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Z .  T ó t h  C s a b a  ( P é c s ) :   

Az Orhoni Feliratok. Vilhelm Thomsen 
dán fordításának (1922) E. Denison 

Ross által készített angol változata 

(1930) nyomán 
 

 

A Második Kök Türk Kaganátus (682-744) uralkodói, Kül tegin (684-731) és bátyja, Bilge 

(Bölcs) kagán (683-734) tiszteletére két emlékművet állítottak a „kék” türkök 732 táján, a kö-

zép-mongóliai Orhon-folyó völgyében lévő fővárosuktól (későbbi ujgur nevén Ordu Balik, 

mongol Karabalgaszun) kb. 15 km-re északkeletre, a Kosó Caidam tó közelében (ld. függelék). 

A nagy, faragott kőtömbök két kőteknős hátán nyugodtak, melyek még a helyükön vannak, a 

sztélék azonban jórészt ledőltek, széttörtek az idők során, de a három oldalukra vésett hosszú 

ótörök rovásírásos feliratok még olvashatók voltak 1890-ben, amikor a Heikel-féle finn expe-

díció felfedezte őket (fenti kép1). A sztélék nyugati oldalára kínai feliratokat véstek nagy mű-

gonddal, melyek tartalma teljesen különbözik az ótörök feliratoktól,2 viszont a rovásírásos fel-

iratok, melyeket valószínűleg szintén a kínai kőfaragók készítettek, kevésbé kidolgozottak. 

 1896-ban a koppenhágai professzor, Vilhelm Thomsen kiadta az ótörök rovásfeliratok 

első megfejtését és fordítását franciául,3 ami nagy jelentőségű volt az ótörök történelem megis-

merése szempontjából. Thomsen 1922-ben kiadta a feliratok teljesen új fordítását dán nyelven4, 

mivel a nyelvészeti, történeti kutatásai időközben új fényt vetettek a szövegekre, majd ennek 

nyomán megjelentek 1924-ben a német5, és 1930-ban az angol kiadások6. Noha az Orhoni Fel-

iratok nagyrészt már megjelentek magyarul,7 de most az 1930-as angol fordítás alapján – melyet 

korábban ismertünk meg, mint a magyar fordítást – közreadjuk a Kül tegin és az ezzel majdnem 

teljesen megegyező Bilge kagán feliratokat is, a rovásjelek török átiratával és a nekünk fonto-

sabb nevek rovásos eredetijével együtt, hiszen e feliratokon a honfoglaló hétmagyarok (Anon. 

„dentumogeri”) feltehetően öt, csatlakozott ogur törzsének keleti rokonairól, a türkök ellen vi-

tézül harcoló tokuz-, azaz kilenc-oguzokról és a későbbi győztes ujgurokról kapunk „első 
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kézből” híreket, valamint a „tíz nyílnak” nevezett nyugati türkökről, és úgy tűnik, egyéb forrá-

sok fényében is, hogy a székelyek s mellettük a csik nép, illetve az avarok keleti utódairól, noha 

e nevekkel kapcsolatban felmerülhetnek a kínai kőfaragók betűhibái, némi azonosítási nehéz-

ségek.8 
1 Inscriptions de l’Orkhon, Helsingfors, 1892. http://dsr.nii.ac.jp 0149, Tab. 19. 
2 Vö. az ujgur kori III. sztélé kínai feliratairól G. Schlegel: Die chinesische Inschrift auf dem Uigurischen Denkmal 

in Kara Balgassun, 1896., a manicheizmus felvételéről is, www.archive.org 
3 Déchiffrement des inscriptions de l’Orkhon et de l’Iénisséi, notice préliminaire. Bulletin de l’Académie Royale 

des Sciences et des Lettres de Danemark. Copenhague 1893, 285-299., és Helsingfors, 1896. www.archive.org 
4 Gammel-tyrkiske indskrifter fra Mongoliet, i oversoettelse og med indledning. Samlede Afhandlinger III, Køben-

haven 1922, 465-516. 
5 Alttürkische Inschriften aus der Mongolei, in Übersetzung und mit Einleitung, trans. H. H. Schaeder, ZDMG 

(Zeitschrift der Deutschen Morganländische Gesellschaft), Neue Folge,  III. 1924, 121-175., névmagyará-

zattal. 
6 The Orkhon Inscriptions, being a Translation of Professor Vilhelm Thomsen’s final Danish rendering by E. 

Denison Ross, Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, Vol. 5, No. 4 (1930), pp. 861-

876, Cambridge University Press, http://www.jstor.org/stable/607024. 
7 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról, szerk. Györffy Gy., 1986, 3. kiadás, ld. még Nagy Géza: A székely 

írás eredete, Ethnographia, 6, 1895, 269-276, Sebestyén Gy.: Rovás és rovásírás, 7. rész, Ethnographia 15, 1904, 

290-305, uő: A magyar rovásírás hiteles emlékei, Bp., 1915, 151-154., és Györffy-Harmatta: Rovásírásunk az 

eurázsiai írásfejlődés tükrében, in Honfoglalás és nyelvészet, Bp., 1996. Vö. L. Šmahelová: Kül-Tegin monument. 

Turkic Khaganate and research of the First Czechoslovak-Mongolian expedition in Khöshöö Tsaidam 1958, Ká-

roly Egyetem, Prága, 2014. Az Ulaan-baatartól kb. 60 km-re keletre talált Tonjukuk-sztélé feliratának forráskiadá-

sai: Klementz 1897, Radloff 1898, és Volker Rybatzki: Die Toñuquq-Inschrift, Szeged, 1997, átirattal, német for-

dítással, névmagyarázattal (on oq, tíz nyíl nép a 19, 30, 32, 33, 41, 42, 43. sorokban), ld. még Tonyukuk Memorial 

Center, www.bitig.org. 
8 Ld. a magyar fordító jegyzeteit. 

Megj.: a kerek zárójelek a pontokkal a felirat kisebb-nagyobb hiányait és a lehetséges pótláso-

kat mutatják. A szögletes zárójelekben a magyar fordító kiegészítéseit közöljük. A török szavak 

és nevek esetében az angol fordító nem különböztette meg a q, j (dzsé) hangokat az i vagy a k, 

g (dzsí) hangoktól, továbbá ch = fonetikus magyar cs, az sh = s, ä = zárt e. Thomsen fordítása 

párhuzamosan közli az I. (Kül tegin) és a II. (Bilge kagán) sztélé feliratait. 
 

Az I. és II. sztélé feliratainak fordítása 

I. (Kül tegin) sztélé déli oldala (I S), II. (Bilge kagán) sztélé északi ol-

dala (II N) 

 

 

 

 

I S 1  Én, a Menny isteni szülötte, a Türk Bilge [Bölcs] kagán , felemeltettem trónomra. 

 Halljátok szavaim [szabimin] elejétől a végéig, elsőként és mindenekelőtt Ti, öcséim, test-

vérem és nővérem fiai, és ifjú hercegek, és azután Ti, mindnyájan, rokonaim és népem, Ti, 

sadapit-bégek jobb oldalon, és Ti, tarkat [tárkány] és bujruk  bé-

gek bal oldalon, Otuz (harminc) Tatár bégek és a 

http://dsr.nii.ac.jp/
http://www.archive.org/
http://www.archive.org/
http://www.jstor.org/stable/607024
http://www.bitig.org/
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I S 2  Tokuz (kilenc) Oguzok bégjei és népei [bodun = klán, nemzetség]! Fi-

gyeljetek jól szavaimra, hajtsátok ide füleiteket! Kelet [ilgärü] felé, a napkelte felé, Dél 

[birgärü] felé, a nap delelője felé,  
 

 

II N 2  Nyugat [kurigärü] felé, a napnyugta felé, Észak [jirgärü] felé, az éjfél felé, halljon engem 

minden nép e birodalomban, 
 

 

I S 3  minden nép, kit magam köré rendeztem. Amíg csak türk kagán uralkodik az Ötüken-

hegyek erdőin [orhoni székhelynél, ahol korábban a hsziungnuk nagyfejedelme is lakott, ld. 

Hist. of Civilizations of Central Asia, vol. 2., 146-164, Nomads in Eastern Central Asia – 

Z.T.Cs.], elkerüli a királyságot minden gonoszság és betegség. Keleten hadjáratokat vezet-

tem egészen a Shantung-síkságig, és majdnem elértem  
 

 

II N 3  a tengert; Délen hadjáratot vezettem egészen a Tokuz-Ersinig (?)  
 

 

 

 

I S 4  és majdnem elértem Tibetet; Nyugaton hadjáratot vezettem Jencsü-ügüzig [Gyöngy-fo-

lyó], egészen a Temir-kapigig [Vaskapu, egy sziklaszoros Szamarkand és Balh között, ld. ná-

lunk a Dömörkapu neveket]; Északon hadjáratot vezettem egészen a Jir-Bajirku országáig. 

Mindezekre a földekre én vezettem [a türköket]. Az Ötüken-hegy erdejét nem bírja [ide-

gen] úr; az Ötüken-hegy erdeje az a hely, ahonnan a királyságot egyben tartjuk. 
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I S 5  Míg itt uralkodtam, békét teremtettem a kínai [tabgacs] néppel. 
 

