben 

megh talál, /18/ Kgdk mint jo akaromnak kedveskedni, es fzol-

/19/ galni 41 nem mulatom. Ezek után adgya /20/ Isten hogy egy 

máj köztünk vale  jo akaratot /21/ es fzomJzedsagot megh tart-

hassuk. 

/22/ Kgd jo akaroja JzoiaJzedgya, az /23/ Tatár Han eő Főlsege 

Annya, Hanem /24/ Giray Han Jzultan 

Hátoldalon magyar jegyzet: Tatar Han Annyanak Levelenek fordi- 
ti 

tasa. lonyunkk eő Ngak fzollo levele. 
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'No. 42  

/1/ KősOnetem utan Isten sokaigh eiteJse io egef segben.  

/2/ Mivel al  Kám eő Főlfege maga hivei kö3,ül Abdulra.hman 
t 

Agát Küldötte /3/ Kgdhez Követjégben enis egefségem felől 
t  

akarom Kgdt tudositani /4/ Istennek hálá mostan jo egefseg-  

ben vagjon, mellyet Kgc~ikis s3ivből /5/ Kivánok; Ha Kild Kő-

vetet akar al  Kámhoz eő Fől,égehe 3  /6/ Küldeni, engemetis  

a  a többi Kőzőtt el ne felejtvén Le- /7/ velevel tudositani el  

ne mulassa, eőrőmest Kedveskedni /8/ es s~olgálni el nem mu- 
7  

latom. Ezek utan In tarosa /9/ es elteJse Kgdt sokaigh siren-  

cses holslu orpáglá jsal.  

/10/ Kirim Girai Sultan mp.  

Hátoldalon magyar jegyzet: Kirim Giraií Sjultám Köpöntő  

levele.  
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Zazsagnak adassék Erdélyben es  teöb keritet uarosokban 

Eh Felseges felmagastalando Gazi Girai Tatár Han, adom 

ertestekre Erdeliben minden rendeknek, Karoknak, Nemessek-

nek, Varmegyeknek, Ispanoknak, varasoknak es Biraknak, es 

minden renden való embereknek az en levelemben, Hogy az 

Nagysagos Zekelj Moises Talalta megh az Giözhetetlen 

Török Cazart, és minket js, es atta ertesere az hatal- 

mas Czazarnak s minekeönk is az Bemetekhez valo kedvetlen-

segteket, es io tanacsotokat is Baton i Sigmondhoz, meijre 

eő semit nem nezet, sem az hatalmas Casarnak sok io tete-

meniet es segitseget eő hoza nem Gondolta, seöt megh hitit 

is nem gondolta; erti az hatalmas Czazar s mys ertyük, hogy 

Zaz-Sebesben Geölest teötetek es kovetetek altai ertesre 

attatok Deuaban Batori Sigmondnak, bogy tti el nem zakatok 

az hatalmas Czazartul• De azert eő kegyelmetek ellen valott 

horta az nemeteket, td penig megh mutatuan az tu husegteket 

az Hatalmas Czazarhoz, az Neinetekel megy uitatok; mindaz 

altal.' es boesholetes Vetez ur Zekeij Moises miuel hogy 

az hatalmas Cazarhoz iot es mihozzank is meljre az Hatalmas 

Cazzarnak igen nagy tekentetenek kelet leni, az hatalmas 

Ciazar neki atta as erdeij fejedelemseget, melyet hizeönk 

hagY nektek is keduetek zerent czelekedet hogy nemzetetek. 

bol ualo 44Uedelmet valaztot köztekben; azérb as hatalmas 

Czazar boesjata uele kulömb-kulömb hadakozo uitezet, es 
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Beiger-i3egid, Mys penig azonkepen botsjatottuk uele feo 
aty.ánkfiajt es lm3.rjejnket es megh paranczoltuk nekik, hogy 
Zekében ültetnek es az nemeteket Erdeljbol kimernek; azert 
ilagyuk ta nekteki.s, . hogy senki közeletek se varaban se  
varasaban nemetet ne boosasson, hogy azal özue magara 

uezedelmet ne hozzon; hanem mi.indeni.tek az Hatalmas Cazarnak 
fejet hajesjon, es tü az ti Vajdatok mellet Zekelj Moises 
mellet az nemetekre ratamagyatok, mert ha az Nagysagos 
Zekelj Moises az tű engedetlensegtek feleöl a Hatalmas  
Cazart vagj minket  enek utana megh tallal, mind az Hatalmas 
Cazar nagyerejet, es mind en magam zemelyem zerent az en 

mereges nilajmat ratok fardityuk, egyszersmind tazel es 

vassal puztitok, es nem  engegink varasoknak, varaj toknak , 

egyk köuet az masikon, ti magatokat zab j aual emezte tiink 

megh, felesegteket, germekteket rabaagal.. De en tü nektek 

en wgyan tanacsot adok: nine-e elegh peldatok, uinc-e 

Zultan Zulyman Cazartul megh marat embertek, k3. tudna,  

bogy bogy oltalmastak orzagytokat, vagy hogy magatokon . 

akartok tanolni,  töbör az Cazár kapuja tü nektek megh 

nem ny4.Yk, ugy gondolyatok ra, ha az Hatalmas Cziazar 

hiisegehez nem tartyatok magatokat; ha penig hiuek leztek, 

en ugyan hitem zerent adom  ez leue leme t, hogy  az nemetek-

nek megtíztitasa at4n esmet kihozom az hadat  rolatok, Es 

en Gazi Giraj Han  esküzöm  az eleö istenere, hogy minden 

ez leuelemben megh irt dolgokat az  tit iauatokra MI  nektek 
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megh adok és az hadat Erdeijbol kihozzom; ha peng 

engedelmesek nem  leztek: sem az Hatalmas Cazar, sem 

peni.g ' mire jazak nem uethetek, magatok leztek okaj 

uezedelmetaknek, e n  magam az uy hodnak toteaCe Zolnok 

feleöl le megiek, engedetlensegteket ha latom, uagi 

az elenséget agi itelem; hogi be kelljen menem. 
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No. 44. 

Messiáshoz tartozóknak taköre vagy elöljárója, jersu-

itai községnek, dolgainak igazgatója, erdélyi  fejedelem,  

kinek békességét Isten tartsa meg. 

Hozzánk való kegyelmed szeretetiből következett kö-

szönetankkel akarok kegyelmedet  látogatni,  melyek alkal-

matosságával ohámi móltóságunk szerént jelentjak, hogy a 

régi rend szerént akarván az  császárhoz  felkaldenank, 

azon követségre ilrős Sah neva szolgánk expediáltatott, 

ki is méltóságos köszöntésankkel kegyelmedbez órkezvén, 

szállás posta, ló és melléje való oommissarius dolgából 

az régi 36 szokást  observáltatván, egyéb szolgálatja mellé 

kivántatható gondviselése is ne postbabealódJék, bogy 

minden impedimentum  nélkül  kegyelmed birodalmán kegyel 

med inditá2 által következhesse utját, rendszerént való 

követank megtérvén, kegyelmed országán által békével való 

utazása kegYelmednek is jobb, hasznosabb. Igy értvén a 

dolgot, Isten kegyelme a jókkal. Költ Bakosa Szarajban 

/Kelet 1680/ 

Murad GiráJ khán 

P. 



7. KRIMI-TATÁR - MAGYAR SZÓJEGYZÉK 
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tea ts  

-9a 27:8  

9Abdulfettah aa /sz.n./ (lbdulfettah alá 	25:9, 26:8  

oAbdullaffar celebi `Abdulgaffar c elebi szn. 3099  

c Abdurrahman /szn/ 14:8, 42:2  

Abuihayr, /szn/ Abuiha  ~ yr 19:5  

aeda /a/ aoda "ellenség" 25:11  

adab /a/ "Jólneveltség,  illem" 29:7  

cadalet  /a/ cadale t "igazságos, egyenes" 21:7, 25:11  

-lü 21:10  

adam adam "ember" 5:12,13; 30:9, 36:2  

34:3,6; . 

-lar 19:6  

-lar 27:8, 30:16  

-larimlz 30:9  

-la1;im1 zS. 	30:16  

-lar3.7 30:14  

-d~r 	3M5  

-i 	30:10  

-lm~za 4:8  

-1mlzi 30:12  
-191 z  

3:9, 5:10, 

-lz~~zi 34:4  

—19uz 4:9, 5 s 13  

—rfuzla 3:12  
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-lari~ z 29:13  

cadet /a/ cade t "szokás, gyakorlat" .  4:9, 20:12  
caduv /a/ caduv  "ellenségvadászó"  

N sikar 6:4, 25 :5, 26:6  

aferin   /a/ .  aferin "alkotó, teremtő" 21:2  

cafiyet /a/ cafiye t "egészség" 20:12  

a~a "úr, aga" 20:10,11; 23:7, 26:9 id. cAbdulfettah,Ahmed,  

-di 4:2, 29:11 	Bekir, Murtada, qapu  
• 

-yl 	21:12,'26:11  	 . 

aláca  "a krimi kán cime akkor, ha közvetlen hozzátar-  

tozói szólitják meg"  
. 	. 

-larimlz19 	37:5  	 . 

fl ala id. alga a . 

,. 
-mlz 	6:11, 22 :6, 24:7 	 . 

ahbar /a/ "hirek"  

-e. 	34:5  

Ahmed aj /szn/  21:7,14; 23:14, 26:12,  

30:17   

Ahmed mirza /szn/  

-ya.  30:16  

ahval /a/ "állapotok" 5:4, 29:12, 34:5  
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-a 	30:17  

-1mizdan 	14:4 

-1t~lzi 3:9, 29:13  

-1ari 	23:5 	_ 

c a,-jele  /a/ ca~e le "gyorsaság, sietés " 26:11 
 

aju "keserüség"  

dan 30:14  

al /a/ "család, uralkodóház, dinasztia" 21:4, 39:3  

al- 'venni, fogni" ld. aliver--  

-ip 3:10  

-mag 30'10  

-up 4:5 	. 

-up galdilar 30:12 

vala /a/ Gala "magas, felséges" 	18:9, 25:9,13; 37:4  

calamet  /a/- calamet " .jel, felségjel" 6:10  

6:10,14,16;  

valaga  /a/  calaqa "érdeklődés, kapcsolat" 9:5,7; 
 

calelcaele  /a/ calelcajele "gyorsan" 28:8 

calem /a/ calem "világ" 21:2  

~►. 
cale'~.yan  /a/ calemlyan "evilágiak" _ 21:2 
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caleghim  /a/ caleyhim "őrajtuk" 21:4, 39:3 

rali /a/ "magas, nagy" 22:6, 28:6 

calisan 	 "magasrangu" 	24:10 

calimekan 	"magasrangu" 	24:7 

aliver- "hamar adni" ld. al-

-menüz 	14:9 

caliye /a/ caliye "magas, kiváló" 21:3, 28:5 

Allah /a/ Allah /3:4, 3:5, 20:3 

tacali 	21:4,6; 39:4 

altun "arany" 34:6 

-alul /p/ "magába foglal, tartalmaz" 19 :4 

saCadet N  "fenséges" 

ameden /p/ ameden "jövő, érkező" 6:7 

camel /a/ camel "cselekedni, eljárni" 5:10, 29:12, 

6:10, 13, 14, 15, 16; 

^o edeler 	36 :5  

6+eyleyeler 	37 :7 

ti  olalar 	35 :6, 38:7 

N olup 	14:9 

an /a/ "perc, pillanat" 22:9, 24:11, 28:8 

-a 	14:7 
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ana "anya" 	7:2  

anam /a/N.  "népek"  3:6  

a0ndr /a/ "azt jelenti, vagyis" 	21:3  

Ackerman /hn/ 	A'kerman 	20:4, 21:5, 25:7  

Agce Saray /hnz/ Agce Saray 3:14  

agran /a/ "hasonló" 3:7, 4:3, 5:9, 6:6, 7:7, 20:10,  

21:11, 22:7, 24:8, 25:9 
 

ara "közbülső távolság, között" 3:3, 20:3, 21:5  

-slnda 	14:9  

-aray /p/ "diszitő" 615, 11:  

Nf nusret "győzedelmes"  

arayis/p$ "diszités, szépités" aray is  

ard "hátsórész, vág"  

--lndan 30:12  

card /a/ 27:8, 19:3, 23:6, 25:14 "jelenteni"  

^, edüp 	23:11 	
. . 

~• eyle  ° m~ sy  

	

zdir 	23:6  

Aristo  /szn/ 	Aristo 	21:g "Arisztotelész"  

	

armaian armaján 	"adomány, ajándék"  

-lndan 	4:12  

-illz 	7:8  

25:7  
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arzu /p/ "kivánság, óhaj" 	27:8 

-y3. 

casakir  /a/tu.casaklr 	"katonaság, sereg" 

6:5, 13:2,3; 25=5,7,11; 28:5, 29:7, 35:2 

-e 23:10 

-i islam 29:7 	. 

-i. tatar 35:2, 38:4  

asayig  /p/ asayig 	"rend, nyugalom" 20:12, 25:7 

casir /a/ casir "kemény, nehéz" 28:5 

oasker /a/ casker "katona" '4:11 

-ccfr 	23 :12  

-i  8:4 

-imizden 27:7 

-imlze 8:7 

-imi zi9 	30:12 

-ine 8:5,  26 :10 

-n i9 . 21:5 

asude /p/  "Csend, nyugalom" 5:5, 6:10 

ashab /a/ 	"úró 5:2, 18:3,, 19:3, 20:3, 25z3, 39:3,5; 

-1 21:4 

asi /a/ "alap, ok" 

-i 30:12 
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aslah /a/ 	aslah "a legjobb, a legszebb" 39:5  

aslahallah  /a/ aslahallah "Allah tegye jóvá" 27:3, 6:4  

aslan /a/ "eredetileg, egyáltalán" 25: 10 , 

asveb /a/ "a legjobb,, legigazabb" 3:16  

as- 	7hágón/ átkelni, átmenni"  

-up 23:8, 26:7 	 • 

asikarQ  /p/ aslkare "nyilt, nyilvánvaló" 30:12  
IOW 

agina /a/ asina "ismerős, a családhoz tartozó" 20:5  

at "16" 3:10  

-dan 	4:12  

-lar 3:10,12;  

-lar3. 	19:6 	 . 	 . 

atabea  atabeg "nevelőapa, cím". 4:2- . 

catebe /a/ ca tebe "kiiszöb"  
"-i Gulya "a Magas  Porta" 20x2©  

a 	/a/ '!vonal , nyom" 	 . 

-i 18 :6  

Aydin /szn/ 14 :6  

ayat  /a/ ayat "jel"  21:3 	 . 

ayin ,/a/ "törvény, szokás" 3 :12, 21 :10, 22:6, 24:6,  

-~+ iz 21:12   

cavagibu  /a/ cavagibu "vége valaminek" 6:4, 18:3,  

20:5, 25:3, 28:3, 29:3, 34:2, 39:5 
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oa~ /a/ "vet  "visszatérés" 5:12, 18:9  

^+etdirüp 22:11, 24:13, 25:13   

"+e tdlrilüp: 29:10  

-inde 39 :8  

eavn /a/ cava "segitség" 20 :3 

cavg  /a/ oavq  "visszatartás" 22:10, 24:11, 28:9 

a zam  /a/ ao zam "nagyságos, magasrangu" 20:4, 21 :6,10; 

-~3 39:4  

oazim /a/ oazim "nagy, hatalmas" 5:11, 6:11, 7:9,  
:.  

8:4,8; 21:6, 23:4, 26:5,8;  

oazimet  /a/ cazime t "indulás" 25 :6;12; 26:6, 28:6,  

29:5  

Adolunup 28:6  

°azamet /a/ cazamet 
 "nagyság, magasztosság" 

  

-1i 3:4  

 

--lü 	7:4, 20:4, 21:6,10;  22:6,8;24:7,l0;  26:4,  

30:12  

bab  /a/ "fejezet, osztály,  ügy" 

-da 26:7 

-inda 18:7, 26:10, 35:3, 38:4  
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bab /a/ "kapu" 2::8  

baba "apa"  

-mit 	34:4  

bead /a/ bard 	"után" 	6:4  

bacdelyevm /a/ bacdelyevm 	"ezután, mától kezdve"  

35:4, 37: 6 	. 

~ad  /p/ "hadd legyen" 8:9  

bacdi /a/ bacdi 	"néhány" 25:10, 29012, 30:11  

badir  /a/ 	bad 	"hirtelenül,  véletlenül történő,  

megjelenő" 23:3  

bafe /p/ baPe "kert"  

-1ere 30:11  

Bapesaray  /hn/ BalCesaray 	7:10, 20:16, 22:12  

20:15  

b ahir /a/ bahir "megnyilvánuló, előjövö" 18:4,  

2118, 22:10, 23:9, 24:12, 26:3, 28:4, 29:4,  

30:4, 24:5, 39r8  

baht /p/ baht "sors, szerencsés csillagzat"  

-mizfa 	3:6  

bacit /a/ . bacit "ok, mód" 	22:11, 24:13, 37:3,  

38:2, 39:8  
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bal /a/ "sziv" 5:5 
 

baqi  /a/ "maradandó;  záróformula" 4:13, 8 :9  

► 
-ve-dd 	cali min etbca  el hada  

5:15, 7:10, 9:9, 18:20, 19:7, 20:14, 21:13,  

22 :11, 23:13, 24:14, 25 :14, 26:11, 27:9, 28:9,  

29:13,  30:17, 3417• 39:9  

-ve-'d  daca 	14:11  

bargah  /p/  "udvar" 25:4  8, 13;  

barca "minden; a többi" 21:4  
-din 3 :5  

bad "fej " 

19 :5  

—11q 	30:10 	"vezetés" 	 . 

bazar  ertesi  "hétfő"  

-dlr 29:10  

be- /p/ "-ban, -ben; -on, -en, á»8n; -ná1., -nél" 20:7,  

29:9, 37:8  

b..~► "mr bég" 	 . 

9:5  

behre /p/ behre "rész, porció"  20:10  
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bekci belch  "őr" .  36:3,5;  

Bekir a~a /szn/ Beklr ara 23:7  

BeTad  /hn/ : Belfad "Gyulafehérvár" 30:9  

b liT belif "jel" 20:6, 29i4s 37:3  	 . 

bemagám  /p/ bemaqam 	"helyen ." 7:10, 19:8, 20:16,  

22:12, 24:14, 25:15, 27:10, 29:13  

ben ben , "én" 39:5  

- m 30:15  

ber,- .  /p/ ber- "-ban, i-ben, szerint, megfelelően"  

8:7, 14:4, 25:11, 28:7, 34:6, 36:5  

berayi-  /p/ beray1-- 	f1•-ért, által"  20:9  

Betlen Gabor  /szn/ Be tl.en Gab°r "Bethlen. Gábor" 6:3  

BetlenTsdvan  /szn/ Be tlen Isdva,n "Bethlen  István" 8:2  

bi- /a/ "által, 	 -vei l  együtt" 5:7, 6:4, 23:9: 
 

26:4 , 	 . 	 . 

bi-  /p/ "nélkül" 29:9, 25:11, 14:2, 21:2  

bi-d-daruri. /a/ bi-d-daruri  "erőszakkal, kényszerből"  
• • 	• 	. 

