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A R A N Y  J Á N O S  . FÜLEMI LÉ. - JE
É S  N A C R -E D D IN  T R É F Á I.

Van a törököknek igen kedvelt népkönyvük, mely a ponyva 
útján a lehető legszélesebb körökben el van terjedve és számos 
kiadást ért. A könyv kisebb-nagyobb adomákat, tréfás mondásokat, 
hóbortos történeteket foglal magában, mélyekben a másokat m eg
tréfáló, felcsufító, de viszont akárhányszor maga is másoktól rásze
dett, nevetségessé váló személy rendesen bizonyos Kod?a Na$r- 
eddin. Ez a kodsa, kocsa szó az ő czíme, és mind a csagatáj- 
törökben, mind az oszmanliban azt jelenti, hogy nagy, öreg, úr, 
férj; czímül rendesen olyan embernek adják, a ki kisebb helysé
gekben a tanító hivatalát meg az előimádkozó és egyházi szónok 
tisztét együttesen viseli. Különben a családapát vagy a m ester
embert is szokták vele megtisztelni; hasonlóan használják tehát 
mint a németek a Meister czímet. A szó származását Vámbérynek 
«A török-tatár nyelvek etymologiai szótára® czímü müvében a S'0. 
és 98. lapon lehet látni. Nayr-eddin tehát ilyen hármas hivatalt 
viselt és a mellett bolond volt a szó igazi értelmében, azaz a vég
telen együgyüségnek és ostobaságnak, meg a furfangnak, sőt szel
lemességnek megmagyarázhatatlan vegyüléke. Reinhold Köhler *) 
a német irodalom Claus Narr nevű alakjával hasonlítja össze.

Hogy mikor és hol született Nacr-eddin, azt biztosan tudni 
nem lehet; csupán annyit következtethetni magokból tréfáiból, 
adomáiból, hogy Kis-Ázsiában Alá-eddin szultán és Timurleng 
ideje tájában élt (az előbbi meghalt 1307-ben, az utóbbi 1404-ben 
Kr. u.). Flögel, Geschichte dér Hofnarren 176. s köv. 1. említi a 
jenisehri Nasurreddin Chodscha-t, mint I. Bájezíd császár udvari 
bolondját. Flögel De la Croix oszmán történelméből merített, mely 
német fordításban Frankfurtban 1769-ben jelent meg; De la Croix

*) E dolgozatban forrásaim a következők: Nouveau joumal asiatáqne, 
tome 13. (1834.) 488—492. 1., melyen a következő ezikk van: Contes turcs 
extraits de Nazérétin Khodjah , et traduits pár Julién Dumoret ;  Orient 
und Occident, herausgegeben von Theodor Benfey, 1. Bánd (Göttingen, 
1862.) 431—448. 1., melyen ez értekezés van: Nasr-eddin’s Schwánke von 
Reinhold Köhler; ugyanott a 764—5. lapon pótlék Zu Nasreddin’s Scliwim- 
ken, ugyanama szerzőtől: Dr. A. E. Wolllieim, Die National-Literatur sámmt- 
liclier Völker des Orients (Berlin 1873.) II, 575—8. 1.
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melyek a mostani kiad í sokban neki tulaj doni ttatnak;  van, a mely 
régibb korból való és már régibb könyvekben megvan; van, a mely 
mintegy az ő kedvéért át van idomítva és aztán úgy ráruházva ; 
továbbá igen valószínű, hogy az újabb kiadásokba más és más, 
újabb eredetű adomákat vettek fel. Hogy a gyűjtemény mégis csak 
125— 130 darabból áll mai nap is, az onnan lehet, hogy az újon
nan felvett darabokért más régebbieket elhagytak. E kihagyások 
alkalmával azonban épen nem az illem vezette a kiadókat, de még 
az adomák elmés vagy sületlen voltára sem voltak tekintettel, mert 
a könyvben most is van akárhány trivialitás és ostobaság. Szó
val a ponyvairodalom kritikátlan, elhanyagolt termékével van 
dolgunk.

Kiadások igen gyakoriak, mint mar említettem; czímök ren
desen Lat<V if  azaz tréfák. Ilyen jelent meg Konstantinápolyban 
1812-ben, 1849-ben, mely utóbbi után készült a következő német 
fordítás: Meister Nasr-eddin’s Schwánke und Ráuber und Richter, 
aus dem türkischen Urtext wortgetreu übersetzt von Wilhelm von 
Camerloher, und resp. Dr. W. Prelog (Triest 1857.). Angol sor 
közt levő fordítással van néhány darab a következő műben 
közölve: W. B. Backer, Reading-book of the Turkish language, 
with grammar and vocabulary (1854.) Wollheim 13 darabot közöl 
német fordításban; Dumoret 3-at francziául.