 

 

II N 4  A kínai nép, amely bőséggel ad aranyat, ezüstöt, kölest (?), és selymet (?), mindig hízelgő 

szavakat [szücsig szabin] használt, és gazdagsággal csábított. Miközben behálózták hízelgő 

szavaikkal és csábító gazdagságukkal, közelebb vonták magukhoz a távollakó népeket. De 

amikor ezek letelepedtek 
 

 

I S 6  a közelükben, megismerték a kínaiak ravaszságát. A jó és okos emberek, a jó és erős 

emberek azonban nem rendültek meg; és ha valaki el is pártolt tőlünk, nem sikerült tévútra 

vezetniük a józanokat a rokonsága vagy népe körében. 
 

 

 

II N 5  De sokan közületek, Türk nép hagyták magukat kelepcébe csalni a hízelgő beszédük és 

csábító gazdagságuk által, és romlásba jutottatok. Amikor néhányan közületek, Türk nép, 

azt mondták: 
 

 

 

 

I S 7  „Letelepedem délen, de nem a Csugaj-hegy erdejében, hanem a síkságon,” akkor a go-

nosz emberek bátorították ezeket közöttetek, Türk nép, efféle bölcsességgel: „Ha messze 

vannak, rossz ajándékot adnak, amikor közel vannak, jó ajándékot adnak.” Így sürgették 
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ezek őket. A bolond embereket megfogták ezek a szavak, és lementek a szomszédságukba, 

miáltal sokan közületek pusztulásra jutottak. 
 

 

 

 

II N 6  „Ha te azután tovább mégy arra a földre, ó, Türk nemzet, te pusztulásra jutsz; de ha az 

Ötüken földjén maradsz, és karavánokat küldesz ki, sosem szenvedsz szükséget. Ha az Ötü-

ken hegyi erdőségben maradsz, örökké megtartod a királyságot, ó, Türk nemzet, és jól le-

szel táplálva. 
 

 

I S 8  Amikor éhes vagy, nem emlékszel, hogy mi a bőség; de ha egyszer jóllaksz, nem gondolsz 

az éhségre.” 
 

 

 

 

II N 7  Ha nem figyelmezel a kagánod szavaira, őreá, aki olyan, mint az értelem közöttetek, és 

a lábadra állított téged, vándorolhattok helyről-helyre, mind sóvároghattok és szükséget 

fogtok szenvedni. Azok, akik közületek lemaradnak, mind mehetnek helyről-helyre, életből 

a halálba. A Menny akaratából, és fenséges hívásából kagán lettem. Miután kagán lettem, 
 

 

 

 

I S 10  összegyűjtöttem az egész szánnivaló népet; a szegényeket gazdaggá tettem, a számban 

kicsi népet naggyá tettem. Szavaim nem igaztalanok. 
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II N 8  Türk bégek és népek, figyelmezzetek ide! Ide írtam, ó, Türk nép, hogyan óvhatod meg a 

királyságot, s hogy felbomlasz, amikor hűtlenné válsz. Mindent, amit mondani akarok nek-

tek, 
 

 

 

 

 

I S 11  ideírtam, erre az emlékműre [bengü taska, szó szerint: örökkévaló kőre]. Fogadjátok 

meg szavaim, Ti, Türk nép, és bégek, akik most éltek, Ti, bégek, akik most engedelmesked-

tek a trónnak, és valóban megtaláljátok a reményeiteket. Kifaragtattam az emlékkövet. A 

kínai császártól [tabgacs kagan] kértem művészeket, hogy dolgozzanak rajta. 
 

 

I S 12  Kérésemet nem tagadták meg. Elküldték a kínai császár udvari festőit. Megparancsoltam 

nekik, hogy állítsanak fel egy külön [kiváló?] csarnokot, és készítsenek kívül-belül különböző 

[nagyszerű?] festményeket. Kifaragtattam a követ; ami a szívemben volt, megjelenítettem 

(leírattam . . .) Lássátok ezt (. . . .) mindannyian, egészen a nap (-keltéig? -nyugtáig?), és a 

Tíz Nyíl fiak  [on oq oglinga].1  

1 Meg kell jegyezni, hogy az o.n.q szócskát, melyet Thomsen, Radloff nyomán eredetileg unuq = szeretett 
alakban fordított, a dán fordításban on oq alakban adja vissza és Tíz Nyílnak fordítja. [ld.  ford. jegyz. — 
Z.T.Cs.] 

 

 

I S 13  Felállíttattam az emlékkövet azoknak (?), akik visszavonultak [a téli szállásra?], vagy a 

terméketlen helyekről a füves pusztákra mennek, kifaragtattam ezt az emlékkövet egy ter-

méketlen helyen, és ezt írtam. Ha látod ezt, sokat tudhatsz; ezt a követ én (. . . .). Az, aki ezt 

a feliratot írta, az ő [a kagán] nővérének fia, Jolig tegin. 
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A keleti oldal (I és II E) 
 

 

 

I E 1  Amikor a kék ég [kök tengri] fent, és a sötét föld [jagiz jir] lent készült,akkor készültek a 

kettő között az emberek fiai. Az emberek fiai fölé emelkedtek [mint uralkodók], az elődök, 

Bumin kagán [551-552, utódai a keleti kagánok] és Istemi kagán [554-576, utódai a nyugati 

kagánok; ld. Silzibul a perzsa forrásokban, Dizabul, Ziebel a bizánciaknál, Menandros, The-

ophanes műveiben], 
 

 

I E 2  és kormányozták és igazgatták a Türk népek királyságait és közösségét. A világ négy szeg-

letének minden [népe] ellenséges volt velük; de ők háborúkat viseltek ellenük és legyőztek 

minden népet a világ négy szegletében, hogy békében legyenek, és meghajtsák a fejüket 

és térdüket. Kelet felé letelepedtek egészen a  
 

 

II E 4  Kadirkan hegyi erdőségig, Nyugatra egészen a Temir-kapigig. 
 

 

 

 

I E 3  Ilyen nagy távolságok felett uralkodtak [Kelet és Nyugat?] két [vége] között, rendet hozva 

a kék Türköknek [kök Türk], akiknek nem volt uruk és semmilyen törzsi [szervezetük]. Ők 

bölcs kagánok voltak, erős szívűek; a bujrukjaik is bölcsek voltak, erős szívűek. Mind a bé-

gek, mind a nép egységes volt. 
 

 

I E 4  Ezért tudták kormányozni ezt a nagy birodalmat, rendet vinni a közösség életébe. Sorsuk 

meg volt szabva, így meghaltak. A temetési szertartásukon részt vettek a gyászban 
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II E 5  és eljöttek napkeletről a távoli Bökli nemzet, a Kínai, a Tibeti, (A)parpurim 

 [„avarjaim”? Ld. ford. jegyz. – Z.T.Cs.], a Kirgiz, az Ücs [három] Kurikánok, 

az Otuz [harminc] Tatárok, a Kitájok, Tatabi, nagyon sok nemzet jött, hogy részt vegyenek 

a gyászszertartáson. Ilyen kiváló kagánok voltak. Utánuk 
 

 

 

I E 5  a fiatalabb fivéreik lettek kagánok, és a fiaik lettek kagánok; de a fiatalabb fivérek nem 

olyanok voltak, mint az idősebbek, 
 

 

 

II E 6  a fiak nem olyanok, mint az apák. Tehetetlen kagánok kerültek a trónra, rossz kagánok; 

a bujrukjaik hasonlóképpen tehetetlenek voltak és rosszak. 
 

 

 

 

I E 6  És a harmónia hiánya miatt a bégek és a nép között, és a kínaiak ravaszsága és ügyessége 

és ármánykodásai miatt, és amiatt, hogy a fiatalabb és idősebb fivérek egymás ellen áská-

lódtak, és ellentétet szítottak a bégek és a nép között, 
 

 

II E 7  így a (Türk nép régi birodalmát) a megsemmisülésbe taszították, 
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I E 7  és pusztulást hoztak a törvényes kagánokra. A bégek fiai [beglik uri ogli] a kínai nép 

lekötelezettjei lettek, tiszta leányaik a szolgáikká váltak. A Türk bégek eldobták Türk nevü-

ket [címüket?] és kínai neveket [címeket?] vettek fel a kínai bégektől, és 
 

 

I E 8  a kínai császárnak engedelmeskedtek, és szolgáltak neki ötven éven át. 
 

 

 

II E 8   Érte viseltek háborút Keleten, a napkelet felé, egészen Bökli kagánig, és Nyugatra vo-

nultak egészen a Temir-kapigig; a kínai császárnak hódítottak meg 
 

 

 

 

I E 9  királyságokat és szereztek hatalmat. A Türkök egész köznépe [türk kara kamig] így be-

szélt: „Nemzet voltam és saját királyságom volt; hol van most a királyságom? Kinek vívtam 

meg a királyságokat?” mondták. „Nép voltam, melynek saját kagánja volt; hol van a kagá-

nom? 
 