23:9  

bí-,d-dat  /a/ bi--d-dat "személyesen" 25:5,10; 26:6  
• . 	 • 	• 

bil-r b1.. 	"tudni, érteni" 	ici, bi  

4 

-essz 	5:6,15; 6:13,16; 19:7, 26:11, 27:9, 28:9,  

29:13  
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-esiz 	6: 12, 25:14  

-geysz 3:13  

-medik 30:12  

-seder idi 30:12  

-üp 4:7, 35:6, 36:4, 37:7  

bila /a/ bila "nélkül" .14s6, 18 :10  

bile "-val, -vel, együtt" 3s3,7; 415,5; 21:4, 30 :10  

bildir- bildir- " tudatni.  ld. bil- 
 

-dlrmekden 	3:9, 5:14  

-dirüp 18:6  

bilfici1 /a/ bxlficil "valóban, valóságos ., tényleges"  

9:2, 19:3, 20:5, 22:3, 24:3, 25:3,9; 27:3,  

38s3, 29=3,11; 34:2, 39:5  

bilhayr  /a/ bilh~yr 	"jól, jó szerencsével" 18:3, 20:5, 

25:3, 

34 :5  

27 :3► 28:3, 29 :3, 34:2 	. 

b-~ 	b 9 "ezer" 4 :6, 20:3,,  21:5, 37 :4  

binaen /a/ binaen "alapján" 617,17; 19:3, 29:6  

bir bir 	"egy" 3:20, 8;3,?: 9:5, 13:3, 19:7, 20:8,13;  

21:12, 22:9,10; 23 :12,8,10; 24:11,13; 25:7,  

26:10,  28:8, 30:10,13,14; 38:4,5;  
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bir /névelő/ blr 8:3, 19:7, 23:7,10  

birle blrle 	"együtt" 	3:9, 14:3, 18:9, 22:9,  

24:10, 39:8  

birlen birlen "együtt" 20:3  

Bi~ _ /hn/ ; Birim "Berégy" . 13:2  

bitil-  bti1. - "iródni"  

- di 3:13 ,  

b3.yim  . biyim 	"urnő, asszony" 7:2  

biz biz "mi" 3:9, 4:13, 5:14, 6:5 :8,.11,13; 21:11,  

23:4,6; 39:7 
 

30:16 	 , 

14:10  

-Um 6:9 y 1.5 	 . 

bolNa  "je, sok, bőséges" 23:12  

b o l- "lenni"  

4an  3:4, 4:2,3,4; 7:3,4;  20:4, 21:6,7  

boyar  "bojár" 30:7  

-en 29:8  

~191z 23:4, 24:6, 10  

böyle  "igy" 34:5  

Bragó /Zw/ Bragó "Brassó"  

-dan 23:8  



21ö- 

bu 	"ez" 	23:11, 25:6, 8 12; 39i6, 26:4, 27:5,6;  

29:8,10; 30:10, 30:13,17; 39:8  

-ndan iqdan 	27 :4, 37:5  

-ndan s°9ra 29:13   

-ndan b©y1e  

-nu9 	30:12 . 	 , 

Budin /hn/ "Buda" 2318  

budir ki  "ez, hogy" 22:5, 24:5, 28:4, 29:2, 38:2,  

39:7 	 . 

!Nang.  " a mai" -29:10 	. . . 

butday 	buiday 	t=buza" 	30:10 	, 

bu1- "találni, ti3rtb .nni id. még bulun-, buluZ-,:. 
. 	 , 

bulusdur-~  vusui 	dugda 	8:6  

-- madi 	29:9   

~-musdur .29:8  

bulun- 	bulun- "lenni v. htil",ld. még bu1-,, bulus-  

~ 

bulusdur- 

- malari 	26:6  

butus- "találkozni" ld. még bul-, bulun-, bulusdur- 

-iz 23;8  
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4 	v 
bulusdur-  bulusd

n
-r.- 	"találkoztatni" ld még bul-, 

y 
buluft- bulus- 

-up 23:5 

	

buyur- buyur*. 	' flparancsolni, kegyeskedni" ld. buyurul- 

-dum 318, 5:11, 9:6, 35:4, 36:3, 37:5, 38:5 

	

-ducilarInda 	26:6 

-muglardIr 	14:8 

• -up 	25:7 

buyurul-  buyurul "parancsolva lenni" ld. még buyur,-,  

ursa 5:4 

26:7 

V 	y 	y 
calls- 	cal .s. 	igyekezni" 

-5ruz 7:10 

y 
casar "császár" 19:5 

C'ek-vek- 	
y 

c 	"húzni, vonni" id.  még elem cek- 

i e - -d rm yup 19:7 

-Up 9:6 

v 	vé  é 
celebi 	1 bi "ur, elöljáró, nemes" 

-ler 30:9 
y e 	, 

cerkec c rkec "cserkesz" 

-n 9 3:3, 21:5 
é e c  erkes 	rk s "cserkesz" c  

-09 20:3 
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gig-,  "kimenni  

-mazer' 	26:9  

-up gidin e deg~.ti 	30:6 ~ J--
e 

  

dad /p/ "ajándék" 18:6  

daiit- daft- "szétoszlatni y;  szétszórni, szétköltöz-

tetni"  

asiz. 	8:7  

dahi ~ dahi 

19:5:6; 

"is" 

21:11, 

3:7,9 ;  

221 .7, 

4:13,  

23:6, 

5 :14, 

24:8, 

9:4, 7,9 ; 

25:11,12; 

14:10,  

27:5,  

30;18, 34:5,6; 39:2,7 	
. 

d8hil /a/ dahil 	"érkezés" 7:8, 23:5, 25:7  

n•oldugda 23:5,  26:10  

ti oldufr umuzda 30:11  

e• olup' 30:8  

dahire fa/ dahdse 	30:10,11 "élelem"  

-ler 	29:6 	 . 	 . 

d~  /a/ iiahl 19:7, 20:9 nbáloorgat"  

dame /a/ "legyen%  tartós, tartson soká"  3:5, 4:3, 4;  

5:2, 7:5, 22:3  

damet  /a/ damet 	"legyen tartós" 29:12  
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dame /a/  
r - 

i 	r .  
dáme t. /a/  

"1egyenvtar4s,tartson soká" 3:5, 4:3,4;  

5:2, 7:5, 22:3  

damet 	"legyen tartós" 29:12  

darende  /p/ darende "bíró, tartó" 20:9, 36:2,  

37:3  

d e'b /a/ "szokás, módi' 	20:7  

defna /a/ defea 	"-szor, alkalom" 517, 23:11  

defter  /a/  defter "füzet, feljegyezni"  

de~il 

- edüp  

1 "nelBr  

-iz 8:8  

23:9  

  

-dir 9:3,5  

degin, 
	 degin  

demdeme  /p/ demdeme  

-der /p/ 	"-ban, -ben  

14:7, 29:10, 30:6  

"dob" 25:6  

-ba, -be" 3:14, 6:17  

Dest-*i  	/hn/  Dest~-~. Q.ifcaq 

-nir~  3s3  

Degt-i Crlpcag /hn/ Degt-i 04péaq  

-ni9 7 :3, 20:3  

-n i9 21:4  

Dest-i ~.rim /bn/ De~t-i Qi  Am  

-rii9 	39:4  

krimi Puszta"  
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dest /p/ dest 	"kéz" 	7:7 .____.. 
destgah  /p/ destgah "mühely" 25:4, 9:13 

-I. 	20 :4 

lffii  - 	za 	20:13,  29:6 	. 

deNü deyü "mondván" 6:17, 23 :9,11;  30;13  

devam /a/ devam "folyamatosság, állhatatosság, 

kitartás" 5:2,6; 14:5, 24:3 

devlet /a/ devlát "állam, birodalom, szerencse; 

boldogságos" 14:5, 20:9, 23:11, 29:11, 

5:4, 6:3,6,7,17; 30 :17 

-im z 5:6 

-ler 8:2 

-1d 	8:3,6; 14:8, 23:4,5,7,12, 26:8, 37:5 

Aid 5:2, 8:9, 21:6 

ist mal. 	9:2, 6:3,6,7, 14:2, 22:3, 24:3 

~magrunlar 	18:5 

A• -i Caliye 28:5 	"a Magas  Porta"  

Devlet Giray sultan /szn/ D evlet Gray sultan /1630/ 

6:2,5,11 . 

Devlet Giray sultan bin Selzin Giray han/szn/ /1690/ 

37:2 



-215- 

412 	dib dib "mondván" 3:13, 21:9, 26:4 

dil "nyelv" 22:5, 24:6 d 1 

din /a/ "vallás° 5:8 

isiam "az iszlém. 18:6, 21:5,6;  38:3, 22:5, 

24:7 0  24:5, 22:6 

-i Ain "az igaz hit" 21:9, 28:3 

dille- 	dille- "hallgatni" 

-YUP 	9:6,8 

diraz /p/ diraz "messze, távoli, régi" 29:9 

dirf/p/  dirif "megtagkdni, elutasitani" 4:13 0  

6:13, 8:9, 14:10 

0.olunmaq 

ditar /a/ d tar "teli" 14:3, 23:2 - 

gaol /a/ diyanet "vallás" 21:6 

dinar /a/ diyar "vidék, Ornyék" 5:5 , 

- m via 5:11 

divan /p/ "diván, 	anács" 21:7 

dost /p/ "barát" 3:8,9; 5:13 0 14; 6:7 8,10 11,12,14; 

-larImlz fa 3:6. , 

-ilia 	6:17, 18:8, 22:11, 24:13, 29:6 
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-11i 22:9, 24111 ,  

luTu
Í 
uz 22:10  

`'1ug 4=9, 5:14, 6:9a 9:7, 29:8, .9  

-lugdan 	6 :15  

-luelugi 3:8,11; 5 :10  

--lu a 30:15  

-umnz 3:5,9t 5:2, 9:2, 23 :2,: 29:3: 30:3  

umuza  2612 . 

-umuzdan 29:7 
 

-umuzfi  3 :7 	 . 	 . 

u z 2316, 24:12  

--uhuza 23:4  

D'ábrecin  37:4 An/  

gar  "megfordulni,  visszatérni"  

p 13 :4  

-Up q~`tmekle 34:5  

dört "aógy" 3:10  

duca /s/ duca "imán . 4:13  

"Debrecen"  



-- 217 

dudman /p/ "dinasztia" 3:8, 5:3, 18:6 

dohul /a/ dohul "belépés, átlépés" 

na  

durur /a/ durur "bőséges" 21:3 

dutsaq "fogoly, rab" 14:5 ld. még tutsaq 

duzdh /p/ "pokol" 25:11 

dünya  /a/ dunya "világ" 21:2 

düs- "esni" ld. még  

-ea 4 :10, 5 : 14,  7:10, 14 :10, 22 :10, 24:12, 39:9 

erse 6:13,15 

-üP 23:8 

dix 	/p/ dusman 	"ellenség" 5:8 id még takMan 

"kij avi tás, rendbehozás"  

-elmeYe 28:7 	. 

-durüp 	28:7  

damir /a/ emir  "lelkiilet, természet" 21:7,11; 

29:11 

darar /a/ darer "kár" 25:10 
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darben /a/ darben "erőszakkal" 30 :12 
. 	

.  

daruret  /a/ darur°t "szükség" 19:7 

dagii /a/ dayci  "eltünt, elveszett" 

ti olan 	30:14,15  

di /a/ "ur, birtokos" 

dia /a/ "tisztelt, dicső" 23:11, 26:6 

dat /p/ "személy" 3:5 

dilim /a/ dilhhj je "az mohamedán holdév 12. 

hónapja" 8:5 

-ni, 

dimmet /a/ 	;ma t 

29:5 "a36zó alattvaló" 

dámi /a/ 	"alattvaló" /nem mohamedán/. 
• 

-lerden 	14:7 



edd "nemzedékről, nemzedékre" ebacan,jedd  /a/ ebaca  

20:4 

e da  /a/ "befejezés" 

hldmet 29:10 

edam /a/ "tegye  tartóssá" 3:4 

AZiahü 70 

ed4iye  /a/ tsz. edClye  "imák ., áldások" 

-sinde 	516, 14:5, 19:5 . 

efendi efendi efendi  "ur" 

.m $:4,8 ; 4:6,30; 

-mlz 14:7,8; 21:6, 12; 22:8, 23:4,7, 10,12; 24:20; 

26:5,6,8; 30:6,14; 

-mlze 23:5,6,11; 26:7 

Eflag,  "Havasalföld" 9:4, 26:9 

,., begine 	9:5  

dan 9:6 

-ef raz. /p/ "emelni" 25 :6 

Cinan N 

efzun /p/ "több,  nagyobb" 	3:12, 4:11 

ager  "ha" 4:11,  39:4 
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egle- "mulatni" 

-dirmeyüp 3:13 

eglen- "tartóztatni" 

-dirmeyiip 26:9,11; 34:4 

ehali /a/ tsz. "nép,osalád" 18:4, 20:5, 21:8, 22:4, 

23:2, 24:4, 26:2, 30:3 

-si 37:4 

-8ne 25:10, 35:3,5; 36:4 

ehl /a/ "nép, osalád" 	28:4, 29:3 

ail /a/ 41'1 “o]' 

-den 8:4, 20:8,27:6 

%Wain /a/ "mind, mind együtt" 21:4 

ekber /a/ ekber "nagy, legynagyobb" 25:5 

ekid /a/ "szigor" 26:10 

-leri 

ekmel /a/ ekmel "tökéletes" 21:3 

"kéz" id. még el. tufenki 

-lerinde 38:5 

el tüfenki  el tafenki "kézi puska, pisztoly" 5:11 

elbette /a/ elbette "bizonyosan, természetesen" 

30:13,15; 
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e lci "követ" 24:11, 6:14 , 14:8, 18:9, 22:9, 39:7  

~ban. "főkövet" 19:5  

-leri  . 7 :6 

1817, 22:7, 24:8  

7:7  

• 

-m zi 3:13 , 22120, 24:13 	 . 

w24iz 6 :9, 231527; 29:12  

-►93  ze 27:5  

el 	k- elem gek- "bánkódni, szomorkodni" id. még 

-me  yesiz 23:12 	. 

elf /a/ "ezer" 	2:II,,  22:11i, 24:14  

elif /a/ "baráti" 18 :5  

elli "ötven"  4.6, .  3099  

emaAd  /a/ tsz. emajid . . "a nagyok,. az elökelők"  

e+ /a/ "egészsóg, 'biztonsá,g" 5:5  

em~ /a/ emaret 3=4 '!hatalom"  

ematil /a/ ematil "a hasonlók". 4:3, 6:6;  7:7, 20:20, 

	

21-11, 22:7, 24:8, 25:9 	 , 

emn "biztonság"  

-ii eman 5:5  
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emin 	"biztonságos" 19:6 

emr /a/ "parancs, parancslevélndolog,. ügy" 27a9, . 

28 :5,6 

37:3,5  38:2,6 37 :3s7 

-i serif 

im 	 9s8 

35:6 

35:3, 38:4 

—imzz 36:2 

m zi 948 

-endaz /p/ "Vet `Li ,, hajitórr 25:6 

demdeme,  

-endaz /p/ nrészesi.ilŐ" 20:16 

behre N -larindan 

enea /a/ enfea  "hasznos" 9:9 

--dr 	3 :17 

en.%  /p/ "vége, Qmi.nek, végződés" 444, 6:4, 9:3, 

20 ::6  25:7, 11 	. 

29:7 

-lari 
. 26 :5 	

.. 

en.7üm  /p/ tsz. en5um "csillagok" 	25i0 
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erbab /a/ tsz.  "ur, mester, nép" 3:4, 18:3, 19:3, 
 

5 :2, 20:5, 218, 22:3, 2313a 24:3,4  

25:3, 26:5 27:3,  3:4,  34:2,  39:$  

  

Erdel /ha/  "Erdélyt' 3:5, 16 ; 4:4, 5 :2, 7:5, 23 s 6 ,8.9 i  
26:2,7,9; 30:8  

eyale  ti 30:12  

Nakni 18 .h ~ :3, 19:3, 22:3, 24:3, 25:3, 27:3, 28:3, .  

29:3, 39:5,7  

Novilaye ti 	19:4, 20:5, 21:7,8; 23:2, 25:8, 29:5,  

30:6  

erkan /a/ tsz,. "egy dolog legerőbebb oldala, befolyó-  

sos ember; nemes"  3:7,  4:3, 29:7  

-1Jz  3:8  

-1,Miasa 5:3  

-1-Jz19  18 :7  

eshar /a/ 'bárosok"  

--ill  za 25:10  

ssas,  /a/ "alap" 39:7  

-"i 29:9  

esvaa  tsz. ttvásártt 	25 :10  



et-- ed- 
; 	 _._.  
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"tenni, csinálni"  

1916,. 18 :10  

-digü~üz, 29 :6  

-dükden s°9ra  

-medet 4 :9  

22:9, . 24:10  

-mek 4:11,. 7:10  

-mekdir 9: 7  

-memek 26:10 

emesi 9 :5  

-mesi  z 9:7  

-mg tii2- 8:9  

efe iz  5 :15  

-mezler idi 30:13  

ed-  
~  

-egeldW2 7 :8  

-egeldüg~uz 30, 5: 10  

-elér 36:5  

-en 5 :6, 25 :4,, 29 :4,13  

MOO nle~cz9 	30 :6  
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-ez  29:9 

-er ise 13:3, 27:8 

erek  25:5 

e i - r z 23:11 

-erler ise 26:7 

- erüz 8:7 

e e i rs q z 4:11 

-es z 3:11, 4:10, 6:10 9 11 139 14,16,17; 7:9, 

28:9, 

-Up 3:6,8,11; 4:7,8,9; 5:10,14; 6110,140 15; 

7:8, 8:5, 14:7,10; 18:8, 21:12, 23:5 1 9; 

26:8, 29:7, 30,15,16; 35:5, 37:4 

etdir- etdr- "csináltatni" ■■•■••■ lalwaI.M1■■■ 

-es z 18:9 - 
e e -m m k 26:10 

-m!yUp 19:7 22:10, 24:12, 25:11, 28:81 9 

-mezlerdir 23:10.  