Legelső sorban érdekel bennünket a Dumorettől közölt ado
mák elseje, melynek tárgya ugyanaz, mint Arany Jánosnak « A füle-

m űlvot.
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lenni, de a furcsa és jelentéktelen per gordiusi csomóját kénytelen 
erőszakosan kettévágni. Arany költeménye, mint tudjuk, m ás szán
dékú: maró gúnynyal ostorozza azt a viszketeget, melylyel a m agyar 
ember a pert keresve keresi.

Natjr-eddin adomája itt következik. Egykor két török együtt 
utazott, és elfáradva, fa tövében leült, hogy megpihenjen. V alam ely 
ágon ülő madár észrevette őket és elkezdett dalolni. Az egyik utas 
azonnal felkiáltott: «Nekem énekelt!* «Bizony, nem tenéked!* 
feleié társa és ezen aztán annyira összevesztek, hogy a törvényszék 
elé mentek ügyöket vitatni. Beléptek a kihallgatás termébe, és az 
első szót emelvén és megmagyarázván a dolgot, így szólt a bíró
hoz: «Mondd, hogy nekem dalolt*, és hogy a bírót magának meg
nyerje, adott neki húsz piasztert. Aztán a másik oda járulván, így 
szólt: «Uram, kérlek, hadd daloljon nekem*, és azzal negyven 
piasztert adott a bírónak. Aztán mind a kettő visszavonult és 
nagyon nyugtalankodott, hogy mi lesz perük vége. A bíró látva, 
hogy kimennek, utánuk küldi egyik szolgáját és visszahivatja őket. 
A szolga visszahívja őket és a bíró színe elé vezeti. «Lássuk pere
tek tárgyát,* kérdé ez az elsőtől. Ez az igazhivő így felelt: «Uram, 
együtt utaztunk; fán ülő madár észre ve vén bennünket, elkezdett 
dalolni, és most nem tudjuk, hogy kettőnk közül melyiknek dalolt.* 
Miután így beszélt, nagy tisztelettel meghajtotta magát. A biró 
erre felvetette fejét és nagy hangon a következő szavakat m ondta: 
«Urak, sem neked nem dalolt, sem annak, hanem nekem dalolt.* 
Miután ezt az ítéletet kimondotta, elbocsátotta őket.