 

II E 9  Milyen kagánt szolgálok?” – mondták. E bölcsességet szólva felkeltek a kínai császár 

ellen; 
 

 

 

 

I E  10 de mivel nem tudták rendbeszedni magukat és nem gondolkodtak helyesen, ismét alá-

vetették őket. Nem csak hogy nem adtak segítséget [nekünk], hanem azt [is] mondták: 
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„Hagyjuk [inkább] pusztulni a Türk népet és gyökerestül kitépni”; és a pusztulásra adták 

magukat. 
 

 

II E 10  De a Türk Menny fent, és a Türk szent 
 

 

 

 

I E 11  Jir-szub a következőt tette: hogy a Türkök ismét nép legyenek, felemelték apámat, El-

teris kagánt, és anyámat, Elbilga katunt, akiket támogatott a Mennyek Magassága. Apám, 

a kagán maga mellé vett tizenhét férfit [jiti jigirmi]. 
 

 

 

I E 12  Amikor az emberek meghallották a híreket, hogy elindult [Kína felé], azok, akik a vá-

rosokban voltak, kimentek, és azok, akik a hegyeken voltak, lejöttek hozzájuk, és amikor 
 

 

II E 11  összegyűltek, hetvenen voltak [jitmiser]. Mivel a Menny erőt adott nekik, apám, a kagán 

serege olyan volt, mint a farkasoké [böriteg], és ellenségeik mint a juhok [kojteg]. Bejárva 

Keletet és Nyugatot, összegyűjtötte az embereket, 
 

 

I E 13  és összesen már hétszázan voltak [jiti jüzer]. Amikor együtt volt ez a hétszáz ember, 

elrendezte őket, összhangban az ősatyáim rendelkezéseivel, és az emberek, akik elvesztet-

ték a birodalmukat és kagánjukat, és  
 

 

II E 12  szolgává és szolganővé lettek, az emberek, akiknek Türk intézményeik odavoltak, most 

szivet, értelmet kaptak [apámtól a kagántól] 
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I E 14.  Rendet tett a Tölis népeknél és a Tardus népeknél, és adott nekik jabgut és sadot 

[ld. ford. jegyz. – Z.T.Cs.]. Délen a kínai nép volt az ellenségünk, észa-

kon Baz kagán és a Tokuz (kilenc) Oguz nép, a Kirgizek, Kurikánok, Otuz (harminc) Tatárok, 

Kitájok 
 

 

 

I E 15  és a Tatabis, ezek ellenségesek voltak velünk; mindezekkel [harcolt?] apám, a kagán. 

Negyvenhétszer ment hadjáratra, és húszszor harcolt. 
 

 

II E 13  A Menny akaratából egy királyságot teremtettünk a királyságaikból, és egy kagánt a 

kagánjaik fölé; kagánjaik megbékéltek, és meghajtották a fejüket és térdüket. Miután 
 

 

I E 16  [a kagánunk] egy ilyen nagy királyságot és ilyen nagy hatalmat teremtett, meghalt. 

Apám, a kagán sírjára felállítottuk Baz kagan első balbal-ját.2 Így apám testvére a kagán 

átvette a kormányzást. Felemeltetett a trónra apám testvére, a kagán, és újjászervezte a  

 2 Türk szokás volt, hogy köveket állítottak egy elhunyt fejedelem sírja köré, mindegyik kő egy ellenséget 

jelentett, akit megölt az életében. Ezeket a köveket nevezték balbal-oknak [ld. ford. jegyz. – Z.T.Cs.] 
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I E 17  Türk népet, és lábára állította; a szegényt gazdaggá tette, a keveseket számosakká. 

Amikor apám testvére, a kagán felemeltetett a trónra, én magam sad lettem a Tardus nép 

felett. Apám testvérével, a kagánnal együtt elfoglaltam a területet kelet felé, egészen a 

Zöld folyóig [Jasil-ügüz] és a Shantung-síkságig; nyugat felé hadjáratokat vezettünk egészen 

a Temir-kapigig; egészen a Kirgiz földekig, Kögmenen [Szaján] túl hadjáratokat vezettünk. 
 

 

 

I E 18  Együtt huszonöt hadjáratot vezettünk, és tizenháromszor harcoltunk. Királyságot alkot-

tunk a királyságokból, egy kagán lett a sok kagánból; meghajtották 

 

 

II E 16  a térdüket és fejüket. A Türgis kagán a Türkjeim, a nép közül való volt. 
 

 

 

 

I E 19  A bolondsága miatt, és mivel tele volt tévedéssel mifelőlünk, megölték őt és a bujrukjait, 

bégjeit is. A Tíz Nyíl népe  [on oq] veszedelembe esett. S hogy a föld, melyet ős-

atyáink kormányoztak, ne legyen úr nélkül, rendbeszedtük a népet, mely számban csekély 

volt (. . . . .) 
 

 

I E 20  aki Bars bég volt; kagáni címet adtunk neki, és  
 

 

 

 

II E 17  hozzá adtuk feleségül a hercegnőt, a húgomat. De ezek [Tíz Nyíl népe?] hűtlenek voltak, 

a kagánt megölték, és a nép szolga lett és szolganő. Hogy a Kögmen föld ne maradjon úr 

nélkül, jöttünk, és rendbeszedtük a Kirgiz népet, és harcoltunk, de 
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I E 21  visszaadtuk nekik (a függetlenségüket?). Így egészen a Kadirkan hegyi erdőség másik 

oldaláig, Keleten, hagytuk élni a népet, és megszerveztük őket; egészen Kengü-tárkányig 

[tarmanka] Nyugaton, hagytuk 
 

 

 

II E 18  a Türk népet élni, és megszerveztük őket. Abban az időben a szolgáknak szolgáik voltak, 

és a szolganőknek szolganőik; a fiatalabb testvér semmit sem tudott az idősebbről [nem 

voltak ellenségesek], a fiak nem tudtak semmi apjukról. Ilyen nagy volt a királyság és az 

uralom, melyet megalapítottunk és megszerveztünk. De Ti, Türk és Oguz bégek, 
 

 

II E 19  és a nép, figyelmezzetek ide! Zuhanjon le az ég arra, és nyíljon meg a föld az alatt, aki 

lerombolja a királyságotokat és hatalmatokat! 
 

 

 

 

I E 23  Türk népek! Féljetek és szálljatok magatokba! Ti magatok voltatok tévedésben és cse-

lekedtetek gyáván a bölcs kagánotok irányában, aki az engedelmességetek által felemelke-

dett, és egy jó birodalomba vezetett benneteket, amely szabad és független lett. Honnan 

jöttek a fegyveresek és a szakadás? Honnan jöttek a lándzsahordó férfiak és a terhek? Ti, a 

nép, a szent Ötüken hegyi erdőségből, ti magatok voltatok, 
 

 

I E 24  akik így tettetek! Néhányan közületek nyugatra mentek, mások kelet felé; 
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II E 20  de azokon a földeken, amerre mentetek, csupán azt értétek el, hogy patakokban folyt 

a véretek és halomban álltak a csontjaitok. Bégjeitek fiai [beglik uri oglin] szolgák lettek, 

tiszta leányaitok szolganők. Bolondságotok és gyávaságotok miatt atyám testvére, a kagán 

meghalt. 
 

 

 

 

I E 25  Elsőként a Kirgiz kagán balbalját emeltem fel. A Menny, amely nem rontja le a Türk nép 

nevét és jóhírét, felemelte apámat, a kagánt, és anyámat, a katunt; 
 

 

II E 21  a Menny, amely nekik adta a királyságot, ugyanez a Menny, amely nem rontja le a Türk 

nép nevét 
 

 

 

 

I E 26  és jóhírét, most engem tett kagánná. Egy nem-virágzó nép felett lettem uralkodó; egy 

nép uralkodója lettem, amely belül élelem híjával, kívül öltözet híjával van, egy nyomorult 

és gyenge népé. Együtt ifjabb fivéremmel, 
 

 

II E 22  Kül teginnel, ezzel törődtem. Így ennek a népnek a neve és híre, melyet apám, és apám 

testvére kivívott, 
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I E 27  nem romolt meg, mert a Türk népnek hála, nem aludtam éjjel, és nem pihentem nappal. 

Ifjabb fivéremmel, Kül teginnel együtt, és a két saddal küszködtem halálig. Ezáltal a népet 

megmentettem attól, hogy olyan legyen, mint a tűz és a víz [békétlen, széthúzó] 
 

 

I E 28  (Miután trónra emeltettem, mint kagán?) azok a népek, akik 
 

 

 

II E 23  messze mentek, most visszatértek, halódva, lovak nélkül, ruházat nélkül. Ezt a népet 

talpra állíthattam, és tizenkét hadjáratot vezettem nagy seregekkel, Észak felé az Oguz nép 

ellen, Keletre a Kitaj és Tatabi népek ellen, Délre a kínaiak ellen, és harcoltam (többször). 
 