3:6, 22:11, 24:13, 39:8 

etd ril- 	"esináltatira lenni" 

-Up 29:10 .  

eYalet /a/ eyalet "tartomá47 eyelet" 3:4 
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-i 	9:4, 30:12 

_izfz 25:11 
eyle- "tenni s  csinálni" 

-digimizde 29:5 

nden 29:10 

-digz 29:8 

-digixilz 3416 

-digibrz 235 :  3045 

-dkde 5112 

-diklerimizi 29:9 

-diler 30:9 

e -m gi 25:8 

- gin 8:4 

qfk 18:6, 21:10, 22:6, 24:6, 28:8 

e  -m 4 z 25:14 

-meyeler 35:5, 37:6 1 7; 38:6 

iw -m sizd r 23:6, 29:8 

iv 	 i -m sle  rd r .  30:14 

- 111eFidi 30:13 

-vier ki 2718 

-yüp 14:21, 20:12 
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"a 

 

"jó" 5 : 11 , 13 :2 

egyam  /a/ tsz. "napok" 	5:4 

egyed  /a/ eyyéd "mEgerósiteni,: tartóssá tenni" 

21s6s 39:4 

ev "him"  ._.. 
-ler 3::7:14 

e 	/a/ hónap utolsó  10 napjának a neve "  25:14 

evasit /a/ evasl-t "a hónap középső 10 napjának a neve" .  

3:13, 6:17 

-inde 

evlmd /a/ tsz. 

25:7 	. 

"fiai" 39:3 . 

evvel "előtt, korábban" 21:12, 22r10 evvel e 	el /a/ 

24:13 . 

-Znde - 8 :5 . 

evvelki fa/ evvelki "elciz3 ff  kor.ábbi régi" 3 «•12,= 

	

4:11 	. 	
. 	

. 

fadt /a/  "kegy" 5:7 	. 
• 

fa-4--hr /aJ fatat . "dicső,dicsőség"29:11 

faqir  /n/ faqir . . "szegény" 

-i9 	14 :8 . 

-e  23:13  
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f era+ /a/  i  h 
 

"vidám" 18:7  

ferd  /al "személy" 13=3, 38:4  

ferhat  /a/ f  erha  t r'vidAmság"  . 

-lii 39 =4 _  

peridun  xp/ Feridun "egy hires perzsa király neve;  

uralkodó" 	3 r4  

f~  /p/ ferman "parancs" 38:7  
a 23:12 

ti fla.un:du .7t i:izere 	23111, 28 :6 

AO  olunup 28:6  

fermanher  /p/ "alattvaló" 38:3  

-fersa  /p/ fersa  "dörzsölés"  20 :10  

feth /a/ feth "győzelem" 5:7  

feth /a/ f  e  th. "kinyitni" 10:8, 21:12, 39:8  

Pettah  éel.ebi  /',szn/ 30 :9  

fevtialr-aye  /a/ . fevgairaye "rendkiv ül`R 39:9  

fi /a/ `t -ban:., -ben" . 3:13, 6:17, 18:10 .t  2=15 ., 21:13,  

22 :11,: 24:14, .27.9,, 37:7  

	

fimabaGd  /a/ . fimabacd "ezekután" 	21:4  

fl.ravan  /p/ firavan "elegendő" 29:6  



-229-  

fugara  /a/ tsz. fugara "szegények, szegénység"  

-Ana 23:10 	 . 

=iara. 26:10  

firuzan  /p/ tsz. firuza-n "győzelem" .5:7  

firuzmend /p/ firuzmeud 'sbióditó" 25:5  

	 /p/ . "hely" 25:10  

I~iÜrti2' v -~
inda  

favet  /a/  fet  *'nagyon." 	 . 

-le 30:17 	 . 

Iraylb /a/ . Iayib   . "elvenni, eltünni"  
Qldi 30:9  

n. oldilar 30:8  

N olup 30•,10  

riay~.'i  /a/ fayri "más ., v.min 	3:20, 23:9,12  

fazd  /a/ lazd "áz is1ám terjesztése érdekében vezetett  

katonai exped.ició" 	25:5  

132.L.  41dtmenai t  átkelni" ld.  még magbul,  q~lzc 
--neyüp 23 :6  

-üP  4:6 y  19:5, 26:7  

-Up 23:6,8 	 . 
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a1-- gel- "jönni" id. még hagg, et- a1- v er-  

-en 27:5 	 . 	 . 

-digi tti  zde 30:8, g  

-gen 	4:5, 21:5  

:merpZ 	30: 16  

-me  ye 	13 :4 . 

-rnezd®n 	23:7  

-misn`z 	8:8  

-Up . 	6:9, 14:8, 

-üruz 	8:5  

23:5,8; 29010t  

. 

34=3  

EaRg ger®k "kell ., szükséges"  

-dir k3: 	4:8,. 2€7 d ll,- 27:7  

-sin 9:8  

g~~~~.. gibi 29;7  

gibi  gibs "-ként , hasonlóan" 4:11 20:14, 29:7  

	 »isme,: u jra t ' 5: 12  

git- 	 "menni"  

--me leri 23:7  

-mek. 19:5, 23:9, 26:7  

-misdir 4:7 	. 



- 23ID - 

SAA-  

-en 14:6, 30:11  

-enler 30:11  

erler 23:12  

inje9e  de  gin30 :6  

gander,- 	gönder-- "küldeni" ld. gönderil- 

-digimiz 	28:8  

-meiq~zi  28 :8 
..dg Irz 	34 :3  

-digüz~üz 23 :6  

-diigi 	29:12 	 . 

-es 2 	3:11, 5 :11,13; 21:13, 26 :11  

p 4:9,12a 5:14, 7 :8  

..meden  . 29:13 	 . 

'mege 26:9  

wmeltden 3:9t 5:10  

-mekle 21:11, 22 :7  

-me1er ile 39:7  

-mi sl.erdir 4:8, 23:9, 26:8  

-rüp 27:8 0  30:16, 34:5  

gönderil-  "elküldve lenni" 	ld. göndel- 

i  -en 4 :7 ,  23:4 	-m s i dr 13:3, 28:7  
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-mek 4:12  

-mekle 24:8  

Gön(04 /hn/ Gbngöe "Gyöngyös" 35s2, 26:2  

g~ gö4ül "sziv" 29:10  

~r- "látni"  

-dnklerinde 38:5  

görül- ,  "látszódni"  

tedarik N  -ür idi 30:13   

"szerint" 6:10 12,15;  27:8  

göster-  .  göster- "mutatni"  

y-Up 29:7  . 	 - 	 . 

götür- 	gátüs,- götür 	"vinni"  

3:12 . 

14:6 3616  

götürt-s  götürd- 	"vitetni"  

. 20:11, 29:6  

ap.  "szem"   

^-etmek "szem előtt tartani" 7 :10  

:am= /p/ Oman "kétség, kételkedés" 5:15: 14:6  

~n "nap" 20:13,14; 21:12, 22:10, 23:7 1 '24:13,  

25:7  

id. götdrt-  

1d.. tür- 

-üp  
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-den s°9ra 9:6  

-ki .29t10  

g.~  giineé "nap /égitest/"  

-i 39:2  

fiivah  /p/ .  "tanu"  

-►dir .21:2  

~üzide  /p/ guzida . "válogatott"  

-1er 25:13  

elan  /p/ guz5.n "aki váia .szt, válogat" 20:7, 39:3  

i~iz 20:12  

hedaYa,  /a/ tsz. heda.ya "ajándékok" 7:8, 23:5, 25:13 . 

a -. 	 ' -1 ra.9
i  z : 23: .6  . 

lüz 23=4  

her her "minden" 4:8, 6:13,15; 20:7, 23:10,  

, .  .26 :6,. 291-9 ., 30:5'15;  ; .  

hezar /p/ hezar  "ezer" 18:8  

hümayun  /p/ humayun "királyi, uralkddói, felséges".  

18:5, 21:10,. 29:5 : 37:4  . 

-lari 21:12  

hüv /a/ hd'v "Ő /Isten/" 3:1, 4:1, 5:1, 6:1,  7 :2,  

8 :1, 13:1, 14:1, 18 :1, 19:1, . 20:1, 21 :1,  

22:1, 23:1, 24:1,  25:1, 26:1, 27:1, 28:1,  

29:1, 30:1, 34:1, 35:1, 36 :1, 37:1, 38:1, 39:1  
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habib /a/ habib 	"kedvelt" 39:3  

hadd /a/ hadd 	"határ, vég"  

-slz 6:4  

-1 datinda 	'valóban" 29:6  

ha~ /a/ hadret "nagyság, felség" 7:2, 14 :12,  • 

21 :13, 23:14, 26 :12, 30 :18  

39:10  

..►imiz 	6 :11 	 . 

ini, 	26:5, 30:13  

Jail) 20:3, 21:7, 22:8, 23:12  

--leri 	416, 6 :4,6,8,10 813,4 ; 14:7 ,8; 21 :10,  

22 :6, 23 :4,7;10; 24:7, 2616 ,7,+8'+  

30:6, 34:4, 39:7  

-1erimi2 6:8  

-lerimlzden 21:7, 39 :5  	 . 

-lerine 414,6,12; 5:12, 7:9, 8:6, 26:5  

-lerinden 3 :4, 4.3, 6:12,16; 8:3, 20:4  

-1erini) 39:5  

-lerini9  8:2,8;  

wlerini9 4:2, 7=4, 6; 9:4, 18:5,9; 24 :10, 38:3  

-leri ia 8 :7 	 . 

1 
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habib /a/<.:,habib "kedvelt" 	39 s3  

hadd /a/ hadd'határ, vég"  

ha  ~et  /a/ " hadret "hagyság, felség" 7 :2, 14 :12, .  

21:13; 23;14 , 2: -:130:18  
.~`  

Earn  Qaragöz /szn/ Ha j  j  i Qaragöz 5:9, 12  

haki.a  /a/ hakim  "fejedelem"  
 f. 	, 

-i 

-nm 

18:3, 

28 :3, 

39:7  

19 :3, 

29 :3, 

20:5, 

39:5  

22 :3, 24 :3, 25 :3,  273 ,  

hal /a/ "állap©t, helyzet" 4:9, 5:5, 6:10, 14:2,  

18:4, 19:4, 21:9, 22:4, 23:3, 24:5 . ...  3,  

29:9, 30:5, 39:6  

niz 3:7  

hala /a/ 	`mostani, jelenlegi" 19:3, 20:4, 21:15 ,  

23:14,  26:12, 29 :3, 30 :18  

halien /a/ "jelenleg, most" 8 :3, 18 :3, 19:4, 21:7,10;  

26:2,4; 34:  	 ` 

ha d /a/ hamd "dicsőség, hála" 21:2, 39:2  

311ah-1 

 

tac ali 5:4, 14:4  

hareket  /a/ hareket "mozgáe, cselekvés, viselkedés"  

25:6  

olunup 23:11  

edüp 29:7   
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Hasan Giray sultan /szn/ Hasan Gray sultan 22:3 

hasebiyle /a/ hasebiyle "mart, mivel, értelem-. 

szeraen" 18:7, 22:6, 24:7 

hatta /a/ hatta "sőt még" 30:9 

hayat /a/ hayat "élet" 6:9 

havale /a/ ha als "megbizás" 26:7 

hazz /a/ hazz 	"tetszés, öröm" • • • 

olunmu  

hesab /a/ hesab "szám" • 

-S Z 	,6115, , 21:5 

i e hiddet /a/ h dd t "harag, kegyetlenség" 25:12 

hidmet /a/ hidma t  "szolgálát"  29:7,940: 37:4 . 	- - 

-dam 4:12 

28;8, 

-Jae 8:8 

- 9

• 

 z 7:10, 23:10 

- 

• 

ze, 	8:9 

luz 5:14, 14:9 

üzi 4:10 

- y

• 

le 18:7 

-1eryle 24:8 

;dur 23:6 



237 - 

himayet  /a/ 	hi  maye  t "védelem, oltalom" 27:7 

e -i nd n 21:8, 2343, 26:3, 30:4 

-1k  4:11 

hubur /a/ hub 	"örömteli" 5t3 

hudud /a/ tsz. 	hudud "határ 

-1 25:8 

-Ina 30:9 

-Ind% 25:11 

hudur /a/ Odur "jelentét" 513, 812 . 	. 

-1arl 9:2, 1413, 23121 30:3 

-larina 	12:8, 3915 

unda 23:7 

huquq /a/ tsz. 	haquq "igazság, tötvény 

4:10, 

husul /a/ h sul "befejezés, véghez vivés" •••—• 	•, • 

7:10, 23:11 

Ober "hir" 18:6, 7: 

, 20:12 

39:8 

hall 1- /a-t/  "megszűnni,. elmulasztani" 

1 
-m yas1  z 5:9, 4:9 15; 5:10,14; 

.Miyasiz 6:15 



halq  
•  "nép" halq  /a/ 

J1111  

ban nkánii 
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halifa /a/ 	halfa 	"kalifa" 3:6 

20:3 .  

3:2,4,6; 4:29501, 12; 5:6, 6:11, 7:4,5,91 

8:4,8; 14:7, 18:5,9; 20:4, 21:6,10915; 

25:40,10,11,14; 22:4, 24:7,10; 

26:5,6,8,12; 30:18, 34:4, 59:4,7 

-t 3:50 5:20 9:3, 19140 20:6, 25:3,4013: 

28:40 2.91  

g5:7,9 

hane /13/ "him" 

20:11 

V 390,10 hani 

hagan  /p/  •"10n, uralkodó" 20:4‚ 21:6 0,10 37:3 

-1 	25i44' 29;4 v 

- ma - 5:7 

Amiza, 27:3 

han  /a/ eqq 	"Ieten, juss". 4:40  20:1 2281, 

24:1, 27:4 
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-1arí 	14:9  

-imdaa gelmeye 	13:4  
. 

-lar~`ndan gel‘nür 38:6  

haram /a/ harap :. "tilos" 	3 : 13  

harti  /a/ harj 	"kiadás"  
..~ 

rig, 	3s10 	 . 	 . 	 :. 

hass /a/ 	bass "saját,  egyéni" 	29:3  

hasaret  /a/. 	hasa:re:t "kár, veszteség" 25 :11  

h.as3r ~,n . /a/ isz, hasireya 	"kér, veszteség" 5 :8  

hatom  ül •'eribiiYa ,/a,/ hat em .ü1 'eribg9a "a próféték  

peOsétje,. értsd: Mohammed,  az utolsó  

próféta" 	39 :2  

ha~ /a/ hat r "emlék, emlékezet, h lét" 20 :7 : 9  
.. • • 

 

-~lz 3:8, 21:9, 22:4,7  

3:10  

jIluz. : 18 :4,, 24:7,9; 39 :6  

-iari , 103, 19 :4, 23:3, 26 :3, 30 :5  

-1ariluz 24:5 	 .  

hat:irmanda  /p/ hatlrmanda "baj, bánat" 23:11  

hatmet  /a/ hatmet "befejezni, végződni" 18:3, 
	

( v 	 ,. 
24:5 25:3, 28:3, 29:3 : *34:2, 39:5  
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hátt /a/ 	hatt "level" 3 :6,13 +  4:7  
to • •  

hayli  /p/ hayli "számos, sok" 29:7, 30:15  

hayr  /a/ hayr "jó, jóság"  

-lyle 2113  

haYirhah  /P/ haYir~~
,  
`vah 	"jóakaró"  

18:7, 2215,6; 24:7  

-Ina  18:6
,  

Wlari 21:9  

ha4f /a/ havf "félelem"
---~- 	 -  

N etmez1er idi 30:13  •  

havvas /a/ tsz, ervas "saját, egyéni" 29:11  

hiiaf /á/ t ie v '^" 	 V  

hrilafat /a/ 	1;laf$t 	"kalifátus" 3:6  

hiikimet /a/ 	ekürta,e  t "uralkodás, állam,  hatalom"  

7:?  

- xit Me '25:8, 27:7, 29:5 
~  

h_ürmet /a/ b.urme  t 	"tisztelet" 21:12  

húsrt /a/ hasn 	"szép" 	7:10,  25 s12, 29:8, 39 :9  

hiristiyan hir~`st~an . "keresztény" 
.. 	

..  

.6n1) 4:3  

tulsó" 21:2  
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hisal /a/ lad sal "jellem, érdem" 

-1mi 315 

hitdb /a/ 	h ta 	"beszéd, oimzés" 27:5 
. 	y • 

v hog /p/ ho  s "szép t  jó #  tetsző" 3:10, 21:9, 

20:70: 22:7, 24:8, 26:4, 28:7 

ho géa /P/ "Jól" 8:7 ld, hos 
y - 

hoglaq /Pt 12pglucl "megelégedettsé " ld. hos 
y 

laryle 	29:10 

hosnud /p/ "megbékélt, elégedett" 29:8 ld. hos 

Misr" /p/ Husr°17  "Kr6zita /Xerxés/ hires perzsa 

kiray neve #  uralkodó" 

-an 	2016 

hud /p/ "6  maga" 18:6, 22:6, 24:7 y 

huda /p/ Oda "Isten" 	39:3 

bulasa /a/ hulasa "összegzés, összefoglalas" y 	. 