Érdekes még ez adomán kívül sok más is, melyet már Köhler 
német és egyéb adomákkal összehasonlított. Igen sokat lehet 
találni, mely magyar adomáink közt is feltalálható. Ilyen nevezetes 
a 49. számú Na<?r-eddinnél, a mely így szól: Egykor a kodsa fára 
mászott és azt az ágat, melyen ült, vágta. Arra megy valaki és fel
kiált: «Hej, te ember, mit csinálsz? Mindjárt leesel, a m int az ág 
keresztül lesz vágva.* A kodsa rá sem hederített, tovább vágta az 
ágat és nemsokára leesett. Azonnal felugrott, amaz ember után 
szaladt és így szólt hozzá: «Hej, te ember, te tudtad, hogy le fogok 
esni, te bizonyosan azt is tudod, hogy mikor halok meg,» és meg
ragadta az embert. Az nem szabadulhatott, míg végre így szólt: 
«Rakd meg jól szamaradat és hajtsd dombnak; a hol először — 
sóhajt, ott lelked fele elszáll, a hol másodszor, ott végkép elrepül 
lelked és semmi sem marad meg benned.* A kodsa úgy tett és
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dvátringiká (a koldusbarátok harminczketteje, t. i. története) egy 
meséje is így szól, némi eltéréssel. Az elákapurai ostoba barát, 
Dandaka, ugyanis azonnal ott marad, a hogy az ággal leesik, és 
azt hiszi, hogy meghalt, mert megjövendölték azon menők, hogy 
le fog esni és meghalni. A többi barát felveszi és keresztútnál nem 
tud merre menni. A megholt megmondja, hogy ő életében mindig 
balra tartott. Már el akarják égetni, mikor más emberek végre 
nagy nehezen felvilágosítják őket, hogy az nem halt meg, habár 
erősítgeti is és habár nem is szokott hazudni. A barátokat kineve
tik, az a vége. Hasonlóan kezdődik, de egész máskép végződik a 
következő tamul mese. A Paramasta egy tanítványa jár úgy, mint 
Dandaka és aztán megkérdezi azt a brahmant, a ki figyelmeztette, 
hogy mikor hal meg tanítója. A brabman azt mondja, a mi épen 
eszébe jut: «Ha az embernek az a része, melyen ülni szokott, 
hideg, az a halál jele.* Erre az adoma egész másképen folyik 
tovább, mint az előbbiek. Hasonló mese van a litvánban, a mely
ben a seprőkötő a kereskedő intése után leesik a fáról, bár nem 
azt az ágat vágta, a melyen ült. Köhler ebben egész helyesen két 
különböző mese contaminatiójának nyomát látja; a seprőkötőt 
ugyanis később ravasz ficzkónak tünteti fel az adoma, a ki miután 
a kereskedő tréfás jóslata szerint, mely megint a lován fordul meg, 
megholtnak képzeli magát és más azon menő gazdag kereskedőktől 
kocsijokra téteti magát, egy korcsmában többfélekép rászedi e 
kereskedőket. A mese tehát nem tüntethette fel már eleinte osto-
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hozzon neki eledelt, mert nagyon éhes, pedig mint halott csak 
nem mehet haza. Erre a fiatal ember megvigasztalódva megy 
tovább, hogy íme ez is sokkal ostobább, mint az ő rokonsága. Ez 
adomában már szinte erkölcsi tanulság is van, hogy nem kell az 
embernek sorsa ellen zúgolódnia, még ha az is a nyomora, hogy 
ostobák veszik körül. Végre szinte felesleges megjegyeznem, hogy 
magyar adoma is van ilyen. Emlékszem, hogy gyerekkoromban 
hallottam ilyet, a melyben azonban nem volt határozottan meg
mondva, hogy hítták a hőst, hol történt a dolog; csak úgy átalá- 
nosságban, mint a szász és litván adomában. Psedagogiai tekintet 
miatt a ló hármat botlott. Azt hiszem, mások is hallották, legalább 
olyanok, a kik túl a Dunán nevelkedtek.

Czigányadománkkal egyenlő az 5. szám ú: Egykor éjjel úgy 
tetszett álmában a kodsának, hogy valaki kilencz akcsát ad neki. 
«Istenem !» így kiáltott fel, «add, hogy tíz legyen belőle!* Aztán 
megint: «Add, hogy tizenkilencz legyen!# Erre felébredt, és mikor 
látta, hogy semmi sincs a kezében, hamar behúnyta szemét és 
kinyújtva kezét, így szólt: «No hát uram isten, nem bánom, legyen 
csak kilencz akcsa!»

A sok érdekes összehasonlítást, melyet Köhler czikkében 
találhatni, mind nagyon érdemes volna itt közölni és a megfelelő 
magyar vagy czigány adomákkal megtoldani; azonban terem  nem 
engedi. Csupán mint antisemitát akarom a kodsát még bemutatni, 
aztán néhány, nézetem szerint, tősgyökeres török adomával végzem 
soraimat.