 

 

I E 29  A Menny akaratából, és mert igazán tettem érte, a halódó népet visszahoztam az életbe; 

a mezítelen népet felöltöztettem, 
 

 

II E 24  a szegény népet gazdaggá tettem, a csekély népet számossá tettem. Magasabbra emel-

tem más királyokat és kagánokat. 
 

 

 

 

I E 30  Minden népet a világ négy szegletében megbékéltettem és véget vetettem az ellensé-

geskedéseknek; ezek mind engedelmeskednek és engem szolgának. Miután mindezt meg-

tettem a királyság hatalmáért, testvérem, Kül tegin meghalt a sors rendeléséből. Apám, a 

kagán halálakor a testvérem, Kül tegin 
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I E 31  hét éves volt. A testvérem, Kül tegin (tíz éves korában?) férfinevet kapott [befogadták 

a felnőttek közé], anyám, a katun örömére, aki olyan, mint Umaj.3 Tizenhat évesen felnőtt, 

követve apám testvérét, a kagánt, a királyságban és a hatalomban; hadjáratot vezettünk az 

Alti (hat) Csub (?) és a Szogdok ellen, és legyőztük őket. A kínai 

 3 Gyerekek védőszellemének neve. 

 

 

 

I E 32  Ong tutuk öt(-ven ezres sereggel jött és harcoltunk). Kül tegin rohammal támadott a 

gyalogosokkal, és foglyul ejtette tutukot a lándzsásokkal, és a fegyvereseket a kagánhoz 

vitte. Ezt a sereget megsemmisítettük. Amikor (Kül tegin) huszonegy éves volt harcoltunk 

Csacsa szengün ellen. Először (Kül tegin támadott?) Tadik csúr (?) szürke [lován; 
 

 

I E 33  ez a ló] elpusztult ekkor. Másodszor támadott az Isbara Jamtar  [vö. 

óiráni aszpa, perzsa sawar = ’ló, lovas’, vö. Györffy-Harmatta i.m. 149, hun-türk feliraton 

s/sh.p.r rovás, É.-Kaukázus, 4. sz. vége] szürke lován; ez a ló elpusztult ekkor. Harmadszor 

támadott a Jeginsilig bég pej lován, Kedimligen; ez a ló elpusztult ekkor. Páncélját és hold-

gyémánt (jáde vértjét, sisakját?) átütötte több mint száz nyíl [okun], 
 

 

I E 34  de egyik sem tett kárt [a páncél-] lemezekben vagy a fejében (. . . .) emlékezzetek a 

támadásukra [-ára?], Türk bégek. A sereget itt megsemmisítettük. Azután a Jir-Bajirkuk let-

tek az ellenségeink, Ulug [nagy] irken alatt. Felaprítottuk őket, és legyőztük őket a Türgi-

jargun tónál. Ulug-irken 
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I E 35  csak kevés emberrel menekült meg. Amikor Kül tegin (26) éves volt, hadjáratra mentünk 

a Kirgizek ellen. Keresztülvágtunk a lándzsányi mély havon, és átvonultunk a Kögmen hegyi 

erdőségen és a Kirgizekre törtünk, amikor aludtak. 
 

 

 

I E 36  Kül tegin rohammal támadott a Bajirku fehér ménen. Egy embert nyíllal [okun] lőtt le, 

két embert átdöfött, egymás után. Ebben a támadásban eltört a Bajirku fehér mén lába. A 

Kirgiz kagánt megöltük, és elfoglaltuk a birodalmát. Ugyanebben az évben  
 

 

I E 37  a Türgisek ellen vonultunk, át az Altun [Altáj] hegyi erdőségen, és keresztül az Irtis fo-

lyón. A Türgis népre törtünk, amikor aludtak. A Türgis kagán serege Bolcsunál támadt, mint 

a tűzvihar, és harcoltunk. Kül tegin támadott a Basgu szürke lovon. A Basgu szürke ló (. . . . 

elpusztult?).  
 

 

I E 38  Visszafelé Türgis kagán bujrukjai a tutukot foglyul ejtették. Azután megöltük a kagánt, 

és elfoglaltuk a királyságot. Az egész Türgis köznépet [karatürges] alávetettük. 

 

 

I E 39  Ez a nép (. . . . .) Hogy megszervezzük a Szogd népet, átkeltünk a Jincsü-ügüzön, egészen 

Temir-kapigig. Azután a Türgis köznép fellázadt, és elmenekültek a Kengeresz felé 

 [ld. ford. jegyz. – Z.T.Cs.]. A seregünknek nem volt ellátása és lovak sem 
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I E 40  a pihenőhelyeken; ezek gonosz népek voltak (. . . a Türgesek?). Bátor emberek [alp er] 

voltak, hogy megtámadtak bennünket. Kétségbeesve a körülmények miatt, kiküldtük Kül 

tegint néhány emberrel, hogy kérjenek segítséget. Ehelyett nagy harcba keveredtek. Ő (Kül 

tegin) támadott az Alpsalcsi fehér lován. Itt (elpusztult a ló?), és meghódítottuk a Türgis 

köznépet. Amint visszavonult, harcolt velük (. . . .) 

 

Északi oldal (N) 

 

 

I N 1  (. . .), és Kosu tutukkal, és megölte minden emberét. Sátraikat és javaikat mind hazavitte, 

nem hagyott ott semmit. Amikor Kül tegin 27 éves volt, a Karluk nép, mely abban az időben 

szabad és független volt, háborút kezdett velünk. Harcoltunk a szent Tamag forrásnál [vagy 

hegycsúcson, szó szerint „fejénél”]. 
 

 

I N 2  Kül tegin ekkor 30 éves volt. Rohammal támadott, fehér lován, Alpsalcsin. Két embert 

átdöfött egymás után. A Karlukokat megöltük és legyőztük. Az Az nép [aszi, jász alánok?] 

jött háborúzni ellenünk. A Kara köl tónál harcoltunk. 

 

 

 

I N 3  Kül tegin ekkor 31 éves volt. Fehér lova, Alpsalcsi hátán rohammal támadott. Foglyul 

ejtette az Az nép elteberjét és megsemmisítette az Az népet. Amikor apám testvére, a 
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kagán birodalma fellázadt és a nép meggyűlölte őt (?), harcoltunk az „Izül” néppel [rekonst-

ruálva: izgil, ld. ford. jegyz. – Z.T.Cs.].  
 

 

I N 4  Kül tegin fehér lován, Alpshalchin, rohammal támadott. Ez a ló itt esett el. Az Izgil népet 

elpusztítottuk. A Tokuz Oguz nép a saját népem volt. Ahogy a Menny és a Föld torzsalkod-

nak, úgy keltek fel ezek ellenünk. Egy éven belül ötször harcoltunk.  
 

 

I N 5  Először Togu-balik [városnál] harcoltunk. Kül tegin rohammal támadott Azman [nevű?] 

fehér lován. Hat embert átdöfött a lándzsájával, egy hetediket levágott a seregek kézitusá-

jában. Másodszor az Ediz [néppel] harcoltunk Kusligaknál. Míg Kül tegin 
 

 

I N 6  vágtában támadott pej lova, Az hátán, átdöfött egy embert, és kilencet levágott a harc 

hevében. Az Ediz népet elpusztítottuk. Harmadszor az Oguz néppel harcoltunk Bo[-lcsu-

nál?]. Kül tegin támadott a fehér Azman lován, és átdöfött [. . . a lándzsájával]. Legyőztük a 

seregüket és alávetettük a népüket. Negyedszerre  
 

 

I N 7  Csusbasinál harcoltunk. A Türk nép fellázadt és majdnem gyáva lett. Miután Kül tegin 

szétszórta a seregüket (?), amely először támadott, bekerítettük és megöltük őket, Tonga 

tegin, egy rokon alpagu (?) és tíz másik ember sírjánál. Ötödszörre harcoltunk az  
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I N 8  Oguzokkal Ezgenti-kadaznál (?). Kül tegin a sötét pej Az lován támadott. Két embert 

átdöfött (. . .). Ezt a sereget megöltük. Miután a Maga (Amga?) kurgán [közelében?] telel-

tünk, megtámadtuk tavasszal az Oguzokat egy sereggel. Kül tegin kiküldte a parancsait. 
 

 

I N 9  Az ellenséges Oguzok a táborunkra törtek. Kül tegin a fehér Ögsiz [„Árva”] lován átdöfött 

kilenc embert közülük, és nem foglalták el a tábort. Anyám, a katun, együtt a mostohaanyá-

immal, nagynénéimmel, és nővéreimmel, menyeimmel, hercegnőimmel, mindazok, akik 

életben maradtak, szolganők lettek volna, és közületek azok, akiket  
 

 

I N 10  megöltek, ott maradtak volna a táborban vagy az útfélen, ha Kül tegin nem lett volna 

itt, ez lett volna mindnyájatokkal. Most a testvérem, Kül tegin meghalt, és én gyászolok. A 

szemeim, noha látnak, megvakultak; a gondolataim, noha éberek, mégis öntudatlanok a 

gyásztól.  
 

 

I N 11  De az emberek fiai arra születtek, hogy meghaljanak, amint a Menny elrendeli az idejét. 