21:8, 23:3, 2214 #  24:4, 26:3, 30:4 

hull /a/ bullet "őszinte  barátság" 

25:4 
u burrem /p/ h rre  m "vidam" 18:6 

husus /a/ husus "ügy, dolog, anyág" 25:14 V . y . . . 
-da 14:10 #  39:9 



hilnkAr /p/ enkar "uralkodó, szultán" 30:13 
w 
11212 - /a/ "közlés" 

• 

116 	5:3, 18:4, 21:9, 22:4, 23:3, 24:4, 25:4, 

260, 2724, 28:4, 29:4 0  30:5, 34:3, 39:6 

"belső rész, belül" 

nde 19:5, 23:9, 29:12 

i e nd n 295 

JI‘erfi 	"befelés, belseje v.minek" 

.ainden 23:6,9; 26:7, 30:6 

-s ne 2318, 26:10, 30:8 

in  "-ért" 3:10, 13:2, 14:6, 20:7,8; 22:7, 

24:7,9 25:7, 26:8, 27:7, 29:5, 30:7,10,11; 

39:7 

ciffet /a/ ciffe t 	"erény" 

-1U 39 :5 

iftihar /a/ iftihar "kiválasztott, előkelő" 

5:2, 9:2, 20:5 

gva /a/ "sugalmazás„ felbujtás" 

5:7 
ihias /a/ 	"tisataság, bizalom" 22:5,8; 24:6,9; • 

25:12, 39:6 
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-141z 21:8, 26:2 

..111z 23:2, 30:4 

-18r1 22:4,5 

-larindan 25:3 

111,R4I /a/ 	"felgyujtani" 

e 14 e eyl m sl r idi 30:14 

ihtimal /a/ ihtimal "lehetőség" 

-1 4:13, 14:10 

iltimam /a/ ihtimam "figyelmet forditani" 

20:13,26:9 

No odes z '28:8 . - 

ihtisas /a/ ' ihtisas "sajátosság, hajlam, barát- v 	. • m 	• • 

aág" 	22:5,8; 2416,9; 29:4 

-191z 21:9 1  23:3, 25:12, 26:3, 30:4 

-19uz 39:6 

-i%»  22:4, 24:4 

-larindan 25:4 

ihtitad /a/ iDtitam "befejezés, végződés" 

A 20:8,12 

illal /a/' "nagyság, méltóság" 22:9, 24:10 

3:4,16; 4:3,4 



i a /a/ "folytataa, vágbez vivés" 22:9# 24111 

okát, hettOo 317,14; 23:7, 30:10, 37;4, 

3912 

yaz  "‚tá"  30:96  34:6 

	

iktiaab  /a/ iktiaab 	"bádittia, azaraadée 3:4 

	

/a/ "—iG" 3;40 	47# 22:3# 24:3# 39:4 

"folemelni, kiemelni" 3;6, 5:2 

"értesitas, tudősit4e" 3:5 0  4:449,10; 

6:4013; 706 9 6  9;3 6  1414, 185 0  19:40  

2016, 22:5# 240# 25: 4,131 26 148# 2714# 

34;3 

atitt, ás" 3:8, 0; 447,12; 

5:70 6:6 08,10,11 12,15,16; 7:81 8:7# 913, 

183719; 200, 21110,12; 22:5,7,9110; 

23047,12; 2446,1143: 2500: 1142i 

26:6 0  27:30 28:6, 29:13 #  3019,16; 35:6 0  

37:70 

"Saban, ura1ko46" 20:10 

20:6, 27:4#  29:4 

ela  /a/ 

elan  /a/ 
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-imiza 25:4 

.1yemiz 25:8 

-iyemize, 25:13 

ymzi 27:8 

iltimas /a/ iltimas .71Férés, kiv4nság" 

-1937z 27:8 

iman /a/ "bit, vallás" , 

-‚ 	21:9, 220, 23:3, 24:4, 26:3, 30:4 

mdi /a/ "most" 9:7, 25:12, 29:10, 30:15, 

38:3 

al /a/ 	"késleitetés" 

i e  etd rm yup 	28:9 

imkaa /a/ "lehetőség" ,37:4 

imtidad /a/ imtidad "meghosszabbitas, kiterjesztós, 

gyapapitás" 5:4 

imtitalen /a/ 	imtitalen "megfelelően " 28:6 

°inayet /a/ Qinaye t ,"kegy" 

-i 4:4, 20:3 

einan /a/ cinan "gyeplő" 25;6 

inba /a/ "tudósitás, közlés" 5:3 

inha /a/ "értesités, tudósitás" 5:3, 8:3, 14:4, 

21:9, 23:4, 26:4, 30:5, 39:6 
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inqiyad  /a/ ingiyad "engedelmesség, odaadás"  

18:4, 22:4, 24:5  

-11uz 28:4  

insaallah  /a/ ingAallah "ha Allah is ugy akarja,  

remélhetőleg" 3:9, .11;6a15  

~i tasali 4a10, 5s14 9:8, 14:10, 18:8,  

19:5, 20:11,14; 21:11, 22:8,10;  

23:10,12; 24:9,12; 25:7, 26 :9,  

28á7, 29:8, 3017, 39:8  

N- er-rahman 3:11,  7s 9,  8:5  

i bal /a/ "szerencsé" 	 .  

3:5,  7r5  

igdam  /a/ iqdam "korábban, azelőtt" 6:4, 8:3,  

14a10, 20:13, 27t4, 37:5  

itida  /a/ lgtida "sziikségesség, kénytelenség" 
  

.  

n•eylemisdir 23:9  

f. ederse 27:8  
, 

N eden 29 : 13  

3ra lr  "távol" 3:6  
°'„~. d /a/ "tisztelet" 19:3  
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irsal /a/ "küldeni" 14:8, 28:8 

-a 3:13 

twedegeldigirpiz 7:8 

ftoeyledigiiiiz 34:6 

fftoeyledigiirz 30,5 

swolunageldügi 20:8 

ftolunan 23:4 

tlwolundl 	21:11, 22:8, 24:9 

owolanmalia 7:6 

A•olunmugdur 6:7, 7:7, 34:5, 36:39 39:79 

18:8, 20:11, 27:5, 7 

A.ci 1 nm sd r 

 

1 1 Iv I 25:9 

isaret /a/ i;are t "Jel, jelezni" 

rwedUp 4:11, 23:9 

(wolunup 26:6 

h.olunan 34:4 

ilba "ez, ime" 20:8, 22:7, 24:9, 25:5,9; 29:4,6; 

35:2, 36:2, 37:3,495; 38:2 

Istefan boyar /szn/ let fan boyar "István boar" 

23:4 

iltibah /a/ igtibah "kétség" 
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r 	29:9 

igtidad /a/ igtidad "megerősödés" 5:4 

igtimal /a/ igtimal "körülvett, tartalmazó" 

6:3,6,7; 14:2 

• isabet /a/ isabet ukarvallits" 25:11 

isal /a/ "küldeni" 

p.eylemek 28:8 

ise "ha, pedig" 419, 22:10, 23:12, 24:12, 

26:7, 29:7, 30:5 

c. iseviY7a /a/ ciseviyye 

6:3, 18:3, 

25:3, 27:3, 

39:5 

islam /a/ "iszlám" 3:6, 

28:5, 29:7, 38:3 	, 

.a 18:4, 20:5, 21:8, 22:4, 23:2, 24:4, 

26:2, 28:4, 29:3, 30:3 

-

19 28:5 

ismet /a/ cisme t 

-1ü 39:5 

"tiszta, szemérmes" 
•■• 

"Jézusi" 3:16, 5:2, 

19:3, 

28:3, 

6:5, 

20:5, 

29:3, 

18:6 0  

22:3, 

34:2, 

210, 

24:3, 

25:7, 
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!Ismet Qiray /szn/ cZsmet  Gray  35:6, 36 :6 

iste-. ista- "akarni, szeretni"  

-Az 6:10,16  

istihkam  /a/ is~tihkam "megerósödn3." 

,.. hulmas1 29:9  

istaai  /a/ istlSai 	"sietés, gyorsaság" 18:9,  

25:9,13  

istiqbai  /a/ istzgbal "aki jön, fogadni, találkozni"  

n• eyleyeter 27:8  

istigrad  /a/ istigrad "kölcsön" 14:7  

cia,yan  /a/ Gisyan "lázadás" 3 :6  

• 	 •
. 

it~ /a/ itaca t "engedelmesség, meghóditás,  
19:3  

alázatosság " 	18:3 ., 20:6, 27:4, 28:4,  

itbat /a/ "megerősités" 22:9, 24:11  

ic tibar  /a/ io tibar "szem előtt tartani, tisztel- 

19: 7 f 29:12  i 

mp`  z  

ic  tima.d  /a/  

ic  tiqad  /a/  

5 :5 	. 	. 

ie timad "hinni, hitelt adni" 6:1(},14,17;  

29:11  

io  tigad "hinni, meggyőződni" 6:10,14,17  
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itmam /a/ "téljesitée" 23:11 

i tnegn  /a/ itneyn "kettő" 20:8, 22:11, 24:14 

iiq' .da /a/ "ezután" 14:6 
1111•D 	 IMP  

i?har /a/ "kimutatni, kinyilvánitani" 3:11, 22:8, 
. 

24:9, 34:4 

cizzet /a/ cizzat "nagyság, méltóság, felség, 

nemesség" 

-10. 	7:7,. 8:2, 21a7 
.,
imiZ 5:5 

no  medar 23:2, 30:3 

Lea /p/ "létek°' 

—ell 30 :14 

Janlbek Giray tan /szn/ /1614-23, 1627-29/ 8ajb ek 

Gzray an 3=2,4g 4:2, 7:4 

lanib  /a/ 3anib "oldal, irány" 5 :7, 25s5,10 

3:11, 4:8, 5:13, 6 :9,13,15 

-inden 66 

-lfize 14:8 

-i9ize 29:11 

,7ebe /mong/ jebe "páncél" 5:11 

j ebhe,  /a/ 3ebhe "are" 20: ,10 



.. 251- 

~elalet  /a/ ~elalet "nagyság, hatalmas" 

-1ü 34:4 

.7 emc  /a/ ~eme 	~' ~issZeg9ü~ teni„  

ti edüp 	3a :1.6 . 
. 

j~ eA4a~. ül ev~re 1 /a/ ~emadi ül evv ~e  ~. 'ta mohamed~n 
. 