Az 54. (56.) adoma így szól: Midőn Nacr-eddin efendi egykor 
Aksehrben sétálni ment, így kiáltott fel: «Istenem, bárcsak ezer 
aranyat adnál; de ha csak egy híja volna is, nem fogadnám el.* 
A kodsa szomszédja zsidó volt. Mikor ez a zsidó ezt hallotta, pró
bára akarta a kodsát tenni, kilenczszáz kilenczven kilencz aranyat 
tett zacskóba es a kodsa kéményén át bedobta. Mikor ez a zacskót 
meg a pénzt észrevette, így szó lt: «Az isten meghallgatta imádsá
gomat !» Azzal kibontotta a zacskót és megolvasta az aranyokat. 
Mikor észrevette, hogy egy a hija, így szólt: «A ki ezeket adta, 
még azt az egyet is meg fogja adni.# Azzal eltette a pénzt. A zsidó 
azalatt nyugtalankodni kezdett, oda megy, kopogtat a kodsa ajtaján 
és így szól: «Jó reggelt, kodsa efendi; add vissza aranyaimat*. 
A kodsa felel: ((Megbolondultál, kereskedő? Én az úristentől kér
tem aranyat, az adott: hogy dobhattad volna te a pénzt ide?»
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a vállamon.» A zsidó hoz neki bekecset is. Erre mind a ketten 
felkerekednek és a törvényszék épületében a bíró úr elé lépnek. 
A zsidó a bíró kérdésére így szólt: «Ez az ember annyi aranyat 
vett el tőlem és most tagadja.# A bíró úr a kodsára tekint és az így 
szól: «0 h uram, mindig azon kértem istent, hogy ezer aranyat 
adjon, és íme adott, azonban egygyel kevesebbet; mindamellett 
azt mondtam, hogy a ki annyi aranyat adott, még azt az egyet is 
meg fogja adni és azzal elfogadtam a pénzt. De ez a zsidó, oh 
uram, még utoljára testemről ezt a bekecset és azt az összvért, 
melyen jöttem, szintén magának fogja követelni.# A mint így 
beszélt, a zsidó felkiáltott: «Uram, persze, hogy ez is mind az 
enyém!» «Micsoda zsidó fogások ezek!» kiáltott a bíró és miután 
ezt fejbe verette és a törvényszék épületéből kidobatta, a kodsa a 
bekecscsel és az összvérrel haza tért. A keleti igazságszolgáltatást 
is épen úgy világítja meg ez az adoma, mint a madárfüttyről szóló. 
Köhler ez adoma végével a Grimm-féle «Der gute Handel# czímű 
mese végét, továbbá a Sabadino delli Arienti 20. és a Timoneda 18. 
novelláját hasonlítja össze.

Mokány Bérezi stílusában vannak a következők. Egykor a 
kodsa fekete ruhában járt. Mikor az emberek látták, kérdezték:
«Kinek halála miatt öltöztél fekete ruhába?# A kodsa így felelt: 
‘Fiam apja halt meg, azért gyászolok.# Históriai adoma a követ
kező. Mikor a kodsát legelőször vezették Timur, a világhódító, elé, 
és az megkérdezte, hogy kicsoda, a kodsa bolondos önteltséggel
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daní?* A gyülekezet így felelt: «Nem, uram, nem tudjuk*. *Ob, 
ha nem tudjátok,* folytatá a kodsa, «hát mit mondjak?* Azzal ott 
hagyta a szószéket. Máskor megint így szólt a szószékről : «Ti 
igazhívők, tudjátok, mit akarok nektek mondani?* Erre azt m ond
ták, hogy: « Tudjuk*. A kodsa pedig így szólt: «No, ha tudjátok, 
hát minek mondjam meg?* és azzal megint ott hagyta Őket. A gyü
lekezet elbámult, de aztán elhatározta, hogy ha megint így tesz a 
kodsa, néhányan azt mondják, hogy: tudjuk, mások meg azt, hogy: 
nem tudjuk. Nemsokára megint csak ezt kérdezte a kodsa a  szó
székről: «Testvéreim, tudjátok-e, mit fogok nektek m ondani?* 
Erre az összebeszélés szerint némelyek azt mondták: «Tudjuk», 
mások meg azt, hogy: «Nem tudjuk*. A kodsa pedig feleié: *No, 
jó ; hát azok, a kik tudják, mondják meg azoknak, a kik nem 
tudják*.

Egykor a kodsa efendi) isten legyen neki irgalmas, K onijaba 
(a régi Iconium) ment és ott csemegeárus boltjába lépett. E  szóval 
•isten nevében* (a. m. nálunk: jó étvágyat kívánok) neki állt a 
sok édességet felfalni. A csemegeárus felkiáltott: «Ember, m it csi
nálsz?* és elkezdte ütni. A kodsa pedig így szólt: «Hej, be szép 
város ez a Konija, hol az embert verik és a mellett csemegével 
e te tik !»

D r. P ozdeb  K á r o ly .
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Martial. VIII. 10.

Bassus tízezerért vásárolt tyrusi kelmét.
Ebben a vásárban jó nyeresége vala.

«Hát olyan olcsóan vásárolt ?» kérdezesz engem.
Nem, de az árát ő meg nem adandja soha. P. T. E.

1. v. 10000 t. i. sestertius, a mi pénzünk szeriot 1087*6 forint, 
tyruei azaz: bíbor.

A r c h i l o c h o s  15 . s z .

Munka szerez mindent s a gyakorlat tészen okossá.
P. T. E.