Így én gyászolok, a szememből könny, a szívemből fájdalom árad, újra meg újra; mély a 

gyászom. A két sad, az öcséim és testvéreim fiai, az én fiaim, a bégjeim és a népem köny-

nyezik, míg a szemük ki nem szárad.  

 

 

I N 12  A gyászszertartásra eljött Udar szengün a Kitaj és Tatabi népektől. A kínai császártól 

eljött Isiji és Likeng. Ők mérhetetlen sok drága holmit hoztak, aranyat, ezüstöt egy tümän-

t [„tömény”, 10,000, a ’sok’ szinonímája is]. A tibeti kagántól egy bölen4 jött. A Szogdoktól, 
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Perzsáktól (?), és a Bukhara törzsektől, akik Nyugaton laknak, napnyugta felé, jött Neng 

[Nek? Vö. Nyék törzsnevünk] szengün és Ogul tárkány,  

4 Érdekes megjegyezni, hogy a tibeti blon szó türk átírásában a „b” kezdőbetűnek ma csupán ortográfiai ér-

téke van (= lo-po, egy hivatalnok). 

 

 

I N 13  a Tíz Nyíl fiaim [on ok oglim; vejeim? és] Türgis kagán, jött Makaracs és Oguz Bilge, a 

pecséthordozók [tamgacsi, ld. tamga-jelek]. A Kirgiz kagántól jött Tardus Inancsu csúr. A 

csarnok, a művészeti munkák [festmények?] és a kőfeliratok elkészítésére jöttek a kínai 

császár csinkán-jai [csikán?] és Csang szengün. 

 

Az Északi és Keleti oldal közötti felirat (I N E) 

 

 

 

Kül tegin meghalt a „Juh” évében [731], a hetedik [hónapban?], a kilencedik hónap 27.-én 

tartottuk a gyászszertartást. Csarnokát, a művészi munkákkal [festményekkel?] és kőfeliratok-

kal felszenteltük a „Majom” évében, a 7. hónap 27. napján [732. aug. 21.]. Kül tegin 47 évesen 

halt meg (. . . . .). Mindezeket a művészeket a tojgunok és az elteberek küldték. 

 

A Déli és a Keleti oldal közötti felirat (I S E) 
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Az, aki írta [összeállította] ezt a feliratot, én vagyok, Kül tegin húgának fia (?), Jolig tegin, aki 

írta ezt. Itt időzve húsz napig, én írtam ezt erre a kőre és ezekre a falakra. Ti mindig nagyobb 

figyelmet mutattatok a hercegeitek és taygunjaitok iránt, mint mások. Most halottak vagytok. 

[Legyetek a] Mennyben, ahogy [egykor voltatok] az élők között. 

 

A Déli és a Nyugati oldal közötti felirat (I S W) 

 

 

A tojgunok (?) akik látták (?) Kül tegin aranya, ezüstje, drága holmijai, és 400 tenyészcsődör (. 

. .). Uram, a tegin (.) fel a Mennybe (. . . . . .). A követ én írtam, Jollig (sic) tegin. 

 

A II. (Bilge kagán) sztélé északi és keleti oldala (II N E) 

 

 

Testvérem, Kül tegin [érdemei] miatt és mivel a királyságom szolgálta, én, a Türk Bilge kagán 

elfoglaltam a helyem középen, ami fenn volt tartva számomra, hogy őrködjem testvérem, Kül 

tegin felett. Inancsu apa tárkány a nevem. 

 

 

II N 9 Ahogy (apám) a kagán és apám testvére, a kagán felemeltetett a trónra, és elrendezte 

(és megszervezte) a népeket a világ négy szegletében (épp úgy) én magam is, a Menny 

pártfogásával, miután felemeltettem a trónra, elrendeztem és megszerveztem a népeket 

(. . . . .). A Türgis kagánnak nagyon nagy pompával 
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II N 10  elküldtem a lányom (a hercegnőt) feleségül. A Tür(-gis kagán) a lányát adta nagyon 

nagy pompával a fiamnak feleségül. (A hercegnőt) húgomat nagyon nagy pompával elküld-

tem (a Kirgiz kagánnak?) feleségül. A világ négy (. . . . szegletének népeit megbékéltettem), 

meghajtották (fejüket) és térdüket. 
 

 

II N 11  Az odafönti Menny és az alanti föld áldásával (vezettem) a népem, aki [korábban] nem 

látott a szemeivel és nem hallott a füleivel, vezettem előre, a nap (kelte) felé, jobb felé, a 

nap delelője felé, hátrafelé a nap (nyugta felé, bal felé, éjfél felé?). A Türkjeim, a népem 

javára (sárga aranyat), fehér ezüstöt, selyemholmit, és kölest (?),  
 

 

II N 12  hátaslovakat és csődöröket szereztem, fekete cobolyprémeket, kék mókusprémeket; 

népemnek hoztam ezt, (. . . . . . .) 
 

 

II N 13  hogy gondtalanul éljen. (. . . . . Így ne légy hűtlen) a te kagánodhoz, bégjeidhez, a te 

földedhez,  
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II N 14  ó, Türk nemzet, és akkor jó lesz néked, ismét hazatérhetsz, és nem lesz gondod. (. . .) 

A kínai császártól művészek (jöttek). A kérésem nem utasították el. Udvari művészeket 

küldtek. Építtettem velük egy külön (vagy kiváló?) csarnokot és (megparancsoltam nekik) 

kívül-belül különböző (kiváló?) festményeket (. . . .). Lássátok [olvassátok] 
 

 

II N 15  ezt [mindnyájan], egészen a Tíz Nyíl fiakig [on oq oglinga] és alattvalókig. Az emlékkő 

(. . . .). (II. rész ezzel szemben): 
 

 

II E 1  Én, az isteni Türk Bilge [Bölcs] kagán, akit a Menny kijelölt, ezek az én szavaim: Amikor 

apám, a Bölcs [Bilge] (kagán uralkodni kezdett, . . . örvendeztek) a Tokuz [kilenc] Oguzok 

kiváló bégjei és népei . . . . . (?) Most, hogy apám, a kagán halott (én magam, összhangban) 

a Türk Menny (és a Türk, szent Jir-szub akaratával?) kezdtem kormányozni (ezt a királyságot) 
 

 

II E 2  mint kagán. Amikor uralkodni kezdtem, a Türk bégek és népek örvendeztek, s akik szo-

morúak voltak, mintha meg kéne halniuk, (most) felfelé tekintettek jámbor szemekkel (?). 

Miután felemeltettem a trónra, sok fontos törvényt kibocsátottam a világ négy szegletének 

(népe számára . . . .) 
 

 

 

II E 14 (Párhuzamosan a II. résszel): Amikor apám, a kagán meghalt, nyolc évesen maradtam 

itt. (A II. rész utolsó szakasza):  
 



277 

 

 

 

 

II E 15  (Amíg apám testvére volt a kagán) teginként (szolgáltam a Menny akaratából). Tizen-

négy éves voltam, amikor sad lettem a Tardus nép fölött. (Innen folytatódik a II. rész):  
 

 

II E 24  Tizenhét évesen hadjáratot vezettem a Tangutok ellen. A Tangut népet elpusztítottam; 

fiait, háznépeit, lovaikat és javaikat elvittem. 
 

 

II E 25  Tizennyolc évesen hadjáratot vezettem az Alti (hat) Csub (?) és a Szogdok ellen, és 

legyőztem őket. A kínai Ong tutuk 50,000 ezres sereggel jött; harcoltam Iduk-Basnál [szent 

forrás, vagy hegycsúcs] és legyőztem ezt a sereget. Húsz évesen hadjáratot vezettem a Bas-

mil nép ellen az Iduk-kutnál, mivel nem küldtek karavánokat [békeadókkal], (. . . .) Ismét 

alattvalókká tettem őket, és mind velünk tartottak. 
 