holdnaptár 5. hónapja'~ 20:15, 

~21:13, 22:11, 24:i4, 27:9 

,énab'/a/ ~enab nhe1~ , rang: a tisz tele t ki~eje- 

zósc;re használt segQdszó" 3s4, 39 :2 

-►lariná 5 ~ 6 

~»~~uza. ~ ~:~1a 
- 

j~enah  /a/ ~~nah "szárn~" 1839, 25:9 

eak /p/ ~~nk °1harc, ütközet" 4:5 

*-~erd  /p/ jerd "1ón 21 :5 

,~evab  /a/ ~evab 	'~rál.asz" 	2? :5 	~ 

-1~iz 	23s11 , 	. 	- 

~~~a °~'~ tollforgó, tolibokróta, kócsagtoll" 

21:5 

~ 3.han  /p/ ~ihan 	''~r3.lág" 21 r 2 

,~ihandar  /p/ ~yhaadar "világbir.ó, uralkodó" 
~ 
-i 	18 :~i 	 . 

,~I ihhe t /a/ j ~2~he  t "a lda 1, irány" 

fi  
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uden 	18:4, 22:4, 24=4, 27:4, 28:4, 29:3  

Jángiz /szn/ 	"Dzsingisz kán"  

-~ 3:12  

bills /a/ julus "thabnra ülni" 3:6, 18:5  

iimle /a/ eumie "minden,  összes" .7:10, 21r2,  

30:6  

-sini 23 :5  

rtiinud  /a/ rinud , "csapatok, katuna3. erő" 25:3  

Pyus  /a/ tsz. tiyus "hadsereg" 28:5  

ka~ /a/ kainat "mindenség, világegyetem" 21:3  

kebir /a/ kebir "nagy, hatalmas" 5:6  

kelam /a/ kelam "szó, beszéd" 21 :8, 22 :4, 23:3, 
 

24 :4, 25:4, 26 :9 	 . 

kema2 /a/ kemal "teljesség, tökéletesség"  3:5, 22:4,9;  

24 :4,10, 26 110 :  27 :4, 30:14  

kemaliyet  /a/ kemaliyet "tökéleteeités'.r  

Ad  bulmugdur . 29:8  

kema,penbati  /a/ kemayenbefi "aho illik"  

27:9, 29:8  

kendi kendi "maga 29:10  
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kendi kendi "maga" 29:10  

i 
- . m Z 3:10  

-9iz 30:16 	 . 

2e 6:12,  30:16  

9:8  

ke©di~ 

 

Alai. "maga"  

-ye 20: 12  

kent kent  "város"  

-lere 30 :10  

-leri9izi . 26:10  

keramet  /a/ keramet "nemes, kegyes"  

-14 26:4  

Reran /p/ keran "vég, határ" 21 :2, 39:2  

kesf /a/ kesv.f . *'kinyitni" 22:9, 24:10  

ketir /a/ ke tir  =isok, számos" 5:5  

Keyhosrev  /p/ ffeye9rev 	egy legendás perzsa király  

neve; uralkodó" 3:4  

ki "hogy " 	3:5, 21:8, 22:4, 23:2 :3y 24:4 ., 25:3,4;  

2e:2,3, 29:3, 30:3,5,13; 25:4, 36:3  

kibriya  /a/ klbrillya "isteni  kegy" 39:3  
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kifa,yet  /a/ kifsyet "e1egendő, elégséges" 19 :6  

~ kim '"ki?" 35:4, 36:3  

kimesne kimesne "valaki" 38:5  

,IIi9 	9 :5  

-ye 19 :7, 23:10, 30:6  

kim3. kimasne "bárki"  35:4,  36 :3, 37:6  

Kaivsvar  "Kolozsvár"  

Ng  &leesi 30:11  

Kök suyi  An/  19=9  
3:4  

!OE köb, 	"sok, mind, számos" 4:3,5; 21:5,  

köpden köp  kbbden köb "rendkívül" 4:4  

k...~ 

 

"falu" 26:10, 30:7,10  

ku~'bera /a/ kabera 	"a nagyok, az elálA-r6k" 6:3,  

9:2, 19 :3  20:5, 27:3, 28:3, 29:3  

kiicük küé~k 	"kicsi, kis" 5:11  

latit /a/ 1atlf "kegyes"  3:5 latif 5:3  

laylq  /a/ layig "illíi" 	9 :7, 18 :8, 22: 10, 24:13 .,  

30:15  

layucad  /a/ "számtalan" 39:2  

lazim /a/ lazim "szükséges" 4:11, 9:5  

-dir 25 :14, 28 :9, 34:6  
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-dir ki 25a12 

-ind®ndlr 14:9 

A.blan 29:5 

lazimg  /a/ lazime "szükséges dolog" 25:12, 29:12 

lede /a/ ledi "után" 4:8 

1  h "lengyel" 4:5 

3.iatam  /a/ 1i  j am "kantár" 25:12  

ii  'am /a/ 	"alávaló," 25:11 

maQada  /a/ ma  ada "ki.vül" 28:5 

mean  /a/ maoáli "felség, méltóság" 	. 

-hu 29.12 

mean /a/ macán "együtt" 3 :13, 56 :6, B0916 

mabe n /a/ mabeyn "között"  

-ima.zde 8:9,16; 20ri4, 29 :9 

madarrat  /a/ mad$rrat "Jogtalanság, bántódás" 25:11 
. 	 • 

maoridelet  /a/ ffiaedelet "igazságosság" 29:5' 

-mzd.e 5:6   

madman  /a/ madman  "jelentés,  tartalom"  

6:14 

-1na 29:12 
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-indan 4:7  

mah /p/  "hónap" 8:5, 18:10, 21:13, 22:11, 24:14, 

27:9, 37:7  

mahall /a/ mahall "hely, környék" 26:6  

mahrusa  /a/ IIahrusa. "jálvédett" 3:15, 20:17 
. 	— 

mahsus  /a/ mahsus  „ 	• _ 	.. . •  
.121 z 	5:3  

"saját,  sajátos" 20:10, 25:4  

ú1hLZu~? /a/ ma~azuZ 	"elégedett" • 

N olmuslzdlr 34:4,6  

NoluruZ 39 :9  

maCi9+et  /a/ .maciyet 	'ikiséret" 	29:10 . 

.  ma C  1um /a../ ID: clam 	"tudás, tcadcimás" 	30: 7  

_umuz 30:5  

--u9uz . 5 :9, 25:10, 29 : 12  
-u9uzd~ r  30:13  

man~i  /a/ . man 	"~e  adályozni" 38:6  

  

magsur /a/  mansur "Isten által segitett, győzedelmes"  

4:6, 5:7 	 . 

magbul  /a/  magbul "kedvelt,  tetsző" 23:7  
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-dui. 5:11 

-a g0  cup 23:6 

magdem /a/ magdem "érkező" 25:8 

magdur /a/ magdur "mindien lehetségest megtenni" 

'umuz 14:10 

maghun /a/ maghur "alávetés, legyőzés" 5:8 

maqrun /al 	maqrun "9sszekapcsolt, közeli" 18:5, 

25:5, 26:5, 27:5, 29:5 

-1a1?. 	21:10, 22:7 	. 

maasud /a/ maqsud "kivánság, szándék" 	. 

-191z 	27:9 

macgul  /a/ macqul "ésg2erü, okos" 

-dur 30:16 

maqule /a/ maqule "értelem" 30:13 

meab /a/ meab "hely, központ" 3:4, 20:8 

me'al /a/ me 'al "Jelentés, tartalomé" 27:3 

me'atir /a/  tsz.  me'atir "Jelek, emlékezet" 20:7,9 

medar /a/ medar "körülvett" 23:2 
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medcuv /a/ medou,v "meghivott" 25:5  

mefhum /a/ mefhuus "tartalom"  

ryndan 23:8  

mehabet  /a/ mehabe t ".felségest'  

-1ü 21:6,12  

Me ~ .~,hmed /szn/ Mehmed 18:8  

Mehmed Giray ham  /szn/ , 

. 	 v 
Mehmed Giray hags. 4:5,6; 

38:8  

Mehmed Sah alá  /szn/ Mehmed Sah a~a 4:3,14 
•  V  

mekan /a/  mekan "hely, helyzet, rang" 22:6, 24:7  

mekremet  /a/ mekremet "kegyesség"  

--

xnden. 	3:5  

mektub /a/ mektub "levél" 8:6, 20:13, 23:4,7;  

39:8  

-1ar3: 	29 : 12  

-larilz 29 : 13  

--lari9lzda 30:5  

-u4u 	5 i 13, 22:10, 34:3  

-uluz 417, 18:9, 24:13  

-u9 .uzla /?/ 4:11  
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melanin  /a/ tsz. melacin "átkozottak" 5:8 

melhuz /a/ melhuz "remélt" 25:12 
. 	 • 

memleket /a/ nemleke t "ország" 

-i 26:10 

--amiz 23:9 

-lerine 25:12 

meemul /a/ "remél" 

-d.ir 14:9 

1niizd1r 39:9 

-emuz 6:12 

ulr 
4:11 

meg /a/ "szolgálat, hivatal" 

-ye 26:6 

mevedett /e/ meveddet "barátság" 14:3, 20:6,14= 

21 :8,9; 23:2,3; 25:12, 26 :2,3; 30:4, 

39:7 

-e 39:8 

-a9azi 25:14 

n• me ' a1 29:3 

A. qArar 30:3 

men "én" 20:4, 21:7, 24:4 
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meno  /a/ menc  "akadályozni" 30:15  

menazil  /a/ tsz. menazll "állomások" 25:6  

me~ /a/ menfur "gyülölt, utált"  

—la 5 :7  

menzil  /a/ menzil "állomás"  

bi me il 29:6  

merahil  /a/ tsz. merahil "napi ut, állomás"  

25:6  

neram /a/ meram "hajlam,  kivánság" 18:4, 28:4  

merh.um  /a/ merhum "megboldogult"  5 :6  
. 	' 	• 

mertebe  /a/ mertebe "fok" 23:6, 26:10, 29:8,  

30:6,14  

-dir 23:13 	 . 

meta  /a/ mesta "téli szállás" 25:7  

mesaoi /a/ mesaQi "erőfes2ités; munka" 20:13  

meserret /a/ meserret "örömt' 18:6, p0:6, 29 :4,  

34:3  

mesihiyye  /a/ mesihiyye  "messiási, keresztény"  

5:2, 6:3, 9:2, 1813, 19:3, 20:5, 22:3,  

24:3, 25:3, 27:3, 28:3, 29:3, 34:2,  

39:5  
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mesned /a/ mesned "párna" 3:6  

mesrur  /a/ mesrur 	"vidám" 29:9  

mestur  /a/ mestur "irni" 5:9  
. 	 • 

meymene  /a/ meymene "jobbszárny" 25:6  _ 	- 
meymenet  /a/ meymenet "szerencsés" 25:5, 27:5,  

29:4  

meysere  /a/ meysere "balszárny" 25:6  

meyva  /a/ meyva "gyümölcs" 30:11  

mevadci  /a% tsz. mevadcl ' "helyek"  
• 

-i 28:7  

mevdueat  /a/ tsz. mevdueat ~'dolog" 21:2 
- 	 . 

mevfur  /a/ mevfur "gazdag, bővelkedő" 27:4  

mevaudat  /a/ tsz . mevjudat "teremtmények" 21:3  

mevCud /a/ meveud "igért, meghatározott"  

yevn e1  N  "az utolsó itélet napja" 5:2  

mezbur /a/ mezbur "emlitett" 29s$,10; 35:4,  

36 :5  

36:4 	 . 

-den 28:5 	 . 

-lar3. 38:3  
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mi kiset /a/ miknet "hatalom" 5r5 

millet /a/ mille t "nép" 5:2, 6:3, 9:2 , 18 :3, 

19 :3, 20 :5, 22 :3, 24:3, 25 :3, 26:3, 

27:3, 28 :3, 29:3, .34:2, 39:5 

migdar  /a/ migdar "fok, men:►yiség,érték" 8:3 

30:8,9 

mizan /a/ "mérleg, igazság" . 3:4, 21:7, 22:3, 24:3, 

39:4 	. 

mucam.ele  /a/ mucamele "cselekedet, viselkedés" 

39:9 

--yi 	18:9 

mucamelat  /a/ ffiucamelat "cselekedetek" 29:8 

en , 22:11, 24:13 

mueazzaft  /a/ mucazzam "hatalmas" 20:4, 21:6,10; 
•  

mupyir  /a/ mlpir . "ellenkező" 

-dir. 23:12 . 

mini  /a/ mlai "a gazdagitó" 3:1, 4:1 

muhabbet  /a/ muhabbet '"baré.tság" , 3:8, 4 :4, 5 :8,10; 

6:4,6,10,12,14,16,17; 8 :6, 18:5,  20:5,13; 

21:11, 22:7, 24 :9, 29:4,8 ; 39:8 

-e 22:11, 24:13 

-leriQe 19:3 
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-fg 
	

3:7  

muhafiz /a/ muhafia 	"védelmező, öltalmazö"  

Ar qul.lartjz 	27:7,9,  

muhakkem  /a/ muhakkem "itélet, igazság" 38:6 

muhal /a/ muha]: "tilos" ,..__.._  
 -Jr  23: 12  

muhalled  /a/ nu~ulled "örökkévaló"  3:8, 5:3, 18:7 
v 	 . 	 ' 

Muhammed /szn/ Muhammad "Mohammed próféte 5:5,  .  
7:7  

muhagciaq  /a/ muhaggaq "biztos,  bizonyos" 26:5  

-d'.r 27:9  

muharrem  /a/ muharrem  , 	 . 
hónapja"  

=barrel' 	muharrer 
. 	 . 

"a  mohamedán holdnaptár elsó  

3:1a, 6:17  

"írni" 5:9  

muhassal  /a/ muhaseal "eredmény" 25:4, 29 :4  
. .. 

 • ••  

mubbir /a/  
~ 

muhibb /a/  

"értesit, hitül. ad", 25:8  

"barát" 8:10  

..~-~i  Z 	8:7 ,   , 

..i9izi 	8:5  

-gyize 4: 10  . 
muhibbane  /p/ muhibbane  "baráti" 	8:3, 14:4  
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muhlie  /a/ muhlis 	"őszinte" 4:13, 6:11,  8:10  
• • 	• 	•  

muhtar /a/ ' muhrtar "kiválasztott"20:5  
.► 

muhta ~-~i  /a/ ~uhtaj "szükséges" 28:7 

muhtemel  /a/ muhtemel "lehetséges"  
• 4 

-dir 	25:12  

mu 	/a/ 	 in  "aki segit, a segitő" 3:1,12;  

5.1, 21:1 ., 26:1, 37:1 	 - 

mulleb  /a/ murb "szükséges dolog"  37 :3  

w4r 6 :15, 16  
.  

"szerint, következtében" 6 :10, 14:9  

mumaileyh /a/ mumaile9h "a fenntnevezett" 20:11,13  

nugabele /a/ mugabele "viszonzás"  

—de 	29:8  

-sln.de 	25;12  

muciaddem  /a/ muqadde,m "korábban, ezelőtt"  9 :3 .,  

20:13,23 :7f26:9  

mugarrebin  /a/ tsz, mugarrebin "közeli, aki a  

trónhoz közel á3.1" 29:11  

múgarrer /a/ mugarrer "elhatározott, bizonyos"  

3:12, 4 :11,12 6 :12, 26:5  

5:9, 7 :10, 26:9 	 . 	 . 
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mataft /a/ muqtada "szükséges kiviint" 29:12 

murad /a/ murad "kivánság" 6:7, 26:6, 29:7 

111. - m z 	9:7 

-19 z 	6:13,15 

jluz 4:9 

Arzdan 3:12 

Murad Girayjagg 	erad GiraY tian 19:4 

• 20 : 2 1, 21 :6i 25429 27:4, 

28:2, 29:2,29:4 

murtada /a/ martada 	5:12 

ld. még 

ata 20:10,11; 21:11 22:7, 24:8 

musadaqat  /a/ masadaqat "barátság" 22:3 

musalaha /a/ musalaha "békét kötni, békesség" • . 	- 

-9  zi 14:10 

mustafa  /a/ mu  sta  fa "az Isten által kiválasztott" • • 

39:3 

21:3 

muctad /a/ muc tad "szokásos,  előirás" 20:7 

mutahhare /a/ mutahhare "tiszta, szent" 

1,, 

• • 
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lenne  21:3  

mue  ti /a/ muo  ti "az adományozó"  3 :1  

muvah?}i .diü /a/ muvahhid a "az egyistenhivők , 

mohamedánok" 25:3  

mübareke  /a/ 	mubareke "áldott, boldog" 3:10 

--de 	18:5  26:4  

mübesseret  /a/  müb®sseret "Jó birt hozó" 20:7  

milbin /a/ mubin "igazi" 5:8, 21:9 ld még din  

-e  28:3  

müdavim  /a/ müdavim "kitartó" 5:6 

müdemmir./a/ mudemanir "elveszett" 5:8 

müdavemet  /a/ mudavemet "kitartás, állhatatosság"  

14:5, 20:14  

mú~ . /a/ mudde t  "idő, időköz" 6:8  

uiüebbedet  /a/ müebbedet   "örökkévaló" 5:2  

müfahhar  /a/ asil i'aiahar '*diasőitett, kiváló" 21:3  
wk.  

uiüh.i.n /a/ muhin "megalázó`t  3 : 12  

miihimme  /a/ müh.imme "fontos dolgok" tsz. 29:12  

miikAfat /a/ mu'rctifat "méltánylás"  

-i 29.8  

mükemm.el.  /a/ 	muke  mmel "tökéletes, jó" 4:12  
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mi'~eme /a/ mukreme "méltóságos"  

-lerinden 7 :5  

miilaQat  /a/ mulagat "találkozni" 8:6  

mülazim  /a/ mulaziim "állhatatosság, szolga" 5 :6  

-lerinden 25:9  

mülk /a/ mua.k "birtoklás, hatalom" 26:4  

mümkiin  /a/ mümkun "lehetséges"  23:9  

miinif /a/ münif "magasztos" 	27 :4  

mür$XaGat  /a/ miirarcat  "fordian.3,, visszatérni"  

25s4, 29:4  

müreffeh /a/ mur®ffeh "aki megelégedett" 5:5  

miirur /a/ murur "átkelni, múlni"  25 :8,18 ;  

28:5,6;  

Ar ay 1e dig im12de 	29:5  

mixrüvve t /a/ murüvve  t 	"nemes, jóakaró"  

-1ü 14:8  

müsahede  /a/ müsahede "nézés, szem előtt  tartani"  

29:9  

müsarileyh  /a/ musarileyh "a fenne emlitett" 25:13  
~ V 

mü 	/a/ magőr  "jelölő, mutató, tudtul adó"  

18:9, 27:6, 29:13  
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müsacade s  /a/ m~ea~~`de 	"aegitség"  

müsta~ ~ei /a~/ mds tac je l  "sietős, sürg~is"  
 

dr 	28:8  

müstecsaa /a/ mUisteGan "aki  .segit . ; a segitő" 26:4  

müstedam  /a/ mustedam "folyamatos, örökkévaló"  

8:9  

müstelzim  /a/ mustelzim 25:8 	 , 

mütabacat /a/ mutabacat._."engedelne ség" 5:3  

mütecallig /al mütecaliiq
,. "vonakozó" 29:12  

mütebadir  /a/ miitebadir "eljövő, következő, megnyil-  

vánuló" 20;6, 28:4  

N o 1ur ' 18:4, 21:9, 22 :4, 24 :5, 25:4,  26:3,  

29:4, 30:4, 39:6  

müyessir  /a/ muyeseir psikeriilni" 8:6,  5:8  

nahiye  /a/ nahiye . "nahie, közigazgatási egység"  
• _  

-sine 30:8,11  

nam,  /p/ "név, e im" 	14: 7  

4 	14:11  

 23:7  -Inda    

; a~mi /p/ "neves" 20:7,12  

name /p/ "levél'.' 	6:6,9 101 14,16,179 20:12, 7 i  

21:10,11  
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-miz 6:12 

-mze 	5:10 

-mzde 5:8 

-i se rif 25:9 

- . humaann "felséglevél" 21:10, 22:7,8; 

24:8,10; 25:5. 26:5,.8; 27:5, 29:6 

21:12 

,v --amaz 24:9 

naQl  /a/ nagi "átvivés, szállitás" 25:6 

nasihat /a/ nasihat "tanács"  

-dr 9:7 

nasraniyet  /a/ nasranyyet "kereszténység" 9:2 

nazar /a/ nazer "nézni, figyelni" 5:9 

Nazar  /szn/ Na zar 14:7 • 
• 

nazil /a/ nazil "megérkezni, megszállni" 25:7 

ne 	"mi?" 	4:8, 6:13,15; 23:10,11; 29:7, 30:5,6,12 

nefis /a/ nefs "finom, kiváló" 3:10 

neme 	nem e  "német" 	25:5, 26:4 

nesimen  /p/ nesimen "ü1és, gyülés" 20:11 

ti 

N 
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neste 	neste 	"valami"  

	

ze 	8:7  
.. 	 - 

netiie  /a/ netij'e eredmény" 18:4, 28:4  

nevazig  /p/ .nevazig "kedveskedés, szerenesekivánó"  

20:7, 22:5.6 24:6,7  

- nihad /p/ nihad: 41helyező, tevő"  
; 	. 

hulle  t-~. Ao 20:7  

niha,1e /a/ nihaye 	"vég" 	14:3  

nice 	"hány v,  

-1eri 30:8  

nige nige  nice nige "néhány, számos" 	14:9, 29:9  

II  i~ /p/ "36, kivgló" 14:11  

	

/p/ 	"jel" 34:3  

nisin /p/  nin "ülő, ültetett" 6:8  

	

no^ra3,  "n€Sj  =Q 	39:4  

	

-n 9 	3:3, 6:5  

uluplay 20:3   

	

nir~ 	21:4  

kiicuk uo~ay 21:5  
N 	 • 

-n 1 20:3  

nusret  /a/ nusret "segitség, győzelem" 6:5,11;  
 • 	 . 

25:3,11  
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39:4 

ovaray 	6:5 11 

a ^pm grun 29:5 

.eenYam 	29:7 

nilmaxan /p/ ntImayan "világos" 20:14 

niivigte /p/ 'liras" 	20:9 

01- 	"lenni" 

	

-a 	25:10 

-alarni 30:13 

-alar 35:6, 38:7 

	

an 	3:11, 4:8,10; 5:3, 7:8, 8:3, 9:8, 180,4,8; 

19:3,6; 2e:5,12,14; 21:3,8,9; 22:4, 23:2,3; 

24:3,4; 25:3981121 26:2,3; 27:4,7,9; 28:3,4,7; 

29:3,5,7,11; 30:3,4,14,15; 35:6, 36:2,5; 39:6 

-anI 9:9 

-andan 9:5 

-atiarl 22:5 

-asiz 6:8, 14:11, 34:7 

30:9 

-difi 20:14 

25:5 

-dlIndan 19:4, 29112 
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-dIlar 30:8 

-dIcida 29:11 

4:13, 14:5 

-d 	5:15 

-dimUzda 30:11 

-ddra 30:12 

-ftylndan 29.5 

-dur ki 4:4, 3.5 5:3, 7.5, 25:4, 27:4, 29:4, 

37:3 

-duqda 4:5, 5:9,10; 7:8, 23:5, 26:10, 30:6 

-duqluil 5:8 

.Agaq 9:5 

6:10 

.mad1 23:11 

-maiin 25:8, 38:3 

-maIi71e 21:10, 26:5 

Iv 1 .mam sd r 30:7 

-maliz 6:10,16; 18:7, 24:7 

a -m luz 22:6 

-ma  q 4:13, 5:9, 8:6 

-maqda 25:6 
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a -m yup 23:9 

'-maz 6:15 

-ma  zd r 6:13, 23:12,13; 29:9 

-rJy.ps.1*z 3:9, 4:9,13; 23:11 

•
u ,  u -m sd r 13:4, 29:11 

'A•mukzdlr 34:4 

'-sln 21:3,4 

' -'sun 39:20 	• 

gi.unan 5:8, 34:4 

Jind1 21:11 	' 

qUaduili 23:11 

-undil ina 23:13 4  

-unduqdan a°7ra 14:14, 

3:12, 

-unmila 7:6 

-unmaq 14:10,'23:12, 

39:6 

19:4 0  22:5 0  23:3, 24:5, 

3906 

25:12, 26:8, 27:9, 28:6, 

u a - am z 	8:7 	• 

u a 1 . am zd, r 22:10, 24:12, 39:9 

-unmazdegiii50:15 

.unmugdur  6:7, 18:8, 19:5, 23:6, 27:5,7; 36:3, 

39:8 
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-ummu"s ise .30:5 

nx~m us tidi 30:8  

-►unur 14:4, 21:9,. 23:4,. 26:4, 30:5,6,15  

..up 	3 :,9  10,13.; 4:6,7;.5:5,6,8,9,13; 6:9,14;  

14:4, 18 s .6, 22:6, 24 :7, 25 :6, 29 :7, 30:8,10  

38:6  

14:9,, 18:4, 20:14, 21:8,9; 22:4, 23:3,  

24:5 , 261 3,' 28 :4,  29 :4, 30:5,7  

r-urdl. 	23 : 7  

-ursa 4:11, 23 :11  

on "tiz" 20:3 , 21:5  

on sekiz 	"tizennyolc" 	14:6   

"Jobb" 	3:3 	 . 

od~̀g /?/ "város" 	37:3 	 . 

orda "horda" 7:3, 20:3, 21:4, 39:3  

..n~~ 

 

3:3  

orda  "hadsereg"  27:8, 29:6; 27 :4  

otuz "harminc" 30:8  

Ozi 	"Don" 	 . 

A, qazaii 	5:7  

°örm /a/ "élet" 	14:5  

zden 6:8  
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h' 7:6, 8:9, 21:6  

öyle  "iS9" 9:5  

padisah  /p/ 	padsah 	"uralkodó, padisah" 3:6,  

6:5, 8:3, 9:4, 21:2, 26:5, 38:3  

-ane 20:7  

-i 	3:3 ., 4:2, 20:4, 21:6, 39:4  

-. 14:5, 21:10, 22:6, 24:6  

-Imlz 21:10, 30:6  

lmiz `~ 21:12  

-9 	14:9  

- lar1na 	22:5, 24:6  

--nitt 	8:4  

220 "pasa" 5:12  

payan  /p/ '''vég, határ"  

-sIz 	6:4 . 

penah  /p/ üenah "menedékhely"   

-4nda 21 :2  

-X 21:6  

-perdaz  /p/ -perdaz "aki dolgozik, elfoglalt" 25:6  

zeIIzeme ^1# 	 .  

pesend  /p/ pesend "tetszés" 29:8  

pesendide  /p/  pesendide "becses, tetsző" 25:13  
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Pete Pte "Pest" 23:8  

peyam  /p/ peyam "hir, iizenet" 18 :3,  20:6,  22:3,  

24:4, 25 :4, 28:3, 29:3,4; 34:3, 39 :6,  

peJderpeE /p/ peyderpey .  "lépésről lépésre,  folya- 

matosan" 29:13  

amber /pl p8y' amber "prófét:a" 21:3  

-imiz.. 39 :2 , 

WAR /pí "korábbi, ősi" 20:7,9  

piskes  /'p/ pgrkeS "ajándék" 23:6, 25:13  

-lerilizi 23:5  

pisva  /p/  "vezető, példakép"  39 :2  

-puY  /p/ "csináló., tevő" 27:8, 29:6, 7  

Ltab  ~- 

zafer ~- 

, RRAE  . /p/ par "teli, teljes" 	5 :4, 20:7 ,9s 22:7r 24:8  

qabl  /a/ qibl "elülső, elé"  

18:3, 25:3, 27::3, 28:3,  29:3, 34:2  

qabul  /a/ .gabul "fogadni" 8 :4  
~ 

gac "hány? mennyi?"  25:7, 30:14  

gac- "elmenekülni"  

-up 47  
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aadar  •qadar 19:6, 37:4 

(man  /a/ qadlm "régi 4  előző, korábbi"  19:4,  20:7 

a -d n 	39-, 7:8 

-194z 4:8 

- 1mlz 20:5 

-I 5:10, 22:9, 24:11, 29:8 

qaTir  /a/ qadIr 	"képesnek lenni" 

AO oldttfamuz 4:13, 8:8 

oldurmaz 23:6 

qadr  /a/ qadr "nagyság, rang" 3:4, 14:5 

qaIallá  qaTaltá "kalga, a krimi trónörökös oime" 615 

ld. még qalla  

willire  /a/ qahirs "hatalmas,  erős ,  

z 5:4 

aacide  /a/ qacide "előirits, szabály" 	18:6, 21:10, 

22:6, 24:6, 39:7 

qalce  /a/ el%  "vár"  25:10 

-di 29:10, 30:8,11 

aallá  qalpid. qaTálla 7:9, 14:8 

Qalo/hn/ "Káll6" 37:8 
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ctanctk 	q$nq3. 	"melyik?" , 26:6  

ganun ./a/  "törvény" , 	19:4  

qapu 	clap u ."kapu"  
... 

A, qu].lari 	20:8  

-41 	20:10  

»udain 	21:11 ., 

461 	29:11 	 . 	 .. , 

Qaragöz  /sz/ 	Q&ragö~ .6:6  

Ran Eöz  Haii /szn/  Qaragöz Haj ji 3:? , 4s7,8  

arai  /al  garar  

30 :3  

"kitartás, határozottság" 26:2,  

ctardas  gardae "testvér" 6:14, 8:8  

-i 39 =5 	 . 

-1-a,.  	8:2,  

-imIz 6:6,16; 18:5,9 	 ,. 

--~1z 	6:.8,13  . 	 . 

.1q 	6:12 	. . 

igd~r 6:12  , 

-.gmln /a/ garin "közeli" 3:11, 5:13s 25:3  

garindas 	qarindas "testvér" 6:8,10  
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5:3  

~miz .  6 :7 , 12  

-IMIzi 26 :9  

6:5  

..~~iz 6:11  

-11fim,za 	6 :7 	 " 

-1ar3 30=14 .. 

aar39e  /a/ qarh'e 	"falu" 36:4  

Qar&  "szemkőzt, szemben lévő"  

-s  nda 23:8  

gat "rész, oldal"  

-1mlzdan 	6:15  

-3ndan 6:13  

q,a.tai  /a/ gatci "befejezés .  lezárás" 9:7  

Qatife  /a/ gatifQ '~ársony" 3:10 . _ 	. —  
Qatl  /a/ gatl "levágni"  

/1, eylQdiler 30:9 	 . 

ti oluxxduqdan 30 :11  . 

gaveid  /a/ tsz. gavagid. "előirások" 	3:12  

qavain  /a/ tsz. ga'vaixa "törvények" B0:9  

qazag  gazáq "kozák" 4:5,6 ld. még .Ozi  

qa zaii 5:7 
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"tenni, csinálni" ld. ilin- 

P 3:6 

-up 3:8, 4:4 

dilln- 	13.11n "megcsinálva lenni" id. ail_ 

..dlcidan 	18:5 

v -m sd r 25:9 

dillg (1111; "kard" 

-dan gegiip 4:6 

girailt /a/ gira4t "olvasni" 18:8, 20:12, 22:9, 

24:10, 39:8 

diral qra1 "király" 3:5, 6:3,6,7,12,16; 8:3,6; 

19:3, 20:5: 21:8, 22:3, 26:7: 300, 9:2, 14:2 

23:2, 24:3, 27:3 $  29:3 

-i 3:5,16; 4:4, 5:2, 7:5 

_lndan 4:5  

Anil) 26:2 

diran /p/ gIran "két csillag szerencsés konstellációja" 

39:2 

arlm  arim "Krim" 3:6$  7:4,  2013, 21:6 

.111.9 3:3, 4:2,5; 7:3 
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6:5, 21:4 

slga erg "negyven" 4:6 

ctiYam  /a/ giyam "é.11ai, felemelkedni, kitartani vm5 

mellett" 14:5 . 

qiyas  /al gy5tas "mérték, mód" 8:8 

qoa earaba  qoti "rain "kocsi szekér" 3:10 

-si 4:12 

2, 21 "szárny' 

-n1 3:3 

107 .' "megszállni" 

-up 35s3,4 	' 

qonaq  "állomás" 23:9 

goru-»  gflsu  "védeni, oltalmazni" 

—maq 	13:2 	. 

clog- 	"kiséretet adni,  kisérni" 	. . 

mlP 	5.12 13 	. 	
. 

-up 19:6   

qudrat  /a/ qudret  "hatalom, méltóság" 5:4 

-Uhii 	3:7, 20:10 

-li 	38:3 	. 

qudve t /a/ qudvet "mintakép, eszmény" 3:4 '  7,16; 

4:3, 6:3,6 7:7, 18:3, 19:3, 24:10, 21:11, 

22:3,7; 24:3,$; 25a3,9, 27:3, 28:3, 29:3, 
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34 :2, 39 15  

01 "szolga" id, még  qapu  

-larl 	14:8, 18:9, 21:.11, 22:7,9; 24:8,11;  

26:8, 30:7, 39c7  

»lar3m1 2 25:11., 2718,9  

-1ar3.m~adau 3:7  

»larindan 20:8, 21:11  

-i~~l~ 20 :10 	 . 

-am 13:3  

um  7: 7  

+ümuz 	5: 9,, 6:6,14; 19:5f 28:6, 36:2  20:8,11,13  

25:9, 29:1  

-4maza 5:12. 	-umazi 	28:8  

g"t~m.as /a/  game;  "szövet"  

-en 	4:12 	 . 

-1agd$n 3:10  

aura /a/ tsz. qara "falvak" 	25: 10  

qurb  /a/ garb  "közel" 25:l,5  

Qusur  /a/ gaqur "hiány s  hié,nyossé,g" 22:10,  
• 	 ., 

24:12, 39:9 	 ' 

quvve t  /a/ quvve t "erő" 5:4,9 	. 
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rabb /a/ "ur, Isten" 39:2  

rah /p/ 	u t" 28: 5  

rahat /a/ raliat "nyugalom"  20:12  

ra~ /a/ rehaan "kegyes, könyörületes" 3 : .11  

reQaya  /a/  

23:10, 26: 10,  27;7  

-1arl 8:6  

-sa. 	38:213 	 . 

--sIdr 	9:4, ` 30:13  

-a na 	9II5  

rebi°ulevvel  /a/ , rebioal evv®l  "a  mohamedán had-  

naptár 3. bónapja" .18 :10, 25114,,  

37:7  
. 	 , 

9 	25:6 	 . 

redif /a/ redif , "kisérö" 25 :4, 27s3  

.imiz 25:9 	 . 

- mizden 24;8 	 . 

refie  /a/ re#'io  "magas, .kiváló" 
 

18:5 : 9; 23:10  

re5i106 /p/ remiAls "szomorit, kinoz"  

eN.eylem8yeleri 	38 :4  

eeve . "nyáj; nem mohamedán alattvaló"  
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ref tar  /p/ ref tar "menés" 25:5, 26:5  

ren gj de  /p/ renjide "zaklatni, bántalmazni" 13:3,  

26:10, 38:4,6  

N etdirmemek 26:10  • 

,,, etmemek 25:3  

A.eylemeyeler 37 :6  

n, ebd~`rmezlerdir 23:10  

n. edenierl, 38:6  

ream 	resm "ügy" 	20: 7  

resul 	"küldött" 	39:3  

27: 5  

resul /a/ 

resan /p/ resan 

34:2  

"vivő" 	20 :6,  25:3, 27 83, 29:6,  

revane /p/ revane "aki megy, menő" 18:8, 29 :11  

revda /a/ revda "kert, Paradicsom; Mohamed koporsója"  

21:3  

F.92 /a/ "vélemény, elhatározás" 26 :7  

reyb  /a/ reyb "kétség, kételkedés" 	14:6, 18 :10  

rezzaq /a/ rezzaq "a kenyeretadó'" . 21:2  
C 

rioayet  /a/ riaayet "figyelembe venni, figyelmesen  

bánni vkivel, gondoskodni" 4:8,10; 7:8  

20:12, 21:12  

-en 20:9  
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rida /a/ rids, 	"beleegyezés, megnyugvás" 23:13, 

376 

-m 	35z535:5 
e e 	i . tvverm zl rd r 30: 17 

ridvan /a/ ridvan "Aldás, tetszés" 21:4, 39:3 

rifcat /a/ rifcat "kiv416, fenséges, nagyméltóságu" 

6:11, 7:4, 	8:2 

Aga /a/ riYa "kérés" 	8:4, 23:7 

-laz 23:7 

sin. 	8:4- 

ivaca AskcjA /a/ r 	t "visszatérés" 25:13 

riqqiyet  /a/ riqqaYet "szolgaság,  alávetettség, 

odaadés" 2215, 24:6 

-riz /p/ "kiözönlő, kitóduló" 25:12 

ru /p/ "arc, felszin" 

zemin 	9:4, 26:5 

ruz  ./p/ "nap" 	14:5, 20:10 25:8 1  39:2 

ruzi /p/ "rész" 	5:8  

.•e TOseo /a/ rima  21:7, 11; 29:11 "világos,fénylő" 

saeadet /a/ sacadat "boldogság, boldogságos, fenséges" 

3:6, 9:3, 19:4, 20:8, 21:3 10; 25:4,5,9; 
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260, 27:4, 29:4,11; 37:3 

4:2, 5:12 

-lii 86:8, 8:448; 9:4, 14:7, 18:5, 21:7,12; 

23:4,7,10,12; 26:4 1 5,8; 30:6,12,14; 

34:4, 38:2 

..lerine 	22:9,10; 24:11,12; 

-kiml'ze 28:8, 34:3 

-imizde 5:5 

§almiAlLiWeatgaLtaa /szn/ &ea et Gay s ltan 

18:2, 24:2 

seat /a/ s39t "óra" 	22:9, 24:11 

n • 	.• 	n sahavet /a/ sa  have  t 	b6kezuség 

-la 7:4 

sair /a/ 	'ás, a többi" 8:8 

-lerden 	38:4 

salimen  /a/ sal ,  men "épségben, biztomágban" 

29:11 

salimin  /a/ sal min "biztonság, egészség" 19:6 

sala 	sa 9a "asked" 	9:7 	Id. még sen 

a saray s ray "5zerAIX, palota" 	3:15, 6:17 
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sacy /a/sa y  "erőt kifejteni, törekedni, igyekezni" 

3:13, 23:11, 26:9 

se /a/ "Arnyék, védelem, oltalam" 5:5,6 

sebeb /a/ sebeb 	"ok" 

m nden 18:4, 21:9, 22:44  23:3,  24:4,  26:3, 

28:4, 29:4, 30:4, 

yle 39 23:9 

39:6 

sefel- /a/ e e s f r 	"hadjérat, alkalom" 26:5, 29:5 

me 29:12 

mine 25:5 

e i 
-1 r nde 26:6 

sekiz se ki z  "nyolc"  30:12 

selam /a/ selam Nidvözlés, köszöntés" 4:4, 6:4, 

14:3, 18:3, 19:4, 26 :6 21:8, 22:3, 

23:2, 2414, 25:3, 26:2, 27:3, 28:3, 

29:3, 10:3, 34:2, 39 :6 

selamet /a/ selamet "biztonság, egészség, gondtalan" 

. 18:3, 20:6,12;22:3 24:4 25:3,27:3, '- 

28:3, 29:3, 3412, 39:6,8; 

selvet /a/ Selvet "jólét,  boldogság"  20:9 

seMahat /a/ semahat  "kegyes, kegyelmes" 

mlu 23:5 
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demend /p/ semend "16" 25:5,8 

semt /a/ sent "vidék, irány" 27:9 

-i 28:5 

sen sen 	"te" 	9:8 	id. még sala 

sene /a/ sene "év" 3:13 0  4:5, 6:17, 18 :5, 10 ; 

20:7,8; 21:13, 22:11, 24:14, 25:5,14; 

26:4, 27:9, 2914 

serdar /p/ serdar "parancsnok vezető" 8:5 

Sered Sered "Szeret" /folyó/ 	27:10 

serest /p/ sermest 	mámor" 18:6, 21:10 

server /a/ server "vezető,fő" 	21:3 

seyr /s/ seyr "utazás" 25:6 

Seben /hn/ STOn "Szeben" 	26:7, 30:8 

-den 23:8 

sigal /p/ sigal "gondolkodó érző" 20:5 

silah /a/ silah "fegyver" 	19:6 

silsile  /a/ silsile "lánc, sorozat, leszármazás" 

20:9 

Sinan /szn/ Sinan 14:6 

einur s1nur "határ" 

-Ina 	19:6 

1 ndan 26:9 
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sipari /p/ sipariA' "parancsolni, megbizni" 

23:5 

-yz 29:7 

situde  /p/ stude "dicséretes" 3:5 

siyaq /a/ siyaq "mód" 

-dn 25:6 

siz 	"ti" 	3:9, 	18:6, 22:6,7; 24:7 

, 	3:7 

,/ 
-e 

siz 	6:6,712,i6; 25:12, 29:7 

6:8,9 

-e  6:9, 19:5, 19:12 

-den 6:15 

9:3 

sőyle- 	söyle  "szólni mondani" 

i -m sd lc 9:3 

	

...yap 	23:5 

söz  

-ümüz 512, 6:2, 9:1,7; 1812, 19:2 0  20:2, 24:2, 

25:2, 27:2, 28:2, 37:2 
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9:6,8 

,tlyiz 4:10 

su /a/ "irány, vidék" 

-lara 27:9 

sual /a/ 9kérdés7 14:3,4; 19:4, 23:3, 30:5,15i16 

39:6 

sultan /a/ sultan "szultán" 4:5, 6:8, 7:9, 14:8,13; 

i 	18:5, 22:50 2415, 34:3, 37:3, 38:a 

surur /a/ surur "vidámság, öröm" 18:7, 21:10, 22:5, 

24: .6 . 

süm /p/ 	uláb" 25:8 

silvar /p/ siivar "lovag, lovagló" 25:5 
ei 

iiaah /p/ "eah, uralkodó" 

18:6, 21:10, 22:6, 24:6, 39:7 

sahane  /p/ "uralkodói, királyi" 20:7 

-mz 19:4, 25:12, 27:4, 29:5 

-m zi 25:8 

WARAWNLAIAILM /szn/ gahin  Gr  

5:7 

sultan 4:5,6; 

LbinAah  /p/ Phingah "a királyok királya, wsahinsah" 

-1 14:5 

fk‘ahrah /p/ "nut, hadi ut" 25:7, 29:6 
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san /a/ "rang, méltóság" 18:5,9; 23 :4,10; 26:8 

sebb /p/ "éjszaka" 	14:5, 20:10, 25:8 

edd  /a/ tedd "erőltetés" 25:6 

sefie/a/ tefic  "közvetítő, közbenjáró" 39:2 

sehid /a/ Plaid "mártir, vértanu" 

ry tüs ip 4:6 

sepr /a/ Behr "hónap" 25:6,14 

sehriyar  /p/ éehriyar "uralkodó, szultán" 

-dan 	25:5 	
.. 

telaoat  /a/seJaoat "bátor , bátorság" 25:6,10 

-lu 

	

	7:4, 14:7, 20:4, 22:6,8; 23:4, 24:7,10; 

37:5 

terc  /a/ sere  "az  isteni törvény" 18:6 

t 	/a/ serif "nemes, előkelő" 3:5, 5:3, 6:4,6,10, 

11,16,17 7:5,25; 27:3, 34:3, 37:3: 

38:2 

-e. 6:10,14; 20:9, 39:8 

-m 37:6,7; 38:5,7 

-fii 37:5 

-amiz 6:7 
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-imze 5:13, 29:4 

-imlzden 3:11, 5:4  

-1egi 7:6, 23:13: 37:5  

-lerine 22:10, 24:12, 34:5  

~e~rket /al `s8vket "felség" 14:5, 20:4,6,9,  

26:5s 27s3, 29:6  

-1ü 	14:7, 18 :5, 20:4, 21 :6,10,12; 22:6,8;  

23:10, 24:7,10; 26:70; 30:6,14; 39:4,7  

Yiar /p/ ;ciar "jelir 25 :11, 30 :3, 37 :4  

meveddet 	14:3, 2118, 23:2, 26:2  

si~ /p/ ®  kar "zsákmány áldozat" 6:4, 26:6,  

25:5  

-n9 6:4  

áitab /p/ 	tab "kiömlo,gg ors:' 27 :8  

~öy'le 	"igy" 	5:15, 6 :13,16 ; 19: 7:  25:10,14;  

26 :11, 27:9, 28:9 29:13, 35:6,  

36:4.6i 37:7, 38:6  
~ 

sulay  "igy" 3 :13  

giikr /a/ tikr "köszönet, hála" 	21:2, 39:2  

s
v.  

/p/ sumar "szám, számlálás" 25:5,11  

-ni9 6: 5  



sahh /a/ sahh "igaz, helyes" 4:15, 14:14 1  18:10$  