 

 

II E 26  Huszonkét évesen hadjáratot vezettem a kínaiak ellen; harcoltam Csacsa szengün ellen 

és 80,000-es (serege ellen); legyőztem őket. Majd a Csik nép [ld. ford. jegyz. – Z.T.Cs.] 

a Kirgizekkel együtt az ellenségeink lettek, és huszonhat évesen hadjáratot vezettem a Kem 

[Fölső-Jenyiszej] folyón át a Csikek ellen, harcoltam Örpennél és lesújtottam rájuk. Az Az 

népet (. . . .) ismét alávetettem. Huszonhét évesen hadjáratot vezettem a Kirgizek ellen.  
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II E 27  Utat vágva a lándzsányi mély hóba, átvonultam a Kögmen hegyi erdőségen, és a Kirgi-

zekre törtem, amikor aludtak. Harcoltam a kagánjukkal a Szonga (?) hegyi erdőségnél, és 

megöltem a kagánjukat, és elfoglaltam a királyságukat. Ugyanebben az évben a Türgis nép 

ellen vonultam, az Altun hegyi erdőségen át és az Irtis folyón túl, és rájuk törtem (a Türgis 

népre, amikor aludtak). A Türgis  
 

 

 

II E 28  kagán serege jött, mint a tűzvihar; harcoltunk Bolcsunál; megöltem a kagánt és a jab-

guját és sadját, és uralmam alá hajtottam a királyságukat. Amikor harminc éves voltam, 

hadjáratot vezettem Besbalik [Öt város] ellen; hatszor harcoltam és legyőztem az egész 

seregüket. Mely nép ne jönne a hívásomra? (. . . .); ezáltal Besbalik megmenekült. Amikor 
 

 

II E 29  harminc éves voltam, a Karluk nép az ellenségünk lett, amikor szabadságban és gond-

talanul éltek. Harcoltam a Tamag szent forrásánál [vagy hegycsúcson], és legyőztem a 

Karluk népet, és meghódítottam. (Amikor 32 éves voltam . . .) a Karluk nép összegyűlt (és 

jöttek? seregüket legyőztem) és elpusztítottam. A Tokuz Oguzok a saját népem. 
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II E 30  Ahogy a Menny és a föld torzsalkodnak, és irigység van bennük, ezek fellázadtak. Egy 

éven belül négyszer harcoltam. Először Togu-balik [városnál]; embereim átúsztak a Togla 

folyón, és (legyőztem) a seregüket. Másodszor Urgunál (?) harcoltam és legyőztem (és el-

pusztítottam a seregüket . . . . Harmadszor) harcoltam (Csus Basinál). A Türk nép lázadozó 

volt, 
 

 

II E 31  és közel volt a gyávasághoz, de elűztem (?) (az ellenséges) seregeket, melyek ránk 

akartak törni; és számosan, akik közel voltak a halálhoz, visszatértek az életbe ismét. Beke-

rítettem és levágtam Tonga tegin sírjánál a rokon Tongra [törzsek] jilpaguját (?). Negyed-

szer Ezgendi-kadaznál harcoltam; seregüket legyőztem és elpusztítottam. (Lovaikat) és ja-

vaikat (elvittem. Amikor 24 (?) éves voltam) rossz volt a gabonatermés, miután visszajöt-

tünk a téli [szállásról] a Maga- [vagy Amga-] kurgántól.  
 

 

II E 32  Tavasszal az Oguzok ellen vonultam; az első sereg vonult ki, a második sereg otthon 

maradt. Három Oguz sereg támadott meg minket; abban a hitben voltak, hogy lovak nélkül 

vagyunk, szorult helyzetben, és megtámadtak bennünket. Egyik seregük az otthonainkat 

fosztogatta, a második seregük harcolni jött. Kevesen voltunk, és keményen körbezártak 

bennünket, (de) az Oguzok (ellen . . ., a Menny) erőt adott nekünk, győztem és 

 

 

 

II E 33  összezúztam őket. A Menny pártfogásával, és mivel magam véghezvittem (. . .) a Türk 

nép (. . .). Ha nem tettem volna először oly sokat, a Türk nép elpusztult és elenyészett volna. 

(Türk) bégek (és nép) köszönjétek meg ezt, ne feledjétek! Az Oguz nép (. . . . .) 
 



280 

 

 

II E 34  földet elfoglaltam; elpusztítottam lakhelyeiket. Az Oguz nép egyesült a Tokuz Tatárok-

kal; két nagy ütközetben harcoltam velük Agu-nál (?); a seregüket elpusztítottam, törzsei-

ket legyőztem. Miután ilyen sokat elvégeztem (apám testvére, a kagán meghalt). (A Menny) 

kedvezéséből (. . . lett 
 

 

 

II E 35  a kagán . . .) 33 évesen,5 aki ismét a lábukra állította a hűtleneket. Odafönt a Menny és 

a szent Jir-szub és a kagán jószerencséje nem kedvezett neki. A Tokuz Oguzok elhagyták az 

országukat, és Kínába mentek (. . . . .) Kínából (vissza) jöttek erre a földre. Lábukra állítottam 

őket (. . . . . .) 

 5 Nem világos, melyik kagánról van itt szó. 

 

 

II E 36  gondoltam (. . . . .) a nép (. .) hűtlen volt, (ezért) neve és híre romlásra jutott Délen, 

Kínában; ezen a földön szégyent hoztak rám (?). Amikor kagán lettem, a Türk népet (a lá-

bára állítottam . . . .). 

 

 

II E 37  Harcoltam és legyőztem a seregüket. Közülük néhányan engedelmeskedtek ismét, és 

egy nép lettek; mások meghaltak. Végigvonultam a Szelenge (. . .) mentén, és 
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elpusztítottam a településeiket. (. . . . .) az Ujgurok elteberje  [másolat-

ban ujgur jügur? ld. ford. jegyz. – Z.T.Cs.] keletre menekült nagyjából 100 emberrel (. . .). 

 

II E 38  (. . .) A Türk nép éhezett; elláttam őket lovakkal (az ellenség lovaival?). Amikor 34 éves 

voltam, az Oguzok elmenekültek és Kína uralma alá adták magukat; haragomban elfoglal-

tam a földjüket. A két elteber népe (. . . .). 

 

[A Keleti oldal többi részén és a Déli oldal folytatásában olyan nagy hiányosságok vannak, hogy ezek a részek 

kimaradnak II S 8-ig:] 

 

 

II S 8  Küg [Uküg? vö. Álmos apja, Ugek] szengün jött egy 40,000-es sereg élén; a Töngkesz 

hegynél találkoztam vele és legyőztem őt, levágtam 

 

 

 

II S 9 3,000 embert (. . . . .). Miután a legidősebb fiam meghalt betegségben, állítottam egy 

balbalt Küg szengünnek. 19 évig sadként kormányoztam, 19 évig kagán voltam, és uraltam 

a birodalmat. 31 (évesen 
 

 

II S 10  tegin voltam?). A Türkjeimnek, népemnek, sok jót tettem. Apám, a kagán, sok jót vég-

hezvitt, majd meghalt a „Kutya” évében [734], a 10. hold [hónap, holdnap] 26. napján; 
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II S 11  eltemettük a „Disznó” évében [735], az 5. hónap 27. napján (. . . . .). Lisün taj-szengün 

jött 500 ember élén; jóillatú holmikat hoztak (. .), aranyat és ezüstöt elképzelhetetlen 

mennyiségben; temetési gyertyákat hoztak (?), és felállítottuk őket; szantálfát hoztak 
 

 

II S 12 (. . . .). Mindenki levágta a haját, felhasította a fülét és arcát [a gyász jeléül, ld. hunokról 

Priscos, Procopios]. Hoztak jó hátaslovakat, fekete cobolyprémeket, kék mókusprémeket 

elképzelhetetlen mennyiségben, és felajánlották ezeket.  
 

 

 

II S 13-14 A Menny által kijelölt, mennyei Türk Bilge [Bölcs] kagán szavai ezek: eljöttek a türk, 

tardus, tölesz bégek, Kül-csúr a sadapitjeivel, (A)pa tárká(ny) , Taman-tárkány, 

Tonjukuk bujlabaga-tárkány  és bujrukjai, Szabeg Kül-

irkiz és bujrukjai (. . . .) 

 

A Déli és Nyugati oldal közötti felirat (II S W) 

 

 

(Én, a Türkis Bilge) kagán (utódja), Jolig tegin, írtam. (Az, aki mindezt megfesttette, felállította 

a csarnokot, és a szobrokat) én, a kagán húgának fia, Jolig tegin. Egy hónapig és négy napig 

tartózkodtam itt, és megírattam és megfestettem (és felállíttattam). 

 

[A kínai felirat feletti szöveget a töredékessége miatt elhagytuk, ld. Thomsen, 1896, 133, II W 1-9] 

 

Fordította: Z. Tóth Csaba 
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Kül tegin portréja (bitig.org), süvegén az Ashina család törzsét, a Shar Duli-t, s egyben égi 

eredetét jelképező mítikus Arany Dulu vagy Tulu, azaz Turul madárral (tör. toghrul = só-

lyom), melyet a jóval korábban felépő, erőteljes ogur-hun-székely „tinglingektől” is átvehet-

tek a türkök, a dinasztikus kapcsolatok révén (vö. a türkök eredetmondájában a farkas játssza 

a főszerepet). 
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Az ótörök rovás-ábécé Thomsen nyomán (Sebestyén Gy.: Rovás és rovásírás, 7. közlemény,  
Ethnographia, 15, 1904, 297) 

 
 

A magyar fordító jegyzetei és függelékei 
 

balbal = bálvány, kultikus szobor, vagy egyszerű állókő; már a szkítáknál megtaláljuk, mint az 
őskultusz, a férfierő fallikus, termékenységi szimbólumait, s Dél-Oroszországban és a dunai 
Bulgáriában is több ilyen balbal került a múzeumokba, míg nálunk Sashegyi Sándor talált egy 
ledöntött balbalt a Holdvilág-árokban, amely sajnos eltűnt a rosszemlékű 50-es években. 
 

elteber, sad, tárkány, bujruk, jabgu = ld. kazár címek, részint a szövetséges, ill. hódoltatott népeknél, 
pl. Alp Ilut’ver, Sat Xazar a kaukázusi hunoknál, AD 682 (ld. M. Kalankatvatsi, másképp Dasxurantsi: 
History of the Aghuans, www.rbedrosian.com), vagy Almysh ben Salki b.l.t.w.r a Volgai Bulgáriában, 
AD 922 (Ibn Fadlan: Beszámoló a Volgai Bolgárok földjén tett utazásról, 2007, 6, uitt a bujruk, tárkány, 
jabgu címek is megjelennek, és a második méltóság a magyar kende volt, ill. szerepel egy „eszkil” (ld. 
alább) és egy szuvar csoport, 38, 40, 73-74, 101-102, vö. DAI 38, régi nevünk szavartiaszfali, lovas sza-
várd, a besenyő támadás, kb. 800 előtt). Itt jegyezzük meg, hogy II E 37. sor rekonstrukcióján szereplő 
„ujgur elteber” a retusált másolaton „ujgur jügur”, de az eredeti fotón legfeljebb az ujgur név olvasható 
(vö. Radloff 0073, 0075, 0267; a jugur cím megvolt az avaroknál is, ld. Ademar: Chronicon, II. 6, 13). 

http://www.rbedrosian.com/
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Tarkan = tárkány, a harmadik főméltóság volt a honfoglaló ogur-magyaroknál, kb. főbíró, ld. kaukázusi 
hunoknál Avchi tarchan; DAI 40. karkha; Anon. Horca, mint személynév (lat. Endlicher), és Tárkány 
település Komáromtól délre. Jabgu = az egyik türk kagánt Dizabul-nak, Ziebel-nek, egy kazárt pedig 
Jebu-nak nevezték a bizánci, örmény források, ami a jabgu címre vezethető vissza, s talán ezt, vagy a 
bojlabagá-t „ferdítette” vojvodá-nak, „vajdának” Konstantin császár is Levedi/Előddel kapcsolatban, 
akinek még lehetett kazár-türk címe (DAI 38); a yabgu lehet a jobbágy szavunk eredetije, mely a kazá-
roktól vagy az oguroktól kerülhetett hozzánk, és eredetileg magas rangú vezetőt jelentett (ld. Arany-
bulla, 13, 30, és Anon. 11, 22, Kézai 97, latin iobagiones, yobagiones alakban; vö. a yabgu címről Encyc-
lopedia Iranica, www.iranica.com, ford. Z.T.Cs.). Kende címhez ld. még a kínai évkönyvekben AD 75 
körül „Gan-te”, ogur király neve esetleg lehet a régi kende címünk rontott alakja (De Guignes, Histoire 
générale des Huns, 1756, p. 119; a méltóságnevekből gyakran lettek személynevek, pl. a 7. századi 
ogur-hun herceg, Kuber csobán/ispán esetében, aki „Csaba” lett a székelyeknél, kik vele jöhettek Pan-
nóniába, ld. még alább; a csopan cím többször szerepel a nyugati türköknél, de egyszer sem szerepel 
az Orhoni Feliratokon, ami megerősítheti, hogy eredetileg perzsa cím volt, vö. Vahram csoben, AD 590). 

 

Izül, Izgil = a székelyek keleti maradékai a Jenyiszej térségében? Gumiljev szerint az ’izgil’ 
kínai megfelelője a Sijie/Szidzsie volt (Searches for an Imaginary Kingdom: The Legend of the 
Kingdom of Prester John, Cambridge Univ. Press, 1988. www.gumilevica.kulichki.net, uo. 
Echzhi/Ecszsi?). Hasonló az Aszikkil, a nyugati türkök két törzsének neve 635-ben (Schlegel: 
Die chin. Inschrift, 112), és az Aszkal, Eszkil, Eszegel népnév a Volgai Bulgáriában 922-ben 
(Ibn Fadlan, i.m. 75, 83, Zimonyi I.: The Origin of the Volga Bulgarians, Studia Uralo-Altaica 
32, 1989). Németh Gyula, kiváló turkológusunk nem említette sem a kínai „aszikkil”, sem az 
orhoni „izül-izgil” névalakot, és a volgai „eszkileket” sem tartotta székely maradékoknak, noha 
ez az adatsor legnagyobb valószínűséggel összetartozik, és hidat képezhet a székelység előtör-
ténetéhez, igazolva, hogy a székelyek 635 után vándorolhattak nyugatra, s a keleti maradékaik 
egyik része a Volga-Káma térségében telepedett le, a másik pedig a 700-as években még harcolt 
a keleti türkökkel. Érdekes az „Aszkél, a kermichiónok királya” megjelölés 563-ban („vörös 
hunok”, Szádeczky-Kardoss: Az avar történelem bizánci forrásai, 8. és 15. §§, Theophanes, 
Corippus, és abdel, ephtal, Zacharias AD 555, kamichik hep’taghk’, Dasxurantsi I. 27), aki, az 
Aszikkil adat fényében, talán a nyugati türkök egyik „székely” alkirálya lehetett. Ez nem meg-
lepő, ha azt vesszük, hogy a türkök integrálták az ogurok, a régi tielök törzseit, és így kerülhet-
tek a székely-hunok is türk uralom alá, s kiválóbbjaik magas méltóságokba. Azonban a 3. szá-
zadi Kao-csö listán nincs igazán párhuzama a székely népnévnek („Szukit”?), és a Csaba-monda 
is inkább a 7. századi ogur herceghez, Kuber csobánhoz, az avarok ispánjához köti őket, („első 
honfoglalás”, 680 k.), nem kapcsolódik szervesen a hun kori adatokhoz, bár Kuberről tudjuk, 
hogy családja rokonságban volt Attila fia Irnikkel (ld. alább O. Pritsak, vö. Anon. 45. egybe-
mossa Kuber távozásának és a szavárdok elszakadásának emlékét, sőt talán egy honf. kori nép-
részét is, amely a Vardar-folyónál telepedett le, ld. Vardarioton etoi Tourkon, Not. Epis. 3,208, 
Pinder-Parthey 1866). Csik = kihalt tuvai nép (Gumiljev); vajon az elvándorló székelyekhez 
csatlakozott törzseiktől ered-e az erdélyi Csíkszék, Csíkszereda, Csíksomlyó, etc. neve? Ld. 
még Isszik-köl tó, és a partján Szikul város, csigil (csik?) nép (Hudud al-Alam, Minorsky, 1937, 
279, 299), valamint a krónikai Csigle mező, tör. csigla = gáthely (Thury nyomán Németh Gy.: 
A székelyek eredetének kérdése, in Törökök és magyarok, 1990, vö. Vásáry: A régi Belső-Ázsia 
története, 2003, a türkökről). 
 

Kengeresz = vö. DAI 37, 38, a besenyők három kangar törzse (ld. Moravcsik gör.-ang. a neten). 
 

Oguz = az „r” török nyugati ogurok keleti rokonai, egyaránt számozták a törzseiket: ücs/3, bes/5 
(„baskir”), alti/6, tokur/9 („kutrigur”), on/10 (onogur, „hungar”), otur/30 („utrigur”), és sara-
gur/sárogur = fehér ogur (Priscos, Jordanes, Menandros, Prokopios, Theophylactos, The-
ophanes, etc.; a színek vonatkozhattak az égtájakra, mint Kínában, ill. a lovak szőrének színére, 
mint a besenyőknél, Németh Gy., MNy 6, 1922, Györffy MKE, 1990, 179-180). Anonymus 
„Dentumoger” neve a török jeti = hét számnév alapján hétmagyart jelenthet, bár Németh Gyula 
másképp vezeti le (vö. De Guignes a kínai forrásokban AD 840 körül szereplő Oge-, vagy O-

http://www.iranica.com/
http://www.gumilevica.kulichki.net/
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ge kán, az ogurok királya és Álmos fejedelem apja, Ugek kapcsolatáról, i.m. Tom. I, Part 2, 
504-6, 512, és Schlegel, i.m. 7, 12, Ukai kán, bár a magyarok ogur „útitársai” ekkor már rég 
nem voltak Belső-Ázsiában, és Álmos 820-ban született „Dentumogerben”, a dél-orosz sztyep-
pén (Anon. 3), ahol hét folyó ömlik a Fekete-tengerbe, a Don, Donyec, Dnyeper, Dnyeszter, 
Bug, Prut, Szeret, s ezekkel is összefügghetett a hétmagyar névadás (ld. alább, Bichurin). 
 

sängün, szengün, szekun = tsiang-kiün, kínai eredetű hadvezéri, tábornoki rang és törzsi egy-
ség a türköknél (Schlegel, i.m. 112, ld. a német fordítások magyarázatai, Schaeder 173, Ry-
batzki 90-91, és a japán shōgun cím; Vásáry i.m. szagun, de hibásan állítja, hogy ez a cím csak 
a 10. századtól terjedt el a türkök között). 
 