.1011000.11100,  • • • 
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saba /a/ 

sadaqat  /a/ 

"keleti szól" 2515 $  26:5 

sadaqat "hüség" 14:3, 21:8, 22:5,8; 

24:6,9; 26:2, 27:30 30 :30 34:4$  39:6 

-hu 

 

22:3, 	 9 23:2 24:3 
4 

sadir /a/ sadir "előjön, kiboosát" 18:4, 21:8, 

22:4, 23:3, 24:4 0  25:3 $  26:3 1 5; 27:4$  

28:4 $  29:4, 30:4 39:6 

sadrazam /a/ sadr,i ae zam "nagyvezérn  23:7 • • 

sa u salim It-a/ sap, salim "épségben és egész. 

ségben" 5:9, 12 

sap, 	szam" . 0 

•s  .z 394 

,sahba,/p/ sahba "bor" 
- 

• 1 	41:10 

18:6 

24:14, 39:10 

sahib /a/ sahib 2 ur, birtokos" 19:3 • • • • 

SahibGiray sultan /szn/ Sahib G' ray sultan 38:8 
• • 

sabra /a/ sahra "mea t  slikság" 37:8 • • • • 

salabet  /a/ salabe t "erős, szilárd" 
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-lü 20:4, 21:6  

salat /a/ salat "ima" 39 :2, 21:3  
• 

salla' llah-i tacaii oalexhi ve sellem  ./a/ "áldja és  

boldogitsa At az Isten" 39:3  

san ''szám y  számlálás"  
,• 	, 

,~slz 39:4  
savábdide  /p/  savabdide "egyenes, igazságos"  . 	_ 

27:6, 25 :8  

sayb /a/ savb "irány"   
. 	 • 

-Ina 5:2, 9 :3, 14:3, 19:3, 20:5, 22:3, 23:2,  

24:4, 30 :3  

savlet  /a/ savlat _  "támadás" 25:6,12  
. 	 . 

si~ /a/ sihhat "egészség" 14:4 	. 

• 	.. 	. 	.. 	 . 

siyanet  /a/ sijane t "védelem, oltalom" 27:7 
 

. 	 • 

so1 "bal" 3:3  

Sonlua  "Szolnok" 	 . 
-dan 23:8  

qra  sorira "azután" 8:2, 9:6, 18:5, 20:6, 21:9:  II _ 	• 
22:9, 24:10, 26:4, 27 :6, 29 :12,13  

sor- "kérdezni"  
~..~.~. 

- fianImlzdgn  so  1r 	21:9, 26:4  

sulh  /a/ sulh "béke"  
. 	. 

salak 29:5  



talikrik 

tahrir 
. 

22:7,8; 

"ut" 	20 :9 

."irnin 	5 :8 

2439, 27:5,7; 

7:6, 

37:3, 

: 

18:7, 20:8, 

3$s2,5; 39:7 

tahiyet  /a/ tahiyet "üdvözlet" 39 :2 

tahrik  /a/ 

tahrir. /a/ 
. 
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tacaddi  /a/ t8caddi "bántalmazás, igazságtalanság" 

23:13, 26 :10,11 30:7, 35:5, 37 

tacali /a/ tacali "dicsőséiges" 3:5,9; 4:4t  20:3, 

29:11 

tacarrud  /a/ tacarrud "zakiatást akadályozás" 
• 

19:7 

tacyin  /a/ tacyin 	"láthatóvá tenni, kijelölni" 

3:7, 19:5, 20:8,11; 25:7,9; 27:9, 29:6, 

36:3 

tacayyün  /a/ tacayyün 

' 14:10 

-tab /p/ "fénylő" 

"kinyivánitani, elhatározni" 

selaát -Imiz 25:14  

tahiyat  /a/ tsz. tahiyat "iidvőzletek7. 5:2, 21 :2 

Ne edüp 26 :8  

^d eylemisdir 29:12 ' 

ti olunmasd ur 27:7 
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ti olunmug ise 30 :5 . 

‚01Unup 24:8, 

tahriren  /a/ tahriren "iratott, kelt" 6:17, 20:15, 
• 

21:13, 22:11, 24:14, 25 :14, 27:9, 37:7  

taht /a/ tahrt "trón" 	3 :3,6; 4:2, 6 :5, 7 :3, 20:3,  

21 :4, 25 ;8  

tahtgah  /p/ t$htgah "trónterem, uralkodói székhel.,y i  

udvar"  
.  
-imlz 20:13,15  

tagayyüd  /a/  tagny9ud  "figyelmet szentelni" 14:10  

Talaz .n  1'alatIn 	"Telesjenú folyó" 2715, 28:6,7  

-dan 23:8, 26:7 

taqviyet  /a/ tagviyet nmegerősités" 20:8 

tarh /a/ tarh "lefektetés, lerakás" 39:7  

tarih /a/ "datum"  

-rode 20 :9, 37:4  

Tas 	ac /hn1 24:15  

tashih /a/ tash~.h "ki j avi tás"  26:7, 27:5  .. 	. • • 	•  

tastir /a/ tastir "irás, irni" 37:3  • 

tatar "tatár" 6 :4, 8 :4,5; 25:5, 26:5,10; 30:8  

-n11 3:3,  39 :4  
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-n 	21:4  

-dan 13:2,3; 35s2, 38:4  

TatarPur3ar  25:15  

Tatro 	Tatrés "Tatros, folyó" 27:6,8; 28:5  

ta?in /a/ tac  zim "tiszteat" 21:12, 39:8  
. 	 •  

tebarek  /a/ tebarek "aki  végtelenül tökéletes, ti.  

Isten" 3:5, 20:3  

tebelbül  /a/ tebelb l "aggódás, szomorusign  

_Um 9:4  

teblit  /a/ teblit "közlés" 29:4, 37:3  

-~laden 20:6  

teldid  /a/ tejdid "ujitás" 20:8  

tebrir  /a/ tebrir "beismerés, elismerés" 27:6  

tedarik /a/ teda,r3`k '•késziiltség`r 30:13  

tedbir /a/ tedbi.r "terv, tanács" 26:7  

-leii 21:7  

tefahbus  /a/  tefahhus "kikérdezlii., megtudakolni"  
• • • .. 	•  

3:8,  5:3, 18:4, 22:5, 24:5  

tefaqqud  /a/ tefaqqud "érdeklddni, tudakozódni"  

5 :4, 14:4, 18:4  

teftis  /a/ teftis "kérdezősködve keresni" 30:16  

te_  'hir /a/ "késleltet" 28:8  

teYaviizat  /a/ teáavüzat "letérni az igaz utról,  
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kegyetlenkedni" 35:5 

tekid  /a/ "szigoruság" 30 :6 

tekrar  /a/ tekrar "ismét, megismételni, megujitani" 

3:11, 25 :13, 29:10 

tekrim  /a/ tekrim "tisztelet" 18:8, 22 :9, 24:10, 

39:8 

temessi  /a/ t®messi "menés, előrejutás" 28:6 

temsial  /a/ tem6lye  t  "menetelni"  25:6,11 

tenbih  /a/ tentih "parancs, figyelmeztetés" 8:7, 

23 :10,13;  26:10, 29:7, 30 =E,8,15 

tensir /a/ tensir "kiterjeszteni, szétküldeni" 27:9 

terbiye  /al terbi ye "nevelés, jómodor" 

-9üz 7:10 

terXumE  /a/ terrIgE^ flford3.t$s" 	- 

A► olunup 	34:3 

terfid /a/ t rfi.d "kiválasztás, kiemelés" 5:5 

tesrií' /a/ tesrif "tisztelet" 

—im 37:3 

18: 7 

-leri 14:8 

tesli.m  /a/ teslim "odaadás, átadás" 	23:5, 30 :16 

teslimat  /a/ teslimat "üdvözlés" 5:3, 21:3 

tevagquf /a/ tevagquf  "tartóztatás " 22:10, 24:11, 28:8 
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teve,7 jiih  /a/ ' teve  j j uh "indulni" 	8:5, 23:12, 

25:7,12, 26:6, 28:5, 29:5 

tedkere  /a/ tedkere "hitlevél"  .36:5  

ti sc in /a/ tlsc in "kilencven" 20:8, 22:11, 

24:14 

tizye  /p/ tlzye "gyorsan, haladéktalanul" 28:9 _ 	- 
tur- 	"állni, . 

	

-duq 3:10 	. 

tutsaq  "fogoly, rab" 	14 :5, id.. dutsaq 

tümen "töméntelen sok" 

--n 9 	21:5 

Cis- "esni" 

-up 4:6 
V tüsman  /p/ "ellenség" 	. 

-lriuza 3 0,12; 5:14 ,  

tabur "tábor" 	5:7 

ta 	"hegy " . 	3:3.  20:3, 21: . 5 	. 

 

ta' i.fe  /a/ 	ta' lfe 	"nép, nemzet" 
. 	— 	 • 

, 	 • 

9:2, 18:3, 19:3,  20 :5, .22 :3, 24:3, 25:3 , 

27:3, 28:3, 29:3, 34:2, 39:5 

5 :2,. 6:3, 
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xst$ne 27 : 7  

taraf /a/ taraf 2oldal, irány" 3:11, 5:4,13; 14:4,  

20:6, 22:9,10; 24:11,12;  27:3,  28:8, 29:4,  

34:3,5 ; 39:8  

-a 18:9, 39:6  
. 
-imIza 19:3, 28:9, 39:9  

imzdan 21:11  

-ina 6:6, 19:5,. 26:8  

Y~Y za 18:8  

-lar2na 23:4  

tar3 "köles" 30:10  
• 

tarig /a/ tariq "ut" 25:8 
 

tat /népnév/ 3:2, 21:5 
 

• 

tayy  /at tayy "felgőngyölni" 25:6  

tavpc  /népnév/  

-n19 3:3 
 

-n 	21:5  

taviyet  /a/ tavlye t "szándék, hajlam, jellem"  

ton ''ruha"  

-dan 4:12  
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tuTra  /p/ ?pia  "tugra, a szultán monogramra-szerü 
 

kézjegye" 9:1 

tul /a/ "hosszu" 2939 

Tuna "Duna" 23:6 
• 

tahit /a/ tahit "erős, szilárd" 20:9 

tani /a/ "második" 20:8 
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oubudiyet /a/ cubudiyet "szolgaság, alázatosság"  

29:4  

-

~niz  18:4  

rinden 20 :6  

cubur  /a/ cu 	"átkelni" 28:6  

"'a"" 
 "szerencse" 27 :4  

ula~ ulasd1r-` "kül+den3, eljuttatni"  

-as z 19:6  

ulu "nagy" 39:3, 4 ld még hani  

• ti 13an:i 	39 :5,10  

ulu 	"nage 	3 :3,5f7,13; ,4:2,3,4•, 7:3,5,6; 20:3,  

21:4a 5  

o v  
culi.ivr--üs-sar:  /a/ culuvv-ú$-sara "magasrangu, nagy- 

méltóságu" 23:5 

culya  /a/ aulya "magas"  20:10  

~ugdet  /a/ cumdet "támogatóv eláljáró !' 6 :3  

'  cumuraen  /a/ cumumen "minden, összes" 25:5, 26=5  

amur /á/ tsz,  "igya dolog"  29:12  

7:9  

c L1Avan...  /a/ 
GUnvan 	"Ciim, rang"  

-lar1nda 2117  
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liclba  /a/ 9aqba "tulvilág" 21:2 

uslub /a/ '"ut, mód" 20:13 

uzaq  "messzi, régi" 	3:8,11; . 4:9, 5:13, 6:13 

uzun 	"hosszug 	3:8,11; 4:9, 5:13, 6:13 

Ulfet /a/. 	lfat 	"barátság" 18;10, 20:8,9,12 

dmem /a/ tsz. iirem 	"née 21:3 

Umera  /a/ tsz. Umara "vezérek, népek" 6:3, g0:5, 

27:3, 29:3. 34:2 

Ummet /a/ ftme t "nép" 5:5 

tizere 	Omer., 	"on, -en, -ön, szerint" 	418,91 ■.■■■•■••• 	 %.* 

5:4,5; 6:14, 8:6,19:5,  20:7,12; 21:8, 23511, 

26:2,11; 27:8, 37:5,-  3E47, 39:7, 

-ins ' 21:4,12; 26:4, 39:2 

i e 

 

26:7 

yatyli  yagi "0" 5:11, 21:9, 26:4 

yaii  • "part" 

1  -8 nda  n 23:6 

zga "oldal" 

- na 19:6 

Yanava /bn/ Yar 3va 	"Jenő" 

-dan 23:8 

lag=  "gyujtani" 

-mamaq 	30:7 
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yaq'_i,_n 	"közei, közeli" 3:6  

garat. 	yarar "jó" 3:10, 5:13  

yaram,  yarddim "regi tség" 	4:5,12  

arl~. " yar13.t "parancs, farlik" 7:6, 20:6, 
vv 	 -, 

29:4  

--1 Yar3f 	3:5, 6:4,6,10,14,16,17; 715, 9 :3,  

14:8 0  18:5,7; 22:5, 24:5 :  27:4, 28:4  

19:7, 6:10,14  

wlmle 13:2  

-imi2 7:6, 28:6  

.imiz3. 18L$  

-1eri 7z6, 39:7  

ya z-  "irni"  

-up 3 :7, 20:13, 34:6, 4s 9  

yaz11-  yaz11- niratni"  

-41 6 :17, 20:15  

ag /a/ yed "kéz"  

-iltdeg 34:6  

-nde 3615  

-iy le 18:8  

-1r nde 35:6  

-ieriae 35 :3  
ZIE "bele    

--index `8:7 	-leriue 30:15  
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yerine götür  yerine g°tür- "véghez vinni, betartani" 

-mek 9:8, 3:12 

-Up 29:7 

yetlsdir-►  yetigdlr- "eljuttatni" 

-ip 4:10 

-2slz 5:12 

Yevm la/ Yevm "nap" 3:4, 5:2, 21:7, 22:3, 24:3, 

39s4 

-en fi yevmen "napról  napra" 5:4 

;yiberil-  yiberil- "küldve lenni" 

-‘gen 3:7 

yigirmi yigirmi "húsz" 30:8 

yine  yne "ismét, ujra" 	4:7, 20;13 

xj1 "ut" 	28:7 

4da 26:6 

-dap 27:8 

-1811 27:6, 28:5 

-una 27:8 

-undan 27:5, 28:6 

yolla-  "ktildeni, utnak inditani" 

ti 20:13 

-marrz 3919 
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-yasz 22:10, 24:12  

--yup 21:12  

na 	''nincs"  

-dur 4:13, 14:10, 35:5, 37i8  

yoqla-  "megszemlélni,  megvizsgálni"  

28:8  

yoglat-  yoglad- "megvizsgáltatni"  

p 28:5,7  

yor~`a  "poroszkálva járó 16" 3:10 
.  

yurt  "szállásterület, haza, . ország, yurt" 37:8  

-Ili 3:6  

-ina 4 :5  

-~n19 4:2,3; 7 :3, 20 :3, 39:4 	.. 

-4g19 21:5  

. 

1ny9.. 3:3, 21:4  

yüriül-  "menni, vonulni"  

k 23=9 	 . 

-digi 23:10  

~üz "száz" 20:3, 21:5, 37:4 . 

valid  /a/ vahid "egy,  egyedülálló" 35:2 

vahb  /a/ va3lb "szükséges, igénylő" 14:8,  

18:7, 37:3  

valid: /p/ vall 	„ de anya" 7:5  
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var "van, létezik" 4:9, 30:14 

"menni, érkezni" 

an 3:12, 4:8, 21:12, 22:9, 24:11, 26:9,11 

-duclds 6:14, 30:7,10 

-up 6:9, 35:2, 36:4 

varaqa  /a/ varaca "okirat, levél" 39:6,7 

-m1z 34:5 

Varat /Ian/ Varat 	"Várad" 

a ce mv q 1 si 29:10 

varos 	'város" 35:4, 38:2, 29;15 

13:2,3 

-ina 29:10, 35:2, 36:2 

-larda• 30:7 

yaoci  /a/ vaei  "levő, történő" 7:9, 18:6 

olup 18:6 

Nfolan 25:10, 29:5 

vasil /a/ vas 1 "érkezés, érkezni" 4:7, 5: 10, 7:8 , 

29:11 

vaz /p/ "vissza, ismét, nyitott" 39:8 

ve /a/ ve  "és" 	3:3 	passim 

vedad /a/ vedad "baráti! 	39:6,7 
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vedd /a/ vedd 	"barátság" 21:8, 23:2, 25:3, 
 

26:2, 30:4  

v10.h /a/ 	"mód" 	20:13, 25:11  

-iy le 	19:7, 26:10  

ve.jhen min el viiluh  /a/ veghen min el vu 	"valamilyen  

módon" 25t11  

veQar  /a/ vegar "méltóság" 19:3  

vekil /á/ vekii "megbYzott"  

-i 26 :2  

vela&in  /a/ velelsin "de" 9:4, 23:7, 25 =7: 27=5  

ver-  "adni"  

-düm 37: 5  

-egeldikleri 37 :5  

-meddklerinden 14: 7  

-mezlerdir 30 :17  

vüp 19:6,7  

veril- 	verd "adatni"  

-m~ sdlr  35:3, 38:5  

vezir "vezér" 21 :7, 11 ; 29:11  

vilayet  /a/ vilayet . - "vilájet,.tartomány"  

19:4, 25:7! 290,. 30:6  
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i .i 	20:4,5 

. ....irt 9 	21:7 

i .. luz 4:12, 19:6 

i - — quze 7:7 

vufur /a/ v fur "sok, bőséges" 21:8, 22:4, 24:4, 

26;2, 39:6 

vusul /a/ vusul "érkezés, érkezni" 

unds 6:7, 9:6, 18:8, 22:8, 24:9; 28:7, 39:8 

vusul bul-  v sul bul 	"érkezni" ld. még bul- 
• 

-Wilda 20111, 25:10, 27:7 

-ducida 21;11, 26:9 

-duclda 8;6 1  19:5 

-up 34:6 

viaud  /a/ viilud "test" 

-Umuz 14:4 

zad u zevad  /p/ zad u zevad "uti szükséglet, uti-

készlet élelem" 19:6 

zaman /a/ zaman "idő" 

A 6:8 

-da 23:10 

-ad r 29:13 
• 

/p/ zeban "nyelv, beszéd" 23:10, 30:7 
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zemin /p/ zemin "föld"  914, 26:5  

zem zeme /a/ zemzeme "hömpölygés" 25:6  

zev  l /a/ zeval  "hanyatlás, 	halál"  

--nI9 	21:2 	 . 

z3.de /a/ "növekedj a"  . 	 . 

gadruhü 317: 5:9, 6:7  

qudretib.i 20:10  

~ qudre  tihi ,20:11,13; 25:9  . 	 . 

zir /p/ "alatt" 7s7, 27s7: 29:5  

zira /p/ "tmert" 	8:7, .23 :11 . 

zisan /a/ "tisztelt,  dicső" 23 :i1, 26:6  

ziyade  /a/ zlyade "növelés, több, nagyobb" 4:11 .,  

6 :12  

slyle . 4:11  

zübdet  /a/ zubdt "kiválasztott, legkiválóbb"  4:3, 

5s2, 9:2, 1813,  19:3, 22:3, 24:3, 25:3,  

27s3, 28:3,. 29:3, 34:2,.39:5  

zabit /a/ zabit  "parancsnok kormányzó"  •• 	• • 

23 :2  

zafer /a/ zafer "győzelem"  

^~ nisí.n 6:8  

^' en j am 25:7, 26:5  



311 — 

+v puy 29:6 

sci  N ar 37:4 

zahir /a/ bahir "előjövó, nyilvánvaló, világos" 

18:6, 21:9, 2313# 26:3 #  28:4, 30:4 

tiab3.ren  /a/ zahlren "nyilványvalóan, világosan" 25:8 
, 	

. 

zuhur /a/ zuhur "megjelenni, előjönni" 30 :11 

zuim /a/ z"lm "kegyetlenkedés, bántódás" 8:7, 

30:7, 35:5 



J e gy z e t e k 

1/ Bár Fekete Lajos Diplomatikájában röviden megjegyzi, 
hogy a Magyar Országos Levéltárba ;  ós_ a bécsi Staatsarchiv- 

1 
ban mintegy 10 krimi-tatár oklevél van, melyeknek alapján 
készitette el paleográfiájának krimi-tatár részt, a lei- 
utóbbi megjelent és a szakirodalom alapos ismeretéről tá- 
nuságot tevő diplomatikai munka /J. Reychnan - A. jaczkow* 
sky, 1968/ nem említi őket - 

2/. A tis jelentése "adás, ajándék, illeték". 1571 óta, Devlet 
Giray kán idejétől fizették az orosz cárok. összege ekkor 
90 ezer kurus volt. A Krimbe küldendő "ajándékok" mennyi- 
ségét és elosztását az un. 	defterekben rögzitették. 
Moszkvában aztán a defterben foglaltak szerint készitették 
össze az ajándékot, mely főleg nemesprémekből ás készpénz-
ből állott. 
Veljaminov-zernov forráskiadványában a No. 31, 35, 40 
szám alatt három ti' defter  található. A t s jelentésére 
vonatkozóan ld. A.N. 8amojlovie 1917. .. 

3/ Karpov könyvre magyar történeti szempontból is jelentős. 
A 64, oldalon olvasható a . következő levél, melyben 1487 
októberében III. Ivás cár utasítja Mengli Giraj tatár 
kánhoz küldendő követét, hogy nevében a következőket 
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mondja: "Mátyás ugor király, aki velünk barátságban és 

testvériségben van ... az én követemmel együtt saját 

emberét is elküldte. An azt gondolom, hogy mi a király 

emberét hozzád küldjük, hogy te kisértesd vissza az ő 

urához, az ugor királyhoz... Mivel mi  ővelük továbbra 

is a békét és barátságot akarjuk, ha te is kivánnád, 

mi köztetek barátságot és testvériséget csinálnánk". 

Teljesen feldolgozatlan még a krimi kánok levéltára, 