Tíz Nyíl = az on ok elnevezéseket először „szeretett”-nek fordította Thomsen („le peuple bien-
aimé”, „mon fils aimé”, „fils bien-aimés”), majd helyesen Tíz Nyílra javította, ami a nyugati 
türk törzsszövetséget jelenti, kik a keleti türkök „fiai” és riválisai is voltak, s ezt megerősíti a 
Tonjukuk-felirat. Tehát itt nem az onogurokról, vagy keleti utódaikról van szó, noha ezek neve 
is 10-ogurt jelent, de az eredeti onogurok, „hungarok” nevében nem a ’nyíl’ szó szerepel, nem 
q-val, hanem g-vel írják a rovásos feliratok, és maguk az ogur, oguz etc. törzsek voltak a szá-
mozott „nyilak” (a kínai források 9 és 10 folyóhoz is kapcsolják az ujgurok törzsneveit, ld. 
Bichurin, 1851, vol. I., Tele in Chinese annals, on uigur, tokuz uigur, kínaiul hoiho). Az 5-6. 
századi nyugati forrásokban sűrűn szereplő ogurok a keleti oguzok és/vagy ujgurok rokonai 
voltak, bár az ujgur népnév rovásos alakja eltér az ogurtól, ami esetleg az ogur torzulására ve-
zethető vissza, viszont az ujgurokat sosem nevezik „tíz nyílnak” az Orhoni Feliratok (a kínaiak 
„ökörpatás türköknek” is nevezték az ujgurokat, ld. Šmahelová, 207. j.). A kínai források szerint 
az ogurok a „Kao-csö Tie-lö”, Magas Kocsijú Tielö, Tele, vagy Tingling törzsi unió vezetői 
voltak a 3. században, az Irtis-folyó felső szakaszánál, a hunokkal, bolgárokkal együtt 
(Schlegel, 1896, 1, pdf. 25., a 15 népből álló lista néhány neve szerepel az Orhoni Feliratokon 
is). A Wei-su így írja le a Kaocsö-szövetséget: „A kaocsök legelőt és vizet keresve vándorolnak; 
bőrruháik vannak és húst esznek; teheneik és juhaik épp olyanok, mint a zsuan-zsuanokéi (ju-
jan, nem avarok, de egy ideig a „varchoniták” avar törzsei is az alattvalóik voltak), de a szeke-
reik kereke magas, és nagyon sok küllőjük van” (Šmahelová, 100. j.). A ting-lingeket sokan az 
orhon környéki szkíta Kurai kurgánok népéhez kapcsolják, és egyéb kínai források úgy írják le 
őket, mint vörös szakállú, kékszemű, északi óriásokat (History of Civilizations of Central Asia, 
vol. 2., p. 151, vö. Csou-kori forrásokban, i.e. 11-3. században az „északi barbárok” 3 Fehér és 
5 Vörös Di vagy Ti törzse, www.spooksrus.tripod.com/barbarians). Az onogur nevet alkalmaz-
ták a bolgárokra is, akiknek fejedelmi Dulo-dinasztiája származhatott tőlük az európai hun kor-
szakot jóval megelőzően (Szargatka-kultúra az Irtisnél, ahol i.e. 3. század végétől jelennek meg 
a hunok első leletei, ld. Érdy M., Koryakova-Epimakhov). A honfoglaló magyarok fejedelmi 
nemzetsége, Álmos apja, Ugek is lehetett onogur, „kaocsö” eredetű, de számszerűen is „ono-
gurokká”, „ungrokká” válhattunk a honfoglalás előtti évtizedekben, amikor az első besenyő 
támadás során elszakadtunk a szabiroktól vagy szavárdoktól, és a maradék 2 szavárd-magyar 
törzs csatlakozott 5 ogur-török törzshöz 800-810 körül (DAI 38-40, megj.: Anon. 2, 14, 39. a 
bolgároktól eredezteti a hungar nevünket!), majd 881 előtt társulhatott a „kabarok”/khwárez-
miek/kálizok 3 törzse (vö. Annales Juvavensis, „ungri” és „cowaris” 881-ben Bécsnél; Anon. 
„kumánok”-nak hívja a „kabarokat”, lekezelően, mert még 1200 körül is „pogányok”, részben 
zoroasztriánusok, részben „mózeshitűek” voltak s nagy befolyást gyakoroltak a pénzügyek te-
rén, ld. Kinnamosz, és Aranybulla XXIV.). A kínai Tielö, Tili névalakkal kapcsolatba hozható 
Dulo név előjön a Kézai-krónika meótiszi szarvasvadász-jelenetében is, ahol a Dulde mint 
„alán” személynév jelenik meg, de a mellette lévő Belár névvel az onogur-bolgár kapcsolata-
inkra utalhat, és rajtuk keresztül a hun rokonságra a „Hunor” név, bár az alánok sem zárhatók 
ki, akikkel már jóval a hunok nyugatra jövetele előtt lehettek kapcsolataink a Meótisznál (ld. 
O. Pritsak: Die bulgarische Fürstenliste, 1955, vö. az osszét Nart-mondák nővé változó és visz-
szaváltozó szarvasait, és Kerényi K.: A csodaszarvas a perzsa 1001 napban, ill. Jordanesnél, 
Prokopiosnál az ogur-hunok meótiszi szarvas-mondája, nőrablás nélkül, ill. a szkíta kori szarva-
sos kövek is utalnak az ogur-hun ősmondára, „őshazára”; vö. Plinius Sardi Scythae, Mazacasos, 

http://www.spooksrus/


287 

 

Ptolemaios Souardeni, Materi népnevek a szavárdok és magyarok kelet-európai tartózkodására 
mutatnak a Kr. u. 1-2. században, a hunok, ogurok tömegeinek nyugatra érkezése előtt kb. 200 
évvel, ld. tőlem Magyar őstörténeti tanulmányok, Mikes Intl., Hága, 2010, és Acta Historica 
Hungarica Turiciensia, Zürich, 2016). Ez a két fő ága volt a magyar őstörténetnek, egy „iránibb” 
és egy „turánibb”, de bizonyos módon mindkettő kapcsolódott a szkíta jellegű kulturális hori-
zonthoz (embertan, életmód, hitvilág, szokásrend, művészet): 1. a szavárdok/szabirok, majd 
velük a magyarok az Urálnál, kb. i.e. 2000-200 között (Szintasta-Andronovo-Itkul-Gorokovo 
kultúrák, Hérod. „isszedonok”), és 2. az ogur-hun-avar-székely ág, előbb Közép-Ázsiában, 
majd Belső-Ázsiában, és vissza, az Irtis-Tobol-Urál (Szargatka/Hérod. „arimaszpuk”, és Kara-
Abyz kultúra), ill. újra Közép-Ázsia térségében (avar = belső-ázsiai var és chión, fehér hun 
törzsek, Menandros „varchonitái”, várkonyok), végül fokozatosan összekapcsolódtak Kelet-
Európában, főként 800 után, amikor a szavárdok elszakadtak tőlünk, de a „török tengerben” is 
megőriztük az uráli kapcsolataink, előtörténetünk nyelvi bizonyítékait (ld. még hanti énekek a 
szabirokról, pl. A Bálvány-fejedelem éneke, in Uráli-finnugor regék és mondák, 1984, és tőlem 
Isszedónia I-II. a neten). 
 
Címlapon: Az első cseh-mongol expedíció egyik orhoni felvétele (Köshöö Tsaidam, 1958, L. 
Šmahelová, 2014); rovásírásos nevek forrása: W. Radloff, Atlas der Alterthümer der Mongolei, 
1892-96, www.dsr.nii. ac.jp. 

Példák az Orhoni Feliratok egyes helyeinek olvasási, rekonstruálási nehézségeire (olv. jobbról 
balra): 

   

 

 

Kül tegin sztéléje, keleti oldal, a finn expedíció kötetéből, és a rekonstruált rovásszöveg Rad-
loff nyomán 

http://www.dsr.nii/
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Függelékek 
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Az ótörök, majd ujgur kagáni székhely alaprajza, 1891 (Radloff, dsr.nii.ac.jp 0083) 

 

 

A kínai mintára épült Por-Bajin, nyugat-mongóliai ujgur város régészeti feltárások alapján ké-
szült modellje (középen manicheus templom); hasonlóak voltak a korábbi kök türk városok is 
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keleten (Arden-Wong – Arzhantseva – Inevatkina: Reflecting on the Rooftops of the Eastern 
Uighur Khaganate, Sino-Platonic Papers, 258, October 2015., fig. 3, 4.) 

 

Kínai források a 3. századi „Kao-csö”, Magas Kocsijú Tingling, és a 7. századi nyugati türk 
törzsszövetségekről (G. Schlegel: Die chinesische Inschrift auf dem Uigurischen Denkmal in 

Kara Balgassun, 1896, 1, Wei-su, és 111, 112., Pien-i-tien, vö. táblázat, térképek) 
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A III. orhoni sztélé sárkányos töredéke és felirata, az ősi keleti istenkirályság 

eszméjének egyik emléke, 740 k. (fent balra a finn expedíció kötetéből, 46. tábla, 

dsr.nii.ac.jp 0197, és a felirat másolata Radloff, Taf. XXXV. 1, uo. 0099) 
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Belső-Ázsia népei, AD 8-10. század, Izgil = kín. Sijie, Echzhi? (Gumiljev nyomán) 

 

 

 

 

  