melyet a leningrádi Szaltikov-Scsedrin Közkönyvtár ké-

zirattárában Őriznek. Az anyag még nincs katalogizálva. 

Az iratokat a Krimi Kánság elfoglalásakor az égő szeráj-

ból Akm 	be menekitették, onnan hozatta el ézáz év- 

vel később V.D. Smirnov. Feltehetően sok magyar vonatko- 

zásu krimi-tatár irat fog előkerülni a romániai levél-

tárak erdélyi anyagából is. 

5/ Az Aranyhorda felbomlására és a Krimi Kánság kialakuló- 

sása lásd B.3puler, 1943; B.D.Grekov-A.Ju. Jakubovszkij, 

1950; a kánság oszmán-török fennhatóság alá kerülését 

I.H. Uzunpr 11 /1944/ tanulmány tárgyalja részletesen. 

6/ A Giray dinasztia nev6t cs,y többféleképpen lehet ol- 

vasni. ágyszakirodalomban Girai, Geray, Girey, Gerey 

alakok a leghasználatosabbak. An a Giray olvasat mellett 
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döntöttén, mert okleveleim korabeli magyar nyelvű 

forditásaiban és áz oszmán-török forrásokban is igy 

vokalizálták a sebt .. . 

7/ A Krimi Kánságban az Aranyhordához hasonlóan nem volt 

megszabott öröklődési rend. A trónt általában az el- 

hunyt . uralkodó legidősebb fivére vagy az uralkodó csa-

lád legidősebb férfitagja örökölte. Badzsi Giraj fia, 

Mengli Girály okulva az apja halála utáni zavaros idők- 

böl,, a  régi  szokást legalizálta éá fivérét kalgá-nak, 

trónörökösnek jel lte kii:. II. Mebmea. Giray kán, aki 

kedvené.fia Szaadet,Giraj számára szerette volna a trónt 

hagyni, létrehozta a nureddin, vagyis a második trón- 

örökös tisztségét. /A kalga és a  nureddig tisztségére, 
4  

a kalga sző eredetére ld. . J.Matuz 1970/. A ti: defterek 

tanusága szerint a kalgának Akm  mescidben, a nureddinnek 

Kagiban a kánhoz hasonló udvartartása volt._.. Az uj örököie 

södési jog szilárdnak bizonyult, mert a Krímen uralko- 

dott 40 kán közül 24 a kalga, 5 a nureddin tisztéből 

emelkedett a kánság trónjára/ I.A. Giray oimszó/. 

1584 után a kelgát és a nureddint a  Porta jóváhagyásá- 

val,nevezték ki.  A kánság külpolitikai életében fontos 

szerepet töltöttek be.. A külföldi uralkodókkal folyta- 

tott levelezésükben okleveleik elejére saját tulrájukat 

rajzoltatták fel /az Oszmán Birodalomban a tu"a csak 
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a szultánt illette meg/, . önállóan tárgyalhattak a kül-

földi követekkel, , sőt Bethlen Gábor arra figyelmeztette 

követét, hogy először a kalgához, és csak utánna menjen 

a kánhoz /2MTE III. pp. 287-290/. A kalga és a nureddin,. 

mint a Giiray család többi tagja, beleértve az asszonyo- 

kat is, a szultán címet viselte, mig kánnak csak a mindene 

kori uralkodót nevezték. 

8/ minek nirza II .. Mebmed török szultánhoz irt leveleinek 

eredetije az isztanbuli Topkapi Saray inuzeumának levél-. 

tárában található, kiadta A,,N. Kurat, 1940 pp. 101-115. 

9/ Az Isztanbulhoz legközelebb eső kaffai szandzsákba 1509- 

ben II.  Bajezid szultán unokáját, a későbbi Nagy Szulej-

mánt nevezte ki szandzsákbégnek. /Káldy-Nagy,Gy. 1974 p. 

15/ Döntésében valószinüleg közrejátszott az is, hogy 

Szulejmán apja, Szelim, bátyának halála után feleségül 

vette annak özvegyét, a krimi  tatár kán, Mengli Giraj 

lányát. 

10/ Czermeni Mihály portai követ Apafihoz irt levelében a 

kortárs hitelességével írja le azt a történelmi pilla-

natot, amikor a Kánság történetében először és utoljá-

ra  a szultáni önkény nem a Giray dinasztiát, hanem an-

nak egy kétséges oldalági leszármazottját /V.D.Smirnov 

1887 pp. 498-500/, a Csobán Giraj családot sészesitette 
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előnyben:  "Nagyságodnak  kegyelmes uram ezt bizonyoson 

irbatom, az osészár elküldött az tat:ix% kbémhoz, bogy 

kiménjén  székeiből  szép szerint; ide kegyelmes uram bo-
zatott az vezér uj tatár kbémot, mely Czobán Giri szul-
tén fia, Öreg  ember; mihent megérkeznek kegyelmes uram 

Tatárországból, ezt elküldik  tatár  khámségra, bogy ha 

pediglen szép szerint ki nem akar menni, mivel ugy ér-

tem, bogy az orszég kedveli, ugy is  kegyelmes uram  ezt 

az Peketengeren badakkal ellene elküldiy Az régi tatár 

kbámra azért haragudott meg az vezér, az öszi dologért, 
az nahai  tatárokkal  mint,  bánt,  az melyet nagyságodnak 

akkor megirtam." /ZOE VI. V. 311/ A szövegben szerep18 
"Czobén Giri szultán fia" Adil Gina y /1666-1671/. 

11/ Martin BrOnlewsky, Bétbo:4. 4tván  lengyelországi  követe 
XVI..széZad végén:keletkezett. utleirésában,a kén  adó-  

• '3ár61 akövetkezöket irtat."A, .kén szintéu Ovenkénti adó 
fejében ittnC4i)t nembéli rabokat, értékes  és közönséges 

.prémeket oIajat és sót szalténhak". /BronYewski, 

.1867/. 

12/ A tatárok az' összefogdosott rabokat gályarabságra adták 
el. A kor legforgalmasabb rabszolgapiaoa-Kaffában volt. 
A gazdagabb rabokat kinzással arra kényszeritették, bogy 
minél nagyobb váltságdijat csikarjanak ki hozzátartozóikból 
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13/ Ekkor jegyzi fel a krónikás, hogy a belgrádi hadjáratban 

a kán fiának egy rokonát,, aki tőbb tatárral együtt átment 

a 8zerémségbe takarmányért, , a gyaurok megtámadták és mind 

nyájukat lekaszabolták /Thury, O.  1893 I.p. , 288.1 Részt 

vettek a mohácsi csatában is /Thury. J. 1893 I.  196/, . 

majd 1530-ban, amikor Gritti Lajost nevezik ki kormány- 

zónak, a szultán néhány ezer tatárt rendelt kegyence mellé, 

mert ezek a török csapatoknál jobban.birták a hideget 

/Istvánffy, M. 1962 p. 143/„ A szultán 1532-bs Bécs el-

leni hadjáratára 10 ezer tatár érkezett, akik Szaadet Giraj 

vezetésével Belgrád alatt csatlakoztak a török sereghez 

/Thury, J. 1896 II. p. 88./ 1543-ban pedig Devlet Giraj 

kán és Buin Giraj balga szultán oldalán harcolt körülbe 

1ül hasonló s .zámu had Magyarországon / hury, J. 1896 II. 

P. 307/• 
A tizenötévos háboru idején szinte minden évben Magyar- 

országon hadakozott a tatár sereg, s gyakran télre is 

ittmaradt. 1594-miben a kán Zomborban, a sereg a szegedi 

szandzsákban, /fiarácson, I. 1916 p .. 149/ 1596-ban a szol-

noki szandzsákban. telelt, /Fekete, L. 1925 P. 53/ Az 1602-

1603-as telet II. Gázi Giraj Pécsett töltötte, mig csapa- 

tai 'Szigetvár, Koppány, Mohács 6s Simontorgya környékén 

táboroztak /Karácson y  I. 1916 p 170./ Számuk is megnőtt, 

az egykoru források ebben az időben 30-40 ezer tatárt 

emlegetnek. 

14/ r rdemes megjegyezni, hogy ugyanakkor a kán, a "maga  szá- 
mára való gazdálkodásra szintén 20 forintot kapott 

/ zádec zki, B. 1911 p. 282/. 



15/ 1663-ban a török magyarországi hadjáratára maga mellé 
rendelte Apafi Mihi3yt, nem annyira katonai, mint  in-
kább politikai célzattal. Az erdélyi fejedelem szemé-
lyes jelenlététől várta, hogy Pelső 1agyarország csat- 
lakozzék, amint ez Bethlen. Labor és :a Rákóczi fejedel-
mek idején történt. De a királyi Magyarország nem állt 
mellé, mert Apafi jelenléte nem a két elszakított or-  
szágrész egyesítését szolgálta, hanem csak a török esz. . 

köze volt. 	 . 

16/ Mivel a kánság levéltára feltáratlan, magyar részről a 
kölcsönösséget a  krimi  kánok leveleiből és a nekik iran-* 
d6 levelek magyar nyeivü korabeli fogalmazványaiból kö- 

vetkezllethetjük ki* Néhány ilyen fogalmazványt és kö- 
vetutabitási jegyzéket találunk a TMTE V. pp 92-93 
IX. pp.  256-259, IX. 476-478. A látogató levél fogal-
minak meghatározására.Sárosi. János követ áátal vitt 

levélből idézek: "egyszersmind.nagyság -od'becsülletinek 

megadasára és látogatására is, hogy követ híveink el' 

,menjenek, nagyságodat szánkkal, becsülettel köszönt-

sék án látogató levelünket nagyságodnak megadják, :  

megparancsoltuk" /TMTE X. pp. 256-259/. 

17/ 1598-ban  Báthori'Zsigmond azért küldte követét, Bernádffy 

Jánost a Krimbe, 'högy a tizenötével háboruban .a ként a 

tőrök mellől elvonja. Küldetésének eredményéről Bernádffy 
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a következőképpen számolt be urának: "Mi mindenképpen 

azon voltunk, bogyr üket az török mellől elvonjuk és 

az keresztényekhez kapcsoljuk. S mint látom, attól nem 

idegenek volnának, ha sok pénzünk volna, mert  ük is 

megunták már az török barátságot és igen szegények". 

Másik teladata az lett volta, hogy a kán támogassa a 

Portán az erdélyi követeknek azt a kérését, hogy "a tö- 

rők Temesvárt és Gyulát r délybez engedje, és a  Duna  

Tisza legyen Brdeily határa, mint azt Szulejmán János 

Zsigmondnak megigérte volt" /Kénolyi, Á. 1878/. II.Gázi 

Giraj hajlott a tárgyalásokra, követeit Bernádffyval 

Erdélybe küldte, de mire megérkeztek volna Báthori 

Zsigmond Legyelországba távozott, s igy az egész kül- 

detés kárba veszett. 

18/ 1601-ben Székely Mózes sógorát, Kornis Miklóst a tatár 

kánhoz küldte, hogy "nagy ajándékokkal és ígéretekkel 

bírja rá kölcsönözzőn neki oly haderőt, mint aminővel 

a török császár parancsára csatlakozni szokott" /ínyfalvi 

Nagy, J. 1869 p. 657.1. 	'. 

19/ Bncskay .István 1605-ben a "német országában bocsátotta 

rabfani, égetni" a segitségére küldött tatár sereget  

"minthogy ők is eleget égették 3.élyt"/Hurmuzaki 

1954 p. 824/. A tatárok a magyar területeket sem kisnél- 

hették, mert még ugyanabban az Övben, a szerencsi or- 
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szággyülésen megigértették Bocskayval, hogy többet 

tétár segítséget nem basznál /110E ZY.p.143/. 

20/ 1621-ben Harasztovi Balázs követe által Bethlen Gábor 

a következő ajándékokat küldte a kalga szúltánnak: 

"agyságához való atyafiságos azeretetünknek megmuta-

tásáért valami egy kocsit hat lóval, tudván utca való 

indulását küldöttünk... kin háló szerszámait hordoz- 

hatja, valami két kupát, kikből szerbetet az uton igyék, 

egy kardot é$ egy csákányt kivel ellenségét lovok 

btábáról ]everhesse, ás egy páncélt küldöttünk" /TMTE 

III. pp. 287-290/  A kalga 10 ezer nogáj katonát küldött 

Kantemir mirza vezetésével /Uurmuzaki, I.  1954 p. 916/. 

Bethlen Gábornak nemcsak katonai hanem taktikai szem- 

pontból is szüksége volt tatár seregre. Amikor 1624-ben 

követeit a budai vezérhez küldve tatár segitséget kórt, 

igy indokolta: "hivasson őnagysága bátor csak négy ezer 

tatárt fel az Duna mellet., a hire tizennégy ezer leszen. 

Bizony higyje őnagysága, hogy négy ezer tatárnak a jelen-

létével több dolgot vihet vághöz az némettói való békes- 

ség csinálásában,, mert ugy rettegnek,. Ezt mi magunkon 

próbáltuk Jgeg ►► hogy ha az kevés had tatár mellpnk ezelőzz 

harmadfél esztendővel nem érkezik vala, bizony az békessé- 

get  a némettel nem vihettük volna" /TMTE III.  p. 410/. 

Bethlen Gábor vigyázott arra is, hogy a tatár had ne 

Erdélyen keresztül, hanem lehetőleg a Duna mellett, 
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Havasalföldön keresztül vonuljon fel. 1621-ben a tatárok 

elé küldött követének meghagyja: "Ha semmiképpen sem le-

hetne rávenni, igérj a főmirzának ezer arany forintokat, 

az főkihájának kétszáz arany forintokat, csak az erdélyi 

birodalomba sohul be ne hozza az tatár hadat, hanem vigye 

el a Duna mellett" /TMTE III, P.  338/ . 

21/ Teleki Mihály írta Apafa. Mihály fejedelemnek: "... én alig 

hihetem az hámnak magának vétke legyen mindezekben. Úgy 

értettem kettőnek is vágatta le orrokat, füleket, Enged 

táján sokat pácáztatott meg"  /T.MTT VIII.  p. 333/, 

22/ Bethlen Gergoy  tudósitja Apafi Mihályt 1683-ban: "A tatár 
innen eltakarodott, kárt semmit itt e tájékon, Aldassék 

az ur Isten érte nem tettezek, nagyságod gabonái és asztagai 

reményégen k .vül megmaradtanak" /5) TE VIII. p. 330/. 

23/ Kemény János fővezér váltságdíja 400,000 tal1 rról 

300.000-re esett, mely összegből egyszerre 116.000 tallért 

fizetett ki. Az összeg elóteremténére liönyay Anna, Kemény 

jegyese nagyórtékü ékszereit is zálogba tette. . 	 . 

24/ Deák Farkas "Rövid észrevételek Kemény János önéletirásáról 

s az erdélyi történetirodalom egy két kutforrásáról" cimü 

értekezésében azt irja, hogy Kemény rabsága idején "feje- 

delemséget horgászott magának" a  krimi kánnál.. Kemény önélet-

irását is politikai röpiratként próbálja beállitani, mely 



arra lett volna hivatva, hagy egyengesse utját a fejedelem». 

ség felé. $a Kemény valóban röpiratnak szita volna, ak- 

kor befejezi, kinyomtattatja. De Kezzény őnébetirása /amint 
ezt néhány oldallal előbb Deák is tárgyalja! csak jóval 

halála után jelent megy s terjedt el Erdélyben. 

25/ ,  IIasoaló kQStualaku pecséttel hztelesi,tettek egy 1508-4ból 

számaazó. Szafavida iratot /b4artir4 1965/ 

26/ Atabeg agának kezdetben a kán fiainak nevelőjét, később 

a Igán miniszterét hinták. A levél tartalmából va1ószinü 

nek látszik, . hogy Mehmed Sah  aga ez utóbbi tisztséget 
viselte /Radloff, 1893 I.p. 451/. 

27/ Delt-i ,.faa%  vagy Dest-i Q .]o&aq, azaz a Kipcsak Puszta 
igy nevezték a Dnyeszter és az Irtis között elterülő 

sztyeppét, mely a kipcsak törzsek nomadizálási terilete 

volt.  

28/ Tat  bile tan ac u1u padi'., vagyis. a "nak és 
. tavÍacnaknagy padisahja" cimet a krimi kánok 1628 óta 

használták az általam ismert korábbi oklevelekben nem 
szerepel. Mindkét szó évszázadokon keresztül mái és 
más népességet jelölt /a jelentésváltozásokra lásd 
V.Minorski cikkét az 4ciklopedy of Islamban tat  cimszó 
p. 733.736/. A XVII. században valószintileg a • Krim déli 
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részén 618, eltörökösödött, mohamedán vallásu népek 

keverékét nevezték  tatnak,  mig a 	agy,  az Arany- 

horda felbomlásakor nyugatra sodródott és a  Kimen  le- 

telepitett belsa-ázsiai eredetű népességet jelenthetett. 

29/ AsImEgE? 112Vesaraz? Mivel nines kipontozva a szó nebe-
- 

zen dönthető el.  kinek ellenére Ba Cesar olvasata való- 

szinübb.  

30/ A levél arról az ütközetről tudósit, amely az Isztanbul- 

be)]. hazatérő, ujonnan kinevezett Dzsanibek Giraj Mtn 

és a leváltott Mehmed Giraj kán között 1627...ben folyt 

le. Mebmed Giraj és fivére Sabin Giraj az oroszok és a 

lengyelek  ellen vezetett hadjárataik során nagy nipsze- 

rdségre tettek szert, melyet arraakartak felhasználni, hogy 

ismét magukhoz ragadják a hatalmat. Bar a csatát elvesz- 

tették, mégis olyan erős befolyásuk volt a Krimen, bogy 

Dzsanibek Giraj csak török csapatok segitségével tudta 

magát  kánnak  elismertetni  !részletesen  lásd $mirnov, 

1887 p. 467/. 

317 szilAdY a levelet régi másolat alapján közli. Doroberg 

/...berk7/ Ali bék nave a felismerhetetlenségig altar-

zult, szirkodi hava = a mobamedin boldnaptár 11. hónap- 

jával, a dilkada-val. 
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